Oktobris, 2015. gads
Redaktores sleja
Rāms apcerīgums piemīt šīm
rudenīgajām dienām, kad koku
lapas, vēja rautas, aizplīvo, kad
zemē guļošās zīļu pogas mierīgi
dus zem ozola zariem. Esam
sagaidījuši rudeni, aizdeguši
svecīšu liesmas pie radinieku
kapavietas, klusi stāvējuši un
prātojuši par laiku, kas kopā
aizvadīts, par darbiem, kuri
kopīgiem spēkiem paveikti.
Pagātnes atmiņas ar laiku
izplēn, kļūst blāvākas, tāpēc ir
ļoti svarīgi pēc iespējas ilgāk
tām likt uzkavēties un piespiest
neizslīdēt no mūsu prātiem.
Šajā gadalaikā viss ir tik īsts
un patiess kā gājputnu atvadu
klaigas – uz atgriešanos, kā
saules staru pēdējā iespēja –
spraukšanās cauri rīta miglai
un koku zariem. Šis ir labākais
laiks, lai pateiktos dabai par
dāsnumu, ko tā ir dāvājusi.
Šogad nevarētu sūdzēties par
ievākto ražu, kura bagātīgi
piepilda pagraba apcirkņus.
Ziemai esam gatavojušies cītīgi.
Plauktos sarindoto ievārījuma,
salātu burciņu sastāvs gada
aukstākajos mēnešos spēs
papildināt ikdienas maltīti
ar
vasarai
un
rudenim
raksturīgajām garšām. Varbūt
kāds nesteidzīgāks saimnieks ir
ļāvis salnām apmīļot nenovākto
ābolu, varbūt bumbieru ražu.
Nezinu, cik lielu skādi salna
spēj sagādāt šiem vizuāli
spēcīgajiem augļiem. Mēdz
teikt, ka, saskaroties ar salnām,
augļi iemanto saldenu garšu.
Tad es iedomājos, vai arī
savā praksē to esmu izjutusi.
Atminos, ka mēdzu pat ziemā
kāri noraut no zara sasalušo
ābolu un, nevilcinoties iecērtot
zobus tajā, tiku sajutusi garšas
kārpiņām patīkamo saldeno
garšu. Bet, par spīti tam, ceru,
ka ikviena saimnieka raža
līdz turpmākajām spēcīgajām
salnām, līdz lielajiem sniegiem
jau mierīgi dusēs pagraba
tumšajās, bet labvēlīgajās
telpās.
Krāsainu mēneša nogali
vēlot –
Santa Krusiete
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Arhitektūras diena Cesvainē
Oktobra pirmā pirmdiena saskaņā ar Starptautiskās Arhitektu
savienības iniciatīvu un iedibināto
ilggadējo tradīciju visā pasaulē tiek
svinēta kā Pasaules arhitektūras
diena. Šajos gados ir izveidojušās
labas tradīcijas gan Rīgā, gan
visā Latvijā. Šogad arhitektūras
dienu bija uzņēmusies organizēt
Cesvaines novada pašvaldība.
Domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Rozenbergs svinīgajā atklāšanas
brīdī citēja izcilo britu arhitektu
Normenu Fosteru: arhitektūra – tā
ir bagātība. – Ja raugāmies uz Cesvaines novada pamatbagātībām, tad
skaidri varam apgalvot, ka tā sastāv
no arhitektūras un cilvēkiem, kas
to radīja, rada un turpinās radīt, no
cilvēkiem, kas to uztur un cenšas
savest kārtībā, kā arī no cilvēkiem,
kas tajā dzīvo. Cesvaines novada
pamatbagātību sarakstā iekļaujama
Cesvaines pils un tās komplekss. Šī
diena Cesvainē nebūtu notikusi bez
Latvijas Arhitektu savienības (LAS)
prezidentes
Guntas
Grikmanes
lielā atbalsta – par to viņai esam
ļoti pateicīgi. Paldies vēlos teikt
Cesvaines muzeja speciālistei Daigai
Matrozei, Cesvaines būvvaldes
arhitektam Jānim Liepiņam, kuru

ieguldījums šā pasākuma norisē
ir nenovērtējams. Paldies, ka esat
šeit! Veiksmi turpmākajā darbā! –
novēlēja Juris Rozenbergs.
Pasākuma atklāšanas brīdis nav
iedomājams bez LAS prezidentes
Guntas Grikmanes klātbūtnes. Viņa
pauž lielu prieku būt Cesvainē,
vietā, kura šogad ir uzņēmusies rīkot
arhitektūras dienas: – Jau 11 gadu
LAS, sadarbojoties ar pašvaldībām,
organizē arhitektūras dienas arī
ārpus Rīgas. Tas dod iespēju redzēt
un iepazīt situāciju visā Latvijā,
apzināties, saprast un pārrunāt
kopīgās problēmas.
Turpinājumā LAS prezidente
iepazīstināja ar Latvijas Republikas
kultūras ministres Daces Melbārdes
apsveikumu arhitektiem Pasaules
arhitektu dienā. Ministres pieteiktā
tēma „Par atbildīgu arhitektūru” ir
arī šīs dienas LAS iecere sarunai
Cesvainē.
Arī Cesvaines novada būvvaldes
arhitekts Jānis Liepiņš uzrunā neslēpa
prieku redzēt kolēģus tik kuplā skaitā
šajā mazajā, mazliet noslēpumainajā sapņu pilsētā Cesvainē: – Es varu
būt lepns, ka Cesvaine ir tik tālu
no metropoles un tieši šeit pulcējas
tik liels arhitektu skaits. Manuprāt,

„Arhitektūras dienas ārpus Rīgas dod iespēju redzēt un iepazīt situāciju
visā Latvijā, apzināties, saprast un pārrunāt kopīgās problēmas,”
atzīst LAS prezidente Gunta Grikmane
arhitektūra nav tikai sacensība par
to, kurš uzbūvēs ātrāk, augstāk,
krāšņāk. Arhitektu pienākums ir
rūpēties arī par to, kas jau ir radīts. Ir
vērts aizdomāties, kāpēc arhitektūras
dienas norisinās tieši Cesvainē. Mēs
vēršam visas sabiedrības, attiecīgo
institūciju uzmanību uz to, ka mums

rūp Cesvaines pils, Cesvaines
muižas komplekss, mums rūp mūsu
vēsture. Šajā mirklī es gribētu ļoti
lielu paldies teikt nerimstošajam
dzinējspēkam Daigai Matrozei,
cilvēkam, kuram pateicoties šodien
pulcējamies Cesvainē.
Turpinājums 3. lpp.

Cesvaines iedzīvotājiem bankas „Citadele”
mobilās bankas pakalpojumi noderēs arī nākotnē
Bankas „Citadele” mobilā banka, 23. septembrī viesojoties Cesvaines novadā, ir guvusi iedzīvotāju plašu atsaucību, un tās izbraukumi nākotnē uz Cesvaini
varētu būt regulāri.
Iedzīvotāji, īpaši vecāka gadagājuma, novērtēja bankas „Citadele”
darbinieku ierašanos tuvāk dzīvesvietai, jo šādi nav jātērē

personiskie līdzekļi sabiedriskajam
transportam, lai dotos uz „Citadeles” klientu apkalpošanas centru (KAC) Madonā. Cesvaines novadā ir vairāk nekā 1000 reģistrētu
bankas „Citadele” klientu, un daļa
jau iepriekš telefoniski sazinājās ar
bankas filiāli, lai noskaidrotu, kādus
pakalpojumus piedāvās tieši mobilā
banka. Bija interesenti, kuri vēlējās

Cesvaines novada iedzīvotājiem ir interese par mobilās bankas
pakalpojumiem

Cesvaines Ziņas

veikt arī skaidras naudas darījumus,
bet tas ir vienīgais pakalpojums, ko
šādos izbraukumos nevar saņemt.
Mobilās filiāles vizītes laikā gan
privātpersonas, gan uzņēmēji varēja
atvērt kontu, kā arī pieteikt un saņemt maksājumu kartes, konsultēties par līzingu, patēriņa kredītu, kā
arī hipotekāro kredītu vai dažādiem
uzkrājumu veidiem. Uzņēmējiem
aktuālākas bija konsultācijas tieši
par kreditēšanu.
– Iedzīvotāju interese par mobilās bankas pakalpojumiem ir,
un, ja tā būs turpmāk, tad uz Cesvaini brauksim regulāri – reizi mēnesī vai reizi divās nedēļās. Pārliecinājāmies, ka, piemēram, arī
pensionāriem šāds pakalpojums ir
ļoti nozīmīgs – ieskaitot pensiju
klienta kontā, viņiem ir iespēja
apmeklēt
„Citadeles”
mobilo
banku un samaksāt vajadzīgos
rēķinus kā regulāros maksājumus
vai pārskaitījumu veidā, atlikušo
summu pēc vajadzības izņemot
arī Cesvainē esošajā bankomātā.
Turklāt banka „Citadele” ir vienīgā
komercbanka, kuras klienti vienu
reizi mēnesī skaidru naudu bez
komisijas maksas var izņemt arī citu

