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Redaktores sleja
Nu, kad dzērves aiziet kāsī,
Griežu klusa bērza tāsī:
Reiz te dziļi sulas urba,
Vasars zāļu smaržā skurba.
		
(Ilze Kalnāre)
… un atkal ārā ir jūtams
rudenīgais gaiss. Pavisam drīz
mainīsies koku ietērps uz ko
krāšņāku un pamanāmāku.
Zeltainās lapas līgani lidināsies
virs mūsu galvām. Pavisam
neilgu brīdi mūs pārņems
izjūta, ka esam īsti laimes
lutekļi – dzīvojam taču zelta ieskautā zemē. Vien uzņemtās
fotogrāfijas vēlāk atgādinās par
aizgājušo rudeni Latvijā. Bet
kas zina – varbūt rudens kavēsies, ieilgs, un katra diena būs
kā dāvana izjust šim gadalaikam tik raksturīgo krāsainību.
Rudens tuvošanās ievieš
pārmaiņas ne tikai puķudobēs,
ielās, parkos, bet arī dažādu
izglītības iestāžu apmeklētājos – bērndārzniekos, skolēnos,
studentos un pat skolotājos.
Prieks, sajūsma, pacilātība
un neliels satraukums. Satikt
klasesbiedrus,
audzinātājus
un skolotājus pēc trīs mēnešu
garā pārtraukuma nav nekas
ikdienišķs. Arī manī ir saglabājušās atmiņas par pirmo
skolas dienu un īpašas izjūtas.
Tās mijās: it kā prieks satikt
savējos, ieiet klasē, kura ikreiz
mūs uzņēma saposta un krāšņa,
bet vienlaikus – vilšanās, ka
vasara tik ātri aizsteigusi. Pie
sienas piestiprinātais sarkanais un melnais rūķītis ar
klasesbiedru ierakstītajiem vārdiem lika aizdomāties, ko nesīs
šis gads, cik labu darbu dāvāsim
viens otram, vai būsim centīgāki, apzinīgāki nekā pērn, cik
laukumiņu iepretim katra vārdam tiks iekrāsoti sarkanajā
un melnajā rūķītī. Mums bija
lieliska tradīcija vairāku gadu
garumā – ikviens no mums varēja saņemt simbolisku pateicību:
aizkrāsotu kvadrātiņu sarkanajā
rūķītī par labo darbu un attiecīgi
par pretējo – melnajā. Tā bija
lieliska iespēja vērtēt sevi, citus,
domāt un saprast.
Santa Krusiete

Kaut kur tālumā uz lauka
dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā rīta rasā
kājas mazgā septembris.

Es ieeju rudenī, vēsajās salnās,
Dāliju un gladiolu smaržās,
Gājputnu klaigās.
Un savā skolā!

Tālumā aiz košiem siliem
noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
kad uz skolu doties laiks.

Sākoties jaunam darba cēlienam, skolēniem novēlam saglabāt
1. septembra līksmību, zināšanu kāri. Lai darba prieks visa mācību
gada garumā mīt katrā no jums!
Vecākiem un izglītības iestāžu darbiniekiem – pacietību un izturību,
sapratni un mīlestību, palīdzot bērniem kāpt grūtajā, taču skaistajā
zinību kalnā.
Cesvaines novada pašvaldība

Visiem novada pedagogiem un skolu
darbiniekiem – veiksmīgu, radošu, jauniem
atklājumiem bagātu jauno darba cēlienu!
Skolēniem un viņu vecākiem – izturību,
pacietību, mīlestību un savstarpēju sapratni
jaunajā mācību gadā!
Inese Āre,
Cesvaines novada izglītības darba speciāliste

Zinību diena tepat, viena soļa attālumā
Cesvaines vidusskolā Zinību diena,
kā allaž, ir saviļņojuma diena. Līdz
plkst. 9.50 klašu audzinātājas satiekas
ar skolēniem un viņu vecākiem. Kā
jau ikkatru gadu, arī šogad notiks nu
jau tradicionālais 1.–4. klases skolēnu
gājiens uz lielo skolu kopā ar topošajiem vidusskolas absolventiem –
12. klasi. Tātad sākumskolas skolēniem jau plkst. 9.30 ir jābūt gataviem
gājienam, lai plkst. 10.00 Cesvaines
vidusskolas aulā atklātu jauno
mācību gadu kopā ar vecākajām
klasēm.
– Zinību diena – 1. septembris – ir
pienākusi pēkšņi un ar priecīgu svētku
izjūtu.
Novēlu visiem mūsu skolēniem, jau
sēžot skolas solā, saprast un vienmēr
apzināties, ka zināšanas ir svarīgākais
instruments mērķu sasniegšanā. Daudzi to saprot novēloti, kad aiz muguras
jau 30 gadu un rodas vēlēšanās pagriezt
laika ratu nedaudz atpakaļ.
Mūsu lieliskajiem un gudrajiem
skolotājiem lai smaids un gandarījums
par paveikto ir pastāvīgi sabiedrotie, it
sevišķi mācību gada beigu posmā!
Skolēnu vecākiem vēlu patiesu
prieku par katru bērnu panākumu,
katru veiksmi, katru labi padarītu
darbu skolā un mājā.
Atceroties saulaino augustu, mēģiniet darīt tā, kā saka latviešu
sakāmvārds: griezies pret sauli, tad
ēnas paliks aiz muguras, – aicina Cesvaines vidusskolas direktors Didzis
Baunis.
Cesvaines
internātpamatskola
skolēnus uz pirmā zvana ieskandināšanu gaidīs 1. septembrī – Zinību dienā – plkst. 10.00.
– Ieskatoties nākotnes plānos –
šobrīd optimistiski plānojam izstrādāt
speciālas 1.–7. klases programmas bērniem ar mācīšanās traucējumiem, lai
šiem skolēniem būtu ne tikai speciālista
apliecinājums par to, ka ir traucējumi,
bet arī varētu noteikt jau atbilstošu
programmu to novēršanai. Process ir
iesākts, un darbs nav ātri paveicams,

bet ceram, ka šā gada laikā izdosies to
īstenot. Rēķinoties ar statistiku, bērnu
ar mācīšanās taucējumiem skaits ir
krietni lielāks nekā bērnu ar garīgās
attīstības traucējumiem skaits, –
stāsta Cesvaines internātpamatskolas
direktore Anita Kanča.
Jaunums šajā mācību gadā būs Vitas Krūmiņas vadītās mūzikas terapijas nodarbības bērniem. To
mērķis ir dažādu veidu traucējumu
radīto seku likvidēšana paredzēto
10 nodarbību laikā. Programma
neaptver lielu bērnu skaitu, bet šīs
nodarbības spēj uzlabot un veicināt
skolēna garīgo, emocionālo un fizisko labklājību.
Anita izsaka pateicību visiem, kas
savus bērnus uztic tieši šai mācību
iestādei: – Paldies tiem, kas ar mums
sadarbojas, arī pārējām novada izglītības iestādēm! Kopīgi organizētie
pasākumi un svinētie svētki, kopīgi
pedagogi – tas viss vieno un veido
savstarpēju saikni. Bērnu vecākiem
vēlu atrast sevī spēku ieklausīties
pedagogu teiktajā un sadarboties ar
skolu. Reizēm skolotājiem nākas teikt
skarbākus vārdus skolēnu vecākiem,
bet tas tiek darīts ar domu, lai pēc
iespējas labāk palīdzētu bērnam.
Vecāki, ieklausieties savos bērnos,
sadzirdiet, ko viņi saka, izjūtiet
to, ko jūt viņi, runājiet ar bērniem,
skaidrojiet arī elementāras lietas un
nemitīgi saviem bērniem sakiet, ka
mīlat viņus! Bērnam ir ļoti svarīgi to
dzirdēt. Kolēģiem – veselību, spēku
un izturību!
Kā katru gadu, arī šogad Cesvaines
pirmskola „Brīnumzeme” mazākos
novada iedzīvotājus un viņu vecākus
aicina uz svinīgo brīdi 1. septembrī plkst. 10.00. Pēdējos gados
ikreiz Zinību dienā skolotāji bija
sagatavojuši patīkamu iestudējumu,
tāpēc arī šogad jau ierastā tradīcija
netiks lauzta.
Kā stāsta pirmskolas „Brīnumzeme” vadītāja Skaidrīte Aveniņa,
šogad zāles grīda ir piedzīvojusi

Cesvaines Ziņas

pārsteidzošas pārmaiņas. Noņemot
padomju laika laku, atklājās iepriekš
neapjaustais zāles grīdas skaistums.
Vēl viens patīkams notikums – ir
ierīkota sporta zāle. Iepriekš sporta
un mūzikas nodarbības norisinājās
vienā telpā, bet šogad, aizverot vienu
grupiņu, radās brīva telpa, tāpēc tai
tika izdomāts lietojums.
Skaidrīte atklāj, ka, salīdzinot
ar pagājušo gadu, pieteikto bērnu
skaits ir apmēram tāds pats, tomēr
līdz augusta beigām šim skaitlim
ir tendence mainīties. Šogad ir paredzētas piecas grupiņas. – Gribētos,
ka katrā no tām būtu vismaz 20 bērnu, bet priecājamies, protams, par
katru uzņemto bērnu. Divgadnieku
un trīsgadnieku grupiņā šogad
ir pieteikts lielāks bērnu skaits:
iepriekšējos gadus tas nepārsniedza
16, bet šogad ir jau 20 bērnu.
Pirmskolai
„Brīnumzeme”
ir
ļoti laba sadarbība ar sākumskolu.
Vasarā sākumskola, pašu iniciatīvas
vadīta, savā pusē ir saremontējusi
pussabrukušo sētu. Ļoti priecē aktīvā
vecāku padomes darbība, kura deva
signālu novada domei par autobusa
pieturas un pievedceļa sakārtošanu.
Vecākiem vēlu nebaidīties nākt ar
ierosinājumiem pie skolotājiem, pie
manis, vadītājas. Katrs ierosinājums
tiek uzklausīts, un domājam, kā to
risināt un realizēt. Skolotājiem un
pārējiem darbiniekiem – veselību!
Reizēm neiedomājamies, kas tā ir
par bagātību un ka tā ir jāsaudzē.
Lai ir radošums, lai, mācību gadu
noslēdzot, būtu gandarījuma izjūta
par paveikto! Tāpat kā iepriekšējos
gados, arī jaunajā mācību gadā novēlu
veiksmīgu savstarpējo sadarbību, –
saka Skaidrīte.
Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolas direktore Inta Stiene ir
atskārtusi, ka, gaidot silto vasariņu,
nemanot ir sagaidīts arī jaunais
mācību gads:
– Ir jāpiekrīt, ka katrs gads nes arvien labāku un interesantāku dzīvi

