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Redaktores sleja Laipni gaidīti uz Cesvaines novada svētkiem
Ar vilinošu liepu ziedu 

smaržu ir pienācis gada 
saulainākais mēnesis jūlijs. 
Kā saule dāsni apmīļo katru 
izplaukušo ziedu, katru 
zāles stiebru, tā rosīgās 
bites – medainos liepu ziedus. 
Piepildītie bišu stropi patīka-
mi pārsteidz biteniekus. Tautas 
medicīnā medus ir pazīstams 
kopš seniem laikiem. Tam 
piemīt dziedinošs spēks. 
Medu lieto gan tīrā veidā, gan 
kopā ar dažādiem pļavā un 
mežā atrodamajiem augiem. 
Sniedzies pēc liepu ziediem, 
izkaltē tos un papildini zāļu 
tējas skapīša plauktus! Šī tēja 
stiprinās dabiskās aizsardzības 
spējas, imunitāti.

Kopš jaunā gada iestāšanās 
ir pavadīts pusgads, aktīvi 
darbojoties, draudzīgi saim-
niekojot. Pēc smagā un 
nopietnā darba ikviens vēlas 
atslodzi, vēlas būt lutināts, 
tāpēc 25. jūlijā novada 
iedzīvotājiem un viesiem 
Cesvaine dāvās īpašu 
gaisotni, neikdienišķu ritmu. 
Norisināsies gada lielākie, 
gaidītākie un iecienītākie 
svētki – Cesvaines novada 
svētki. Izbaudi svētku dienā 
sagādātos pārsteigumus, 
ļaujies smiekliem, ļaujies 
dziesmām, ļaujies dejām!

Neaizmirstami un mūžīgi 
atmiņās paliekoši būs 
XI Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku 
dalībnieku stāsti, pieredze, 
pārdzīvojumi, arī šā nozīmīgā 
Latvijas kultūras notikuma 
laikā piedzīvotie misēkļi. Tie 
ir svētki ne tikai Rīgai, bet 
visai Latvijai, tie dzīvo tautas 
dejas virpulī un mūzikas taktī. 
Dziesmā un dejā ir tautas 
spēks.

Nedrīkst nenovērtēt saldo 
dārza un meža velšu bagātību, 
kas garšas kārpiņām liek 
sarosīties. Tā vien roka 
kāro noplūkt pat vēl īsti 
nenogatavojušos ogu un 
izgaršot to kā pirmoreiz.

Novēlu ikvienam lasītājam 
neaizmirst uzkrāt vitamīnu 
devu organisma stiprināšanai.

Santa Krusiete

Skanīgā, sportiskā un sirsnīgā 
gaisotnē 25. jūlijā Cesvaine pār-
vērtīsies svētku nokrāsās. Kul-
tūras bagātajam novadam Ces-
vainei, tās iedzīvotājiem un 
viesiem svētki allaž ir bijis īpašs 
notikums, taču šogad pasākumu 
papildinās vēl nebijušu notikumu 
virkne. Lai gan kulminācijas die-
na būs sestdien, aktīva darboša-
nās notiks visas nedēļas garumā.

No 19. līdz 25. jūlijam Cesvaines 
mākslas studija organizēs māk-
slinieku plenēru „Cesvaines māk-
slas plenērs 2015”. Kāds būs 
mākslinieku domu, izjūtu un krāsu 

lidojums, varēs ieraudzīt mākslas 
plenēra noslēguma pasākumā 
25. jūlija pēcpusdienā salona „Divi 
torņi” pagalmā.

25. jūlijā reizē ar gaiļu dziesmām 
novada iedzīvotājus modinās 
Cesvaines pūtēju orķestris. No rīta 
līdz pat pēcpusdienai Cesvaines 
centra skvēri, Pils un Parka iela 
pārvērtīsies par iespēju zemi. 
Pircējus priecēs raibais amatnieku 
un mājražotāju tirdziņš. Uz 
brīvdabas skatuves ar svētku 
programmu „Savai pilsētai” kāps 
Cesvaines pašdarbības kolektīvi. 
Radošā darbnīca „LaCreation” ar 

pašgatavotām svecēm, saldumiem, 
ziepēm un daudz ko citu spēs uzburt 
emociju pilnus brīžus gan lieliem, 
gan maziem. Cesvaines Mūzikas 
un mākslas skolas skolotāji un 
skolēni sanāks vienuviet, lai 
nodotos kopīgai nodarbei – glez-
nošanai. Pārsteigumus sagādās 
raksturā, izdarībās mainīgie Rīgas 
mīmi. Figūras no baloniem veidos 
garkāji, bet karikatūristi pasākuma 
apmeklētājiem atmiņai atstās 
zīmējumus. Izrādes „Brīnums brī-
numa galā” galveno varoņu 
neparastie piedzīvojumi atkal un 
atkal apliecinās, ka pasaulē nav 

skaistākas un brīnumainākas vietas 
par mājām. „Pārsteiguma tēli” uz 
kopīgām rotaļām aicinās kā bērnus, 
tā pieaugušos, bet par smieklu de-
vu parūpēsies jautrā izrāde „Sunītis 
un Kaķīte” un humorpilnais stāsts 
par bērna lomu tēva izglītošanā –
stand-up komēdija bērniem.

Cesvaines centrs jau kopš rīta 
tiks nodots sportisko aktivitāšu 
cienītāju rīcībā. Uz sacensību 
„22. Top bumba-2015” 3. posmu 
pulcēsies ielu basketbola spēlētāji 
un atbalstītāji, bet paralēli tam 
ikviens fizisko sagatavotību varēs 
pārbaudīt dažādās sportiskajās 
aktivitātēs.

Svētku pasākuma programmas 
ietvaros Cesvaines novada domes 
zālē būs apskatāma kultūras nama 
radošās studijas gleznu izstāde 
„Iztēles ziedi”, Cesvaines pilī – 
Latvijas Tekstilmākslas asociācijas 
tekstilmākslas izstāde „Saspēle” 
un etnogrāfes Anetes Karlsones 
sagatavotā izstāde „Tautas ap-
ģērbs un mode 12.–20. gs.”, klē-
tī – Cesvaines fotomākslinieku fo-
toizstāde.

Cesvaines pils zālē ar koncertu 
„Ziemeļu sāga” viesosies Latvijas 
Nacionālās operas soliste Evija 
Martinsone, pianists Aldis Liepiņš 
un čellists Ivars Bezprozvanovs, 
kuri izpildīs zviedru, somu, 
norvēģu tautasdziesmas, grupas 
„ABBA” u. c. pasaulē zināmu 
izpildītāju dziesmas.

Pēcpusdienā Cesvaines evaņ-
ģēliski luteriskajā baznīcā ēr-
ģelnieces Ilonas Birģeles un Lat-
vijas Nacionālās operas solistes 
Ingas Šļubovskas koncertā 
„Dziesmas par laimi” skanēs tikai 
latviešu komponistu radītā vokālā 
mūzika, bet vēlāk Cesvaines pils 
pagalmā tautā zināmas un iemīļotas 
dziesmas izdziedās leģendārās 
latviešu grupas „Menuets” un 
„Pērkons”.

Iestājoties tumsai, Cesvaines  
pils parkā ar elpu aizraujošu, 
adrenalīna bagātu un spilgtu 
šovu skatītājus pārsteigs moto 
kaskadieru šovs.

Novada svētki nav iedomājami 
bez svētku balles Cesvaines pils 
pagalmā, tāpēc kopā ar iecienīta-
jām latviešu grupām „Bruģis”, 
„Kamēr jauni” un jauniešu grupu 
„Melns uz balta” novada ļaudīm 
un viesiem būs iespēja izlocīt kājas 
dzīvās mūzikas pavadījumā, bet 
svētku kulminācijā – ugunspuķes 
debesīs un parkā.

Lai svētku noskaņa mīt ikvienā 
no jums!

Santa Krusiete
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2015. gada 18. jūnija 
domes sēdē

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 10 Cesvainē 2015. gada 18. jūnijā (sēdes protokols Nr. 7, 9. §)
Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2013. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 

„Par atvieglojumiem ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines novada vispārējās izglītības iestādēs”

• Atbalstīja Cesvaines internātpamatskolas 
ēkas jumta būvniecību.

• Piekrita, ka domes priekšsēdētājs noslēdz 
būvniecības līgumu ar SIA „JKWOOD” 
par skeitparka būvniecību Augusta Saulieša 
ielā 1 Cesvainē Cesvaines novadā par 
16 879,50 euro.

• Nolēma atzīt par spēkā neesošu 2015. ga-
da 18. jūnija domes sēdes lēmumu par noteik-
to maksu 1 euro A3 lapas abu pušu krāsaino 
kopiju kopēšanai Cesvaines bibliotēkā un 
noteica maksu 1 euro par A3 lapas vienas 
puses krāsaino kopiju kopēšanu Cesvaines 
bibliotēkā.

