Jūnijs, 2015. gads
Redaktores sleja
Sveiciens ilgi gaidītajā vasarā!
Pļavas ir bagātas ar rudzupuķu un
margrietiņu ziediem. Arī jasmīnu
pumpuri drīz pārvērtīsies skaistos
ziedos un rotās mājas pagalmus.
Pavisam neilgs laiks palicis, līdz
mūs pārņems Līgo vakara un Jāņu
nakts burvība. Ievērojot senlatviešu tradīcijas, Jāņi, jāņubērni, Jāņu
mātes un Jāņu tēvi vīs un liks galvā
ozollapu un pļavu ziedu vainagus
un, sapulcējušies ap kvēlojošiem
ugunskuriem, izdziedās dziesmas,
izspēlēs spēles un pavadīs gada
visīsāko nakti.
Jūnija sākumā aizvadīta Latvijai nozīmīga diena – Latvijas
Valsts prezidenta vēlēšanas. Saspringtās dienas pēcpusdienā masu mediji visai Latvijai paziņoja,
ka ar 55 deputātu balsīm piektajā
balsošanas reizē par mūsu Valsts
prezidentu ir ievēlēts Raimonds
Vējonis.
Krāšņs kultūras notikums gaidāms jūlija sākumā, kad skolu
jaunatne no visiem Latvijas novadiem dosies uz Eiropas kultūras galvaspilsētu Rīgu, lai piedalītos XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
Mums pieder dziesmas, un
mums pieder dejas! Šie svētki
ir apliecinājums, ka Latvijā
joprojām pastāv tradīcijas, kas
bagātina mūsu tautu. Un viena no
tām ir Dziesmu un deju svētki, kas
ārzemniekos izraisa apbrīnu un
sajūsmu par mūsu varēšanu un
tautas gara bagātībām.
Vasara ir atpūtas laiks skolēniem, atvaļinājumu laiks strādājošiem. Un katram ir savi plāni, kā
pēc iespējas produktīvāk pavadīt
šo šķietami ātri skrejošo laiku.
Bieži nojaušu, ka nevaru būt
pārliecināta par aizvadītās minūtes lietderību, kur nu vēl izšķērdēt
un aizlaist vējā veselu stundu… Lai
gan pilnībā apziņa nav nospiedusi
pogu: „Apzinies dzīves patieso
vērtību!”, tomēr gribas ticēt, ka
vairums no jums, lasītāji, šai pogai
ir devis zaļo gaismu.
Skaistus un līksmus gaidāmos
svētkus!
Ar sveicieniem –
redaktore Santa Krusiete

Cesvaines novada domes izdevums

Dod, Dieviņi, Saules gaismu,
Dzen lietiņu jūriņāi,
Lai iekūra Jāņa bērni
Kalnā Jāņa uguntiņu.

/Latviešu tautasdziesma/
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Priecīgus un līksmus
vislatviskākos svētkus!

Cesvaines novada pašvaldība

Senioru sporta laukuma atklāšana
5. jūnijā Augusta Saulieša
ielā 14 tika atklāts senioru
sporta laukums. Tajā uzstādīti
6 vingrošanas rīki, kuri ir īpaši
pielāgoti vecāka gadagājuma ļaudīm labas veselības uzturēšanai.
Daudzi seniori nūjo, dodas garākās pastaigās, brauc ar velosipēdu
un ir izglītotāki par to, kas ir veselīgs dzīvesveids. Tas pierāda, ka
Cesvaines novadā dzīvojošie seniori ir sportisko aktivitāšu cienītāji un
ka uzstādītās sporta iekārtas tikai

papildinās iespējas uzturēt ķermeni
fiziski labā stāvoklī.
Uz atklāšanu bija ieradušies
ziedotāji: SIA „Halle B” valdes
loceklis Jānis Buļš un pārstāve no
SIA „Nordtorf” Lolita Zvaigzne.
Pateicoties viņiem, varēja tapt
šis sporta laukums. Ziedotāji
kopā ar Cesvaines novada domes
priekšsēdētāju Vilni Špatu svinīgi
pārgrieza sarkano lenti.
Kā darboties ar katru iekārtu un
kuras ķermeņa daļas nostiprina

katrs vingrošanas rīks, pastāstīja
un paraugdemonstrējumus sniedza Inguna Luce. Ingunas aicināti, arī klātesošie seniori tos
izmēģināja.
Paldies Jānim Šķēlem un viņa
vadītajam Cesvaines vidusskolas
5. - 6. klases tautisko deju kolektīvam par sniegtajiem priekšnesumiem sporta laukuma atklāšanas
dienā.
Santa Krusiete, autores foto

1941. gada
14. jūnija
upuru atceres
pasākums
Cesvainē
„Māmiņ, tev grūti, tev asaras tek?”
„Ne jau, dēls, sniegu vējš sejā met.”
„Vienmēr šeit tumšs, tikai zvaigznes
			
spīd.”
„Pacieties mīļais, gaišāks būs rīts.”

/Jānis Zāle/ (cesvainietis)

1941. gada 14. jūnijā Latvijas
iedzīvotāji piedzīvoja pirmo masveida deportāciju. Vienotā akcijā
no savām mājām un dzimtenes
svešumā tika aizvesti 14 194
Latvijas iedzīvotāju, tajā skaitā
1614 bērni vecumā līdz septiņiem
gadiem un 2137 – vecumā līdz 16
gadiem. Latvijas tautai šis sāpīgais
notikums atstāja lielu ietekmi uz
nacionālo apziņu.
Lai godbijībā noliektu galvas
to priekšā, kas pārdzīvojuši izsūtījumu, 14. jūnijā pie piemiņas
akmens Cesvaines ev. lut. baznīcas
pagalmā un stacijas laukumā notika atceres brīdis, ziedu un svecīšu
nolikšana.
Anitas Jansones lasītā deportētā
cesvainieša Jāņa Zāles dzeja
atklāj autora pārdzīvojumu, sāpes,
dzīves netaisnību. Pavadītie gadi
izsūtījumā laupīja dzejniekam
un vēl vairākiem
tūkstošiem
latviešu izdzīvot pilnvērtīgu dzīvi
dzimtenē.

Svinīgi tiek pārgriezta sarkanā lente

Santa Krusiete

Seniori pārbauda spēkus sporta spēlēs
Par godu veco ļaužu sporta
spēlēm 5. jūnijs Cesvainē aizvadīts
sportiskā garā. Tā kā pagājušo gadu
Cesvaines novada folkloras kopa
„Krauklēnieši” ieguva godpilno
1. vietu, līdz ar to Cesvaines pan-

sionātam jau otro gadu pēc kārtas
bija jāuzņemas organizatora loma.
Atsaucība bija liela. Sporta spēlēs
piedalījās 5 pansionāti: Cesvaines,
Ļaudonas, Barkavas, Dzelzavas un
Līgo (Gulbenes novads) pansionāts.

Folkloras kopas „Krauklēnieši” pārstāve paceļ karogu, un sporta spēles
tiek atklātas

Cesvaines Ziņas

Dalībnieku kuplo skaitu papildināja folkloras kopa „Krauklēnieši”,
koris „Virši” un biedrība „Mārtiņrozes”. Pavisam kopā bija apmēram 130 dalībnieku. Sporta spēļu
dalībniekiem bija iespēja startēt
gan individuāli, gan kā komandai.
„Veco ļaužu sporta spēļu aizsākumi meklējami 2011. gadā
Dzelzavā, kad par godu Eiropā
izsludinātajai Veco ļaužu solidaritātes dienai Dzelzavas pansionāts, pieaicinot Ļaudonas pansionātu, pirmo reizi rīkoja veco
ļaužu sporta spēles, kas nu jau kā
tradīcija turpinās ceturto gadu,”
stāsta Cesvaines pansionāta sociālā
darbiniece, sporta spēļu galvenā
tiesnese Inga Sebriņa.
Sporta spēļu atklāšanā piedalījās
arī Cesvaines novada domes
priekšsēdētājs
Vilnis
Špats,

novēlēdams visiem izsportoties,
veiksmi startos un izmantot
pasākuma
dāvātās
iespējas.
Cesvaines pansionāta pārvaldnieku
Juri Rozenbergu priecēja kuplais
dalībnieku skaits mazajā Vidzemes
novada mazpilsētā
Cesvainē,
Cesvaines pansionāta pagalmā.
Savā uzrunā viņš paziņoja, ka
šogad rezultātu vērtēšanas sistēma
nedaudz mainīsies: pansionāti un
pašdarbnieki tiks vērtēti atsevišķi,
līdz ar to tā pansionāta komanda,
kura uzvarēs, sporta spēles
rīkos nākamgad. Turpinājumā
Juris Rozenbergs aicināja pacelt
karogu pagājušā gada uzvarētājus,
Cesvaines novada folkloras kopas
„Virši” pārstāvjus, un paziņoja
sporta spēles par atklātām.
Turpinājums 3.lpp.



Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.5
Cesvainē, 2015.gada 19.martā (sēdes protokols Nr.4, 4.§)
Par grozījumiem Cesvaines novada domes
2014.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.7

“Par kustamo īpašumu, kas nav uzskatāms par īpašumu,
novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam, Cesvaines novadā”
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
30.03.2010. noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” 19.4.apakšpunktu
1. Izdarīt Cesvaines novada domes
2014.gada
14.marta
saistošajos
noteikumos Nr.7 “Par kustamo īpašumu,
kas nav uzskatāms par īpašumu,
novērtējot ģimenes (personas) atbilstību
trūcīgas ģimenes (personas) statusam,
Cesvaines novadā” šādus grozījumus:
1.1. saistošo noteikumu 2.punktā
aizstāt vārdus un skaitļus “automašīna,
mopēds, motocikls, ja tas ir vairāk
nekā 10 gadus vecs un atrodas
ģimenes (personas), kura vai kurā

ir I, II grupas invalīds vai 3 un vairāk
nepilngadīgi bērni, īpašumā vairāk nekā
2 gadus” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem
“automašīna, mopēds, motocikls, ja tas
ir vairāk nekā 10 gadus vecs un atrodas
ģimenes (personas), kura vai kurā ir
bērns invalīds, I, II grupas invalīds vai
trīs un vairāk nepilngadīgi bērni vai
bērni līdz 24 gadu vecumam, ja viņi
apgūst vispārējās vidējās izglītības
programmu klātienē, profesionālās
pamatizglītības, vidējās profesionālās
izglītības vai arodizglītības programmu
klātienē vai studē augstskolā dienas
nodaļā pilna laika klātienē, īpašumā
(turējumā) vairāk nekā 2 gadus.”
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2015.gada 19.marta saistošo noteikumu
Nr.5 “Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2014.gada 14.marta
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par kustamo īpašumu, kas nav uzskatāms
par īpašumu, novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam, Cesvaines novadā”

paskaidrojuma raksts

Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi, papildus Ministru kabineta
noteikumos par ģimenes (personas) atzīšanu par
trūcīgu noteiktajam, precizē kustamo īpašumu, kas nav
uzskatāms par īpašumu, un paplašina personu loku,
kurām vērtējama kustamās mantas piederība, nosakot
atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam,
Cesvaines novadā
Projekta
Saistošie noteikumi izdoti, ņemot vērā Ministru kabineta
nepieciešamības
2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 “Noteikumi par
pamatojums
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” 19.4.apakšpunktā noteikto normu, kas deleģē
pašvaldībai tiesības saistošajos noteikumos noteikt to
kustamo īpašumu, kas netiek uzskatīts par īpašumu
augšminēto noteikumu izpratnē
Projekta ietekme uz
Ietekme uz pašvaldības budžetu nebūs būtiska
pašvaldības budžetu
vai nav prognozējama
Projekta ietekme uz
Nav attiecināms
uzņēmējdarbības vidi
Projekta ietekme uz
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav
administratīvajām
nepieciešams veidot jaunas darba vietas vai paplašināt
procedūrām
esošo institūciju kompetenci
Informācija par
Nav notikušas, noteikumi apspriesti Sociālo, kultūras un
konsultācijām ar
izglītības jautājumu komitejas sēdē.
privātpersonām

V. Špats, domes priekšsēdētājs

Savāksim aiz sevis atkritumus un
uzturēsim kārtībā arī atpūtas vietas!
Vasarā par vienu no izklaides
vietām tiek izvēlēta peldvieta. Lai
saglabātu estētisku vidi, ikvienam
tās apmeklētājam aiz sevis jāatstāj tīrība un kārtība. Tomēr ne
vienmēr tā notiek. Līga un Jānis
Ozoli laikrakstam „Cesvaines Ziņas” adresētā vēstulē pauda sašutumu.
„Cesvaines jaunieši un vecāki!
Smilškalnu
(Ozolu) pludmale ir
privātīpašums.
Šī iemesla dēļ mums ir tikai divi
noteikumi. Pirmkārt, ievērot tīrību un
kārtību. Otkārt, uz pludmali nevest
suņus un citus dzīvniekus. Pludmales
ierīkošana, uzturēšana, zāles pļaušana,
atkritumu izvešana ir tikai un vienīgi
mūsu labda-rība. „Atvainojamies”
visiem tiem jauniešiem, kuri pirmdien,
25. maijā, atklāja peldēšanās un atpūtas
sezonu, bet mēs vēl nebijām paspējuši

novietot atkritumu konteineru. Lai gan
uzskatām, ka arī šajā gadījumā tukšās
Radler, Beershake un cita vēl stiprāka
alus pudeles un tukšās čipsu, sēkliņu
pakas nav jāizmētā pa visu pludmali un
ūdeni. Arī saplēsto pudeļu stiklus būtu
tikai cilvēcīgi salasīt. Mēs, pludmales
saimnieki, nevēlamies savu brīvo laiku
veltīt pludmales sakopšanai pēc jūsu
cūciskajām izklaidēm. Cienīsim cits
cita darbu un brīvo laiku!
Cerot uz sapratni,
Līga un Jānis Ozoli”
Jācer ka, izlasot šo vēstuli, ikviens
atpūtnieks, kas pavada laiku pie dabas,
aizdomāsies, ka, piesārņojot un aiz sevis
nesavācot paša radītos atkritumus, radīs
kaitējumu cilvēkam, dabai, dzīvniekiem.
Ir jābūt saudzīgiem un atbildīgiem par
izdarīto!
Santa Krusiete

2015. gada 28. maija domes sēdē
• Apstiprināja Cesvaines novada
pašvaldības 2014. gada saimniecisko
pārskatu.
• Nolēma iznomāt nomas tiesības uz
daļu no pašvaldības īpašumā esošas
noliktavas ēkas Pils ielā 3, Cesvainē
un zemes domājamo daļu mutiskā
izsolē.
• Grozīja cirsmas pirkuma līguma
19. punktu un tajā vārdus un skaitļus
„uz laiku ne ilgāku par 4 (četriem)
mēnešiem” aizstāt ar vārdiem „uz
laiku, kas nepārsniedz ciršanas atļaujas
derīguma termiņu”.
• Nolēma nodot bezatlīdzības
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai „Latvijas Sarkanais
Krusts” vienu neapdzīvojamo telpu
12 m2 platībā, kas atrodas Cesvaines
Sociālā dienesta lietošanā nodotās
ēkas Pils ielā 2 programmas „Pārtikas
un pamata materiālās palīdzības
sniegšana vistrūcīgākajām personām
2014. – 2020. gada plānošanas periodā” realizācijas vajadzībām uz laiku
līdz 2018. gada 28. februārim.
• Nolēma atsavināt pašvaldības
nekustamo īpašumu „Čemuri”, kas
atrodas Cesvaines pagastā, Cesvaines
novadā, nosakot tā nosacīto cenu 3000
eiro, tai skaitā, zemes gabala nosacītā
cena 2500 eiro un piedāvāt pirmpirkuma tiesības dzīvojamās mājas īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.
• Izveidoja pašvaldības delegāciju
4 cilvēku sastāvā vizītei uz sadarbības
pašvaldību Lagardelle-sur-Leze Francijā laikā no 2015. gada 5. oktobra
līdz 9. oktobrim, delegācijas sastāvā
iekļaujot domes priekšsēdētāju Vilni
Špatu, deputāti Vēsmu Noru, teritorijas
plānotāju Ramonu Vucāni un tulku
Sandru Stadi – nodibinājuma „Fonds
Grašu bērnu ciemats” vadītāju.
• Nolēma komandēt izpilddirek-

toru Uģi Fjodorovu piedalīties
„ERASMUS” starptautiskās apmaiņas
projektā Francijā Veneryue pašvaldībā laikā no 2015. gada 5. līdz 19.
jūlijam un domes projektu vadītājai
Ivetai Raimo šajā laikā aizvietot
izpilddirektoru Uģi Fjodorovu.
• Nolēma atbalstīt ar līdzfinansējumu 350 eiro Cesvaines vidusskolas 1.
klases skolēnu formas tērpa – vestītes–
iegādi, pārskaitot līdzekļus biedrībai
„Izglītībai un kultūrai Cesvainē”.
• Piekrita, ka Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” vadītāja palielina
sporta skolotāja amata vienību no 0,5
vienībām uz vienu vienību un samazina
logopēda vienu amata vienību uz 0,5
amata vienībām.
• No Pils pamatlīdzekļu uzskaites
izslēdza nolietojušos inventāru.
• Nolēma būvēt skeitparka platformu ar rampām Augusta Saulieša ielā
1, Cesvainē, kuras izmaksu tāme ir
26 000 eiro.
• Lauza 2009. gada 20. augustā
noslēgto domes un biedrības „Durvis”
zemes nomas līgumu, paredzot
pārņemt uzbūvēto rampu pēc projekta
realizācijas termiņa beigām.
• Grozīja domes 2014. gada 13.
februāra domes sēdes Nr.3 7.2.2.
lēmumu un nolēma izteikt to
šādā redakcijā: noteikt Cesvaines
vidusskolas klases telpu nomas
maksu 1,33 eiro par mācību stundu un
datorklases nomas maksu 2 eiro par
mācību stundu, ja telpas tiek iznomātas bezdarbnieku apmācībām.
• Piekrita, ka konditore Daiga
Iškāne viņai iznomātās telpas
Augusta Saulieša ielā 9, Cesvainē,
nodod apakšnomā konditorei Daigai
Mickevičai līdz nomas līguma termiņa
beigām 2015. gada 31. decembrim.
• Andim Jakovičam un Vitālijam