visiem, kuri ar aizrautību nododas
savam īstajam aicinājumam. Prieks,
ka tādu cilvēku arī mūsu novadā
ir pietiekami daudz. Par to liecina
pasākumi, kuri tiek organizēti,
notikumi, kurus ne visi pamana.
Taču, ja paskatāmies no putna
lidojuma, viss ir redzams. Šādu
skatījumu jaunajā mācību gadā novēlu visiem mūsu skolas draugiem,
sadarbības partneriem, atbalstītājiem,
līdzjutējiem, audzēkņiem un viņu
ģimenēm. Par sadarbības partneriem
un draugiem uzskatām visas novada
iestādes, jo ar katru no tām mācību
gada laikā un arī vasarā iznāk
dažādā veidā sadarboties. Tāpēc
nemaz neminēšu katru atsevišķi, bet
cerēšu, ka šāda sadarbība turpināsies
arī jaunajā mācību gadā. Visiem ir
zināms, ka nevienu lielu vai mazu
darbu cilvēks nevar veikt vienatnē,
tāpēc ar lielu drošības izjūtu uzsāksim
jauno darba cēlienu, jo mūsu novada
panākumi un sasniegumi ir meklējami
katrā no mums, novada cilvēkiem.
Skola piedāvās visus iepriekšējos
pakalpojumus. Esam pārbaudījuši to
noderīgumu. Organizēsim koncertus
un izstādes, apmeklēsim tos arī citās
pilsētās. Pagājušais mācību gads
mākslas nodaļai bija 15. Jau varējām
to secināt novada svētkos, bet rudenī
nodosim skatītāju vērtējumam skolas
lielo izstādi.
Mūzikas nodaļa septembrī uzsāks
25. mācību gadu. Domāsim par īpašiem pasākumiem. Lai gan jaunos
audzēkņus uzņēmām jau jūnijā, varam piedāvāt papilduzņemšanu arī
augustā.
Visiem, kuri vēlas apmeklēt
mūsu skolu, ir vēlams iestāties tajā
savlaicīgi, jo septembra sākumā
nodosim ziņas par audzēkņu skaitu, lai saņemtu valsts dotāciju
programmu īstenošanai.
Vēlot visiem putna lidojuma
skatījumu uz apkārt notiekošo,
informāciju apkopoja
Santa Krusiete



2015. gada 14. jūlija
domes ārkārtas sēdē

• Nolemj piedalīties humānās
palīdzības
sniegšanas
projektā
„Pašvaldību palīdzība Ukrainai” ar
līdzfinansējumu 500 euro no pašvaldības rezerves fonda līdzekļiem
un pilnvarot Latvijas Pašvaldību
savienību noslēgt humānās palīdzības sniegšanas līgumu ar biedrību
„Latvijas Sarkanais Krusts”, kas
koordinēs medikamentu un preču iegādi un piegādi Ukrainas
Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm.
• Atbalstīt ar līdzfinansējumu
150 euro Cesvaines iedzīvotājas
Laumas Putniņas – Latvijas sieviešu
lakrosa izlases spēlētājas – dalību Eiropas čempionātā lakrosā sievietēm
Nimburgā (Čehijā).
• Atbalstīt ar līdzfinansējumu
100 euro Cesvaines novada mākslinieku dalību starptautiskajā glezniecības plenērā „Laisma – 2015”,
pārskaitot līdzekļus no pašvaldības
budžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem.
• Grozīt Cesvaines novada domes atlīdzības izmaksas nolikuma
22.1 punktu un izteikt to šādā redakcijā: „Pašvaldības iestāžu darbiniekiem ir tiesības saņemt pabalstu
sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā,
bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja
vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai
apgādājamā nāvi vienas minimālās
mēneša darba algas apmērā.”
• Noslēgt vienošanos ar Veselības
un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisiju par sadarbību invaliditātes
informācijas sistēmas datu apmaiņā.
• Izīrēt Inesei Punculei un viņas
dēliem un meitai uz 1 gadu dzīvokli
ar kopējo platību 49,3 m2 pašvaldības dzīvojamajā mājā „Komunāri”
Cesvaines pagastā.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 9
Cesvainē 2015. gada 18. jūnijā (sēdes protokols Nr. 7, 5. §)

Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās
Noteikumi izdoti saskaņā ar
likuma„Par nodokļiem un nodevām”
12. panta pirmās daļas 4. punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 15. punktu
1. Saistošie noteikumi nosaka
pašvaldības nodevas objektu un
nodevas apjomu par tirdzniecību
publiskās vietās, kā arī pašvaldības
nodevas maksātājus.
2. Nodevas objekts ir tirdzniecība
pašvaldības iekārtotās publiskās
vietās Cesvaines novadā.
3. Nodevas maksātājs ir fiziska vai juridiska persona, kura
veic tirdzniecību publiskās vietās
Cesvaines
novada
pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
4. Nodevas likme par vienas
pastāvīgās publiskās tirdzniecības
vietas izmantošanu vienā dienā:
4.1. saimnieciskās darbības veicējam, amatniekam, kas ir fiziska
persona un kas pats tirgo paša
izgatavotos mākslas priekšmetus un
lietišķās mākslas daiļamatniecības
izstrādājumus, – 1,50 euro;
4.2. fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošajiem
normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē
saimnieciskā darbība, ja tirgo pati,
par:
4.2.1. pašu ražoto lauksaimniecības
produkciju:
4.2.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētajiem augkopības, lopkopības
un svaigiem zvejas produktiem nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo
aktu prasībām par primāro produktu
apriti nelielos apjomos un biškopības
produktiem – 1,50 euro;
4.2.2. grieztajiem ziediem, zariem,
no tiem gatavotiem izstrādājumiem,

Ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem vai podos augošiem dažādu
sugu skuju kokiem, puķu un dārzeņu
stādiem, dēstiem, sīpoliem, gumiem,
ziemcietēm un sēklām – 1,50 euro;
4.2.3. augļu kokiem un ogulāju
stādiem, dekoratīvo koku un krūmu
stādmateriālu – 1,50 euro;
4.2.4. mājas apstākļos ražotiem
pārtikas produktiem no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas –
1,50 euro;
4.2.5. savvaļas ogām, augļiem,
riekstiem, sēnēm un savvaļas ziediem – 1,50 euro;
4.2.6. pašu iegūtiem svaigiem
zvejas produktiem un medījamo
dzīvnieku gaļu nelielos apjomos
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
par primāro produktu apriti nelielos
apjomos – 3,00 euro;
4.2.7. lauksaimniecības un mājas
(istabas) dzīvniekiem saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām par kārtību,
kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai – 3,00 euro;
4.2.8. lietotām personiskajām mantām, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti
personīgām vajadzībām, – 3,00 euro.
5. Nodevas likme dienā par
vienas publiskās tirdzniecības vietas
izmantošanu pasākuma laikā vai
īslaicīga rakstura tirdzniecībā:
5.1. 4,50 euro;
5.2. par pārtikas preču, alkoholisko
un bezalkoholisko dzērienu, tabakas
izstrādājumu un rūpnieciski ražotu
preču tirdzniecību – 7,00 euro.
6. Nodevas likme gadā pārvie-

tojamiem mazumtirdzniecības punktiem jeb autoveikaliem:
6.1. bez alkohola tirdzniecības –
15,00 euro;
6.2. ar alkohola tirdzniecību –
30,00 euro.
7. Nodevas likme dienā par ielu
tirdzniecību sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai – 7,00 euro.
8. Nodeva pilnā apmērā samaksājama pirms atļaujas saņemšanas
tirdzniecībai publiskās vietās.

9. Izpilddirektors ir atbildīgs par
nodevas iekasēšanu.
10. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
pašvaldības laikrakstā „Cesvaines
Ziņas”.
11. Atzīt par spēku zaudējušiem
Cesvaines novada domes 2011. gada
14. jūlija
saistošos
noteikumus
Nr. 12 „Par pašvaldības nodevu par
tirdzniecību publiskās vietās”.
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2015. gada 18. jūnija saistošo noteikumu Nr. 9

„Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās”

paskaidrojuma raksts

Projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas
par tirdzniecību publiskās vietās apjomu un
nodevas maksātājus. Pašvaldībā ir spēkā
2011. gada 14. jūlija saistošie noteikumi Nr. 12
„Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību
publiskās vietās”, kuri ar jauno saistošo
noteikumu spēkā stāšanos zaudēs spēku.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Likumu „Par pašvaldībām”, „Par nodokļiem un
nodevām” normas nosaka, ka tikai ar saistošajiem
noteikumiem pašvaldība nosaka pašvaldības
nodevas apjomu par tirdzniecību publiskās vietās.

Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi

Uzņēmējdarbības vide netiek būtiski ietekmēta,
jo pašvaldības nodevu apmērs netiek būtiski
mainīts.

Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts nav apspriests ar
privātpersonām, jo pašvaldības nodevas apjoms
būtiski nemainās.
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Restauratoru nometne šogad – Cesvaines pilī
Ar 3. augustu visas nedēļas
garumā Cesvaines pilī norisinājās restauratoru nometne, kur
apvienojoties un darbojoties 15
izciliem Latvijas restauratoriem,
topošajiem speciālistiem un cesvainiešiem, pils vējtveris un
medību telpas sienas pamazām
atklāja oriģinālo krāsojumu, tātad – to vērtību.
Nometni vadīja Latvijas Restauratoru biedrības valdes locekle
Laura Lūse, kura darbojās Cesvaines pils medību telpā.
– Šīs nedēļas garumā Cesvaines
pilī darbojas dažādu specializāciju
restauratori. Daļa ir pieredzējuši,
bet daļa – studenti, arī cesvainieši.
Darbošanās vienā objektā sniedz
lielisku iespēju neformālā vidē tikties ar amata brāļiem un māsām un
iepazīt viņu specialitātes specifiku.
Cesvaines pils ir unikāls objekts,
brīnišķīga pils un, par spīti 2002. ga-

da ugunsgrēkam, te ļoti daudz kas
ir saglabājies. Kāpēc izvēlējāmies
medību telpu? Sākotnējā iecere bija
strādāt āra terasē, bet sapratām, ka
nometnes darbam tas varētu būt
par sarežģītu. Šī telpa vizuāli ir
krāšņāka un iespaidīgāka, turklāt
te liela uzmanība ir jāpievērš
griestu frīzei. Tā ir ļoti skaista un
grezna, bet vienlaikus ļoti sliktā
stāvoklī. Virskārta ir plēkšņaina un
pulverveida. Arī tai ir nepieciešama
restaurācija. Attīrot sienu un
parādot, ka telpa ir ārkārtīgi grezna,
būtu vieglāk piesaistīt finansējumu
turpmākajai darbībai. Cesvaines pils
kopš 1997. gada ir iekļauta Eiropas
kultūras mantojuma sarakstā un ir
ļoti vērtīga, – stāsta Laura Lūse.
Restauratore Ieva Liepa Cesvaines pilī nav pirmo reizi. Viņa
šeit viesojās pirms pusotra gada,
kad Cesvaines pils balles zālei tika
veikta arhitektoniski mākslinieciskā

Restauratoru darbošanās pils medību telpā



izpēte. Ieva atklāj, ka vienas darba
dienas laikā viens restaurators var
atsegt tikai 30 cm2 lielu laukumu,
tātad tas ir lēns un laikietilpīgs
process, kam ir nepieciešama liela
pacietība un rūpība. – Tik, cik šīs
nedēļas laikā paspēsim izdarīt, tik
izdarīsim. Ceram, ka arī nākamgad
tiks organizēta Latvijas Restauratoru biedrības nometne Cesvaines
pilī – tā būs lieliska iespēja turpināt
jau veiksmīgi iesākto, – atzīst Ieva
Liepa.
Otra telpa, kurā notiek aktīva
restauratoru nometnes dalībnieku
darbošanās, ir vējtveris. Tā kā līdz
šim šajā telpā nekas nav pētīts, šīs
nedēļas laikā tika veikta sākotnējā
izpēte. Latvijas Restauratoru biedrības valdes loceklis restaurators
Jānis Tolpežņikovs stāsta, ka
vispirms tiek atsegti vairāki laukumi, lai saprastu, vai te ir dekoratīvā apdare: – Veicot izpēti,
konstatējām, ka sienu gleznojumu
šajā telpā nav. Krāsojums ir bijis
diezgan monohroms, kas nozīmē,
ka pa visu sienu ir bijis vienveidīgs
tonis, visticamāk – gaiši zils, un
ir bijuši sārti rozā griesti. Telpas
stūros ir veidojumi. Šobrīd tie
varbūt neizceļas, bet, ja mēs spējam
iedomāties, ka sienas ir krāsotas
viendabīgi un stūros ir šie baltie
veidojumi, tad romantisms, kas ir
jūtams visā pilī, ir nojaušams, jau
ienākot pa pils parādes durvīm un
nonākot tās pirmajā telpā. Vējtverim lielu problēmu rada pilnībā
neatjaunotais jumts pils vidusdaļā,
jo lietusūdeņi skalo sienas, virzot
šo mitrumu lejup. Slapjumam
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pieplūstot, pieaug sāļu daudzums
un to spiediens uz apmetumu, kas
rada tā atdalīšanos no sienas. Jumta,
notekas sistēmas atjaunošana, drenāžas ierīkošana – tās ir pamatlietas, kuras būtu jāsakārto, un tikai
pēc tam var domāt par pilnīgu
interjera atjaunošanu.
Metāla izstrādājumu un arheoloģiskā
materiāla
restaurators
Vladimirs Lušečkins apzināja un
apsekoja metāla daļas. – Mans
uzdevums ir noskaidrot metāla
apkaluma tehnisko stāvokli – cik
tas ir stabils un kādi pasākumi ir
jāveic, lai tas saglabātos vēl vismaz
100 gadu. Vietām ir novērojama
slikta meistarība, durvis noņemot
un diezgan šķībi tās uzliekot. Ar
apkalumiem viss ir kārtībā. Pēc
dokumentācijas sakārtošanas tiks
izveidota restaurācijas programma, kurā būs aprakstīti visi
tehniskie procesi: kādam nolūkam,
kādā secībā un kas tiek darīts.
Restaurācijas darbā nedrīkst pieļaut
liekas darbības. Tas var radīt
bojājumus, – norāda restaurators.
– Nometni organizē Latvijas
Restauratoru biedrība, sadarbojoties ar Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekciju. Tas Cesvainei, Cesvaines pilij ir ārkārtīgi liels ieguvums, jo pastiprināti tiek pievērsta liela
sabiedrības uzmanība. Pateicoties
Latvijas Restauratoru biedrības
priekšsēdētājai Dacei Čoldarei, par
izcilu Latvijas restauratoru darbības
vietu tika izvēlēta Cesvaines pils.
Par to mēs esam viņai pateicīgi.
Tas varēja būt jebkurš cits

objekts Latvijā, – ar gandarījumu
stāsta muzeja speciāliste Daiga
Matroze, piebilzdama: – Esam devuši iespēju būt procesā un
piedalīties restaurācijas nometnē
arī cesvainiešiem. Tas, savukārt,
mudina uz lielāku izpratni par
vērtībām, kas mums ir uzticētas.
Cesvainiete Linda Klimanova
ir beigusi Rīgas Tehniskās universitātes apģērba dizaina specialitāti un, Daigas uzrunāta, izlēma
pievienoties. Linda saka: – Esmu
ieinteresēta Cesvaines novada
kultūras mantojuma saglabāšanā.
Pati esmu mācījusies Cesvainē un
ar lielu prieku nāku palīgā. Vairāki
studiju laikā apgūtie mācību
priekšmeti sasaucas ar restaurācijas
darbiem, šīs sfēras ir vienojošas.
Manuprāt,
cilvēks
mūsdienās
pārtop par tādu kā emulatoru, kurš
ir gatavs iesaistīties, apgūt jaunas
iemaņas. Pieredze noder.
Arī novadnieks Mārtiņš Rimšs
atzīst, ka viņam ir patiess gandarījums iesaistīties restauratoru
nometnē. Jaunietis darbojās vējtverī. – Darbs šajā telpā sasaucas ar
remontdarbiem, kas man nav sveša
lieta, to daru arī ikdienā, – stāsta
Mārtiņš. – Dzīvoju Grašos, un mans
darba ieguldījums ir veltīts novada
iedzīvotājiem un viesiem, lai
viņiem būtu patīkamāka atrašanās
Cesvaines pilī. Ir vērtīgi bagātināt
sevi ar dažādām iemaņām, un,
tiklīdz darba procesā ir pielikta paša
roka, rodas arī citāds vērtējums.
Santa Krusiete,
autores foto

Internātpamatskolas jumta nomaiņa
Soli pa solim Cesvaines internātpamatskolas fasāde ieņem pievilcīgāku veidolu. Jau pērnvasar
skola tika nosiltināta, bet šīs
vasaras laikā pārmaiņas piedzīvo
arī jumts.
– Jumta nomaiņa notiek pilnībā
par pašvaldības līdzekļiem, tas
ir simtprocentīgs novada domes
finansējums, – stāsta Cesvaines
internātpamatskolas direktore Anita Kanča. – Laika zobs jumtā vie-

tām ir izveidojis caurumus. Ik
pavasari uz jumta izveidojās ledus
kārta, un, mehāniski to tīrot, skārda
jumts pamazām tika sabojāts.
Nedrīkstēja atstāt šo bojāto skārdu
uz siltinātas fasādes un bēniņiem,
tad tiktu izniekoti iepriekšējā gadā
siltināšanā ieguldītie līdzekļi. Jumta
nomaiņa ir kā pagājušā gada skolas
siltināšanas projekta turpinājums.
Tā pasargās pārējās konstrukcijas
no iespējamajiem bojājumiem.

Jumta rekonstrukcijas darbus ir plānots pabeigt līdz 30. septembrim

Uz skolas jumta ir raugāma aktīva
darbošanās. Cik ilgā laikā ir plānots
pabeigt jumta rekonstrukcijas
darbus? Skolas direktore atbild,
ka pēc līguma darbus ir plānots
pabeigt līdz 30. septembrim, bet
firma esot ieinteresēta to izdarīt
ātrāk: – Strādnieki strādā operatīvi,
un šķiet, ka darbi tiks pabeigti
ātrāk par līgumā paredzēto laiku.
1. septembrī sākas jaunais mācību
gada cēliens, un, ja šajā laikā bērnu
drošības apsvērumu dēļ nevarēs
uzsākt mācības skolas ēkā, tad
nepieciešamās deviņas mācību
telpas varam atrast internāta ēkā.
Jumta nomaiņa kā tāda draudus ēkai
nerada. Ja pārvietošanās no skolas
ārā un otrādi notiek pa sētas durvīm,
neizmantojot parādes ieeju, tad tas
absolūti neapdraud bērnu drošību.
Viss, kas no jumta ir nolaižams lejā,
līdz 1. septembrim būs zemē un tiks
aizgādāts. Būs palikuši tikai skārda

montāžas darbi. Pašreizējā situācija
liecina, ka mācības sāksim skolas
ēkā, bet mācības internāta ēkā
paliek kā rezerves variants.
Kā stāsta Anita Kanča, veicot
jumta rekonstrukcijas darbus,
neparedzēti
sarežģījumi
nav
konstatēti: – Jumta konstrukcija
ir saglabājusies ļoti labā stāvoklī.
Vienīgi ir jāpārmūrē viens uz jumta
esošais ventilācijas skurstenis. Būtu
neloģiski atstāt to nesakārtotu.
Pēdējos gados mēs īpaši jūtam
pašvaldības materiālo atbalstu – ne
tikai vārdos, bet arī darbos redzam,
ka esam pašvaldības iestāde un ka
šie ir pašvaldības īpašumi, tāpēc pret
tiem dome kā pret tādiem arī izturas.
Pašvaldība savu iespēju robežās mūs
ļoti atbalsta – un atbalsta tieši lielajās
lietās. Reizē ar skolas jumta nomaiņu
novads iegūst vēl vienu sakārtotu
pašvaldības īpašumā esošo ēku.
Santa Krusiete

Cesvainei ilgstoša sadarbība ar Metmanu
10. augustā Cesvainē viesojās
ciemiņš no Vācijas pilsētas
Metmanas – Peters Langbēns.
Viņš ir iniciators sadarbībai
starp Metmanu un Cesvaini, kā
arī daudziem citiem Latvijas
novadiem un to pagastiem humānās palīdzības sūtījumu organizēšanā.
Kāds ir galvenais šīs vizītes
mērķis? Peters atbild: – Kā saka
vācieši, gribu apjaust situāciju un
saprast, kur tā kurpe spiež, kā arī
redzēt reālo lietojumu iepriekš uz

Cesvaini sūtītajām lietām. Viens
no lielākajiem ieguvumiem vizītes
laikā ir reālās situācijas apzināšana:
varbūt ir lietas, ar kurām mēs varētu
aizlāpīt sadarbības novadu, pagastu pašreizējās nepieciešamības
un trūkumus. Bet, pat neskatoties
uz to, man ir neaptverams prieks
ikreiz atgriezties Cesvainē un
satikt ilggadējus draugus, apskatīt
Cesvaines dārgakmeni – Cesvaines
pili – un redzēt, kas tur ir mainījies
un kā tā pēc postošā 2002. gada
ugunsgrēka tiek restaurēta.

