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Laipni gaidīti uz Cesvaines novada svētkiem

Tradicionāli jau vairākus gadus jūlija nogalē Cesvaine svin svētkus. Šāgada svētku programma ir plaša un daudzveidīga. Visas nedēļas garumā Cesvaini ar savu redzējumu iemūžinās mākslas plenēra „Cesvaine 2016” dalībnieki. Plenēra laikā tapušie darbi būs skatāmi
pilsētas centrā, pretī domei, sestdienas pirmajā
pusē. Turpat, uz brīvās skatuves, būs iespēja
iepazīties un klātienē tikties ar darbu autoriem.
Kultūras programma būs saistoša visdažādākajām gaumēm. Jau piektdienas vakarā
svētkus ieskandinās dejotāji. Kopā ar pašmāju
dejotājiem skatītāju vērtējumam savas dejas
piedāvās arī igauņu un lietuviešu dejotāji un
viesi no Rēzeknes.
Sestdienā, kā ierasts, pilsētu modinās Cesvaines pūtēju orķestris, kas pēc koncertēšanas
vairākās vietās iegriezīsies pilsētas centrā,
kur būs amatnieku un mājražotāju tirdziņš un
darbosies brīvā skatuve. Papildus pūtēju orķestrim uzstāsies dejotāji, duets „Trix”, popgrupa „Res” un tautas muzikantu grupa „Sēļu
muižas muzikanti”, kas dienas turpinājumā
koncertēs arī pansionāta pagalmā.
Sportiskas aktivitātes visas dienas garumā
notiks pie internātpamatskolas. Par uzvarētāja godu sacensību „TOP bumba” turnīrā
cīnīsies basketbolisti. Jebkuram interesentam
būs iespēja paspēlēties un savu uzmanību un
veiksmi izmēģināt, vadot radiovadāmās mašīniņas, kas, kā jau ir pierādījies, ir saistošas un
aizraujošas gan bērniem un jauniešiem, gan
pieaugušajiem.
Paši mazākie svētku apmeklētāji varēs rotaļāties piepūšamajā pilsētiņā, pavizināties ar
elektromobiļiem un turpat apskatīt un iepazīt
vairākus SIA „Dzeņu dzīvnieku ferma” mīļdzīvniekus.
Romantiskajā pils dīķī būs iespēja pavizināties laivā. Pašā dienas vidū tur norisināsies
arī simboliskas sacensības, kurās drīkstēs
startēt komanda (vīrietis un sieviete). Uzvarētājus gaida organizatoru sarūpētas balvas.
Salona „Divi torņi” pagalmā populāras
latviešu un ārzemju melodijas izpildīs Lolita Krūmiņa, kas ikdienā strādā par pedagoģi
Madonas Mūzikas skolā un piedalās muzikālajos projektos Rīgā.
Teātra mākslas cienītājiem mežkunga mājas
pagalmā būs iespēja iepazīt Saikavas amatierteātra sniegumu, kuru augusta sākumā saikavieši gatavojas rādīt pagastu un mazpilsētu teātru festivālā Brīvdabas muzejā. Pārliecinošs
aktieru sastāvs, deju kolektīvs „Saikavieši”
un jauniešu kapela – kopā brīvdabas izrādē
pēc A. Vilka lugas „Blusa” motīviem.
Cesvaines svētku laikā neiztrūkstošs ir ērģeļmūzikas koncerts Cesvaines evaņģēliski
luteriskajā baznīcā. Tā moto šogad – „Latvijas simtgadi gaidot”. Koncertā piedalīsies ērģelniece Ilona Birģele un Latvijas Nacionālās
operas soliste Evita Zālīte.
Vakara noslēgumā visi tiek aicināti uz
Cesvaines pils pagalmu, kur režisora Valda
Pavlovska veidotajā koncertprogrammā „No
sirds uz sirdi” skanēs skaistākās Raimonda
Paula, Mārtiņa Brauna un Jāņa Lūsēna dziesmas. Melodijas izpildīs Jāņa Strazda instrumentālā grupa un solisti Andris Ērglis un Ieva
Sutugova, kā arī aktieris Artis Robežnieks.
Iestājoties diennakts tumšajam laikam, dažas no pilsētas ēkām rotās arhitektoniskais

apgaismojums, kas Cesvainei piedos īpaši
romantiskas noskaņas. Apmeklētāju priekam
arī ugunsziedi virs pils dīķa un krāsainas
uguntiņas centra parciņā.
Vēdera priekam svētku laikā līdzās tradi-

cionālajiem latviskajiem gardumiem būs iespēja nobaudīt īstus gruzīnu ēdienus.
Neiztrūkstoša svētku sastāvdaļa – balle,
kurā muzicēs grupas „Melns uz balta” un
„Galaktika”.
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Lai mums visiem izdodas izbaudīt svētku
prieku Cesvainē!
Valda Kļaviņa,
Cesvaines kultūras nama vadītāja
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22. jūnija
ārkārtas
domes sēdē

• Nolēma Cesvaines pils pārbūves un restaurācijas projektā
paredzēt pils telpu izmantošanu,
pārbūves un restaurācijas projektu sadalot vairākās kārtās.
• Nolēma ar projekta iesniegumu „Putnu dziesma manai Latvijai” piedalīties Latvijas Vides
aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē
„Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana, godinot Latvijas
valsts pastāvēšanas simtgadi” ar
šādām plānotajām apakšaktivitātēm: izveidot putnu vērošanas
dabas taku apmēram 1 km garumā; atjaunot dabas takā divus
vēsturiskos tiltus – Mīlestības
tiltiņš pār Sūlas upi un tiltiņš
pār graviņu – kā putnu vērošanas vietas; atjaunot avotiņu pie
Sūlas upes kā putnu dzirdinātavu; izvietot informācijas stendu,
kurā būtu informācija par parku
(kultūrvēsturiskajiem
objektiem, īpašiem kokaugiem, parkā
sastopamajām putnu sugām);
labiekārtošana – celiņu seguma
vēsturiskā atjaunošana, soliņi,
atkritumu urnas.
• Nolēma uzteikt darbu Cesvaines
internātpamatskolas
direktorei Anitai Kančai, nosakot, ka pēdējā darba diena ir
01.07.2016.

