Augusts, 2016. gads
1. septembris
tuvojas
Cesvaines vidusskola
plkst. 9.30 1.–4. klašu skolēnu
gājiens no sākumskolas
uz lielo skolas ēku kopā ar
12. klases skolēniem,
plkst. 10.00 vidusskolas aulā
SVINĪGAIS ZINĪBU
DIENAS PASĀKUMS
Cesvaines
internātpamatskola
plkst. 10.00 skolas zālē
ZINĪBU DIENAS SVĒTKU
PASĀKUMS
Pirmskola
„Brīnumzeme”
plkst. 10.00 bērni kopā ar
vecākiem ir aicināti tikties
pirmskolas zālē
uz SVINĪGO ZINĪBU
DIENAS BRĪDI
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Vidzemes veiksmes stāsts – saimniecība „Urdavas”

17. augustā Vidzemes plānošanas reģions (VPR) jau piekto gadu organizēja pasākumu
„Vidzemnieku dārza svētki”,
kura ietvaros tika godināti
26 Vidzemes veiksmes stāsti.
Strādīgie, apņēmīgie un entuziastiskie cilvēki šoreiz tika
godināti viesmīlīgajā Ērgļu
novada Jumurdas muižā. Šogad par Cesvaines novada Vidzemes veiksmes stāstu nominācijā „Saimniecība” ir atzīta
Oksanas Novikovas un Egila
Jankoviča piemājas saimniecība „Urdavas”.
Kā stāsta VPR sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Rubulis,

jubilejas (piektajā) gadā Vidzemes veiksmes stāstu jaunievedums bija nomināciju noteikšana
dažādās uzņēmējdarbības jomās.
Veiksmes stāsti tika sumināti šādās nominācijās: tūrisma uzņēmējs, eksportspēja, mājražotājs,
amatnieks, ilgtspējīgs, sociāls
uzņēmējs un entuziasts. Pirmo
reizi tika izvēlēta arī „Facebook”
simpātija, ko noteica sociālā tīkla lietotāju aktivitāte. Apzinoties,
ka visā pasaulē un arī Vidzemē ir
vērojama tendence iedzīvotājiem
aizplūst uz lielpilsētām, citiem
novadiem un valstīm, atstājot lauku teritorijas mazāk apdzīvotas,
VPR cenšas apzināt tos, kuri ar

savu entuziasmu palīdz vietējiem
iedzīvotājiem un iedvesmo viņus.
Ar visiem šāgada Vidzemes veiksmes stāstiem var iepazīties īpaši
veidotā brošūrā, kuras elektroniskā versija ir pieejama www.vidzeme.lv.
VPR attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents: „Piecus

Cesvaines
Mūzikas un mākslas skola
plkst. 12.00 Cesvaines pilī
SVINĪGAIS JAUNĀ
MĀCĪBU GADA
PASĀKUMS

Jau kļavu lapas sārtojas,
Jau rindā dzērves kārtojas,
Uz siltām zemēm dzērves trauc,
Mūs šodien visus skola sauc!

Sirsnīgs sveiciens
1. septembrī –
Zinību dienā!
Visiem novada skolēniem,
vecākiem un izglītības
iestāžu darbiniekiem
vēlam zinātkāru,
radošu, darbīgu,
jauniem atklājumiem un
pozitīviem notikumiem
bagātu jauno mācību
gadu!
Cesvaines novada dome

gadus rīkojot pasākumu, esam
guvuši lielisku iespēju tuvāk iepazīt Vidzemes uzņēmēju veiksmes stāstus. Kārtējo reizi varam pārliecināties, ka neatlaidīgs
darbs, pūles un centība sniedz
saldus augļus. Paldies Vidzemes veiksmes stāstu varoņiem
par labo piemēru, acīmredzamo
rezultātu un ieguldījumu reģiona labā! Uzņēmība, izturība un
ticība spēkam ir pamats visa izaugsmei. Tas kopskatā vairo optimistiskāku skatu kā uz Vidzemes
reģiona, tā Latvijas nākotni.”
Oksana Novikova un Egils
Jankovičs „Urdavās” saimnieko
astoto gadu. Pārcēlušies no dzīves pilsētā ar mērķi saimniekot
laukos. Sākotnēji tika audzēti
tomāti, bet draugu un radu mudināti, Oksana un Egils 2011. gadā
sāka darboties kā pašnodarbinātie
un pievērsās puķu stādu audzēšanai. Šobrīd „Urdavās” ir pieejami vairāk kā 60 vasaras puķu un
vairāk kā 40 ziemas puķu stādu
veidi. Līdz šim „Urdavās” nebija
elektrības, bet šobrīd ar Saeimas
lēmumu un pašvaldības atbalstu
tā tiek ierīkota. “Nevajag baidīties no tā, ko nezinām, un tad viss
ir iespējams,” tā „Urdavu” saimnieki vēlas uzrunāt tos, kas meklē uzmundrinājumu sava biznesa
uzsākšanai.
Veiksmi „Urdavu” saimniekiem vēlot –
Egita Kalniņa,
foto no VPR arhīva

Cesvaines novadam jauns atkritumu apsaimniekotājs –
„Pilsētvides serviss”
Rudens nesīs izmaiņas Cesvaines novada sadzīves organizēšanā. Mūsu novadam būs jauns
sadzīves atkritumu apsaimniekotājs – SIA „Pilsētvides serviss”, kurš ir uzvarējis iepirkumā, nodrošinot viszemāko cenu
par kvalitatīvu un nepieciešamu
pakalpojumu. Uzņēmuma plašā
un ilgstošā pieredze dažādos Latvijas novados ļauj ticēt, ka mūsu
novads būs tīrs un kārtīgs, bet iedzīvotāji – apmierināti ar pakalpojumu.
Jauno līgumu slēgšana
„Pilsētvides serviss” turpmāk
nodrošinās sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu visiem Cesvaines novada iedzīvotājiem, arī juridiskām personām. Uzņēmums
mūsu novadā pakalpojuma snieg-

šanu sāks 2016. gada 5. septembrī un darīs to turpmākos 3 gadus,
tāpēc līdz augusta beigām ikvienam novadā ir būtiski noslēgt
jauno apsaimniekošanas līgumu.
Tikai tā uzņēmums varēs nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu bez
pauzēm grafikā. Tas ir izdarāms
ļoti ērti un vienkārši uzņēmuma
interneta vietnē www.pilsetvide.
lv. Līgumu var aizpildīt arī klātienē Cesvaines novada domē vai
„Pilsētvides servisa” Gulbenes filiālē Brīvības ielā 87C Gulbenē.
Līguma formu katrs iedzīvotājs
jau ir saņēmis vai tuvākajā laikā
saņems savā pastkastē, un aizpildītu to var nogādāt uzņēmumam.
Nedaudz par jauno pakalpojumu sniedzēju
„Pilsētvides serviss” ir mo-

Cesvaines Ziņas

derns un dinamisks uzņēmums,
profesionāls pakalpojumu sniedzējs reģionos un vairāk nekā
20 gadus nodrošina iedzīvotāju,
ražošanas uzņēmumu, pašvaldību, kā arī izglītības un veselības
aprūpes iestāžu sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu.
Latvijā „Pilsētvides serviss” apkalpo klientus 9 novados. Uzņēmuma pieredze un atsauksmes
citos novados liecina, ka šim uzņēmumam var uzticēt rūpes par
vides un atkritumu apsaimniekošanu, jo tā komanda ir uzkrājusi ilgstošu pieredzi šajā jomā,
strādājot dažādos Latvijas reģionos, kā arī uzņēmuma attīstība ir
bijusi dinamiska, tāpēc pakalpojums šobrīd ir mūsdienīgs, ērts
un ātrs.

Pakalpojumi novadā
„Pilsētvides serviss” nodrošinās sadzīves atkritumu savākšanas, šķirošanas un apsaimniekošanas pakalpojumus daudzdzīvokļu ēkām, privātmājām,
iestādēm un organizācijām, kā
arī nogādās tos atbilstīgās vietās – šķirošanas laukumos vai
rūpnīcās un atkritumu poligonos.
Uzņēmums arī sniegs padomu,
kā vislabāk un atbilstīgāk sākt
piemājas atkritumu šķirošanu, ja
izlemsiet to darīt; kādu vai kādus
atkritumu konteinerus izvēlēties,
kā arī ko darīt ar nestandarta sadzīves atkritumiem, piemēram,
liela izmēra atkritumiem, mēbelēm, būvgružiem, elektroprecēm.
Egita Kalniņa,
redaktore
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Par pastkastītēm Cesvaines novadā
Cesvaines novadā ir reģistrētas
1183 adreses, no kurām pastkastītes ir izvietotas tikai 1017 adresēs – tas nozīmē, ka vairāk nekā
150 adresēs korespondences
saņēmēji nav parūpējušies par
drošu sev pienākošo sūtījumu
saņemšanu. VAS Latvijas pasts
pastnieki, piegādājot sūtījumus
klientiem, savus pienākumus
veic ar lielu atbildību, tomēr viņu
darba kvalitāti tiešā veidā ietekmē pastkastītes, par kurām klienti
nerūpējas, kuras ir neatbilstīgā
tehniskā stāvoklī un kurās nav
iespējams ievietot sūtījumus vai
kuru gluži vienkārši nav vispār.
Cesvainē sūtījumu piegādes
problēmas mūsu pastniekiem
lielākoties sagādā pastkastīšu neesamība, īpaši tas ir novērots, sūtījumus piegādājot juridiskajām
personām – uzņēmumiem un pat
valsts iestādēm, kuras nav uzstādījušas pastkastītes, tādējādi pasta sūtījumu piegādi adresātiem
padarot faktiski neiespējamu.
Mūsu pastnieki ir novērojuši
arī, ka Cesvaines novadā daudzviet pastkastītes ir bojātas vai salauztas un nav attiecīgi numurētas – uz pastkastītes nav norādīts
dzīvokļa numurs vai juridiskās
personas nosaukums, lielākoties
šāda situācija ir redzama daudzdzīvokļu mājās. Spilgta ilustrāci-