banku bankomātos, – stāsta bankas „Citadele” Madonas klientu
apkalpošanas centra vadītāja Liene
Ankrava.
Ir jāatzīmē, ka mobilās bankas
izbraukumā
konsultācijas
par
bankas „Citadele” piedāvājumiem,
to produktiem var saņemt jebkurš
interesents, pat ja viņš nav šīs
bankas klients. Daļai topošo klientu
varētu būt saistoši, piemēram, bankā
„Citadele” veidot uzkrājumus,
iesaistīties otrā vai trešā līmeņa
pensiju fondos, kā arī saņemt
papildu līdzekļus, noformējot
patēriņa kredītu, kredītkarti vai ar
maksājumu karti saistītu overdraftu
u. tml.
Godātie cesvainieši, aicinām
uz konsultācijām par bankas pakalpojumiem ceturtdien, 29. oktobrī, Cesvainē, Pils ielā 1A
(bijušajās
bankas
telpās),
plkst. 10.00–15.00 par jūs interesējošiem jautājumiem.
AS „Citadele banka”, Madonas
KAC vadītāja Liene Ankrava.
Vairāk info – 64821015.
Santa Krusiete,
autores foto



1. oktobra domes
sēdē:

• Piekrita, ka Cesvaines internātpamatskola iznomā tai lietošanā nodoto ēku Rīgas ielā 4A
Cesvainē,
Cesvaines
novads,
Valsts policijas Vidzemes reģiona
pārvaldes
Madonas
iecirkņa
Cesvaines postenim uz 10 gadiem
Valsts
policijas
pienākumu
veikšanai, nosakot nomas maksu
15 euro mēnesī un pienākumu
maksāt komunālos maksājumus.
• Komandēja domes deputāti Judīti Rakuzovu un muzeja speciālisti
Daigu Matrozi viesoties Eiropas
Parlamentā Briselē 2015. gada
20. un 21. oktobrī.
• Apstiprināja sacensību „5 bumbu turnīrs Cesvainē 2015” nolikumu un noteica dalības maksu –
10 (desmit) euro no komandas, no
dalības maksas atbrīvojot skolēnu
komandas.
• Nolēma atsavināt pašvaldībai
piederošu nekustamo īpašumu –
neapdzīvojamas telpas dzīvojamā
mājā – un pārdot izsolē, nosakot to
nosacīto cenu:
adrese „Kārklu krejotava” 601,
Kārkli, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads: nosacītā cena –
1250 euro, t. sk. zemes domājamā
daļa – 65 euro;
adrese „Kārklu krejotava” 602,
Kārkli, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads: nosacītā cena –
680 euro, t. sk. zemes domājamā
daļa – 36 euro.
• Izslēdza vairākas nolietotas
inventāra vienības no domes
pamatlīdzekļu uzskaites.
• Piekrita, ka no nekustamā
īpašuma „Kalna Putniņi”, kas
atrodas Cesvaines pagastā Cesvaines novadā, tiek atdalīta 2. zemes vienība, piešķirot nosaukumu
„Kanārijputniņi”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, un
nosakot
nekustamā
īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
• Nolēma noslēgt trīspusēju
sadarbības līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju un Valsts ieņēmumu
dienestu par klientu apkalpošanu
jaunveidotajā klientu apkalpošanas
centrā domē.
• Nolēma izīrēt dzīvokli Cesvaines novadā deklarētai personai.
• Nolēma pagarināt īres līgumu
ar Cesvaines novadā deklarētu
personu un viņas ģimeni.
• Izdeva saistošos noteikumus
Nr. 13 „Par aizliegumu audzēt
ģenētiski modificētos kultūraugus
Cesvaines novadā”.
• Nodeva atsavināšanai par brīvu cenu pašvaldības dzīvokļa īpašumu adresē Rīgas iela 14A–2,
Cesvaine, Cesvaines novads, nosakot tā nosacīto cenu 1500 euro,
t. sk. domājamā zemesgabala nosacītā cena – 675 euro.

Cesvaines novada domes
saistošie noteikumi Nr. 13
Cesvainē 2015. gada
1. oktobrī (sēdes protokols
Nr. 12, 12. §)

Par aizliegumu audzēt
ģenētiski modificētos
kultūraugus Cesvaines
novadā
Izdoti saskaņā ar Ģenētiski
modificēto
organismu
aprites
likuma 22. panta otro daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka,
ka
visā
Cesvaines
novada
administratīvajā teritorijā, ko veido
pilsēta Cesvaine un Cesvaines
pagasts, aizliegts audzēt jebkādus
ģenētiski modificētos kultūraugus.
2. Aizliegums visā Cesvaines
novada administratīvajā teritorijā
audzēt
jebkādus
ģenētiski
modificētos kultūraugus ir spēkā
līdz 2025. gada 31. decembrim.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
pašvaldības laikrakstā „Cesvaines
Ziņas”.
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2015. gada 1. oktobra saistošo noteikumu Nr. 13
„Par aizliegumu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Cesvaines novadā”

paskaidrojuma raksts

Projekta satura izklāsts

Cesvaines novada teritorijā uz laiku līdz 2025. gada nogalei aizliegta ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšana.

Projekta nepieciešamības Saistošie noteikumi nepieciešami, lai, aizliedzot Cesvaines novada teritorijā
pamatojums
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu, novērstu negatīvo ietekmi uz cilvēku
un dzīvnieku veselību vai vidi, saglabātu bioloģisko sugu daudzveidību, veicinātu
ilgtspējīgas lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību. Saistošie noteikumi ir
saistoši gan Cesvaines novada pilsētā Cesvainē, gan Cesvaines pagastā. Saistošie
noteikumi izstrādāti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas
13. punktu un pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma
22. panta otro daļu, kas paredz pašvaldībai tiesības izdot saistošos noteikumus par
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu uz laiku, ne mazāku par
5 gadiem, šajā gadījumā – 10 gadiem.
Projekta ietekme uz
Pašvaldības budžetu saistošie noteikumi neietekmē.
pašvaldības budžetu
Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Tiešie ieguvēji būs Cesvaines novada iedzīvotāji, lauksaimnieciskās produkcijas
ražotāji, kā arī dzīvnieki un daba, kurus var negatīvi ietekmēt nekontrolēta
ģenētiski modificēto organismu audzēšana un aprite.
Administratīvās procedūras notiek Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā
noteiktajā kārtībā.
Saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta ceturto daļu
pašvaldība par nodomu noteikt aizliegumu bija izvietojusi paziņojumu pašvaldības
izdotajā laikrakstā „Cesvaines Ziņas”, mājaslapā, informējusi deputātus un
darbiniekus. Iebildumi netika saņemti.
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvainē darbu sāk klientu apkalpošanas centrs
Cesvaines novada domē kopš
1. oktobra darbu ir sācis valsts
un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs (VPVKAC).
Turpmāk, lai saņemtu vairāku valsts
iestāžu pakalpojumus, Cesvaines
novada iedzīvotājiem vairs nevajadzēs doties uz katru valsts
iestādi atsevišķi Madonā, Gulbenē
vai citur. Tos, taupot savu laiku un
resursus, varēs saņemt vienuviet –
VPVKAC Cesvaines novada domē
Pils ielā 1A Cesvainē.
Iedzīvotāji varēs iesniegt dokumentus vairākām valsts iestādēm, kā arī saņemt pašvaldības
darbinieka
konsultācijas
par
valsts pakalpojumiem. Ir plānots,
ka VPVKAC tiks nodrošinātas
konsultācijas un praktiskā palīdzība, saņemot Lauku atbalsta
dienesta (LAD),
Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA), Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes
(PMLP), Uzņēmuma reģistra (UR),
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras (VSAA), Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Valsts zemes dienesta (VZD) sniegtos e-pakalpojumus.
Konsultācijas tiks sniegtas par
šādiem UR e-pakalpojumiem –
reģistrācija UR reģistros, izziņu
pieprasīšana no UR reģistriem –,
kas ir izvietoti vienotajā valsts un

pašvaldību pakalpojumu portālā
www.latvija.lv.
Konsultācijas tiks sniegtas par
šādiem
VID
pakalpojumiem:
iesniegums par algas nodokļa
grāmatiņu, iedzīvotāju ienākuma
nodokļa atvieglojumu reģistrēšana
un anulēšana, iesniegums par
VID izsniegtu identifikatoru un
paroli elektroniskās deklarēšanas
sistēmas (EDS) lietošanai, gada
ienākumu deklarāciju pieņemšana
un atbalsta sniegšana darbam
ar EDS, atbalsts e-pakalpojumu
sniegšanā.
VSAA pakalpojumu sarakstā
ietilps gan dažādu pabalstu
pieprasīšana (apbedīšanas pabalsts; bezdarbnieka pabalsts;
bērna kopšanas pabalsts; bērna
piedzimšanas pabalsts; ģimenes
valsts pabalsts; invaliditātes pensija; maternitātes pabalsts; pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana; slimības pabalsts; vecāku pabalsts u. c.
pabalsti), gan arī informācija par
sociālās apdrošināšanas iemaksām
un apdrošināšanas periodiem; informācija par piešķirtās pensijas,
pabalsta, atlīdzības apmēru; informācija par izmaksai nosūtīto
pensiju, pabalstu, atlīdzību; informācija par VSAA ieturēto
ienākuma nodokli; informācija par