Peters Latvijā uzturējās līdz
19. augustam un šo dienu laikā
viesojās ne tikai Cesvainē, bet arī
Madonā (Praulienas, Dzelzavas
pagastā), Jēkabpilī, Rēzeknē. Lielākajai daļai šo vietu ir sniegta
humānā palīdzība no Metmanas.
Turpinājumā viņš dalās atmiņās
un pieredzē par šīs misijas aizsākumiem:
– Esmu dzimis Kaļiņingradā.
Metmanā ir skola, kurai ir sadarbība ar skolu Kaļiņingradā,
un avīzē ieraudzīju sludinājumu,
ka tiek meklēti palīgi
transporta sagatavošanai
uz minēto Krievijas pilsētu.
Pieteicos, un tā divas reizes
gadā transportējām furgonu
ar dažādām Kaļiņingradai
sadzīvē nepieciešamajām
lietām. Vienā no reizēm
sagādājām tik ļoti vajadzīgos tualetes podus, izlietnes un armatūru skolas
tualetēm. Viņu pienākums
atlika vien uzstādīšana.
Tai pašā reizē šīs skolas
direktore palūdza, vai nevarot arī viņas dzīvokļa
vannasistabai sagādāt armatūru. Protams, piekritu.
Dienā, kad aizvedu viņai
nepieciešamo un ieraudzīju

jau skolai atvesto armatūru un
tualetes podus viņas dzīvoklī, jutos
smagi vīlies un sapratu, ka uz turieni
nekas vairs netiks sūtīts.
Atgriežoties mājās, Peters Langbēns ieraudzīja sludinājumu, ka
blakuspilsētā Vīlfratē četras latviešu ģimenes meklē transportu ar
iespēju nosūtīt humāno palīdzību
uz Latviju. Viņš atkal nepalika
vienaldzīgs, pieteicās – un tā
pirmās kravas tika nosūtītas uz
Pļaviņām. Līdz tam Latvijā viņš
nekad nebija bijis. Arī Pļaviņās
sākotnēji viss nenoritēja pēc viņa
ieceres. Jānis Mednis, pie kura
Peters tolaik dzīvoja, viņu atveda
uz Cesvaini, un pirmais, kas Peteru
patīkami pārsteidza, bija Cesvaines
pils. – Tad es sapratu, ka šai pilsētai
es vēlos palīdzēt. Mīlestība pret
Cesvaini nav viendienīte, bet nu
jau 21 gadu ilga. Šeit es jūtos kā
mājās. Latviešu mentalitāte man ir
tuva. Es jūtu abpusēju uzticēšanos
un lielu sirsnību, – atzīst viesis.
Ikviens palīdzības sniedzējs ir
pelnījis lielu pateicību, tāpēc Cesvaines novads izsaka lielu pateicību
par sniegto Metmanas atbalstu.
Liels paldies Peteram un viņa
draugiem par nesavtīgo ieguldījumu palīdzības organizēšanā!
Santa Krusiete

Mūsu novada krāsainākā saimniecība – „Kalna Boķi”
Stādaudzētava „Kalna Boķi”
ir ģimenes uzņēmums Cesvaines
novada Kraukļu pusē, un tajā saimnieko Rūta Āboliņa un Ramona
Upīte. Vieta, kur nodarboties ar
savai profesijai (pedagogs) tik
netipisku nodarbi, netika izvēlēta
nejauši. Pirms daudziem gadiem,
sēžoties motocikla seglos, tika
izbraukāti ceļu celiņi, izpētīts daudz
dažādu vietu, līdz sirdī iekrita vieta,
ko mēs un tālu aiz mūsu novada
robežām zinām kā stādaudzētavu
„Kalna Boķi”.
Kā atzīst Rūta, sākums nav bijis
viegls. Trūka zināšanu un līdzekļu.
Viegli nav arī šodien. „Kalna Boķu”
saimnieces Rūta un Ramona savu
uzņēmumu tur savās rokās: pašas
plāno, stāda, kopj, meklē noieta
tirgus, izvadā pasūtījumus, apmeklē

tirgus. Tikai tā mazais uzņēmējs
var izdzīvot. Ar pateicību tiek
pieminēts bijušais domes deputāts
Aivars Kvēps, kurš, izprotot jauno
uzņēmēju problēmas, jaunajai uzņēmējai piešķīra finansējumu pirmās siltumnīcas materiālu iegādei.
Rūta stāsta, ka tā arī ir vienīgā
novada domes tiešā palīdzība visā
saimniecības attīstības laikā. Pēdējo
gadu laikā, pateicoties daudzajiem
pasūtījumiem un veiksmīgai dalībai
pilsētu apzaļumošanas iepirkumos,
tuvus un tālus Latvijas novadus
un pilsētas izdaiļo „Kalna Boķos”
audzētas puķes un košumaugi.
Reizē ar pasūtījumu palielināšanos
šogad saimniecībā ir iekārtota jauna,
labiekārtota siltumnīca.
– Nedaudz žēl, ka līdz šim
mūsu saimniecībā audzētie skais-

tumkrūmi, ziedi nedaiļo Cesvaines
pilsētu, – saka Rūta, – bet, neskatoties uz to, esam kļuvuši stabili,
mums ir savs klientu loks, un gadu
no gada tas kļūst arvien plašāks.
Lielākie klienti mums ir Latgales
pusē. Pēdējo gadu laikā Alūksnes un
Balvu ielās manāmi mūsu audzētie
un lolotie dekoratīvie augi, krūmi,
vasaras puķes.
Kā stāsta saimniece, arvien
biežāk prasmīgās dārznieces tiek
aicinātas piedalīties dažādu pilsētu
apzaļumošanā, bet nākas atteikt, jo
siltumnīcās audzējamo augu skaits
un sortiments ir izplānots vēl pirms
sezonas sākšanās, un pirmajā vietā
ir pastāvīgo klientu pasūtījumu
nodrošināšana.
Arī tuvējo iedzīvotāju ikdiena ir
cieši saistīta ar šo vietu, jo ZS „Kal-
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na Boķi” nodrošina vairākas darba
vietas vietējiem iedzīvotājiem.
Uzņēmuma dibinātājai piemīt
liela degsme, darba spars un
mērķtiecīgums, kas jūtams caur
viņas stāstīto un apkārt redzēto.
Papildināt uzņēmumu ar jaunām
siltumnīcām ir viens no ZS „Kalna
Boķi” nākotnes plāniem. Tikai augot un pilnveidojoties var sasniegt
vēlamos rezultātus.
ZS „Kalna Boķi” vilināt vilina
dabas skaistuma cienītājus. Saimnieces uzņem katru klientu, izrāda
apkārtni, pastāsta daudz dažādu
gudrību par saimniecībā esošajiem
augiem. Tos – daudzus un dažādus –
var iegādāties arī uz vietas. Esiet
gaidīti „Kalna Boķos” – puķu un
dekoratīvo augu valstībā!
Māris Rauda, Santa Krusiete

Vidzemes
veiksmes stāsts –
„Vidus Ruņģi GI”
Trešdien, 19. augustā, Vidzemes plānošanas reģions jau ceturto gadu organizēja vidzemnieku dārza svētkus. To mērķis
ir godināt cilvēkus, kuri ar savu
darba mīlestību, cītību īsteno ko
labu. Šogad par Cesvaines novada Vidzemes veiksmes stāstu ir
atzīts Gundara un Intas Rumpīšu
dibinātais
uzņēmums
SIA „Vidus Ruņģi GI”.
Aktīvo uzņēmēju godināšana
šogad notika Valmiermuižā Burtnieku novadā, kur tika izstāstīti
un sveikti 26 Vidzemes veiksmes
stāsti. Viens no tiem bija cesvainieši
Gundars un Inta Rumpīši, kuri
„Vidus Ruņģos” saimnieko jau
četrus gadus.
Sienas pulksteņi, medību trofeju
paliktņi, grāmatzīmes un daudzi
citi koka izstrādājumi ir Gundara
realizētās idejas, un tās nav vienīgās
saimniecībā ražotās lietas.
Uzņēmuma saimnieku gādātās
dabas veltes, piemēram, pašu audzēti tomāti, to sula, pašu sviests medus, pašu audzēti un kaltēti garšaugi, zāļu tējas ir tikai neliela daļa
no tā, ko uzņēmums spēj piedāvāt
ekoloģisko produktu cienītājiem. Kā
atzīst uzņēmuma saimnieki: ja vien
būtu iespēja nopirkt brīvās stundas
no cilvēkiem, kuriem tās paliek
neizmantotas, tad arī jaunās idejas
spētu ieraudzīt dienasgaismu.
Santa Krusiete,
autores foto