Stikānam iznomāja zvejas tiesības
Mazajā Virānes ezerā pašpatēriņa
zvejai no 2015. gada 1. jūnija līdz
2016. gada 31. maijam.
• Pašvaldībai piederošajā dzīvojamā
mājā ar adresi „Lielkaļķenieki” nolēma
izveidot dzīvokļa īpašumu Nr.2,
„Lielkaļķenieki” – dzīvokļa īpašumu
Nr.3, Baznīcas iela 17 – dzīvokļa
īpašumu Nr.3 un Baznīcas iela 17–
dzīvokļa īpašumu Nr.7.
• Atzina pašvaldības nekustamā
īpašuma – neapbūvēta zemes gabala
Rūpnīcas ielā 8, Cesvainē, Cesvaines
novadā, privatizāciju par pabeigtu.
• Grozīja domes 2014. gada 11.
septembra domes sēdes Nr.11 13.7.
lēmumu: iznomāt SIA „Zaļā Māja
Cesvainē”, pašvaldības īpašuma zemes
gabala daļu zem SIA „Zaļā Māja
Cesvainē” piederošās un lietošanā
nodotās ēkas un daļu, kas nepieciešama
ēkas daļas rekonstrukcijai uz 10
gadiem, apbūves uzturēšanai un ar
tiesībām veikt būvniecības darbus.
• Vairākām Cesvaines novadā
deklarētajām personām nolēma izīrēt
dzīvojamo telpu Cesvaines pagastā.
• Piekrita, ka no nekustamā īpašuma „Pakalnes”, kas atrodas Cesvaines
pagastā, Cesvaines novadā, tiek
atdalīta 2. zemes vienība 7,3 ha,
piešķirot nosaukumu „Pakalnu mežs”
un nosakot īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
• Nolēma atdalīt no pašvaldībai
piekritīgā zemes gabala daļu apmēram 1700 m2 platībā, jaunveidotajai
zemes vienībai piešķirot adresi.
• Uz 5 gadiem nolēma iznomāt
vairākus Cesvaines pašvaldībai piekritīgos zemes gabalus.
• Apstiprināja Cesvaines pilsētas
ēku numura zīmes paraugu.

Paraugs ēku un būvju numura zīmēm
2015. gada 28. maijā Cesvaines
novada domes sēdē tika apstiprināts
paraugs ēku un būvju numura zīmēm
un pilsētas ielu nosaukumu norāžu
plāksnēm, balstoties uz 2010. gada
9. decembrī izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 11 “TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN
APBŪVES NOTEIKUMI”.
Šie noteikumi paredz, ka iedzīvotājiem pie saviem īpašumiem ir
jāizvieto ēku numerācijas plāksne.
Tā tiek veidots ne tikai vienots
vizuālais noformējums, bet arī
nodrošināta iespēja vajadzības
gadījumā pie jūsu īpašuma laikus
nokļūt operatīvajiem dienestiem –
ātrajai medicīniskajai palīdzībai,
ugunsdzēsējiem, glābējiem u.c.
Zemes vienību un ēku īpašniekiem
jānodrošina, lai pie katras galvenās
būves zemesgabalā vai galvenās
ieejas uz sienas būtu piestiprināta
ēkas numura zīme. To piestiprina pie
katras mājas 2,5 līdz 3,0 m augstumā
ceļa fasādē labajā pusē, raugoties
no ceļa, vai ēkas fasādes malā, kas

tuvāka galvenajai ieejai. Ja mājas
nosaukuma vai numura zīme nav
skaidri saskatāma no ceļa, zīmei jābūt
arī pie žoga vārtiņiem zemesgabalā
vai pie piebraucamā ceļa.
Ielu (laukumu) nosaukumu norādes maģistrālo un pilsētas ielu
krustojumos uzstāda un uztur kārtībā Cesvaines novada dome.
Paraugs Cesvaines ēku un būvju
numura zīmēm un Cesvaines
pilsētas ielu nosaukumu norāžu
plāksnēm.
Kādi
noteikumi
jāievēro,
izgatavojot
Cesvaines
pilsētas ēku
un būvju
numerācijas
plāksni
1. Zīmes plāksnes izmēri
280x320 mm; 220x320mm;
2. Materiāls un apdare
Krāsota metāla plāksne, plāksnes
priekšējā pusē no atstarojoša materiāla

Presēta reljefa mala.
Krāsa - RAL 6002 (zaļš tonis)
3.Teksts
Fonts - Belwe Cn TL (horizontal
scale 85%)
Lielo burtu augstums - 30 mm
Ciparu augstums - 120 mm
Valsts valodā ar lielajiem latīņu
alfabēta burtiem uz zaļa fona uz
ēkas numurzīmes norādāms:
3.1. Ielas nosaukums.
3.2. Ēkas numurs (ja ēkas numurs
satur gan ciparu, gan alfabēta burtu,
tad ēkas numurzīmē lietojams cipars
un lielais burts, piemēram, 3A).
3.3. Ēkas numura norādē norāda
attiecīgās ielas nosaukumu, numuru
un ēku numerācijas secību, ko
raksturo numerācijas pieaugošā
virzienā vērsta bulta.
Numura zīmes apmaksās un to
paredzētajā vietā pieliks Cesvaines
pašvaldība. Plāksnes uzstādīšanas
brīdī lūgums pielaist uzstādītājus
savai teritorijai.
Ramona Vucāne,
teritorijas plānotāja

AS „Sadales tīkls” uzlabo elektroapgādi Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadā
Lai nodrošinātu kvalitatīvu,
nepārtrauktu
un
drošu
elektroenerģijas piegādi, AS
„Sadales tīkls” 2015. gadā
Madonas, Cesvaines, Ērgļu,
Lubānas un Varakļānu novadā
realizēs 22 investīciju projektus,
elektrotīkla attīstībā ieguldot 1,3
milj. eiro.



Šogad Cesvainē, Rīgas ielā,
AS „Sadales tīkls” plāno veikt
vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu
elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu
līniju 0,8 km garumā, izbūvēt
zemsprieguma 0,4
kV kabeļu
līniju 1 km garumā un izbūvēt
jaunu transformatoru apakšstaciju,
paaugstinot elektroapgādes drošu-

mu un kvalitāti 15 Rīgas ielas
iedzīvotājiem,
bet
Cesvaines
lauku teritorijā – pie minerālmēslu
noliktavas – tiks veikta vidējā
sprieguma 20 kV gaisvadu
elektrolīnijas pārbūve par kabeļu
līniju 0,7 km garumā un jaunas
transformatoru apakšstacijas izbūve, uzlabojot sniegto pakal-
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pojumu kvalitāti 42 Cesvaines
lauku teritorijas un Sarkaņu pagasta
iedzīvotājiem.
Lai sniegtu informāciju par šā
gada lielākajiem AS „Sadales tīkls”
investīciju projektiem, uzņēmuma
mājaslapā www.sadalestikls.lv ir
publicēta karte, kura attēlo
informāciju par lielākajiem elek-

trotīkla attīstības projektiem 2015.
gadā. Investīciju karte ilustrē lielākos projektus Latvijas reģionos –
Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē,
Latgalē, Rīgas reģionā un Rīgā.
Tatjana Smirnova,
AS „Sadales tīkls”
komunikācijas speciāliste

Pirmklasnieka
maijs…
Ko darījām
šajā mēnesī?