prognozējamo vecuma pensijas
apmēru u. c. jautājumi.
Varēs
saņemt
konsultācijas
par šādiem VZD sniegtajiem
pakalpojumiem: būves un telpu
grupas
kadastrālā
uzmērīšana
ar datu reģistrāciju un (vai)
aktualizāciju kadastra informācijas
sistēmā; ēkas datu aktualizācija
kadastra informācijas sistēmā
no VZD arhīva dokumentiem;
ēkas nolietojuma aktualizācija
kadastra informācijas sistēmā ar
apsekošanu apvidū; inženierbūves
reģistrācija un (vai) aktualizācija
kadastra informācijas sistēmā uz
inženierbūves deklarācijas pamata;
nekustamā īpašuma reģistrācija
kadastra informācijas sistēmā;
nekustamā īpašuma sastāva maiņa
kadastra informācijas sistēmā (ir
pieejams e-pakalpojums); datu
reģistrācija un (vai) aktualizācija
kadastra informācijas sistēmā
uz iesniegtā dokumenta pamata,
kas nav kadastrālās uzmērīšanas
dokuments
(ir
pieejams
epakalpojums); pieteikšanās vietnes
kadastrs.lv juridiskās personas
konta izveidei (e-pakalpojums);
pakalpojums „Mani dati kadastrā”
(ir pieejams e-pakalpojums) u. c.
pakalpojumi.
NVA pakalpojumu sarakstā ietilpst: CV un vakanču reģistrēšana,

informatīvās dienas e-versija,
profilēšana, karjeras pakalpojumi,
apmācības monitorings, darba tirgus
prognozes.
PMLP e-pakalpojumi: dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana,
iesniegums
par
dzīvesvietas
reģistrēšanu ārvalstīs, pakalpojums
„Manā īpašumā deklarētās personas” un „Mani dati iedzīvotāju
reģistrā”, pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai,
vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai
maiņa, Šengenas vīzas pieteikums,
Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis (konsultants) u. c.
VPVKAC darba laiks Cesvaines
novada domē:
Pirmdienās: 8.00–17.00
Otrdienās: 8.30–17.00
Trešdienās: 8.30–17.00
Ceturtdienās: 8.30–17.00
Piektdienās: 8.00–16.00
Pusdienas pārtraukums: 12.30–
13.00
Vēršam uzmanību uz to, ka
oktobrī VPVKAC darbosies testa
režīmā, jo speciālists dosies uz
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas organizētajām
mācībām, kā arī tiks iekārtota
centra telpa atbilstoši projekta
nosacījumiem. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem!
Iveta Raimo, projektu vadītāja

Gaidīti uz Simjūda tirgu Cesvainē
Šīs nedēļas nogalē, 24. oktobrī,
rudens svētku ietvaros Cesvainē
tiks organizēts Simjūda tirgus. Arī
šogad novada iedzīvotājiem un
viesiem būs iespēja baudīt īpašu
tirgus atmosfēru ar iepirkšanos,
pārdošanu un dažādām aktivitātēm.
Savu nosaukumu Simjūda gadatirgus esot ieguvis 13. gadsimtā,
kad Svētā Sīmaņa dienā likti
pamati Valmieras baznīcai. Simjūda
gadatirgus vēsturiski ir pēdējais
lielais tirgus pirms ziemas, un tajā



ir iespējams sarūpēt visdažādākā
veida produkciju, tāpēc šāda
iespēja tiks piedāvāta arī Cesvaines
novada iedzīvotājiem un viesiem.
Lai ikviena daiļdārzs nākamā gada
vasarā izskatītos vēl krāšņāks un
bagātāks, arī šoreiz tirgus pircējus
priecēs ar daudzveidīgo dekoratīvo
krūmu klāstu, augļu kokiem,
dažādu puķu stādiem. Amatnieki
izmantos iespēju popularizēt savu
produktu un sniegt iespēju ikvienam gribētājam iegādāties tieši viņa

ražojumu, dažādu garšu baudītājus
gaidīs kūpinātas zivis, gaļa, mājās
cepta maize.
Tirgus ir vieta, kur ne tikai
iepirkties, satikties ar paziņām un
parunāties, bet arī lustīgi pavadīt
laiku, tāpēc par dziesmām un dejām
rūpēsies Cesvaines kultūras nama
pašdarbības kolektīvi.
Jau kopš sendienām cirka
mākslinieki bija sastopami ne tikai
viduslaiku galmos, bet arī tirgus
un pilsētas laukumos. Izklaidēja,

Cesvaines Ziņas

smīdināja. Arī Cesvainē Simjūda
tirgus laikā cirka mākslinieki spēs
saistīt kā lielu, tā mazu tirdzinieku
uzmanību. Tā kā zirgs un cilvēks
viens otru pazīst jau tūkstošiem
gadu, šie svētki nav iedomājami bez
izjādēm un vizināšanās zirga pajūgā
atsaucīga instruktora vadībā.
Tad, kad kājas ir izkustinātas,
vajadzīgās preces sagādātas, mēdz
pārņemt vēlme apsēsties un ieēst
ko siltu un sātīgu. Arī šāda iespēja
ikvienam izsalkušajam būs.

Pasākuma vadītājs Jānis Šķēle
rūpēsies, lai gaidīts justos ikviens
tirgus apmeklētājs.
Tirgus dienas vakars pienāks ar
lustīgu dancošanu Cesvaines kultūras namā, kur ar bagātu repertuāru
ikvienam patīkamas emocijas spēs
dāvāt grupa „Tranzīts”.
Uz tikšanos Simjūda tirgū
24. oktobrī
no
pulksten 9.00
līdz 14.00 Cesvainē, Parka ielā!
Santa Krusiete

Arhitektūras diena Cesvainē
Turpinājums no 1. lpp.
Pēc svinīgās atklāšanas Cesvaines vidusskolas aulā turpinājās
LAS organizētās lekcijas, kas
sniedza iespēju prakses uzturēšanai iegūt vienu kredītpunktu
formālās obligātās kompetences
paaugstināšanas pasākuma sadaļā „Normatīvie akti”. LAS Sertificēšanas centra vadītāja Elīna
Rožulapa klātesošos iepazīstināja
ar jauno sertificēšanas kārtību,
Ekonomikas ministrijas pārstāve
Evija Avota uzstājās par tēmu „Izmaiņas būvniecības likumdošanā un
ar to saistīto pretrunu skaidrojums”,
bet LAS Sertificēšanas centra
padomes priekšsēdētājs arhitekts
Ervīns Timofejevs – „Projekta loma
būvniecības procesā”.
Pasākuma ietvaros gides Māras
Evardsones vadībā viesi devās
ekskursijā pa rudens pārņemto
Cesvaini. Zinot, ka vienas profesijas
pārstāvjiem, sastopoties un iegrimstot sarunās, nereti mēdz pazust laika
izjūta, pasākuma vadītājs Viktors
Leimanis nekautrējās ieskandināt
zvanu, kas signalizēja, aicinot doties
uz nākamo apskates objektu.
Pirmā pieturvieta – Cesvaines vidusskolas pagalms. Šīs ēkas projekta

vadītājs un viens no projekta
autoriem arhitekts Pēteris Zilberts
sarunā atklāj, ka pilsētas plānojumā
šī vieta skolai tika paredzēta jau
padomju laikā: – Izvērtējot trīs
iesūtītos projektus, par labāko tika atzīts mūsu piedāvājums, kas
tika arī īstenots. Par galveno tika
uzskatīta ēkas funkcija – lai, ieejot
skolā, viss būtu viegli saprotams.
Atbildot uz jautājumu, kā ir
atgriezties vietā, kur ir tapusi paša
projektēta ēka, Pēteris Zilberts
neslēpj, ka jūtas gandarīts. Lai gan
līdz galam šī būve nav pabeigta,
viņš cer, ka arī pārējais projektā
paredzētais reiz ieraudzīs saules
gaismu. – Prieks, ka ir centriņš,
kur Cesvaines iedzīvotājiem satikties. Šī ēka kalpo ne tikai kā
izglītības iestāde, bet arī sabiedrības vajadzībām, – ir gandarīts arhitekts.
Cesvaines būvvaldes arhitekts
Jānis Liepiņš atzīst, ka ļoti liels
ieguvums Cesvainei būtu skolas
sporta zāle, jo šobrīdējā sporta
halle ir necilā stāvoklī un atrodas
patālu no skolas. Viņš skaidro: – Ir
vairākkārt lūgts ministrijai realizēt
Madonas ielas projektu, kas it kā
karājas gaisā un īsti nav piesaistīts