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 
17. panta trešās daļas 11. punktu, likuma 
„Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu

1. Izdarīt pašvaldības domes 2013. gada 
30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 
„Par atvieglojumiem ēdināšanas izdevumu 

samaksai Cesvaines novada vispārējās 
izglītības iestādēs” („Cesvaines Ziņas”, 2013, 
Nr. 3) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt noteikumu 3. punktu šādā 
redakcijā: „3. Tiesības saņemt atvieglojumus 
ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines 

Cesvaines novada domes 2015. gada 18. jūnija saistošo noteikumu Nr. 10 „Par grozījumiem Cesvaines 
novada domes 2013. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par atvieglojumiem ēdināšanas 

izdevumu samaksai Cesvaines novada vispārējās izglītības iestādēs”” paskaidrojuma raksts
Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paplašina personu loku, kurām ir tiesības saņemt atvieglojumus ēdināšanas izdevumu samaksai 

Cesvaines novada vispārējās izglītības iestādēs.
Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Lai sniegtu atbalstu trūcīgām personām, tiek paplašināts trūcīgo personu loks, kam paredzēti atvieglojumi ēdināšanas 
izdevumu samaksai Cesvaines pirmskolā „Brīnumzeme”. Līdz šim atvieglojumus saņēma trūcīgu personu bērni, 
kuri apguva obligāto programmu piecgadniekiem un sešgadniekiem. Ar grozījumiem noteikumos paredzēts, ka visi 
trūcīgu personu bērni varēs saņemt ēdināšanas izdevumu samaksas atvieglojumus 100 % apmērā, ja bērni apmeklē 
Cesvaines pirmskolu „Brīnumzeme”.

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Pašvaldības atbalsts trūcīgām ģimenēm, kas izpaužas kā atvieglojumi ēdināšanas izdevumu samaksai pirmskolā, 
būtiski neietekmēs pašvaldības budžetu.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi.

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas darbavietas vai paplašināt esošo institūciju 
kompetenci.

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Saistošajos noteikumos noteiktā kārtība ir labvēlīga iedzīvotājiem, jautājums tika apspriests finanšu komitejas sēdē, 
un konsultācijas ar iedzīvotājiem netika paredzētas.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 6 Cesvainē 2015. gada 19. martā (sēdes protokols Nr. 4, 6. §)
Saistošie noteikumi par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo 

alkoholisko dzērienu ražošanai Cesvaines novadā
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu 

aprites likuma 8. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 

Cesvaines novada pašvaldībā komersantam 
tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu 
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no 
savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos 
un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā 
augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai 
citu saražotos alkoholiskos dzērienus.

2. Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo 
alkoholisko dzērienu ražošanai Cesvaines 
novadā (turpmāk – atļauja) tiek izsniegta uz 
komersanta pieprasīto laiku.

3. Atļauju izdod Cesvaines novada domes 
izpilddirektors (turpmāk – izpilddirektors).

II.  Atļaujas izsniegšana
4. Lai saņemtu atļauju, komersants 

Cesvaines novada domē iesniedz iesniegumu, 
kurā norāda:

4.1. komersanta nosaukumu, nodokļu 
maksātāja reģistrācijas numuru, juridisko 
adresi, kontakttālruni;

4.2. ražošanas vietu (adresi);
4.3. ražošanai paredzēto:
4.3.1. saražotā vīna vai raudzēto dzērienu 

kopējo apjomu (litros);

4.3.2. absolūtā alkohola daudzumu 
saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos 
(litros);

4.4. ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas 
tiesību apliecinoša dokumenta kopiju.

5. Izpilddirektors izskata iesniegumu at-
ļaujas saņemšanai un Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par 
atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt 
atļauju.

6. Izpilddirektors atsaka izsniegt atļauju, 
ja:

6.1. komersants nav iesniedzis visus saistošo 
noteikumu 4. punktā minētos dokumentus;

6.2. komersants atļaujas saņemšanai 
sniedzis nepatiesas ziņas;

6.3. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas 
atrodas:

6.3.1. sociālās aprūpes, ārstniecības un 
izglītības iestāžu, policijas, kā arī izglītības 
iestāžu dienesta viesnīcu ēkās un to teritorijā;

6.3.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai 
pašvaldības iestādes;

6.3.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai 
vairākdzīvokļu) mājā;

6.3.4. alkoholisko dzērienu ražošana 
norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko 
kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

III. Atļaujas atcelšana
7. Izpilddirektors ar motivētu lēmumu ir 

tiesīgs atcelt izsniegto atļauju, ja:
7.1. komersants atļaujas saņemšanai 

sniedzis nepatiesas ziņas;
7.2. izbeigta attiecīgā ražošana atļaujā 

norādītajā vietā;
7.3. alkoholisko dzērienu ražošana 

norādītajā vietā apdraud sabiedrisko kārtību 
un citu personu tiesību aizsardzību.

8. Lēmumu par atļaujas atcelšanu 
izpilddirektors pieņem viena mēneša laikā no 
7. punktā minēto apstākļu konstatēšanas un 
par to rakstiski nekavējoties paziņo atļaujas 
saņēmējam.

9. Izpilddirektors ir atbildīgs par saistošo 
noteikumu izpildes novērošanu.

IV. Nobeiguma noteikumi
10. Izpilddirektora izdoto administratīvo 

aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt 
Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā 
tiesu namā Administratīvā  procesa  likumā 
noteiktajā kārtībā.

11. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
pašvaldības laikrakstā „Cesvaines Ziņas”.

V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2015. gada 19. marta saistošo noteikumu Nr. 6 
„Saistošie noteikumi par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko 

dzērienu ražošanai Cesvaines novadā” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Cesvaines novada dome izsniedz atļauju komersantam, kurš pats ražo vīnu, 
raudzētos dzērienus vai pārējos alkoholiskos dzērienus no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās 
iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus. 
Saistošie noteikumi nosaka dokumentus, kas komersantam jāiesniedz, lai saņemtu atļauju.

2. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Lai pašvaldība varētu izsniegt atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās 
pašvaldības teritorijā, tā to var darīt kārtībā, kāda noteikta tās saistošajos noteikumos – tā noteikts Alkoholisko dzērienu 
aprites likuma 8. panta otrajā daļā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Projekts nerada ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi ļauj komersantiem saņemt atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai, 
tādējādi veikt saimniecisko darbību.

5. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas darba vietas vai paplašināt esošo institūciju 
kompetenci.

6. Konsultācijas ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekta izstrādē netika veiktas konsultācijas ar privātpersonām.

pirmskolā „Brīnumzeme” (turpmāk – pirm-
skola) ir pirmskolas izglītojamajam, kura 
ģimene ir atzīta par trūcīgu.”

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 
1. septembrī.

V. Špats, domes priekšsēdētājs

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 8 „Par 
grozījumiem Cesvaines novada domes 
2015. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 2 „Cesvaines novada pašvaldības 2015. gada 
budžets””.

• Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldī-
bas 2015. gada publisko pārskatu.

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 9 „Par 
pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās 
vietās”.

• Noteica maksu par vienas puses krāsaino 
kopiju izgatavošanu Cesvaines bibliotēkā: 
A4 lapa – 0,30 euro; A4 lapas abas puses – 
0,50 euro; A3 lapa – 0,57 euro un A3 lapas 
abas puses – 1 euro.

• Noteica dalības maksu 4 euro no koman-
das pašvaldības organizētajās sacensībās „Plud-
males volejbols”.

• Uzdeva domes priekšsēdētāja vietnie-
kam Jurim Rozenbergam aizvietot domes 
priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā no 2015. ga-
da 6. jūlija līdz 2. augustam, no 7. septembra 
līdz 11. septembrim, 14. septembrī un no 
11. novembra līdz 16. novembrim, saņemot 
atlīdzību par nostrādātajām stundām.

• Precizēja Cesvaines novada domes atlīdzī-
bas izmaksas nolikumu, nosakot izmaiņas do-
mes priekšsēdētāja atalgojumā un amatpersonu 
atlīdzībā par vienu nostrādāto darba stundu.

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 10 
„Par grozījumiem Cesvaines novada domes 
2013. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 4 „Par atvieglojumiem ēdināšanas izdevu-
mu samaksai Cesvaines novada vispārējās 
izglītības iestādēs””.

• Atbalstīja novada politiski represētās 
personas ar dalības maksājumu 70 euro 
Latvijas politiski represēto personu salidojuma 
organizēšanai.

• Apstiprināja neapdzīvojamo telpu daļas  
Pils ielā 3 Cesvainē Cesvaines novadā nomas 
tiesību izsoles rezultātus: nomas tiesības 
izsolītas par 46 euro mēnesī.

• Komandēja domes priekšsēdētāju Vilni 
Špatu, deputāti Vēsmu Noru, teritorijas 
plānotāju Ramonu Vucāni braucienā uz 
sadarbības partneru pašvaldību Lagardellu 
pie Lezas Francijā no 2015. gada 5. oktobra 
līdz 9. oktobrim; komandējuma laikā domes 
priekšsēdētāja vietniekam Jurim Rozenbergam 
uzdeva aizvietot domes priekšsēdētāju.

• Komandēja Cesvaines bibliotēkas vadītāju 
Vēsmu Noru un Kraukļu bibliotēkas vadītāju 
Larisu Maliginu Madonas reģiona bibliotekāru 
pieredzes apmaiņas braucienā uz Anīkšču 
bibliotēku Lietuvā 2015. gada 19. jūnijā.

• Noteica laiku, kad Cesvaines pils ir atvērta 
apmeklētājiem.

• Piekrita, ka no nekustamā īpašuma 
„Lapsukalns”, kas atrodas Cesvaines pagastā 
Cesvaines novadā, tiek atdalīta 2. zemes 
vienība 2,5 ha platībā, piešķirot nosaukumu 
„Lapsukalna lauks”, un 3. zemes vienība 2,7 ha 
platībā, piešķirot nosaukumu „Lapsukalna 
mežs”.

