Marts, 2016. gads
Vēju šūpoles augšā un lejā
Līdz pat galotnei sirdi nes līdz.
Lai caur Lieldienu gaismu no jauna
Atkal tiek dāvāts cerību rīts!

Cesvaines novada domes izdevums

Nr. 3 (272)

Lai kopā ar Lieldienām ikvienā sirdī ienāk ticība, cerība
un mīlestība!
Gaišas, priecīgas un raibas Lieldienas!
Cesvaines novada dome

LAD un
VID vizīte
Cesvainē

1949. gada 25. martam veltīts svētbrīdis Cesvaines
evaņģēliski luteriskajā baznīcā Lielajā Piektdienā plkst 13.00
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena ir mūsu tautas sēru
diena. Šogad aprit 67 gadi kopš
komunistiskā režīma veiktajām politiskajām represijām pret Latvijas
pilsoņiem. Šajā dienā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem
Padomju Savienības reģioniem.
1949. gada 25. martā savu Tēvzemi
bija spiesti pamest apmēram 44 000
Latvijas pilsoņu. Ceļā uz Sibīriju
smagos apstākļus neizturēja un jau
turpceļā saslima un mira daudzi izsūtītie, jo īpaši vecākā gadagājuma
cilvēki un bērni. Daudzi, arī sievietes un bērni, dzimtajā Latvijā vairs
neatgriezās, jo novārga un aizgāja

bojā koncentrācijas nometnēs.
„… No Cesvaines stacijas sākās
mēnesi garais ceļš uz Sibīriju. Brālītis visu ceļu slimoja. Beigās Jānītis bija tā savārdzis, ka vairs nespēja
nostāvēt kājās – rāpoja kā zīdainītis.
Ceļojuma galapunkts – Amūras apgabala Tigdas rajona Sivaku stacijas
25. kilometrs. Tur vairākas ģimenes
izvietoja vienā barakā. Blaktis naktīs koda, neļāva gulēt. Tēvu norīkoja meža, māti – lauku darbos. Sākumā pārtikām no kartupeļiem ar sāli.
Mocīja izsalkums. Tā gribējās ēst,
ēst, ēst… Gandrīz visu pirmo gadu
dzīvojām badā. Lai arī cik grūti bija,
mēs, visi trīs bērni, beidzām pamatskolu un tehnikumu. Nodibinājām

ģimenes. Mūžs aizritējis darbā,” –
Māras Bērziņas stāstu pierakstījusi
Ilga Holste. 1949. gada 25. martā
no Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju tika izvesti 428 cilvēki vecumā no 3 mēnešiem līdz 87 gadiem,
tai skaitā 130 bērni (avots: grāmata
„Cesvainieši”, 2009. gads).
Es uzmanīgi domāšu par tevi.
Es ļoti lēnām domāšu par tevi.
Par tevi bezmiegā, par tevi miegā,
Es ļoti klusu domāšu par tevi.
Es ļoti, ļoti domāšu par tevi,
Jo tas ir vienīgais, kas man vēl
pieder.
/Knuts Skujenieks/
Daudziem, gribētos pat domāt, ka
katram, izdzīvot smagajos apstāk-

ļos un arī atgriezties mājās palīdzēja domas par Latviju, domas par saviem tuviniekiem, kas bija palikuši
Dzimtenē, un domas par dzimtajām
mājām. Šodienas jaunieši par 1949.
gada 25. martu uzzina no grāmatām
un vecāku un skolotāju stāstītā –
zināt tautas vēsturi ir mūsu pienākums, jo arī tā mēs godinām izsūtīto
cilvēku piemiņu.
Egita Kalniņa

Apstādinātie mirkļi – fotoizstāde
Kopš februāra vidus Cesvaines
novada domes zālē ir aplūkojama
Annas Dargevicas, Jāņa Dziļuma
un Edmunda Mitenieka fotoizstāde. Dabasskati, cilvēku portreti, dažādu krāsu spēles un apstādināti dzīves mirkļi… 1. martā
katram interesentam bija iespēja
tikties ar mākslas darbu autoriem.
Kultūras nama vadītāja Valda Kļa-

viņa aicināja pastāstīt par to, kā top
bildes: sekundēs, minūtēs vai stundās?
Edmunds Mitenieks draudzīgi
stāsta: „Man patīk fotografēt dabasskatus un dabas stihijas – zibeņus un ziemeļblāzmas, piemēram.
Savās bildēs vēlos ielikt izdzīvotās
emocijas tā, lai arī skatītājs izjūt
vismaz kādu daļu no šīm emo-

cijām. Nedrīkst bildēt to, kas ir
vienaldzīgs. Katrai bildei ir jābūt
ar savu stāstu. Fotografēt es sāku
pēc vecāsmātes aiziešanas, jo man
gribējās atstāt pēc sevis kaut ko paliekošu. Pateicoties savam hobijam,
esmu uzzinājis, cik daudz mežā ir
putnu un dzīvnieku sugu. Un to, kā
zied lapegle.”
Jānis Dziļums ar savām fotogrāfi-

Fotoizstādes autori

Cesvaines Ziņas

jām vēlas cilvēkiem par kaut ko atgādināt un pievērst viņu uzmanību
tam, kas ir skaists. Šķiet, ka viņiem
visiem trim tas veiksmīgi izdodas.
Izstāde būs apskatāma līdz
20. aprīlim. Visi esat laipni aicināti!
Egita Kalniņa,
autores un
Annas Dargevicas foto

Cesvaines vidusskolā 14. martā
viesojās Lauku atbalsta dienesta (LAD) un Valsts ieņēmuma
dienesta (VID) pārstāvji.
Tikšanās laikā iedzīvotājiem bija
iespēja noklausīties VID prezentāciju par gada ienākumu deklarāciju
aizpildīšanu elektroniski un aktualitātēm. Pēc prezentācijas interesentiem bija iespēja Cesvaines vidusskolas datorklasē iesniegt gada
ienākumu deklarācijas elektroniski,
kur profesionālu atbalstu sniedza
VID pārstāve. Paldies VID par sadarbību!
Pēc tam sekoja tikšanās ar LAD
pārstāvjiem, kuri sniedza skaidrojumu par elektronisko pieteikšanos
platību maksājumiem, izmantojot
LAD elektroniskās pieteikšanās
sistēmu (EPS). Bija iespēja klātienē
iesniegt līgumus par elektronisko
pieteikšanos platību maksājumiem
un uzdot jautājumus.
Tā kā pašlaik ļoti aktuāls ir
jautājums par pieteikšanos platību maksājumiem, 2016. gada
20. aprīlī no plkst. 10.00 Cesvaines novada domes telpās būs iespēja tikties ar LAD konsultantu,
kurš sniegs profesionālu palīdzību,
piesakoties platību maksājumiem
elektroniski (palīdzēs zīmēt kartes).
Iedzīvotāji ir aicināti pieteikties
uz šo tikšanos, zvanot uz tālruni
26753738, lai vienotos par konsultācijas laiku. Līdzi ir jāņem LAD
EPS lietotājvārds, parole, LAD
klienta numurs un iepriekšējo gadu
kartes, ja tādas ir.
Aicinām iedzīvotājus izmantot
šo iespēju un pieteikties uz individuālajām konsultācijām. Ja pieprasījums pēc šīm konsultācijām būs
liels, LAD labprāt organizētu vēl
papildu konsultācijas.
Baiba Uļģe-Frolova,
klientu apkalpošanas speciāliste
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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