ja ir kāda Cesvaines nama kāpņutelpa (sk. attēlu), kur pastkastītes
ir salauztas, to saturs ir brīvi pieejams trešajām personām, turklāt
nav skaidri saprotams, kurš ir pareizais dzīvokļa numurs. Daudzdzīvokļu mājās ir būtiski nodrošināt, lai arī kāpņutelpas durvis
būtu slēdzamas, jo citādi ēkā var
iekļūt nepiederošas personas un
izmantot savām vajadzībām pastkastītēs ievietoto korespondenci.
Rūpējoties par pasta sūtījumu
veiksmīgu piegādi un uzsverot
to, ka par pastkastītes uzturēšanu
kārtībā ir atbildīgs tās lietotājs,
Latvijas pasts aicina klientus pievērst uzmanību savas pastkastītes
stāvoklim – lai tā nav bojāta, ir
slēdzama, lai uz tās ir skaidri saskatāma adrese, dzīvokļa numurs
vai mājas nosaukums, uzvārds vai
juridiskās personas nosaukums,
lai pastkastīte atrodas pieejamā
vietā un ir atbilstīga izmēra. Pastkastītes izmēram un pastkastītes
atvēruma izmēram ir jābūt tādam,
lai tajā varētu ievietot vienkāršas
(standarta) vēstules A4 formātā.
Klientu izpratne un atsaucība būtiski paaugstina sūtījumu piegādes kvalitāti, jo ļauj pastniekam
ātri un bez problēmām ievietot
korespondenci atbilstīgā pastkastītē un operatīvi doties pie nākamā klienta, neaizkavējot kopējo

piegādes procesu, kas diemžēl
ir neizbēgami, ja pastniekam ir
jāidentificē nenumurēta pastkastīte vai jāatstāj aicinājums par
sūtījumu saņemšanu pasta nodaļā
klientiem, kuru pastkastītes ir bojātas vai nepiemērotas sūtījumu
izmēram.
Pamatojoties uz 2013. gada
30. jūlija Ministru kabineta 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.
Kāpņutelpai, kurā ir novietotas
pastkastītes, ir jābūt apgaismotai, un 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
(sētas). Pie privātmājas novieto-

tajai pastkastītei ir jābūt pieejamai pastniekam jebkurā laikā.
Uz pastkastītes ir jānorāda labi
salasāms mājas numurs, mājas
nosaukums vai mājas īpašnieka
uzvārds.
Viensētām un privātmājām, kas
atrodas ārpus apdzīvotas vietas
centra un tālāk par 20 metriem
no tuvākā valsts vai pašvaldības
autoceļa (ielas), ar kuru ir savienots tās pievedceļš (ceļš, kas savieno tuvāko valsts vai pašvaldības autoceļu ar attiecīgo viensētu
vai privātmāju), 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.
Pasta komersanti, to vidū Latvijas pasts, nevar nodrošināt pas-

ta sūtījumu piegādi adresātiem,
kuri savas pastkastītes nav novietojuši atbilstīgi Ministru kabineta
noteikumiem vai kuru pastkastītes ir bojātas un nav slēdzamas.
Šādos gadījumos Latvijas pastam ir tiesības pasta sūtījumus
nekavējoties nosūtīt atpakaļ to
izsūtītājam.
Latvijas pasta nodaļās ir iespējams iegādāties jaunu pastkastīti,
pieteikt tās uzstādīšanu un pastkastīšu remontu. Pieteikt pastkastītes uzstādīšanu vai pastkastītes
remontu ir iespējams, zvanot uz
tālruni 67599156 vai rakstot uz
pastkastites@pasts.lv.

* Noteikt maksu par atkritumu
apsaimniekošanu Cesvaines novadā – 94,14 EUR par tonnu: to
veido maksa (52,63 EUR par t)
par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu; atkritumu apglabāšanas tarifs
poligonā – 29,51 EUR par t; dabas resursu nodoklis – 12 EUR
par t. PVN ir 19,77 EUR, kopā –
113,91 EUR par t jeb 15,95 EUR
par 1 m3, 3,83 EUR par 0,24 m3
konteinera izvešanu sākot ar
2016. gada 5. septembri.
* Apstiprināt Cesvaines novada attīstības programmas 2012.–
2018. gadam rīcības un investīciju plāna 2016. gada 11. augustā
aktualizēto redakciju.
* Piedalīties ar projekta iesniegumu „Tautastērpi Cesvaines
kultūras nama amatierkolektīviem” nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā
LEADER projektu iesniegumu
konkursa 4. kārtas izsludinātajā
rīcībā „Tautastērpi amatierkolektīviem”, ko organizē Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai, Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam ietvaros; projekta kopējās
izmaksas – 28571,42 EUR, t. sk.
līdzfinansējums no pašvaldības
budžeta līdzekļiem 30 % apmērā – 8571,43 EUR (19.08. sēdē
precizētās kopējās izmaksas –
19 998,44).
* Piedalīties ar projekta iesniegumu „Staļļu jumta rekonstrukcija Cesvainē” nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludināta-

jā LEADER projektu iesniegumu
konkursa 4. kārtas izsludinātajā
2.1. rīcībā „Kultūrvēsturisku
pieminekļu un dabas objektu sakārtošana, veicinot tūrismu un iedzīvotāju aktivitāti”, ko organizē
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai, Latvijas lauku
attīstības programmas 2014.–
2020. gadam ietvaros; projekta
kopējās izmaksas – 62 500 EUR,
t. sk. līdzfinansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 20 %
apmērā – 12 500 EUR (19.08.
sēdē precizētās kopējās izmaksas – 50 000).
* Iesniegt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa
„Uzlabot pieejamību veselības
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” pasākuma „Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros projektu „Vesela un
laimīga ģimene Cesvaines novadā”.
* Uzsākt sporta zāles Madonas ielā 1 Cesvainē tehniskās
dokumentācijas izstrādi un būvniecību, par finansējuma avotu
plānojot Valsts kases aizdevumu.
Pašlaik ir izsludināts šo darbu iepirkums.
* Precizēt sadarbības projektā
„Gaismas ceļš caur gadsimtiem”
iekļaujamās papildu aktivitātes.
Projektā piedalīties ar projekta
partneriem – Gulbenes, Alūksnes

un Smiltenes novada domi.
* Iesaistīties par sadarbības
partneri Eiropas Sociālā fonda
atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju
karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta
īstenošanā no 2016. gada līdz
2020. gadam. Paredzēt projektā
iesaistīt Cesvaines vidusskolu un
Cesvaines internātpamatskolu.
* Komandēt domes priekšsēdētāju Vilni Špatu un domes juristi un bāriņtiesas locekli Sarmīti
Melli uz Vaiji (Weyhe) Vācijā, lai
piedalītos Cesvaines novada pašvaldības un Vaijes pašvaldības sadarbības pasākumā no 2016. gada
29. augusta līdz 5. septembrim.
* Komandēt domes izpilddirektoru Uģi Fjodorovu Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas pieredzes apmaiņas braucienā
uz Poliju no 2016. gada 11. septembra līdz 17. septembrim.
* Pagarināt domes un AS „SEB
banka” līguma termiņu par bankomāta izvietošanu domes administrācijas ēkā līdz 2019. gada
17. februārim.
* Apstiprināt pašvaldības nekustamā
īpašuma,
kadastra
Nr. 7007 001 0081, ar nosaukumu
Alberta Vītola iela 2B, Cesvaine,
kas atrodas Cesvaines novadā, izsoles rezultātus.
* Pārdot izsolē domei piederošo automašīnu „Citroën Jumpy”,
reģistrācijas Nr. HB5899, nosakot nosacīto cenu – 3300 EUR,
izsoles noteikumus un izsoles
komisiju.

* Noslēgt trīspusēju sadarbības
līgumu starp domi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju un Lauku atbalsta dienestu par klientu informēšanu par
platību maksājumu iesniegšanas
kārtību valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā domē uz nenoteiktu laiku.
* Noslēgt četrpusēju sadarbības
līgumu starp domi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA)
un Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi „Ventspils digitālais
centrs” par personas datu apstrādi
un datu aizsardzību, pieņemot no
klientiem VSAA iesniegumus
valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā Cesvaines novada domē.
* Atzīt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
7007 003 0041 (platība – 5,44 ha)
un 7007 003 0042 (platība –
0,85 ha) nav pašvaldībai piekritīga zeme. Noteikt, ka nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis ir zeme
dzelzceļa infrastruktūras un ceļu
zemes nodalījuma joslai. Piešķirt
zemes vienībām nosaukumus: attiecīgi – „Autoceļš P37” un „Autoceļš V863”, Cesvaines pagasts,
Cesvaines novads.
* Atbalstīt ar 496 EUR līdzfinansējumu biedrības „Balvu
olūts” projektu fotoalbuma „Vidzemē man būt!” sagatavošanai un
izdošanai, pretī saņemot 62 fotoalbuma eksemplārus.
* Piekrist, ka SIA „Cesvaines

komunālie pakalpojumi” pagarina īres līguma termiņu uz vienu
gadu ar Ļubovu Ignatjevu un Valdi Apsīti par pašvaldības dzīvokli, paredzot tiesības pagarināt īres
līgumu, ja tiek pildīti īres līguma
nosacījumi.
* Izslēgt no domes administratīvās komisijas sastāva Anitu Kanču. Iekļaut administratīvās komisijas sastāvā Viktoru Leimani.
* Izdot Cesvaines internātpamatskolas direktora amata konkursa nolikumu un atlikt lēmuma
projekta „Izsludināt atklātu konkursu uz vakanto Cesvaines internātpamatskolas direktora amata
vietu” pieņemšanu.
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11. augusta domes sēdē nolēma
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Vineta Danielsone,
VAS „Latvijas pasts”
sabiedrisko attiecību
speciāliste

19. augusta
ārkārtas domes
sēdē
* Nolēma precizēt projektu
„Tautastērpi Cesvaines kultūras
nama amatierkolektīviem”, „Cesvaines pilsmuižas staļļu jumta
rekonstrukcija” un „Gaismas ceļš
cauri gadsimtiem” veicamos darbus un finansējumu.
* Noteica, ka pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs”
direktora pienākumus direktores
Diānas Glaudānes atvaļinājuma
laikā no 2016. gada 5. septembra līdz 11. septembrim un no
2016. gada 26. septembra līdz
23. oktobrim pilda aģentūras
„Cesvaines tūrisma centrs” gide
Lilita Ļava.