• Nolēma iznomāt Matīsam Apenītim, 
dzīv. „Apinīši”, Kraukļi, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads, pašvaldībai piekritīgā 
neapbūvētā zemesgabala daļu 1,98 un 0,79 ha 
platībā uz 5 gadiem lauksaimnieciskai darbī-
bai.

• Mainīja zemes īpašumam „Kalna Mež-
jukāni” nosaukumu uz „Meža Mežjukāni”, 
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.

9. jūlija ārkārtas 
domes sēdē

V. Špats, domes priekšsēdētājs
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Uz Rīgu ar svētku izjūtu sirdī

Kad pļavas un lauki zied, ceriņi 
reibina ar savu smaržu, skolās 
ir noslēdzies atkal viens gads. 
Interesants, spraiga darba un 
atdeves pilns. Skolās ir izsmaržoju-
ši izlaiduma ziedi, izskanējuši 
pateicības vārdi skolotājiem un 
visam skolas personālam.

Pavisam Cesvaines novada 
izglītības iestādes šogad ir absol-
vējuši 39 pamatskolu audzēkņi 
un 21 vidusskolas audzēknis. 
Esam gandarīti, ka divi audzēkņi 
vidējo izglītību ieguva neklātienes 
ceļā – mācoties vakarskolā. Mūzi-
kas un mākslas skolu šogad 
absolvēja 11 audzēkņu: 4 – mūzikas 
novirzienu un 7 – mākslas nodaļu.

No 6. līdz 12. jūlijam Rīga 
pulcē bērnus un jauniešus no 
visas Latvijas uz XI Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem. 8. jūlijā uz gal-
vaspilsētu devās Cesvaines vidus-
skolas instrumentālais  ansam-
blis  „Green Neon” un tā vadītājs 

Ainārs Melbārdis, lai pasākuma 
ietvaros kā dziesmu svētku da-
lībnieki uzstātos ar koncertpro-
grammu Rīgā, Vērmanes dārzā.

Uz jautājumu, ar kādām emoci-
jām dodas uz Rīgu, jaunieši atbild, 
ka ir jūtams satraukums: – Ik pa 
laikam pārņem divējādas izjūtas: 

ir liela vēlme kāpt uz skatuves un 
klausītājiem pārliecinoši parādīt 
savas spējas mūzikas lauciņā, 
bet paralēli tam viltīgi iezogas 
pietātes izjūta par uzstāšanos kup-
lās publikas priekšā, lai gan par 
gūto līdzšinējo pieredzi nevarētu 
sūdzēties. Arī mainīgie laikapstākļi 
nespēs nomākt izbaudīt svētku 
burvību. Galvenais – lai līdzi 
paņemtā aparatūra būtu pasargāta 
no laika ziņās prognozētajiem 
lietiem.

XI Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki ir jau 
pusē, un svētku atmosfēra virmo 
katrā Rīgas mājā, katrā ielā, 
tomēr jaunieši nav vīlušies, ka 
nevarēja tajos piedalīties jau kopš 
pirmās dienas. Daļa instrumentālā 
ansambļa „Green Neon” dalībnieku 
ir piedalījušies iepriekšējos Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos, kuri no pirmās līdz pēdējai 
svētku nedēļas dienai bija piesātināti 
ar dažādiem pasākumiem. Daļai 
jauniešu šie būs pirmie svētki.

Muzikanti Rīgā pavadīs trīs die-

Skolas formas pamazām ienāk arī Cesvaines vidusskolā
Arvien biežāk pirms katra 

mācību gada sākuma mācību 
iestādēs izskan diskusijas par to, 
vai vajadzētu ieviest skolas formas 
tērpus. Lai gan likumdošanā nav 
paredzēts, ka skolas formas tērpi ir 
obligāta prasība, mācību iestādes 
drīkst noteikt, kādas ģērbšanās 
normas skolā vajadzētu ievērot.

Vienojoties ieinteresētajām pu-
sēm – skolēniem, skolēnu vecā-
kiem, pedagogiem, skolas admi-
nistrācijai – Cesvaines vidusskolas 
vecāku padomē tika nolemts, ka ar 
2015. gada 1. septembri Cesvaines 
vidusskolas 1. klase mācību gadu 
uzsāks skolas formā – zaļā trikotāžas 
vestītē ar izšūtu Cesvaines ģerboni.

– Vairākās blakusnovadu mācību 
iestādēs ir ieviestas skolas formas, 
un iesaistītās puses – vecāki, 
skolēni, pedagogi, pašvaldības – ir 
pozitīvi noskaņotas, tāpēc radās 
ideja par formu ieviešanu arī 
Cesvaines vidusskolā. Līdz šim 
nebija nojausmas, cik tās maksā, kas 
tās ražo, kāds varētu būt skolēnu, 
vecāku, pedagogu ieguvums formas 
ieviešanas gadījumā. Ar šiem 
jautājumiem vērsos pie Cesvaines 
vidusskolas direktora, vēlāk – 
vecāku padomē. Vecāku padomes 
sēdē reakcija bija pozitīva. Novada 
domes priekšsēdētājs Vilnis Špats 
ierosināja doties pieredzes apmaiņas 
braucienā uz vairākām mācību 
iestādēm (Madonas un Gulbenes 
ģimnāzijām, Ļaudonas vidusskolu), 
kurās ir ieviestas skolēnu formas, 
jo svarīga ir diskusija par konkrētu 
pieredzi, kas ir balstīta uz formas 
tērpu ieviešanu.

Skolās, kurās ir ieviestas skolas 
formas, pieredze ir pozitīva. Tie 
bērni un vecāki, kas pret to ieviešanu 
sākotnēji bija izturējušies rezervēti, 
vēlāk atzinuši, ka tās disciplinē, 
rada piederības izjūtu savai skolai 
un klasei un samazina bērnu 
sociālekonomisko nevienlīdzību. 
Pēc vizītes tika gūts apstiprinājums, 
ka ieguvēji ir visi. Tā pamazām 
ideja par formām attīstījās. 
Šogad Cesvaines sākumskolas 
1. klase būs eksperimentālā klase. 
Formas iegādei novada dome 
atbalstīja katru pirmklasnieku ar 
14 eiro līdzfinansējumu, vecāku 
finansējums ir 10 eiro. Vestītes 
saņemt varēs augusta beigās 
vidusskolas lietvedībā vai pie 
direktora, – stāsta Cesvaines pirm-
skolas „Brīnumzeme” pārstāve 
vecāku padomē Aija Turka.

Turpinājumā Aija min, ka 
ieguvums skolai būs pieklājīgi 
ģērbti bērni un vienotība mācību 
iestādē, vienojošs elements, pār-
stāvot Cesvaines vidusskolu olim-
piādēs un konkursos, piederības 
izjūtu savai skolai, savam novadam, 
jo uz formas ir Cesvaines novada 
ģerbonis, formas izvēlētā krāsa 
simbolizē novada karoga krāsu.

– Par vienu no lielākajiem bērnu 
vecāku ieguvumiem var minēt 
mazākas izmaksas bērnu apģērba 
iegādē, jo, pareizi kopjot, vesti 
var lietot vismaz divus gadus. Būs 
mazāk raižu, iegādājoties apģērbu, 
jo viss būs vienkāršāk: veste ir 
elastīga un viegli kombinējama 
ar dažādiem apģērba gabaliem. 
Vecāko klašu skolēniem ietaupīsies 

rīta ģērbšanās laiks. Nedrīkst 
nepieminēt ieguvumu novadam, 
t. i., novada popularizēšanu gan 
ārpus skolas, gan novada viesiem 
apciemojot Cesvaines vidusskolu.
Solīdi ģērbtie skolēni būs lielisks 
skolas papildinājums, – uzsver Ai-
ja.

Pirms Cesvaines formu dizaina 
izstrādes un pasūtījuma veikšanas 
tika izvērtēti vairāki ražotāji, 
to cenas, piedāvātā kvalitāte un 
izvēlēts ražotājs SIA „Ameri”, kas 
sadarbojas ar skolas formu interneta 
veikalu skolasforma.lv. Turpmāk 
Cesvaines skolas formas pasūtīšana 
notiks šajā internetveikalā. Pirms 
pasūtīšanas mājaslapā ir jāizlasa 
divas svarīgas sadaļas: „Kā 
pasūtīt” un „Apmaksa”. Tad, kad 
esat iepazinušies ar noteikumiem, 
kreisajā malā esošajā skolu sarakstā 
ir jāatrod Cesvaines vidusskola: 
uzklikšķinot uz tās, ir redzams 
plašais piedāvājuma klāsts. 
Izvēlieties vajadzīgo vestes izmēru 
un pievienojiet iepirkuma grozam! 
Uz e-pastu tiek atsūtīts rēķins.