10. marta domes sēdē
* Nolēma izdot saistošos noteikumus
Nr. 3 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres
akceptu”.
* Apstiprināja Cesvaines novada attīstības programmas 2012.–2018. gadam
rīcības un investīciju plāna 2016. gada
aktualizēto redakciju.
* Nolēma iznomāt nomas tiesības uz
daļu no pašvaldības īpašumā esošas internāta ēkas Augusta Saulieša ielā 9 Cesvainē (neapdzīvojamās telpas 37 m2 platībā
1. stāvā un zemes domājamo daļu) mutiskā izsolē, izveidojot izsoles komisiju
3 cilvēku sastāvā.
* Apstiprināja vienošanos ar Uzņēmumu reģistru par grozījumiem starp pusēm
noslēgtajā sadarbības līgumā par informācijas saņemšanu no Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas elektroniski.
* Nolēma atļaut Cesvaines Mūzikas un
mākslas skolai no ziedojumu konta iegādāties klarneti; Cesvaines vidusskolai –
multimediju projektoru un interaktīvo
sistēmu krievu valodas kabineta aprīkošanai un multimediju projektoru, ekrānu
un apskaņošanas sistēmu; domes bērnu
un jauniešu centram – televizoru un inventāru.
* Atbalstīja Cesvaines novada sportista
piedalīšanos Latvijas Alternatīvās motosportu asociācijas organizētajā motokrosa turnīrā Latvijā 2016. gadā, apmaksājot
200 euro no kultūras nama budžetā paredzētajiem līdzekļiem, un lūdza sniegt
informāciju par līdzekļu izlietojumu
2016. gada septembrī.
* Piekrita, ka kapitāla daļu turētāja
pārstāvis SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” dalībnieku sapulcē par kapitālsabiedrības valdes locekli ievēl Ināru
Puķīti.
* Nolēma veikt izmaiņas atsevišķu
amata vienību algu sarakstos un sākt piemērot tos ar 2016. gada 1. jūliju.
* Apstiprināja pašvaldības nekustamā
īpašuma „Dūjas” Cesvaines pagastā un
dzīvokļa īpašuma Nr. 6 Rīgas ielā 14
Cesvainē izsoles rezultātus.
* Nolēma komandēt Cesvaines vidusskolas direktoru Didzi Bauni, izpilddirektoru un Cesvaines vidusskolas
skolotāju Uģi Fjodorovu un bērnu un
jauniešu centra vadītāju Lāsmu Markevicu vidusskolas projekta ideju izstrādes
darba grupas sastāvā braucienā uz Polijas pilsētas Petšikovices (Pietrzykowice)
vidusskolu kā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” sadarbības partneri
no 2016. gada 15. marta līdz 18. martam.
* Saskaņoja Cesvaines pirmskolā „Brīnumzeme” apmācību vienam bērnam
ģimenē 2015./2016. mācību gadā no
1. marta līdz 25. augustam un speciālās
pirmsskolas izglītības programmu (kods
0101 58 11) izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem, kas ir atbilstīga
Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam programmas paraugam.
* Piekrita, ka Cesvaines pirmskolā
„Brīnumzeme” logopēda pedagoga amata likme tiek samazināta (no 1,5 uz 1),
izveidota jauna pedagoga amata vienība – speciālais pedagogs (0,5 likmes) un
atkārtoti tarificēta 0,1 likme (3 stundas
nedēļā) pedagogam, kurš veic apmācību ģimenē no 2016. gada 1. marta līdz
25. augustam (no pirmskolas „Brīnumzeme” budžeta).
* Nolēma piešķirt no pašvaldības
mantojamā zemesgabala „Cesvaines pamatskola Nr. 10F, 10Fa” atdalītajai daļai
(zemes vienībai 0,1727 ha platībā) adresi: Alberta Vītola iela 2B, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871.
* Noteica nekustamajam īpašumam
„Lejas Reķi”, kas atrodas Cesvaines
pagastā, mainīt nosaukumu uz „Lejas
Rēķi”, bet nekustamajam īpašumam „Lejas Rēķi” – uz „Lūšulejas”.
* Noteica dalības maksu (10 euro no
kolektīva) par dalību Cesvaines vidusskolas organizētajā jauniešu estrādes grupu koncertfestivālā „Burziņš Cesvainē”.
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MNF izsludina LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu
Nodibinājums „Madonas novada
fonds” izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanas
1. kārtu Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai, Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. „Vietas ekonomikas stiprināšanas
iniciatīvas” un vietējās attīstības
stratēģijas „Cilvēks, vieta, darbs
Madonas reģionā 2015.–2020.”
ietvaros.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2016. gada 18. aprīļa līdz 18. maijam.
Projekta īstenošanas termiņš:
ja tiek veikta būvniecība – divi
gadi no Lauku atbalsta dienesta

lēmuma pieņemšanas par projekta
iesnieguma apstiprināšanu;
pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no
Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
1. kārtai un stratēģiskajam mērķim „Sabiedrības dalība un sadarbība vietējās ekonomikas un dzīves
kvalitātes stiprināšanā, sabiedriski
aktīvas un attīstošas dzīves vides
veidošanā” pieejamais publiskais
finansējums – 490 000 EUR.
Rīcības, kurās 1. kārtā iesniedz
projektu iesniegumus
1.1. rīcība „Ar lauksaimniecību nesaistītas ražošanas izveide
un attīstība”, atbalsta apmērs –
150 000 EUR.
1.2. rīcība „Ar lauksaimniecību

nesaistītu pakalpojumu izveide
un attīstība”, atbalsta apmērs –
100 000 EUR.
1.3. rīcība „Lauksaimniecības
produktu pārstrādes veicināšana
un pievienotās vērtības radīšana
teritorijā ražotiem lauksaimniecības produktiem”, atbalsta apmērs – 160 000 EUR.
1.4. rīcība „Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūrisma programmu izveidei un
esošo attīstībai”, atbalsta apmērs –
80 000 EUR.
Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju var nodibinājumā
„Madonas novada fonds” Madonā,
Saieta laukumā 1, 2. stāvā. Papildu informācija – mājaslapās www.
mnf.lv un www.lad.gov.lv.
Projekta iesniegumu var iesniegt:

papīra dokumenta formā nodibinājumā „Madonas novada fonds”
Madonā, Saieta laukumā 1, 2. stāvā;
elektroniski:
LAD elektroniskās pieteikšanās
sistēmā (EPS) vai
projekta iesniegumu elektroniskā
dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko
dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, nosūta lad@lad.gov.lv.
Kontaktinformācija: stratēģijas
administratīvā vadītāja Jogita Baune, tālrunis 27527343, e-pasts: jogitabaune@inbox.lv.
Pirms individuālajām konsultācijām lūdzam iepriekš vienoties par
tikšanās laiku!
Informatīvais seminārs Cesvainē – 31. martā plkst. 10.00 Pils
ielā 1A, domes zālē

ALTUM pieejamas plašas valsts atbalsta iespējas uzņēmējiem
Iespējas saņemt finansējumu
sava biznesa sākšanai un jau pastāvoša biznesa attīstīšanai šodien
ir plašas – nauda ir pieejama gan
komercbankās, gan arī attīstības
finanšu institūcijā ALTUM, kas
ir specializēta, valsts izveidota un
valstij piederoša finanšu institūcija, kura piedāvā finansēt tās dzīvotspējīgās biznesa idejas, kuras
paaugstinātu risku dēļ nevar saņemt finansējumu komercbankās.
Par ALTUM piedāvājumu uzņēmējiem stāsta ALTUM Gulbenes reģionālā centra vadītājs Valtis Krauklis.
Ko ALTUM piedāvā uzņēmējiem?
ALTUM šobrīd piedāvā aptuveni 20 dažādas valsts atbalsta programmas: aizdevumus investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem
biznesa uzsākšanai un attīstīšanai;
zemes iegādes aizdevumus; eksporta kredītu garantijas. Savukārt
sadarbībā ar komercbankām piedāvājam mezanīna aizdevumus,
kredīta garantijas, īstenojam mājokļu galvojumu programmu ģimenēm ar bērniem, kurā gada laikā esam piešķīruši jau vairāk nekā
1200 galvojumu. Strādājam arī
start up jeb tehnoloģisko iesācējuzņēmumu atbalsta jomā – mums
ir īpaša start up vides attīstības
veicināšanas programma, veicam

