
1Cesvaines Ziņas

2020. gada jūlijs Cesvaines novada domes izdevums

Svinēsim 
svētkus!
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Lai gan notikumi pasaulē un Latvijā ieviesuši 
krietnas pārmaiņas ikdienā, ieradumos un dzīves 
ritmā, arī šogad Cesvaines novada svētki „Ces-
vaine aicina!” notiks.

Par omulīgu svētku vietu kļuvis svētku lau-
kums pie televīzijas torņa, un tur svētku kul-
minācija būs arī šoreiz – sestdien, 25. jūlijā. 
Skatuve atdzīvosies jau piektdien, kad, pieda-
loties īpašajiem viesiem, notiks Cesvaines un 
apkārtnes jauno mūziķu koncerts. Tā kā slimī-
bu profilakses pasākumu dēļ pavasarī nenotika 
ikgadējais jauniešu grupu pasākums „Burziņš 
Cesvainē”, šis koncerts būs pavasara pasākuma 
aizvietotājs un tam dots nosaukums „Mūsu bur-
ziņš Cesvainei”. Īpašie viesi, kas priecēs ar savu 
daiļradi, – grupa „Sub Scriptum”, bundzinieks 
Andris Buiķis un dziedātāja Inga Deigele, bet 
vakara noslēgumā – gaismas šovs.

Sestdien Cesvaini jau tradicionāli modinās 
pūtēju orķestris. No plkst. 8.00 pa Cesvaines ie-
lām un novada ceļiem kursēs īpašais transportlī-
dzeklis ar orķestrantiem, lai svētku rītā pamodi-
nātu ikvienu novada iedzīvotāju. Viņu brauciens 
noslēgsies ar uzstāšanos iepretim domes ēkai – 
skvērā, kur norisināsies vairums nodarbju dienas 
pirmajā pusē. No plkst. 10.00 priecēs Cesvaines 
mazākie dejotāji un „Domiņas” dziedātāji, deju 
grupas „Kamenes” dejotājas un senioru kora 
„Virši” pārstāvji. Vietējos māksliniekus nomai-
nīs viesi no Valmieras ar muzikālo programmu 
bērniem „Lielās lelles”, un burvju trikus rādīs un 
rotaļās vadīs iluzionisti no Rīgas. Būs arī pārstei-
gums – baložu šovs. Skvērā darbosies amatnie-
ku tirdziņš un radošās darbnīcas, būs apskatāma 
mākslinieku plenēra darbu izstāde, savukārt cen-
tra stadionā – lielās spēles, radošās darbnīcas un 
atrakcijas bērniem.

Svētki šogad atgriežas arī pils pagalmā – 
būs skatāmas renesanses laika dejas senās 
mūzikas pavadījumā. Jāpiebilst, ka Cesvai-
nes pilī šajā dienā būs iespējams ielūkoties un 
paviesoties ekskursijā: ieeja pilī tikai apaļajās 
stundās (10.00, 11.00 utt. līdz 19.00, izņemot 
plkst. 14.00). Ekskursija būs bez maksas, taču 
jārēķinās, ka vienlaikus pili drīkst apmeklēt ie-
robežots skaits cilvēku.

Cesvaines evaņģēliski luterisko baznīcu pie-
pildīs ērģelnieka Aigara Reiņa un čellista Ivara 
Bezprozvanova radītās virtuozās mūzikas ska-
ņas koncertā „Romantisma gaismā”.

Sākot ar pēcpusdienu, svētku laukumā uz 
lielās skatuves uzstāsies Latvijā zināmi māksli-
nieki – Kristīne Kārkle-Kalniņa („Raxtu raxti”), 
Edgars Kārklis („Auļi”), Marts Kristians Kal-
niņš („Autobuss debesīs”), kā arī dziedošie ak-
tieri Juris Hiršs, Zane Dombrovska, Gundars 
Silakaktiņš, ritma apvienība „Pulsa efekts”, bet 
noslēgumā – koncertballe kopā ar grupu „Opus 
Pro”. Svētku kulmināciju kuplinās arī jauktais 
koris „Cesvaine” un duets „Antra & Ainārs”, kā 
arī dejotāji Ginta Dancīša vadībā. Noslēgumā – 
gaismotais sveiciens Cesvainē.

Svētdien, 26. jūlijā, svētku nedēļa noslēgsies 
ar koncertu Kraukļos kopā ar grupu „Dricānu 
dominante”.

Ieeja visās svētku norisēs – bez maksas, ap-
meklētāju skaits norisēs – ierobežots. Būsim 
piesardzīgi un atbildīgi pret sevi un apkārtējiem, 
ievērosim valstī noteiktos ierobežojumus – 
2 metru distanci, dezinficēsim rokas! Pasākumi 
atbilstīgi noteikumiem noslēgsies pusnaktī.

Ievērībai: 25. jūlijā plkst. 8.00 tiks slēgts Pils 
ielas posms no bibliotēkas līdz Pils ielas krusto-
jumam ar Brīvības ielu. Satiksme nenotiks arī pa 
Parka ielas posmu iepretim domes ēkai. Aicinām 
izvēlēties citas pilsētas ielas, kā arī sekot izvie-
totajām norādēm par auto apstāšanās un stāvēša-
nas ierobežojumiem.

Linda Vanaga
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Domes sēdē 2020. gada 18. jūnijā

Deinstitucionalizācijas projekta mērķgrupa Vidzemē pieaug

Aizsardzības ministrija izdevusi bukletu „Kā rīkoties krīzes situācijā”

Atgādinām par 
izmaiņām 
Cesvaines 

novada domes 
kases darba 
laikā

* Apstiprināja Cesvaines novada 
pašvaldības 2019. gada publisko 
pārskatu.

* Saskaņā ar uzņēmuma pamat-
kapitāla palielināšanas noteiku-
miem nolēma ieskaitīt SIA „Ces-
vaines komunālie pakalpojumi” 
10 727 EUR pamatkapitāla palie-
lināšanai.

* Noteica maksas pakalpojumus 
Cesvaines novada pašvaldības ie-
stādēs.

* Atļāva Cesvaines vidusskolai 
saimnieciskās darbības veicējai Vi-
tai Krūmiņai iznomāt 1. stāva telpu 
vidusskolas internāta ēkā Augus-
ta Saulieša ielā 1 skolēnu vasaras 
brīvlaikā.

* Pagarināja īres līgumu par die-
nesta dzīvokļa Pils ielā 2 Cesvainē 
Cesvaines novadā izīrēšanu līdz 
2021. gada 31. maijam.

* Piekrita, ka Cesvaines nova-
da iedzīvotāji savstarpēji mai-
na īrētos pašvaldības dzīvokļus 
pašvaldības dzīvojamajā mājā 
„Komunāri”, Kraukļi, Cesvaines 
pagasts.

* Uz 3 gadiem pagarināja dzīvo-
jamās telpas īres līgumu par pagai-
du dzīvojamās telpas īri pašvaldī-
bas īpašumā „Vizbules”, Cesvaines 
pagasts.

* Atbalstīja Cesvaines kultūras 

veicināšanas biedrības projektu 
„Augusta Saulieša dzejas izla-
ses sagatavošana un izdošana” ar 
290,38 EUR līdzfinansējumu no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem ne-
paredzētiem gadījumiem, paredzot 
domei 10 grāmatas.

* Nolēma par brīvu cenu – 
2500 EUR – pārdot pašvaldības 
dzīvokļa īpašumu un domājamās 
daļas.

* Nolēma par brīvu cenu – 
2000 EUR – pārdot nekustamo īpa-
šumu „Jaunpakalnes”, kas sastāv 
no zemesgabala.

* Apstiprināja pašvaldības ne-
kustamā īpašuma „Graši”, kas sa-
stāv no zemes vienības un atrodas 
Cesvaines pagastā Cesvaines nova-
dā, izsoles rezultātus, par nekusta-
mā īpašuma ieguvēju atzīstot per-
sonu, kas nosolījusi īpašumu par 
2150 EUR.

* Piekrita, ka no nekustamā 
īpašuma, kas atrodas Cesvaines 
pagastā Cesvaines novadā, tiek at-
dalīta 1. zemes vienība un tā vei-
do patstāvīgu īpašumu. Atdalītajai 
daļai – zemes vienībai un uz tās 
esošajam mājīpašumam – saglabā-
ja pašreizējo nosaukumu un adresi 
„Stulmi”, bet paliekošajai daļai – 
zemes vienībām – piešķīra nosau-
kumu „Mežastulmi”, Cesvaines 

pagasts, Cesvaines novads.
* Piekrita, ka no nekustamā īpa-

šuma „Āreskrieviņi”, kas atrodas 
Cesvaines pagastā Cesvaines no-
vadā, tiek atdalīta 3. zemes vienība 
un tā veido patstāvīgu īpašumu. No 
nekustamā īpašuma atdalītajai da-
ļai – zemes vienībai – piešķīra no-
saukumu „Āreskrieviņu mežs”, bet 
paliekošajai daļai – zemes vienībai 
un uz tās esošajam mājīpašumam – 
saglabāja pašreizējo nosaukumu un 
adresi „Āreskrieviņi”.