Arī citu klašu skolēnu vecāki, kuri 
saviem bērniem vēlas iegādāties 
skolas formu nākamajam mācību 
gadam, tiek aicināti noformēt un 
apmaksāt pasūtījumu no 11. jūnija 
līdz 20. septembrim. Prece tiks 
piegādāta līdz 13. novembrim, 
tāpēc skolotāji un skolēnu vecāki, 
sākoties jaunajam mācību gadam, 
tiek aicināti sapulcēties un izlemt 
par iespēju realizēt skolas formu 
ieviešanu arī pārējās klasēs. Šis 
jautājums izskatīšanai nākamajā 
mācību gadā ir ietverts arī vecāku 

padomes darba kārtībā.
Vecāki, kuriem nav pieejas 

internetam, internetbankai, tiek 
aicināti kooperēties un savstarpēji 
palīdzēt. Pašreiz kolektīvs iepir-
kums nav plānots, bet par šiem jau-
tājumiem nākamajā mācību gadā 
diskutēs skolas vecāku padome. 
Tie, kuri pirms pasūtīšanas skolas 
formas vesti vēlas apskatīt un 
aptaustīt, tiek aicināti doties uz 
Cesvaines vidusskolu, kur veste būs 
izlikta apskatei skolas foajē. Skolā 
visu vasaru dežurēs sargs, un tā būs 
atvērta katru dienu.

Santa Krusiete, autores foto

Cesvaines 
vidusskolā 

aktīvi darbojas 
vecāku padome
Kopš 2015. gada februāra 

Cesvaines vidusskolā aktīvi 
darbojas vecāku padome. Mācību 
gada sākumā klašu vecāku 
sapulcēs atklātā balsojumā tiek 
ievēlēts viens vecāku pārstāvis no 
katras klases. Iepriekšējā mācību 
gadā vecāku padomi pārstāvēja 
J. Skride, K. Ravinska, O. Priedīte, 
M. Zute, L. Pauere, A. Vereba, 
A. Grīnbergs un Cesvaines pirm-
skolas „Brīnumzeme” pārstāves 
A. Sidorenko, A. Turka. Šis vecāku 
padomes sastāvs nākamajā mācību 
gadā paliks nemainīgs. Vecāki, 
kuri nav ievēlēti padomē, drīkst 
iesaistīties tās darbā. Sēdes notiek 
divas reizes semestrī un ir atklātas. 
Sēžu norises datumus var uzzināt 
pie Cesvaines vidusskolas direktora 
Didža Bauņa.

Sarunā Cesvaines vidusskolas 
vecāku padomes pārstāves Aija 
Turka un Marina Zute atklāj, ka 
skolas formu ieviešana Cesvaines 
sākumskolā ar šā gada 1. septembri 
bija viens no svarīgākajiem 
jautājumiem, kuru izskatīja vecāku 
padome. Ir panākts pozitīvs lēmums. 
Cesvaines vidusskolas 1. klases 
skolēni 2015./2016. mācību gadu 
uzsāks skolas formā. Nākotnē tās ir 
plānots ieviest arī vecākajās klasēs.

Joprojām aktuāls jautājums ir 
sakārtot pievedceļu Cesvaines 
pirmskolai un sākumskolai Celt-
nieku ielā 1. Tā kā šo ielu rītos 
un vakaros izmanto liels skolēnu 
skaits, norisinās aktīva satiksme, 
bet iela ir šaura, bez ietves, ziemā 
veidojot īpaši bīstamas situācijas, 
tāpēc vecāku padome Cesvaines 
novada domē iesniedza iesniegumu 
ar lūgumu izvērtēt iespēju sakārtot 
minēto pievedceļu.

Turpinājumā Aija un Marina 
informē vecākus, ka septembrī katrā 
klasē atradīsies Izglītības un zināt-
nes ministrijai adresēts iesniegums 
par Cesvaines vidusskolas sporta 
zāles būvniecību. Iesniegumam 
būs pielikums, kas ir paredzēts 
skolēnu vecāku parakstiem. Paraksti 
apliecinās arī viņu atbalstu šādai 
prasībai. Vecāku padomes pārstāves 
aicina būt aktīviem, jo ikviens no 
mums var ietekmēt tālejošākus 
procesus.

– Bērnu drošība skolā ir viens no 
jautājumiem, kas uztrauc vecākus, 
tāpēc vecāku padome apspriežamo 
jautājumu sarakstā iekļāva arī šo 
punktu. Kā vienu no jauninājumiem 
varam minēt skolas ārdurvju 
aizslēgšanu mācību stundu laikā. 
Starpbrīdī tās tiks atslēgtas. Ar 
jauno mācību gadu skolas apsarga 
amata pienākumos ietilps papildu 
pienākumi, kas būs saistīti ar bērnu 
drošību skolā, – par izmaiņām stāsta 
Cesvaines vidusskolas vecāku 
padomes pārstāves, turpinādamas, 
ka vecāku iesaiste bērnu skolas 
dzīvē varētu būt aktīvāka. Ir jānāk uz 
vecāku sapulcēm – tajās var uzzināt 
par vecāku padomē pieņemtajiem 
lēmumiem. Ja ir kādas problēmas, 
neatrisināti jautājumi, ierosinājumi, 
šos jautājumus var aktualizēt 
vecāku sapulcēs un vecāku padomē, 
jo, kopīgi izskatot un pārrunājot 
interesējošo jautājumu, var panākt 
optimālu rezultātu.

Santa Krusiete

nas: pirmajā dienā vēros un baudīs 
jauno grupu uzstāšanos, 9. jūlija 
vakarā kāps uz Vērmanes dārza 
skatuves un ar mūzikas skaņām 
piepildīs Rīgu, bet pēdējā dienā ar 
savu klātbūtni papildinās skatītāju 
rindas džeza mūzikas koncertā.

– Šajās dienās Rīgā ir liels cilvēku 
pieplūdums, tāpēc ir paredzēts 
kupls koncerta apmeklētāju skaits. 
Šī būs lieliska iespēja parādīt sevi 
plašākai publikai, zināmā mērā 
gūt arī pazīstamību. Koncerti ir 
laba iespēja redzēt amata brāļu un 
māsu uzstāšanos, – par ieguvumiem 
pirms prombraukšanas stāsta grupa 
„Green Neon”.

Jau 6. jūlijā uz galvaspilsētu 
devās Cesvaines vidusskolas 5.–
6. klases deju kolektīvs „Sprīdītis” 
un Cesvaines kultūras nama deju 
kolektīvs „Cesvaine”, bet nu kuplo 
dalībnieku skaitu papildināja arī 
muzikanti no Cesvaines – Cesvaines 
vidusskolas instrumentālais ansam-
blis „Green Neon”.

Santa Krusiete, autores foto
Lai gan laika prognozes nav no tām labākajām, instrumentālās grupas 

„Green Neon” dalībniekiem svētku izjūta sirdī saglabājas

Rihards Zutis un Terēze Turka 
demonstrē jauno Cesvaines 
vidusskolas skolas formu

Skolas gads noslēdzies
Lai veicas mūsu absolventiem 

viņu turpmākajās izglītības gaitās!
15. jūnijā Cesvaines internāt-

pamatskolas telpās pulcējās novada 
skolu direktori un deputāti, lai 
izvērtētu pagājušo mācību gadu 
un izvirzītu uzdevumus vasaras 
periodam, gatavojoties jaunajam 
darba cēlienam. Internātpamatskolā 
jau varējām vērot spraigu darba 
atmosfēru: klases atbrīvotas 
no skolas soliem, telpas gaida 
kosmētisko remontu. Direktore 
iepazīstināja ar ieceri vasaras 
periodā renovēt internāta augšējo 
koridoru un domu par jauna jumta 
uzlikšanu skolas ēkai.

Vidusskolas direktors ir īpaši 

gandarīts par divu gadu projekta 
„Pa dažādiem ceļiem vienā pasakā” 
veiksmīgu noslēgumu. Projekts bija 
divpusējs – tas tika realizēts kopā 
ar Vācijas Virselenes reālskolu. 
Prieks par milzīgo padarīto darbu 
ir gan skolēniem un viņu vecākiem, 
gan skolotājiem. Direktors pa-
teicās visām skolēnu ģimenēm, 
kuras drosmīgi atsaucās uz šo 
izaicinājumu.

Pirmskola „Brīnumzeme” šogad 
lielajā dzīvē pavadīja 23 savus 
mīluļus, kurus turpmāk sauksim 
par skolēniem. Lai viņiem un 
viņu vecākiem pietiek izturības 
un pacietības, uzsākot grūto 
izglītošanās ceļu!

Nākamajā mācību gadā „Brī-
numzeme” īpaši domās par bērnu 
fizisko audzināšanu, ar ko ir saistīti 
arī galvenie vasaras darbi. Labu 
veiksmi!

Visu iecerēto un padarīto skolas 
kolektīvi atrādīs deputātiem 25. au-
gustā, kad notiks tradicionālā 
novada skolu pieņemšana.

Visi novada pedagogi ir aicināti 
uz tradicionālo augusta konferenci 
27. augustā plkst. 10.00 Cesvaines 
kultūras namā.

Lai mums visiem vasarā izdodas 
sasmelties saules enerģiju un 
siltumu!

Inese Āre, Cesvaines
 novada izglītības speciāliste
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Aleksandrai 
Ignatjevai – 

95 gadu 
jubileja

15. jūnijā Cesvaines novada 
domes zālē tika atklāta Cesvaines 
kultūras nama mākslas studijas 
darbu izstāde, kurā ir izstādīti 
39 skaistos rāmjos ietērpti mākslas 
darbi. Uz svinīgo brīdi bija ieradies 
kupls darbu autoru un izstādes 
atklāšanas interesentu skaits. Lai 
gan izstādīto darbu autori darbojas 
dažādu nozaru profesijās, viņi rod 
mirkli radoša darba valdzinājumam. 
Darbu tapšanas brīdī viss liekais tiek 
atstāts nostāk un prāts tiek novirzīts 
uz krāsām un kompozīcijām.