Pie Cesvaines novada lielākā lepnuma – Cesvaines pils

ielas infrastruktūrai. Tas ir tas, ko
mēs gribētu sakārtot.
Sarunām čalojot, viesi rāmiem
soļiem virzās kultūras nama un
bibliotēkas virzienā. Ieklausoties
gides stāstījumā, ekskursantu grupa
pamazām nonāk līdz Cesvaines
novada lepnumam – Cesvaines pilij.
LAS prezidente Gunta Grikmane
stāsta, ka LAS, sadarbojoties ar
pašvaldībām, arhitektu dienas
norises vietu plāno jau vairākus
gadus uz priekšu. – Ir liels prieks,
ka šogad arhitektūras dienas notiek Cesvainē, un vēl jo vairāk ir
interesanti redzēt Cesvaini, kas
vairumam varbūt neasociējas ar
pilsētām, kuras sit pie krūtīm un
saka: cik mēs esam lieli un vareni.
Iepriekš, kad ar pašvaldības pārstāvjiem plānojām šo pasākumu,
izkristalizējās, ka tas notiks skolā.
Esmu priecīga, ka šī sākuma sadaļa
notika tieši tur, jo mums bija iespēja
redzēt ne tikai Cesvaines pili, bet
arī citas šīs pilsētas bagātības.
Protams, ekskursiju uz pili es ļoti
gaidīju, gribēju redzēt restauratoru
nometnes darba rezultātu.
Kaut gan Cesvaine ļoti daudz
dara, lai sevi reklamētu, reizē

Ekskursijā pa Cesvaini gides Māras Evardsones vadībā
ar arhitektu ierašanos Cesvainē
sabiedrība daudz vairāk uzzinās
par šo Vidzemes pilsētu. Arī es
šeit esmu tikai otro reizi, pirmā un
vienīgā viesošanās Cesvainē bija
skolas laikā, tātad tas ir ļoti sen,
un es nezinu, kas par šo vietu ir
saglabājies manās atmiņās un cik
tas jūk kopā ar savlaik Cesvainē
uzņemto filmu „Melnā vēža spīlēs”.
Cesvaines sagatavotie stāsti ir ļoti
skaisti un vērtīgi. Man simpatizē,
ka pašvaldība ar savām idejām un
entuziasmu var uzsākt ļoti nopietnu
zinātnisku darbu. Ir pasakaini
skaista diena un es izbaudu to kopā
ar pasakaini jaukiem cilvēkiem, –

Radošās darbnīcas galarezultāts – pils – un tā autori

stāsta LAS prezidente Gunta
Grikmane.
Kamēr viena daļa klausījās
Rīgas Doma atjaunošanas vadītāja
Ronalda Lūša lekciju „Restaurācijas process – ideālā restaurācija”
Cesvaines pils balles zālē, tikmēr
daļa darbojās keramiķes Sanitas
Ozolas radošajā darbnīcā. Viesi
nevilcinājās, ņēma rokās Sanitas
sagatavotos māla tornīšus, nepieciešamos instrumentus un – gluži kā bērnībā – ļāvās fantāzijai:
grieza, līmēja, lipināja, līdz tapa
sapņu pils ar tiltu centrālajā daļā,
kurš it kā simbolizē saikni starp
pretējām pusēm. Gandarījums par
paveikto atspoguļojās radošā darba
piekritēju sejās.
Mežkunga māja, staļļu ēka,
mākslas un amatniecības salons
„Divi torņi” – arī šajās apskates
vērtajās vietās pabija Cesvaines
viesi, bet vēlāk devās uz arhitektūras
dienas noslēguma vietu – Cesvaines
evaņģēliski luterisko baznīcu, kur
klausījās svētku koncertu „Saulrietu violeto ērģeļu stāsts Cesvainē”
Latvijas Nacionālās operas solistes
Ievas Paršas un ērģelnieka Jāņa
Pelšes sniegumā. Ērģeļu mūzikas
skaņu pārņemtā telpa mudināja
viesus kavēties atmiņās par dienā
gūtajiem iespaidiem.
Santa Krusiete,
Jāņa Dziļuma,
Rūdolfa Evardsona foto

Brīnums, kas tapis Cesvainē un aizceļo uz Beļģiju
„Kur klauvējieni, tur pukst darba
sirds,” tā saka darbā iegrimušais
mākslinieks līvānietis Pauls Pudžs,
kuru neviļus esmu atrāvusi no
atbildīgā un nozīmīgā darba. Viņš
kādam beļģu galeristam ir izveidojis iespaidīgu skulptūru, kura sastāv
no divām daļām – kolonnas un

uz tās novietojamas reālistiskas
cilvēka figūras ar sirreālistisku
galvu, nedaudz atgādinot putna ieņemtu pozu, lidojot un
gatavojoties nolaisties, lai uzbruktu
medījumam.
Sākotnēji gan bija domāta sešus
metrus augsta kolonna, uz kuras

tiktu novietota apmēram trīsmetrīga
skulptūra, bet beļģis esot vēlējies,
lai tēla augstums nesasniegtu
koku augstumu, tāpēc kolonna
tika pārdalīta uz pusēm, iegūstot
vajadzīgo izmēru. Apvienojot daļas,
skulptūra sasniegs apmēram sešu
metru augstumu.

Apvienojot abas daļas, taps sešus metrus augsta skulptūra

Cesvaines Ziņas

Skulptūra ir veidota no akrila
sveķiem un tapa pamazām – kopš
februāra beigām, tātad kopā sanāk
septiņi gari mēneši. Darbs –
laikietilpīgs un pacietību paģērošs.
Pauls atzīst, ka nebūtu izticis bez
Kārļa Bandenieka, kurš nodrošināja
ar telpām, palīdzības, bez lielā
palīga Imanta Spridzāna,
Jāņa
Sirsniņa,
Ralfa
Romanova, Baibas Puriņas
emocionālā atbalsta. Būtībā tika iesaistīts daudz
cilvēku, kuriem Pauls jūtas
lielu pateicību parādā.
Parādot ideju – to, kādu Pauls šo skulptūru ir
iedomājies, beļģis esot
akceptējis: kad būšot gatava, tad lai tik vedot
turp. Transportēšana uz
apmēram 2000 kilometru
attālo
Beļģiju
notika
ar piecmetrīgu busiņu
16. oktobrī. Pārvedot bija jābūt uzmanīgam un
vērīgam, lai aizgādātu to
pilnīgā kārtībā.
Jautāju, kā šis minētais

galerists ir atradis tieši viņu.
Mākslas darba autors atbild, ka beļģis interesējas par mākslu, viņam
tika piedāvāti dažādi mākslinieki
un, apskatot visus, viņš izveidojis
to mākslinieku sarakstu, ar kuriem
vēlētos sadarboties. Viens no tiem ir
bijis Pauls. Viņa veidotā skulptūra
tiks novietota beļģa privātajā parkā,
kurā mākslinieks tika viesojies
pagājušogad.
Pauls atklāj, ka sākumā kolonna
tika paredzēta citam mērķim.
Pasūtītājs bija Valsts kultūrkapitāla
fonds, un šo kolonnu bija paredzēts
novietot Daugavpilī Marka Rotko
mākslas centrā. Tika iztērēti lieli
līdzekļi materiālu iegādei, darbs
pabeigts, bet Valsts kultūrkapitāla
fondam… pakalpojumi vairs nebija vajadzīgi. Nācās domāt, ko
iesākt, un Pauls atcerējās par beļģi.
Sazinājās – un viss tika nokārtots.
Skulptūrai tika dota otrā elpa, un nu
vērienīgais mākslas darbs priecēs
un pārsteigs Beļģijas iedzīvotājus
un tūristus.
Santa Krusiete,
autores foto