* No pašvaldībai piekritīgā ze-
mesgabala atdalīja daļu un izvei-
doja jaunus īpašumus, kam pie-
šķīra nosaukumu un adresi Kalna 
iela 3A, Cesvaine; Kalna iela 5A, 
Cesvaine. Paliekošajai zemesga-
bala daļai saglabāja pašreizējo 
nosaukumu „Šļākas kroga starp-
gabals”.

* Apstiprināja grozījumus ze-
mes ierīcības projektā robežu 
pārkārtošanai starp nekustamā 
īpašuma „Stradukalni”, Cesvaines 
pagasts, Cesvaines novads, zemes 
vienību un nekustamā īpašuma 
„Stradi”, Cesvaines pagasts, Ces-
vaines novads, zemes vienību.

* Pašvaldībai piekritīgajai ze-
mei – nekustamajam īpašumam, 
kas sastāv no zemes vienības, 
piešķīra nosaukumu „Ozollapas”, 

Cesvaines pagasts, Cesvaines no-
vads.

* Cesvaines iedzīvotājam izno-
māja zvejas tiesības Mazajā Vi-
rānes ezerā pašpatēriņa zvejai uz 
vienu gadu.

* Domes priekšsēdētājam Vil-
nim Špatam piešķīra ikgadē-
jo apmaksāto atvaļinājumu no 
2020. gada 6. jūlija līdz 19. jūlijam 
un no 10. augusta līdz 23. augus-
tam, nepārsniedzot apmaksājamo 
dienu skaitu. Domes priekšsēdētā-
ja 1. vietniecei Vēsmai Norai no-
teica aizvietot domes priekšsēdē-
tāju ikgadējā atvaļinājuma laikā.

* No domes un sociālā dienesta 
pamatlīdzekļu uzskaites izslēdza 
vairākas novecojušas tehnikas 
vienības, kuras nav remontējamas. 
Tās nodotas sadzīves tehnikas sa-
vākšanas punktā.

* Administratīvās komisijas lo-
ceklei Evijai Gaponovai atļāva sa-
vienot valsts amatpersonas amatu 
ar citiem amatiem – bāriņtiesas 
sekretāres amatu, valdes locekles 
amatu SIA „ZS Slovašēni”, val-
des locekles amatu SIA „Amber-
farm group” un likvidatora amatu 
SIA „Griezes BIO”.

* Noteica, ka Cesvaines kultū-
ras nama rīkotajā Līgo pasākumā 
22. jūnijā ieeja būs bez maksas.

Atgādinām, ka domes kase 
maksājumus skaidrā nau-
dā pieņem domes telpās Pils 
ielā 1A Cesvainē. Ir mainīts 
kases darba laiks – kasiere 
maksājumus pieņem:
 pirmdienās no plkst. 7.30 

līdz 17.30;
 otrdienās no plkst. 8.00 

līdz 13.00;
 ceturtdienās no plkst. 8.00 

līdz 14.00.
Joprojām aicinām maksāju-

mus veikt elektroniski, ja tas ir 
iespējams!

Mūsdienu pasaulē krīze var pie-
nākt negaidot: dabas katastrofas, 
satricinājumi elektroniskajā vidē 
u. c. draudi var radīt ķēdes reak-
ciju, kuras rezultātā var tikt ap-
grūtināts ikdienas dzīves ritums – 
nestrādāt veikali, norēķinu kartes, 
var nebūt pieejams internets, būt 
ierobežota ūdens vai siltuma apgā-
de. Šādā situācijā būtisks ir katra 
iedzīvotāja ieguldījums krīzes ri-
sināšanā.

2020. gada 3. jūnijā Aizsardzī-
bas ministrija prezentēja bukletu 
„Kā rīkoties krīzes gadījumā”, 
kura mērķis ir palīdzēt sagatavo-
ties iespējamajai krīzei. Bukletā ir 
ietverta svarīgākā informācija gan 

par to, kā cilvēks var sagatavoties 
iespējamajai krīzei, gan par to, 
kur meklēt palīdzību un informā-
ciju. Bukletā ir iekļauti arī dažā-
di vērtīgi padomi, piemēram, ko 
iekļaut ārkārtas gadījumu somā, 
kādi medikamenti ir nepieciešami 
mājās un kādi jautājumi jau šodien 
būtu jāpārrunā ar saviem ģimenes 
locekļiem, lai parūpētos par viņu 
drošību.

Lai sasniegtu ikvienu Latvijas 
iedzīvotāju, buklets ir sagatavots 
trīs valodās: latviešu, angļu un 
krievu.

Krīzes situācijā ikdienas dzīve 
kardināli mainās, jo var nebūt pie-
ejami kritiski nepieciešamie pa-

kalpojumi: elektrība, gāze, apku-
re, komunālie pakalpojumi, inter-
nets un mobilie sakari. Var nestrā-
dāt veikali un degvielas uzpildes 
stacijas, nedarboties bankomāti un 
maksājumu kartes. Var tikt apgrū-
tināta ārstniecības iestāžu un glāb-
šanas dienestu darbība.

Atbildīgie dienesti un bruņo-
tie spēki krīzes situācijā īstenos 
apdraudējuma pārvarēšanas pa-
sākumus, tāpēc ikvienam jābūt 
spējīgam noturēties pirmās krīzes 
dienas – vismaz 72 stundas. Labā-
kais veids, kā pasargāt sevi un sa-
vus tuviniekus, ir jebkādai krīzes 
situācijai savlaicīgi sagatavoties, 
piemēram:

 ar saviem tuviniekiem pārrunāt 
iespējamās krīzes situācijas un vie-
noties par rīcību;
 būt gatavam nodrošināt pārti-

kas, ūdens un pirmās nepiecieša-
mības preču krājumus pirmajām 
3 dienām;
 regulāri atsvaidzināt zināša-

nas par pirmās medicīniskās palī-
dzības sniegšanu, iegūt informāci-
ju un zināšanas, kas var palīdzēt 
pašam un ģimenei ekstremālos 
apstākļos.

Droši ir zināt!
Bukletā atrodama šāda informā-

cija.
Rīcība pirmajās 72 stundās 

(3 diennaktīs):

Vidzemes plānošanas reģio-
na (VPR) projekta „Vidzeme 
iekļauj” komanda sadarbībā ar 
Vidzemes pašvaldībām veikusi 
VPR deinstitucionalizācijas plā-
na 2017.–2020. gadam ieviešanas 
progresa izvērtējumu.

Izvērtējuma procesā secināts, ka 
periodā no 2016. gada jūnija līdz 
2019. gada decembrim ir pozitīvi 
mainījusies sadarbības partneru 
attieksme pret deinstitucionalizāci-
jas procesu kopumā. Savukārt par 
lielākajiem ieguvumiem cilvēkiem 

ar garīga rakstura traucējumiem 
sadarbības partneri izceļ iegūto 
drošības sajūtu un jaunas prasmes, 
kas uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti. 
Bērnu, kuriem ir funkcionāli trau-
cējumi, vecāki ir novērojuši uzla-
bojumus bērna attīstībā, ir sama-
zinājusies pašu vecāku nolemtības 
izjūta, un ir novērojama aktīvāka 
vecāku socializēšanās.

Izvērtējums uzskatāmi parāda 
projekta mērķgrupas pieaugumu 
VPR pašvaldībās, tādējādi apstip-
rinot nepieciešamību pēc jaunu, 

sabiedrībā balstītu sociālo pakal-
pojumu izveides reģionā un dein-
stitucionalizācijas procesa turpinā-
šanas.

Vidzemes plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plāna izvēr-
tējums pieejams šeit: http://jauna.
vidzeme.lv/upload/VPR_DI_izver-
tejums.pdf.

Ieguldījums stiprās ģimenēs
VPR tematiskajā izdevumā 

„Deinstitucionalizācija Vidzemē” 
apkopots pašvaldību veiktais un 
plānotais sociālo pakalpojumu at-

balsta sistēmas izveidē, 
lai cilvēki ar garīga rak-
stura traucējumiem, bērni 
ar funkcionāliem traucē-
jumiem un bērni ārpusģi-
menes aprūpē saņemtu sa-
biedrībā balstītus sociālos 
pakalpojumus.