arī ieguldījumus riska kapitāla
fondos.
Biznesa uzsācējiem sniedzam
arī nefinanšu atbalstu: mentorings,
konsultācijas u. c.
Mūsu piedāvājums ir ļoti plašs,
gribētu pat teikt, ka valsts atbalsta
iespējas šobrīd ir plašākas nekā
jebkad agrāk. Ir jāatgādina, ka
pirms nepilna gada vienotā organizācijā spēkus apvienoja trīs institūcijas (ALTUM, Latvijas Garantiju aģentūra un Lauku attīstības
fonds), kas sniedza valsts atbalstu
finanšu instrumentu veidā, un tagad visi šie atbalsta instrumenti
pieejami vienuviet – ALTUM.
Turklāt mēs strādājam iespējami
tuvu klientam, jo mums ir reģionālie centri 9 lielajās pilsētās un
vēl 15 konsultāciju centri mazākās
pilsētās, tie klientiem ir atvērti noteiktos laikos.
Kādos gadījumos uzņēmējam
jānāk uz ALTUM?
ALTUM piedāvātais atbalsts
paredzēts uzņēmumiem visās attīstības stadijās – no biznesa idejas
izstrādes un uzņēmuma darbības
uzsākšanas līdz pat lielu biznesa
projektu attīstīšanai. Mūsu klientus, kuriem šobrīd piedāvājam dažādas valsts atbalsta programmas,
var iedalīt četrās lielās grupās:
biznesa uzsācēji, mazie un vidējie
uzņēmumi (MVU), lauksaimnieki

un iedzīvotāji.
ALTUM nekonkurē ar komercbanku piedāvāto finansējumu,
gluži pretēji – mūsu piedāvātais
finansējums ir paredzēts tām uzņēmējdarbības jomām, kurās
privātais finanšu tirgus nesniedz
finansējumu pietiekamā apjomā,
tas ir paredzēts tiem klientiem un
projektiem, kuriem nav pieejams
kredītiestāžu finansējums. Dažādu
iemeslu dēļ daļai uzņēmēju aizdevumi komercbankās nav pieejami,
piemēram, biznesa uzsācējiem vai
maza apjoma projektiem, uzņēmumiem ar strauju izaugsmi vai nepietiekamu nodrošinājumu, jo no
komercbanku viedokļa šie projekti
ir pārāk riskanti un tos nav ekonomiski izdevīgi finansēt. Tomēr šie
projekti ir ļoti svarīgi Latvijai, tie
palīdz saglabāt pašreizējās un rada
jaunas darba vietas, nodrošinot ienākumus iedzīvotājiem un ģenerējot nodokļus valstij, galarezultātā
veicinot reģionu attīstību.
Ar ko ALTUM piedāvājums
atšķiras no citiem?
Mūsu piedāvātajiem aizdevumiem var būt garāki atmaksas termiņi, zemākas nodrošinājuma prasības, mazākas procentu likmes,
atsevišķās programmās piedāvājam arī procentu likmes subsīdijas.
Taču ir jāuzsver, ka arī ALTUM
finansē dzīvotspējīgas idejas, mēs

izvērtējam biznesa perspektīvu un
uzņēmēja iespējas atmaksāt aizdevumu, lai tas nekļūst uzņēmējam
par nepanesamu nastu. Esam gandarīti, ka mūsu īstenotās atbalsta
programmas ir noderīgas, ko apliecina arī skaitļi – pēdējo divu gadu
laikā ar mūsu rīcībā esošo valsts
atbalsta finanšu instrumentu palīdzību esam atbalstījuši vairāk nekā
4600 dažādu jomu projektu kopumā
par 229 miljoniem eiro.
Ko ALTUM piedāvā tiem, kas
vēlas sākt savu biznesu vai ir uzsākuši to nesen?
ALTUM rīcībā ir patiešām lieliska programma, kas palīdz jaunajiem uzņēmējiem sākt savu biznesu.
Tā ir starta programma, kas ir ļoti
pieprasīta un augstu novērtēta. Tās
ietvaros ALTUM sniedz šādu atbalstu: aizdevumu investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem, procentu
likmes subsīdiju 70 vai 80 % apmērā, kā arī bezmaksas konsultācijas
biznesa plāna sagatavošanai.
Kur saņemt vairāk informācijas par ALTUM piedāvājumu?
Informācija ir pieejama mājaslapā www.altum.lv un 9 reģionālajos centros un attīstības programmu
konsultāciju birojos visā Latvijā.
Tuvākais konsultāciju birojs atrodas Madonā (Saieta laukumā 1) un
apmeklētājiem ir atvērts otrdienās
un ceturtdienās no 10.00 līdz 14.00.

Atgādinājums par suņu obligāto apzīmēšanu un reģistrāciju
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). Tas ir paredzēts Ministru kabineta noteikumos Nr. 491 „Kārtība, kādā tiek
noteikta mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija”. Ar mikroshēmu
iezīmētajiem dzīvniekiem būs
vieglāk atrast saimnieku, ja suns
būs noklīdis, kā arī nepieciešamības gadījumā, nolasot datus, varēs noteikt, vai suns ir potēts.

Lai to izdarītu, suņa saimniekam
vispirms ir jādodas pie veterinārārsta, kurš implantēs mikroshēmu
(tas ir maksas pakalpojums, un sīkāk par to informēs veterinārārsts).
Kad ir implantēta mikroshēma un
saņemta pase, kuru izsniedz veterinārārsts, suns ir jāreģistrē LDC
mājas (istabas) dzīvnieku reģistra
datubāzē. Ja reģistrāciju nav iespējams veikt veterinārārsta kabinetā,
ārsts suņa īpašniekam izsniegs aizpildītu mājas (istabas) dzīvnieka
reģistrācijas veidlapu.
Pirmreizējai suņa reģistrēšanai
LDC datubāzē ir nepieciešami šādi
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dokumenti: aizpildīta un parakstīta
suņa reģistrācijas veidlapa (pieejama pie veterinārārstiem vai LDC
mājaslapas www.ldc.gov.lv sadaļā
„Veidlapas” (dzīvnieka īpašnieks
aizpilda tikai A daļu)); personu
apliecinošs dokuments un mājas
(istabas) dzīvnieka pase. Maksa
par pirmreizēju dzīvnieka reģistrāciju – 7,11 EUR. Dzīvnieku reģistrēšanu LDC var veikt klātienē
vai elektroniski, izmantojot portālu
www.latvija.lv.
Informējam, ka par suņa nereģistrēšanu var piemērot sodu: fiziskām personām – 7–210 EUR (at-

kārtoti 210–350 EUR), savukārt juridiskām personām – 15–350 EUR
(atkārtoti 350–700 EUR).
Sīkāka informācija ir pieejama
www.ldc.gov.lv sadaļā „Obligātā
suņu apzīmēšana un reģistrācija”.
Tuvākā LDC nodaļa atrodas Madonā, Rīgas ielā 4, 310. kab., tālruņi –
26510578, 22041996. Konsultāciju
laiks – trešdienās no plkst. 9.00
līdz 14.00, iepriekš piesakoties pa
tālruni.
Jautājumu gadījumā varat griezties arī klientu apkalpošanas centrā
Cesvaines novada domē.
Egita Kalniņa

Ceļā uz svētkiem
Dziesma kā ceļš mums visiem – ne tikai uz
Vispārējiem dziesmu svētkiem, pavasari, bet
arī uz kopā būšanu, sevis un citu iepriecināšanu ar kora dziesmu – tāds bija 12. marta koru
koncerts Ogres kultūras centra mazajā zālē.
Tajā piedalījās četri kori: Ogres kultūras centra sieviešu koris „Rasa” (vadītāja Aira Birziņa), Aizkraukles kultūras nama vīru koris
„Staburags” (diriģente Māra Batraga), fonda
„Nāc līdzās!” jauniešu koris (diriģente Aira
Birziņa) un Cesvaines kultūras nama jauktais
koris „Cesvaine” (diriģente Ija Voiniča). Atšķirīgais koru sastāvs un repertuāra izvēle nodrošināja stilistiski dažādu un daudzveidīgu
programmu. Pateicīgā zāles akustika un klausītāju atsaucība koncertu izvērta par svētkiem
visiem klātesošajiem.
Koncertā skanēja gan latviešu tautasdziesmu apdares, gan latviešu kora klasika, gan
mūsdienu autoru dziesmu aranžējumi korim.
Gatavojoties sieviešu un vīru koru salidojumam Alūksnē, skanēja daļa šā iecerētā pasākuma programmas. Ir jāatzīst gan, ka vairāki
estrādes komponistu dziesmu pārlikumi korim nelikās veiksmīgi veidoti un doma tūkstošbalsīgam korim dziedāt kādas populāras
grupas dziesmu uz skatuves ne vienmēr
attaisnojas. Raimonda Paula jubilejas gadā
sieviešu koris „Rasa” ir apguvis vairākas