Ērikas Doganas stāstījumā ie-
tvertie mākslas darbi ikvienā 
klausītājā uzbūra notiekošā ainu, 
liekot nojaust, ka aiz katra gleznā 
redzamā attēla slēpjas stāsts, kuru 
radītājs ir konkrētā darba autors.

Izstāde joprojām ir apskatāma 
novada domes 2. stāva zālē.

Rehabilitācija par valsts budžeta līdzekļiem
Sociālās integrācijas valsts aģen-

tūrā Dubultu prospektā 71 Jūrma-
lā ir iespēja saņemt sociālās 
rehabilitācijas kursu par valsts 
budžeta līdzekļiem (pacientiem 
rehabilitācijas maksu sedz valsts). 
Sociālā rehabilitācija ir pasākumu 
kopums, kas palīdz iemācīties 
sadzīvot ar funkcionāliem trau-
cējumiem, atjauno prasmes vai 
apmāca tām prasmēm, kas dažādu 
apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz 
cilvēkam atgriezties darba dzīvē 
un iesaistīties sabiedriskajās ak-
tivitātēs. Tā ietver individuāla so-
ciālās rehabilitācijas plāna izveidi, 
izglītošanu vides pielāgotības un 
palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai 
uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas 
dzīves iemaņas. Rehabilitācija 
dod iespēju palīdzēt cilvēkiem ar 
funkcionāliem traucējumiem, ko ir 
izraisījušas:

* balsta un kustību aparāta sa-
slimšanas,

* centrālās un perifērās nervu 
sistēmas saslimšanas,

* sirds un asinsvadu saslimšanas,
* elpošanas orgānu saslimšanas.
Sociālās rehabilitācijas kursu par 

valsts budžeta līdzekļiem var saņemt:

* personas ar funkcionāliem 
traucējumiem darbspējīgā vecumā 
(no 15 gadu vecuma līdz vecuma 
pensijas piešķiršanas vecumam), kā 
arī tās personas ar funkcionāliem 
traucējumiem pēc darbspējīgā 
vecuma, kuras strādā un faktiski 
veic valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksas;

* politiski represētās personas 
un nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieki;

* Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieki;

* Černobiļas AES avārijas rezul-
tātā cietušās personas līdz 18 gadu 
vecumam;

* personas ar prognozējamu in-
validitāti;

* Nacionālo bruņoto spēku 
karavīri un Iekšlietu ministrijas 
sistēmas iestāžu amatpersonas 
ar speciālajām dienesta pakāpēm 
(pieteikšanās – ar attiecīgo dienestu 
norīkojumiem);

* SIVA (Sociālās integrācijas 
valsts aģentūra) profesionālās re-
habilitācijas saņēmēji (rehabili-
tācijas kurss saskaņā ar indi-
viduālajiem plāniem), kuri mācās 
iestādē.

Lai pieteiktos sociālajai rehabili-
tācijai par valsts budžeta līdzek-
ļiem, personai ir jāapmeklē ārsts un 
jāvēršas tās pašvaldības sociālajā 
dienestā, kurā ir deklarēta personas 
dzīvesvieta.

1. solis – ārsts. Ģimenes vai ār-
stējošais ārsts izsniedz izziņu, kurā 
norāda:

* diagnožu kodus saskaņā ar 
starptautisko slimību klasifikatoru 
SSK-10;

* ir medicīniskas kontrindikāci-
jas sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumu saņemšanai vai to nav.

2. solis – sociālais dienests.
Ar ārsta izsniegto izziņu 

ir jādodas uz tās pašvaldības 
sociālo dienestu, kurā ir deklarēta 
personas dzīvesvieta, līdzi ņemot 
personu apliecinošu dokumentu. 
Politiski represētām personām, 
Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas dalībniekiem un Čer-
nobiļas AES avārijas rezultātā cie-
tušām personām ir nepieciešama arī 
šo statusu apliecinoša dokumenta 
kopija. Sociālajā dienestā ir jāraksta 
iesniegums, lūdzot piešķirt valsts 
apmaksātus sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus.

Personām ar funkcionāliem trau-
cējumiem sociālā dienesta speciā-
lists saskaņā ar Bartela indeksu 
novērtē pašaprūpes, mobilitātes un 
ar mājas dzīvi saistītās spējas.

Sociālā dienesta speciālisti iz-
vērtē pieteikumu un lemj, vai 
ir nepieciešams piešķirt valsts 
apmaksātus sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus.

Ja lēmums ir pozitīvs, sociālais 
dienests nosūta to SIVA, pievienojot 
visus nepieciešamos dokumentus.

3. solis – SIVA.
SIVA pēc dokumentu izvērtēša-

nas personai nosūta pieņemto 
lēmumu. Kad personai pienāk 
pakalpojuma saņemšanas rinda, 
SIVA atkārtoti izvērtē personas 
statusa atbilstību valsts apmaksāta 
pakalpojuma saņemšanai. Par pa-
kalpojuma piešķiršanu persona 
tiek informēta rakstiski apmēram 
mēnesi pirms rehabilitācijas kursa 
sākuma.

Pakalpojumi tiek piešķirti rindas 
kārtībā atkarībā no valsts piešķirtā 
finansējuma.

Judīte Mihejenko, 
sociālā darbiniece

darbam ar ģimenēm un bērniem

Edmunds Mitenieks dzīvo atvērtām acīm
Man gribējās mazliet aktierim
                   būt, attēlot kāda domu,
Savā dzīvē nospēlēt vissvarīgāko
                                               lomu.
Es gribētu mazliet dejotājs būt, ne
                             jau mīcīties stīvi,
Bet gan dejā straujajā iegriezt 
             savu dzīvi.

  (E. Mitenieks)

Radošajam, uzņēmīgajam fo-
togrāfam Edmundam Mite-
niekam pieder daudzi krā-
sainās bildēs iemūžināti Ces-
vaines novada stāsti. Paralēli 
saspringtajam dienas grafi-
kam viņš rod laiku intervijai 
par savu dzīves aicinājumu – 
fotografēšanu.

– Kāpēc pievērsies šai no-
darbei?

– Dzīvē pienāk brīdis, kad 
mēdz mainīties prioritātes. Radās 
vēlme aiz sevis atstāt ko taustā-
mu, apskatāmu, baudāmu, un ir 
aizritējuši divi gadi, kopš intensīvi 
saistu sevi ar fotografēšanu.   
Sākumā kautrējos to darīt, bet šo 
divu gadu laikā cilvēki mani ir 
pieņēmuši. Fotografēšanas iema-
ņas attīstās pašmācības ceļā, ne-
esmu speciāli veltījis laiku mā-
cībām kursos. Atskatoties uz ie-
mūžinātajiem darbiem, varu teikt, 
ka pieļautās kļūdas mani māca un 
attīsta.

– Kad fotogrāfiju var nosaukt 
par vērtīgu?

– Fotogrāfijā vērtīgākais ir 
iemūžināt emocijas. Bez tām 
kadrs ir tukšs un manās acīs 
bezvērtīgs. Kā labu piemēru var 
minēt iemūžinātu mirkli, kad bērns 
pauž prieku, izbrīnu, gandarījumu 
par pirmajiem spertajiem soļiem. 
Lūk, tās ir tās emocijas! Ja redzu 
iespaidīgus dabasskatus, mani pār-
ņem spēcīgas un neaprakstāmas 
emocijas. Ja ar šādām emocijām 

iemūžinu ainavu, tad to nolasīs 
arī bildes skatītājs. Kad ir slikts 
garastāvoklis, nav jēgas ņemt 
rokās fotoaparātu, jo nekas vērtīgs 
nesanāks.

– Vai fotosesijā strādāt ir 
viegli?

– Fotosesijā klientam ir svarīgi 
apzināties tās mērķi un vīzijās 
redzēt vēlamo galarezultātu. Ja viņš 
zina, ko vēlas, un cenšas to sasniegt, 
tad viss izdosies. Cits stāsts ir ar 
klientiem, kuri neiegulda darbu laba 
rezultāta sasniegšanai, bet balstās 
uz nepareizu pieņēmumu, ka visu 
izdarīs fotogrāfs. Tā tas nenotiek! Ir 
jāsadarbojas. Vislabāk fotogrāfijas 
tvert reportāžā. Ir tikai viens neliels 
mīnuss: nedaudz pazūd kvalitāte. 
Kādreiz fotosesijās fotografēju bez 
maksas, bet cilvēkiem radās doma – 
ja par velti, tad tas nekam neder. 
Tiklīdz uzliec atbilstošu  cenu zīmi, 
cilvēkus šī iespēja ieinteresē.

– Ko tu vislabprātāk foto-
grafē?