Katrs apstiprinātais in-
frastruktūras projekts, 
katrs sniegtais pakalpo-
jums bērnam vai pieau-
gušajam ar funkcionāliem 
traucējumiem ir pašvaldī-

bas ieguldījums stiprās ģimenēs, to 
uzsver arī Siguldas novada pašval-
dības domes priekšsēdētāja viet-
niece Līga Sausiņa: „Tas, ko mēs 
esam ieguldījuši šajā pakalpojumā, 
visnotaļ atnāk atpakaļ. Tas nāk at-
pakaļ caur vecākiem, kuri ir darba 
tirgū, caur to, ka šīs ģimenes nav 
pabalstu saņēmēji, bet ir nodokļu 
maksātāji.”

Projekta „Vidzeme iekļauj” vadī-
tāja Ina Miķelsone, uzrunājot izde-
vuma lasītājus, norāda: „Sabiedrība 
joprojām nesaprot deinstitucionali-
zācijas procesa jēgu un bieži rēķina 
tikai absolūtos skaitļos – cik mums 
izmaksā sniegt pakalpojumus cil-
vēkiem ar invaliditāti. Šobrīd, kad 
liela daļa sabiedrības piespiedu 
kārtā esam apguvuši pašizolācijas 
un „paliec mājās” noteikumus, va-
ram mazliet labāk saprast tos cilvē-
kus, kuriem tā ir ikdiena viņu vai 
viņu tuvinieku veselības stāvokļa 
dēļ. Es ticu, ka, iemācoties sadzī-
vot ar šodienas izaicinājumiem, 
mēs kļūsim par iejūtīgāku, pretim-
nākošāku un atbildīgāku sabiedrī-

 kāpēc to ir svarīgi zināt;
 iedzīvotāju brīdināšana un in-

formēšana par notikušo un turpmā-
ko rīcību;
 kā rīkoties krīzes situācijā.
Ieteikumi, kā sagatavoties:
 ūdens;
 pārtika;
 medikamenti;
 kas ir ārkārtas gadījumu soma 

un ko tajā likt iekšā.
Iedzīvotāju rīcība kara gadījumā:
 pazīt savus dienestus;
 militārā apdraudējuma pārva-

rēšana;
 pretošanās;
 evakuācija;
 tests.

bu. Vienkārši runājot – mēs kļūsim 
par labākiem cilvēkiem.”

Deinstitucionalizācijas projekts 
„Vidzeme iekļauj” tiek īstenots jau 
ceturto gadu, un tajā atbalsts ticis 
sniegts 244 bērniem ar funkcio-
nāliem traucējumiem un 68 bēr-
nu vecākiem, kā arī 96 cilvēkiem 
ar garīga rakstura traucējumiem. 
Projekta mērķis ir veicināt sabied-
rībā balstītu sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanu, sniedzot atbalstu 
ģimenēm, kurās dzīvo cilvēks ar 
funkcionāliem traucējumiem.

Vairāk informācijas par pro-
jektu „Vidzeme iekļauj”: ESF 
projekta „Vidzeme iekļauj” va-
dītāja Ina Miķelsone, mob. tālr. 
29289487, ina.mikelsone@vid-
zeme.lv; sociālo pakalpojumu 
eksperte Laine Zālīte, mob. tālr. 
26536286, laine.zalite@vidzeme.lv.

Naula Dannenberga,
projekta sabiedrisko attiecību 

speciāliste,
mob. tālr. 26148024, 

naula.dannenberga@vidzeme.lv
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Policija atgādina 
iedzīvotājiem parūpēties 
par mājokļa drošību

Covid-19 ierobežošana: no ārvalstīm ieceļojušai 
personai jāaizpilda anketa

Fotomirkļi no vasaras saulgriežiem Cesvainē

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatī-
bu, Ministra kabinets ir nolēmis, ka ikvienai 
personai pirms ierašanās Latvijas Republi-
kā, izmantojot starptautisko pārvadātāju pa-
kalpojumus, to vidū starptautiskos autobusu 
pārvadājumus, rakstiski jāapliecina, ka nepie-
ciešamības gadījumā persona ievēros Latvijā 
noteiktos epidemioloģiskās drošības pasāku-
mus.

Turpmāk pasažieriem vajadzēs aizpildīt 
apliecinājumu, kurā būs jānorāda vārds, uz-
vārds, personas kods, kontakttālrunis saziņai, 
faktiskās dzīvesvietas adrese, kā arī valstis, 
kurās persona ir uzturējusies pēdējo 14 dienu 
laikā (būs jānorāda arī izbraukšanas datums 
no konkrētās valsts). Personai, kura uzturēju-
sies valstī, kas ir nosaukta Slimību profilakses 
un kontroles centra (SPKC) mājaslapā un uz 
kuru attiecināmi ierobežojošie pasākumi, būs 
jāapliecina, ka tiks ievēroti Latvijā noteiktie 

Cesvaines novada teritorijas plānojuma publiskā 
apspriešana

Jūnija izskaņā Cesvaines kultūras namā 
norisinājās Cesvaines novada teritorijas plā-
nojuma 2019. gada grozījumu 1. redakcijas 
publiskās apspriešanas sanāksme. Tajā pie-
dalījās Cesvaines novada iedzīvotāji, domes 
pārstāvji un teritorijas plānojuma izstrādā-
tājs. Publiskās apspriešanas laikā teritorijas 
plānojuma izstrādātājs īsi pastāstīja par pa-
veikto, bija iespēja uzdot jautājumus, sniegt 
priekšlikumus.

Visu jūniju Cesvaines novada iedzīvotā-
jiem, uzņēmējiem un citiem interesentiem 
bija iespēja izteikt viedokli par Cesvaines 
novada teritorijas plānojuma 2019. gada 

piesardzības pasākumi, ieskaitot pašizolāciju.
Vēršam uzmanību uz faktu, ka saskaņā ar 

2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta notei-
kumiem Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ie-
robežošanai” 38.1 punktu pārvadātājs ir at-
bildīgs par aizpildīta personas apliecinājuma 
nodošanu Valsts robežsardzei, kas, savukārt, 
to nodod Valsts policijai.

SPKC mājaslapā ir publicēts to valstu sa-
raksts, uz kurām ir attiecināmi ierobežojošie 
pasākumi: https://bit.ly/30bImyu.

Attiecīgais pārvadātājs ir atbildīgs par 
aizpildītās anketas iespējami ātru nodoša-
nu:

Valsts robežsardzei, ja apliecinājumā ir 
norāde par personas uzturēšanos valstī, uz 
kuru saskaņā ar SPKC publicēto informāciju 
ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežo-
jošie pasākumi (Valsts robežsardze šo anketu 

nodod Valsts policijai). Kārtība, kādā anketas 
iesniedz Valsts robežsardzei: vietās, kur ir 
Valsts robežsardzes posteņi (lidosta, lielās os-
tas), anketas tiek atdotas tur; ja Valsts robež-
sardzes posteņa nav, tad anketu ieskenētā for-
mā sūta uz e-pastu odp@rs.gov.lv vai zvana 
uz tālruni +371 67075616 vai +371 67075718 
un vienojas par iespējām Valsts robežsardzei 
ierasties uz konkrēto reisu un paņemt anketas;

SPKC, ja anketā ir norāde par uzturēša-
nos tikai tādā valstī, uz kuru nav attiecināmi 
īpašie piesardzības un ierobežojošie pasāku-
mi. Kārtība, kādā nodod informāciju SPKC: 
personīgi ierodoties SPKC iestādēs Jelgavā, 
Rēzeknē, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī, Rīgā 
no plkst. 8.30 līdz 17.00 (darba dienās) vai 
skenētā formā nosūtot uz e-pastu covid19@
spkc.gov.lv.

Valsts SIA „Autotransporta direkcija”

Folkloras kopas „Krauklēnieši” sveiciens

Jauniešu deju 
kolektīvs rāda 
deju soļus un 
ikvienu aicina 

izkustēties

Lai deg gaiša 
jāņuguns…

Cesvaines orķestris ar diriģentu Oļģertu Ozolu

Daļa no saulgriežu svētku organizatoriem

Jauniešu deju kolektīva dejotājas

grozījumu 1. redakciju. Teritorijas plānoju-
ma materiālus elektroniskā formātā varēja 
iepazīt Cesvaines novada domes interneta 
vietnē, valsts vienotajā ģeotelpiskās infor-
mācijas portālā, izdrukas formātā – Cesvai-
nes novada domē.