SIA „Vidus Ruņģi GI” īpašnieki
Gundars un Inta Rumpīši ar
Vidzemes plānošanas reģiona
Attīstības padomes priekšsēdētāju
Hardiju Ventu

Nepatīkams
pārsteigums
Laikrakstam „Cesvaines Ziņas”
piezvanīja sašutusi cesvainiete:
„Aizbraucot uz Ķinderu kapiem,
lai sakoptu tuvinieku kapus,
vairākkārt esmu bijusi nepatīkami
pārsteigta par cilvēkiem, kuri
kapos, apkopjot savu tuvinieku
kapavietas, aizņemas vajadzīgos
instrumentus – grābekli, spaini,
kapli – no citām kapavietām, bet
nogādāt tos atpakaļ vairs neuzskata
par savu pienākumu. Bēdīgāku
dara fakts, ka šos instrumentus
mēdz atnest jau salauztus. Tā tam
nevajadzētu būt. Nevienam nebūtu
patīkami regulāri saskarties ar šādu situāciju.”
Lai arī ar mums tā nenotiktu, pret
svešām lietām vajadzētu attiekties
rūpīgāk, atbildīgāk un saudzīgāk.
Cesvainiete



Nosvinēti novada svētki
25. jūlijs Cesvainē tika pavadīts
svētku gaisotnē, jo pirmo reizi
norisinājās Cesvaines novada
svētki. Rūpīgi pārdomātā svētku
programma spēja iepriecināt
un pārsteigt visu gadagājumu
cilvēkus.
Jau agri no rīta rāmo vasaras rītu
Cesvainē pārtrauca pūtēju orķestra

piepildītās skaņas. Tas mudināja
iedzīvotājus un viesus rausties kājās
un doties ārpus mājām. Kamēr tauta
posās un devās pretī svētkiem, tikmēr
tirgotāji, amatnieki un zemnieki
ar savu produktu klāstu jau bija
ieņēmuši labākās tirgošanās vietas.
Paralēli tirgum visas dienas garumā
plašu kultūras programmu varēja

Patiesu baudījumu klausītājiem sagādāja Latvijas Nacionālās operas
soliste Evija Martinsone, pianists Aldis Liepiņš un
čellists Ivars Bezprozvanovs

Spēlē grupa „Pērkons”

baudīt ikviens novada iedzīvotājs
un viesis.
Internātpamatskolas
stadionā
gan bērni, gan viņu vecāki varēja
pārbaudīt savu azartisko garu,
spēlētprieku, pacietību, veiklību
dažādās Cesvaines novada bērnu
un jauniešu sagatavotajās sporta
aktivitātēs. Kā stāsta Cesvaines
novada sporta dzīves organizatore
Ilvija Trupavniece, sporta laukumos
norisa aktīva darbošanās. Sporta
laukums pulcēja skeiterus jau esošajā
un jaunatklātajā āra skeitparkā,
22. TOP bumbas 3. posma sacensības – ielu basketbola cienītājus un
atbalstītājus.
Arī pilsētas skvēri piedzīvoja
aktīvu dažādu mākslinieku darbošanos: te mākslinieku veiklās
un profesionālās rokas iemūžina
priekšā sēdošā portretu, te gan
lieli, gan mazi ar krāsaino krītiņu
palīdzību uz tāfeles virsmas atstāj

savu veltījumu novadam. Nevarēja
nepamanīt bērnu ieskauto garkāji
un klaunu. Sajūsma un prieks par
mākslinieku izdarībām nebija
nepamanāmi.
Koncerti baznīcā, pilī, pils
pagalmā klausītājiem ļāva iegrimt
apziņas dzīlēs, liekot atplaukt
smaidā, bet sakāpinātas emocijas,
sirds dauzīšanos, skaļas ovācijas,
arī nelielas bailes radīja adrenalīna
pilnais moto kaskadieru šovs. Būtībā katra pilsētas iela, katrs laukums
izdzīvoja svētku rosību visas dienas
garumā.
Diāna no Gulbenes Cesvainē
nav pirmo reizi. Kopā ar ģimeni
atvaļinājuma laikā mēdz ieplānot
vismaz vienu braucienu uz
Cesvaini. Viņa stāsta: – Patīkams
pārsteigums: esam atbraukuši
laikā, kad Cesvainē norisinās
lieli svētki. Laiks ir patīkams,
cilvēki – smaidīgi, visapkārt ir no-

vērojama aktīva darbošanās. Meitai
ir jo īpašs prieks – tika pie sejas
gleznojuma, paspēja izlēkāties
piepūšamajās atrakcijās, izspēlēt
spēles internātpamatskolas stadionā. Vakarpusē plānojam aiziet uz
moto kaskadieru šovu.
Madoniete Liene ar vīru Andreju
šo dienu savā plānotāja bija atzīmējuši jau iepriekš. – Pagājušogad
bijām atbraukuši uz pils un parka
svētkiem, tāpēc arī šogad nelaidām
garām iespēju pabaudīt svētku
atmosfēru Cesvainē. Patīkami
pārsteidz apkārtējā rosība. Esam
ieplānojuši palikt arī uz koncertu un
balli, – saka Liene.
Novada svētki nosvinēti. Daudziem tie atmiņā paliks kā pārsteigumiem pilna vasaras diena,
kā piedzīvojums gan bērniem, gan
pieaugušajiem.
Santa Krusiete,
Jāņa Dziļuma foto

Kultūras nama vadītāja un novada svētku organizatore Zeltīte Dūrīte saka lielu paldies darba grupai:
domes vadībai un priekšsēdētājam
Vilnim Špatam un vietniekam Jurim Rozenbergam, sekretārei Ievai
Lasei, labiekārtošanas nodaļai un
tās vadītājai Ritmai Kļaviņai, ceļu
speciālistam Vitālijam Stikānam ar
strādniekiem, kārtībniekam Margonim Akmenim, saimniekam
Aleksandram Trofimovam, lauku
attīstības speciālistam Mārim
Raudam, teritorijas plānotājai Ramonai Vucānei, projektu vadītājai
Ivetai Raimo, ekonomistei Gunitai
Alksnei, bērnu un jauniešu centra
vadītājai Lāsmai Markevicai, sporta
organizatorei Ilvijai Trupavniecei

un Raivim Kecko, plenēra vadītājai
Ērikai Doganai, Baibai, Maijai
un pārējām pavārītēm, mākslas
skolas skolotājai Vitai Krūmiņai,
muzeja
speciālistei
Daigai
Matrozei, foto izstādes dežurantei
Silvai Akmenei, tūrisma centra
vadītājai Diānai Glaudānei, pils
saimniekam Uģim Fjodorovam
un pārējiem darbiniekiem, tekstu
korektorei Sanitai Dāboliņai,
skaņotājam Aināram Melbārdim un
Cesvaines pašdarbības kolektīvu
dalībniekiem, īpaši Cesvaines
modinātājiem – pūtēju orķestrim
un Oļģertam Ozolam, pašvaldības
uzņēmumu
vadītājiem
Inārai
Puķītei un Aivaram Baieram,
vakara koncerta skaņotājam un

svētku balles vadītājam Edmundam
Vestmanim, svētku fotogrāfiem
Rūdolfam, Jānim un pārējiem,
kultūras nama Lilitai un Reinim,
visiem, visiem labajiem gariņiem,
kuri palīdzēja un atbalstīja, lai
svētki izdotos!
Paldies
Cesvaines
novada
svētku atbalstītājiem: Cesvaines
novada domei, AS „Cesvaines
piens”, SIA „Halle B”, ZS „Sviķi”,
SIA „Nordtorf” Cesvaines kūdras
fabrikai, SIA „Ozols LG”, brīvdienu mājai „Pie sievasmātes”,
SIA „Ādere A”, amatniecības un
mākslas salonam „Divi torņi”,
SIA „Vidus Ruņģi”, biškopim
Vilnim Špatam, veikalam „Elvi”,
veikalam „LaTS”!

Grašu bērnu ciemats – daudzu bērnu mājas
Šobrīd Grašu bērnu ciematu
par mājām sauc 25 bērni vecumā
no 2 līdz 17 gadiem. Bērni ir
sadalīti pa trīs mājām un netiek
pārcelti no vienas mājas uz otru,
izņēmums ir reizes, kad rodas
konfliktsituācijas. Brāļi un māsas
netiek šķirti.
Daļa Grašu bērnu ciemata bērnu
vasaras brīvlaiku bauda viesģimenēs Latvijā un Francijā, bet pārējie
dzīvo tepat. – Atrast viesģimeni ir
sarežģīts pasākums, jo iesaistītajām
pusēm tas ir liels pārdzīvojums un
zināmā mērā arī pārbaudījums.
Protams, priecājamies par katru
atrasto viesģimeni, jo savstarpējie
kontakti saglabājas vēl ilgi. Daži
no bērniem brauc uz nometnēm,
un ir pusaudži, kuri vasarā izvēlas
pastrādāt un nopelnīt kabatas
naudu tepat, Grašu bērnu ciematā.
Pašu nopelnītā nauda kārotas lietas
iegādei ir vairāk novērtēta, un pret
to attiecas rūpīgāk, – stāsta Grašu
bērnu ciemata vadītāja Sandra
Stade.
– Kopš 1995. gada, kopš Grašu
bērnu ciemata pastāvēšanas sākuma, mēģinām skaitīt, cik bērnu esam
uzņēmuši. Šo gadu laikā apmēram
30 bērnu ir adoptēti, tāds pats skaits
ir atgriezušies savās ģimenēs un
apmēram 45 jaunieši pēc pilngadības sasniegšanas ir izstājušies
brīvprātīgi vai, sasniedzot 24 gadu
vecumu, sākuši dzīvot patstāvīgu
dzīvi. Ir daļa jauniešu, kuri, aizejot
no Grašu bērnu ciemata, turpina
sazināties ar kādu no audzinātājiem,
ar draugiem Grašos, tādējādi mums
ir informācija par viņu tālāko ceļu.
Patiesībā būtu ļoti vērtīgi, ja minis-