30. jūnija
domes sēdē

• Nolēma līdz internātpamatskolas direktora iecelšanai
amatā par Cesvaines internātpamatskolas direktora pienākumu
izpildītāju ar 02.07.2016. iecelt
Ilzi Branti.
• Nolēma izveidot Cesvaines
internātpamatskolas
direktora pretendentu atlases komisiju 5 cilvēku sastāvā: komisijas
vadītāja Skaidrīte Aveniņa, komisijas locekļi – Vilnis Špats,
Didzis Baunis, Baiba Putniņa,
Daina Stikāne; uzdot atlases
komisijai sagatavot pretendentu
atlases konkursa nolikumu un
iesniegt to izskatīšanai sociālo,
kultūras un izglītības jautājumu
komitejā līdz 31.07.2016.
• Nolēma izbeigt Cesvaines
novada Cesvaines pilsētas zemes komisijas darbību.
• Nolēma izslēgt no internātpamatskolas pamatlīdzekļu uzskaites nolietotos pamatlīdzekļus.
• Nolēma atbrīvot Vēsmu
Noru no Cesvaines novada domes priekšsēdētāja 2. vietnieka
pienākumu pildīšanas un ievēlēt
deputātu Skaidrīti Aveniņu par
Cesvaines novada domes priekšsēdētāja 2. vietnieku, nosakot,
ka no 2016. gada 1. jūlija līdz
31. oktobrim domes priekšsēdētāja pienākumus priekšsēdētāja
prombūtnē pilda domes priekšsēdētāja 2. vietnieks.
• Uzdot domes priekšsēdētāja
2. vietniecei Skaidrītei Aveniņai
aizvietot domes priekšsēdētāju
atvaļinājuma laikā 2016. gada
4.–24. jūlijā, 15.–21. augustā,
papildatvaļinājuma laikā 3.–
7. oktobrī un 10.–14. oktobrī.
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Valsts atbalsts grantu veidā jūsu daudzdzīvokļu mājas
renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai
Skaista dzīve sākas ar laimīgiem cilvēkiem un sakārtotu vidi
ap sevi. Lai palīdzētu jūsu daudzdzīvokļu mājai tapt sakoptai un
tādai, kas taupa gan energoresursus, gan saudzē iedzīvotāju
maciņus, kopš šāgada pavasara
Latvijā ir pieejama jauna valsts
atbalsta programma no Eiropas
struktūrfondiem daudzdzīvokļu
māju energoefektivitātes paaugstināšanai.
Kas drīkst izmantot jauno
daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes programmu?
Ja daudzdzīvokļu mājā ir vismaz 5 dzīvokļi, vienam īpašniekam pieder mazāk nekā 20 % no
dzīvokļu skaita un nedzīvojamās
telpas neaizņem vairāk par 25 %
kopējās mājas platības, dzīvokļu
īpašnieki ar pilnvarotās personas
starpniecību drīkst pieteikties
programmai. Pilnvarotā persona
ir iedzīvotāju pilnvarots pārstāvis,
kas iedzīvotāju vārdā paraksta dokumentus un īsteno visus energoefektivitātes pasākumus.
Kāds valsts atbalsts pieejams
daudzdzīvokļu ēkas energoefek-

tivitātes paaugstināšanai?
Programmā tiek piedāvāts
daudzpusīgs atbalsts: bezmaksas
konsultācijas, grants (neatmaksājams finansiālais atbalsts līdz
50 % no projekta izmaksām), aizdevumu garantija, kā arī iespēja
piesaistīt attīstības finanšu institūcijas „Altum” (ALTUM) aizdevumu projekta realizācijai.
Kādus darbus drīkst veikt ar
programmas atbalstu?
Energoefektivitātes
projekta
ietvaros drīkst veikt šādus būvdarbus – sienu, pagraba, bēniņu
siltināšana, logu nomaiņa, apkures sistēmas renovācija, karstā
ūdens sistēmas renovācija, inženiersistēmu renovācija – un citus
nepieciešamos ēkas uzlabošanas
darbus. Veicot energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumus ēkā,
ir iespējams uzlabot mājas kopējo tehnisko stāvokli, pagarināt tās
mūžu un paaugstināt dzīvokļu tirgus vērtību.
Kas ir svarīgākais, lai uzsāktu
ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus?
Lai sekmīgi varētu veikt ne-

pieciešamos uzlabošanas darbus
daudzdzīvokļu mājās, dzīvokļu
īpašniekiem ir jābūt aktīviem un
jāiesaistās lēmumu par savas mājas renovāciju un dzīves apstākļu
uzlabošanu pieņemšanā. Dzīvokļu īpašnieku atbildība par māju
ir daudz lielāka nekā tikai atbildība katram par savu dzīvokli.
Lēmumos par mājas uzlabošanas
darbiem ir jāiesaistās visiem dzīvokļu īpašniekiem, lai māja būtu
sakārtota un tajā būtu patīkami
dzīvot. Lielākais ieguvums pēc
energoefektivitātes projekta īstenošanas ir tas, ka būtiski samazināsies izmaksas par apkuri.
Programmā pieejamais finansējums ir 166 miljoni eiro, un
ar šā finansējuma palīdzību būs
iespējams nosiltināt ap 1700 no
Latvijā esošajiem 36 000 daudzdzīvokļu māju. Finansējums būs
pieejams nelielai daļai daudzdzīvokļu māju, tāpēc aicinām būt
aktīviem un izlēmīgiem un laikus
pieteikties finansējumam jūsu
daudzdzīvokļu mājas renovācijai.
Pieteikties programmai varēs

līdz 2022. gada 31. decembrim vai
līdz brīdim, kamēr tiks izsmelts
viss pieejamais programmas finansējums.
Programmu īsteno ALTUM.
ALTUM aicina dzīvokļu īpašniekus būt aktīviem un izmantot
pieejamo finansējumu. Pieteikties
programmā drīkst ar pilnvarotās
personas starpniecību, tādējādi
dzīvokļu īpašniekiem ir jāizlemj,
kam uzticēt mājas renovācijas
īstenošanu. Pilnvarotā persona
drīkst būt pašreizējais mājas apsaimniekotājs vai mājas biedrība,
vai kāda cita juridiska persona,
kam dzīvokļu īpašnieki uzticas un
kuru pilnvaro energoefektivitātes
projekta realizācijai.
Plašu informāciju par programmas nosacījumiem un piedāvātajām iespējām aicinām skatīties
ALTUM mājaslapā www.altum.lv,
kā arī aicinām nākt uz konsultācijām klātienē ALTUM reģionālajos
centros visā Latvijā.
Valtis Krauklis,
ALTUM Gulbenes reģionālā
centra vadītājs

Jaunie elektrības sadales tarifi – noderīgi padomi
AS „Sadales tīkls” sniedz
noderīgus padomus iedzīvotājiem, lai sagatavotos jaunajiem
elektrības sadales tarifiem, kas
stāsies spēkā 1. augustā.
Pirmos elektrības rēķinus no
elektrības tirgotājiem atbilstīgi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tarifiem iedzīvotāji saņems
septembra sākumā. Līdz šim iedzīvotāji maksāja par katras patērētās elektrības kilovatstundas
piegādi, bet līdzsvarotajā tarifā
iedzīvotājiem līdzšinējā pakalpojuma cena par elektrības piegādi
veidosies no 2 daļām: fiksētas
ikmēneša maksas par pieslēguma nodrošināšanu un maksas par
elektrības piegādi atbilstīgi patērētajām kilovatstundām, kas līdzsvarotajā tarifā ir samazināta pat
par 22 %.
Daļa iedzīvotāju ir maldīgi sapratusi, ka fiksētās ikmēneša maksas ieviešana automātiski nozīmēs

elektrības galarēķina pieaugumu
par, piemēram, 1,50 eiro, ietverot
PVN, mājsaimniecībām vienfāzes
pieslēgumos. Jaunā tarifu struktūra ir veidota tā, lai samazinātā maksa par elektrības piegādi,
saglabājoties vidējam elektrības
patēriņam, faktiski kompensētu
fiksēto ikmēneša maksu par pieslēgumu un negatīvi neietekmētu
lietotāju. Minētais 1,50 eiro pieaugums ir sagaidāms tiem pieslēgumiem, kuros elektrība netiek
patērēta. Šobrīd aptuveni 120 000
klientu objektu ir tā dēvētie nulles
un ļoti zema patēriņa pieslēgumi,
un puse no šiem objektiem ir dzīvokļi pilsētās.
Ieviešot līdzsvarotos elektrības
sadales tarifus, tiks nodrošināts
taisnīguma princips elektrības
piegādes maksai visām mājsaimniecībām – sākot ar 1. augustu,
tiem, kas tērē elektrību, vairs
nebūs jāmaksā arī par tiem, kas
elektrību netērē, bet kuriem tik