Cesvaines novada teritorijas plānoju-
ma 2019. gada grozījumu izstrāde, ko veic 
IK „Plānošanas eksperti”, turpināsies visu 
atlikušo gadu. Aicinām iedzīvotājus aktīvāk 
iesaistīties plānošanas procesā!

Rūta Putniņa,
Cesvaines novada domes

 teritorijas plānotāja

No augiem austi paklāji – 
dabiski un aromātiski

Mājokļa un mantu drošībai
 Vairums dzīvokļu apzagšanas gadījumu 

notiek dzīvokļa iemītnieku prombūtnes laikā, 
tomēr ir vērojama arī tendence apzagt dzīvok-
li naktī, kamēr saimnieki guļ. Bieži dzīvokli 
apzog tāpēc, ka pirms gulētiešanas saimnieki 
nav aizslēguši ārdurvis. Iesakām iegādāties 
dzelzs ārdurvis, otras ārdurvis, kā arī durvīs 
ielikt dažādas slēdzenes.
 Atrodoties mājoklī, neatstājiet atslēgu 

durvīs! Statistika liecina, ka laupītājiem ir 
vieglāk uzlauzt tās durvis, kur atslēga ir at-
stāta slēdzenē.
 Dodoties atvaļinājumā, iedzīvotāji par 

gaidāmo prombūtni draugus, paziņas informē 
internetā, tādējādi šī informācija ir pieeja-
ma arī zagļiem. Publiski neapspriediet savu 
īpašumu un finansiālo stāvokli sabiedriskās 
vietās! Sabiedriskās vietās pārrunājot savus 
brīvdienu plānus, jaunākos pirkumus, nau-
das lietas un vērtslietu glabāšanas specifiku, 
iedzīvotāji sniedz noderīgu informāciju per-
sonām ar dzirdīgām ausīm un gariem nagiem.
 Neatstājiet vērtīgas lietas no ēkas ārpuses 

labi redzamā vietā!
 Ja mājoklim ir lieli logi vai stikla fasādes, 

tās ieteicams aplīmēt ar speciālu aizsargplēvi 
(necaursitamu, no vienas puses necaurredza-
mu u. tml.). Būtiski logiem vai balkoniem 
pielikt restes.
 Atstājot mājokli, vienmēr aizveriet lo-

gus – neatstājiet tos atvērtus pat vēdināšanas 
režīmā!
 Rokassomiņas, svarīgus dokumentus 

(to vidū personu apliecinošus dokumentus), 
vērtslietas un naudu neatstājiet priekšnamā 
vai hallē! Uzlaužot durvis, laupītājs ņems 
vērtīgākās lietas, kas atrodas ieejas tuvumā.
 Nevienam nesniedziet informāciju par 

savā īpašumā ierīkotajiem drošības līdzek-
ļiem. Ja mājoklis vai birojs aprīkots ar sig-
nalizācijas iekārtām, neaizmirstiet promejot 
aktivizēt signalizāciju.
 Pirms dodaties ilgstošā prombūtnē, pado-

mājiet, izvērtējiet, kur atstāt savus mājdzīv-
niekus!
 Atcerieties, ka suns var būt ne tikai mājas 

mīlulis, bet arī uzticams īpašuma sargs!
 Ilgas prombūtnes laikā organizējiet sava 

pasta izņemšanu no pastkastītes!
 Uzturiet labas attiecības ar kaimiņiem un 

pievērsiet uzmanību pēkšņām izmaiņām jūsu 
īpašuma apkārtnē un ikdienas ritmā!
 Palūdziet uzticamiem kaimiņiem pieska-

tīt dzīvokli ilgas prombūtnes laikā!
 Redzot aizdomīgas darbības pie kaimiņu 

īpašumiem, nekavējoties ziņojiet par tām po-
licijai!
 Apsveriet iespēju apdrošināt savu īpašu-

mu un tajā esošās mantas!

Valsts policijas
Komunikācijas daļaFoto no Cesvaines kultūras nama arhīva
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Cesvaines pils viesu uzgaidāmās telpas griestu plafona un 
ieloces restaurācija

Pludmales volejbola sacensības Cesvainē

Jūnijā Cesvaines pils viesu uz-
gaidāmajā telpā noritēja restaurā-
cijas darbu 2. kārta – griestu plafo-
na un ziemeļaustrumu un ziemeļ-
rietumu stūra ieloces un dzegas 
nostiprināšana, zudušo detaļu un 
mākslinieciskās apdares glābša-
nas un restaurācijas darbi. Veicot 
šos restaurācijas darbus, vienā no 
skaistākajām Cesvaines pils repre-
zentācijas telpām – viesu uzgaidā-
majā telpā – ir saglabāts unikāls 
19. gadsimta beigu mākslas darbs, 
nodrošinot kultūrvides kvalitāti. 
Saglabājot oriģinālo substanci un 
pasargājot no neatgriezeniskiem 
zudumiem, restaurēts griestu pla-
fons un dzega. Viesu uzgaidāmās 
telpas griestu plafona četros stūros 
ir attēloti visi četri gadalaiki, tas ir 
unikāls tēlniecības mākslas darbs 
(interjera dekoratīvā apdare 9 tel-
pās, valsts aizsardzības Nr. 4043).

Viesu uzgaidāmā telpa atrodas 
Cesvaines pils centrālajā daļā, 
blakus balles zālei, un sākotnēji ir 
bijusi viena no skaistākajām Ces-
vaines pils reprezentācijas telpām. 
Sienu un griestu sadurvieta veido-
ta kā ieloce, kuru no sienas atdala 
profilēta dzega. Telpas griestos fi-
gurāli un florāli stuka veidojumi. 

Plafona kompozīciju ierobežo 
perimetrāla profillīste un iekšējais 
rāmis, kas stūros veido simetriski 
izliektu nošļaupumu. Ciļņu kom-
pozīcijas izvietotas stūros.

Dienvidaustrumu stūrī no vāzes 
izaug vīnogulāji. Uz vāzes stāv 
viegli tērpts putti, kas gatavojas 
izšaut bultu no loka. Iespējams, 
te domāts romiešu mitoloģijā zi-
nāmais mīlestības dievs Amors 
vai grieķu Erots. Vīnogu vijumi 
šķērso iekšējo profilu un ietiecas 
plafona vidusplaknē. Starp stīgām 
attēloti putni, bet uz iekšējās pro-
fillīstes stūra tup vāvere.

Dienvidrietumu stūrī ap pilnīgi 
apģērbta zēna figūru vijas egļu 
zari un efeju stīgas. Uz zariem at-
tēloti lieli putni, bet griestu vidus-
plaknē čiekurotu egļu zaru pušķī 
sēž ūpis.

Ziemeļaustrumu stūra kompo-
zīcijas centrālā figūra ir spārnots 
putti ar maijpuķīšu pušķi rokās. To 
ietver ziedošu krūmu zaru vijumi 
(jasmīni) un maijpuķīšu ceri. La-
potnē attēloti dziedātājputni.

Ziemeļrietumu stūrī redzams 
kails spārnots putti ar labības kū-
līti padusē un sirpi kreisajā rokā. 
Ap galvu viņam vārpu vainags 

un pie kājām – briestoša labība. 
Fonā attēloti ziedošu rožu krūmi, 
kā arī ābolu un bumbieru zari ar 
augļiem.

Griestu plaknē – augļu koka 
zaru ieskauta ligzda ar putnēniem 
un divi lidojoši putni. Griestu pla-
fona dekora sižeti ir gadalaiku ale-
gorijas: dienvidaustrumu – vasara, 
dienvidrietumu – ziema, ziemeļ-
austrumu – pavasaris, ziemeļrietu-
mu – rudens.

Restaurācijas procesa laikā ori-
ģinālās profilētās līstes un dzega 
tika attīrītas, izmantojot mitru 
sūkli, otas un skalpeļus, zudušo 
detaļu vietas atbrīvotas no sairušā 
apmetuma. Profilēto līstu, plastis-
kā dekora un dzegas restaurācija 
veikta ar ģipša līmjavu. Plaisās 
un tukšumos ar šļirci iepildīta 
ģipša un kaļķa līmjava, mehānis-
ki nostiprinātas no plafona atslā-
ņojušās detaļas un skulpturālais 
dekors pie plafona virsmas. Šos 
glābšanas un restaurācijas darbus 
veica SIA „Rokajs” monumentā-
li dekoratīvās tēlniecības objektu 
restauratora vecmeistara Gunāra 
Grīnfelda vadībā.