Cesvaines ilgstošā sadarbība ar Metmanu
Šovasar, jūnija beigās, Cesvainē viesojās Peters Langbēns un
Horsts Langbēns – ciemiņi no
Vācijas pilsētas Metmanas. Peters
Langbēns ir iniciators sadarbībai,
kas jau vairāku gadu garumā pastāv starp Cesvaini un Metmanu,
kā arī daudziem citiem Latvijas

pagastiem un novadiem humānās
palīdzības sūtījumu organizēšanā.
Viens no svarīgākajiem Vācijas delegācijas vizītes mērķiem ir
uzturēt draudzības saikni, satiekot
ilggadējus draugus. Otrs svarīgs
mērķis – tikšanās laikā pārraudzīt
un apsekot, ka viss no Metmanas

atsūtītais tiek godīgi un racionāli
izmantots un likts lietā. Turpinot sadarbību, arī šoreiz tika atvesta dažādu lietu palīdzības krava Cesvaines
pilij, mākslas skolai un pansionātam. Petera Langbēna rūpes un uzticība Cesvainei ilgst jau 22 gadus.
Cesvaines novads izsaka lielu

pateicību par Metmanas pilsētas
sniegto atbalstu. Liels paldies
Peteram un Horstam par dāsno
ieguldījumu palīdzības organizēšanā, par mums veltīto laiku un
sirsnību!
Egita Kalniņa,
autores foto

No kreisās: Ieva Lase, Uģis Fjodorovs, Baiba Putniņa, Peters Langbēns, Iveta Raimo, Vilnis Špats, Horsts Langbēns,
Juris Rozenbergs, Judīte Mihejenko

Atskatoties uz kapusvētkiem Ķinderu kapos
Tradicionāli 31. jūlijā Ķinderu
kapos notika kapusvētki. Pavadot
otros kapusvētkus kapu pārzines
amatā, ir radušās pārdomas par
cilvēkiem un lietām, kam vajadzētu būt svētām un kas ir saistītas ar
piederīgo atdusas vietu apmeklējumu. Esmu ļoti vīlusies, ka kapsēta
tiek pārvērsta par visatļautības un
nekaunības izrādīšanas vietu.
Kādreiz bija ierasts, ka līdz piederīgo kapavietai cilvēki gāja kājām. Diemžēl šobrīd gadās situācijas, kad cilvēki ir neapmierināti,
jo nav iespējams pie kapavietas
piebraukt ar automašīnu, pat neskatoties uz to, ka desmit metru
attālumā atrodas citas kapavietas.
Vai tiešām vairs nav nekā svēta?
Vidēja gadagājuma cilvēki man
ir aizrādījuši par aiztaisītajām
brauktuvēm, pieminot to, ka ir jā-

padomā par vecajiem cilvēkiem.
Bet – kamēr jaunie skaidrojas, tikmēr vecie jau ir pie piederīgo kapiņa. Tas rada pārdomas par cilvēku uzpūtību, iedomību un necieņu
pret kapsētu kopumā. Ir jāpiebilst,
ka cilvēkiem ar kustību traucējumiem tika dota iespēja piebraukšanai ar automašīnu.
Saņēmām aizrādījumus, ka zāle
visur nav nopļauta vienādā garumā. Gribu teikt, mīļie cilvēki, ka
arī smalku mauriņu nenopļausiet vienādi, bet mums ir gandrīz
12 hektāru, kas vietām ir akmeņaini, ar vecām apmalēm un celmiem.
Vēlos atgādināt, ka izravētās
nezāles, lapas un zari vienmēr ir
jānogādā atkritumu vietās – kaudzēs (nevis konteineros), kur ir
jāmet tikai bioloģiskie atkritumi.

Bet sveces, stikli, plastmasa – konteineros. Piemēram, plastmasas
maisiņa saturs ir jāizber kaudzē
un maisiņš ir jāiemet konteinerā.
Liels lūgums konteineros nemest
arī no mājām atvestus atkritumus
un sadzīves preces. Tāpat vēlos
aicināt sakopt apkārtni viena metra platumā ap savu kopjamo kapu
laukumiņu, kā arī pašiem sakopt
vietas, kuras esat iepriekš rezervējuši.
Tagad par labo. Ļoti daudzi cilvēki kapusvētkos bija apmierināti
gan ar kapu sakoptību, gan arī ar
to, ka mašīnas nebrauca pa kapsētu un nesignalizēja, lai gājēji
dod ceļu. Nebija izbraukātu kapu
kopiņu un laukumiņu. Ļoti liels
paldies jaukajiem Ķinderu kapu
apmeklētājiem, kas spēja novērtēt
te ieguldīto darbu! Liels paldies

par labajiem vārdiem! Vēlos pateikties Cesvaines novada domes
labiekārtošanas nodaļai par atsaucību un veiksmīgo sadarbību,
paldies kārtībniekam Margonim
Akmenim par izturību, jo visas
negācijas saņēma viņš. Vislielākais paldies maniem ikdienas
palīgiem Gunitai, Ivaram un Raimondam! Bija arī man pašai laba
mācība, domājot par nākamajiem
kapusvētkiem un automašīnu novietošanu. Noteikti būs uzlabojumi. Novērtēsim to, kas mums vēl
ir pilnīgi par velti! Ceru uz rudens
lapu kasīšanas laiku ieraudzīt arī
brīvprātīgos palīgus – jebkurš ar
savu grābekli būs gaidīts palīgā.
Kopsim kapsētu kopā!
Līga Johansone,
Ķinderu kapu pārzine,
autores foto

Cienītie
Cesvaines
novada
iedzīvotāji!
Šā gada 26. jūlijā SIA „Pilsētvides serviss”, pamatojoties uz atklāta konkursa
„Atkritumu apsaimniekošana Cesvaines novada teritorijā”, id. Nr. CND-2016/12,
ir noslēgusi līgumu ar Cesvaines novada domi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā no
2016. gada 5. septembra līdz
2019. gada 5. septembrim.
Saskaņā ar noslēgto līgumu
tarifs par 1 m3 ir 15,95 EUR
(t. sk. PVN).
Lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību, aicinām
visus Cesvaines novada iedzīvotājus pārslēgt līgumus par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savlaicīgi – ne vēlāk
kā līdz 31. augustam.
Līgumus var noslēgt:
• aizpildot elektronisko pieteikumu http://pilsetvide.lv/lv/
pakalpojuma-pieteiksana;
• Cesvaines novada domes ēkas 1. stāvā, 6. kabinetā, pie SIA „Pilsētvides
serviss” pārstāvja 15.–31. augustā plkst. 9.00–12.00 un
13.00–17.00 (piektdienās līdz
plkst. 16.00);
• aizpildot līguma tipveida
formas, kuras saņemsiet pastkastēs vai pie dzīvojamo māju
pilnvarotajām personām;
• SIA „Pilsētvides serviss”
Gulbenes filiālē Brīvības
ielā 87c Gulbenē.
Saistošajos noteikumos ir
paredzēts, ka atkritumu radītājam ir pienākums iekļauties
atkritumu apsaimniekošanas
sistēmā un slēgt līgumu. Par
saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir paredzēta administratīvā atbildība saskaņā
ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksu.
Aicinām sekot jaunākajai
informācijai uzņēmuma mājaslapas www.pilsetvide.lv sadaļā „Cesvaine” un pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.
lv, kā arī laikrakstā „Cesvaines Ziņas”.
Paldies par atsaucību!
Cieņā –
SIA „Pilsētvides serviss”
Tālruņi uzziņām:
+371 25749599;
+371 67461592
E-pasts:
cesvaine@pilsetvide.lv
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Beatrise, Emma un Māra Bandenieces:
„Tas ir kaut kas īpašs!”
Turpinot stāstīt par centīgiem,
čakliem, darbīgiem un zinātkāriem jauniešiem, uz sarunu šoreiz
esmu aicinājusi māsas Bandenieces. Beatrise, Emma un Māra ir
absolvējušas Cesvaines Mūzikas
un mākslas skolu. Dienā, kad šis
raksts top, 20. augustā, Emma
kopā ar Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas orķestri uzstājas koncertā Berlīnē. „Tas ir
kaut kas īpašs!” tā Beatrise raksturo mūzikas instrumenta spēlēšanu. Varbūt tieši tāpēc jaunākā
māsa Māra ir iemācījusies spēlēt
ukuleli. Klausoties māsu stāstījumā, man gribas teikt, ka viņas
pašas ir īpašas… Esmu pārliecināta, ka viņu stāstītais noteikti
iedvesmos kādu jauno mūziķi vai
uzmundrinās to, kurš ilgāku laiku nav atvēris klavieru vāku.
– Kādi ir jūsu iespaidi par mācībām Cesvaines Mūzikas un
mākslas skolā?
Beatrise: – Cesvaines Mūzikas
un mākslas skolā pavadītie mācību gadi uz mani atstāja paliekošu
iespaidu. Mācīties tepat, Cesvainē,
bija brīnišķīga iespēja un atvieglojums – varēja viegli apvienot vidusskolas un mūzikas skolas mācības.
Mācību gada sākumā mūzikas skolas skolotājas veidoja elastīgus grafikus, lai skolēni paspētu apmeklēt
dažādas mūzikas nodarbības arī pēc
skolas. Atceros, ka skolotājas bija
pretimnākošas arī skolēniem, kuri
dzīvoja tālāk no mūzikas skolas, izkārtojot grafiku tā, lai nebūtu jāiet
mājās tumsā, vai kādu no stundas
palaižot ātrāk uz autobusu.
Otrkārt, vērtīgās zināšanas, kas
te ir apgūtas. Mācību programma
bija bagātīga: toreiz piedāvāja divas
specialitātes mūzikas instrumentu
stundas nedēļā (manā gadījumā –
vijoli pie skolotājas Sokirkas un
klavieres pie skolotājas Tomsones),
vienu – vispārējās mūzikas instrumenta apguvei, divas solfedžo un
divas mūzikas literatūras stundas,
orķestri un ansambļus. Solfedžo un
mūzikas literatūra palīdzēja izveidot pamatus, kas arī tagad noder.
Solfedžo (mūzikas teorija) attīstīja
saprašanu par mūzikas pierakstu un
komponēšanu, kā arī veiklību, kas
noder tagad, kad ir jāizveido vienkāršs pavadījums kādam solistam.