trija bērnu namiem par pienākumu
liktu sniegt ziņas par pilngadīgajiem
un patstāvīgu dzīvi uzsākušajiem
bērnunama jauniešiem. Iespējams,
bēdīgās realitātes dēļ neviens īsti nav
ieinteresēts zināt patieso statistiku
un aizdomāties, ka pašreizējai
sistēmai ir lieli trūkumi. Lielākoties
finanšu nepietiekamība ir iemesls,
kāpēc ir grūti nomainīt aparātu, kas
Latvijā nemainīgi darbojas jau ilgus
gadus. Norvēģija ir labs piemērs:
valsts mērķtiecīgi iegulda līdzekļus
bērnunama bērnos un zina, ka,
viņiem pieaugot, viss būs kārtībā.
Savukārt Latvijā pašvaldības dod
minimālu finansējumu un gaida
lielus rezultātus.
Grašu bērnu ciematam ir divi
finansējuma avoti. Iestādes uzturēšanu atbalsta pašvaldības, no kurām
tiek atvesti bērni. Ar to sedzam
darbinieku algas, nodrošinām
bērniem ēdienreizes, apģērbu,
zāles utt. Otra finansējuma daļa ir
ziedojumi. Latvijā mums ir daži
nelieli atbalstītāji. Lielie ziedotāji
priekšroku dod bērnunamiem ar
lielāku bērnu skaitu. Lielu darbu
paveic Grašu bērnu ciemata
dibinātājs un valdes priekšsēdētājs
Kristofs Aleksandrs, kurš mēģina
piesaistīt
ziedotājus
Francijā.
Saziedoto naudu var izmantot
tikai paredzētajam mērķim, un ne
vienmēr ziedotājs šo summu ļauj
lietot citām vajadzībām. Finansiāli ir
grūti, un jebkurš atbalsts ir svarīgs.
Latvijā šajā ziņā ir novērojama
nekonkrētība: likumā nav noteikts,
cik maksā bērna uzturēšana šāda
veida iestādēs, kā tas ir citviet
Eiropā, – stāsta Grašu bērnu ciemata

vadītāja.
Atbildot uz jautājumu, cik ilgs
laiks ir nepieciešams, lai bērns
(jaunietis) adaptētos jaunajā vidē,
Sandra atklāj, ka gados jaunāki
bērni adaptējas daudz ātrāk.
Grūtāk ir pusaudžiem. – Viņiem
ir izveidojusies sava domāšanas
sistēma un aprast ar jauno vidi un
apstākļiem ir ļoti grūti. Ir ielu bērni,
kuri nav raduši pie noteikumiem:
konkrētā laikā jāceļas un jāiet uz
skolu, vakarā laikus jābūt mājās,
jāpasaka, kur atrodas. Bērns
un pieaugušais vienādas lietas
uztver atšķirīgi. Labos apstākļus,
nodrošinātas ēdienreizes, pajumti,
siltumu un rūpes bērns ne vienmēr
novērtē. Tas rodas tikai ar laiku, jo
iekšējie pārdzīvojumi mēdz nomākt
apkārtējo. Jebkuram bērnam ir
vajadzīga mamma un tētis, tomēr
procentuāli ir ļoti maz bērnu, kuri
atgriežas savā ģimenē. Gadījumos,
kad tā notiek, informācijas par viņu
tālāko ceļu mums nav. Ir ģimene,
ar kuru regulāri kontaktējamies,
un redzam, ka mamma rūpējas,
cenšas un darbojas ar atgūto bērnu.
Šādi gadījumi priecē. Reizēm par
savu bērnu interesējas bez vecāku
tiesībām palikušie vecāki. Saprotot,
ka bērna veselībai, dzīvībai nav
bīstama īslaicīga tikšanās un
pabūšanu ar ģimeni, veicinām, lai
tas notiktu. Ja ir savstarpējā saikne,
tad tā ir jāsaglabā, – ir pārliecināta
Sandra. – Mēs ceram, ka redzētais
jaunietim sniegs lielisku iespēju
saprast, ka vecāku izvēlētais
dzīvesstils nav bijis pareizākais.
Kāds ir klasiskākais iemesls,
kāpēc bērns tiek izņemts no

Cesvaines Ziņas

ģimenes? Sandra atbild, ka tā ir
vecāku regulāra alkohola lietošana.
– Cilvēks zaudē darbu, mājokli,
un viņam nav laika rūpēties par
ģimeni, par bērniem. Ar jauniešiem
bieži pārrunājam viņu vecāku dzīvi,
un viņi nonāk līdz atklāsmei, ka arī
mamma un tētis reiz bija bērni un
gribēja dzīvot skaisti, bet kādā brīdī
kaut kas notika un lūza. Nevienam
nevajadzētu to uztver kā zīmi, ka
arī viņu gaida tāds pats liktenis,
tāpēc viens no svarīgākajiem
uzdevumiem ir motivēt bērnus un
jauniešus apzinīgi mācīties un būt
atbildīgiem, – uzsver Sandra.
Turpinājumā viņa atklāj, kāpēc
bērnā ilgi dzīvo vainas apziņa:
– Vecāki ir tie, kas bērnam dod
pajumti, ēdienu, dāvā mīlestību.
Vecāku rīcību viņi uztver kā
pareizu: ja mani mīl, tas ir pareizi;
ja tētis dzērumā sit mammu, mani,
bērnu, arī tas ir pareizi, jo viņš
taču ir pieaugušais. Bērns nedrīkst
dzīvot ar vainas apziņu, un, lai to
lauztu, ir jāiegulda liels darbs. Lai
palīdzētu bērniem pārvarēt dusmas
un agresiju, lielu darbu paveic
psihologs. Reizēm ir grūti pieņemt
faktu, ka ir arī šādi bērni, bet,
atkāpjoties soli atpakaļ, ieraugām,
ka iemesls ir dziļi pārdzīvojumi un
šādas bērna emociju izpausmes un
agresija ir loģiskas.
Tā kā Grašu bērnu ciemats ir
ģimeniskas
vides
bērnunams,
Sandra stāsta, būtu vērtīgi, ja šajā
profesijā strādātu vairāk vīriešu
dzimuma pārstāvju, bet sociālā darba
nelielā samaksa ir iemesls, kāpēc
vīrieši šajā profesijā ir liels retums.
– Reizēs, kad pie mums atbrauc

brīvprātīgie puiši, bērni kā bitītes
aplīp ap viņiem, kopā darbojas,
viņiem ir interesanti. Ģimeni veido
tētis, mamma un bērni, tāpēc kā
audzinātāji ir svarīgi kā vīrieši, tā
sievietes, – secina vadītāja.
Grašu bērnu ciemata vadītāju
priecē patstāvīgā dzīvē aizgājušo
Grašu bērnu ciemata jauniešu
ciemošanās. Viņi nebaidās dalīties
ar gūto pieredzi, un ciemata bērniem
sniegtā atziņa, ka ar darbu, gribēšanu
un ticību nav nekā neiespējama,
ir
nepārvērtējama.
Attīstīties,
papildinot zināšanas, prasmes,
uzņemoties atbildību jau pusaudža
gados, – tas ir liels ieguldījums
nākotnes vārdā. Protams, netrūkst
arī smagu gadījumu. Tas liek
aizdomāties: kāpēc? Mierinājumam
kalpo labs piemērs: bērniem ģimenē
tiek doti vienādi apstākļi, bet ne
visos atbildības izjūta ir vienāda.
Tā ir svarīga īpašība veiksmīgai
dzīvei.
Santa Krusiete,
autores foto

Jauniešu apmaiņas programma Francijā „L’eau à la bouche”
Šā gada 5. jūlijā septiņi skolēni
un skolotāji Uģis Fjodorovs un Sarmīte Lukša devās ceļā uz Francijas
dienvidu pilsētu Lagardellu, lai
nepilnas divas nedēļas piedalītos
jauniešu apmaiņas programmā
„L’eau à la bouche” („Vienosimies
dažādībā”). Šajā projektā piedalījās
jaunieši no Francijas, Rumānijas un
Latvijas.
Ceļš ilga divas diennaktis, vienu
nakti palikām viesnīcā Polijā.
Ceļš nebija garlaicīgs, jo bija
lieliska kompānija, kas kliedēja
garlaicību.
Lagardellā mēs ieradāmies 7. jūlijā agri no rīta, tur mūs sagaidīja
nometnes vadītāja un aizveda līdz
nometnei. Teikšu godīgi – sākumā
nebija viegli iejusties, bet vēlāk,
laikam ritot, satuvinājāmies ar
pārējiem nometnes dalībniekiem.
Šajā nometnē tika pavadīti daudzi
jautri, daži pat satraucoši notikumi.
Kā vieni no spilgtākajiem bija
brauciens uz Tulūzu, kur notika

Francijas neatkarības dienas pasākums, un diena pludmalē pie
Vidusjūras. Protams, bija arī
nopietnākas lietas, piemēram, izglītojošas diskusijas par stereotipiem un dzimumu vienlīdzību. Skatījāmies filmu par dažādu
pārtikas produktu ražošanu un
apmeklējām saimniecību, kurā
audzē ekoloģiskos dārzeņus.
Katrai valstij bija iespēja prezentēt sevi un savu kultūru. Latvijas vakarā mēs rādījām trīs
prezentācijas: par Latvijas dabu,
dziesmu un deju svētkiem un dainu
skapi. Mēs iemācījām nometnes
dalībniekiem dažas latviešu tautas
dejas un spēlējām dažādas spēles.
Kopumā es teiktu, ka nometnē
bija ļoti jautri un noderīgi pavadīts
laiks, ko varēs ilgi atcerēties un
pārrunāt. Nometnes dalībniece Elisa
par nometni izsakās šādi: „Man
apmaiņas projekta brauciens uz
Franciju ļoti patika. Šajā braucienā
es iepazinu citu projektā esošo

valstu kultūru un it īpaši to gardākos
ēdienus. Ar prieku palīdzēju arī
franču un ungāru jauniešiem
iepazīt mūsu kultūru un parādīt tās
skaistumu. Visa brauciena garumā
bija aizraujošas iespējas redzēt un
iepazīt dažādo Francijas dabu un
skaistākās vietas. Vispatīkamākais,

protams, bija iespēja iegūt jaunus
draugus un pieredzi.’’
Es iesaku visiem, kam ir iespēja,
piedalīties šādās jauniešu apmaiņas
programmās.
Monta Vereba,
projekta dalībniece,
foto no Kristīnes Vīčas arhīva