Viesu uzgaidāmās telpas arhi-
tektoniskās izpētes, glābšanas un 

Ziemeļu puses griestu profilētās 
līstes restaurācijas procesā

restaurācijas darbos laika posmā 
no 2014. līdz 2020. gadam ie-
guldīti 36 000 EUR. Sešos pro-
jektos piesaistīts finansējums no 
Nacionālās kultūras mantojuma 
pārvaldes (glābšanas program-
ma), Valsts kultūrkapitāla fonda, 
projektus līdzfinansēja Cesvaines 
novada pašvaldība.

Restaurācijas darbi viesu uz-
gaidāmajā telpā turpināsies. Au-
gustā plānots uzsākt restaurācijas 
3. kārtu – griestu plafona gludās 
virsmas un dzegas attīrīšanu, ap-
metuma restaurāciju, gruntēšanu 
un tonēšanu.

Daiga Matroze,
muzeja speciāliste, restaurācijas 

projektu autore un vadītāja

Ziemeļaustrumu stūra fragments pirms restaurācijas Ziemeļrietumu stūris pēc restaurācijas

Kā ierasts iepriekšējās vasarās, 
arī šajā nodevāmies vasarīgāka-
jam sporta veidam – pludmales 
volejbolam. Prieks, ka Cesvainē 
varējām uzņemt volejbola entu-
ziastus no Madonas, Gulbenes, 
Valmieras un Aizkraukles nova-
diem. 40+ vecuma grupā, koman-
du sastāvu lozējot, 3. vietu izcīnī-
ja Sergejs Arsentjevs, Ingars Zutis 
un Jānis Sudārs; 2. vieta vīriešu 
konkurencē Ilgonim Vasilišinam, 
Sandim Sproģim un Kasparam 

Baltausim; 1. vieta – Jānim Liepi-
ņam, Alvim Greidiņam, Gunāram 
Latkovskim.

Volejbola sacensības turpināja 
jaunieši un vīrieši 16+ vecuma 
grupā, kur 3. godalgotā vieta – 
komandai „JV” ar spēlētājiem 
Vīgantu Vasilišinu un Jāni Kļavi-
ņu, 2. vieta – komandai „Ļaudo-
na”, dalībnieki Edijs Simsons un 
Andris Jermakovs. Spraigā fināla 
cīņā par labākajiem pludmales 
volejbolistiem šajās sacensībās 

sevi pierādīja cesvainieši Dzintars 
Tonnis un Kristofers Praškevičs – 
komanda „TP”.

Arī sieviešu volejbola spēles 
norisinājās visas dienas garumā. 
3. vietu izcīnīja komanda „Heta” – 
spēlētājas Agnese Romule un Lin-
da Šņepste, 2. vietu – Gulbenes 
meitenes Rēzija un Sonora Ziedi-
ņas – komanda „Ziediņas”, savu-
kārt 1. vietu izcīnīja spēlētājas no 
Neretas Endija Kapele un Sintija 
Caune.

Paldies visiem par dalību un po-
zitīvu emociju sagādāšanu sev un 
līdzjutējiem! Paldies par atbalstu 
pludmales volejbola organizēšanā 
SIA „Pārtikas veikalu grupa” (vei-
kalam „top!”) Cesvainē! Paldies 
par ieguldījumu visiem, kas rūpē-
jas par to, lai volejbola laukums 
būtu sakopts un šādas sacensības 
varētu rīkot!

Ilvija Kecko,
sporta organizatore,

foto no autores personiskā arhīva

Uzvarētājas sieviešu konkurencēJauniešu un vīriešu 16+ vecuma grupas laureātiVīriešu 40+ vecumā labākās komandas

Tā kā skolai ir piešķirts valsts 
finansējums, audzēkņu saraksts 
jāiesniedz ministrijā līdz 5. sep-
tembrim!

MĀKSLA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu 

mērķi vizuāli plastiskās mākslas 
prasmju apguvē, piedāvājam spe-
ciālistu vadībā apgūt zīmēšanas, 
gleznošanas, mākslas valodas pa-
matu, veidošanas, kompozīcijas 
prasmes valsts finansētā profe-
sionālās ievirzes izglītības 7 gadu 
programmā „Vizuāli plastiskā 
māksla” – sākot ar 7 gadu vecu-
mu; ar vecāku līdzfinansējumu 
(programmu reformas dēļ līdzfi-
nansējuma summa vēl nav zinā-
ma).

Vizuāli plastiskās mākslas pras-
mju apguve attīsta spējas darbo-
ties jebkurā jomā.

Ja jums nav skaidri mērķi, pa-
līdzēsim tos atrast un izveidot 
īstenošanas plānu, tiekoties Ces-
vaines Mūzikas un mākslas sko-
lā pirmdien, 2020. gada 24. au-
gustā, plkst. 18.00 Celtnieku 
ielā 1 vai sazinoties pa telefonu 
64852498, 26446141.

Pretendentam jāzīmē zīmējums. 
Sagatavojiet dzimšanas apliecības 
kopiju. Pārējo dokumentu veidla-
pas aizpildīsiet uz vietas.

MŪZIKA
Sagatavošanas grupas audzēkņi 

uzņemti skolā bez iestājeksāmena.
Visiem, kuri vēlas īstenot savu 

mērķi mūzikas instrumenta spēles 
vai dziedāšanas prasmju apguvē, 
piedāvājam speciālistu vadībā ap-
gūt klavierspēles, akordeona spē-
les, vijoles spēles, flautas spēles, 
saksofona spēles, klarnetes spēles, 
dziedāšanas prasmes valsts finan-
sētās profesionālās ievirzes izglī-
tības 8 gadu programmās – sākot 
ar 6–7 gadu vecumu; ar vecāku 
līdzfinansējumu (programmu re-
formas dēļ līdzfinansējuma sum-
ma vēl nav zināma).

Mūzikas instrumenta vai dzie-
dāšanas prasmju apguve attīsta 
spējas darboties jebkurā jomā.

Ja jums nav skaidri mērķi, pa-
līdzēsim tos atrast un izveidot 
īstenošanas plānu, tiekoties pirm-
dien, 2020. gada 24. augustā, 
plkst. 18.00 Celtnieku ielā 1 vai 
sazinoties pa telefonu 64852498, 
26446141.

Pretendentam jānodzied dzies-
ma. Sagatavojiet dzimšanas ap-
liecības kopiju. Pārējo dokumentu 
veidlapas aizpildīsiet uz vietas.

Inta Stiene, direktore

Cesvaines 
Mūzikas un 
mākslas skola 

aicina
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Par ērģelēm un koncertu „Romantisma gaismā” Cesvaines novada svētkos
Vasaras krāšņākajā pilnbriedā, 

no 25. jūlija līdz 9. augustam, pie 
klausītājiem jau ceturto gadu at-
griezīsies vēsturisko ērģeļu svētki 
„Latvija – ērģeļu zeme”. Ik gadu 
gan Latvijas iedzīvotājiem, gan 
ārvalstu viesiem svētki dāvā neat-
kārtojamu iespēju apceļot Latvijas 
novadus, klausoties un salīdzinot 
vēsturisko instrumentu skanējumu, 
kā arī apzinot valsts kultūrvēsturis-
ko lepnumu. Tas notiks arī šogad, 
turklāt tradicionālā svētku norise ir 
papildināta ar interesantiem jauni-
nājumiem.

Sešos koncertos Cesvainē, Rīgā, 
Nautrēnos, Ugālē, Sesavā un Kaln-
ciemā klausītāji tiks iepazīstināti 
ar visbagātīgāko ērģeļmūzikas re-
pertuāru no baroka laikmeta ģēniju 
paraugiem līdz mūsdienu latviešu 
komponistu ērģeļtembra atklāju-
miem, turklāt svētku noslēguma 
koncertā pasaules pirmatskaņojumu 
piedzīvos Andreja Selicka himna 
ērģelēm un vijolei „Križini”. 25. jū-
lijā Cesvaines luterāņu baznīcā 
pasaules un latviešu ērģeļmūzikas 
skaistākās lappuses atklās ērģel-
nieks Aigars Reinis un čellists Ivars 
Bezprozvanovs.

Šāgada svētku apmeklētājiem 
tiek piedāvāta īpaša iespēja: pirmo 
gadu šajā projektā sadarbībā ar ce-
ļojumu aģentūru „Impro ceļojumi” 
tiks organizēti braucieni no Rīgas, 
tādējādi visi svētku viesi varēs ap-
meklēt koncertus reģionos. Katrā 
koncertā klausītājus gaidīs ērģel-
nieku sagatavota ievadlekcija par 
vēsturiskajām ērģelēm un to kultū-
ru Latvijā, bet pēc koncertiem inte-
resenti ērģelnieku un ērģeļmeistaru 
klātbūtnē varēs paši izmēģināt ērģe-
les, pārliecinoties par varenā instru-
menta skanējumu. Arīdzan pirmo 

reizi sadarbībā ar Rīgas Mākslas un 
mediju tehnikumu dievnamos tiks 
rīkota tehnikuma audzēkņu fotoiz-
stāde „Latvija – ērģeļu zeme”. Tā 
būs vienlaikus izglītojoša un elpu 
aizraujoša iepazīšanās ar Latvijas 
varenākajiem mūzikas instrumen-
tiem.