Gatavojot Mātes dienas apsveikumu, laicīgi podiņā iesējām
puķuzirnīšu sēkliņas, iečukstējām
katrs savus mīļumvārdus, lai
labāk aug… Mācījāmies par
stādiņiem rūpēties. Un visbeidzot
dāvanu, skaisti iesaiņotu, priecīgā
noskaņojumā pasniedzām māmiņai.
Jau tradicionāli maijā notiek
individuālās sarunas ar vecākiem
un skolēnu. Es piedāvāju piecas
dienas sarunām. Vecāki izvēlas
sev piemērotāko tikšanās dienu
un laiku. Sarunas norit aptuveni
pusstundu, nereti pat ilgāk. Kopīgi
vērojam bērna izaugsmi mācību
gada laikā. Izrunājam dažādus
jautājumus, kas skar skolēnu.
Vienojamies par darāmo vasarā,
korekcijām turpmākajā mācību
procesā – otrajā klasē.
21. maijā devāmies mācību
ekskursijā uz Rīgas zooloģisko dārzu. Maršrutu plānojām laicīgi, lai
visi varētu noskaņoties braucienam.
Ceļš līdz Rīgai šķita garš. Autobusā
ik pa brīdim atskanēja jautājums:
„Vai drīzi?” Zooloģiskajā dārzā
mūs sagaidīja gide. Viņa interesanti
stāstīja par dzīvniekiem, to
paradumiem. Piemēram, kāpēc
nīlzirgam patīk netīrs ūdens, kāpēc
kamielim ir kupris? Mājupceļš
nelikās tik garš, jo ceļu īsināja
sarunas par redzēto un dzirdēto.
25. maijs – sporta diena. No rīta
saņēmām lapu ar fotoattēliem no
dažādām Cesvaines vietām. Uzreiz
klasē mēģinājām kopīgi atpazīt,
kur tās atrodas. Devāmies meklēt
12 objektus, kurus veiksmīgi arī
atradām. Ātri sasniedzām stadionu,
kur mūs sagaidīja un pārbaudīja
paveikto. Tālāk sekoja veiklības
stafetes. Patika, jo darbojās gan
prāts, gan muskuļi.
27. maijs – pārgājiena diena.
Maršrutu izvēlējāmies pēc latviešu
valodas stundā izlasītā teksta. Tajā
tika pieminēts dzelzceļš. Tā kā
vairums skolēnu vēl nebija bijuši
Cesvaines dzelzceļa stacijā, tad
mērojām ceļu turp.
Diena bija lietaina. To paredzot, mēs bijām izvēlējušies
pareizo apģērbu. Uzsākām ceļu
priecīgā noskaņojumā. Netālu
no sākumskolas ieklausījāmies
lakstīgalu pogošanā. Vērojām kokus, augus ceļmalā, atkārtojām to
nosaukumus. Lasījām uz plāksnītēm
ielu nosaukumus. Veidenbauma
iela – šo nosaukumu pirmklasniekam bija grūti izlasīt. Mucinieka
ezers – viltīgs, bīstams, labāk tam
netuvoties. Pa ceļam mūs jautri
sveicināja traktorists. Laikam tāpēc,
ka arī mēs bijām jautri. Nonākot
dzelzceļa stacijā, izpētījām sarakstu,
apskatījām peronu, sameklējām
ceriņos laimīti un devāmies pa
Mazo stacijas ielu mājup. Nogājām
aptuveni 5 km. Skolā atgriezāmies
labā noskaņojumā, gandarīti par
noietajiem kilometriem, par redzēto
un dzirdēto.
Saulainu, darbīgu, prieka pilnu
vasaru!
Dina Tēberga, Cesvaines
vidusskolas 1.a klases skolotāja

Seniori pārbauda spēkus sporta spēlēs
Turpinājums no 1.lpp.
Organizētāji bija parūpējušies
par atraktīvām disciplīnām kā, piemēram, zābaka, šautriņu mešana,
krustvārdu mīklu minēšana, papīra
lidmašīnu lidināšana. Visas dienas
garumā bija jūtams sportisks gars
un vērojama
aktīva darbošanās.
Dzelzavas
pansionāta
komanda
atzina, ka ar lielu azartu disciplīnās
piedalās arī individuāli. Ļaudonieši
priecājās par viesošanos Cesvainē, un
iegūtais rezultāts sacensībās neesot tik
nozīmīgs. Viņiem patīkamākais bijis
sacensību laikā izjustā atmosfēra.
Bērnu un jauniešu centra (BJC)
vadītāja Lāsma Markevica bija

parūpējusies par foto stūrīti un radošo darbnīcu, kurā ikviens interesents
varēja izvingrināt pirkstus brošu un
tauriņu izgatavošanā.
Jebkuras sacensības tiek vērtētas un noslēgumā paziņo uzvarētājus. Šajā reizē pirmo vietu
starp pansionātu komandām ieguva
Barkavas pansionāts, tādēļ barkavieši
godam nopelnījuši veco ļaužu sporta
spēļu organizēšanu nākamgad, 2016.
gadā.
Organizatori saka lielu paldies
sponsoriem: Cesvaines novada domei,
SIA „Sēlis”, a/s „Cesvaines piens”.
Paldies Cesvaines novada domes
priekšsēdētājam Vilnim Špatam,
Cesvaines pansionāta darbiniekiem,

Cesvaines bērnu un jauniešu centram
un Lāsmai Markevicai, Kārlim
Vimbam ar draugiem, Cesvaines
sociālā dienesta meitenēm, fotogrāfiem: Edmundam un Kristīnei,
Vitālijam Stikānam, Ritmai Kļaviņai
un Cesvaines labiekārtošanas noda-

ļas darbiniekiem, Ivetai Raimo, kā arī
Cesvaines internātskolas ēdināšanas
bloka darbiniekiem.
Paldies visiem, kas piedalījās spēlēs, kā arī tiem, kuri palīdzēja sporta
spēļu tapšanā un organizēšanā!
Santa Krusiete, autores foto

Turpinājumā sporta spēļu rezultāti:
Komadu kopvērtējums starp
pansionātiem:
1. vietā Barkavas pansionāts
(54 punkti);
2. vietā Ļaudonas pansionāts
(53 punkti);
3. vietā Dzelzavas pansionāts I
(52 punkti);
4. vietā Līgo pansionāts (44 punkti);
5. vietā Cesvaines pansionāts
(42 punkti);
6. vietā Dzelzavas pansionāts II
(41 punkts).
Komadu kopvērtējums starp
pašdarbniekiem
1. vietā sieviešu biedrība „Mārtiņrozes”;
2. vietā folkloras kopa „Krauklēnieši”;
3. vietā senioru koris „Virši”.
Individuālo disciplīnu uzvarētāji:
Formula 1
1. vietā Ināra Vaniņa
2. vietā Rita Kromāne
3. vietā Ineta Geiduka

Puzle
1. vietā Monta Bistrova
2. vietā Rita Kromāne
3. vietā Mārīte Miļeiko
Kur ir mana Lidmašīna
1. vietā Kristīne Kukurāne
2. vietā Vladimirs Kazakovs
3. vietā Arita Jakoviča
Adatu spēle
1. vietā Gunārs Ozoliņš
2. vietā Antra Ābeltiņa
3. vietā Juris Miezis
Pārvaldnieka Zābaks
1. vietā Linards Dundurds
2. vietā Andris Grabāns
3. vietā Agnese Orlova
Kamolā tinējs
1. vietā Andris Grabāns
2. vietā Alda Zukure
3. vietā Vija Ābolkalne

Pienāca 27. maija rīts, kad
Cesvaines vidusskolas 2. un 3.
klases skolēni devās ilgi gaidītā
ekskursijā. Spītējot lietum un vējam,
bet apņēmības pilni bijām gatavi
iepazīt Alūksnes pusi. Ekskursijas
maršrutu mums palīdzēja saplānot
Alūksnes tūrisma informācijas centra

darbinieki. Paldies viņiem, jo diena
bija interesanta un piepildīta.
Vispirms
mēs
iepazināmies
ar Gulbenes depo. Tur atraktīvā
gida vadībā aplūkojām 20. gs.
lokomotīves, remontdarbnīcu, vagonu. Cik bērni bija pārsteigti
par redzēto, jo vagona iekšpuse

Sacensību rezultātus apkopoja
Cesvaines pansionāta sociālā
darbiniece Inga Sebriņa