viņa dziesmas. Ir patīkami, ka Cesvaines
koris neaizmirsa novadniekus – komponistu Jāni Norvili un bijušo Madonas Mūzikas
skolas direktoru Arti Kumsāru, kura iemīļotā tautasdziesma „Mazs bij’ tēva novadiņis”
skanēja visa lielā kopkora priekšnesumā.
Atzīstams bija vīru kora „Staburags” priekšnesums – par spīti nelielajam sastāvam un
cienījamajam vīru vecumam, latviešu kora
klasika skanēja droši un pārliecinoši. Sieviešu koris iepriecināja ar savu vokālo skanējumu.
Jauktais koris „Cesvaine”, iegūstot jaunu
diriģenti Iju Voiniču, ir kļuvis jauneklīgāks,
skaita ziņā lielāks un uzspodrinājis savu varēšanu, iepriekšējā sezonā Madonas apriņķa
koru skatē iegūstot I pakāpi, kā arī piedaloties
novada dziesmu svētkos Jelgavā, koncertos
Cesvainē, Inešos un Sauleskalnā. 12. marta koncertā Ogrē Cesvaines jauktais koris
dziedāja galvenokārt latviešu tautasdziesmu
apdares – gan latviešu mūzikas klasiķu veidotās, gan mūsdienu stilizācijas. Galvenais,
ko uzsvēra kora diriģente Ija Voiniča, bija ne
tikai sniegt mūzikas priekšnesumu, bet ielikt
tajā arī emocijas, lai klausītājs jūt, ka koris
dzied ar pārliecību un prieku. Tas korim arī
izdevās.
Jau labu laiku pastāvošā koncertu tradī-

cija pašiem pieteikt savu kori, iepazīstinot gan
ar tā vēsturi, gan koncertā izpildāmajiem skaņdarbiem aizvien koncertā rada ne tikai brīvāku
gaisotni, bet arī ļauj iepazīt citus korus no neparastākas puses.
Šajā koncertā daudziem neparasts atklājums
bija fonda „Nāc līdzās!” jauniešu koris, kurā
dzied vājredzīgi, neredzīgi jaunieši, kā arī jaunieši ar īpašām vajadzībām. Šo kori vada Aira
Birziņa. Pārsteidza kora labā kvalitāte un lielais
dziedātprieks, atdeve katrā priekšnesuma brīdī.
Var tikai iedomāties, cik liels darbs, pacietība un
neatlaidība ir nepieciešama gan diriģentiem, gan
pašiem dziedātājiem un viņu ģimenēm, lai spētu
viņus no visas Latvijas reizi nedēļā ne tikai atvest uz mēģinājumiem, bet arī apgūt dziesmas
tikai pēc dzirdes, rēķinoties arī ar dažādajām
šo jauniešu slimībām. Koris ir apguvis ne vien
latviešu, bet arī cittautu dziesmas, pat spējis šo
kopējo sniegumu izdot diskā.
Jauni iespaidi, uzstāšanās pieredze, kopīgs
muzicēšanas prieks un iespēja novērtēt, kā citos novados notiek koru attīstība ceļā uz mums
visiem svarīgākajiem svētkiem – Latvijas simtgadi, – tas bija visu koru ieguvums šajā koncertā
Ogrē. Paldies Cesvaines pašvaldībai par finansiālu atbalstu transportam!
Baiba Putniņa

Dzied jauktais koris „Cesvaine”

„Kamenēm” 15 gadu jubileja
Pagājušajā sestdienā Cesvaines dāmu deju
grupa „Kamenes” kopā ar saviem draugiem
no Inešiem, Jaunjelgavas, Siguldas, Priekuļiem, Madonas, Ērgļiem, Lubānas un Dzel-

zavas svinēja savas pastāvēšanas 15 gadu
jubileju.
Pirms vairāk nekā 15 gadiem Laimdotas Andersones vadībā aizsākās dāmu deju

Dāmu deju grupa „Kamenes”

kustība Latvijā. Arī Cesvainē kopā sanāk dejot
gribošas dāmas, kuru mērķis nebūt nav kāpt uz
lielās skatuves, bet dejot savam priekam. Tomēr, kolektīva vadītājas iedrošinātas, 2002. gada
12. maijā „Kamenes” Cesvaines kultūras namā sniedz pirmo koncertu.
Šo gadu laikā kopā ar kolektīva
vadītājām Ināru Muižnieci un Mariku Šķēli „Kamenes” ir nesušas
Cesvaines vārdu ne tikai Latvijā, bet
arī Baltkrievijā, Vācijā un Igaunijā.
15 gadu – it kā maz, bet mūsu mūžā
tie pieskaras atmiņu mirkļiem, kopā
labi pavadītam laikam, dejošanai un
iegūtajai atziņai, ka tas mums ir bijis
labākais, interesantākais un krāsainākais, kas ir noticis.
Lielu atbalstu šajos gados esam saņēmušas no Cesvaines pašvaldības,
atsaucīgajiem Cesvaines kultūras
nama darbiniekiem. Paldies mūsu
deju horeogrāfam Jānim Šķēlem un
bijušajai deju kolektīva vadītājai Inārai Muižniecei! Sūtām mīļus sveicienus teātra kolektīvam, „Viršu” dziedātājiem un katram skatītājam, kurš
juta līdzi un bija kopā ar mums skaistajā jubilejas pasākumā!
Marika Šķēle,
„Kameņu” vadītāja
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Tikšanās ar
iedzīvotājiem
Lai ikviens Cesvaines novada iedzīvotājs klātienē varētu pārrunāt aktuālos
jautājumus un izteikt savu viedokli par
pašvaldības darbu, Cesvaines kultūras
namā 24. februārī notika Cesvaines novada domes deputātu un speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem.
Tikšanās sākumā domes priekšsēdētājs
Vilnis Špats informēja klātesošos par pašvaldības attīstību un 2016. gada budžetu,
kā arī rosināja uzdot jautājumus.
Par ielu un ceļu uzturēšanu un par tuvākās nākotnes plāniem pastāstīja labiekārtošanas nodaļas speciālists Vitālijs Stikāns.
Tā kā ziemas ap-stākļos ceļu stāvoklis ir
ļoti mainīgs, iedzīvotāji ieinteresēti iesaistījās diskusijā par šo tēmu un izteica ierosinājumus.
Ar aktualitātēm projektu jomā iepazīstināja projektu vadītāja Iveta Raimo, stāstot
gan par jauniem, uzsāktiem projektiem, gan
par projekta ietvaros izveidoto valsts un
pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas
centru, kurš darbu uzsāka jau pērn, 1. oktobrī. I. Raimo atgādināja, ka, lai saņemtu
vairāku valsts iestāžu pakalpojumus, Cesvaines novada iedzīvotājiem nav jādodas
uz katru valsts iestādi atsevišķi Madonā,
Gulbenē vai citur. Tos, taupot savu laiku un
citus resursus, var saņemt klientu apkalpošanas centrā Cesvaines novada domē Pils
ielā 1A.
Arī sociālā dienesta vadītāja Daina Markevica iedrošināja iedzīvotājus dažādu
sasāpējušu sociālās jomas jautājumu gadījumos doties uz sociālo dienestu. Viņa
pastāstīja par valsts apmaksātu sociālo
rehabilitāciju personām ar funkcionāliem
traucējumiem, kas ir radušies dažādu slimību rezultātā, kā arī par iespējām Cesvainē apmeklēt mobilās veselības aprūpes
brigādi – dažādu jomu bērnu ārstus.
Par sabiedrisko kārtību novadā informēja Margonis Akmens. Šajā jomā izvērtās
vislielākās diskusijas, jo šobrīd visgrūtākais ir klaiņojošo suņu jautājums. Ieviešot
suņu obligāto apzīmēšanu un reģistrēšanu
Lauksaimniecības datu centrā, arī Cesvaines novadā šis jautājums kļūs vieglāk risināms.
Par jautājumiem, kas ir saistīti ar būvniecību, informēja būvvaldes vadītāja Iveta Meļehova, par jaunumiem kultūras jomā
un sadarbības iespējām – Valda Kļaviņa.
Tikšanās organizatori pateicās visiem
novada iedzīvotājiem, kas atnāca, izteica
savu viedokli, uzdeva jautājumus un iesaistījās diskusijās. Jautājumus un priekšlikumus par dažādām problēmsituācijām,
kā arī par pašvaldības darba uzlabošanu
ir iespējams arī turpmāk iesniegt Cesvaines novada domē vai rakstīt elektroniski:
dome@cesvaine.lv.
Egita Kalniņa