Var izlabot vai koriģēt harmonijas
mūzikas partitūrā, ja neskan labi,
vai arī improvizēt ap to. Mūzikas
literatūrā mācījāmies gan mūzikas
vēsturi, mūzikas žanrus, arī latviešu
mūziku, gan tautasdziesmas, folkloru, gan jaundarbus. Tas piedāvāja apvārsni, ko var pēc tam izzināt
tālāk.
Treškārt, Cesvaines Mūzikas un
mākslas skolā ir laba gaisotne. Novērtēju to, cik pašaizliedzīgi skolotājas strādāja. Dažreiz viņām darba
diena izvērtās līdz vēlam vakaram,
un vēl bija jābrauc mājās uz Madonu. Gadā, kad skolotāju algas ļoti
krasi pazemināja (tas varētu būt ap
2009. gadu), viņas tāpat nāca strādāt, un par to esmu ļoti pateicīga.
Daļēji tāpēc te ir tik īpaša gaisotne –
visi turējās kopā arī grūtākos laikos,
un bija pārliecība, ka ir jāturpina.
Dažs varētu teikt, ka bērniem
ne vienmēr ir patikšana mācīties
vēl papildu skolā un ka tas aizņem
daudz laika. Bet domāju, ka pūles
mācīties mūzikas skolā atmaksājas
ar to, ka iemācās šo īpašo mākslas
veidu, pašdisciplīnu, laika plānošanu. Protams, bija arī prieks uzstāties
mācību gada laikā gan 18. novembrī, gan Ziemassvētkos, gan pavasara koncertā, par ko var pateikties
direktorei Intai Stienei, kas to visu
ar degsmi un izdomu organizēja, kā
arī visām skolotājām, kuras palīdzēja koncertus īstenot.
Emma: – Cesvaines vidusskolā
mācījos tikai no 5. līdz 9. klasei.
Atceros šo laiku ar intensīvu mācīšanos, tāpēc bija patīkami pēc garas
dienas skolā doties uz mūzikas skolu.
Ar sajūsmu atceros dažādus koncertus, it īpaši Ziemassvētku koncertiņus, kā arī braucienu uz Igauniju [uz Merjamā kā daļu no pieredzes
apmaiņas pasākuma – Beatrises
piez.]. Protams, patika arī visas
nodarbības, tāpēc ar prieku pildīju
mājasdarbus, kuri man nelikās sarežģīti. Ir jāpiebilst, ka, izpildot to,
kas šajā mācību programmā tiek
piedāvāts, varēju bez īpašām problēmām iestāties Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas I kursā, neatkārtojot
9. klasi, kā to, šķiet, visbiežāk dara.
[Emma, stājoties E. Dārziņa Mūzikas vidusskolā, kārtoja iestājeksāmenus solfedžo – Beatrises piez.]

Māra: – Gadus, kad mācījos Cesvaines mūzikas skolā, noteikti atcerēšos vienmēr. Kaut arī neplānoju
nākotni saistīt ar mūziku, manuprāt,
pieredze, ko iegūst mūzikas skolā, ir ļoti vērtīga, piemēram, kļūst
vieglāk uzstāties vairāku cilvēku
priekšā, kas, manuprāt, var noderēt
vairākās profesijās. Mūzikas skolā
mans specialitātes instruments bija
vijole. Papildus vēl mācījos klavieres, solfedžo un mūzikas literatūru.
Kaut gan solfedžo zināšanas ikdienā neizmantoju, tās noteikti man ir
palīdzējušas iemācīties spēlēt un izprast citus instrumentus. Izvēlēties,
kas man patika mūzikas skolā visvairāk, ir grūti, jo katra stunda bija
diezgan atšķirīga.
– Kur jūs muzicējat šobrīd, kad
Cesvaines Mūzikas un mākslas
skola jau absolvēta?
Beatrise: – Pašlaik, mācoties
Sv. Andreja (St. Andrews) Universitātē Skotijā, ir plašas iespējas muzicēt dažādos ansambļu un orķestru
sastāvos. Ir trīs studentu orķestri,
divos no tiem uzņemšanai ir jāsagatavo skaņdarbs. Ir arī orķestris,
kurā drīkst piedalīties instrumentālisti bez iepriekšējas noklausīšanās – nevienam neatsaka iespēju
spēlēt. Pati piedalos kamerorķestrī
un simfoniskajā orķestrī, kur spēlē
studenti no dažādām fakultātēm,
kursu līmeņiem, pat mācībspēks.
Mēģinājumi katram orķestrim ir
vakaros vienreiz nedēļā, un koncerts ir semestra beigās. Programmās ierastas ir simfonijas no Brāmsa līdz Sibēliusam, koncerti ar solistiem, arī modernā mūzika. Papildus orķestriem ir daudzi ansambļu
sastāvi – kvarteti, pūtēju orķestru
bigbends, baroka ansamblis, kā arī
vairāki kori un vokālie ansambļi.
Tiek rīkoti orķestra un ansambļu
izbraukumi uz citām pilsētām, dažreiz – saspēlēšanās brīvā gaisotnē
nedēļas nogalē. Skotijā iecienīta
ir tautas mūzika, un bieži tautas
mūziķi saspēlējas danču vakariem
vai notiek iknedēļas saspēlēšanās.
Sanāk kopā vijoles, flauta, bundziņas, akordeons. Tautas mūzika tiek
iemācīta un pārmantota pēc dzirdes – kad šie mūziķi sanāk kopā,
viņi nespēlē no notīm, bet šīs melodijas spēlē no galvas, bet ansambļa
vadītājs nosaka pāreju uz nākamo

Emma un Beatrise mūzikas skolas vijolnieku un čellu ansamblī ar skolotājām Velgu Sokirku (ar vijoli) un
Daigu Matrozi pie klavierēm 2004. gadā
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Ģimenes kopbilde ap 2009. gadu pie Cesvaines pils pēc kāda koncerta
melodiju. Šādi mūziķi vienā vakarā
var nospēlēt kopā vairākas stundas.
Dančos tradicionālo mūziku brīvi improvizē – tā kā šādi danči ir
iecienīti ballēs, šāda veida tautas
mūzikas grupas ir diezgan pieprasītas. Latvijā iespēja spēlēt kāda
ansambļa sastāvā – tas parasti ir
pūtēju orķestris. Esmu piedalījusies
Madonas mūzikas svētku orķestru
sastāvā vasaras nometnēs.
Emma: – Šobrīd uzsākšu III kursu J. Vītola Mūzikas akadēmijā pie
docentes Diānas Ozoliņas (LNSO
čellu grupas koncertmeistare).
Esmu piedalījusies dažādās meistarklasēs, piemēram, pie izcilās Solas Gabetas (Sol Gabetta). Šovasar
biju brīnišķīgās meistarklasēs Francijā pie Kolina Karra (Colin Carr),
savukārt septembra beigās apmeklēšu meistarklases Vācijā.
Esmu vairākkārt spēlējusi LNSO,
viņu čellu grupas ansamblī „Dream
Team”, kā arī orķestrī „Sinfonietta
Rīga”. Novembrī ir ieplānots spēlēt
solo kopā ar Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolas orķestri.
Brīvajā laikā visbiežāk izvēlos iet
ārā staigāt un daudz klausos mūziku. Bieži skan Oskara Petersona
ieraksti. Nesen medici.tv [mūzikas
kanāls televīzijā] piedāvāja tiešraides no Verbīras festivāla Šveicē,
tāpēc daudzus vasaras vakarus pavadīju, skatoties tos.
Noteikti ir jāpiebilst, ka vienmēr,
kad manā dzīvē kā mūziķei notiek
kāds svarīgs pavērsiens, atceros
Cesvaines mūzikas skolu un esmu
ļoti pateicīga par iespējām un pieredzi, ko šī skola sniedza.
Māra: – Pēc mūzikas skolas absolvēšanas iemācījos spēlēt ģitāru
un ukuleli [Havaju ģitāra – stīgu
mūzikas instruments – red. piez.].
Atmiņā man visspilgtāk noteikti
paliks skolasbiedri, ar kuriem kopā
pavadīju šos gadus. Protams, bija
tādi brīži, kad mājās varbūt negribē-

jās īpaši trenēties, bet to, ka mācījos
mūzikas skolā, es nekad nenožēlošu.
– Ko jūs gribētu ieteikt un novēlēt mazajiem skolnieciņiem,
kas tikai tagad sāk apgūt kāda
mūzikas instrumenta spēli?
Beatrise: – Jaunajiem skolniekiem, kas tikai tagad sāk apgūt
mūzikas instrumentu, varu teikt:
tas ir kaut kas īpašs! No vienas puses, sākt mācīties instrumenta spēli
nozīmē iemācīties vairākas iemaņas – koncentrēties, piekopt izturību, vingrinoties un uzstājoties un
mācoties skaņdarbus no galvas. Tas
atbalsojas visā dzīvē, arī mācoties
skolas mācību priekšmetus. Tas arī
nozīmē attīstīt savu iekšējo pasauli, iemācīties saskatīt pasauli ar citu
acīm, izteikties mūzikas valodā un
saspēlēties ar citiem. Novēlu vecākiem pacietību – tas pieprasa ieguldījumu, bet atmaksājas bērna kopējā izglītībā.
Emma: – Es mazajiem mūziķiem
ieteiktu izmantot iespēju iemācīties
ko jaunu, kā arī daudz vingrināties
(pat ja negribas!), lai pašam pēc tam
būtu gandarījums. Reti kas ir jaukāks par muzicēšanu un spēlēšanu
kopā ar draugiem.
Māra: – Mazajiem skolēniem es
ieteiktu izvēlēties instrumentu, kas
patiešām patīk, un neuztraukties par
to, vai to būs grūti iemācīties spēlēt. Ja pietiekami daudz mācās un
trenējas, tad jebkuru instrumentu ir
viegli iemācīties spēlēt. Jaunajiem
audzēkņiem es novēlu laimīgus un
muzicēšanas piepildītus gadus Cesvaines mūzikas skolā.
Ieklausīsimies māsās Bandeniecēs un vēlēsim Mārai, Emmai un
Beatrisei izdošanos un veiksmi it
visā, ko viņas dara!
Egita Kalniņa,
redaktore,
foto no māsu personiskā arhīva