Pagarināts darbu
iesniegšanas termiņš
konkursam „Izstāsti man
savu pasaules stāstu”
Latvijas Republikas Ārlietu
ministrija un biedrība Latvijas
Platforma attīstības sadarbībai pagarina radošo darbu iesniegšanas
termiņu konkursam „Izstāsti man
savu pasaules stāstu” līdz 30. oktobrim.
Konkurss aicina ikvienu jaunieti
vecumā no 15 – 32 gadiem
veltīt lielāku uzmanību attīstības
sadarbībai – politikai, kuras mērķis
ir nodrošināt cilvēka cienīgu dzīvi
pasaulē. Attīstības sadarbība ir
ne tikai solidaritāte un palīdzības
sniegšana, bet arī stāsts par to, kā
mēs dzīvojam. Ikkatrs ar savu rīcību
var ietekmēt savas un citu valstu
attīstību.
Konkursa organizatori atgādina,
ka radošos darbus iespējams
iesniegt ne tikai esejas vai dzejoļa,
bet arī video, foto vai pat dziesmas
formā!
Radošo darbu kopā ar pamatojumu gaidām līdz 30. oktobra
plkst. 23.59 uz e-pastu: konkurss@
prae.lv vai aicinām to publicēt
sociālajos tīklos (Twitter, Facebook,
Instagram), izmantojot mirkļa birkas #EYD2015 un #Pasaulesstasts.
Radošais darbs var būt esejas, video,
dzejoļa, kolāžas vai pat dziesmas
formā.
Konkurss tiek organizēts Eiropas
gada attīstībai ietvaros. Šī tematiskā
gada mērķis ir aicināt Eiropas
iedzīvotājus domāt un iesaistīties
konkrēta jautājuma risināšanā.
Visradošāko un interesantāko
darbu noteiks īpaši šim konkursam
izveidota žūrija. Konkursa rezultāti
tiks publicēti Eiropas gads attīstībai
2015 mājaslapā https://europa.eu/
eyd2015/lv/tell-me-your-worldstory un Eiropas gads attīstībai
2015 Twitter kontā @Attist_sadarb
līdz 15. novembrim. Ar konkursa
uzvarētāju un veicināšanas balvu
ieguvējiem organizatoru pārstāvis
sazināsies personiski.
Labākā darba autors, kas iegūs
konkursa galveno balvu – ceļojumu
uz kādu no Latvijas attīstības
sadarbības
partnervalstīm,
un
veicināšanas balvu ieguvēji tiks
apbalvoti Eiropas gada attīstībai
noslēguma ceremonijā novembrī.
Konkursu rīko Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un biedrība
Latvijas Platforma attīstības sadarbībai.
Konkursa nolikumu skatīt: http://
ej.uz/pasaules_stasts
Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Dagni Dāboliņu
pa tālr. 67812241 vai rakstot
uz – konkurss@prae.lv.
Papildinformācija:
Dagne Dāboliņa, e-pats: dagne.
dabolina@prae.lv, tel.: 67812241

Ir iespēja iziet mednieku
kursus Cesvainē
Lai nodrošinātu novada ļaudīm
iespēju
iziet mednieku kursus
pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai,
“Latvijas Mednieku apmācību
centrs” organizē kvalitatīvus kursus
mednieka un medību vadītāja
apliecības iegūšanai Madonā,
Ērgļos, Lubānā, Cesvainē.
Pieteikties pa tālr. 29282027 vai
www.lmac.lv.



Arī Cesvainē novērots asinsdonoru skaita kritums
15. oktobrī Cesvaines vidusskolā Valsts asinsdonoru centra
rīkotajā asinsdonoru dienā asinsdonori varēja ziedot visu grupu
asinis.
Kā pastāstīja Valsts asinsdonoru
centra ārste transfuzioloģe Ināra Čerņavska, pavisam nesen ir
mainījusies atlīdzības par nodotajām asinīm atmaksas sistēma.
– Vairs netiek maksāts skaidrā
naudā, bet gan 4,27 eiro tiek
pārskaitīts uz donora, donora
ģimenes locekļa kontu, tāpēc arī
nākotnē vēlētos asinsdonoriem
atgādināt – nākot nodot asinis,
ņemt līdzi konta numuru. Citādi
nekas nav mainījies, prasības
ir palikušas tās pašas: donors

nedrīkst būt jaunāks par 18 gadiem, ķermeņa masai ir jābūt
vismaz 50 kilogramu, un pats
galvenais – lai viņš būtu vesels,
jo drošas asinis vienmēr sākas ar
donora veselības stāvokli. Ir godīgi jāatbild uz anketas jautājumiem,
arī sarunā ar ārstu ir jāpastāsta par
veselības problēmām, ja tādas ir.
Ārste neslēpj – no Valsts asinsdonoru centra vadības ir izskanējis
priekšlikums, ka nākotnē asins
nodošana varētu būt brīvprātīgs
process. Daudzās Eiropas valstīs
šādu praksi piekopj jau sen – asins
nodošana ir pilnīgi brīvprātīga, tas
nozīmē, ka 4,27 eiro vairs netiktu
maksāti, lai gan šī summa arī tagad
netiek uzskatīta kā kompensācija

par asins nodošanu, bet gan kā
sava veida pusdienu kompensācija,
lai donors pēc diezgan lielas asins
devas nodošanas varētu pilnvērtīgi
paēst. Galvenais iespējamo izmaiņu arguments no vadības
puses – motivēt cilvēkus nodot asinis un palīdzēt brīvprātīgi, nevis
materiālu labumu dēļ.
Iepriekšējo reizi Valsts asinsdonoru centrs izbraukumu uz Cesvaini rīkoja janvārī.
– Vienmēr var vēlēties, lai
atsaucība būtu lielāka. Šoreiz
pārsteidz nelielais asinsdonoru
skaits.
Šo
stundu
laikā
(plkst. 9.00–12.00) asinis nodeva
tikai 26 cilvēki, kas pēdējo gadu
laikā ir zemākais rādītājs. To

Asinsdonoru diena Cesvainē

varētu skaidrot ar iedzīvotāju
samazināšanos ne tikai Cesvainē,
bet visā valstī, tādējādi arī donoru
skaits sarūk, un tas ir ļoti jūtams.
Pirms pāris gadiem atsaucība bija
krietni lielāka, – nedaudz vīlusies
par asinsdonoru nelielo aktivitāti,
stāsta ārste Ināra Čerņavska, aicinot būt atsaucīgākiem un glābt
dzīvību. Par spīti tehnoloģiju
iespējām, ne tikai Latvijā, bet
visā pasaulē mākslīgu asiņu,
kas būtu pilnīgi līdzvērtīgas
dabiskajām asinīm, nav. Visā
pasaulē pastāv donoru kustība –
kļūstot par asinsdonoru, varam
glābt neskaitāmas dzīvības. Asins
pārliešana ir nepieciešama katru
dienu – un ne tikai akūtās situācijās, tā ir nepieciešama arī hroniskiem slimniekiem. Ikvienam
vajadzētu padomāt: ja esmu vesels
un labi panesu šo procedūru, tad
vismaz trīs reizes gadā asinis
varētu ziedot. Mēs nekad nevaram
zināt, kas notiks ar mums, kas
varētu notikt kādreiz ar mūsu
radiniekiem.
Arī cesvainietis Valdis šodien
nav bijis vienaldzīgs, ir atnācis un
ziedojis savas asinis kādam, kuram
tās ir tik ļoti nepieciešamas.
– Par asinsdonoru esmu kļuvis
nesen un drīzāk sevi raksturotu kā
pasīvo asinsdonoru. Asinis esmu
nodevis tikai Cesvainē, nekur
ārpus novada to neesmu darījis.
Tā kā Cesvainē šāda iespēja ir
diezgan reta, arī nodot asinis
nesanāk tik bieži, cik varētu. Esmu
retas asinsgrupas īpašnieks, tāpēc
mani uzņem ar atplestām rokām.
Ir gandarījums, ka esmu kādam
palīdzējis, – atzīst Valdis.
Santa Krusiete,
autores foto

Kaislīgs sava darba darītājs
Mūsu sabiedrībā ir dažādu
profesiju pārstāvji, kuri nemēdz
skaļi reklamēt savu nodarbi. Viens
no tādiem ir diplomētais metinātājs Vilnis. Autoatslēdznieka darbu
viņam nodrošina SIA „Krauss”.
Šis darbs ir viņa kaislība un dzīves
vilinājums. Jau mazam esot, ne
koks, ne stikls kā materiāls nav
bijis tik tuvs kā metāls.
Vilnis ir dzimis Jelgavā, bet nu
jau ilgu laiku par savām mājām
sauc Cesvaini. Pārcelšanās uz
Cesvaini nav bijusi nejaušība.
Kā pats saka: „Pēc armijas taču
negribējās lidināties pa mākoņiem,
drīzāk
piezemēties
konkrētā
vietā – un apstākļi sakrita par labu
Cesvainei.”
Uzņēmēji
savā
ziņā
ir
rokdarbnieki. Kāds ada, šuj, kāds
tamborē, un netrūkst arī tādu
entuziastu, kuri nododas dzelžu
skrūvēšanai, metināšanai. Šā darba
piekritēju sarakstā viennozīmīgi
ir ierakstāms arī Vilnis. Neesot
minētās profesijas lietpratējam
un redzot, ko savām rokām soli
pa solim prot uzmeistarot nu jau
plašākā mērogā zināmais meistars
Vilnis, top skaidrs, ka mums,
parastajiem cilvēkiem, tā ir īsta
mīkla.
Ir zināms, ka mednieks medījumu