un tā AS „Sadales tīkls” ir jānodrošina pieslēgums, nepārtraukta
elektrības piegāde un skaitītāju
apkalpošana. Iedzīvotājiem, kam
nav nulles pieslēguma, saglabājoties vidējam elektrības patēriņam,
samazinātā maksa par elektrības
piegādi faktiski kompensēs fiksēto ikmēneša maksu par pieslēgumu.
Lai klienti ātri un ērti varētu noskaidrot elektrības rēķina izmaiņas, AS „Sadales tīkls” iedzīvotāju ērtībām ir izstrādājusi informatīvu tarifu salīdzināšanas kalkulatoru. Kalkulatoram ir pievienota
instrukcija, lai vienkārši nonāktu
pie salīdzinošā rezultāta. Kalkulators ir izvietots mājaslapā www.
sadalestikls.lv klientu apakšsadaļā
pie informācijas par tarifiem.
Uzņēmuma mājaslapā ir pieejams arī slodzes aprēķina kalkulators, ar kura palīdzību jebkurš
klients var novērtēt, kādi pieslēguma tehniskie parametri ir nepie-

ciešami konkrētajam mājoklim.
Reizē ar tarifu struktūras izmaiņām šis kalkulators kļūst aktuāls
gandrīz ikvienai mājsaimniecībai,
jo vienkārši un pietiekami ātri
ļaus saprast, vai šodienas realitāte nav pavisam cita, salīdzinot ar
agrākajiem aprēķiniem. AS „Sadales tīkls” aicina ikvienu klientu izmantot abus kalkulatorus un
aprēķināt, vai gadījumā laikā līdz
1. augustam nav vērts sakārtot
savu saimniecību un ierīkot pareizu elektroenerģijas pieslēgumu,
samazinot vai – gluži pretēji – palielinot pieslēguma jaudu atbilstīgi mājsaimniecības vajadzībām.
Visa informācija par AS „Sadales tīkls” līdzsvarotajiem tarifiem
ir pieejama uzņēmuma mājaslapā
www.sadalestikls.lv.
Tatjana Smirnova,
AS „Sadales tīkls”
komunikācijas speciāliste,
tālr. 67728823

Ierosinājums
Laiku pa laikam, palīdzot šķirot
un izkārt apģērbu Cesvaines diakonijas centrā (muižas smēdē),
aprunājos ar Cesvaines iedzīvotājiem, kuri to apmeklē. Painteresējos, kā viņi ikdienā mazgā
drēbes. Izrādījās, ka vairākumam
tā ir problēma. Ja dzīvokļos nav
ievilkts ūdensvads, nav arī iespēju
mazgāt veļu ar automātisko veļas mašīnu, kā arī nav iespējams
nomazgāties pašiem. Ja ģimenē
ir divi bērni, dušas apmeklējums
kuka pirtī maksā 8 eiro par vienu
reizi.

Situācija mani neiepriecināja,
tāpēc painteresējos, kā šo jautājumu risina citās pašvaldībās.
Piemēram, kaimiņos Dzelzavā ir
iekārtots dienas centrs, kas atrodas pansionāta telpās. Tur ir pieejama arī veļas mazgājamā mašīna un duša. Ja iedzīvotājs uzrāda
sociālā dienesta izziņu par trūcīgā
statusu, tad duša ir bez maksas
un veļas mazgāšana (katru dienu
viena reize) arī ir bez maksas. Ja
cilvēkam nav trūcīgā statusa, tad
gan veļas mazgāšana, gan dušas
lietošana izmaksā 0,71 euro par
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katru reizi. Dienas centrā strādā
algots darbinieks, kas rūpējas par
kārtību un regulē cilvēku plūsmu
centrā.
Ir dzirdēts, ka, piemēram, citās
pašvaldībās viens no sociālajiem
pakalpojumiem ir dažādu pasākumu kopums personas higiēnas
nodrošināšanai – higiēnas centrs,
kas piedāvā dušas izmantošanu un
veļas mazgāšanas iespēju.
Domāju, ka arī Cesvaines novada pašvaldībai ir iespējams uzlabot iedzīvotāju dzīves apstākļus.
Telpas noteikti atrastos, bet ar

veļas mazgājamajām mašīnām,
iespējams, varētu izpalīdzēt laipnais Pēteris Langbēna kungs no
Vācijas.
Vēl ir jāpiebilst, ka būtu jāpadomā arī par diakonijas centra
labiekārtošanu, jo ēkas jumts ir
bojāts un caurs, nav tualetes, un
iekštelpās valda neiedomājams
aukstums, bet šo centru ikdienā
apmeklē daudz cilvēku.
Anita Jansone,
biedrība „Cesvaines
attīstībai”

Jo vairāk uzņemsies, jo vairāk izdarīsi
Pašā vasaras viducī, skolnieku
un studentu brīvlaikā, brīdī starp
viena dzīves posma noslēgšanos
un cita sākumu, uz sarunu esmu
aicinājusi cesvainieti Kristiānu
Lancmani un lūdzu viņu mazliet
iepazīstināt ar sevi.
Esmu 19 gadus jauns uzņēmējs,
sportists un students. Šogad absolvēju Madonas Valsts ģimnāziju.
Augustā uzsākšu mācības Rīgas
Ekonomikas augstskolā.
Vai uzskati sevi par cesvainieti?
Jā, esmu cesvainietis, jo visu dzīvi esmu Cesvainē dzīvojis, arī bērnudārzā gāju Cesvainē.
Sāksim uzreiz ar to, ka šā gada
jūnijā tu ieguvi balvas – Gada labākais skolēns ekonomikā 2016
un Gada jaunais uzņēmējs 2016,
ko organizēja praktiskās biznesa
izglītības biedrība Junior Achievement Latvia. Lūdzu, pastāsti
kā tas viss iesākās un kāds bija
tavs ceļš uz šīm balvām?
Šīs balvas bija kā lielisks mana
darba novērtējums. Jau no 10. klases aktīvi darbojos Junior Achieve-

ment Latvia programmās, un ir arī
daži ievērojami sasniegumi. Principā viss iesākās tad, kad 10.klasē
MVĢ ekonomikas skolotāja Iveta
Vabule piedāvāja man izveidot savu
skolēnu mācību uzņēmumu (SMU).
Izveidoju un sapratu, ka tas ir tas,
kas man patīk, un jau 11. klasē izveidoju daudz labāku, konkurētspējīgu, Eiropas līmeņa SMU.
Lūdzu, pastāsti par savu uzņēmumu “SIMPLE +”.
SIMPLE+ ir uzņēmums, kas
ražo unikālus tērpu aizsargmaisus.
Mūsu lielākās mērķauditorijas ir
cilvēki, kuriem ik dienu nākas pārvadāt apģērbu, piemēram, dejotāji,
koristi, biznesa cilvēki. SIMPLE+
ir uzņēmums, kurš savas darbības
gaitas uzsāka kā skolēnu mācību
uzņēmums. Kopā ar SIMPLE+
komandu izcīnījām 1. vietu SMU
finālā Latvijā un 1. vietu Latvijas
biznesa plānu konkursā. Tad mums
tika dota iespēja pārstāvēt Latviju
Company of The Year Competition
2015, Berlīnē. Un tur mēs izcīnījām
2. vietu starp 20 000 SMU no visas