Pateicība

A. god. Špata kungs,
Izsaku pateicību par manis un citu
Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības
Rīgā pārstāvju uzņemšanu Cesvainē
mūsu nesenās vizītes laikā.
Es esmu ļoti saviļņota, redzot jūsu
pilsētas skaistumu. Paldies par vērtīgo
informāciju, kas tika sniegta mūsu vizītē!
Cesvaines pils apmeklējums bija viens
no spilgtākajiem notikumiem reģiona apskates laikā.
Es ceru uz mūsu sadarbību nākotnē!
Ar cieņu,
Ketrīna Džailza-Diaza,
ASV vēstniecības Preses un kultūras
atašeja
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Apmācība
par
starpkultūru
izglītību
Apmācībā par starpkultūru izglītību piedalījās vairāki Cesvaines
novada jaunieši: Līva Galeja, Tomass Kalējs, Zane Bodniece, Andis Dreika un es, Egita Lepeškina.
Apmācība norisinājās viesu namā
„Ezernieki” Līgatnes novadā no
19. līdz 21. februārim.
Piedaloties šajā apmācībā, guvām
pozitīvus iespaidus. Iepazinām citus jauniešus, ar kuriem vēl aizvien
uzturam kontaktus, un domājam par
atkalsatikšanos. Apmācības tēma
par starpkultūru izglītību bija tik
tiešām ļoti interesanta un aktuāla.
Apmācībai bija dažādi uzdevumi
un mērķi: noskaidrot starpkultūru
izglītības lomu jaunatnes programmās, izprast dažādas pārmaiņas, kas
ir notikušas mūsu sabiedrībā. Apmācības trešajā dienā mūs mudināja
savā novadā organizēt kādu pasākumu saistībā ar šo tēmu.
Mēs piedalījāmies dažādās aktivitātēs, debatēs, spēlēs, lai interesantā ceļā uzzinātu, ko īsti nozīmē
starpkultūru izglītība. Šajās trīs
dienās daudz runājām par stereotipiem, konfliktiem, aizspriedumiem
un dažādām citām tēmām, kas ir
saistītas ar citām kultūrām. Mums
patika īsās filmiņas, kurās tika parādītas dažādu cilvēku emocijas
un pārdzīvojumi, kuras lika mums
aizdomāties. Ļoti interesantas bija
dzīvās bibliotēkas, kurās jaunieši
varēja apmainīties ar savu pieredzi
dažādās apmaiņas programmās, ja
tādās ir piedalījušies.
Šī bija mana pirmā apmācība, taču
varu apgalvot, ka ne pēdējā. Iesaku
ikvienam jaunietim būt aktīvam un
pieteikties šāda veida apmācībā, jo
šajās trijās dienās var gan atpūsties,
gan iepazīties ar interesantiem cilvēkiem, gan uzzināt ko noderīgu.
Egita Lepeškina, Cesvaines
vidusskolas 10. klases skolniece

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
Kāds ir veiksmīgs cilvēks? Iedvesmojošais Lindas stāsts
22. februārī Cesvaines vidusskolā viesojās šīs skolas absolvente Linda Liepiņa-Aļeksejeva,
lai dalītos savā pieredzē un iedrošinātu jauniešus, kuriem šobrīd, pirmseksāmenu laikā, aktīvi
jādomā par saviem tālākajiem
dzīves plāniem un mērķiem. Šodien Linda ir žurnāla „National
Geographic” izdevuma latviešu valodā galvenā redaktore un
sabiedrisko attiecību aģentūras
„KPMS Latvia” direktore.
Lai gan februāra beigās, pēc četru
gadu darba, iznāca pēdējais minētā žurnāla izdevums, Linda ir optimisma, enerģijas un jaunu ideju
pilna, lai iedvesmotu arī Cesvaines
jauniešus. Viņas ceļš kādreiz, pēc
Cesvaines ģimnāzijas beigšanas,
aizveda uz Banku augstskolu, un
viņa kļuva par finansisti. Studiju
gados katra vasara tika pavadīta,
strādājot Amerikā. Tagad viņa lasa
lekcijas par personības izaugsmi un
vada pārdošanas prasmes pilnveides
seminārus, kā arī strādā sabiedrisko
attiecību jomā. Zināšanas vēlāk tika
papildinātas gan ar MBA mārketin-

gā, gan dažādos kursos un apmācībā Latvijā un Amerikā. Cesvaines
jauniešus un vidusskolas skolotājus
Linda ar savu prezentāciju aicināja
uz sarunu par tēmu „Kāds ir veiksmīgs cilvēks?”.
Linda Liepiņa-Aļeksejeva uzskata, ka jebkura cilvēka veiksme sastāv no 95 % darba, jo veiksme ir
katrā cilvēkā, un viss ir atkarīgs tikai
no paša. Linda aicināja katru atrast
sevī vēlmi gan mācīties, gan strādāt
un darīt to aizrautīgi, vienmēr saglabājot balansu dzīvē un dodot sev
iespēju arī vērtīgi atpūsties. Viņai ir
arī sava dzīves formula: teikt paldies un lūdzu, pabeigt iesākto, rādīt
labu piemēru citiem un turēt savus
solījumus. Cik tas vienmēr dzīvē ir
viegli vai grūti izdarāms, var uzzināt tikai pamēģinot. Savā profesionālajā un personīgajā dzīvē daudz
sasniegusī Linda iedrošināja klātesošos dažkārt arī uzņemties risku,
jo, ja tu nemēģini, tu nezaudē, bet
arī neiegūsti.
Lindas un Jāņa ģimene ir viena no
Latvijas goda ģimenēm, jo abi ir trīs
dēlu vecāki. Vecākajam ir 6,5 gadi,

un septembrī tiks uzsāktas skolas
gaitas, vidējam (gandrīz 4,5 gadi)
braši veicas dārziņā, savukārt jaunākajam patlaban ir 5,5 mēneši, un
viņš aktīvi palīdz mammai darboties.
Linda Liepiņa-Aļeksejeva atzīst:
„Mūsu ģimene cieši turas pie latviešu īstajām vērtībām, tostarp arī
ikdienā uzturā lietojot latviešu zemnieku saimniecībās audzētu pārtiku,
nevis lielveikala plauktu piedāvājumu. Arī apģērba vai mēbeļu izvēlē
vienmēr priekšroka tiek dota pašmāju darinātājiem. Un Latvijai tiešām ir, ar ko lepoties!”
Linda Liepiņa-Aļeksejeva katram
lekcijas klausītājam un arī skolai
dāvāja vairākus (dažādus) žurnāla „National Geographic” eksemplārus. Uz Cesvaines vidusskolu
tika atvesta ceļojošā fotoizstāde
„Putni Latvijā un pasaulē”, kurā ir
apvienoti gan Latvijas foto entuziastu un profesionāļu darbi, gan
„National Geographic” krāšņās fotogrāfijas. Fotoizstāde ir rezultāts
Latvijas Ornitoloģijas biedrības,
SIA „CEMEX” un žurnāla „Natio-

nal Geographic Latvija” 2015. gadā
uzsāktajai iniciatīvai, kuras mērķis
ir veicināt apkaimes putnu pazīšanu
un aizsardzību. Šobrīd izstāde jau
ir aizceļojusi uz Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju, kur
būs apskatāma līdz 27. martam.
Egita Kalniņa,
foto no Lindas LiepiņasAļeksejevas personiskā arhīva