Ar ūdeni piepildīto balonu sprāgšana izraisīja skaļas ovācijas

Mēģinot apgāzt ar smiltīm piepildītās pudeles

Ekskursija uz Ziemeļvidzemes pērli – Alūksni

Vizināšanās ar plostu Alūksnē, gides stāstījums

atgādināja dzīvojamās istabas. Jautra
un sportiski aktīva bija izbraukšana ar
dzelzceļa ratiem – drezīnu.
Nonācām
skaistajā
Ziemeļvidzemes pilsētā – Alūksnē. Pilsētā
pirmo apskatījāmies Alūksnes luterāņu baznīcu. Ēkai ir vairāk nekā 200
gadu, bet tā ir saglabājusi iepriekšējo
gadsimtu elpu. Alūksni iepazinām
gides Janas vadībā. Īsā laika sprīdī
mēs ieguvām plašu informāciju par
skaistākajām un nozīmīgākajām
vietām pilsētā. Vērojām pilsētu no
Tempļa kalna, ar kopīgu dziesmu
ieskandinājām Pils salas brīvdabas
estrādi. Tā kā atradāmies uz salas
Alūksnes ezerā, mūs gaidīja neaizmirstamais izbrauciens ar plostu
pa ezeru. Mums bija iespēja apskatīt
pilsētu no dažādiem skatupunktiem.
Pirmais iespaids bija patīkams un
rosināja tur atgriezties vēlreiz.
Visiem neaizmirstams bija brauciens
ar veco Bānīti. Tas kustējās tik lēnu
un skaļi dunēja. Atvadu sveicienam

Bānītis pēc bērnu lūguma sniedza
skaļu un garu svilpienu.
Neparastā pasaulē nokļuvām, kad
ieradāmies Ates dzirnavās. Tā ir
vieta, kurā mēs apzinājāmies savas
tautas vēsturi. Pabijām trīspadsmit
Vidzemes zemnieku sētas ēkās. Cik
daudz senu lietu, priekšmetu! Daudzus
muzeja eksponātus varēja izmēģināt.
Klētī mums bija uzdevums atminēt
dažādu sēklu, graudu nosaukumus.
Ratnīcā katrs gribētājs varēja iesēsties
senatnīgos traktoros. Visaizraujošākā
bija darbošanās rijas ēkā, kad skolēni
varēja izmēģināt linu apstrādes cikla
vienu darbību. Noslēgumā saimes
mājā gides visus pacienāja ar rudzu
maizes šķēlīti un medu.
Bijām tik daudz un dažādās vietās.
Ar iespaidiem un zināšanām bagāti
atgriezāmies mājās. Ekskursija izdevās, jo katrā objektā mūs sagaidīja
zinoši un draudzīgi gidi.
Rigonda Pinka,
Cesvaines vidusskolas skolotāja

Pasākums „Paliec sveika, sākumskola!”
Sākumskolā izveidojusies jauka
tradīcija. Pēdējā skolas dienā kopā
sanāk skolēni un skolotāji, lai
atskatītos uz aizvadītā mācību gada
sasniegumiem, būtu kopā ar 4. klases
skolēniem vēl sākumskolā, vēlētu
veiksmi un labas sekmes turpmākajos
skolas gados. 4. klases skolēni parādīja klātesošajiem jautru un pamācošu
izrādi ,,Tīnas dzimšanas diena”. 3.
klases skolēni un viņu audzinātāja
Rigonda Pinka bija sagatavojuši
interesantus pārbaudījumus ar jautājumiem, kā iepazīta sākumskolas
dzīve, klasesbiedri, audzinātāja un

skolotājas. Par katru pareizu atbildi
tika pasniegta konfekte. Jautājumi
nebija viegli, taču 4. klases skolēni bija
zinoši, erudīti un atjautīgi. Skolēnu
konfekšu trauks pildījās itin ātri. Ja
arī kaut kas nepaveicās, šoreiz bija
iespēja lūgt klases audzinātājas Sandas Skujiņas palīdzību. Katrs 4. klases
skolēns ieguva tikai viņam raksturīgu
nomināciju ar diplomu, salduma
balvu, apsveikumus un nelielas
dāvaniņas no pirmklasniekiem. 1. - 3.
klašu skolēni sniedza priekšnesumus.
Dziedāja jautras dziesmas, skandēja
dzejoļus, atcerējās atziņas, ko

Cesvaines Ziņas

sniedz latviešu tautas sakāmvārdi.
Skolotājas priecēja skolēnu krāšņās
ziedu veltes.
Pasākuma noslēgumā sertifikātus
saņēma 2., 3. klašu skolēni, kas
piedalījušies matemātikas konkursā
„Ķengurs”. Paldies skolotājai Ivetai
Āboliņai par konkursa organizēšanu
sākumskolā!
Pateicība visām
skolotājām par sadarbību, par radošu
ikdienas darbu, skolēnu gatavošanu
olimpiādēm
un
konkursiem,
interesantiem klases un skolas
pasākumiem, izzinošām ekskursijām.
Jautrā noskaņojumā, saņemot

liecības un uzdevumus vasarai,
visi pavadīja pēdējo klases stundu.
Visiem skolēniem un skolotājām
vasarā novēlam atpūsties, gūt jaunus
iespaidus.
„Visa dzīve ir kāpšana kalnā,
kura virsotni mēs nepazīstam”
(Zenta Mauriņa). Ceturtajiem vēlam
uzkāpt zināšanu kalnā pēc iespējas
augstāk un nekad neapstāties pie
sasniegtā.
Uz tikšanos 1. septembrī!
Ginta Libeka,
direktora vietniece sākumskolā



„Spicā
spalva”
šogad
tipogrāfijā
„Erante”
Ikviena laikraksta mērķis ir
nodrošināt informācijas apmaiņu
vietējā sabiedrībā, regulāri informēt iedzīvotājus par novadā
notiekošo, par domes lēmumiem,
novada cilvēkiem un viņu
panākumiem. Tomēr, lai avīzīte
nonāktu līdz lasītājam, ir vēl
viens neaizstājams darba posms –
sagatavotās informācijas nodrukāšana uz papīra. Tādēļ 22. maija
rītā vairākiem Madonas novada
pagastu avīžu veidotājiem, tostarp
arī Cesvaines novada delegācijai,
ceļš veda uz Daugavas izauklēto
pilsētu Jēkabpili, kur norisinājās
ikgadējā avīžu veidotāju pieredzes un domu apmaiņas pasākums
„Spicā spalva”. Šogad organizētāja
lomu uzņēmās vairāku Madonas
novada pagastu avīžu drukātāja – tipogrāfija „Erante”.
Ar siltu tēju, kafiju un uzkodām
vēsturiskajā pilsētas tirgus laukumā laipni mūs sagaidīja
pārstāvji no tipogrāfijas. Lai gan
sasildīt nespēja caur mākoņiem
knapi saskatāmā saule, ne arī
līdzpaņemtais siltais apģērbs, tomēr viesuzņēmēju pasniegtā kafija un tēja lika ķermenim atslābt un
baudīt psākuma atmosfēru, radošu
cilvēku klātesamību.
Kad visi ciemiņi bija sagaidīti
un pacienāti, gida lomā iejutās
SIA „Erante” valdes priekšsēdētājs
Jānis Eriņš. Tika izrādītas un
demonstrētas poligrāfijas iekārtas.
Jānis Eriņš atklāja arī situāciju
poligrāfijas nozarē un dažkārt
nevienlīdzīgo
cenu
politiku.
Pārsteidza tipogrāfijā izmantoto
materiālu dažādība, uzņēmuma
plašais piedāvājumu klāsts – no
mazām vizītkartēm līdz pat biezām
un apjomīgām grāmatām. Tā kā
uzņēmumam ļoti svarīgas ir klientu vēlmes, tādēļ „Erante” nebaidās
papildināt piedāvājuma klāstu un
pielāgoties klienta vajadzībām.
Ekskursija un zinoša gida
stāstījums par Jēkabpils atsevišķu
objektu vēsturi, to nozīmi sniedza
apstiprinājumu, ka katra Latvijas
pilsēta izceļas ar ko īpašu, katra ir
savdabīga un neatkārtojama.
Kad kājas izkustinātas pa
Jēkabpils ievērojamākām vietām
un gūts ieskats tipogrāfijas
ikdienā, tad arī vārds tika dots
pašiem avīžu veidotājiem. Prezentācijas apstiprināja, ka šī
informatīvā materiāla sūtība ir
izglītot sabiedrību par pagastā/
novadā aktuālo. Arī laikraksts
„Cesvaines Ziņas” ar dažāda
veida informāciju jau 21. gadu
ik mēnesi dodas pie Cesvaines
novada iedzīvotājiem.
Santa Krusiete



Izlaidums izglītības iestādēs

Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” grupa „Bizmārīte”, skolotājas
Ilga un Jolanta, skolotāja palīgdze Inese.