Eiropas, no 37 dalībvalstīm. Tas ir
Latvijas augstākais sasniegums šajā
pasākumā.
Savā skolā, 12. klasē, biji arī
skolēnu padomes vadītājs. Kā tev
pietika laika arī šīm aktivitātēm?
Ko tu ieguvi darbojoties skolēnu
padomē? Kas bija grūtākais šajā
procesā, jo galvenais jau katram
skolēnam ir mācības, turklāt sekmes skolā tev arī ir augstas.
Nevaru lepoties ar milzīgu ieguldījumu skolas dzīvē kā MVĢ skolēnu padomes prezidents, taču – cik
varēju, tik darīju. Paralēli bija jāvada savs uzņēmums (kas prasīja
vismaz reizi nedēļā doties uz Rīgu,
protams, stundu laikā), jāmācās, jāapmeklē basketbola treniņi, jāvada
semināri, jāgatavojas augstskolas
iestājeksāmeniem u.c. Ieguvu jaunus skolas draugus, mazliet savādāku pieredzi, kas, manuprāt, noteikti
man noderēs turpmākajai dzīvei.
Grūtākais bija atrast laiku prezidenta pienākumiem (reizēm arī neatradu), jo grafiks bija ļoti saspringts.
Bet kā jau saka – jo vairāk uzņemsies, jo vairāk izdarīsi.
Kā izdodas to visu savienot? Vai
tomēr no kaut kā nācās atteikties,
piemēram, basketbola?
Apvienot var visu. Tikai ir jāsaprot tas, ka nevar būt 10 lietas, kurām
tu atdodies par visiem 100%, tas
vienkārši nav ne fiziski, ne morāli
iespējams. Tāpat bija arī man. 12
gadus ļoti nopietni trenējos basketbolā, kas ir mans hobijs. Taču vienā
brīdī sapratu, ka tas nebūs tas, ar
ko nākotnē pelnīšu naudu, tāpēc ar
visiem 100% pievērsos biznesa pasaules izzināšanai. Taču basketbolu,
protams, neatmetu, tikai veltīju tam
nedaudz mazāk laika.

Kā tu izvēlējies savu nākamo
studiju augstskolu?
Studēšu Rīgas Ekonomikas
augstskolā (Stockholm School of
Economics RIGA). Izvēlējos studēt
tur, jo uzskatu, ka tā ir pati labākā
biznesa skola Baltijā.
Zinu, ka viens no taviem draugiem šoruden uzsāks studijas
ASV. Vai tev pašam nav bijusi
doma mācīties ārpus Latvijas?
Kāpēc izvēlējies studijas Latvijā?
Pirms gada man arī bija doma
studēt ārzemēs, taču domas mainījās. Vēlos palikt šeit, Latvijā, veidot
savu dzīvi un nākotni te, jo uzskatu,
ka nevienā citā zemē tu nejutīsies
kā mājās. Arī tas draugs, kas dodas
studēt uz ASV, dodas ar mērķi nākotnē atgriezties Latvijā.
Kādi ir tavi hobiji, intereses, ar
ko tu aizraujies brīvajā laikā?
Vislielākais hobijs noteikti ir basketbols. Kopumā jau sports pats par
sevi man ir ļoti tuvs. Man arī ļoti
patīk apceļot Latviju, starp citu, šo-

vasar biju vairākās burvīgās Latvijas vietās, par kuru eksistenci man
nebija ne jausmas.
Ko tu ieteiktu Cesvaines jauniešiem, kas vēl ir pārdomās un neziņā par to, ar ko nodarboties pēc
skolas beigšanas?
Mērķēt augstu. Ja uzstādīsi augstākus mērķus savai dzīvei, tad arī
augstākus sasniegumus sasniegsi.
Un nevajag baidīties uzdrīkstēties
un mēģināt, jo tikai tā tu vari iegūt
lielisku pieredzi, draugus un saprast
to, kas tev patiešām patīk.
Vai tu apmeklēsi Cesvaines novada svētkus? Varbūt piedalīsies
“TOP bumbas” turnīrā?
Jā, šogad tieši vēlos apmeklēt novada svētkus, jo katru gadu kaut kā
nesanāk tur būt. Iespējams, ka arī
TOP bumbā piedalīšos.
Lai viss iecerētais Kristiānam izdodas!
Egita Kalniņa, redaktore,
foto no Kristiāna Lancmaņa
personiskā arhīva

Kurzemes Dziesmu svētkos
Notikumiem un panākumiem
bagāto sezonu jauktais koris
„Cesvaine” noslēdza ar dalību
Kurzemes Dziesmu svētkos Kuldīgā. Daudzie dziesmu svētku
dalībnieki 2. jūlijā muzicēja Kuldīgas rātslaukumā, pilsētas dārzā
un pilsētas estrādē, kā arī devās
svētku gājienā.
Lai piedalītos Kurzemes Dziesmu svētkos, korim „Cesvaine”
bija jāiemācās diezgan daudz jaunu dziesmu. Katrai dziesmai sava
specifika, sava noskaņa. Grūtākais
šķita tas, ka īsti nezini, kā kurš diriģents to veidos un gribēs parādīt
dziesmu svētkos. Katram diriģen-

tam ir savs dziesmas redzējums.
Tā kā ceļš līdz Kuldīgai ir garš,
devāmies ceļā jau iepriekšējā vakarā. Pa ceļam apskatījām Abavas
rumbu. Šī dabas burvība neatstāja
vienaldzīgu nevienu. Tika noautas
kājas un – aidā! Kuldīgā iebraucām jau tumsiņā. Un, lai gan bijām
mazliet noguruši, tik un tā devāmies apskatīt Kuldīgas naksnīgo
burvību. Un kā tad bez Ventas
rumbas?! Naktī izgaismotais tilts
un rumbas čalošana ir kaut kas
fantastisks!
Lai gan koru mēģinājums bija tikai dienas vidū, cēlāmies jau agri no
rīta, jo Ventas rumba lika atgriezties

un izbaudīt skaistos un burvīgos
ūdenskritumus. Un agrā pelde tajos
bija neaprakstāma. Iesaku visiem,
kuri ir Kuldīgā, izbaudīt Ventas
rumbas ūdenskritumus.
Bija pienācis laiks doties uz koru
mēģinājumu. Visa Kuldīga mutuļoja, pilsēta izskatījās kā skudru pūznis. Visapkārt cilvēku pūļi, čalas,
gaviles… Un nav jau brīnums, jo
Kurzemes Dziesmu svētkos piedalījās vairāk nekā 2000 dziedātāju
no Kurzemes un citiem Latvijas
novadiem, kā arī Kurzemes novada
pūtēju orķestri, deju kolektīvi un
folkloras kopas. Sajūtas bija pacilājošas – kā jau vienmēr šādos pasā-
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kumos. Taču mēģinājums karstajā
saulē bija nogurdinošs, vietas uz
podestiem daudziem koristiem pietrūka, diriģenti centās neilgā laikā
izmēģināt katru dziesmu tā, kā viņi
to bija svētkiem iecerējuši. Neliels
atelpas mirklis, un tad jau lielais
brīdis bija klāt.
Sākās rosība, tika vilkti tautastērpi – tie padara mūs īpašus un
liek justies īpaši. Kas būtu dziesmu svētki bez gājiena? Emocijas
tiek paaugstinātas, jo visapkārt ir
skatītāji, kas sveicina un priecājas
par visiem svētku dalībniekiem.
Skan dziesmas, tiek gavilēts, skan
mūzika, visapkārt ir cilvēki, kas ir
vienoti ar tevi, – mēs visi esam kā
viens vesels, jo mums katram sirdī
ir dziesma un mūzika. Estrāde bija
pārpildīta ar dalībniekiem. Nevarēja saprast, kur mazajā estrādē visi
šie tūkstoši varēja satilpt. Dziesmās
mēs aizmirsāmies, visi bija pārpildīti emocijām. Koncerts tuvojās
izskaņai, kad pasākuma vadītājs
Gints Grāvelis sāka lūgt, lai pazūd
tumšie mākoņi. Pamale bija biedējoša, mākoņi izskatījās pēc vētras
virpuļa. Kad sāka skanēt pirmspēdējā dziesma, debess ar zemi griezās dejā. Sākās stiprs lietus, zibens
strēles triecās pret zemi, un pērkona
dārdi lika zemei drebēt. Tās emocijas, kas plosījās mūsos, – tās bija
neaprakstāmas! Skatītāji slēpās zem