nespēj notiesāt uzreiz, tāpēc viņš
nāca pie Viļņa ar priekšlikumu:
vajag trauku, kurā gaļu varētu
uzglabāt ilgāk nekā ledusskapī.
Lai mājas apstākļos gatavotu
konservus, ir vajadzīga speciāla
aizvākošanas
ierīce. Atvedis
vēlamā galarezultāta paraugu,
mednieks izmisīgi gaidīja atbildi,
ka Vilnim tas būs pa spēkam un
tiks uzmeistarots šāds aparāts. Ar
to dienu aizsākās aizvākošanas
automāta ražošana, kas uzlabojot
un pilnveidojot ir nonākusi līdz
21. gadsimta līmeņa ierīcei.
Vilnis neslēpj, ka viņa labā slava
aiziet no mutes mutē. Pārdošanas
menedžeris jaunu klientu piesaistei
izmanto internetu.
– Orientējamies uz lielpilsētu,
jo tur viss ir krietni vienkāršāk
nekā lauku novados, jo, piemēram,
Kurzemē dzīvojošais pēc minētā
aparāta nebrauks uz Cesvaini. Tas
ir pārāk tāls ceļš, – tā par lielpilsētu
priekšrocībām stāsta meistars,
kurš ir uztaisījis jau ap 100 šādu
aparātu.
Savulaik pie Viļņa pēc palīdzības
griezās kāds salātu ražotājs, kura
produkcija bija pieejama lielveikalā
„Rimi”. Problēma – iepakojumu
aizvākoja ar uzskrūvējamo vāku,
tas bija laikietilpīgi, turklāt –

Cesvaines Ziņas

roku darbs. Var piecas, desmit,
divdesmit, bet ko tad, ja vajag
2000 – rūpnieciskai ražošanai?
Uzklausot uzņēmēja sāpi, vēlmes,
arī šis uzdevums Vilnim nav
šķitis nepaveicams. Ir jāpārslēdz
domāšana brīžos, kad ko meistaro
rūpnieciskai
ražošanai –
tas
atšķiras no mājas vajadzībām
nepieciešamajām mehāniskajām
ierīcēm. Vilnis šo pieeju respektē.
Darbā uzņēmējam ir izveidojušās
konkrētas iestrādes, viņš mēģina
neko nesarežģīt. Cena katram
ražotajam produktam ir tāda, kāda
tā ir. Arī sieviešu parfimērija mēdz
maksāt lielu naudu, bet arī šiem
produktiem ir pievienotā vērtība.
Reiz viņš taisījis arī zāģus.
Klienti
mēdza
šausmināties:
vai, cik dārgi! Bet ir jāsaprot, ka
materiāls, elektrība, darbs, ideja
maksā naudu. Cilvēks pelnīt grib
uzreiz, bet to, ka šī ierīce var
atpelnīties jau nelielā laika sprīdī,
neparēķina. Saprotams, starts mēdz
būt grūtāks, bet kādā brīdī viss
mainās un lieta aiziet. Arī darba
biedram pirms vairākiem gadiem
Vilnis esot uztaisījis zāģi. Sarēķinot
kopējās izmaksas, kolēģis gandrīz
raudādams neizpratnē vaicājis:
par ko tāda nauda?! Bet, redzot
paveikto, aprēķinot materiālu

izmaksas, ir tikai loģiski, ka pretī
galarezultātam ir šāds cipars.
Bet nepagāja ne mēnesis, un viņš
smaidīdams sita Vilnim uz pleca
un laimīgs teica: super, ir apritējis
tikai mēnesis, un es visu esmu
atpelnījis!
Joprojām pie Viļņa brauc cilvēki ar visdažādākajām vēlmēm.
Tiek pārrunāts, skicēts, pieņemts
optimālais variants un meistarots.
Vilnim spilgti atmiņā ir palikusi
kāda māksliniece, kura pie
uzņēmēja griezās pēc palīdzības –
vajadzētu ķeblim kājas izliekt.
Protams, Vilnim kā meistaram šis
uzdevums nav licies neko sarežģīts.
Kad pasūtījums bija izpildīts,
māksliniece spiegdama priecājās,
ka tas ir izdevies. Viļņa kolēģi bija
neizpratnē: kas tur notiek, ko šī
meitene bļaujot… Bet tas taču aiz
sajūsmas, aiz prieka, ka viņas prātā
uzburtā vēlme ir realizēta.
Vilnis neslēpj, ka dzīvē ir
nācies saskarties ar klienta
neapmierinātību. Šādos gadījumos
viņš mēģina panākt kompromisu,
pieslīpē idejas un viss atrisinās.
Pats svarīgākais darbā ir precizitāte.
Vissvarīgākais – tas ir darbs, kas
aizrauj.
Santa Krusiete

Basketbola treniņi arī Cesvainē
Dzintars Tonnis kopš dzimšanas
ir cesvainietis. Jau ceturto gadu viņš
ik rītu mēro ceļu uz Dzelzavu, lai
pasniegtu sporta stundas Dzelzavas
pamatskolas skolēniem. Dzintars
ne tikai strādā par pedagogu
iepriekšminētajā skolā, bet kopš
septembra sākuma basketbolā
trenē arī Cesvaines novada bērnus
vecuma grupā no 8 līdz 10 gadiem.
Iniciatīva par treniņu rīkošanu nāca
no Madonas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas, kura ir atvērusi
filiāli Cesvainē: ja šāds speciālists
Cesvainē ir, tad kāpēc neizmantot
iespēju apmācīt bērnus basketbolā?
Dzintars pirms pieciem gadiem
pabeidza Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju sporta skolotāja un
basketbola trenera specialitātē. Kad
sāka studēt akadēmijā, zināja, ka
savu dzīvi vēlas saistīt tieši ar sportu.
Neizbēgami visam līdzi sekoja
pedagoģija: gribi vai negribi, bija
jāmācās. Tagad, darbojoties reālā
vidē ar bērniem izglītības iestādē un
treniņos, ir interesanti, jo katra diena
ir kā jauns piedzīvojums. Reizēm
pārņem grūtums, bet šādi brīži
uznāk visu profesiju pārstāvjiem.
Kā atzīst treneris, cīnītāji un sava
darba mīlētāji spēj to pārvarēt.
Treniņiem Cesvainē pieteicās
apmēram 20 bērnu, bet regulāri tos
apmeklē 13–14 skolēnu. Treniņi
notiek otrdienās un piektdienās
plkst. 16.00.
– Cesvaine nav mazs novads, biju
gaidījis lielāku interesentu pulku,

bet neatkarīgi no tā, cik bērnu
ierodas, treniņi notiek, neviens
netiek sūtīts mājās. Treniņu laikā
mēdzam uzspēlēt futbolu, tautas
bumbu, florbolu, rīkojam dažādas
stafetes.
Mans
vissvarīgākais
uzdevums ir veidot treniņus
interesantus un daudzveidīgus, jo
vienveidīgums bērniem ātri apnīk.
Interese par treniņiem ir arī bērniem,
kuri ir vecāki par 10 gadiem,
tāpēc papildtreniņus organizējam
sestdienas rīta pusē. Nāk bērni,
kurus interesē šis sporta veids, ir
vecāku virzīti bērni, un ir arī tādi,
kuri vienkārši nāk pavadīt laiku
ar draugiem. Bērnam sportiskās
aktivitātes uzlabo fizisko labsajūtu,
stāju, kustību, kā arī uzlabojas
veselība. Treniņu sākumā stingri
tiek norādīts: vai nu nāk un nopietni
strādā, vai nenāk vispār. Protams,
neiztikt arī bez pazirgošanās,
pamāžošanās, bet katrā ziņā labāk
lai darbojas un izlādējas sporta zālē,
nekā iet pa ielām un dara glupības.
Tas, vai bērni novērtē iespēju
trenēties basketbolā, būs redzams
apmēram pēc gada. Tā kā tikko esam
sākuši darboties, par sacensībām vēl
nedomājam. Ir jāpatrenējas vismaz
pusgads, lai varētu piedalīties
sacensībās, – par treniņu procesu,
cerīgi nākotnē raugoties, stāsta
treneris.
Uz jautājumu, kāpēc ir tik mazs
pieprasījums, Dzintars atbild – ticēt
apgalvojumam, ka informācija
par treniņu iespējām nav nonākusi

līdz bērniem, viņu vecākiem, būtu
nevietā. Treneris par šo iespēju ir
stāstījis skolā, runājies ar skolēniem,
audzinātājiem. Ir bērni, kuri nedzīvo
Cesvainē, un, ja tālāk dzīvo, tikšana
uz treniņiem ir apgrūtināta. Arī
puikas no Dzelzavas brauc trenēties
uz Cesvaini, jo viņiem Dzelzavā
šādas iespējas nav. Madonas Bērnu
un jaunatnes sporta skola Dzelzavā
dzīvojošajiem bērniem pretimnākoši
atmaksā ceļa izdevumus uz
basketbola treniņiem Cesvainē.
Cilvēka dabā vienmēr ir vēlēties
labāko, bet par apstākļiem sporta
hallē Dzintars nesūdzas – darbojas
un dara.
– Treniņu apstākļi ir ideāli: ziemā
ir silts, nepieciešamais inventārs
ir, tikai ir jānāk un jādarbojas. Arī