Cesvaines novada svētki 2016
SVĒTKI – ausij tīkami skan šis
vārds. SVĒTKI – sirdī iedegas
prieka dzirkstelīte. SVĒTKI – labākas drānas, smaids, labi vārdi,
smiekli, mūzika, deja = PRIEKS.
Prieks, kas nomazgā ikdienas
rūpju sodrējus, prieks par atkalredzēšanos, prieks par savu un citu
spēju priecāties. Sirdī ielīst svētku izjūta, ja aiz loga skan pūtēju
orķestra skaņas, kas sola, ka diena būs laba. Tā sākās jau vakarā
ar igauņu un lietuviešu raito dejas
soli, mijoties ar jau ierasto pašmāju
dejotāju sniegumu pils pagalmā.
Mūzikas skaņas aizved līdz
amatnieku tirdziņam, kas nav īpaši plaši pārstāvēts, toties ir vairāk
laika ar katru pārmīt kādu vārdu un
labāk iepazīt piedāvājumu. Apbrīnojama ir šo cilvēku pacietība un
vēlme DARĪT un DZĪVOT savā
tēvu zemē. Taču acis ir jāgroza uz
visām pusēm, jo kaut kur dejo un
dzied, un visu aptvert vienlaikus
nemaz nav iespējams. Lielo koku
paēnā soļo „Pakavu” skaistie zirgi
un mazulītis ponijs soli pa solītim
veic savu grūto darbu, nesot uz muguras kārtējo jāt gribētāju bērnu.
Jauki būtu, ja bērni varētu to biežāk darīt. Būtu taisnākas muguras,
labāka stāja, nostiprinātu nervu sistēmu un muskuļus, sajustu ciešāku
saskari ar dabu.
Pašvaldības ēkas pagalmā salidojis vesels bars vārnu. To tāpat
netrūkst Cesvainē, un te nu visas
laikam pozē māksliniekam Aldim
Dobenbergam. Prātā nāk dažādas
domas un emocijas. Vārna – tas
ir savā ziņā skaists un ļoti gudrs
putns. Pils vārna visādos veidos
kaitina stārķi; mana kaimiņu vārna,
kurai ligzda augstu ozolā, draudzējas ar kaķi utt. Un vēl tās vārnas,
kurām viss ir slikti, bet lietas būtība – sveša. Taču lielais melnpelēko putnu bars nespēj aizēnot Aijas
Zariņas neparasti košos, Agra Sāra
mierīgi romantiskos, Valērija
Baidas bezgala maigo krāsu toņu
piesātinātos, Danutes Vēzes radošo meklējumu, Ērikas Doganas
sulīgo ziedu, Laimas Ņemcevas
radošo meklējumu pilnos, Ritas
Zepas ziedošos, Olgas Adeles kičīgos, Viktorijas Rustamovas krāsu
piesātinātos darbus. Te ir arī Ludviga Bērziņa, Ņinas Truhanovas, Natālijas Kulisinas, Olitas Šleseres,
Ivetas Andronovas, Maijas Jako-

vičas un Jeļenas Jekimovas darbi.
Mākslinieki visu iepriekšējo nedēļu ir strādājuši, un rezultāts tiešām
priecē aci un sirdi.
Tepat, blakus, būros sasprostoti
ir dažnedažādi mājdzīvnieki. Bērni
sajūsmā – un katram gribētos paglaudīt un samīļot. Visam pa vidu
pavecs kollija tipa suņuks pieskata savu saimniecību. Stāvlaukumā
mazajiem ir iespēja izbraukāties
ar elektromobiļiem, bet pils vecajā tenisa laukumā var izšaudīties
ar loku un bultām kā viduslaikos.
Pils dīķī – pavizināties ar laivām,
un domes pagalmā – ik pa brīdim
klausīties kādu priekšnesumu.
Visu piedāvāto programmu nemaz nevarēja apgūt, un tas arī nav
nepieciešams. Katrs izvēlas sev
tīkamo. Mežkunga mājas pagalmā
esot bijis jauks saikaviešu sniegums. Lai viņiem veicas teātru
festivālā Brīvdabas muzejā! „Divu
torņu” pagalmā īpašā gaisotnē skanēja madonietes Lolitas Krūmiņas
izpildītās melodijas. Vēl – izstādes
pilī un ekspozīcija klētī, kas šogad
ir papildināta ar Cesvaines lauksaimniecības vēsturi un skatāma
arī ikdienā.
Kā parasti, šajā dienā Cesvaines
evaņģēliski luteriskā baznīca priecē
ar kādu koncertu. Sajutos kā mazs
un niecīgs puteklis, ejot uz baznīcu
līdzās auto straumei, kas plūda uz
dievnamu. Kāds jaunlaulāto pāris
savā kāzu dienā viesiem ir ieplānojis šā koncerta apmeklējumu. Cik
jauki! Ir patiess prieks atkal dzirdēt
Ilonas Birģeles teicamo ērģeļspēli
un ne ar ko nesajaucamo Evitas Zālītes balss skanējumu. Skan Baha
sonāte, un man ir jādomā par Cesvaines mācītāju Mīteli, kura brālis
bija Baha skolnieks. Tad Eiropa saraujas mazmazītiņa, jo tālā Vācija
ienāk Cesvaines baznīcā. Tā ienāk
arī ar cesvainiešu ģimenēs,

kas uz mazu brītiņu ir apvienojušās
no visām malām latviešiem tik būtiskajos svētkos – kapusvētkos, kas
būs rīt. Bet tagad skan Jaunsudrabiņa vārdi: „Ir viens vakars maigā
maijā, / Mēnessgaišs un smaržots
vakars. / Sirds kad sāp tev, sāp
aiz laimes…” Vakara saules stari apspīd Kristus tēlu altārgleznā,
skanot Jāzepa Vītola „Dievam
atsvabinātājam”. Bruno Skultes,
Pētera Barisona un Jāņa Mediņa
darbu vidū krasi atšķiras Agneses
Krilovas mūsdienīgais skatījums
ērģeļmūzikā. Kopumā koncerts
mūsu senajā dievnamā kaut kā īpaši uzrunā, radot gaišu un piepildītu
noskaņu.
Kā krāšņs noslēgums – neparasti izgaismotās muižas ēkas vakara
tumsā. Sarkanā pils uzvēdīja nepatīkamas atmiņas, bet kopumā –
kaut kas nebijis un interesants.
Zilais dīķa mājas atspīdums ūdenī,
varen vareni izslējusies klēts zaļajā spīdumā un staļļu raibumi labi
kontrastēja ar sarkano ūdens torni.
Jauniešu centra sarūpētās spīdošās
burciņas zālienā radīja romantiskas
izjūtas.
Kopumā diena BIJA izdevusies
tieši tik, cik katrs to vēlējās. Lielum lielais PALDIES tiem, kas to
visu sarūpēja, organizēja un padarīja! Katram, kas kopa un pucēja,
nesa, cēla, krāmēja, vilka, ravēja,
noformēja, sargāja utt., utt.! Svētki katru gadu notiek visos novados
un pilsētās. Gan jau nākamgad arī
cesvainieši varēs baudīt ko jaunu
un nebijušu, bet tam vajag atvērtas
sirdis, vēlmi redzēt un darīt, rosināt
un līdzdarboties.
Cesvaines svētkos piedalījās
Māra Evardsone,
Jāņa Dziļuma foto
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Cesvaines
Mūzikas un
mākslas skola
piedāvā
MĀKSLA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu
mērķi vizuāli plastiskās mākslas
prasmju apguvē, piedāvājam speciālistu vadībā apgūt
zīmēšanas,
gleznošanas,
mākslas valodas pamatu, veidošanas, kompozīcijas prasmes
profesionālās ievirzes izglītības
programmā „Vizuāli plastiskā
māksla”
ar 9 gadu vecumu valsts finansētā 5 gadu programmā ar vecāku
līdzfinansējumu (7 EUR mēnesī)
vai
gleznošanas nodarbībās personām bez vecuma ierobežojuma par samaksu (7 EUR par vienu nodarbību, sadalot samaksu uz
grupas dalībniekiem līdz 12 personām).
Iespējamas arī bezmaksas nodarbības.
Vizuāli plastiskās mākslas
prasmju apguve attīsta spējas
darboties jebkurā jomā.
Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast un izveidot īstenošanas plānu, tiekoties
ceturtdien, 2016. gada 25. augustā, plkst. 18.00 Pils ielā 4,
II stāvā,
vai sazinoties pa tālruni:
64852498, 26446141.
Sagatavojiet dzimšanas apliecības kopiju. Pārējo dokumentu
veidlapas aizpildīsiet uz vietas.
MŪZIKA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu
mērķi mūzikas instrumenta spēles
vai dziedāšanas prasmju apguvē,
piedāvājam speciālistu vadībā apgūt
klavierspēles, vijoles spēles,
flautas spēles, saksofona spēles,
klarnetes spēles, dziedāšanas
prasmes profesionālās ievirzes
izglītības programmās
ar 6–9 gadu vecumu valsts
finansētās 4, 6, 8 gadu programmās ar vecāku līdzfinansējumu
(7 EUR mēnesī)
vai
pašapmaksas nodarbībās personām bez vecuma ierobežojuma
par samaksu (6 EUR par vienu
nodarbību).
Mūzikas instrumenta vai
dziedāšanas prasmju apguve
attīsta spējas darboties jebkurā
jomā.
Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast un izveidot īstenošanas plānu, tiekoties
ceturtdien, 2016. gada 25. augustā, plkst. 18.00 Cesvaines
pils II stāvā
vai sazinoties pa tālruni:
64852498, 26446141.
Bērniem ir jānodzied dziesma.
Sagatavojiet dzimšanas apliecības kopiju. Pārējo dokumentu
veidlapas aizpildīsiet uz vietas.
Lūgums ievērot uzņemšanas
datumu!
Inta Stiene,
direktore
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Cesvaines Mūzikas un mākslas skola gatava
jaunajam mācību gadam
Naktīs jau zvaigžņu lietus, kas
asociējas ar skolu jaunā gada tuvošanos. Lai gan vasaras mums ir
īsas, pietiek laika kavēties patīkamās atmiņās par iepriekšējā gadā
paveikto, ja viss plānotais ir izdevies. Tas dod enerģiju jaunajam
darba cēlienam.
Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolā pagājušajā gadā piedzīvojām īpaši svarīgus notikumus.
Sekmīgi veicām akreditāciju
nākamajiem sešiem gadiem.
Mākslas nodaļas vadītājas Sanitas Ozolas vadībā skolotāji Ērika
Dogana, Vita Krūmiņa un Māris
Apfelbergs apkopoja mākslas nodaļā 16 darba gados paveikto, iekārtoja un atklāja izstādi.
Mūzikas nodaļas skolotāji Velga Sokirka (vijole), Ilze Tomsone
(klavieres), Jolands Andževs (saksofons, klarnete), Vineta Krēsliņa (flauta), Sarmīte Grīnberga
(klavieres, koris), Baiba Putniņa
(folklora, koncertmeistare), Antra
Āboltiņa (koris), Inta Stiene (klavieres) sagatavoja plašu koncertu,
ar kuru nosvinējām skolas 25. jubileju. Kopā ar mums koncertā

muzicēja mūsu absolventes Alla
Isačenko, Māra Bandeniece un
Beatrise Bandeniece. Mūsu bijusī kolēģe koncertmeistare Daiga
Matroze un Emma Bandeniece
sniedza aizkustinošu solopriekšnesumu; prieks, ka Emma jau ir
ierindojusies labāko mūsu valsts
čellistu vidū. Koncertā enerģisku
garu uzturēja pūtēju orķestris Oļģerta Ozola vadībā – tajā reizēm
muzicē arī mūsu absolventi.
Priecājāmies tikties ar mākslas
nodaļas absolventiem 15 gadu
jubilejā un veikt kopīgus mākslas
projektus novada svētkos.
Guvām finansiālu atbalstu no
Valsts kultūrkapitāla fonda digitālo klavieru iegādei.
Kopā ar audzēkņiem un vecākiem apmeklējām nozīmīgus
izcilu mākslinieku koncertus Rēzeknē, Madonā, Lubānā, kā arī
Cesvaines pilī un Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Kopā ar audzēkņiem skolotāji
izpildīja visus novada pieprasījumus sniegt koncertus.
Sniedzām priekšnesumus sadraudzības pilsētas Merjamā