– Man ļoti tuva ir daba, tāpēc 
manos uzņēmumos šī tēma ir 
visaktuālākā. Patīk saulrieti, 
saullēkti. Agros rītos un vēlos 
vakaros braucu dabā, lai 
iemūžinātu skatus šajās diennakts 
stundās. Publicējot tos sociālajos 
tīklos, saņemu cilvēku atzinību. 
Šie portāli ir izdevīgi ar to, ka 
fotogalerijas statistika ir lielisks 
rādītājs, kurā virzienā darboties. 
Patīk fotografēt cilvēku emocijas. 
Interesanti, ka pasaulē populārākās 
bildes, par kurām to autoriem ir 
piešķirtas prēmijas, lielākoties ir 
par karu. Tā radītās sekas spēcīgi 
iezīmējas cilvēka vaibstos, sejā. 
Šādās bildēs ir skatāms patiesums, 
un tas cilvēkus piesaista.

– Kas ir mainījies lietu uztverē, 
kopš esi sācis fotografēt?

– Pirms sāku fotografēt, šķita, 
ka dzīvoju atvērtām acīm. Biju 

maldījies. Es nezinu, kur līdz tam 
dzīvoju, ja nemanīju tik daudz 
brīnumu mums visapkārt.

– Vai fotografējot ir atgadījies 
kas interesants?

– Dzelzavas parkā ir pūce, 
kuru šad tad mēdzu fotografēt. 
Manis uzņemtais foto ir publicēts 
žurnālā „National Geographic”. To 
redzēdami, divi fotogrāfi ieradās 
Dzelzavā un lūdza, lai es parādot, 
kur ir šī slavenā pūce. Aizejam 
un skatāmies – tās tur vairs nav. 
Zīmīgi: laikam nojauta un nevēlē-
jās grozīties citu fotogrāfu priekšā. 
Pēc šā atgadījuma vakaros pēc 
vienpadsmitiem šī pūce sēž uz 
manas mašīnas un groza galvu…

– Kāda, tavuprāt, ir fotogrāfa 
misija?

– Manuprāt, viena no galvenajām 
fotogrāfa misijām ir iemūžināt 
tagadni, lai pēc vairākiem gadu 
desmitiem, gadu simtiem mūsu 
pēcteči varētu saprast, kā dzīvoja 
cilvēks, piemēram, 21. gadsimtā. 
Viss mainās, notiek nepārtraukta 
kustība, un kā dokuments par bijušo 
ir fotogrāfija. Ļoti žēl, ka Latvijas 

vēsturē ir tik maz saglabājušos 
bilžu. Neapšaubāmi, toreiz iespējas 
salīdzinājumā ar mūsu iespējām 
bija mazākas, tomēr daudz tika arī 
izpostīts.

– Kā nonākt līdz regulāri 
labiem kadriem?

– Kāds gudrs fotogrāfs teica: 
„Lai iemācītos fotografēt, tas ir 
jādara intensīvi, tikai tad panāksi 
labu rezultātu.” Arī par prezidentu 
neviens nepiedzimst. Viss ir 
atkarīgs no ieguldītā darba. Ir 
jāseko labu autoru darbiem, jābūt 
atzītu fotogrāfu vidē, jāpiedalās 
konkursos, jāļauj sabiedrībai 
savus darbus vērtēt. Daudzi mēdz 
runāt par kreatīvismu fotogrāfijās. 
Domāju: kas tas ir? Ar laiku 
sapratu, ka kreatīvisms ir kaut 
kas atšķirīgs, tikai tev piemītošs, 
kas tevi un tavus radītos darbus 
padara unikālus. Brīdī, kad pat ar 
vienkāršu fotoaparātu spēj uzņemt 
vienu labu kadru pēc otra, to var 
saukt par profesionālismu.

Santa Krusiete,
foto no Edmunda Mitenieka 

arhīva

Izstādes 
atklāšana 
novada 

domes zālē

Mākslas darbu autores

Labs vārds pie laba darba vada,
Labs darbs ir labam vārdam
                                            rada,
Un cilvēks labs, kas labu dara,
Ir saules stars no Dieva gara.

       (Dzidra Rinkule-Zemzare)

22. jūnijā Aleksandrai Ignat-
jevai apritēja skaista un apaļa 
dzīves jubileja – 95 gadi. Jubilā-
rei no sirds novēlam veselību un 
izturību. Lai nepazūd dzīvesspars 
un gudrība, kura mums visiem ir 
tik dārga un svarīga!



�Cesvaines Ziņas

Vārds 
Cesvaines 

uzņēmējiem
Zirgs – Baibas Blektes kaislība

Iepazīsti novada sportistus

Gribētos teikt, ka Cesvaines 
novadā – mūsu novadā – uzņēmēji 
ir paši labākie, stiprākie, gudrākie un 
varošākie. Tā arī ir! Lai gan Cesvai-
nes novads iedzīvotāju skaita, teri-
torijas, uzņēmējdarbības apjoma ziņā 
ir mazs novads, tomēr, ja nemeklējam 
tikai trūkumus, varam meklēt un 
atrast iespējas. Tās varam ieraudzīt 
tikai sevī. Mēs varam izmantot to, 
kas mums pieder: tikai mums dotās 
un pašu izcīnītās iespējas, mūsu prātu 
un gara spēku.

Ir, ir Cesvainē ļaudis, kas ir 
saskatījuši iespējas attīstīties un ir 
atraduši savu darba lauciņu, savu 
iespēju strādāt un pelnīt. Jā, mūsu 
novada uzņēmēju vidū nav neviena 
ievērojama uzņēmēja, kurš varētu 
lepoties un teikt, ka neatkarīgās 
Latvijas periodā par ievērojamu 
novada uzņēmēju ir izaudzis no 
nulles. Mēs to zinām! Katrs uzņēmējs 
savā prātā zina, kāpēc un kā vajadzēja 
rīkoties…

Cesvaines novadā uzņēmējdarbība 
vēsturiski ir bijusi un palikusi ar 
lauksaimniecisku ievirzi. Mēs 
nevaram sacensties ar lieliem un 
stipriem novadiem, uzņēmējiem, 
uzņēmumiem teritorijas, investīciju, 
ražošanas apjoma ziņā, tomēr mēs 
visu varam darīt iespējami labāk 
nekā citi. Mums vienkārši vajag 
pacensties!

Ikviens cesvainietis saprot, ka, no 
tāluma raugoties, Cesvaines novads 
ir pievilcīgs ne jau ar „Cesvaines 
pienu” un – vēl jo mazāk – ar dažu 
ārzemju „investoru” īslaicīgajiem, 
klusajiem biznesa projektiem. Mēs 
skanam ar cauri gadsimtiem izgājušu 
kultūrvēsturi, pili, parku un torņiem. 
Cesvainē ir izauguši kulturāli ļaudis, 
iespēju robežās attīstījušies uzņēmēji 
šā vārda labākajā nozīmē. Tie ir mūsu 
novada cilvēki, kas nes Cesvaines 
vārdu pasaulē – vakar, šodien, rīt, 
tie, kuri kopj mūsu novada zemi, sūta 
savus bērnus mūsu novada skolās, tie, 
kuru saknes un domas ir Cesvaines 
novada zemē. Nezinu, kāpēc, bet 
man šķiet, ka ikviens cesvainietis, 
kas, ekonomisku apstākļu spiests, 
ir pametis mūsu novadu, klusībā 
cer atgriezties. Atgriezties, bet uz 
kurieni, kad? Atgriezties pie savu 
vecāku, draugu, novadnieku iekoptās 
zemes, radītajām darbavietām, 
sakoptā Cesvaines centra un lauku 
teritorijas?! Mums, cesvainieši, ir 
jākopj zeme, jārada un jāuztur darba 
vietas, jārūpējas par ceļiem, pili, 
parku, skolēniem un daudz ko citu. 
Tas ir jādara šodien!

Par Cesvaines vēsturi mēs raks-
tīsim rīt. Un rīt arī šis raksts būs 
Cesvaines vēsture. Šodien parunāsim 
par ļaudīm, kuru visi desmit pirksti ir 
iecirtušies Cesvaines novada zemē – 
par Cesvaines novada uzņēmējiem, 
par reāliem darbarūķiem. Mēs esam 
tik dažādi! Mēs esam stipri, un mūsu 
nav maz.

Iniciatīva laikrakstā „Cesvaines 
Ziņas” veidot sleju „Vārds Cesvaines 
uzņēmējiem” pieder uzņēmējiem, 
kas tuvumā un tālumā skan ar 
krāsām, ar puķu un dekoratīvo augu 
krāsām. Tā ir stādaudzētava „Kalna 
Boķi”. Šo uzņēmumu ir izlolojušas 
un vārda tiešākajā nozīmē izcīnījušas 
tā īpašnieces un saimnieces Rūta 
un Ramona. Par viņu pieredzi 
un pārdomām varēs lasīt augusta 
laikrakstā „Cesvaines Ziņas”.

Māris Rauda,
LLKC Cesvaines novada 

lauku attīstības cilvēks

Jāšanas sporta galvenais pa-
matprincips – saprotamā veidā ie-
mācīt zirgam izpildīt komandas, 
kuras gribam realizēt. Šā sporta 
veida pārstāve Baiba Blekte kopā 
ar māsu Indru ZS „Greķi” sniedz 
iespēju jaunajiem jātniekiem 
saprast, ko nozīmē šis sporta 
veids, kā arī trenē gan pašu, gan 
citu īpašnieku zirgus.

Baibas vectēvs bija mežsargs, 
kura saimniecību papildināja 
zirgs. Jau mazai esot, viņa tika 
likta zirga mugurā un vizināta. 
Pēc vidusskolas mācības turpināja 
Rēzeknes Augstskolā Rēzeknē – 
pilsētā, kur aizsākās kaislība pret 
jāšanas sportu.