Sākumskolas skolotāju brīvdienas
Nereti sabiedrībā valda uzskats,
ka skolotājas brīvdienās atpūšas.
Tomēr skolotājas brīvdienu laiku
izmanto, lai gūtu kādu jaunu pieredzi, sakārtotu metodisko materiālu
klāstu un gatavotos pasākumiem,
kas notiks mācību gada noslēgumā.
15. martā Cesvaines vidusskolas sākumskolas skolotājas kopā
ar kaimiņu skolu skolotājām devās

uz Gulbenes novada Tirzas pamatskolu. Skolotājas iepazinās ar
Tirzas pamatskolu un pirmskolu.
Īstus svētkus mums sagādāja skolotājas Ligitas Bumbures skandētā
dzeja un viņas sagatavotā izrāde,
ko parādīja 3. un 4. klases skolēni. Gulbenes novada sākumskolas
metodiskās apvienības (MA) vadītāja Agnese Zimova pastāstīja par
metodiskā darba pieredzi
Gulbenes novadā. Tirzas
pamatskolas
direktore
Svetlana Ziepniece un skolotājas dalījās pieredzē ar
saviem veiksmes stāstiem
par metodisko darbu Tirzas
pamatskolā, sadarbību ar
pirmskolu, skolas pieredzi
iekļaujošajā izglītībā, darSkolotājas visas kopā Tirzas pamatskolā

bošanos vietēja mēroga un starptautiskajos projektos. Darbs mijās
ar uzdevumiem skolotājām, kad pašas varējām pārbaudīt savu prasmi
mīklu minēšanā un tautasdziesmu
skandēšanā. Īpaši aizraujoša bija
savas pavasara gleznas veidošana.
Izrādījās, ka visas sākumskolas skolotājas ir lieliskas mākslinieces. Noslēgumā apmeklējām Baltijā vienīgo slēpju muzeju, kas atrodas Tirzā.
Jauna ideja skolēnu ekskursijai!
17. martā skolotājas piedalījās
starpnovadu sākumskolas skolotāju MA rīkotajā seminārā vizuālajā
mākslā. Lektore – Sanita Nikitenko, kas pati ir vizuālās mākslas un
mājturības skolotāja, kā arī daudzu
grāmatu autore. Seminārā gūtās atziņas izmantosim, lai padarītu inte-

resantāku mācību procesu vizuālās
mākslas stundās sākumskolā.
18. martā Madonā notika pedagogu metodiskā darba konference, kur
ar savu metodisko darbu pieredzē
dalījās Cesvaines pirmskolas un
vidusskolas logopēde Māra Skride.
Viņas darbs ir starp 10 labākajiem
metodisko darbu skatē. Sveicam!
Skolotājām radošas domas un izdošanos turpmāk gan mācību stundās, gan ārpusstundu pasākumos
un konkursos! Otru var aizdedzināt
tikai tas, kas pats deg… Lai daudz
īpašu mirkļu kopā ar skolēniem un
kolēģiem!
Ginta Libeka,
starpnovadu sākumskolas MA
vadītāja, Cesvaines vidusskolas
direktora vietniece sākumskolā

Starpnovadu 3. klašu olimpiāde latviešu valodā un matemātikā Cesvaines vidusskolā
2016. gada 3. martā Cesvainē
pulcējās 36 skolēni un skolotājas no
16 Madonas, Cesvaines, Lubānas,
Varakļānu, Ērgļu novadu izglītības
iestādēm. 3. klašu skolēni parādīja
savas prasmes, zināšanas un erudī-

ciju latviešu valodā un matemātikā.
Olimpiādes darbos skolēni risināja
nestandarta uzdevumus.
Kamēr skolēni rakstīja olimpiādes darbus, skolotājas stāstīja savus
veiksmes stāstus, pie kafijas tases

Matemātikas olimpiādes uzvarētāji un viņu skolotāji. Otrais no kreisās –
Mārtiņš Markuss Ozoliņš. Vidū – Ritvars Ļepeškins, 1. vietas ieguvējs
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dalījās pieredzē par savu veiksmīgāko klases stundu vai interesantu
pasākumu darbā ar vecākiem. Atliek secināt, ka mums katrai ir, ar
ko lepoties un ko pastāstīt kolēģēm.
Atkal kāda jauna atziņa, ideja vai
metode, ko izmantot darbā ar skolēniem. Katra satikšanās dod jaunu
pieredzi!
Pēc olimpiādes darbu veikšanas
un sātīgām pusdienām sekoja skolēnu darbošanās radošajās darbnīcās.
Kopā ar skolotāju Ēriku Doganu
skolēni darināja jautru rotaļlietu,
skolotājas Sarmas Kurmes vadītajā
radošajā darbnīcā visi kļuva par aktieriem, savukārt kopā ar skolotāju
Vitu Krūmiņu kustību rotaļās jautri
pavadīja laiku. Kopā darbojoties,
tas aizritēja nemanot.
Skolotājas cītīgi strādāja, labojot
olimpiādes darbus. Uzvarētāji aprīlī piedalīsies reģionālajā olimpiādē
Valmierā. Visi skolēni saņēma pateicības rakstus un nelielas balvas par
piedalīšanos. Uzvarētāji balvās sa-

Cesvaines Ziņas

ņēma atzinības rakstus un grāmatas.
Cesvaines vidusskolu pārstāvēja
Ritvars Ļepeškins (skolotāja Iveta
Āboliņa) un Mārtiņš Markuss Ozoliņs (skolotāja Ginta Libeka) matemātikā, Beāte Mālkalne (skolotāja
Iveta Āboliņa) un Klinta Kārkliņa
(skolotāja Ginta Libeka) latviešu
valodā. Ritvars Ļepeškins matemātikas olimpiādē ieguva 1. vietu
un 8. aprīlī pārstāvēs Cesvaines
vidusskolu reģionālajā olimpiādē
Valmierā. Mārtiņš Markuss Ozoliņš
saņēma atzinību. Sveicam uzvarētājus un dalībniekiem vēlam veiksmi
turpmāk.
Paldies visām sākumskolas skolotājām, radošo darbnīcu vadītājām,
skolas saimniecēm, medmāsai, direktora vietniekam saimnieciskajos jautājumos par ieguldīto darbu
olimpiādes organizēšanā!
Ginta Libeka, starpnovadu
sākumskolas MA vadītāja,
foto no autores arhīva

Pēteris Apfelbergs (3.a klase, skolotāja Ginta Libeka), Cesvaines
vidusskolas uzvarētājs skatuves
runas konkursā, zonā saņēma
2. pakāpes diplomu

Iepazīsti novada sportistus

Orientēšanās sporta veids ir ļoti interesants
Latvijas čempionātā orientēšanās sportā uz slēpēm – 2. vieta
vidējā distancē un 3. vieta sprinta
distancē. Tie ir Ritvara Ļepeškina
šā gada sasniegumi. Tagad, kad
ziemas sporta veidu sezona ir pietuvojusies finišam, esmu aicinājusi
Ritvaru uz sarunu, lai vairāk iepazītu jaunā sportista ikdienu.
– Lūdzu, mazliet iepazīstini ar
sevi!
– Dzīvoju Cesvaines pagasta
Kārklos un mācos Cesvaines sākumskolas 3.b klasē. Man ir 9 gadi.
Nodarbojos ar orientēšanās sportu
Madonas Bērnu un jaunatnes sporta
skolā. Vēl man patīk matemātika.
– Kas tevi pamudināja izvēlēties šo sporta veidu?
– Klasesbiedra Andreja vecāki
piedāvāja mums iestāties orientēšanās pulciņā Madonas sporta skolā.
Pamēģināju – un man ļoti iepatikās.
– Cik bieži notiek treniņi, kur tu
trenējies, un vai ir viegli treniņus

apvienot ar mācībām un sacensībām?
– Ziemā notiek slēpošanas treniņi
trīs reizes nedēļā – otrdienās, ceturtdienās, svētdienās. Pirms lielākām
sacensībām pat biežāk. Vasarā treniņi notiek divas reizes nedēļā. Trenējamies Smeceres sila sporta kompleksā. Treniņus nav viegli apvienot
ar mācībām, jo pēc treniņiem gandrīz nav laika skolas mājasdarbiem,
tāpēc cenšos tos izpildīt dienas laikā
pirms treniņiem.
– Cik bieži notiek sacensības,
kāda mēroga tās ir?
– No aprīļa līdz oktobrim, parasti
otrdienās, 22 kārtās sacensības norit
Madonas novada mērogā. Tur pēc
kopvērtējuma rezultātiem apbalvo tikai trīs labākos katrā vecuma
grupā. Šajās kārtās piedalās visi
orientēties gribētāji. Valsts mērogā
sacensības notiek visa gada garumā,
bet uz tām brauc
labākie sportisti.