(Igaunijā) delegācijai un tikāmies ar to. Ar Merjamā Mūzikas
un mākslas skolas direktori Maiu
Linnamegi apspriedām nākotnes
sadarbības plānus.
Par ilggadēju atbalstu, novērtējumu un sirsnīgiem apsveikumiem sirsnīgi pateicos Cesvaines
novada domei, Cesvaines vidusskolai, pirmskolai „Brīnumzeme”, internātpamatskolai, Dzelzavas pamatskolai, Jāņa Norviļa
Madonas Mūzikas skolai, fondam
„Grašu bērnu ciemats”, Cesvaines
bibliotēkai, Kraukļu bibliotēkai,
SIA „Cesvaines piens”, SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”,
sociālajam dienestam, aģentūrai
„Cesvaines tūrisma centrs”, kultūras namam, jauktajam korim
„Cesvaine”,
skaistumkopšanas
salonam „Mora”, biedrībai „Mārtiņroze”, Egilam Lipšānam, Anitai
un Arvīdam Greidiņiem, Ingrīdai
un Aivaram Pureniņiem, Sanitai
Dāboliņai, audzēkņu ģimenēm un
visiem mūsu pasākumu apmeklētājiem.
Ar lielu saviļņojumu gaidām
jauno mācību gadu, kas mūsu

mūzikas nodaļas darba ritējumā
varētu ieviest jūtamas pārmaiņas
gaidāmās pils rekonstrukcijas dēļ.
Vienmēr ar atbildību izturamies
pret mūsu novadā notiekošo, tāpēc novēlam lielu izturību visiem,
kuri ir uzņēmušies veikt nozīmīgus darbus mūsu novada labā.
Lai 6. septembrī varētu informēt Kultūras ministriju par mūsu
skolas audzēkņu sastāvu valsts
finansējuma saņemšanai, gaidām
jaunos audzēkņus uz iestājpārbaudījumu ceturtdien, 25. augustā!
Inta Stiene,
Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolas direktore

Izmaiņas kultūras nama vadībā
Laiks rit, mainās dažādi procesi mums apkārt, mijas gadalaiki, un izmaiņas notiek arī
mūsu Cesvaines kultūras nama
vadībā. No atvaļinājuma ir atgriezusies Kristīne Aumele, bet
Valda Kļaviņa ar Cesvaines novada svētku organizēšanu ir godam pabeigusi savu darbošanos
Cesvainē. Uz sarunu aicināju
viņas abas, lai šajā pārmaiņu
mirklī vienkārši aprunātos par
paveikto un par iecerēto.
– Valda, tev ir liela darba pieredze kultūras nama darba organizācijā, pasākumu skaits, ko
esi organizējusi, ir milzīgs. Domājot par tavu laiku Cesvainē –
kurš organizētais pasākums tev
visspilgtāk ir palicis atmiņā?
– Kultūras jomā strādāju 30 gadus, un septiņi mēneši, ko pavadīju, strādājot Cesvaines kultūras
namā, ir ļoti neilgs laiks. Īpaši pasākumi ir divi. Noteikti tie ir novada svētki. Kā apmeklētāja šajos
svētkos esmu bijusi arī iepriekšējos gados, tāpēc gribējās, lai tie
nebūtu pilnīga iepriekšējo gadu
svētku kopija. Kopumā šķiet, ka
izdevās. Otrs ir koncerts „Cesvainieši dzied”. Cesvaine nav nekāds
izņēmums, un koncerti ar savējo
piedalīšanos ir vajadzīgi un labi
apmeklēti.
– Kas, tavuprāt, ir jāuzlabo
vai jāmaina kultūras nama darbībā, un kādi ir galvenie plusi
un mīnusi kultūras dzīvē Cesvainē?
– Kā vienu no galvenajām kultūras nama funkcijām uzskatu
amatiermākslas kolektīvu darbību,
jo tie apvieno ievērojamu daļu ces-

vainiešu, kas arī ir sabiedrības aktīvākā daļa. Aiz jebkura dalībnieka
stāv viņa ģimene, draugi, kas arī ir
potenciālie pasākumu apmeklētāji
un konkrētas vietas tēla veidotāji.
Kā plusus varu minēt profesionālus un labus kolektīvu vadītājus un
dalībniekus, kas ir uzticīgi savam
kolektīvam. Tiesa, ir lietas, kas
būtu jāpamaina, jo vecās iestrādes vairs nedarbojas, bet kolektīva
vārds un labā slava ir regulāri jāpaspodrina. Kā mīnusu varu minēt
to, ka kolektīvi kopumā ir diezgan
atsvešināti viens no otra, katrs
vairāk par sevi un citu kolektīvu
darbība, veiksmes vai neveiksmes
savstarpēji neinteresē. Ja tā ir veselīga konkurence, tad viss ir kārtībā, bet ir arī citas situācijas.
Ja runā par pasākumiem, tad noteikti vairāk ir jāveido pasākumi,
kuros ir iesaistīti paši cesvainieši.
Viņi ir gatavi piedalīties un iesaistīties daudzās lietās, vajag tikai
uzrunāt.
– Ko tu gribētu novēlēt sava
darba turpinātājai un cesvainiešiem?
– Kristīnei novēlu, lai izdodas
viss, ko viņa ir iecerējusi un, iespējams, lolojusi jau vairāku gadu
garumā. Noteikti gribas domāt, ka
viņai izdosies saliedēt kolektīvus,
pamainīt kaut ko viena vai otra
kolektīva darbībā.
Cesvaine ir unikāla un ļoti
skaista vieta. Maza, bet ar savu
vārdu un skanējumu, kas neapšaubāmi saistās ar pili. Ap pili un
vēsturiskajām ēkām visam arī ir
jāgriežas – vienalga, vai tās būtu
kultūras nama, domes vai pilī
esošo iestāžu aktivitātes. Ir jābūt
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vienotībai, nešķirojot vienu vai
otru darbu un strikti nenodalot no
papīros rakstītajiem amata pienākumiem.
Darbs Cesvainē man bija laba
pieredze, kaut gan atzīšu – apvienot ar pamatdarbu bija ļoti grūti.
Nekur tālu jau nepazūdu un, ja
nepieciešams, esmu gatava sadarbībai.
Paldies novada domei par iespēju te pastrādāt, un vislielākais paldies cesvainiešiem par atsaucību!
To jutu visur.
– Kristīne, apsveicu ar atgriešanos Cesvaines novada kultūras dzīves organizēšanā! Ir sācies jauns darba cēliens… Kāds
ir tavs pirmais un steidzamākais uzdevums kultūras jomā
Cesvainē?
– Pirmais darba cēliens veiksmīgi rit, sagatavojot projektu
„Tautastērpu iegāde Cesvaines
kultūras nama amatiermākslas
kolektīviem”. Ceru, ka sadarbībā
ar kolektīvu vadītājiem un novada domes projektu vadītāju Ivetu
Raimo mums viss izdosies, projekts tiks apstiprināts un kolektīvu
dalībnieki tiks skaisti uzposti. Rudens ir amatiermākslas kolektīvu
jaunās sezonas uzsākšanas laiks,
kam sekos valsts svētku un Ziemassvētku pasākumu cikls. Paralēli tam tiek plānots nākamā gada
pasākumu plāns un budžets. Ir
jāgatavojas Latvijas simtgadei un
Vispārējiem latviešu dziesmu un
deju svētkiem. Pa garo atvaļinājuma laiku esmu izlolojusi pasākumu ieceres, kas sasildīs ikviena
cesvainieša sirdi.
– Kas, tavuprāt, ir jāuzlabo

vai jāmaina kultūras nama darbībā, un kādi ir galvenie plusi
un mīnusi kultūras dzīvē Cesvainē?
– Katrs amatiermākslas kolektīvs ir ļoti radošs, savdabīgs
un patiesībā pat individuāls. Es,
kultūras nama direktore, varu atbalstīt, palīdzēt brīžos, kad tas ir
nepieciešams. Katra kolektīva
vadītājs ir profesionāls, zinošs, ar
lielu pieredzi savā jomā, par ko
liecina labie rezultāti skatēs. Tas
ir ilgtermiņa darbs, kurā ir gan
veiksmes, gan neveiksmes, un tikai stipri, harismātiski cilvēki var
tikt neveiksmēm pāri, pulcējot ap
sevi domubiedrus. Vienmēr var
uzlabot sadarbību gan starp kolektīviem, gan iestādēm un iedzīvotājiem. Lai varētu teikt, ka mums
kopā viss izdodas.
– Vai esi plānojusi ieviest jaunus pasākumus vai tradīcijas
Cesvaines novadā?
– Priecājos par aktivitātēm sporta jomā, talantīgajiem jauniešiem
un aktīvajiem senioriem. Meklēsim iespējas un veidus, kā iesaistīt
mazāk aktīvos Cesvaines iedzīvotājus novada kultūras, sporta un
sabiedriskajās aktivitātēs.
– Ko tu gribētu novēlēt cesvainiešiem?
– Apzināties to vērtību, ko
mums ir atstājušas iepriekšējās
paaudzes, – gan skaisto vidi, gan
bagāto kultūras mantojumu. Atrast laiku sev mīļiem cilvēkiem.
Priecāties ikdienā par ģimenes
svētkiem un izjust vienotību valsts
un novada svētkos.
Lai cesvainieši dzied!
Egita Kalniņa

Koncerts „Pielūgsim mūžīgi”
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
20. augusta vakarā klasiskās
mūzikas cienītāji pulcējās Cesvaines dievnamā. Šoreiz varējām
baudīt tenora Jāņa Kurševa, ērģelnieces Kristīnes Adamaites un
altsaksofonista Arta Sīmaņa sniegumu.
Iesākumā – mazāk pazīstamā komponista Andra Vītoliņa darbs „Sūti
savu gaismu un patiesību”. Komponista ceļš no Rīgas 1944. gadā ved uz
Zviedriju, kur viņš turpina komponēt
un ir Eiropas Latviešu dziesmu svētku koncertu organizētājs. Viņa komponētie darbi ir veltīti bērnu koriem,
tiek veidotas daudzas tautasdziesmu
apdares, instrumentālās mūzikas
opusi, arī ērģelēm. 1992. gadā mākslinieks atgriežas Latvijā un strādā
par pasniedzēju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Jāzepa Vītola vārds neprasa
skaidrojumu un dziesma „Atmodaties!” ar Voldemāra Maldoņa tekstu rada īsteni latvisku noskaņu gan
teksta, gan mūzikas ziņā.
Johana Sebastiana Baha partija
„O Gott, du frommer Gott” mūs
pārceļ 18. gadsimta mūzikas noskaņās, kas brīnumaini harmonizē
ar baznīcas arhitektūru un rietošās
saules spēlēm altārgleznā. Un atkal un atkal nākas pārliecināties
par vareno mūsu dievnama ērģeļu
skanējumu, kas nav daudzu lauku
baznīcu priekšrocība. Par kādreiz še
darbojošos vācu draudzi ienāk prātā
P. Kornēliusa „Vater unser” izpildījuma laikā, tad pārceļamies uz
20. gadsimtu, klausoties Romualda
Jermaka, Pētera Vaska, Uģa Prauliņa un Aivara Kalēja darbus.