kokiem un telts jumtiem, bet mēs
turpinājām dziedāt. Paldies tiem
skatītājiem, kuri palika sēžot un atbalstīja mūs līdz pēdējai dziesmas
skaņai! Tas deva degsmi turpināt,
lai gan bailes bija pārņēmušas mūs.
Vismaz mani noteikti! Apbrīnoju
arī diriģenti pēdējās dziesmas „Lec,
saulīte!” laikā – viņa diriģēja par
spīti visam un pat vērsās pret debesīm, it kā dzenot prom šo spēcīgo
dabas parādību. Pēc koncerta dziesmas turpinājās līdz pat rītam kopā
ar pūtēju orķestri no Rūjienas mūsu
kopīgajās naktsmītnēs. Kuldīga
vienaldzīgu neatstāja nevienu, bet
tautastērpi bija tik slapji, ka žuva
divas dienas.
Braucot mājup, izpeldējāmies
jūrā, apskatījām arī Ventspils ostu,
molu un daudz ko citu. Baudījām
visu, ko varējām tvert. Žēl, ka daudzi mūsu kora dalībnieki nebija ar
mums šajā burvīgajā pasākumā,
taču mēs jutām viņu atbalstu.
Par šo pasakaino piedzīvojumu
paldies diriģentei Ijai Voiničai un
visiem kora dalībniekiem! Paldies
Cesvaines kora dalībniekiem arī par
to, ka viņi ar sirsnību, laipnību un
smaidu pieņem katru jauno dalībnieku, kurš vēlas viņiem pievienoties! Paldies jums visiem!
Žanna Pērkone,
kora dalībniece
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Līga no Cesvaines novada
Papīra lelles, to krāsainie un
dažādie tērpi… Šķiet, gandrīz
katra meitene bērnībā ir spēlējusies ar tām. Piemēram, man
tās kādreiz ļoti patika, visvairāk
jau tas, ka leļļu tērpu kolekciju
pati varēju ātri papildināt, izdomājot, zīmējot un krāsojot pēc
sirds patikas. Ar Agnesi Fūrmani esam satikušās, pateicoties
viņas projektam „Papīra lelles
Latvijas novadu tautastērpos”.
Gribējās uzzināt, kā tas viss ir
tapis, tāpēc aicināju Agnesi uz
sarunu.
Agnese, kā tavs ceļš ir aizvijies
līdz papīra lellēm? Tu esi dzimusi un augusi Cesvainē, beigusi Cesvaines vidusskolu. Vai
uzskati sevi par cesvainieti? Lūdzu, mazliet iepazīstini ar sevi!
Jā, esmu dzimusi un augusi Cesvainē. Ar Cesvaini man visvairāk
saistās jaukās bērnības atmiņas
jāšanas sporta klubā „Cesvaine”
(nezinu, vai to tā pareizi tad sauca, bet nodarbojos ar jāšanas sportu Gunāra Korneta vadītajā grupā)
un laiks, ko pavadīju vidusskolā
Cesvaines pilī. 18 gadu vecumā
pārcēlos uz Rīgu, pāris gadu vēlāk
arī mani vecāki un brālis pārcēlās
uz pastāvīgu dzīvi Pierīgā, tā ka
šobrīd ar dzimto pilsētu ir saistītas
vien atmiņas.
Rīgā studēju gan medicīnu, gan
psiholoģiju, gan astroloģiju. Esmu
profesionāla astroloģe. 2002. gadā
apprecējos, piedzima bērni, kuri
mudināja vairāk pievērsties radošām lietām. Papīra lelles manā
dzīvē ienāca kā mīļas atmiņas no
bērnības, kā interesanta nodarbošanās, rotaļa ar maniem bērniem.
Šobrīd esmu izveidojusi vairākas
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leļļu kolekcijas – un tās visas man
ir ļoti mīļas un tuvas. Katrai lellei
ir savs stāsts, un tās visas izjūtu kā
vislabākos draugus.
Kā radās šis projekts?
Mūsu stāsts par papīra lellēm
sākās 1992. gadā, kad Klaudijas
vecmāmiņa jeb mana vīramāte savai meitai zīmēja papīra lelles. Tie
bija pārmaiņu laiki, kad skaistas
lelles sāka parādīties TV ekrānos,
arī lelle Bārbija. Tomēr šīs tik kārotās rotaļlietas nebija katram pieejamas. Tolaik Klaudijas vecmāmiņa strādāja Rīgas modeļu namā,
kur piedalījās moderna apģērba
radīšanā visai plašajai Padomju
Savienībai.
Protams, meitiņa lelles ļoti iemīļoja, jo tās bija krāšņas un interesantas rotaļu biedrenes. Tomēr
gāja laiks, parādījās arvien jaunas
spēles un nodarbes, meitene paaugās, un lellītes arvien biežāk
palika guļam galda atvilktnē. Pa
šiem daudzajiem gadiem dzīve ir
mainījusies.
Kas gan notika tālāk? Klaudijas
vecmāmiņa papīra lelles rūpīgi
glabāja – gluži kā zinādama, ka
pasaulē nāks viņas mazmeitiņa
Klaudija, kura kādā dienā nejauši
atvērs galda atvilktni un iedvesīs
jaunu elpu brīnišķīgajai idejai. Tā
arī notika.
Leļļu kolekcijas „Draugi” un
„Jaukā ģimene” ir radītas, iedvesmojoties no vecmāmiņas zīmējumiem.
Pastāsti par savu ieceri saistībā ar šo projektu!
Strādājot ar papīra lellēm, sapratu, ka tās var ne tikai būt jaukas rotaļu biedrenes, bet veikt arī
izglītojošu funkciju. Projekts „Papīra lelles Latvijas novadu tautas-