Intelektuālā fotoorientēšanās Cesvainē
Pagājušajā trešdienā, dažādojot darbdienas vakaru, Cesvainē
norisinājās intelektuālā fotoorientēšanās, pulcējot septiņas
azartiskas komandas.
Sacensību dalībniekiem tika
izsniegtas kartes ar fotoattēliem,
kuros redzamās vietas pilsētvidē
ir jāpazīst, jāatrod un kurās līdzīgā
stilā kā paraugā komandai ir
jānofotografējas. Dažās no vietām
bija jāveic arī īpaši uzdevumi,
piemēram, pie Cesvaines televīzijas
torņa no papīra jāizveido miniatūrs
lielā torņa līdzinieks, savukārt pie
Cesvaines pils – pēc iespējas tuvāk
oriģinālajam izskatam jāuzzīmē pils
priekšskats (par uzdevumiem varēja
dabūt papildu punktus).
Veiksmīgi un īsā laikā atraduši
visus objektus, kā arī izpildījuši
īpašos uzdevumus, pirmie finišā
ieskrēja komanda „Rukši” – Liene
Bērziņa, Jolanta Romanovska, Jānis

Zaļkalns un Inga Sebriņa. 2. vietā
finišēja komanda „Dunduri” – Lilita
Ļava, Jēkabs Āboltiņš un Markuss
Praškevičs. Ir jāpiebilst, ka šajā

komandā startēja divi paši jaunākie
sacensību dalībnieki, pierādot,
ka mazi bērni dažkārt spēj skriet
ātrāk par pārējiem. 3. vietu ieguva

Inga Serbiņa ar komandu

komanda „Draudzība” – Emīls
Stiprais, Kristers Rudzītis, Anete
Cielava un Monika Puzule.
Tā kā katrā komandā bija vismaz
viens vietējais dalībnieks, kas
Cesvainē labi orientējas un pazīst
gan ielas, gan zīmīgākos pilsētas
objektus, visas komandas fotoattēlus
pazina veiksmīgi, un arī to
atrašana lielas grūtības nesagādāja.
Veiksmīgi
veikuši
sacensību
distanci, dalībnieki iestiprinājās,
ēdot zupu un speķpīrāgus, dalījās
gūtajos iespaidos un vienkārši labi
pavadīja laiku.
Sacensību organizatore Lāsma
Markevica pateicas visiem dalībniekiem, kuri nenobijās no karstā
laika un piedalījās šajā pasākumā.
Liels paldies arī visiem, kuri
palīdzēja pasākuma organizēšanā!
Rita Turkina,
Alīnas Lapas foto

22. TOP
bumbas
3. posms
Cesvainē
Cesvaines novada svētku ietvaros
Cesvainē norisinājās jauniešu
22. TOP bumbas 3. posms, kurā
piedalījās 11 komandas četros
vecumposmos.
Jaunākajā U-10 grupā (2006. g.
dzimušie un jaunāki) uzvaru izcīnīja komanda „Cīnītāji” – R. Udrass,
J. Liepiņš,
S. D. Lietavietis,
M. Strods. Savukārt U-14 (2002.–
2005. g. dz.) grupā ar M. O. Ļava,
R. Boka un D. Ceļmala piedalīšanos uzvara vietējiem – komandai
„Cesvaine”, bet 2. vietu otro posmu
pēc kārtas izcīnīja „MB-3” –
E. Skuja, E. Priževoits, A. Šilinskis.
U-19 grupā (1999. g. dz. un vecāki)
otro posmu pēc kārtas uzvara
Cesvaines
komandai
„XY” –
J. Iškāns, Dz. Tonnis, P. Putniņš,
R. Kampāns, sudrabs komandai
„Serbi” – S. Kalniņš, K. Lancmanis, J. Vanags, bet godpilnajā
3. vietā
ierindojās
madonieši
„Ten Free Games” – N. Meiers,
A. Baltiņš, R. Actiņš, J. Daugello.
Liela pateicība Agnim Beķerim,
Cesvaines labiekārtošanas nodaļai,
Cesvaines bērnu un jauniešu
centram, AS „Cesvaines piens” un
„Red bull”.
Ilvija Trupavniece,
autores foto

Mirklis no sīvās cīņas

„Atvasaras kauss 2015” Cesvainē
14. un 15. augustā Cesvainē
norisinājās pludmales volejbola
sacensības „Atvasaras kauss
2015”, pulcējot azartiskus aktīva un sportiska dzīvesveida cienītājus ar dažādām iemaņām
volejbola spēlē.
Piektdienas pirmajā pusē savstarpēji sacentās bērnu un jauniešu

komandas (zēni un meitenes
vecumā līdz 15 gadiem). 1. vietu
šajā konkurencē izcīnīja komanda
„Vīri baltā” (Jānis Šķēle un Mareks
Baltiņš), 2. vietu – „Kaimiņi” (Vīgants Vasilišins un Mārcis Matīss),
savukārt 3. vietu – „Zāle” (Kristīne
Kuprane un Matīss Tālmanis) –
komanda, kurā spēlēja vienīgā

meitene, uzrādot ne sliktāku
sniegumu kā puiši.
Dienai tuvojoties noslēgumam,
laiks rādīt savas iemaņas bija
meiteņu un sieviešu komandām.
Šajā grupā bija nokomplektētas trīs
komandas, vienlaikus radot gan
mierinājumu, ka godalgas iegūs
visas dalībnieces, gan spriedzi

Bērnu un jauniešu komandas vecuma grupā no 10-15 gadiem

Cesvaines Ziņas

par vietu sadalījumu. Pēc spēles
sievišķīgā
atmosfērā
1. vietu
ieguva komanda „Dzelzava” (Zane
Agarelova un Paula Kļaviņa), aiz
sevis atstājot vietējās komandas
„Zāle” (Brenda Pikuma un Paula
Tālmane) un „Cesvaine” (Lāsma
Markevica un Jana Medniece), kas
attiecīgi ierindojās 2. un 3. vietā.
Sīvākā cīņa vislielākajā (vīriešu)
konkurencē risinājās sestdien, kad,
par spīti prognozēm par salīdzinoši
vēsākiem laikapstākļiem, diena
krietni iesila un saule spēlētājus
nežēloja ne mirkli. Nepaguruši
izspēlējot vairākas spēles vienu aiz
otras, sīvā cīņā par uzvarētājiem
vīriešu
konkurencē
kļuva
komanda „Tabors” (Tomass Ralfs
Ābolkalns un Sandijs Ābolkalns),
2. vietā
ierindojās
komanda
„Jāņukalns” (Agnis Kaļva un
Valters Maksimovičs), savukārt
trešie palika cesvainieši – komanda
„Beachball” (Matīss Šauro un
Artūrs Fjodorovs).
– Vasaru iesākām ar atklāto
pludmales volejbolu Cesvainē
„Saulgriežu kauss 2015” un
noslēdzām ar „Atvasaras kausu

2015”. Cerams, ka šī tradīcija
turpināsies arī nākamajos gados
un volejbols spēs piesaistīt arvien
vairāk šā sporta veida cienītāju, –
uzsvēra viena no volejbola spēļu
organizatorēm Ilvija Trupavniece,
šā turnīra norisē par atbalstu
sakot paldies Cesvaines novada
pašvaldības labiekārtošanas nodaļai
un sacensību tiesnesim Dzintaram
Tonnim.
– Pasākums bija labi organizēts,
viss kopumā bija forši. Vienīgais –
varēja vēlēties vairāk komandu, jo,
piemēram, iepriekšējā turnīrā bija
lielāka atsaucība. Žēl, ka meiteņu
komandu bija tik maz, – vērtēja
sacensību
galvenais
tiesnesis
Dzintars Tonnis. – Vīriešu grupā
spēles bija visinteresantākās. Varēja
redzēt, ka džeki, kas cīnījās par
1. vietu, arī ikdienā regulāri trenējas.
Tātad mūsējiem vēl ir, kur augt.
„Atvasaras kausu 2015” organizēja Cesvaines kultūras nams sadarbībā ar Cesvaines novada domes
bērnu un jauniešu centru. Godalgoto
vietu ieguvēji tika apbalvoti ar
medaļām un kausiem.
Rita Turkina, autores foto



Zinību dienas
norises kārtība
Cesvaines
vidusskolā
Līdz 09.50
Klašu audzinātājas satiekas
ar skolēniem, viņu vecākiem
klasē (sākumskolā – 7.45–9.20)
09.30
1.–4. klases skolēnu gājiens uz
lielo skolu kopā ar 12. klases
skolēniem
10.00
Jaunā mācību gada svinīgā
atklāšana skolas aulā
Pēc svinīgā pasākuma –
pirmā klases stunda,
vecākiem – informatīva
sanāksme skolas aulā
12.00
Skolas autobusi ved skolēnus
mājās
Uz tikšanos 1. septembrī!

Ekskursijā uz „Lido”
Cesvaines bērni un jaunieši
15. jūlijā Rīgā apmeklēja „Lido”
uztura skolas nodarbību, kur
mums sniedza ļoti noderīgu informāciju, kā jāēd, lai būtu vesels,
spēcīgs un priecīgs, kā pagatavot
veselīgu maltīti pēc skolas un kā
izvēlēties kvalitatīvākos produktus. Kopā gatavojām pusdienas
un par nodarbības apmeklējumu
saņēmām sertifikātu un pavārgrāmatiņu ar garšīgu ēdienu receptēm.
Liels paldies Cesvaines vidusskolas šoferītim Jānim Brizgam un Janai Medniecei!
Lāsma Markevica

Paziņojums par nodomu
noteikt aizliegumu
audzēt ģenētiski
modificētus kultūraugus
Cesvaines novadā

Cesvaines novada dome paziņo,
ka ir nodomājusi noteikt aizliegumu audzēt ģenētiski modificētus
kultūraugus Cesvaines novadā, tas
ir, gan Cesvaines novada pilsētā
Cesvainē, gan Cesvaines pagastā,
uz 10 gadiem, līdz 2025. gada
31. decembrim.
Lūdzam viedokļus, priekšlikumus vai iebildumus iesniegt
Cesvaines novada domes lietvedībā Pils ielā 1A Cesvainē,
Cesvaines novadā, līdz 2015. gada
25. septembrim.
Iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā termiņā ir
uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.
Nr. 8 (265) 2015. gada 26. augustā
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 470 eks.
Redaktore – Santa Krusiete,
tālr. 64852030,
e-pasts: santa.krusiete@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 5. datumam.