Ērģelnieci Kristīni Adamaiti drīz
varēsim saukt par cesvainieti, jo
vairākus gadus pēc kārtas vismaz
reizi gadā viņa koncertē baznīcā.
Arta Sīmaņa saksofonspēli esam
klausījušies gan baznīcā, gan pilī.
Viņu abu saspēle ir apbrīnojami
harmoniska un abpusēji izjusta un
klausītājam sniedz bezgalīgu gandarījumu un iespēju visdziļākajās
niansēs saklausīt abu instrumentu
lielisko skanējumu.
Jānis Kurševs baznīcā koncertē
pirmo reizi un ir sajūsmā par tās
akustiku. Viņa izpildītās dziesmas
izskanēja liegi un nepiespiesti, skaņām ceļojot gotiskajās velvēs un atgriežoties klausītāju sirdīs.
Lieliskais ērģeļu skanējums nebūtu iespējams, ja par tām nerūpētos ilggadējā Cesvaines evaņģēliski

luteriskās baznīcas draudzes ērģelniece Daiga Matroze, kas atkal bija
sarūpējusi ērģeļu skaņošanu, ko veica Latvijas 300 ērģeļu pārzinātājs
restaurators Alvis Melbārdis. Varbūt
kādam būs pārsteigums, bet ērģeles ir
(būtu) jāskaņo pirms katra koncerta.
Vēl ir iespēja ne tikai ekskursantiem,
bet arī cesvainiešiem iepazīties ar
brīnišķīgo, bet sarežģīto instrumentu,
jo tam nav prospekta, kas aizsegtu
to, kas tam ir iekšpusē. Paldies arī
visiem mazajiem draudzes gariņiem,
kas kopa, gādāja, uzņēma un rūpējās,
lai viss notiktu, kā notika!
Cesvainieši ir izredzēti un lutināti
ar šogad jau diviem lieliskiem koncertiem un izpildītājiem baznīcā,
bet, uz tiem neaizejot, jau nevar zināt, kas ir lieliski.
Koncertā bija Māra Evardsone

„Dāvini, dzīve, man ceļu
Tādu, kas virsotnēs klīst…”

vas vidusskolēnu gaitas, veidojām
žetonu vakaru ar „Lazdu laipas”
motīvu un aizgājām lielajā dzīvē.
Cesvaines vidusskolā pavadītie
gadi, atmiņas par skaisto pili, vienmēr lepnums par šo vietu, kad, esot
dažādās vietās Latvijā, dzirdējām

pieminam Cesvaines vārdu, atmiņas
par skolotājiem un labajām zināšanām, ko viņi mums tika devuši, – ar
to mēs esam dzīvojuši šos 50 gadus,
kopš esam beiguši skolu.
Paldies Cesvaines domei, tūrisma
centra un mūzikas skolas vadībai
par mums, 1966. gada absolventiem, atvēlēto iespēju tieši pils telpās tikties šajās 50 gadu jubilejas
svinībās! Mums bija iespēja izbaudīt vienmēr jauko pils atmosfēru,
mājīgajās telpās dalīties savās bērnišķīgajās atmiņās par labajiem
darbiem un nedarbiem. Kāds bija
paņēmis līdzi skolas laika albumus,
kāds – dziesmu klades no tiem laikiem, kad ar dziesmu pārsoļojām
Mīlestības tiltiņam, kad ar dziesmu
gājām cauri pils parkam vai rāpāmies Baronkalnā.
Kā moto mūsu tikšanās reizei izvēlējāmies atziņas, ka nav jāskumst

par daudzajiem gadiem, kas ir paskrējuši tik ātri, bet ir jāpriecājas,
ka esam sagaidījuši šo brīnumu –
50 gadus, kopš esam beiguši skolu.
Ir skaisti dzīvot jebkurā Latvijas
vietā, kur dzīve mūs ir nolikusi pildīt savu misiju, bet kādā sirds stūrītī
vienmēr paturēt mīļu jaunības dienu laiku un vietu – Cesvaini. Mēs
vienmēr šeit varam atvest savus
draugus, bērnus, mazbērnus un rādīt šīs vietas. Mēs vienmēr varam
būt šeit, Cesvainē, pilsētas svētkos,
kapusvētkos un skolas jubilejas reizēs. Mēs lepojamies ar šo iespēju.
Paldies visiem cesvainiešiem, kas
veido Cesvaines dzīvi un rūpējas
par pils saglabāšanu!

Piecdesmit gadi ar Cesvaini sirdī

Ar šādiem Harija Šulca dziesmas (no izrādes „Lazdu laipa” Cesvaines vidusskolā) vārdiem mēs,
1966. gada absolventi, vadījām sa-

Jubilejas dalībnieki (no kreisās): Dzintra Grigane (Mālniece), Modra
Jansone (Karpa), Velta Raga (Kļaviņa), Ivars Šulcs, Mārīte Šķēle (Muižniece), Lita Zūkere (Arāja), Anna Rozenberga (Štokmane), Aldis Kalniņš, Zaiga Ķeirāne, Anna Dargevica (Gaiduka), Janīna Jolkina (Vedļa)

Mārīte Šķēle,
Cesvaines vidusskolas
1966. gada absolvente,
Jāņa Dziļuma foto

Top nākamā Cesvaines grāmata
Turpinās grāmatas veidošanas darbs.
Jūlijā publicējām fotogrāfijas,
kurās kopā ar citām personām bija
redzams cesvainietis Edmunds Bernovskis (1906.–09.01.1942.), par
kuru materiālus iesniedza Zenta Vizule. Atsaucoties uz publikāciju, atšifrēt vismaz daļu redzamo personu
ir uzņēmies Gatis Krūmiņš. Paldies!
Vēsturniece Māra Evardsone ir
iesniegusi pamatīgu pētījumu par

Aizkraukles, Umurgas un Cesvaines luterāņu mācītāju Kārli Robertu
Auniņu (18.06.1834.–05.05.1914.),
kurš tulkoja Bībeli no vācu valodas
un pētīja latviešu mitoloģiju. Ar
interesi varam uzzināt, kas saista
Cesvaini ar izcilo komponistu Bēthovenu, kā tapa Cesvaines baznīca,
kādas skaistas arhitekta Berči projektētas ēkas Cesvainē tomēr netika
uzceltas utt. Liels paldies!

Vēsturnieks Bruno Podiņš ir iesniedzis divus pētījumus – par Vidzemes luterāņu mācītāju Zahariju
Pīlu
(28.10.1668.–24.03.1733.),
kurš, iespējams, bija otrais (pēc
Jāņa Reitera) latvietis Tērbatas Universitātē un kādu laiku dzīvoja arī
Cesvainē, un par Cesvaines vārda
izcelsmi, kur ir rodams neparastāks
mūsu pilsētiņas nosaukuma skaidrojums. Liels paldies!

Paldies Cesvaines bērnu un jauniešu centram, īpaši Lienei Bērziņai, Kristai Ruicēnai un Beatrisei
Vīgupei, par sadarbību tekstu pārrakstīšanā!
Rakstiet un zvaniet, ja jums
ir kādi ieteikumi grāmatai!
Tālr. 29432776, e-pasts: ckvb@inbox.lv, sanita.dabolina@inbox.lv.
Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

3 x 3 basketbols
Turnīra „23. TOP
bumba – 2016”
2. posms Cesvainē
Jau trešo gadu pēc kārtas Cesvaines novada svētkos tiekas ne
tikai svētku baudītāji, bet arī
karstasinīgi basketbola cienītāji,
šogad četrās vecuma grupās pulcējot 20 komandu.
Jaunākajā U-11 vecuma grupā
(2006. g. dz. un jaunāki) 1. vietu
izcīnīja komanda „Madonas cīnītāji” (Markuss Peilāns, Kristers Greidiņš, Pēteris Supe), 2. vietā – komanda „Madonas lauvas” (Ričards
Dimitrovs, Jānis Čakstiņš, Mārcis
Reiņikovs), 3. vietā – „Madonas rūķīši” (Sanijs Dagnis Lietavietis, Rihards Udrass, Mario Strods, Jēkabs
Liepiņš).
U-13 grupā (2004.–2005. g. dz.)
uzvara – viesiem no Jelgavas „Jelgavas spridzekļi” (Kristers Vējš,
Toms Samuļonis, Gintars Jermolovičs), 2. vietā – komanda „Street
Warriors” (Dāvis Akmans, Andris
Priede, Armands Krēmers), 3. vietā – „Cesvaines Knicks” (Markuss
Isačenko, Raivis Matisons, Roberts
Šīris, Roberts Milkevičs).
U-16 vecuma grupā (2001.–
2003. g. dz.) 1. vietā – komanda
„Sidrabiņi” (Niks Valainis, Alens
Kārlis Kārkliņš, Aivars Skābarnieks), 2. vieta – komandai „Barkava” (Dairis Točs, Edijs Skuja, Jēkabs Masaļskis), 3. vietā – komanda
„Madona” (Arvis Šilinskis, Madars
Lācis, Jānis Matušonoks).
Lielākajā konkurencē V grupa
(2000. g. dz. un vecāki) sarūpēja sev
un līdzjutējiem baudāmas sacensības sīvās cīņās, kurās ar 2 punktu
pārsvaru finālā uzvaru izcīnīja Cesvaines un Madonas apvienotā komanda „Izdomā mums” (Voldemārs
Krieviņš, Dzintars Tonnis, Pēteris
Putniņš, Jānis Iškāns), 2. vietā – cesvainiešu komanda „Fizuha” (Jānis
Vanags, Artis Bahvalovs, Sandis
Kalniņš, Kristaps Āriņš), 3. vietā –
„Lubāna BK” (Edgars Saulītis, Ģirts
Žeiers, Kristaps Pērkons, Magnuss
Mūkins).
Paldies dalībniekiem par aktīvu
dalību sacensībās, Cesvaines novada domei par atbalstu un Madonas
Bērnu un jaunatnes sporta skolas
basketbola trenerim Agnim Beķerim par sacensību vadību!
Ilvija Trupavniece

Aktīvi krāsainais vasaras brīvlaiks
* 13. jūlijā Cesvaines novada jaunieši devās 72 km garā velobraucienā Cesvaine–Lizums–Cesvaine.