tērpos” ir iecerēts kā ilgtermiņa
projekts Latvijas simtgades sagaidīšanas un svinēšanas kontekstā.
Projekta galvenā ideja – ar visiem
labi zināmas rotaļlietas papīra lelles palīdzību veicināt Latvijā un
ārvalstīs dzīvojošo bērnu un jauniešu nacionālās identitātes apzināšanos, izglītojot par Latvijas etnogrāfisko novadu raksturīgajiem
tautastērpiem un to valkāšanas
tradīcijām – tādējādi veicinot latviskuma popularizēšanu un iesakņošanos bērnu un jauniešu vidū.
Projekta primārā mērķauditorija
ir Latvijā un ārvalstīs dzīvojošie
latviešu bērni un jaunieši, ģimenes, kurās aug bērni. Īstermiņa
mērķis – radīt izglītojošu, skaidrojošu, bērniem un jauniešiem vizuāli pievilcīgu, interesi rosinošu
papīra leļļu kolekciju.
Kādas lelles jau ir tapušas šā
projekta ietvaros?
Pirmā tapa lelle kurzemniece – Laimdota no Bārtas novada,
otrā – vidzemniece Līga no Cesvaines novada.
Vai vari atklāt, cik leļļu un kādas vēl taps šajā projektā?
Sākotnēji projektā bija iecerēts
izveidot lelli (meitu) no katra etnogrāfiskā novada – Kurzemes,
Vidzemes, Latgales, Zemgales
un Sēlijas. Atsevišķi tiks izveidoti Rīgas meita un puisis, kuri
pārstāvēs Latvijas galvaspilsētu.
Protams, ja cilvēkiem būs interese, labprāt izveidotu lelles visiem
Latvijas novadiem, lai katrs bērns
Latvijā zinātu un mācētu pazīt tieši sava novada tautastērpu, lai ģimenēs ienāktu šī tradīcija – runāt
par mūsu nacionālajām vērtībām,
lai vecāki vairāk stāstītu bērniem
par tautas tradīcijām, par spēka zīmēm, kuras ir ieaustas rakstos, par
to nozīmi un lietojumu.
Lai cik dīvaini būtu, mūsu senču
mantojuma spēku apjautu, būdama tūkstošiem kilometru prom no
Latvijas – Indijā. Redzot turienes
tradīcijas, skaisti ģērbtās sievietes
uz ielām, sapratu, ka arī mums ir
visas šīs bagātības, ka arī mēs ikdienā varam valkāt tradicionālu,
no dabiskiem materiāliem veidotu
apģērbu.
Lūdzu, pastāsti par Vidzemes
lelli Līgu!
Kad pienāca kārta veidot Vidzemes lelli, man nebija ne vismazāko šaubu, ka tai ir jābūt tieši
Cesvaines lellei. Tā kā esmu šā
projekta veidotāja, man ir iespēja izvēlēties. Manuprāt, Līga ir
sanākusi ļoti skaista. Tās tapšanā
ar saviem padomiem un ieteikumiem piedalījās gan Madonas
muzeja darbinieces, gan Baiba
Putniņa, mūzikas un latviešu valodas skolotāja, folkloras kopas
„Krauklēnieši” vadītāja, gan tautas daiļamata meistare Vanda Podiņa. Turklāt visi tautiskie leļļu
tērpi tiek saskaņoti ar Latvijas
Nacionālā kultūras centra tautas
lietišķās mākslas eksperti Lindu
Rubenu.
Ko vēl tu gribētu lasītājiem
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atklāt par savu projektu?
Nekad nebiju domājusi, ka papīra lelles izraisīs cilvēkos tik
daudz pozitīvu emociju! Lelles
šobrīd var iegādāties jau visā Latvijā – J. Rozes grāmatnīcās, lielveikalos „RIMI”, arī Cesvaines
„Divos torņos”. Tomēr dažkārt
pati gan tirgojos gadatirgos, gan
vadu leļļu darbnīcas bērniem. Šajos brīžos esmu saņēmusi neizsakāmi daudz labu vārdu un komplimentu par savu projektu. Cilvēki
ir pat apraudājušies, ieraugot savu
bērnudienu mīļāko rotaļlietu, nemaz nerunājot par mammām, kuras degošām acīm iegādājas lelles,
lai nu jau darbotos kopā ar savām
meitām un dēliem.
Papīra lelles apvieno paaudzes.
Tas ir šā produkta fenomens, kurš
dod neizsakāmi lielu prieku un
gandarījumu, arī spēku, lai to attīstītu tālāk.
Šobrīd paralēli top divas jaunas
papīra leļļu kolekcijas – „Slavenības”, kurā ir tapusi pirmā lelle Aija, kuras prototips ir Aija
Andrejeva, un kolekcija „Meitenes”, kurā pirmā lelle ir Adele –
moderna, mūsdienīga meitene,
kura ļoti mīl dabu. Šīs kolekcijas
ir iecerēts attīstīt, lai piedāvātu
bērniem iespēju izvēlēties un rotaļlietas pēc sirds patikas. Visas
lelles var aplūkot www.papiralelles.lv.
Kādi ir tavi novērojumi – vai
mūsdienu bērniem patīk spēlēties ar papīra lellēm?
Man daudzkārt uzdod šo jautājumu, un es vienmēr atbildu – bērni visos laikos ir bērni. Viņi ir ļoti
radoši un zinātkāri. Ja viņiem parāda, kā spēlēties ar papīra lellēm,
dažus vecāki pat nevar dabūt prom

no leļļu darbnīcām. Tikko biju
festivālā „Positivus”, kur man bija
jāstrādā katru dienu divas stundas
bērnu salā, kurā visas dienas garumā bērniem tika nodrošinātas
dažnedažādas izklaides. Liels bija
mans prieks, ka daži bērni nāca uz
bērnu salu tieši tajā laikā, kad es
tur biju ar papīra lellēm. Jā, mūsdienu bērniem patīk spēlēties ar
papīra lellēm!
Vai tu bieži viesojies Cesvainē, un vai apmeklēsi Cesvaines
novada svētkus jūlija beigās?
Ko tu gribētu novēlēt cesvainiešiem?
Šobrīd Cesvainē sanāk viesoties
apmēram reizi gadā, parasti tas ir
vasarā. Kad kopā ar ģimeni dodamies apceļot Latviju, vienmēr
iegriežamies arī Cesvainē. Prieks
par sakopto vidi, atjaunotajām
ēkām un patīkamo gaisotni, kura
joprojām valda šajā pilsētā. Ir jāsaka gan, ka bērni man vairākkārt
ir jautājuši: „Nu ko tu tur brauc –
uz to Cesvaini? Tur jau viss ir redzēts.” Jā, redzēts ir gan, bet tāpēc
jo vairāk tik mīļš un tuvs. Novada
svētkus šogad nesanāks apmeklēt,
jo šajā laikā ir jāpiedalās citā pasākumā ar papīra lellēm.
Cesvainiešiem gribu novēlēt
līdz Latvijas simtgadei izgatavot
katram savu tautastērpu, lai valsts
svētkos, Jāņu dienā, arī ikdienā
varētu rotāties ar burvīgiem tērpiem. Arī es sev esmu iecerējusi
izveidot Cesvaines novada tautastērpu par godu Latvijas simtgadei.
Lai top!
Egita Kalniņa,
redaktore
foto no Agneses Fūrmanes
personiskā arhīva

Top nākamā Cesvaines grāmata
Jūnijā rakstīju par ieceri izdot
nākamo lielo Cesvaines grāmatu
2018. gadā. Ir sācies grāmatas
veidošanas darbs. Pētniece Ruta
Šenberga, kas pēta Krustpils novada cilvēku likteņus, ir iesniegusi materiālus par Pinceru ģimeni.
Dzelzs Krusta kavalieris Ojārs Pin-

cers (dz. 1924) pēc Cesvaines ģimnāzijas beigšanas dienēja leģionā,
pēc kara dzīvoja ASV. Cerēsim, ka
izveidosies dzīvesstāsts par viņu un
viņa ģimeni.
Par
Pēteri
Dīcmani
(dz. 1897. gada 3. februārī), iespējams, Cesvaines ģimnāzijas sko-

lotāju, rakstīja Andris Dīcmanis
no Rīgas. Pēteris, viņa tēva brālis
no Valmieras, bija ar daudziem talantiem apveltīts cilvēks, mācījies
Petrogradā, labi zīmēja, gleznoja,
rakstīja dzejoļus. Pirmajā pasaules
karā 5. Zemgales strēlnieku pulka
sastāvā karoja (dienēja vienā pulkā

ar Ēvaldu Valteru) Nāves salā, Tīreļpurvā, pie Juglas, tika vairākkārt
ievainots, bet vēlāk, būdams avīzes
korespondents, strādāja Krievijā un
tur pazuda bez pēdām. Pie mums ir
nokļuvis sens foto, kurā ir redzami
5. Zemgales latviešu strēlnieku pulka telefonisti 1917. gadā, arī Pēte-

ris Dīcmanis.
Maija Brēmere no Jelgavas ir iesniegusi atmiņu stāstu par „Kalna
Sāpām”. Paldies!
No cesvainietes Zentas Vizules,
viņas dēla Ernesta un Cesvaines vidusskolas absolventes Ivetas Šķiņķes esam saņēmuši materiālus par
Edmundu Bernovski (Viktora d.,
1906.–09.01.1942.), arī vairākas
fotogrāfijas, kuras būtu nepieciešams atšifrēt, norādot redzamās
personas (sk. pievienotos foto). Ja
jums ir informācija par kādu no
minētajām personām, lūdzu, dariet
zināmu!
Rakstiet un zvaniet, ja ir arī citi ieteikumi grāmatai! Tālr. 29432776,
e-pasts: ckvb@inbox.lv, sanita.dabolina@inbox.lv.
Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