– Rēzeknē bija pieejami lieli, 
nopietni staļļi kādreizējās padomju 
saimniecības „Sovetskaja Latvija” 
vietā. Gāju ar domu trenēties 
jāšanas sportā. Tolaik tur viss 
juka un bruka un nevienam nebija 
vajadzīgs tāds zaļknābis, kurš pat 
zirga mugurā nosēdēt nespēj. Īsāk 
sakot: būs liekas problēmas. Blakus 
bija zirgu sēta „Untumi”. Aizgāju 
uz turieni un pirmo reizi uzkāpu 
apseglota zirga mugurā. Vēlāk 
atkārtoti devos uz kādreizējiem 
saimniecības „Sovetskaja Latvija” 
staļļiem – un nu mani prom vairs 
nedzina. Sākās nopietni treniņi, 
un tikai tad atskārtu, ko nozīmē 
jāt sportiskā līmenī. Biju dulla! Jo 
spītīgāks un nevaldāmāks zirgs, jo 
vairāk viņš man patika. Gana daudz 
kritu, taču tad tas mani nesatrauca. 
Skaidri apzinājos: man būs zirgs, es 
jāšu, lekšu, braukšu uz mačiem, – 
atmiņās dalās jāšanas sporta pārstā-
ve Baiba Blekte, turpinādama, ka 
šobrīd šīs ambīcijas ir pieklusušas 
un uz sacensībām brauc tikai tāpēc, 
lai sagatavotu zirgu turpmākajiem 
startiem, augstākiem rezultātiem un 
atrādītu to potenciālajam pircējam. 
– Ir forši redzēt savu iestrādāto 
zirgu gūstam labus panākumus 
cita saimnieka rokās. Sliktāk ir tad, 
ja jūties vīlies cilvēkā, kam zirgu 
esi pārdevis. Vairums mūsu zirgu 
ir pārdoti ārzemju pircējiem. Ar 
gadiem zirgu pārdošana ir smagāks 
lēmums – kļūstot vecākam, sāk 

izpausties sentimentālisms.
Ir ļoti svarīgi iemantot zirga 

uzticību. Jātnieki, kuri nāk uz 
jāšanas nodarbībām, čubinās ap 
zirgiem, tīra, seglo tos, tomēr īsā 
laika periodā zirga uzticību iegūt 
neizdodas. Tikai ar laiku rodas sim-
pātijas. Pat profesionāļu pieredze 
liecina, ka ar kādu zirgu vienam 
jātniekam rodas saikne un tiek gūti 
teicami panākumi, bet citam vēlamā 
rezultāta nav. Vienam ir dabas dota 
mīkstāka un jutīgāka roka un ļoti 
mīksta uzsēde, bet citam ne.

Zirgs ir arī ļoti emocionāla 
būtne. Ja iepriekš tas veica kādu 
noteiktu elementu vai labprāt lēca, 
bet pēkšņi atsakās to darīt vai dara 
ar piespiešanos, tad, pārbaudot 
zirga veselības stāvokli, inventāru 
un konstatējot, ka ar to viss ir 
kārtībā, vaina ir jāmeklē vien pašā 
jātniekā un viņa darba procesā. 
Īpaši jaunie zirgi sacensību laikā 
ir satraukti, tāpēc tie ir jāradina pie 
sacensību atmosfēras. Ir ļoti maz 
zirgu, kuri aizbrauc uz pirmajām 
sacensībām, izkāpj, paskatās – un 
viņu nepārsteidz apkārtējais zirgu 
bars un troksnis. Iegūstot pirmās 
godalgotās vietas, zirgs nesaprot, 
kas ir noticis, bet jau pieredzējuši un 
veiksmīgi sacensību zirgi, saņemot 
rozeti un lēkšojot goda apli, labi 
apzinās, ka ir strādājuši godam. 

Viņa prieks atspoguļojas sejā, acīs 
un uzvedībā. Zirgs jūt, ka jātnieks 
ir apmierināts ar rezultātu. Bieži 
vien svarīgāka par iegūto balvu ir 
apziņa, ka zirgs ir realizējis cerēto, 
un nedrīkst prasīt jaunzirgam iegūt 
pirmo vietu, – stāsta zirgu pazinēja.

Atbildot uz jautājumu, kas ir po-
pulārākā jāšanas sporta disciplīna, 
sportiste stāsta, ka tas ir konkūrs 
(šķēršļu pārvarēšana), kurā arī pati 
ir startējusi un guvusi godalgotas 
vietas. Kādreiz bija starprajonu sa-
censības un Baiba Rīgā pārstāvēja 
Madonas rajonu. Toreiz tika veikts 
maršruts ar šķēršļu augstumu 
līdz 120 cm. Populāra esot arī 
iejāde, kas ir mākslinieciskākais 
sporta veids. Lai sasniegtu augstus 
rezultātus šajos sporta veidos, ir ļoti 
svarīgi, lai darba procesā blakus 
būtu treneris. Turpinājumā sportiste 
apstiprina, ka joprojām 3–5 reizes 
gadā piedalās sacensībās, tomēr, 
viņasprāt, to nevarētu nosaukt par 
aktīvu iesaistīšanos jāšanas sportā. 
– Aktīviem sportistiem ir lielas 
ambīcijas, viņi katru nedēļas nogali 
brauc uz mačiem ar mērķi iegūt 
augstas vietas. Amatieru konkuren-
cē varētu cīnīties par labām vietām, 
bet pēc Latvijas Jātnieku federāci-
jas noteikumiem neskaitos amatie-
re, jo par samaksu trenēju jaunos 
jātniekus un zirgus. Arī meistare 

neesmu, – atklāj Baiba.
– Kopumā skatoties, Latvijā 

šis sporta veids ir pieprasīts, 
bet varētu būtu apjomīgāks, ja 
vien vajadzīgais finansiālais 
ieguldījums būtu mazāks. Daudzus 
biedē risks nokrist un gūt smagas 
traumas. Neviens nekad neteiks 
un negarantēs, ka treniņos vai 
sacensībās nebūs kritienu. Kāds pēc 
traumām saņemas – paiet laiks, un 
viņš uzkāpj zirga mugurā, atsākot 
normāli trenēties, bet kādam sapnis 
par jāšanas sportu beidzas.

Kā ar startiem ārpus valsts 
robežām? Baiba neslēpj, ka līdz 
šim to nav izdevies realizēt, bet 
nākotnē noteikti to izdarīs. Tomēr, 
lai brauktu uz ārzemēm, ir jābūt 
atbilstoši sagatavotam zirgam ar 
labām izredzēm uz augstiem re-
zultātiem, atbilstošam inventāram 
un veterinārajai apkopei. Pašreiz 
primārais ir nopelnīt naudu zirgu 
uzturēšanai, tāpēc neatliek laiks 
gatavot zirgu augstiem rezultātiem. 
Mači Lietuvā un Igaunijā no 
mačiem Latvijā nemēdz atšķirties, 
ja nu vienīgi veicamais ceļa posms 
līdz sacensību norises vietai.

Baiba nespēj iedomāties, kāda 
būtu dzīve bez zirgiem. Šīs 
būtnes viņai ir iemācījušas būt 
pacietīgākai, mērķtiecīgākai un 
atbrīvotākai. Arī bērni, kuri uzsāk 
jāšanas nodarbības, kļūst spēcīgā-
ki, tādējādi – arī pašpārliecinātāki. 
Tie neesot vienīgie ieguvumi. Ir 
pierādīts fakts, ka cilvēkiem ar 
medicīniska rakstura problēmām 
zirgi palīdz attīstīties gan fiziski, 
gan emocionāli, tāpēc arvien 
pieprasītāka kļūst reitterapija.

Pateicoties viņas mīlestībai pret 
zirgiem, ir augusi arī zinātkāre par 
tēmām, kas ir saistītas ar zirgiem. 
Kā pati atzīst, arī jaunajiem 
jātniekam viņa cenšas iemācīt labu 
attieksmi un pacietību pret šīm 
jūtīgajām būtnēm, tādā veidā varbūt 
palēninot viņu sportiskās ambīcijas. 
Tikai tad, kad acīmredzami kļūst 
panākumi treniņos, var sākt domāt 
par sacensībām un labām vietām.

Santa Krusiete,
foto no Baibas Blektes arhīva

Izcīnīts „Saulgriežu kauss 2015” pludmales volejbolā
Laikā, kad visā Latvijā sagaidīja 

un svinēja vasaras saulgriežus, 
Cesvainē visas dienas garumā 
norisinājās Cesvaines novada 
domes kultūras nama organizētās 
pludmales volejbola sacensības 
„Saulgriežu kauss 2015”. Cīņai par 
godalgotām vietām bija pieteikušās 
15 vīriešu un 4 sieviešu volejbola 
komandas no Madonas, Barkavas, 
Dzelzavas, Kalsnavas un Cesvaines. 
Lielā aktivitāte pierāda, ka šis 
sporta veids vasarā ir ļoti iecienīts 
un populārs.

Laikapstākļi nežēloja. Ar lietus-
gāzēm aizsākās pludmales volej-
bola pusfināls vīriešiem: cīņa 
par pirmajām trīs vietām. Rezul-
tātā 3. vietā ierindojās komanda 
„Jaunkalsnava” (Valters Maksi-
movičs un Georgijs Kokarevičs); 
2. vietu izcīnīja „Tagil” (Aigars Točs 
un Dāvis Grudulis), bet godpilno 
1. vietu un balvu „Saulgriežu kauss 
2015” izcīnīja komanda „XX” no 

Cesvaines (Dzintars Tonnis un Varis 
Prunte).