25. jūlija koncertā Cesvaines 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā ska-
nēs Zigfrīds Kargs-Elerts (Sigfrid 
Karg-Elert, 1877–1933), Jāzeps 
Vītols (1863–1948), Fēlikss Men-
delszons (Felix Mendelssohn, 
1809–1847), Johans Sebastiāns 
Bahs (Johann Sebastian Bach, 
1685–1750), Johans Kristiāns Hein-
rihs Rinks (Johann Christian Hein-
rich Rinck, 1770–1846), Rihards 
Dubra (dz. 1964), Jānis Ivanovs 
(1906–1983). Koncertprogramma 
„Romantisma gaismā” klausītājus 
aizvedīs krāšņā ceļojumā pa skais-
tākajām baroka un romantisma laik-
meta mūzikas lappusēm. Ceļojuma 
pavadoņi – ērģeles un čells – ar 
savu unikālo spēka un maiguma ap-
vienojumu apstāsies visdažādākajos 
laikmetu pieturpunktos, tādējādi pa-
rādot visas to nokrāsas un mūzikas 
skaistumu tās daudzveidībā.

Programma tiks atklāta ar vācu 
ērģeļmūzikas dižgara Zigfrīda Kar-
ga-Elerta improvizāciju par protes-
tantu korāļa „Nun danket alle Gott” 
(„Lai Dievu visi teic”) tēmu. Korāļa 
oriģinālais teksts slavina Dieva vār-
du, un komponista meistarīgā im-
provizācija to paceļ līdz vēl nebiju-
šam, līksmes pilnam godinājumam.

Latviešu klasiķa Jāzepa Vītola 
Pēterburgas gados tapusī „Skice 
čellam un klavierēm” ieguvusi jau-
nu elpu pārlikumā čellam un ērģe-
lēm. Viens no skaistākajiem Vītola 
kamermūzikas opusiem jau izsenis 

atbruņo klausītāju sirdis, reizē at-
klājot gan maigu vienkāršību, gan 
romantisku ilgu spēku.

Lai gan dzīves laikā vācu brī-
numbērns Fēlikss Mendelszons bija 
pazīstams kā komponists, diriģents 
un virtuozs pianists, Piektā sonāte 
re mažorā ērģelēm kalpo par lielis-
ku piemēru viņa ērģelnieka pras-
mēm. To apliecina niansēts skaņu 
raksts, ko nenoliedzami ir veidojis 
meistarīgs ērģeļu tembra pazinējs. 
Savukārt divas pēdējās daļas no 
„Sonātes čellam un klavierēm”, kas 
izskanēs pārlikumā čellam un ērģe-
lēm, ļaus uztaustīt romantisma laik-
meta mūzikas pamatdzīslu – aug-
stas sarežģītības virtuozitāti izteikti 
dziedošu līniju ietvarā.

Turpinājumā – divi skaņdarbi, 
kas ierosmi raduši itāļu baroka mū-
zikas komponista un vijolnieka Ar-
kandželo Korelli daiļradē. Johans 
Sebastiāns Bahs „Fūgā par Korelli 
tēmu” sev raksturīgā garā rotaļājas 
ar itāļu kolēģa melodiju, ieslēpjot to 
visdažādākajos faktūras slāņos un 
kārtējo reizi pierādot savas izteik-
smes meistarību, bet Johana Kris-
tiāna Heinriha Rinka „Variācijas 
par Korelli tēmu” cēlā svinīgumā 
piedāvā citu itāļu meistara melodi-
ju.

Mūsdienu latviešu komponis-
ta Riharda Dubras vārds vispirms 
saistās ar sakrālo mūziku. Pats 
skaņradis žurnāla „Mūzikas Sau-
le” 2002. gada 4. numurā intervijā 
muzikologam Andrim Līvmanim 
atzīst, ka jūtas kā rakstāmmašīna 
Dieva rokās, un „Lux confessionis” 
čellam un ērģelēm kalpo par izcilu 
pierādījumu tam. Te ekspresīvā čel-
la balss veido dialogu ar pārpasaulī-
gu ērģeļu spēku, līdz abi savienojas 
vienā apliecinājuma veselumā.

Romantisko vakara ceļo-
jumu noslēgs Jāņa Ivano-
va „Adagio” no „Koncerta 
čellam ar orķestri”, šoreiz 
gan čella un ērģeļu skaņās. 
Šī skaistā latviešu mūzikas 
lappuse piedzīvojusi visda-
žādākās atskaņojuma un tem-
brālo iespēju versijas, tomēr 
ikkatrā no tām saglabā savu 
cēlo mieru, kas iedvests gan 
korāliskajā ērģeļu ievadā, 
gan bezgalīgi skaistā čella 
melodijā, ko nav iespējams 
aizmirst.

AIGARS REINIS ir Rīgas 
Doma mūzikas direktors un 
katedrāles ērģelnieks, kā arī 
profesionāls koru un senās 
mūzikas ansambļu dziedā-
tājs. Visprecīzāk viņu rakstu-
rojis mūzikas aprakstnieks 
Orests Silabriedis: „Aigars 
ir viens no mākslinieciski 
interesantākajiem Latvijas 
ērģelniekiem.” Viņš daudzus 
gadus ir bijis Latvijas Radio 
kora mākslinieks un solists, 
vokālo grupu „Schola Can-
torum Riga” un „Ars Antiqua 
Riga” dalībnieks. Diriģējis 
Latvijas Bankas kori. Pieda-
lījies Lahti starptautiskajā ēr-
ģelnieku konkursā un Erfur-
tes konkursā Vācijā. Vairāk 
nekā desmit gadu Aigars bijis 
Jelgavas Svētās Annas baznī-
cas ērģelnieks, no 2013. līdz 
2019. gadam – Rīgas Vecās 
Svētās Ģertrūdes baznīcas 

galvenais ērģelnieks. Sadarbojies 
ar tādiem profesionāliem kolektī-
viem kā „Sinfonia Concertante”, 
Valsts Akadēmiskais koris „Latvi-
ja”, Latvijas Radio koris, kamer-
koris „Ave Sol”, ar diriģentiem 
Māri Sirmo, Sigvardu Kļavu, Gunti 
Kuzmu, solistiem Ēriku Kiršfeldu, 
Martu Spārniņu, Elīnu Endzeli, Ai-
garu Raumani, Rogerio Gonsalvisu 
(Rogerio Gonçalves) un daudziem 
citiem. Studējis Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmijā profe-
sora Tālivalža Dekšņa ērģeļklasē, 
2001. gadā ieguvis maģistra grādu. 
Papildinājis prasmes pie Ludgera 
Lomana (Ludger Lohmann), Hansa 
Ūlas Ēriksona (Hans-Ola Ericsson) 
un Hansa Helstena (Hans Hellsten), 
piedalījies Uplandes starptautiskajā 
ērģeļakadēmijā un citur. 2019. gadā 
saņēmis Lielo mūzikas balvu par iz-
cilu darbu ansamblī.

IVARS BEZPROZVANOVS 
absolvējis profesora Eleonoras 
Testeļecas čella klasi Jāzepa Vī-
tola Latvijas Mūzikas akadēmijā. 
1991.–1993. gadā strādājis Latvijas 
filharmonijas kamerorķestrī. Kopš 
1997. gada ir Latvijas Nacionālās 
operas orķestra čellu grupas ot-
rais koncertmeistars, kā arī Emīla 
Dārziņa Mūzikas vidusskolas pe-
dagogs. Aktīvi iesaistījies dažādos 
kamermūzikas projektos, muzicējot 
kopā ar domubiedriem – pianistiem 
Pēteri Plakidi, Valdi Janci un Aldi 
Liepiņu, flautisti Ilonu Meiju, klar-
netistiem Eriku Mandatu un Uldi 
Lipski, vijolnieku Jāni Bulavu u. c. 
Kameransambļu sastāvā koncertējis 
Vācijā, Čehijā, Lielbritānijā, Zvied-
rijā, ASV un Kanādā. 2007. gadā 
kā sezonas labākais orķestra māk-
slinieks saņēmis AS „Latvijas gāze” 
gada balvu operai.