Pludmales volejbols „Saulgriežu kauss 2016”
Turpinot pagājušajā gadā aizsākto tradīciju, gaidot Līgo svētkus,
Cesvaines kultūras nams organizēja pludmales volejbola sacensības
„Saulgriežu kauss 2016”. Sacensības norisinājās divas dienas.
Īstiem pludmales volejbola cienītājiem netraucēja pamatīgās lietusgāzes dienā, kad par kausiem
un medaļām cīnījās dāmu un bērnu
komandas. Kopvērtējumā 3. vietā
ierindojās komanda „Traumētās”,
spēlētājas – Inga Bekasova un
Brenda Pikuma. 2. vieta – komandai „Vienalga”, spēlētāji – Marks
Ļava un Matīss Tālmanis. 1. vietu
pludmales volejbolā savā grupā izcīnīja komanda „Kaimiņi”, spēlētāji – Vīgants Vasilišins un Mārcis
Matīss.

Francijas institūta Latvijā galvenais uzdevums ir palīdzēt iepazīt
un popularizēt franču kultūru. Šajā
pavasarī institūta vadītājs pirmo reizi ciemojās Grašu bērnu ciematā un
piedāvāja kopīgu sadarbību. Tās pamatā būtu Parīzē dzīvojoša franču
fotogrāfa Žana Mišela Tiriona (Jean
Michel Thirion) foto plenērs Grašos, Cesvainē. Fotodarbnīcas laikā
bērni tiktu iepazīstināti ar šīs māks-

Otrajā sacensību dienā spēles
aizvadīja vīru un jauniešu komandas un laikapstākļi spēlētājus lutināja. Astoņu komandu konkurence
sagādāja skatāmas un baudāmas
sacensības ne tikai skatītājiem, bet
arī sev. Spraigās cīņās 3. vietā ierindojās komanda „xy”, spēlētāji – Dzintars Tonnis un Varis Prunte. 2. vieta – komandai „Aldaris”,
dalībnieki – Artis Bahvalovs un
Roberts Mālkalns. Labākie vīru un
jauniešu konkurencē ir Matīss Šauro un Klāvs Sveķis – komanda „Beachball”.
Paldies galvenajam tiesnesim
Dzintaram Tonnim!

Biedrība „Balvu olūts” sadarbībā ar Vidzemes kultūrvēsturiskā novada pašvaldībām aicina fotogrāfus no visas Latvijas
piedalīties unikāla fotoalbuma
„Vidzemē man būt!” tapšanā.
Tā būs fantastiska iespēja mums
kopā radīt lielisku vērtību kopumu, kas dos iedvesmu mūsu
cilvēkiem atklāt Vidzemi no jauna un paliks atmiņai nākamajām
paaudzēm. Albums veidos stāstu
par Vidzemi un vidzemniekiem,
atspoguļojot dabas un kultūrvēsturiskās vides krāšņumu, vienlaikus
sniedzot neatkārtojamus sajūtu
mirkļus vidzemnieku pasākumos,
svētkos, aktīvā tūrisma un sporta
notikumos, amatnieku un uzņēmēju darbībā.
Fotogrāfijas ir jāiesūta līdz šā
gada 5. septembrim Zandai Arnicānei uz e-pastu zandaarnicane@
inbox.lv, norādot fotogrāfijas autoru, kontaktus un attēlā redzamo,
savukārt fotoattēlu atlasi albumam
veiks biedrība „Balvu olūts” sadarbībā ar Vidzemes novada pašvaldībām.
Fotoattēlu tematika Cesvaines
novadā ir Cesvaines pils, Teļastu
kalns, folkloras kopa „Krauklēnieši” un Cesvaines novada svētki (30.07.2016.).
Fotoattēlu temati pārējos novados un citi tehniskie parametri ir
norādīti fotokonkursa nolikumā un
tā 1. pielikumā un ir lasāmi Cesvaines novada mājaslapā www.cesvaine.lv.
Zanda Arnicāne,
biedrības „Balvu olūts” valdes
priekšsēdētāja

Obligātā suņu
čipošana jāveic
līdz 2017. gada
1. janvārim

Ilvija Trupavniece,
autores foto

Foto plenērs Grašos

las pamatiem, varētu apgūt pirmās
iemaņas fotogrāfijā un rezultātā izveidotu ceļojošo bilžu izstādi.
Fotodarbnīca ir paredzēta no
16. līdz 26. augustam. Tās noslēgumā Cesvaines iedzīvotāji tiks aicināti uz foto darbu izstādi.
Tā kā šā projekta mērķis ir veicināt latviešu un franču sadarbību,
arī 3 Cesvaines iedzīvotājiem tiek
piedāvāta iespēja piedalīties foto-

Fotokonkurss
albumam
„Vidzemē man
būt!”

darbnīcās. Ja kāds Cesvaines foto
interesents, kuram ir savs fotoaparāts, vēlas līdzdarboties, tad lūgums
līdz 10. augustam rakstiski atsūtīt
nelielu motivācijas vēstuli uz e-pastu grasufonds@gmail.com.
Informācijai
Žans Mišels Tirions ir fotogrāfs
un fotogrāfijas pasniedzējs no Parīzes. Pēc studijām strādājis pie sla-
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veniem fotogrāfiem, bet pēc tam
uzsācis individuālu karjeru. Paralēli tam veidojis mākslinieciskus foto
darbus un jau vairāk nekā 10 gadus
pasniedz fotogrāfijas zinības vairākās skolās, strādājot ar dažāda vecuma publiku.
Sandra Stade,
nodibinājums „Fonds „Grašu
bērnu ciemats””

Martā Cesvaines novada iedzīvotājus jau informējām, ka līdz
2016. gada 1. jūlijam visiem suņiem, kuri ir sasnieguši sešu mēnešu vecumu, ir jābūt implantētai
mikroshēmai un reģistrētiem valstī
vienotā informācijas sistēmā Lauksaimniecības datu centrā (LDC).
Tomēr Ministru kabinets šo prasību ir atcēlis, nosakot, ka tas ir jāizdara līdz 2017. gada 1. janvārim.
Vēlamies atzīmēt, ka ar mikroshēmu iezīmētajiem dzīvniekiem būs
vieglāk atrast saimnieku, ja suns
būs noklīdis, kā arī nepieciešamības gadījumā, nolasot datus, varēs
noteikt, vai suns ir potēts. Tuvākā LDC nodaļa atrodas Madonā,
Rīgas ielā 4, 310. kab., tālruņi –
26510578, 22041996.
Egita Kalniņa
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Afiša

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”