Meiteņu komandas spēles 
aizvadīja volejbola laukumā 
Ozolu peldvietā. 3. vietu izcīnīja 
komanda „Cipsas” (Paula Tālmane 
un Brenda Pikuma); 2. vietu – 
komanda „Galvenais ir censties 
jeb Centīgās” (Lāsma Markevica 
un Jana Medniece), un godam 
nopelnīto 1. vietu – komanda „Dzel-
zava” (Paula Kļaviņa un Marta 
Svārpstone).

Sacensības bija izdevušās, un par 
to liels paldies Cesvaines novada 
domes labiekārtošanas nodaļai, 
galvenajam tiesnesim Dzintaram 
Tonnim, Cesvaines novada domei, 
veikalam „TOP”, kā arī Cesvaines 
„Red Bull” meitenēm, kuras, rū-
pējoties par spēlētāju un līdzjutēju 
izturību, cienāja ar enerģijas 
dzērienu.

Ilvija Trupavniece,
autores foto

Zelta medaļas ieguvēji vīriešu grupā – cesvainieši „XX” un 
sieviešu grupā – dzelzaviešu komanda „Dzelzava”
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Miruši

Pateicības

Sludinājumi

Cesvaines pirmskola „Brīnum-
zeme” bija iesaistījusies izlietoto 
bateriju vākšanas konkursā „Tīrai 
Latvijai!”. Piedaloties tajā, ikkatrs 
tā dalībnieks veicina videi kaitīgu 
preču nenonākšanu dabā un to 
pārstrādi otrreizējās izejvielās, 
saudzējot vidi un taupot resursus.

Konkursa rezultāti tika apkopoti 
un paziņoti 2015. gada 8. maijā.

Mēs esam saņēmuši pateicību par 
iegūto 8. vietu starp 217 izglītības 
iestādēm, savācot pavisam 469 kg. 
Aktīvākais vācējs bija Braians 
Pinksis ar savu tēti – 100 kg.

Liels, liels paldies visiem at-
saucīgajiem „Brīnumzemes” bērnu 
vecākiem, iestādes darbiniekiem un 
cesvainiešiem, kas mūs atbalstīja 
un palīdzēja sasniegt tik labu 
rezultātu!

Ilga Rumpe, pirmskolas 
„Brīnumzeme” skolotāja

Svarīga 
informācija 

Cesvaines pils 
apmeklētājiem
Domājot par Cesvaines pils 

atjaunotā interjera saglabāšanu 
un izstāžu drošību, ar 2015. gada 
1. jūliju tiek mainīts darba laiks 
un kārtība, kādā apmeklētāji varēs 
apskatīt pili.

Ar 1. jūliju tiek veiktas 
izmaiņas Cesvaines pils apmek-
lētāju pieņemšanas laikā. Turp-
māk pili varēs apskatīt:

otrdienās 10.00–18.00,
trešdienās 10.00–18.00,
ceturtdienās 10.00–18.00,
piektdienās 10.00–18.00,
sestdienās 10.00–19.00,
svētdienās 10.00–19.00.
Pirmdienās – slēgts.

Individuālajiem pils apmek-
lētājiem

Ar 1. jūliju pilī drīkstēs uz-
turēties tikai gida pavadībā, pils 
apmeklējums tiks organizēts pa 
stundām:

10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 
14.00; 15.00; 16.00; 17.00 (un 
18.00 – tikai sestdienās un svēt-
dienās).

Grupu ekskursijas pilī ar gidu 
nodrošinām iepriekš pieteiktajā 
laikā, nepieciešamības gadīju-
mā arī pirmdienās.

Ekskursijas lūdzam pieteikt 
iepriekš, zvanot 64852225 vai 
26172637 vai rakstot turisma.
info@cesvaine.lv.

25. jūlijā Cesvaines novada 
svētku laikā Cesvaines pils 
apmeklētājiem būs atvērta līdz 
plkst. 15.00!

Koncerta laikā un pēc tā 
apmeklētājiem pils būs slēgta!

Kāda dvēsele, mīļa un dziļa,
pretī man no pumpuriem šķiļas.
Manu mūžu iekrāso zaļu,
dodot savu dzīvības daļu.
            (K. Apškrūma)

Sveicam!
80 gados – Veltu Blekti, 

Āriju Lielķikuti
91 gadā – Hertu Balto, 

Mariju Račko
96 gados – Ariju Aldonu 

Vīksnu

Elza 
Sidorenko

jūnijā

Dzimtsarakstu nodaļas 
informācija

Ilze Ozoliņa 1951–2015
Ķinderu kapu pārzines 

informācija
Marianna Šķērstiņa 1928–2015

Artūrs Antonovs 1935–2015
Harijs Šers 1954–2015

Ralfs Romanovs 1958–2015

Pērkam lauksaimniecības zemi.
T. 26681177; 26652300

Aicinām pieteikties 2. 
starptautiskajam 
mājražojumu un 

amatniecības gadatirgum 
„Ražojam paši”

2015. gada 19. septembrī Gulbenē, 
Vecgulbenes muižas parkā Brīvības 
ielā 18, no plkst. 10.00 līdz 15.00. 
Pieteikties ir iespējams pa tālr. 
+371 20277265 vai e-pastu razots.
gulbene@inbox.lv. Vienlaikus ar 
„Ražojam paši” norisināsies 
2. Latvijas tūrisma informācijas 
tirgus!

Izkustēsimies 
un 

atdzīvināsim 
senioru sporta 

laukumu!
2015. gada 15. jūlijā fiziotera-

peites Kristīnes Čačkas vadībā 
vingrinājuma nodarbības senioru 
sporta trenažieru laukumā Cesvai-
nē, Augusta Saulieša ielā 14:

plkst. 12.00–13.00 – Cesvaines 
pansionāta senioriem,

plkst. 13.00–14.00 – visiem se-
nioriem, kuriem ir vēlme izvin-
groties svaigā gaisā.

Laipni gaidīti!

Precizējums
Jūnija avīzes 1. lpp rakstā 

„Seniori pārbauda spēkus sporta 
spēlēs” ir publicēts neprecīzs foto 
paraksts. Pareizi jābūt: kora „Virši” 
pārstāve paceļ karogu. Atvainojos 
par kļūdu! 

Santa Krusiete

Kļūsti par viesģimeni kādam 
viesskolēnam no citas valsts 
uz 2015./2016. mācību gadu!
Šā gada augustā Latvijā ieradīsies 

36 viesskolēni, kuriem tiek mek-
lētas viesģimenes un attiecīgi arī 
skola. Apmaiņas programmas sko-
lēni ieradīsies no ASV, Beļģijas, 
Indonēzijas, Itālijas, Spānijas, 
Vācijas, Taizemes, Turcijas un 
Ungārijas.

Šis ir piedāvājums ģimenēm, 
kuras interesē citas kultūras un 
valodas, kā arī klasēm, kuru skolēni 
vēlas paplašināt redzesloku un iegūt 
starptautiskus kontaktus. Skolēns 
mācības apgūst latviešu valodā 
un papildu mācības viņam nav 
nepieciešamas – Latvijā viesskolēns 
ir kā viens no Latvijas skolēniem. 
Iepriekšējā pieredze rāda, ka skola, 
uzņemot ārvalstu skolēnu, iegūst 
starpkultūru pieredzi, kas veicina 
tolerances attīstību, un padara 
interesantāku ikdienu gan skolas 
darbiniekiem, gan skolēniem, gan 
vietējai sabiedrībai.

AFS ir pasaulē lielākā un 
pieredzes bagātākā bezpeļņas 
skolēnu apmaiņas organizācija, kas 
darbojas vairāk nekā 70 valstīs, 
nodrošinot starpkultūru mācīšanās 
iespējas. Plašāk par AFS: http://
www.afs.lv/about-afs/.

Kļūsti par viesģimeni, ja tev ir:
• brīva gultasvieta;
• iespēja nodrošināt skolēnu ar ēdi-

nāšanu;
• pieņemt skolēnu kā savu ģime-

nes locekli;
• vismaz 25 gadi.
Ko tālāk?
1. Piesakies, aizpildot pieteikuma 

formu www.afs.lv sadaļā „Piesa-
kies tagad!” vai zvanot pa tālruni 
67280646.

2. Aplūko iebraucošo viesskolē-
nu profilus un īsus viņu aprak-
stus: http://www.afs.lv/klusti-par-
viesgimeni/viesskolenu-profili/
2015.2016.-mac.g./.

Dzīves pulkstenis steigai par spīti
Zvana Tev šodien atmiņu brīdi.
Ik gads Tavā gaitā nav bijis par 
   lieku
Nesis gan rūpes, gan dzīvotprieku.
Tīrumam līdzīgs Tavs darbīgais 
              mūžs –
Ražens gan svelmē, gan vēji kad
    pūš.
Atskaties, priecājies, rītdienu sveic,
Ieklausies  - visi Tev paldies teic!

Sirsnīgi sveicam 
Juri Rozenbergu jubilejā! 

Vēlam spēku un veselību vēl 
daudzus, daudzus gadus!

„Savējie”