Cesvaines internātpamatskolas 9. klases absolventi ar audzinātāju
Baibu Damrozi

Cesvaines vidusskolas 9. a klases absolventi ar audzinātāju
Sarmu Dimperi

Cesvaines vidusskolas 9. b klases absolventi ar audzinātāju
Zani Burņevsku

Cesvaines vidusskolas 12. klases absolventi ar audzinātāju Ilzi Pusvilku

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas absolventi

Bērnu svētki – krāsainā pasaulē
Par godu Starptautiskajai bērnu
aizsardzības dienai 1. jūnija
pēcpusdienā skvēriņā pie kultūras
nama bērni, viņu vecāki un tuvākie
radinieki svinēja Cesvaines kultūras

nama vadītājas Zeltītes Dūrītes
organizēto
pasākumu
„Bērnu
svētki – krāsainā pasaulē”. Radošie
bērnu zīmējumi uz bruģa virsmas
atklāja bērnu priekšstatu par tēmu

Pārsteiguma salūta laikā

Cesvaines Ziņas

„Es pasaulē, pasaule manī”. Sejas
apgleznošana ir īpaši pieprasīta
aktivitāte bērniem, tāpēc arī šajos
svētkos izpausties varēja gan bērni,
gan pieaugušie, apzīmējot cits

citu, gan arī uzticēties meistarīga
mākslinieka domu lidojumam un
ļauties sevis apgleznošanai.
Pārsteiguma
salūts
bērnus
stimulēja sarosīties un savā īpašumā
iegūt pēc iespējas vairāk burbuļus,
balonus un bērniem tik iecienītos
saldumus – konfektes.
Dziedātprasmi un dejotprasmi
drosmīgi demonstrēja Cesvaines
kultūras nama ansambļi „Lielā
domiņa” , „Mazā domiņa” (vadītāja
Irēna Lecīte) un deju grupa
„Ritmiņš” (vadītāja Līga Kuba).
Bērnus uzmundrināja, pasākumu
kopā sasaistīja jestrais Vāverēns.
Cesvaines bērnu un jauniešu centra
sagatavotajā fotostūrītī ikvienam
klātesošajam bija iespēja likt
sevi iemūžināt fotogrāfijās, kas,
iespējams, kādam papildinās atmiņu
fotoalbumu ar ierakstu „Bērnu
svētki Cesvainē”.
Santa Krusiete, autores foto

Iepazīsti novada sportistus

Reno Apinis: „Pacietība un smags darbs ir atslēga uz panākumiem”
Cesvainietis Reno Apinis ir
Murjāņu Sporta ģimnāzijas
(MJĢ) audzēknis, kas var lepoties ar bagātu pieredzi un atzīstamiem panākumiem daudzcīņā Latvijas mērogā. Par to,
ko sportistam nozīmē viņa
nodarbošanās un kādu nākotni
viņš tajā saskata, lasiet raksta
turpinājumā.
– Kā aizsākās tavas sportista
gaitas?
– Manas sportista gaitas aizsākās,
trenējoties Cesvaines sporta hallē
pie Zigmāra Gulbja. Pēc tam
turpināju trenēties Madonas sporta
hallē pie Anitas Krauklītes un
Aleksandra Krauklīša.
– Vai ir vēl kaut kas cits bez
sasniegtajiem rezultātiem, sacensībām, kas tevi notur sportā?
– Sportā ļoti notur mans pašreizējais treneris Andris Eikens.
Bez viņa es nebūtu ticis tik tālu,
cik esmu pašreiz. Ļoti patīk arī
sacensību atmosfēra, ikdienā to
nevar piedzīvot.
– Kam jānotiek, lai tu sacensības uzskatītu par izdevušos
pasākumu?
– Dažādās sacensībās ir dažādi
mērķi un uzdevumi. Lai būtu
veiksmīgas
sacensības,
jābūt
labam tehniskam izpildījumam
un, protams, labam rezultātam. Ja
treneris apmierināts, tad arī man ir
milzīgs prieks.
– Vai labie rezultāti nav bijis
iemesls atrast kādu sponsoru un
noslēgt ar viņu līgumu?
– Pašlaik vēl neesmu atradis firmu, kas ir gatava mani finansiāli
atbalstīt. Šajā jomā ir milzīga
konkurence. Vienīgie mani finansiālie atbalstītāji ir Cesvaine novada
dome, Madonas sporta skola un,
protams, arī vecāki.
– Kādi ir tavi pirmsstarta
rituāli?
– Pirms startiem esmu ļoti kluss
un dzīvoju savā „pasaulē”. Tas

man ļoti palīdz koncentrēties
sacensībām. Lai pārliecinātos, ka
viss kārtībā, man patīk pārskrūvēt
naglenēm naglas.
– Kas tevi mudina tiekties pēc
labākiem rezultātiem sportā?
– Tas ir ļoti grūts jautājums. Jau
manās asinīs ir tiekties vienmēr pēc
labākiem sasniegumiem, jo apzinos,
ka ar labākiem rezultātiem paveras
plašākas iespējas nākotnē.
– Ja tev būtu jāizvēlas viens
sporta veids daudzcīņā, kuru tu
izvēlētos un kāpēc?
– Noteikti izvēlētos tāllēkšanu.
Tur man ir vislabākais rezultāts
un esmu arī Latvijas čempions
tāllēkšanā U18 grupā. Manī ir liels
potenciāls aizlēkt vēl tālāk, pat
daudz lielāks nekā daudzcīņā, jo
man nav tipiska daudzcīņnieka
ķermeņa uzbūve. Pie tā visa vēl
daudz jāstrādā.
– Nākamajā mācību gadā turpināsi mācības Murjāņu Sporta
ģimnāzijas 11. klasē un vēl pēc
gada būsi tās absolvents. Vai jau
ir nojausma, ko darīsi pēc tam?
– Pašlaik idejas vēl rosās,
šo tēmu pārspriežam ar treneri.
Ir doma turpināt profesionālās
sportista gaitas ārvalstīs, jo Latvijā
pēc vidusskolas beigšanas trenēties
ir ļoti sarežģīti un īsti nav pat tādas
vietas.
– Kāds ir tavs dzīves moto?
– Pacietība un smags darbs ir
atslēga uz panākumiem.
– Ar ko tu vēl nodarbojies bez
sporta?
– Tā kā dienā ir divi treniņi un
pēc tiem jūtos diezgan noguris,
tad varētu teikt, ka mans hobijs ir
kārtīga atpūta. Brīvākos brīžos patīk
palasīt kādu grāmatu vai uzspēlēt
basketbolu. Kopā ar draugiem
varu izdomāt ļoti daudz veidus, kā
lietderīgi pavadīt laiku.
– Tavuprāt, kāda ir daudzcīņas
nākotne Latvijā? Vai tam ir
redzams potenciāls?

– Potenciāls ir. Daudz ir sportistu,
kuri vēlas atgriezties un palikt
Latvijā. Situācija sliktāka noteikti
nebūs. Pašlaik tiek darīts ļoti daudz,
lai atrastu vairāk cilvēku šajā sporta
veidā. Cerams, tam visam arī būs
cerīgāka nākotne. Ļoti nepieciešams
lielāks valsts atbalsts, nekā tas ir

Jau vairāk nekā pusgadu Cesvainē arī daiļā dzimuma pārstāves cītīgi trenējas florbolā. Florbola spēlēt
gribētāju komanda tika izveidota
janvārī. Komandas sastāvs ir

mainīgs, bet pastāvīgi uz treniņiem
nāk 12 meitenes.
Jaunietēm par iedvesmu nodarboties ar šo sporta veidu bijis
florbola turnīrs vīriešiem 2014.

gada novembrī Cesvainē. Vēlme
spēlēt florbolu bijusi sen, tikai
nav bijis neviena, kas uzņemtos
iniciatīvu organizēt treniņus un
savākt kopā spēlētājas. Meitenes

pašreiz. Jāskatās, kā tiks aizvadīts
šis gads. Tad varēs spriest, kā būs
turpmāk.
– Jauniešiem patīk izmēģināt
dažādas lietas. Vai arī tev ir
bijusi vēlme pamest sportu un
pievērsties kaut kam citam?
– Protams! Es domāju, ka ikvienam sportistam šāda doma ir
ienākusi prātā: varētu netrenēties
un izbaudīt visu, ko dzīve mums
spēj sniegt. Sports ir ļoti nežēlīgs,
it īpaši daudzcīņā. Šī doma nu vairs
nenodarbina manu prātu, jo man
ir lielisks treneris, kas ļoti mani
atbalsta. Es zinu: ja manā dzīvē
nebūtu sporta, man tā ļoti pietrūktu.
Es pat nevaru iedomāties, kam
vajadzētu notikt, lai pārvilktu svītru
sportam manā dzīvē.