Skeitparka lietotāju ievērībai

Dzimuši

Kārtības noteikumi skeitparkā
1. Skeitparks ir brīvi pieejams
apmeklētājiem katru dienu.
2. Katrs skeitparka apmeklētājs
pats uzņemas pilnu atbildību
par savas veselības un inventāra
atbilstību
izvēlēto
aktivitāšu
veikšanai.
3. Izmantojot skeitparku, braucējiem ir jālieto aizsargi (elkoņu,
ceļu un delnu locītavām) un galvas
aizsargķiveres.
4. Skeiteriem ir jādara viss
iespējamais, lai izvairītos no savstarpējām sadursmēm, jāizvēlas piemērotākais un drošākais braukša-

nas ātrums un veids.
5. Par skeitparka bojājumiem
ziņot pašvaldības labiekārtošanas
dienestam.
Skeitparkā aizliegts
1. Lietot alkoholiskos dzērienus,
smēķēt un lietot citas apreibinošas
vielas, atrasties apreibinošu vielu
ietekmē.
2. Skeitot bez ķiveres, roku un
kāju aizsargiem.
3. Braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem, velosipēdiem,
izņemot speciāli sagatavotus velosipēdus (BMX tipa).
4. Izmantot skeitparka elementus

skeitošanai nelabvēlīgos laika apstākļos.
5. Lauzt, aprakstīt vai citādi
bojāt skeitparka aprīkojumu un
tur izvietotos elementus, piegružot
teritoriju.
6. Pirmsskolas vecuma bērniem
ir aizliegts atrasties skeitparka teritorijā bez vecāku uzraudzības.
Administratīvo
pārkāpumu
protokolu par šo noteikumu
neievērošanu ir tiesīgs sastādīt
Cesvaines pašvaldības kārtībnieks.
Drošības noteikumi ir jāievēro arī
bērnu rotaļu laukumā.

Ar jauno mācību gadu par
valsts budžeta līdzekļiem tiks
nodrošinātas brīvpusdienas arī
4. klases skolēniem, bet, tā kā daļu
Cesvaines vidusskolas skolēnu
pusdienu dotē novada pašvaldība
un, summējot pusdienām paredzēto
finansējumu ar valsts piešķirtajiem
līdzekļiem, rodas ietaupījums, to

veiksmīgi var novirzīt 5. klases
skolēnu brīvpusdienām.
– Cesvaines vidusskolā pusdienas vienam skolēnam izmaksā
1,20 eiro dienā: 1 eiro maksā
skolēnu vecāki, bet 20 centus
dotē pašvaldība. Pirmajām trim
klasēm pērn brīvpusdienas tika
nodrošinātas par valsts budžeta

līdzekļiem. Ne vienmēr visi
skolēni simtprocentīgi apmeklē
skolu – un, rēķinoties ar novada
atbalstu, rodas ietaupījums, kuru
veiksmīgi varam izmantot, –
informē Cesvaines vidusskolas
direktors Didzis Baunis.

Cesvaines vidusskolā brīvpusdienas arī 5. klasei

Santa Krusiete

Cesvaines Mūzikas un mākslas skola piedāvā
MŪZIKA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu
mērķi mūzikas instrumenta spēles
vai dziedāšanas prasmju apguvē,
piedāvājam speciālistu vadībā
apgūt
klavierspēles, vijoles spēles,
flautas spēles, saksofona spēles,
klarnetes spēles, dziedāšanas
prasmes profesionālās ievirzes
izglītības programmās
ar 6–9 gadu vecumu
valsts finansētās 4, 6, 8 gadu
programmās ar vecāku līdzfinansējumu 7 EUR mēnesī
vai
apmeklēt pašapmaksas nodarbības personām bez vecuma
ierobežojuma ar samaksu 6 EUR
par vienu nodarbību.
Mūzikas
instrumenta
vai
dziedāšanas prasmju apguve attīsta
spējas darboties jebkurā jomā.
Ja jums nav skaidri mērķi,
palīdzēsim tos atrast un izveidot
īstenošanas plānu, tiekoties
otrdien, 2015. gada 25. augustā,

plkst. 18.00
Cesvaines
pils
II stāvā
vai sazinoties pa telefonu
64852498, 26446141.
Bērniem ir jānodzied dziesma.
Sagatavojiet dzimšanas apliecības
kopiju!
Pārējo dokumentu veidlapas
aizpildīsiet uz vietas.

MĀKSLA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu
mērķi vizuāli plastiskās mākslas
prasmju
apguvē,
piedāvājam
speciālistu vadībā apgūt
zīmēšanas, gleznošanas, mākslas valodas pamatu, veidošanas,
kompozīcijas prasmes profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla
ar 9 gadu vecumu valsts finansētā 5 gadu programmā ar ve-

Eiropas kultūras mantojuma dienas
Cesvaines pilī 12. septembrī
plkst. 11.00 Eiropas kultūras mantojuma dienu svinīga atklāšana
● Karoga pacelšana Cesvaines pils pagalmā
● Cesvaines novada domes priekšsēdētāja uzruna
● Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvja uzruna
● Cesvaines pūtēju orķestra sveiciens svētkos
plkst. 11.30 Cesvaines pils balles zālē konference praktikums
„Cesvaines pils trīs gadsimtos”
● „Kultūras pieminekļu aizsardzība Latvijā, Igaunijā, Polijā”
ICOM (Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja), ICOMOS (Starptautiskā kultūras pieminekļu un ievērojamu vietu
saglabāšanas padomes Latvijas nodaļa) eksperts, UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas projekta „Latvijas kultūras mantojums” autors
Vitolds Mašnovskis
● „Restaurācijas ētiskie un estētiskie aspekti”
Būvmākslas restaurators, meistars, Rīgas pils atjaunošanas
metodiskās padomes priekšsēdētājs, LAK restauratoru ģildes
priekšsēdētājs Valdis Jānis Platais
● „Cesvaines pils vēsture trīs gadsimtos”
Cesvaines muzeja speciāliste Daiga Matroze
● „Vulfu dzimta Cesvainē”
Novadpētniece Māra Evardsone
plkst. 13.30 izzinoša ekskursija Cesvaines pilī
plkst. 15.00 svētku koncerts Cesvaines pils balles zālē
„Romantisma mūzikas pērles”
Latvijas Nacionālās operas soliste Baiba Berķe un
pianiste Ilze Kundziņa

Cesvaines Ziņas

cāku līdzfinansējumu
7 EUR mēnesī
vai
apmeklēt gleznošanas nodarbības personām bez vecuma
ierobežojuma ar samaksu 7 EUR
par vienu nodarbību (sadalot
samaksu uz grupas dalībniekiem
līdz 12 personām).
Iespējamas
arī
bezmaksas
nodarbības.
Vizuāli
plastiskās
mākslas
prasmju apguve attīsta spējas
darboties jebkurā jomā.
Ja jums nav skaidri mērķi,
palīdzēsim tos atrast un izveidot
īstenošanas plānu, tiekoties
ceturtdien, 2015. gada 27. augustā, plkst. 18.00 Pils ielā 4,
II stāvā,
vai sazinoties pa telefonu
64852498, 26446141.
Sagatavojiet dzimšanas apliecības
kopiju! Pārējo dokumentu veidlapas
aizpildīsiet uz vietas.
Inta Stiene, direktore

Afiša
2. septembrī plkst. 11.00
Cesvaines kultūras namā teātra
izrāde „Teātris un es” sniegumā
„Misija „Krokodils””
Piedzīvojumu komēdija „Misija
„Krokodils”” domāta bērniem
vecumā no 4 līdz 10 gadiem, tā
ir pilna negaidītu notikumu un
noslēpumu, varoņi iekļūst dažādās
sarežģītās situācijās.
Režisors: Armands Ekštets
Ieejas biļete – 1,00 eiro

Bezmaksas
fizioterapijas
nodarbības
Katru otrdienu plkst. 12.00 senioru
sporta laukumā notiks bezmaksas
fizioterapijas nodarbības.
Nodarbības vadīs sertificēta
fizioterapeite.

Jānis Dzenis jūlijs
Ralfs Leišaunieks augusts

Laulāti
Aleksandrs Koržs un
Aleksandra Krupeņņikova
jūlijā
KasparsValmiers un
Ineta Gintaute jūlijā

Apsveikumi
Vēl gadi būs bagāti, skaisti
		
būs gadi,
Būs pērkona vasaras, ziemā
		
snigs sniegs,
Jo cilvēks ir tas, kas šo
skaistumu rada.
Un bagāts ir tas, kas spēj
citiem to sniegt.
80 gados – Zoju Putāni,
Zigfrīdu Sokolovu
85 gados – Mildu Luciju
Ozolu, Rontu Priedīti
91 gadā – Mariju Tuskovu

Atceries, pārdomā noieto dzīvi,
Ieklausies, krūtīs kā pukst tava
		
sirds!
Sirsnīgi sveicam
Zigfrīdu Sokolovu skaistajā
dzīves jubilejā!
Sieva, bērni, mazbērni un
mazmazbērni

Vēl jau augusts smaržīgas rozes
tavās rokās reibinot liek.
Vēl jau svešas tev asteru
		
skumjas,
līksmo dvēselē mežvīna prieks.
Vēl to dienu vesela jūra,
kas kā pīlādži debesīs zied,
Pie tā zeltainā mākoņa turies,
kurā vasara nenoriet!
		
(K. Apškrūma)
Stipru veselību, labu omu un
daudz labu domu skaistajā
dzīves jubilejā vēlam kolēģītei
Sandrai Rudukai!
Cesvaines pirmskolas
„Brīnumzeme” kolektīvs

Miruši
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija
Iraida Smalniece 1930–2015
Artūrs Antonovs 1935–2015
Arnis Rudzītis
1950–2015
Aivars Kaidags 1958–2015
Ķinderu kapu pārzines
informācija
Jānis Kaplērs
1934–2015
Jānis Šveics
1936–2015
Aija Olita Šauro 1951–2015
Cesvaines kapu pārziņa
informācija
Nellija Naudiša 1931–2015
Biruta Tetere
1940–2015
Māra Bute
1957–2015