Informācija

„Citadeles” mobilā banka
Cesvainē, Pils ielā 1A
(bijušajās bankas telpās),
viesosies 28. jūlijā
no plkst. 10.00 līdz 15.00
Nr. 7 (276) 2016. gada 27. jūlijā
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 500 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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Aicinām bērnu vecākus un skolēnus izvēlēties mūsu
izglītības iestādes
Cesvaines vidusskolā piedāvājam:
• moderni aprīkotas, gaišas,
patīkamas klašu telpas;
• kvalificētus skolotājus visos
mācību priekšmetos;
• skolēnu nokļūšanu skolā ar
skolas autobusu vai apmaksātu
sabiedrisko transportu;
• iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību (teorētiskā apmācība bez maksas);
• daudzpusīgas ārpusklases
pasākumu un interešu izglītības
iespējas;
• sociālā pedagoga, skolotāja
palīga, logopēda un medmāsas
atbalstu, sadarbībā ar Cesvaines sociālo dienestu – psihologa
konsultāciju;
• veselīgas un garšīgas pusdienas;
• sākumskolas skolēniem pagarinātās dienas grupas nodarbības;
• pēc mācību stundām apmeklēt Cesvaines Mūzikas un mākslas skolu, Cesvaines bērnu un
jauniešu centru;
• iespēju piedalīties starptautiskos projektos.
Cesvaines vidusskolas administrācija
Tālr.: 26111633
Cesvaines pirmskolā „Brīnumzeme” piedāvājam:
• gaišas, labiekārtotas, estētiski patīkamas grupu telpas;
• apgūt zināšanas, prasmes pie
pieredzes bagātiem, radošiem
pirmsskolas izglītības pedagogiem;
• fiziskās aktivitātes katru die-

nu sporta skolotāja vadībā ar
modernu, daudzveidīgu sporta
aprīkojumu iekārtotās telpās;
• kvalificētu logopēdu, speciālā pedagoga palīdzību, sadarbībā
ar Cesvaines sociālo dienestu –
psihologa konsultāciju;
• iespēju mācīties vairākās
pirmsskolas izglītības programmās – bērniem ar valodas, mācību traucējumiem;
• papildu nodarbības logoritmikā (mūzika, ritms, valoda)
mūzikas skolotāja, logopēda vadībā;
• apmeklēt nodarbības baseinā 5 un 6 gadus veciem bērniem
sadarbībā ar Madonas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādi
„Saulīte”, ar transportu nodrošina Cesvaines pašvaldība;
• apgūt angļu valodu pie zinošas, atraktīvas skolotājas;
• dziedāt pirmsskolas bērnu
vokālajā ansamblī „Domiņa”
pirmsskolas mūzikas skolotājas
vadībā sadarbībā ar Cesvaines
kultūras namu;
• apmeklēt deju grupas „Ritmiņš” mēģinājumus pirmskolā
sadarbībā ar Cesvaines kultūras
namu.
Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme” administrācija:
vadītāja – tālr. 28352392, vadītājas vietnieks – tālr. 29453899
Cesvaines internātpamatskolā 2016./2017. mācību gadā
gaidām jaunus skolēnus 1.–9.
klasē
Realizējam šādas programmas:
• pamatizglītības programma
(kods 21011111),

• pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma (kods
21011811),
• speciālās pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem (kods
21015611),
• speciālās pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar
garīgās veselības traucējumiem
(kods 21015711),
• speciālās pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem
(kods 21015811).
Skolā strādā kvalificēti skolotāji un atbalsta personāls skolēniem:
• psihologs,
• sociālais pedagogs,
• speciālais pedagogs,
• logopēds,
• medicīnas darbinieks.
Vizuāli estētiski un labi tehniski aprīkotas klašu telpas.
Plašs interešu izglītības klāsts:
teātris, rokdarbi, stepa aerobika,
ģitārspēle, jaunsargu pulciņi, ansamblis.
Bezmaksas dzīvošana internātā un ēdināšana četras reizes
dienā 5 darba dienas nodrošināta izglītojamajiem ar izziņu par
maznodrošinātas ģimenes vai
trūcīgas personas statusu.
Dokumentus (vecāku iesniegumu un liecību) var iesniegt
darbdienās plkst. 9.00–12.30
(par citu laiku vienoties pa tālr.
64852363) Cesvaines internātpamatskolā Cesvainē, Rīgas ielā
4, līdz 31. augustam.
Laipni gaidām!

Izsole
Cesvaines novada dome 2016.
gada 4. augustā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra
numuru 7007 001 0081, kas sastāv no zemes vienības 0,1727
ha ar kadastra apzīmējumu 7007
001 0080, ar nosaukumu Alberta Vītola iela 2B, Cesvaine, kas
atrodas Cesvainē, Cesvaines novadā.
Izsoles nosacītā cena –
2600 euro. Izsoles dalības maksa

Informācija
Cesvaines
novada
mājaslapā ir pieejams Cesvaines novada pašvaldības
2015. gada publiskais pārskats
(Pašvaldība►Publikācijas un
statistika►Pārskati).

Kapusvētki
31. jūlijā 13.00
Ķinderu kapos
„Cesvaines Ziņu”
nākamais numurs iznāks
2016. gada 24. augustā

20 EUR un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas līdz izsoles sākumam
iemaksājama Cesvaines novada
domes kontā Nr. LV47 UNLA
0030 9001 3071 2 AS „SEB banka”. Samaksa par izsoles objektu
nedēļas laikā no izsoles dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada
domē pirmdienās, otrdienās,
ceturtdienās no 9.00 līdz 13.00

un no 14.00 līdz 17.00, tālrunis
64852022, 28382616.
Par objekta apskati interesēties
pa tālruni 28382616.
Pieteikumu reģistrācija izsolei
domē līdz 2016. gada 4. augusta
plkst. 11.00. Izsole notiks 2016.
gada 4. augustā plkst. 11.00 domes zālē Pils ielā 1A Cesvainē.

Dzimuši
Kailija Kecko
jūlijā

Laulāti
Kamens Mitkovs Ilinovs
un Līna Lesiņa
jūlijā
Arnolds Barinskis un
Ginta Kalniņa
jūlijā

Apsveikumi
Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,
„Tīrs dzintars!” varam
		
secināt.
		
V. Mežnora
Sirsnīgi sveicam visus
jūlijā dzimušos un īpaši
80 gados –
VLADIMIRU JANUMU,
VALENTĪNU
OVSJANKOVU,
92 gados –
HERTU BALTO,
MARIJU RAČKO,
97 gados –
ARIJU VĪKSNU!
Cesvaines novada dome

Uģis Fjodorovs,
Cesvaines novada domes
izpilddirektors

Klēts atver durvis

Iespējams, kāds acīgāks garāmgājējs būs pamanījis, ka no jūlija
mēneša vēsturiskās muižas klēts
durvis atvērtas un apmeklētājus
aicina muzeja ekspozīcija. Šeit
iespējams aplūkot senus un ne tik
senus braucamrīkus, iepazīties ar
Cesvaines vēsturi fotogrāfijās un
izbaudīt senatnes gaisotni. Muzeja ekspozīcija būs atvērta vasaras
mēnešus (jūlijs, augusts) no otrdienas līdz sestdienai, darba laiks
no plkst. 11:00 līdz 17:00. Ieejas
maksa 0,50 euro, pirmsskolas
vecuma bērniem ekspozīcijas apmeklējums bez maksas.
Šī ir lieliska iespēja iepazīt tuvāk Cesvaines novada vēsturi gan
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Miruši

vietējiem iedzīvotājiem, gan Cesvaines viesiem.
Paldies muzeja speciālistei Daigai Matrozei par sadarbību un atsaucību!
Būsiet laipni gaidīti!
Diāna Glaudāne,
P/A “Cesvaines tūrisma
centrs” direktore,
autores foto

Dzimtsarakstu
nodaļas informācija
Lucija Keiša
1938–2016
Ķinderu kapu pārzines
informācija
Vitas Repkevičs
1952–2016
Fevronija Strazdiņa
1952–2016
Izsakām visdziļāko
līdzjūtību tuviniekiem.