– Cik nozīmīgas ir treniņnometnes ārpus Latvijas robežām? Ko tas dod tavai attīstībai sportā?
– Tās ir ļoti svarīgas. Latvijā
nav tādu iespēju, kā, piemēram,
Spānijā, kur tika pavadītas divas
nedēļas, aktīvi trenējoties. Tur ir
ideāli laikapstākļi, treniņu bāzes,
kuru Latvijā ļoti trūkst. Pārsvarā
visi labākie Latvijas vieglatlēti
uz kādu laiku brauc trenēties uz
ārvalstīm. Liela daļa pat divas reizes
sezonā, jo pilnvērtīgi treniņi nav pat
iedomājami sporta bāžu trūkuma
dēļ. Protams, ir arī patīkami pavadīt
laiku ārzemēs, redzēt un iegūt daudz
ko jaunu sevis pilnveidei.
– Kas ir tavs augstākais mērķis, kuru tu vēlētos sasniegt šajā
sporta veidā?
– Esmu diezgan piezemēts attiecībā uz to, ko vēlos sasniegt.
Šosezon daudzcīņā vēlētos iegūt
6000 punktus un tāllēkšanā tikt pāri
7 m robežai, līdz kurai atlicis tik maz.
Bet pašlaik esmu savainojis papēdi,
tādēļ ir diezgan smagi trenēties un
piedalīties sacensībās. Bet vispār –
8000 punkti daudzcīņā un 8 metri
tāllēkšanā ir tas, ko patiešām vēlētos
sasniegt. Vismaz viens no šiem
minētajiem rezultātiem, domāju,
man ir pa spēkam.
– Vai bieži sanāk pabūt Cesvainē? Varbūt jau jūties te kā
ciemiņš.
– Cesvainē sezonas laikā esmu
diezgan reti. Sacensības parasti
iekrīt piektdienās un sestdienās.
Un tad īsti nav jēgas doties mājās,
lai tur pavadītu tikai vienu dienu.
Man ir ļoti dalītas sajūtas: kad esmu
skolā, tad gribu uz mājām, kad
esmu mājās, gribu uz skolu. Bet, par
spīti visam, Cesvaine ir pilsēta, kur
esmu uzaudzis. Tādēļ te es vienmēr
jutīšos kā mājās.
Santa Krusiete,
foto no Reno Apiņa arhīva

Sieviešu florbola komanda Cesvainē

Daiļā dzimuma florbola komanda Cesvainē

Cesvaines Ziņas

treniņam saorganizējusi Lāsma
Markevica, kura nu jau iecienījusi
šo sporta veidu.
Meiteņu florbola komandas
mērķis ir piedalīties kādā no
florbola turnīriem. Bet, lai uz
Cesvaini aicinātu spēlēt citas
meiteņu komandas, traucē šī sporta
veida aprīkojuma trūkums – nav
florbola bortu, arī grīdas segums
Cesvaines sporta hallē florbola
spēlei neatbilst noteikumiem. Lai
florbola treniņi būtu kvalitatīvāki
un drošāki, nepieciešams vārtsarga
aizsargtērps, jo bez tā pastāv risks
gūt nopietnas traumas. Tālākā
nākotnē meitenes vēlētos arī
florbola treneri, kas mācītu spēlēt
precīzāk, pareizāk, kvalitatīvāk.
Šo iespēju noteikti izmantotu arī
vīriešu florbola komandas spēlētāji,
jo pagaidām treniņi notiek bez
profesionāla trenera.
Lielu paldies meiteņu florbola
komandas dalībnieces
saka
Zigmāram Gulbim, kas palīdzējis
un devis padomus florbola treniņu
laikā.
Ilvija Trupavniece,
foto no Lāsmas Markevicas
arhīva

Arī Cesvainē
nodarbojas ar
parkūru
Daudziem šis sporta veida
nosaukums neizsaka neko, bet
tiem, kas ar to nodarbojas, tas ir
dzīvesveids. Parkūrs – tas nozīmē
pašdisciplīnas un kustības māksla.
Tas iemāca atbildību, disciplīnu,
uzlabo fizisko formu, jo tiek
nodarbināts viss ķermenis. Parkūrs
ļauj novērtēt savas spējas – ko tu
vari vai nevari. Lai kaut ko attīstītu
un sasniegtu, ir jāiegulda lielas
pūles. Parkūrā
sajaukti
dažādi elementi no vingrošanas un
cīņas mākslas.
31. maijā
cesvainietis Sendijs Bite devās uz
biedrības „Gulces Gēns” vasaras
sezonas atklāšanas pasākumu Gulbenē, lai demonstrētu parkūra paraugdemonstrējumus. Interese par
parkūru Sendijam radās jau 3. klasē,
kad vēl mācījās Tilžā. Pārceļoties uz
dzīvi Cesvainē, šo nodarbi jaunietis
bija atstājis novārtā. Pirms pieciem
mēnešiem sporta stundā skolotājs
atļāva izmantot halles matračus,
tādā veidā atsākot parkūra treniņus.
Treniņiem tiek izmantotas arī
pamestas ēkas, lai attīstītu lēkšanas
prasmes. Šajā sporta veidā Sendijam
nav dižu mērķu, jo Cesvainē nav šī
sporta veida profesionāla trenera.
Sendijs trenējas individuāli, kas
ir daudz grūtāk nekā tad, ja kāds
pamāca. Bet pašam ir prieks, ja
izdodas apgūt kaut ko jaunu.
Ilvija Trupavniece,
autores foto
Attēlā Sendijs Bite demonstrē
parkūra mākslu

Aizvadīts
22. „Top bumbas”
1. posms Madonā
Strītbola cienītāji tikās Madonā,
Saieta laukumā 1, lai cīnītos par
„Top bumbas” kausiem. Nu jau
tradicionāli Madonas pilsētas
svētku ietvaros tiek aizvadīts „Top
bumbas” pirmais posms.
Cesvaini devās pārstāvēt divas
strītbola komandas.
Komandai I, kuras
sastāvā
spēlēja
Matīss
Šauro,
Raivis Kecko, Jānis
Vanags un Klāvs
Sveķis, nedaudz pietrūka veiksmes
un meistarības, līdz ar to liedzot
izkļūt no apakšgrupas, bet otrai
Cesvaines komandai ar Vari Prunti,
Dzintaru Tonni, Raivi Kampānu
un Pēteri Putniņu sastāvā veicās
labāk un, noslēdzoties 1. posmam,
šī komanda sīvā cīņā ierindojās
godpilnajā 3. vietā.
25. jūlijā Cesvaines pils parka
svētku ietvaros tiks organizēts „Top
bumbas” 3. posms.
Ilvija Trupavniece,
autores foto
Attēlā komandas izcīnītais kauss



Afiša
• 17. jūnijā plkst. 14.00
Cesvaines novada domes zālē
Cesvaines kultūras un mākslas
studijas darbu izstādes atklāšana.
• 20. jūnijā plkst. 17.00
Cesvaines ev. lut. baznīcā
ērģeļmūzikas koncerts. Piedalās
Lutera akadēmijas programmas
„Baznīcas mūzika” studenti un
ērģeļu klases docētāja ērģelniece
Kristīne Adamaite.
• 21. jūnijā ielīgosim vasaras
saulgriežus Cesvainē.
• 21. jūnijā Cesvainē atklātais
pludmales volejbols „Saulgriežu
kauss 2015”:
plkst. 9.30 komandu reģistrācija
volejbola
laukumā Cesvainē
(Peldu iela, jaunā pludmale):
pirmā spēle plkst.10.00.
Atsevišķi piedalās vīriešu un
sieviešu komandas. Komandā divi
cilvēki.
Dalības maksa – 4 eiro no
komandas.

Nākamais piektklasniek!
„Viss pāriet, – viss, – bet nezūd
it nekas, un labi darbi atmaksājas
visi.			
(Rainis)
Lai nezūd piedzīvotais un lai
labiem darbiem vienmēr esi gatavs!
Esi pacietīgs, mērķtiecīgs, zinātkārs, iejūtīgs, radošs, humorpilns!
Paņem to labo, ko tev sniedzis
ikviens cilvēks, ko savā ceļā esi
sastapis vai vēl sastapsi. Mācies
pēc labākās sirdsapziņas, rodi sevī
to gandarījumu, ka tu, pārvarot
grūtības, tiec pie mērķa. Nepazaudē
galvenās vērtības – mīlestību,
cieņu pret vecākiem, skolotājiem,
vienaudžiem! Esi godīgs, atklāts,
atbildīgs! Priecājies, ja izdodas, ilgi
neskumsti, ja nesanāk. Rodi sevī
spēku mēģināt vēl! Esi neatlaidīgs!
Sanda Skujiņa,
tava sākumskolas skolotāja

Ali Rustamovs un
Sanita Smoroģina
maijā

Apsveikumi
Mainīsies dzīvē Tev prieki un bēdas,
Ceļi Tev kalnā un lejā ies.
Nekad nemeklē atpakaļ pēdas,
Grūti vai viegli – uz priekšu tiec.
		