Apskatījām Lizuma stadionu, pili,
akmens rūķīti un arī Tirzas brīvdabas estrādi.

* 18. jūlijā Cesvaines pils pagalmā ikvienam bija iespēja piedalīties
alternatīvā fitnesa treniņā, kuru va-

dīja Cesvaines vidusskolas absolvents Jānis Vanags (šogad ieguvis
sporta un veselības mācības skolotā-

ja kvalifikāciju). Treniņa mērķis bija
pēc iespējas vairāk cesvainiešu pamudināt piekopt veselīgu dzīvesveidu. Paldies Jānim par aktīvo treniņu!
Smaids no dalībnieku sejām nebija
pazudis arī treniņa noslēgumā.
* 27. jūlijā Cesvaines novada bērni un jaunieši devās pārgājienā uz
Biksēri, kur mūs sagaidīja Sarkaņu
pagasta jaunatnes lietu speciāliste
Krista Vorslava. Apskatījām Biksēres muzeju, jauniešu centru, kurš
šobrīd ir tapšanas stadijā. Pēc tam
atpūtāmies pie Biksēres ezera un
devāmies mājup.
Lāsma Markevica,
BJC vadītāja,
foto no autores arhīva
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Afiša
26. augustā plkst. 10.00
Cesvaines kultūras namā
Cesvaines novada
izglītības iestāžu pedagogu
konference
***
28. augustā plkst. 10.00
Cesvaines kultūras namā
Cesvaines kausa izcīņa
novusā
***
29. augustā plkst. 13.00
Cesvaines kultūras namā
„Baltais Lācis –
SUPERZVAIGZNE”
Radošās apvienības „Teātris
un ES” jautra komēdija
bērniem un vecākiem
Režisors – Armands Ekštets,
lomās – Armands Ekštets,
Gerda Dinsberga,
Inta Bankoviča
Ieejas maksa – 1 eiro
***
Līdz 15. septembrim
Cesvaines pilī
VIKTORIJA RUSTAMOVA
gleznu izstāde
„VERTIKĀLĀ PLŪSMA”
***
Cesvaines novada domes
zālē
CESVAINES MŪZIKAS
UN MĀKSLAS SKOLAS
AUDZĒKŅU DARBU
IZSTĀDE
***
Līdz 1. septembrim
Cesvaines novada Kraukļu
bibliotēkas
sarīkojumu zālē sadarbībā ar
Praulienas pagasta bibliotēku
apskatāma
Artim Kumsāram
(02.08.1942.–14.11.2013.)
veltīta izstāde
„Arta Kumsāra devums
latviešu kultūras vērtību
iedzīvināšanā, saglabāšanā
un popularizēšanā”
***
Cesvaines pilī
MĀRIS APFELBERGS
gleznu izstāde
„plus mīnus 40”

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Cesvaines novada dome mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli pārdod
automašīnu „Citroën Jumpy”,
valsts reģistrācijas Nr. HB5899.
Automašīnas nosacītā cena –
3300 euro.
Izsoles dalības maksa – 20 EUR –
un nodrošinājuma nauda 10 % apmērā no izsoles objekta sākumcenas
līdz izsoles sākumam ir iemaksājama Cesvaines novada domes kontā
Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2
AS „SEB banka”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var mājaslapā www.cesvaine.lv
vai Cesvaines novada domē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no

plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 14.00
līdz 17.00, tālrunis – 64852022,
28382616.
Par objekta apskati interesēties pa
tālruni 28382616.
Samaksa par izsoles objektu – nedēļas laikā kopš izsoles dienas.
Pieteikums reģistrācijai izsolē
ir jāiesniedz domē līdz 2016. gada
23. septembrim plkst. 11.00.
Izsole notiks 2016. gada 23. septembrī plkst. 11.00 domes zālē Pils
ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā.
Uģis Fjodorovs,
Cesvaines novada domes
izpilddirektors

„Cesvaine četros gadalaikos”
No šā gada 1. marta līdz 30. decembrim Cesvaines novada dome
aicina fotogrāfus piedalīties īpašā
fotokonkursā „Cesvaine četros gadalaikos”.
• Konkursa ideja ir 2017. gada
janvārī sarīkot fotoizstādi, kas reprezentētu Cesvaini, tās apkārtni
un cesvainiešus, iesaistot plašāku
autoru loku.
• Katrs fotogrāfs drīkst iesniegt
4 fotogrāfijas papīra formātā.
• Fotogrāfiju izmēri – no
20 x 30 cm līdz 30 x 45 cm.
• Fotogrāfijas ir iesniedzamas ar

norādi „Fotokonkursam”, pievienojot aizlīmētu aploksni ar fotogrāfiju
nosaukumiem, autora vārdu un uzvārdu, kā arī telefona numuru.
• Būtiski – iesniedzamās fotogrāfijas nedrīkst būt vecākas par
2015. gada 1. janvāri.
• Iesniegtās fotogrāfijas atbilstīgi
koncepcijai izvērtēs Cesvaines novada domes izvēlēta žūrija, atlasot
aptuveni 40 fotogrāfiju izstādei.
• Fotokonkursa dalībnieki, kuru
fotogrāfijas konkursa kārtībā iegūs pirmās trīs vietas, saņems
balvas.

Informācija

Pateicība
Pašvaldības vārdā izsaku
pateicību Cesvaines kultūras
nama vadītājai Valdai Kļaviņai
ar komandu, labiekārtošanas
nodaļas vadītājai Ritmai Kļaviņai ar komandu, pašvaldības
aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” direktorei Diānai
Glaudānei ar komandu, pūtēju
orķestrim ar vadītāju Oļģertu
Ozolu, kā arī domes izpilddirektoram Uģim Fjodorovam un
domes priekšsēdētāja vietniecei
Skaidrītei Aveniņai par ieguldīto darbu, lai veiksmīgi varētu
notikt Cesvaines novada svētki
un kapusvētki Cesvaines novada kapsētās.
Vilnis Špats,
domes priekšsēdētājs
Ir tavi gadi –
Gaismas dienu lieti
Un arī neskaitāmu
Rūpju laiks.
Tur jaunība
Kā bite ziedos spieto,
Tur mīlestībā degto
Zvaigžņu zaigs.
Ir tavi gadi –
Strauji dienu pali,
Kur labā, ļaunā
Straumes līdzās plūst.
Bet būt par sauli
Dzīves koka zaros
Un sildīt citus
Sirds lai nepiekūst!

Mikus Gabranovs
jūlijā
Kristaps Vīksna
augustā

Laulāti
Uģis Eizāns un
Irita Andrejeva
augustā
Ivars Novikovs un
Sanita Stricka
augustā
Kaspars Morozs un
Vineta Mieriņa
augustā

Apsveikumi
Uz pusēm jūs dalījāt zilgo tāli,
Uz pusēm medu, uz pusēm sāli,
Uz pusēm visus priekus un bēdas,
Kopā dzīvē atstājot skaistas
		
pēdas.

Safīra kāzās 45 reizes
uzsaucam „Rūgts!”
VIJAI UN JURIM
ROZENBERGIEM.

„Savējie”

Kornēlija Apškrūma

„Citadeles” mobilā banka
Cesvainē, Pils ielā 1A
(bijušajās bankas telpās),
viesosies 29. septembrī
no plkst. 10.00 līdz 15.00

Mīļi sveicam
MUDĪTI GASPEROVIČU
skaistajā dzīves jubilejā!
Vēlam veselību, možu
garu un cerīgu skatienu
nākotnē!
Biedrība „Mārtiņroze”

Informācija
9. septembrī Cesvainē
(Augusta Saulieša ielā 9)
darbosies mobilās veselības aprūpes brigāde ar speciālistiem –
• bērnu acu ārsts,
• alergologs
(līdz 18 gadu vecumam – bez
maksas).
Iepriekš pieteikties Cesvaines
sociālajā dienestā pie Agitas
Semjonovas līdz 06.09.2016.,
zvanot 64852032

Cesvaines novada mājaslapā ir
pieejams Cesvaines novada pašvaldības 2015. gada publiskais
pārskats (Pašvaldība > Publikācijas un statistika > Pārskati).
Nr. 8 (277) 2016. gada 24. augustā
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 460 eks.
Redaktore – Egita Kalniņa,
tālr. 64852030,
e-pasts: egita.kalnina@cesvaine.lv
Iespiests:
SIA „Latgales druka”
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus
iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam.
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Dzimuši

Cesvaines Ziņas

Pieskaries zilajam debesu
		
jumam
Ar domām, ar dvēseli tā, lai to
		
jūti.
Lai katru dienu nodzīvot nebūtu
Ne viegli, ne grūti –
Lai sirdī laimi gūsti.
Lai katrs mirklis gaismas
		
piepildīts,
Mīlestībā ieskauts un sasildīts!

Sirsnīgi sveicam visus
augustā dzimušos un īpaši
80 gados –
MUDĪTI GASPEROVIČU,
SOLVEIGU LIEPIŅU,
90 gados –
MIHALINU TRAŠKOVU,
IVARU ZOMMERU,
92 gados –
MARIJU TUSKOVU.
Cesvaines novada dome

Miruši
Ķinderu kapu pārzines
informācija
Ivars Driķis
1935–2016
Izsakām visdziļāko
līdzjūtību tuviniekiem.