– Cik ilga ir sacensību diena, un
cik gara ir distance, kas jāveic?
Kā šajā sporta veidā nosaka uzvarētāju?
– Sacensību diena ir atkarīga no
paša – cik ātri noskrien vai noslēpo
distanci. Parasti manā vecuma grupā
tā nav garāka par 3 kilometriem. Uzvarētājs ir tas, kurš atrod visus punktus visātrāk. Ja neatrod kādu punktu,
tad sportists tiek diskvalificēts.
– Kādi ir tavi lielākie panākumi?
– Mani lielākie panākumi ir gūti
šogad Latvijas čempionātā orientēšanās sportā uz slēpēm (tas notika
Alūksnē) – 2. vieta vidējā distancē
un 3. vieta sprinta distancē.
– Vai tev ir elks – tava pārstāvētā sporta veida sportists, kura
panākumiem tu seko un no kura
iedvesmojies?
– Es iedvesmojos no sava trenera

Gunāra Ikaunieka.
– Ko tu ieteiktu saviem vienaudžiem, kuri netrenējas un nesporto?
– Es iesaku trenēties orientēšanās sportā visiem, ne tikai vienaudžiem, jo šim sporta veidam nav
nepieciešami lieli finansiāli līdzekļi, tas ir veselīgs, aizraujošs un ļoti
interesants.
Lai Ritvaram veiksmīgi turpmākie starti!
Egita Kalniņa,
foto no Ritvara Ļepeškina
personiskā arhīva

2. aprīlī –
„Burziņš Cesvainē 2016”
Cesvaines vidusskolas aulā
2. aprīlī norisināsies festivālkoncerts „Burziņš Cesvainē 2016”.
Šis jau būs sestais gads pēc kārtas, kad Cesvaini pieskandinās
jaunie mūziķi.
Pasākums notiks visu dienu, noslēguma koncerts – vakarā. Laiki
tiks precizēti, jo tie būs atkarīgi
no dalībnieku skaita, pasākuma
sākums tiek plānots plkst. 11.00.
Dienas laikā katrai grupai tiks dota
iespēja parādīt sevi individuāli līdz
30 minūšu garā priekšnesumā.
Vakara koncertā plkst. 19.00
piedalīsies visi dienas koncerta dalībnieki. Gan dienas koncertā, gan
noslēguma koncertā dzirdēsim ļoti
kvalitatīvu mūziku Latvijas skolu,
jauniešu centru, mūzikas skolu talantīgo jauniešu izpildījumā. Dzirdēsim un redzēsim džeza, estrādes
mūzikas kolektīvus un popgrupas
no Ozolniekiem, Liezēres, Madonas, Jaungulbenes, Gulbenes, Smiltenes, Cēsīm, Lizuma, Lejasciema,
Druvienas, Ventspils un, protams,
no Cesvaines.
Pasākuma galvenais organizators

Ainārs Melbārdis stāsta: „Pasākuma mērķis ir parādīt, ko katrs festivāla dalībnieks ir iemācījies, mērķis
ir draudzēties un iepazīt citus jaunos mūziķus. Tā kā mūsdienu jauniešiem gaume ir ļoti dažāda, dziesmu izvēlei nav noteiktu ierobežojumu – katrs var izpildīt un dziedāt to,
kas patīk un ko vēlas. Ir domāts arī
par balvu fondu, balvas tiks visiem
dalībniekiem. No Cesvaines „Burziņā” piedalīsies popgrupa „RES” –
Ramona, Elīna un Santa. Un vēl dažas grupas gatavo priekšnesumus.
Varbūt izdosies pārsteigums…”
Intervijas ar vairākiem pasākuma
dalībniekiem ir skatāmas chaula.
tv videosadaļā. Turpat ir redzami
arī pasākuma „Burziņš Cesvainē
2015” piecu gadu jubilejas koncerta
videofragmenti.
Pasākuma laikā darbosies arī
Cesvaines novada domes bērnu un
jauniešu centra radošās darbnīcas
un būs pieejams tūrisma informācijas centra stends.
Egita Kalniņa,
redaktore

Lācis Tobiass Cesvaines bibliotēkā

13. februārī – latviešu rakstnieka
Jura Zvirgzdiņa dzīves 75. jubileja.
Lasīšanas veicināšanas projekta
„BURTU
SPĒLES”
ietvaros
17. februārī bibliotēkā tika rīkota
radošā pēcpusdiena 1.–4. klašu
skolēniem.
Šogad
„BURTU

SPĒĻU” grāmatu kolekcijā ir
atrodamas trīs iemīļotā bērnu stāstu
autora Jura Zvirgzdiņa grāmatas,
divās no tām („Lauvas rūciens”
un „No Rīgas līdz Rīgai”) lasītāji
var sekot lācēna Tobiasa gaitām.
Rotaļu lācis Tobiass (par parastu

rotaļu lāci gan viņu nevarētu saukt)
ir populārākais rakstnieka grāmatu
tēls, viņa piedzīvojumi plašās
pasaules izzināšanā ir aprakstīti
vairākos autora darbos.
„BURTU SPĒĻU” pēcpusdienas
noslēgumā bērniem bija iespēja
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sašūt katram savu kabatas lāci –
Tobiasa radinieku. Šobrīd lāču
izstāde ir apskatāma bibliotēkas
bērnu literatūras nodaļā.
Līga Čevere,
bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Iespēju
stipendija

NOLIKUMS
Domubiedru grupa, kurā pārsvarā
ir Cesvaines vidusskolas absolventi,
brīvprātīgi nolemj atbalstīt vienu vidusskolas absolventu studiju uzsākšanā, piešķirot pirmā studiju gada
laikā ikmēneša maksājumu 100 EUR
apmērā.
Mērķis. Motivēt Cesvaines vidusskolas pēdējās klases skolēnus pabeigt
mācību gadu ar iespējami labām sekmēm, tādējādi palielinot Cesvaines vidusskolas konkurētspēju.
Līdzekļu piesaiste un izmaksa.
Līdzekļu piesaistei tiek izmantots jau
esošas organizācijas „IZGLĪTĪBAI
UN KULTŪRAI CESVAINĒ”, reģistrācijas Nr. 40008140248, konts
LV57 HABA 0551 0254 2880 2, banka: AS „Swedbank” (SWIFT kods –
HABALV22).
Veicot maksājumus, kā ziedojuma
mērķis ir jānorāda „IESPĒJU STIPENDIJA”. No iegūtajiem līdzekļiem
biedrība veic maksājumus atbilstīgi
šā nolikuma prasībām un atskaitās
ziedojumu maksātājiem par kārtējā
mēnesī saņemtajiem un iztērētajiem
līdzekļiem. Biedrība par katru izmaksāto summu samaksā valsts budžetā
arī finansējuma saņēmēja ienākuma
nodokli 23 % apmērā (ja netiek nokārtots sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet vienojāmies, ka līdz
vasaras beigām tāds tiks noformēts).
Maksājumu apjoms un termiņš.
100 EUR maksājums tiks veikts ne
vēlāk kā katra mēneša piektajā datumā no septembra līdz jūnijam,
maksājumu kopējai summai veidojot
1000 EUR.
Pieteikšanās noteikumi. Pretendentam līdz 15. maijam ir jāsagatavo un uz e-pastu markevica.lasma@
gmail.com jānosūta motivācijas vēstule, kurā pretendents apraksta savu
situāciju, attieksmi pret mācībām un
iepazīstina ar nākotnes plāniem. Pretendentam ir jāpaskaidro, kāpēc tieši
viņam šāds finansiāls atbalsts būtu
nepieciešams.
Atlases kritēriji
1. Vidējā atzīme pēdējā pusgadā (visos mācību priekšmetos) – 7,5 balles.
2. Domubiedru grupas balsojuma
rezultāti pēc pretendentu motivācijas
vēstuļu izvērtēšanas.
Iespēju stipendijas saņemšanas
noteikumi. Iegūstot tiesības saņemt
šo finansiālo atbalstu, absolvents
noslēdz formālu biedrības sagatavotu līgumu, kurā norāda savu bankas
kontu, kā arī uzņemas šādas saistības:
1) līdz 1. septembrim iesniegt biedrībai izziņu par uzņemšanu augstskolā;
2) pēc pirmās sesijas iesniegt biedrībai sekmju izrakstu;
3) nekavējoties ziņot biedrībai, ja
rodas kādi citi šķēršļi studiju turpināšanai.
Ja studijas tiek pārtrauktas, biedrība patur tiesības maksājumus pārtraukt un piešķirt finansējumu nākamajam kandidātam ar otro augstāko
novērtējumu balsojumā.
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Afiša
 25. martā plkst. 13.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā 1949. gada
25. martam veltīts svētbrīdis
 27. martā plkst. 13.00
Cesvaines kultūras namā
- radošās darbnīcas lieliem un
maziem,
- veiksmīgākā olu ripinātāja
noteikšana,
- konkurss mīklu minēšanā un
paražu izzināšanā
 27. martā plkst. 22.00
Cesvaines kultūras namā
Lieldienu balle
kopā ar grupu „VELVES”
Ieejas maksa – 4 eiro
Darbosies kafejnīca. Iespēja
rezervēt galdiņu (t. 29424739)
 1. aprīlī plkst. 19.00
filma „Es esmu šeit”
Galvenajā lomā – cesvainiete
Elīna Vaska
Ieejas maksa – 2 eiro