Izmaiņas sadzīves
atkritumu
izvešanas grafikā

Pateicības

Cesvaines novada teritorijā
sadzīves atkritumu izvešana notiks
katru ceturtdienu:
• 4., 11., 18., 25. jūnijā;
• 2., 9., 16., 23., 30. jūlijā;
• 6., 13., 20., 27. augustā;
• 3., 10., 17., 24. septembrī;
• 1., 8., 15., 22., 29. oktobrī;
• 5., 12., 19., 26. novembrī;
• 3., 10., 17., 24., 31. decembrī;
Privātmāju sadzīves atkritumu
izvešanas dienas pa Cesvaines
ielām:
Katru ceturtdienu
Dārzu, Parka, Pils, Rūpniecības,
Celtnieku, Krasta, Saulieša, A. Vītola
iela;
Mēneša 1. ceturtdienā
Ozolu iela;
Mēneša 2. ceturtdienā
Upes iela;
Mēneša 3. ceturtdienā
Zaļā, Mazā stacijas, Stacijas,
Lubānas, Madonas, Amatnieku,
Nesaules un Baznīcas iela;
Mēneša 4. ceturtdienā
Veidenbauma, Silaines, Brīvības,
Bērzu, Gravas, Saules, Kalna un
Rīgas iela;
Mēneša 1. un 3. ceturtdienā
Lazdu iela;
Mēneša 2. un 4. ceturtdienā
Raiņa un Ābeļa iela.
SIA „ALBA”

Kā uzvilkts pulkstenis –
tāds mūžs Tev, Laimas likts.
Šī mazā pasaule ap Tevi griežas
			
viņa.
Tu gaismas kāpnes tās,
pa kurām augšup tikt,
Kur zelta saules loks un lielā laika
			
risa.
		
(F. Gulbis)
Paldies mūsu skolotājiem:
Sandai Skujiņai, Mārai Skridei,
Ingrīdai Evardsonei un Antrai
Graudupei par ieguldīto darbu!
4. klases skolēni un vecāki
Cesvaines
Romas
katoļu
baznīcas draudzes vārdā saku
lielu paldies Cesvaines novada
domes Bērnu un jauniešu centra
jauniešiem – Kristai Ruicēnai,
Beatrisei
Vīgupei,
Jolantai
Puzulei, Eritai Burkevičai, Katrīnai
Stikānei, Gerdai Gromovai, Anitai
Burkevičai, Emīlam Graudupam
un vadītājai Lāsmai Markevicai par
atsaucību un ieguldīto darbu katoļu
baznīcas apkārtnes sakopšanā.
Patiess prieks par jauniešiem, kuri
atrod un ziedo savu brīvo laiku labo
darbu veikšanā.
Lai Dieva svētītas mūsu dienas!
Daina Stikāne

Par drošību, atrodoties ūdenī

Tā kā ir sākusies aktīva
peldēšanās sezona, aktualizējies
jautājums par drošību, atrodoties ūdenī. Vēlreiz atgādināsim
noteikumus, kurus vajadzētu
ievērot ikvienam, kurš izbauda
atpūtu pie ūdens.
Pirms došanās ūdenī, pārliecinies,
vai ūdens temperetūra ir sasniegusi
vismaz +180C. Par peldēšanās
vietu izmanto speciāli paredzētu,
ierīkotu pludmali, tomēr ne vienmēr
Nr. 6 (263) 2015. gada 17. jūnijs
cilvēkiem pieejamas šādas vietas.
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Ja šādu vietu nav tuvumā, tad par
Tirāža – 470 eks.
peldvietu var izmantot lēzenu
Redaktore – Santa Krusiete,
krastu. Upēs izvēlieties tādu vietu,
tālr. 64852030,
kur nav spēcīgas straumes, akmeņu,
e-pasts: santa.krusiete@cesvaine.lv
atvaru vai citu bīstamu objektu.
Iespiests:
Nekad nevajadzētu iet peldēties
SIA „Latgales druka”
vienam, jo nevar paredzēt, kad būs
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
vajadzīga kāda palīdzība.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
Peldvietās
īpaši
jāuzmana
atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus
bērni. Pirms ļaut viņiem iet ūdenī,
iesniegt līdz katra mēneša 5. datumam. vajadzētu pārbaudīt krastu pamatus



Laulāti

- vai tie nav duļķaini, akmeņaini vai
bedraini. Ne uz brīdi nedrīkst bērnus
atstāt bez pieaugušā uzraudzības
ūdens tuvumā vai peldoties. Bērns,
kurš mācās peldēt vai pavisam
nesen to apguvis, uzturoties
ūdenī, jāvelk speciālā peldveste.
Bumbas, matrači vai kādi citi
piepūšamie palīglīdzekļi der tikai
rotaļām. Braucot ar kādu no ūdens
transportlīdzekļiem, kā bērniem, tā
arī pieaugušajiem obligāti jāvelk
drošības veste.
Nedrīkst peldēties aizliegtās
ūdenstilpnēs, aiz bojām, kas ierobežo peldvietu. Nedodieties peldēties
viens, jo, rodoties problēmsituācijai, blakus nebūs neviena, kas
varētu palīdzēt. Nepārvērtējiet
savus spēkus! Dižošanās, ka varat
aizpeldēt vistālāk, nav tā vērta,
lai riskētu ar savu dzīvību. Jāņem
vērā, ka tieši alkohola reibumā,
ejot peldēties, notiek visvairāk
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nelaimju. Neej peldēties pēc
apreibinošu vielu lietošanas! Lai
negūtu smagas galvas, mugurkaula
traumas, ūdenskrātuvē nelec no
tramplīna, augsta krasta uz galvas
vai uz kājām. Kramjus rada strauja
temperatūras maiņa. Tāpēc, ja esi
sakarsis, ūdenī ej lēnām.
Gadījumā, ja redzat cilvēku
slīkstam, nekavējoties jāizsauc
glābēji, zvanot uz telefona numuru
112. Pēc iespējas precīzāk jānorāda
atrašanās koordinātes. Cenšoties
glābt slīcēju, neapdraudi
paša
dzīvību! Tāpēc šajā gadījumā
visdrošākā glābšana ir no krasta.
Nelaimē nonākušajam jāpamet virvē iesiets glābšanas riņķis. Noderēs
arī bumba, tukša plastmasas pudele
vai kādi citi peldoši priekšmeti, kuri
palīdz noturēties virs ūdens.
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests (VUGD)

/L. Rozentāle/

Nozīmīgās dzīves gadskārtās
sveicam:
80 gados – Ilmāru Puriņu;
85 gados – Mariju Guļbinovu,
Genovefu Zvirgzdiņu;
90 gados – Annu Aveniņu;
95 gados – Aleksandru
Ignatjevu.
Cesvaines pašvaldība

Kas bijis labs, to tuvu sirdij glabā
Un neļauj laika pēdām pāri iet.
Viss nākošais par bijušo lai labāks,
Lai spēks un veselība dzīves dārzā
			
zied!

Mīļi sveicam skaistajā dzīves
jubilejā
Daci Buļu un Teklu Ozoliņu!
Lai gadi nāk viegliem soļiem,
sniedzot enerģiju un veiksmi
katrai dienai!
Pirmsskolas
„Brīnumzeme” kolektīvs

Paziņojums
Par Cesvaines novada domes līdzekļiem ir iegādāti sporta krekliņi.
Pārstāvot Cesvaines novadu sporta
spēlēs, ir iespēja saņemt šos sporta
krekliņus pie Ilvijas Trupavniecies,
laicīgi zvanot pa tālr.: 25637052

Kapusvētki Cesvaines
novada kapos
12. jūlijā
plkst. 14:30 svētbrīdis
Cesvaines Baznīcas kapos,
plkst. 16:00 svētbrīdis
Kārzdabas kapos.
26. jūlijā
plkst. 14:30 svētbrīdis
Ķinderu kapos.

Miruši
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija
Andrejs Deksnis 1956 – 2015
Ķinderu kapu pārzines
informācija
Viktors Zadarožnijs
1949 – 2015
Cesvaines kapu pārziņa
informācija
Jāzeps Jakovels 1922 – 2015
Ruta Sirmā 1925 - 2015
Ainārs Treikals 1967 – 2015