es savlaik, kad mācījos Cesvaines
vidusskolā, kopā ar klasesbiedriem
uz sporta stundām mēroju ceļu
gan uz halli, gan uz parkā esošo
stadionu. Nesūdzējāmies, nejutām
diskomfortu, ka bija jāmēro ceļa
gabals no pils līdz sporta hallei.
Sports skolas laikā manās atmiņās
ir saglabājies tikai ar pozitīvām
emocijām. Piedalījos un pārstāvēju
skolu visās sacensībās. Biju aktīvs
sportists. Kopš mazām dienām
ar sportu esmu uz tu, un ir tikai
likumsakarīgi, ka sports manā
dzīvē joprojām ieņem nozīmīgu
lomu. Arī mazam esot, tuvu sirdij
bija basketbols, bet, kā mūsdienās
moderni teikt, ir jāizmēģina dažādas
lietas, arī sportā nedrīksti būt tikai
vienas specializācijas pārstāvis. Ja
jaunībā vēl nezini, ar ko saistīsi savu
dzīvi, kā labs pamats kalpo dažādu
jomu – sportošanas, muzicēšanas,
dejošanas – izmēģināšana, un tikai
tad saproti, kurā virzienā raudzīties.
Protams, arī es savā dzīvē vēlētos
izmēģināt vēl neizmēģinātus sporta
veidus, piemēram, interesants
šķiet kērlings. No malas vērojot šo
spēli, vairākumam tas varētu likties
viegls sporta veids, bet gan jau tas
ir mānīgs priekšstats. Visticamāk
domas mainītos, ja pašam tiktu
sniegta iespēja uzkāpt uz ledus
un izmēģināt, – pārdomās dalās
Dzintars.
Reizēm cilvēkus mēdz pārņemt
rutīna. Dzintars līdz šim to nav
izjutis. Tagad arī svētdienās

norisinās sacensības, visa nedēļa
paiet sporta aktivitāšu birumā.
Treneris stāsta:
– Prieks, ka cilvēki iet un izkustas.
Sporta dzīve Cesvainē kļūst arvien
aktīvāka, no organizētāju puses
te viss darbojas. Paldies Ilvijai
Trupavniecei, ka ir uzņēmusies
grožus ņemt savās rokās! Gribētos
iedzīvotāju
lielāku
atsaucību,
jo tas viss tiek darīts tieši jums,
cesvainieši. Kautrējaties? Agrāk
apstākļi bija spiedīgāki, bet cilvēki
cītīgāk nodarbojās ar sportu. Atceros
bērnību. Kādi tik pagasta mači
nenorisinājās tepat, Cesvainē! Gāju
ar vislielāko interesi skatīties, kā
veči spēlēja volejbolu, basketbolu.
Mani tas aizrāva. Arī tagad mazāko
klašu skolēnu interese par sportu ir
jūtami lielāka nekā vecāko klašu
audzēkņos, tāpēc pedagogu loma
ir piesaistīt bērnu ar interesantām,
saistošām aktivitātēm. Nav jēgas
dot uzdevumus, vingrinājumus, kas
viņam nepatīk. Viņš tāpat nepildīs
un uz sporta stundām nāks ar
riebumu. Labāk lai nāk izskrienas
un gūst pozitīvas emocijas! Mazos
vairāk interesē spēles, rotaļas,
tautas bumba, lielos – florbols,
volejbols. Mēģinu to visu apvienot.
Mans lielais uzdevums attiecībā
pret bērnu ir radīt patiku pret
sportu, ieinteresēt viņu. Un – galu
galā – tas viss organismu ietekmē
tikai pozitīvi.
Santa Krusiete,
foto no Dzintara Toņņa arhīva

Vēsturiskajā Kraukļu pagastā
Trešais pašvaldības aģentūras
„Cesvaines tūrisma centrs’’ rīkotais
velobrauciens notika 27. septembrī – brīnumjaukā rudens svētdienā.
Kad pie Grūbām bijām šķērsojuši

kādreizējo Cesvaines un Kraukļu
muižu robežupīti Lācīti, uzkāpām
Grūbu skanstī. Senos laikos šajā
nocietinājumā atradās lielgabali,
kuru stobri bija pavērsti pāri Kujas
upes ielejai, no kurienes varēja

parādīties ienaidnieks.
Brīvdienu klusuma apņemta, mūs
sagaidīja Kraukļu skola. Kā zināms,
šī ēka celta no vietējā ražojuma
ķieģeļiem, kuros ir daudz salasāmu
un nesalasāmu uzrakstu. Tāda
Siguldas ala miniatūrā.
Gremu kalnā neuzceltais valsts
šķirnes lopu audzētavas „Cesvaine”
liellopu komplekss bija vērojams
vienīgi iztēlē. Toties staltais Gremu
dižozols kalna nogāzē manāmi
pieņēmies resnumā. 1980. gados tā
apkārtmērs bija 6 metri, bet tagad –
jau 6,51 metrs.
Interesantākā
tikšanās
bija
ar Kalniešu māju saimnieci
Greidiņmāti – Asmu Greidiņu, kura
joprojām izstaro mundrumu, gudru
dzīvesziņu un gaišus smaidus.
Lauku ceļš veda cauri „Aivām”,

kas saucas arī par „Spruktķeirāniem”. Vecās mājas ir pazīstamas
vēl ar Zuitiņu nosaukumu, kas
bijusi iesauka. Šāds uzvārds ir bijis
lielākajam Kraukļu pagasta linu
tirgotājam, kam cariskās Krievijas
laikā piederējusi Domopoles muiža
tagadējā Balvu novada Bērzpils
pagastā. Lūk, tā! Uzņēmīgs
krauklēnietis prata līdzināties vācu
un poļu muižniekiem.
Galvenais
velobrauciena
uzdevums bija sabrukušo Zāmuru
jeb Zamuru māju vietā atrast
piemiņas akmeni govij Tulpei. Šo
māju saimnieki Zommeri četrās
paaudzēs spēja izveidot lopkopības
paraugsaimniecību.
Tulpe
1930. gadu sākumā bija Latvijas
brūno govju šķirnes rekordiste.
Tāda viņa palika vismaz līdz

1973. gadam.
Minētais piemiņas akmens bijis
neliels un ar uzrakstu. Vairāki
krauklēnieši un cesvainieši man
norādīja uz kādu palielu akmeni
Zāmuru māju ceļa malā, vietā, kur
sākas aleja. Akmeni apskatījām,
tomēr nekāda uzraksta tajā nebija.
Lūdzu lasītājus sniegt papildu
ziņas par piemiņas akmeni
leģendārajai piena devējai Tulpei.
Izmantojot iespēju, pateicos
cesvainietim Ingaram Zutim par vēl
vienu mūsu Sulas upes nosaukumu.
Augšpus Dzeņu dambim to esot
saukuši par Kurpniekupīti. Atgādinu
arī agrāk zināmos nosaukumus: Sūla,
Sūle, Sulupe, Sese un Cesvaines upe
(vācu valodā).
Bruno Podiņš, novadpētnieks
Jāņa Pliskas foto

Karoga svētki
No
11. līdz
12. septembrim
Degumnieku pagasta „Liepsalās”,
Oskara Kalpaka dzimtas mājās,
norisinājās
17. karoga
svētki.
Svētkos piedalījās 34 komandas no
apkārtējiem novadiem. Visvairāk
dalībnieku bija 7.–9. klašu grupā –
pavisam 18 komandu.
Arī
Cesvaines
vidusskolas
audzēkņi regulāri atbalsta šos
pasākumus. Šoreiz uz Karoga
svētkiem devās apvienotā 8. klašu
komanda: Džeina Viskova, Dita
Ceriņa, Emīls Jekimovs, Daniels
Šulcs, Mārcis Matīss, Oskars
Goters, Armando Zaharovs un Jānis
Zaļkalns.