Cesvaines evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā atrodas ērģeļbūves meistara 
Augusta Martina 1854. gadā būvē-
tās ērģeles, kas sākotnēji atradās Rī-
gas Svētā Jāņa baznīcā. Šīs ērģeles ir 
valsts nozīmes mākslas piemineklis 
Nr. 7367. Augusts Martins (1808–
1892) ir izcilākais ērģeļbūvētājs 
Latvijā 19. gadsimtā. Savā mūžā 
viņš uzbūvē 70 baznīcas ērģeļu, no 
kurām līdz šim saglabājušās 12 ēr-
ģeles, kuras skan. A. Martins savu 
darbību Rīgā uzsāk 1838. gadā, 
piedalīdamies Pētera baznīcas ēr-
ģeļu pārbūvē. No Dahvigas (pie 
Erfurtes) ieceļojušais ērģeļbūvētājs 
savu amatu apguvis vispirms pie 
tēva, vēlāk pie Ernsta Zigfrīda He-
ses (Ernst Siegfried Hesse) Dahvigā 
un Karla Buholca (Carl Buchholtz) 
Berlīnē. Patstāvīgu darbību A. Mar-
tins sāk 1840. gadā un turpina līdz 
1885. gadam, kad darbnīcu pārņem 
viņa dēls Emīls. Augusta Martina 
darbu raksturo ļoti augsta kvalitāte, 
izcila rūpība un vislabāko materiālu 
lietojums.

1854. gada „Latviešu Avīžu” 
45. numurā atrodams latviešu pre-
ses celmlauža Anša Leitāna un 
mūzikas kritiķa un laikraksta re-
daktora Karla Alta raksts par šīm 
jaunbūvētajām ērģelēm. „Mūsu ēr-
ģeles no ārpuses uzlūkojot, jau sirds 
no prieka lec, jo tik skaistas aplam 
vēl citur neuziet. Par to atkal gods 
un pateicība nākas tam slavenajam 
ērģeļu meisterim Martina kungam, 
kas kā teicams meisteris diezgan 
tālu pazīstams un kas savu spēku un 

saprašanu te nav taupījis un pēc tām 
visu labākām ziņām šeit savu darbu 
strādājis.” No šā raksta uzzinām arī 
faktu, ka šīs ir vienas no lielākajām 
Augusta Martina uzbūvētajām ēr-
ģelēm: „Ērģelēm ar diviem manuā-
ļiem un pedāli kopā ir 22 skanošas 
balsis, manuāļi un pedālkopelis. 
Dispozīcija un balsis ir izvēlētas tik 
apdomīgi, ka to var likt kā paraugu 
līdzīgiem instrumentiem. Katrs no 
reģistriem atbilst savam raksturam 
un izceļas ar toņa iekšējo pilnību, 
skaidrību un skaistumu. Katram at-
sevišķo balsu salikumam ir atšķirīgs 
raksturs, kas ikreiz no jauna atklājas 
pievilcīgā skaistumā. Ērģeļu iekšējā 
būve ir tik kvalitatīva, ka, jau tikai 
īsi uzlūkojot instrumentu un neņe-
mot vērā meistara labo slavu, kļūst 
skaidrs, ka tā dod garantiju vairāku 
cilvēku mūžiem. Visus jaunatklāju-
mus – stabuļu konstrukciju un into-
nāciju, kā arī ērģeļu uzbūvi, Marti-
na kungs ir pielietojis, ņemot vērā 
gadsimtu pārbaudītos tradicionālos 
paņēmienus. Gaisa daudzums ir tik 
pietiekošs, ka visu instrumentu ar 
gaisu var apgādāt viens plēšu mi-
nējs, un tas sadalīts tik labi, ka arī 
vismaigākie reģistri nesaņem par 
daudz. Iekšējā uzbūve veidota tā, ka 
visur viegli var piekļūt un katru stā-
vu bez grūtībām apkalpot. Vējlādes 
ir izgatavotas stipras un no vislabā-
kā materiāla, tāpat arī gaisa kanāli 
un spēles traktūra. Traktūras mehā-
nika kustas vienkāršos un pareizos 
virzienos, tādēļ arī spēles sajūta ir 
viegla un ērta.”

1996. gadā, pateicoties ērģelnie-
ka Tālivalža Dekšņa redzējumam 
un gādībai, šīs ērģeles atceļo uz 
Cesvaines evaņģēliski luteris-
ko baznīcu, jo Rīgas Svētā Jāņa 
baznīca saņēmusi dāvinājumu no 
Zviedrijas – lielāku instrumentu. 
No 1996. gada līdz 2008. gadam 
notiek šo ērģeļu restaurācija, pil-
nīgi saglabājot šā vēsturiskā ins-
trumenta oriģinālo substanci. Tiek 
meklēti un piesaistīti finanšu lī-
dzekļi, rakstot projektus, uzrunājot 
ziedotājus. Ērģeļu restaurācijā ie-
guldīti 32 000 eiro. Šīs vēsturiskās 
ērģeles arī šobrīd tiek uzturētas un 
aprūpētas. 2013. gadā vēsturisko 
ērģeļu eksperts no Zviedrijas Mū-
zikas instrumentu muzeja Jērans 
Grāns (Göran Grahn) šo instru-
mentu novērtē 1 000 000 eiro vēr-
tībā – vēsturiskas, izcili restaurētas 
mehāniskās sistēmas ērģeles. Ērģe-
les restaurēja ērģeļbūves meistars 
restaurators Alvis Melbārdis.

Tiekamies IV vēsturisko ērģeļu 
svētku atklāšanas koncertā Cesvai-
nē!

Ieeja visos IV vēsturisko ērģe-
ļu svētku koncertos – par ziedoju-
miem. Svētkus atbalsta Ventspils 
novada pašvaldība, Cesvaines no-
vada pašvaldība, Cesvaines kultūras 
nams (īpašs paldies direktorei Zeltī-
tei Dūrītei), ceļojumu aģentūra „Im-
pro ceļojumi”, AS „Latvijas valsts 
meži”, Valsts kultūrkapitāla fonds, 
Zemgales plānošanas reģions, Rī-
gas Mākslas un mediju tehnikums. 
Svētkus organizē biedrība mūzikas 
aktivitātēm „Pleno”.

Daiga Matroze,
Cesvaines evaņģēliski luteriskās 

draudzes ērģelniece, 
koncerta organizatore
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Kraukļu bibliotēkā

Aicinājums Cesvaines 
apkārtnes iedzīvotājiem

Apsveikumi23. latviešu mūzikas svētki: 
koncerts „Saulrieta violeto ērģeļu stāsts”

Iespēja iemācīties 
augu paklāju aušanu

 Iespēja nodot makulatūru
Līdz 31. augustam Kraukļu bibliotēkā ar-

vien iespējams nodot MAKULATŪRU, kura 
tālāk tiks nodota pārstrādei SIA „Līgatnes 
papīrs”. Lūgums makulatūru sasiet vai salikt 
kartona kastē!

 Izstāde „Gaisma līgo Latvijā / DZIES-
MU SVĒTKIEM 140”

Līdz 31. augustam Kraukļu bibliotēkas sa-
rīkojumu zālē apskatāma Madonas novadpēt-
niecības un mākslas muzeja izstāde „Gaisma 
līgo Latvijā / DZIESMU SVĒTKIEM 140”.

Izstāde vēsta par kordziedāšanas attīstī-
bu Madonas apkārtnē no 19. gadsimta vidus 
līdz mūsdienām. Pirms 160 gadiem sākusies 
vairākbalsīga kordziedāšana Liezērē (1853) 
skolotāja Pētera Inzelberga vadībā, pirms 
150 gadiem – Lazdonā (diriģents skolotājs 
Kārlis Pētersons) un pirms 145 gadiem Ces-
vainē, Lubānā, Saikavā. Aprit 75 gadi kopš 
IX dziesmu svētkiem (1938), kuros Haralda 
Medņa vadītais Lazdonas koris dziesmu karā 
ieguva 1. vietu, Lubānas koris Eduarda Kļa-
viņa vadībā – 2. vietu. Turpinot 20. gadsimta 
70.–80. gadu tradīciju, arī 2013. gada dzies-
mu un deju svētkos Madonas novada delegā-
cija bija viena no lielākajām – visi kolektīvi 
un svētku dalībnieki aplūkojami izstādes ma-
teriālos.

14 kartona 80 × 60 cm planšetes ar digi-
tāliem attēliem un paskaidrojošiem tekstiem.

Apmeklējot izstādi, lūdzam ievērot distan-
cēšanās un citus valstī noteiktos ierobežoju-
mus slimību profilaksei.