„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 var iesniegt
4 fotogrāfijas papīra formātā.
• Fotogrāfiju izmēri – no
20 x 30 cm līdz 30 x 45 cm.
• Fotogrāfijas ir iesniedzamas
ar norādi „Fotokonkursam”,
pievienojot tām aizlīmētu aplok-sni ar fotogrāfiju nosaukumiem, autora vārdu un uzvārdu,
kā arī telefona numuru.
• Būtiski – iesniedzamās fotogrāfijas nedrīkst būt vecākas
par 2015. gada 1. janvāri.

plkst. 20.00 Cesvaines pils lielajā zālē Tirzas amatierteātra
izrāde „… un kamēr ilgu nemiers nenorims” (pēc Marisa
Vētras grāmatas „Mans baltais
nams” un „Rīga toreiz…” motīviem)
 Cesvaines novada Kraukļu bibliotēkas sarīkojumu zālē
sadarbībā ar Lubānas novada
tūrisma un kultūrvēsturiskā
mantojuma centru ir
apskatāma
BROŅISLAVAS
MARTUŽEVAS
(08.04.1924.–13.02.2012.)
90 gadu jubilejai veltīta izstāde, kas tapusi 2014. gadā,
„… cik neiznīcīgs baltums
tavs un dzīlēm piederība”
 Cesvaines pilī
līdz 15. maijam
Māris Apfelbergs –
Gleznu izstāde
“pluss mīnuss 40”

Es ņemu debess gabaliņu zilu
Un pielieku tam sniegpulksteni
klāt,
Vēl pūpolus un smaržu pilno
silu,
To visu vēlos tev es dāvināt.
Šai apsveikumā sūtu bērzu
prieku,
Ko apzeltījis plaukstošs lazdas
zars,
Un vēl simttūkstoš dzimtās puses
nieku,
Kas tavai sirdij prieku dāvāt var.
Kornēlija Apškrūma

• Iesniegtās fotogrāfijas atbilstīgi koncepcijai izvērtēs Cesvaines novada domes izvēlēta
žūrija, atlasot aptuveni 40 fotogrāfiju izstādei.
• Fotokonkursa dalībnieki, ku-

Cesvaines novada pašvaldība

Kad šodien mūža gadi mainās,
Lai svešs ir tavām dienām
pagurums.
Lai tikpat jauna citu dienu
ainās
Tu starodama uzsmaidītu
mums.

Būvvaldes ziņas

Būvvaldes pieņemšanas laiki
2016. gadā CESVAINĒ katra
mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā plkst. 10.00–12.00
Aprīlis
04.04. 18.04.
Maijs
02.05. 16.05.
Jūnijs
06.06. 20.06.
Jūlijs
04.07. 18.07.
Augusts
01.08. 15.08.
Septembris 05.09. 19.09.
Oktobris
03.10. 17.10.
Novembris 07.11. 21.11.
Decembris 05.12. 19.12.
Kopš 2016. gada 1. februāra ir mainījies būvvaldes sastāvs: būvvaldes vadītāja – Iveta
MEĻEHOVA, tālr. 64822374;
būvvaldes arhitekts – Jānis LIEPIŅŠ; būvinspektors – Andris
GARANČS, būvinspektora reģ.
Nr. 254.

Pasaulei Tu esi tikai cilvēks,
Bet mīļajiem Tu esi –
Visa pasaule.

1. aprīlī Cesvainē

(Augusta Saulieša ielā 9)
mobilās veselības aprūpes
brigāde ar speciālistiem –
• bērnu acu ārsts,
• bērnu neirologs
Iepriekš piesakoties Cesvaines
sociālajā dienestā pie
Ilvijas Trupavnieces, zvanot –
64852032 vai 29365023

Apsveicam cesvainieti
Latvijas Gaisa spēku
komandieri
pulkvedi
ARMANDU SALTUPU
50. dzīves jubilejā
un novēlam spēku un
izturību, Tēvzemi sargājot!
Māmiņa Cesvainē,
māsas Indra un Ginta
ar ģimenēm

Informācija
Maršrutā Nr. 6370
Madona-Kusa-Cesvaine:
* tiek slēgti reisi Nr. 07 plkst.
15.00 no Madonas AO un Nr. 08
plkst. 17.00 no Cesvaines;
* reisi Nr. 05 plkst. 08.00 no
Madonas AO un Nr. 06 plkst.
10.00 no Cesvaines tiek izpildīti otrdienās un piektdienās (iepriekš – tikai piektdienās).

Nr. 3 (272) 2016. gada 23. martā
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 470 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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ru fotogrāfijas konkursa kārtībā
iegūs pirmās trīs vietas, saņems
balvas.
• Fotokonkursa nolikums tuvākajā laikā tiks publicēts novada
mājaslapā www.cesvaine.lv.

Sirsnīgi sveicam visus
martā dzimušos un īpaši
85 gados –
FRANCI GASPEROVIČU,
92 gados –
GAIDU MEISTERI!

Lieldienās šūpojies,
Lieldienās priecājies.
Par pirmiem ziediņiem,
Par raibām oliņām.

 2. aprīlī plkst. 11.00
Cesvaines vidusskolas aulā
jauniešu vokāli instrumentālo
ansambļu saiets
„BURZIŅŠ CESVAINĒ
2016”
 15. aprīlī starpnovadu
amatierteātru skate
plkst. 17.00 Cesvaines kultūras namā Cesvaines tautas
teātra izrāde – G. Drezova.
„Kāzas Bazūnēs”

Apsveikumi

Grozījumi stāsies spēkā 2016.
gada 4. aprīlī.

Cesvaines Ziņas

Mudrīt!
Vēlam no saules spēku,
veselību no zemes ziedu
bagātības un tuvinieku
prieku, mīlestību dzīves
skaistajā jubilejā!
Pirmskolas „Brīnumzeme”
kolektīvs

Informācija

„Citadeles” mobilā banka
Cesvainē, Pils ielā 1A
(bijušajās bankas telpās),
viesosies 31. martā no
plkst. 10.00 līdz 15.00.

Miruši
Ķinderu kapu pārzines
informācija
Andrejs Līcis
1951–2016
Vitolds Kudļa
1935–2016
Anna Guļbinova
1935–2016