Tā kā svētku moto bija
„Drosmīgajiem – gara spēks un
fiziskais rūdījums”, komandām
divu dienu laikā bija jāparāda sava
veiklība, izturība, biedriskums,
saliedētība
10 disciplīnās.
Sacensības
noritēja
divās
militarizētajās stafetēs, ierindas
mācībā, loģikā, notika orientēšanās
apvidū, bija jāparāda savas zināšanas
Latvijas vēsturē, jāspēlē volejbols.
Visas aktivitātes organizēja un
vadīja Zemessardzes un Alūksnes
Kājnieku skolas virsnieki.
Varenu
saliedētību,
fizisko
rūdījumu un cīņas sparu cesvainieši
parādīja jaunsardzes militarizētajā

stafetē, savā vecuma grupā uzrādot
labāko rezultātu.
Aktivitātes nebeidzās, iestājoties
pat tumsai: nakts trasīte, lielais
ugunskurs, diskotēka. Nakšņošana
armijas teltīs, celšanās pulksten 6.00,
rīta rosme – un atkal sacensības.
Režīms kā jau armijā.
Spraigā, draudzīgā gaisotnē
tika pavadītas divas emocijām
pārbagātas, neaizmirstamas dienas.
Uz tikšanos 18. karoga svētkos!
Paldies Cesvaines pašvaldībai par
finansiālo atbalstu!
Inese Āre, Cesvaines vidusskolas
8. klašu audzinātāja,
foto no personiskā arhīva
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Afiša
• 24. oktobrī plkst. 9.00–15.00
rudens svētku ietvaros tiek organizēts Simjūda tirgus Cesvainē.
Aicināti visi pirkt un pārdot
gribētāji!
• 24. oktobrī plkst. 22.00 Cesvaines kultūras namā grupa
„Tranzīts”
• 25. oktobrī plkst. 14.00 Cesvaines kultūras namā Grundzāles
amatierteātris „Cik jaudas”.
Ieeja – 2 eiro, bērniem līdz 12 gadu
vecumam ieeja brīva
• 31. oktobrī leģendu nakts
Cesvainē
• 14. novembrī plkst. 17.00 Cesvaines ev. lut. baznīcā Lūcijas
Garūtas, Andreja Eglīša kantāte
„Dievs, Tava zeme deg”. Piedalās
Rīgas Stradiņa universitātes jauktais koris „Rīga”, ērģelnieks
Tālivaldis Deksnis, solisti Ingus
Pētersons un Edgars Vācietis

Leģendu nakts pasākumi
Cesvaines pilī 31. oktobrī
Cesvaines pilī:
17.00–20.00 No Katrīnas II dārgumu lādes
Dziedniecisko dūņu „Peloid Complex®” meistardarbnīca Cesvaines
pilī. Ieeja par ziedojumiem
20.00 Siguldas Tautas teātra izrāde balles zālē: Anšlavs Eglītis.
„Galma gleznotājs”. Ieeja – 2 €
Anšlavs Eglītis: „Ņēmos sacerēt romantisku pārpratumu spēli –
„brīvi” saistītu ar Leonardo da Vinči dzīves posmu Milānas hercoga
galmā.”
20.00–22.00 Tējas namiņā pie pils – spoku stāsti un filmiņas. Līdzi
ņemt sedziņu un tējas krūzi!
22.30–24.00 Mūzikas skaņas Cesvaines pils tornī
Pasākuma norises laikā izstādes un skatu tornis apmeklētājiem nav
pieejami!
Pasākumu organizē
p/a „Cesvaines tūrisma centrs” un atbalsta Cesvaines novada
pašvaldība

Labo darbu nedēļa

Labdarības organizācija „Palīdzēsim.lv” jau septīto gadu organizē
akciju „Labo darbu nedēļa” – nedēļu,
kad īpaši aktīvi gan paši darām labus
darbus, gan mudinām to darīt arī
citus. 2015. gada labo darbu nedēļa
ievada gatavošanos Latvijas valsts
simtgadei un tiek organizēta sadarbībā
ar Kultūras ministriju, Latvijas valsts
simtgades jauniešu rīcības komiteju
un Izglītības un zinātnes ministriju.
Palīdzēt – tas var būt patīkami, aizraujoši un tik ļoti nozīmīgi grūtākos
brīžos. Palīdzība vairo arī prieku un
gandarījumu pašam palīdzētājam.
Palīdzot var atrast jaunus draugus,
sadarbības partnerus un idejas
tālākiem darbiem. Labo darbu
nedēļā pastiprināta uzmanība tiek
pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai
nav nepieciešams liels finansiālais
ieguldījums.
Labo darbu nedēļā savu labo
darbu paveica arī Cesvaines novada
jaunieši – piektdienas vakarā ar pašu ceptiem kēksiņiem apciemoja
Grašu ciemata bērnus un jauniešus,
lai organizētu spēļu vakaru. Vakars
izvērtās ļoti patīkams, jaunieši jutās
gandarīti par paveikto darbu.
Liels paldies Grašu ciemata vadībai un visiem bērniem un jauniešiem,
kuri mūs pieņēma un aktīvi darbojās
mūsu piedāvātajās aktivitātēs!
Liels paldies Cesvaines jauniešiem
Alīnai Lapai, Andim Dreikam,
Džeinai Viskovai un Kristai Ruicēnai
par viņu iniciatīvu organizēt šāda
veida aktivitātes!

Cesvaines novada dome 2015. gada
27. novembrī mutiskā izsolē ar
augšupejošu
soli
pārdod
divus
nekustamos īpašumus: neapdzīvojamās
telpas Nr. 601, kas sastāv no
nedzīvojamās telpas 19,9 m2 platībā
un 199/3035 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas
atrodas dzīvojamā mājā ar adresi
„Kārklu krejotava”, Kārkli, Cesvaines
pagasts, Cesvaines novads (turpmāk –
objekts Nr. 1), un neapdzīvojamās telpas
Nr. 602, kas sastāv no nedzīvojamās
telpas 11 m2 platībā un 110/3035
domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas un zemes, kas atrodas dzīvojamā
mājā ar adresi „Kārklu krejotava”,
Kārkli, Cesvaines pagasts, Cesvaines
novads (turpmāk – objekts Nr. 2).
Izsoles nosacītā cena objektam Nr.1 –
1250 euro un objektam Nr. 2 – 680 euro.
Izsoles dalības maksa 20 euro un
nodrošinājuma nauda 10 % apmērā no
katra objekta, kuru vēlas nosolīt, izsoles
sākumcenas līdz izsoles sākumam ir
jāiemaksā Cesvaines novada domes
kontā Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3012
AS „SEB banka”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var mājaslapā www.cesvaine.lv vai
Cesvaines novada domē pirmdienās,
otrdienās, ceturtdienās plkst. 9.00–13.00
un 14.00–17.00, tālrunis 64852022,
28382616.
Par objekta apskati interesēties pa
tālruni 28382616.
Samaksa par izsoles objektu – nedēļas laikā no izsoles dienas.
Pieteikumu reģistrācija izsolei domē līdz 2015. gada 27. novembrim
plkst. 11.00. Izsole notiks 2015. gada
27. novembrī plkst. 11.00 domes zālē
Pils ielā 1A Cesvainē.
Samaksu garantējam.
Uģis Fjodorovs, Cesvaines
novada domes izpilddirektors

Pateicība
Liels paldies 6.a klasei
un audzinātājai Sarmai par
aktivitātēm un Patrika vecākiem
par atbalstu labo darbu nedēļā!
Ineses vecāki

Dzimuši
Kalvis Kroļs
septembrī
Viktorija Ance Ikauniece
septembrī
Harijs Lūsis
septembrī
Kristiāna Breidaka
oktobrī

Apsveikumi
… un zeltains taurenis no tavas
		
plaukstas
tik ilgi projām neaizlidot gribēs,
cik ilgi tu to vieglām rokām
		
skarsi,
cik ilgi vieglu elpu uzrunāsi.
Tik ilgi, cik pats tu brīnums būsi,
tev acu plakstos zelta spāre
		
sēdēs,
būs rasa vizoša, būs varavīksne
		
koša,
un taurenis uz tavas plaukstas –
		
drošs.

(Maija Laukmane)

Sveicam
80 gados Jāni Granču!

Nozīmīgā gadskārtā sveic
Cesvaines novada pašvaldība

Ja kļūst skumji, uzsien mezglu
Saules stara galā
Un, ja nelīdz, zīmē zvaigzni
Zilā jūras malā,
Bet, ja auksti, paņem liesmu,
Iededz pļavā zaļā,
Saķer visus siltos vējus
Un tad palaid vaļā,
Lai ir jautri, paņem smaidu,
Iepin vārdā garā,
Tad Tev katrs dzīves brīdis
Būs uz zaļa zara!
(Alfrēds Krūklis)
Sveicu Tevi, Astrīda,
70 gadu jubilejā!
Ilze

Sludinājumi
Ir atrasta vērtslieta. Jautāt
Cesvaines novada domes kasē.

Līdzjūtības
Tu aizej tā, kā aiziet rudens,
Kad uguns ārti visas birzis rāj.
Un paliek plašums – tīrs un
		
gurdens,
Kur atkal saknes jaunu spēku
		
krāj,
Tu aizej tā, kā aiziet rudens…
Mūsu visdziļākā līdzjūtība
Maigai Ceimerei un viņas
tuviniekiem, sērojot par māsas
pēkšņo aiziešanu mūžības ceļos.

Lāsma Markevica,
Cesvaines novada domes
bērnu un jauniešu centra vadītāja

Kaimiņi

Miruši
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Paziņojums par izsoli

Dzimtsarakstu nodaļas
informācija
Pēteris Putniņš
1936–2015
Ķinderu kapu pārzines
informācija
Andrejs Dolacis
1930–2015
Jānis Krūza
1934–2015
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