Kraukļu bibliotēkas darba laiks:
O., T., C., P. 9.00–17.00
S.  9.00–14.00
Sv., P.  slēgta
Tālrunis saziņai: 64800804.

4. augustā plkst. 20.30

Vēsture liecina, ka Cesvainē jau kopš se-
niem laikiem ir bijušas dziļas profesionālās 
mūzikas tradīcijas, kas saistītas ar Cesvaines 
evaņģēliski luterisko baznīcu un ērģelēm. 
Pirmās ērģeles vecajā Cesvaines baznīcā ska-
nējušas jau 1779. gadā. 1879. gadā baznīcā 
iebūvētas ērģeļbūvnieka Frīdriha Ladegasta 
(Friedrich Ladegast) ērģeles ar 34 balsīm – 
tolaik tās bijušas lielākās no Latvijas lauku 
baznīcu ērģelēm. Par ērģelniekiem bijuši 
Ādams Daugulis, Marija Gubene, Oto Zariņš, 
Valdis Zeltkalns, Olga Trekše, Marģeris Za-
riņš, bieži Cesvainē viesojās arī komponis-
ti Alfrēds Kalniņš un Ādams Ore. Baznīca 
ir kalpojusi kā garīgais un kultūras vērtību 
centrs. Padomju laikā baznīca tiek izpostīta, 
ērģeles aizvestas, bet kopš 1996. gada Ces-
vaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā atrodas 
ērģeļbūvnieka Augusta Martina 24 reģistru 
ērģeles.

Autobiogrāfiskajā stāstā „Saulrietu violetās 
ērģeles” Marģeris Zariņš raksta: „Visas savas 
jaunās dienas, padsmitos gadus, esmu nodzī-
vojis pa torņiem. Visu savu spēka mūžu, labā-
kos gadus, tēvs mans nostrādājis neskaitāmās 
baznīcās par ērģelnieku. Es no iekšpuses un 
ārpuses pazīstu Āraišu, Jaunpiebalgas, Cēsu, 
Cesvaines [..] torņus. [..] Dziļi lejā skan ēr-
ģeles… Galvu reibinošā augstumā esmu 
atspiedies uz saplaisājušās sijas un raugos 
ziemeļvakaros. Zaļi meži, zili meži, violeti 
meži. Violeti meži pazūd violetos mākoņos. 
Ieiet un pazūd, ainavai trūkst horizonta, viss 
ir sapnī tīts. Dziļi lejā, dziļi lejā skan Elgā-
ra „Vakara elēģija”. Ducina bass, kreisā roka 
pavada, labā uz trešā manuāļa spēlē meldiju. 
Vox celestis – debesu balss! Tēvs nezin kādēļ 
iemīļojis šo dzidro reģistru. Virspus violetā – 
purpurs ar oranžām malām. [..] Bet es sēžu 
tornī un esmu pašlaik augstākais puika Ces-
vaines draudzē. Es gribētu ar tevi draudzēties, 
bet nezinu, kur tevi meklēt, jo nezinu, kā tevi 
sauc… Ērģeļu skaņas uzvanda tādas ilgas! 
Skaņas tagad nāk nevis no lejas, bet no vio-
letajiem mākoņiem. [..] Bet violetie mākoņi 
ir tie paši… Un tālumā Kraukļi, Dzelzava, 
Jaungulbene. Kur tās skaņas varēja pazust? 
Bet tad tās atkal lēni izpeld no violetās tāles.”

4. augusta saulrieta violeto ērģeļu stāstā 
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā gan 
skanēs latviešu komponistu ērģeļmūzikas vēs-
tures skanīgās lappuses, gan varēs iepazīt ne-
sen tapušus jaundarbus. Koncertā dzirdēsim 
Alfrēda Kalniņa (1879–1951), Marģera Za-
riņa (1910–1993), Paula Dambja (dz. 1936), 
Riharda Dubras (dz. 1964) neaizmirstamās 
kompozīcijas. Viens no īpašiem skaņdarbiem 
būs Pētera Vaska (dz. 1946) „Viatore”, ko 
autors raksturojis šādi: „Darbs radies pēc Ro-
terdamas pilsētas pasūtījuma, kas togad bija 
viena no Eiropas kultūras galvaspilsētām. 
Sacerējuma pamatā ir divas tēmas. Lēnā – 
ceļinieka tēma, kas pamazām attīstās, zemā 
reģistra instrumentiem pakāpeniski apaugot 
ar augstāku stīgu instrumentu skanējumu, 
līdz sasniegta kulminācija visā orķestrī. Pa-
saulē ir ieradies cilvēks, ceļinieks, ar savu 
mūža nebeidzamo gaitu – piedzimšanu, per-
sonības veidošanos, izaugsmi, mīlestību –, 
līdz sasniegta virsotne. Tad pakāpeniski viss 
atgriezeniskā secībā noklust – cilvēka dzīves 
ritums ir noslēdzies. Viņš šajā pasaulē ir bijis 
vienīgi ceļinieks. Savukārt otrā tēma – ātra, 
strauja, tā zvaigžņu mirga, zvaigžņotā bez-
galība. Pakāpeniski abas tēmas, savstarpēji 
mijoties, veido kompozīcijas formu.” Ērģeļu 
versijas pirmatskaņojums notika 2002. gada 
15. septembrī Liepājas Svētās Trīsvienības 
baznīcā. Pie ērģelēm bija profesors Tālivaldis 
Deksnis. Pateicoties Tālivalža Dekšņa redzē-
jumam un atbalstam, Cesvaines evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā ir Augusta Martina vēstu-
riskās ērģeles.

Koncertā skanēs arī jaunās latviešu kom-
ponistes Madaras Pētersones (dz. 1989) 
skaņdarbs ērģelēm „Time Stays, We Go” 
(teksts: „Laiks iet, tu saki? Nē, laiks paliek, 
mēs ejam.”), kas 2019. gada augustā ieguva 
1. vietu Starptautiskajā Karla Orfa kompozī-
ciju konkursā Minhenē.

Saulrieta violeto ērģeļu stāstu 4. augusta 
vakarā mums izstāstīs Rīgas Doma mūzikas 
direktors un katedrāles ērģelnieks, Lielās mū-
zikas balvas 2019. gada laureāts Aigars Rei-
nis.

Daiga Matroze,
Cesvaines evaņģēliski luteriskās baznīcas 

ērģelniece, koncerta organizatore

Kurš izdomāja gadus skaitīt?
Kurš izdomāja gadus skaitīt?
Tie nāk un iet, kā pašiem tīk.
Tu sen jau iemācījies smaidīt
Un dziedot vieglus soļus mīt.
Nav daļas gadiem it nekādas
Par to, ja līksmi dziedi tu
Vai skumja tava melodija
Ar balsi nedaudz aizlauztu.
Tās visas – tavas dzīves daļa
Kā rīts un vakars, ausma, riets,
Tas nebeidzamais laika skrējiens,
Ko neskaiti, bet līdzi tiec!

Irisa Puidze

Sirsnīgi sveicam Āriju Vīksnu jubilejā!

Pirmskolas 
„Brīnumzeme”

 kolektīvs

Starp vasaru un zelta rudeni
Ja nolēmis ir liktenis jums iet,
Ik dienai zelta staru piešujiet,
Tad rūpju ceļi tīsies gludeni
Un vienmēr kāda prieka roze būs,
Pār salnu sudrabu
Kas mācēs smaržu liet!

Sirsnīgi sveicam 
Juri Rozenbergu apaļajā jubilejā un 
vēlam, lai šodienas ziedu prieks dod 

spēku un veselību turpmākajiem gadiem!

Savējie

Kapusvētki 
Ķinderu kapos

26. jūlijā plkst. 15.00

25. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 17.00 rokdar-
bu studijā Pils ielā 4 Cesvainē LAD projek-
tā notiks darbnīca „Augu paklāju aušana”. 
Darbnīcu vada Vanda Podiņa. Norisi organizē 
Cesvaines dārznieku un amatnieku biedrība 
„DAb-a”. LAD projekta finansējums. Tālru-
nis uzziņām: 29193971, Sandra.

Lauksaimnieki Cesvaines apkārtnē ir sa-
traukti par novēroto tendenci, ka iedzīvotāji 
dodas ievākt izaugušo ražu citiem piedero-
šos tīrumos. Lauksaimniecības uzņēmumu 
pārstāvji lūdz vietējos Cesvaines apkārtnes 
iedzīvotājus cienīt ieguldīto darbu un līdzek-
ļus un nelasīt saimniecības apsaimniekotajos 
zirņu tīrumos izaugušo kultūru. Paldies par 
sapratni!

Novada lauksaimnieki


