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2019. gada jūnijs Cesvaines novada domes izdevums

Ielīgosim Cesvainē!

Nr. 6 (310)

Līgodama vien atnāca
Tā līksmā Jāņa diena;
Pār siliem, pār mežiem
Ienāk manā sētiņā.

Tautasdziesma

Lai, spožu ugunskuru gaismām pavadītiem un 
jāņuzālēm izrotātiem, izdodas piedzīvot gada 
īsākās nakts burvību un sagaidīt pirmo saules 

staru Jāņu dienas rītā! 
Lustīgu līgošanu!

Līgo!

Cesvaines novada dome

Jau par tradīciju kļuvusi vasaras 
saulgriežu ieskandināšana Cesvai-
nē. Šis gads nav izņēmums. Jāņu 
svinēšana latviešu tradīcijās izse-
nis bijusi īpašs rituālu laiks, tādēļ, 
pieaicinot zinošus speciālistus, tau-
tas amatu meistarus un amatniekus, 
iepazīsim senās tradīcijas.

Gatavojoties novada svētkiem, 
iemēģināsim jaunu pasākumu no-
rises vietu – pļaviņu pie TV torņa. 
Šo zemi esam saņēmuši lietojumā 
uz vairākiem gadiem no „Valsts 
nekustamajiem īpašumiem”. Visas 
dienas garumā būs iespējams dar-
boties un izmēģināt ko neierastu. 
22. jūnijā jau no plkst. 14.00 pēc-
pusdienā ziedu un ozollapu vaina-
gus, kā arī jāņuzāļu pušķus gata-
vosim pieredzējušas floristes Va-
lentīnas Gailītes vadībā. Lūgums 
ņemt līdzi pašu lasītas jāņuzāles 

un ozollapas, lai no tām izveidotu 
savu īpašo svētku rotu. Pirtnieks 
Zigmunds Lauriņš iepazīstinās ar 
latviskajiem pirts rituāliem un pa-
reizajām pirtsslotu siešanas tehni-
kām, kā arī ierādīs zāļu paklāju da-
rināšanu. Svētkos ne mazāk svarīga 
ir bauda vēderam – ar mūsu novada 
čaklās saimnieces Anitas Greidiņas 
palīdzību siesim jāņusieru.

Ja tomēr aktīvā darbošanās būs 
nogurdinājusi, ikvienam šajā pašā 
laukumā, ābeļu paēnā, būs iespē-
jams ieturēt pikniku, vien jāņem 
līdzi savs pleds un groziņš. Savu-
kārt muzikālās lustēs ievedīs tuvāki 
un tālāki dziesminieki. Pie mums 
viesosies Kokneses lauku kapela 
„Aizezeres muzikanti” un tautas 
muzikants Voldemārs Džigurs no 
Balviem, lauku kapelas no Limba-
žiem un Lubānas, tautas muzikanti 

no Viļakas, Baltinavas, Rugājiem, 
Rogovkas, Rēzeknes, Vectilžas un 
Sēlijas. Svētkus kuplinās folkloras 
kopa „Krauklēnieši”, kas mūs vie-
nos latviešu tautas dziesmās, rota-
ļās un dejās. Raitu dejas soli rādīs 
deju kolektīvi – „Sprīdītis” no Ces-
vaines un „Dzeldes” no Dzelzavas.

Lai gada īsākā nakts kļūtu vēl 
gaišāka, plkst. 22.00 iedegsim Jāņu 
ugunskuru un ballēsimies līdz rīta 
gaismai kopā ar „Sēļu muzikan-
tiem” un Limbažu kapelu.

Ieeja uz visas dienas pasāku-
miem – bez maksas. Pasākuma 
norises vietā visas dienas un nakts 
garumā darbosies brīvdabas bufe-
tes: „Cesvaines alus”, „Cesvaines 
brūzis” un krodziņš „Bura H”.

Līgo Cesvainē!

Linda Vanaga
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Domes sēdē 2019. gada 30. maijā

E-adreses lietošana saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm

Par aktualizēto Cesvaines novada attīstības programmas 2019.–2026. gadam 
rīcības plāna un investīciju plāna 2019. gada 25. aprīļa redakciju

Turpinās jaunās 
katlumājas 
būvniecības 

projekta izstrāde

Zināms siltumtīklu 
izbūves darbu 
veicējs

Orientēšanās spēle 
„AUGUSTS 

SAULIETIS RĪGĀ”

Ja esi e-adreses lietotājs, tad visa 
oficiālā sarakste ar valsts un pašval-
dību iestādēm – ko līdz šim veici, 
izmantojot pasta starpniecību vai e-
pastu, – tagad notiek digitālajā past-
kastītē jeb e-adresē. Tomēr ir gadī-
jumi, kad, lai atrisinātu kādu aktuā-
lu jautājumu, esi devies uz iestādi 
klātienē vai arī atbilde no valsts vai 
pašvaldību iestādes nepieciešama 
papīra formātā, ne tikai digitāli. Kā 
e-adreses lietotājam rīkoties šādā 
gadījumā?

Vai iespējams pieprasīt doku-
menta saņemšanu papīra formā-
tā, ja ir izveidota e-adrese?

Ar privātpersonām, kuras izvei-
dojušas savu e-adresi, iestādēm ir 
pienākums sazināties tikai elektro-
niski. Ja pēc e-adreses izveidošanas 
privātpersona tomēr vēlas kādu do-
kumentu papīra formātā, tad šis lū-

* Apstiprināja Cesvaines no-
vada pašvaldības konsolidēto 
2018. gada pārskatu.

* Apstiprināja uzraudzības zi-
ņojumu par Cesvaines novada 
attīstības programmas 2012.–
2018. gadam īstenošanu 2017. un 
2018. gadā. Uzraudzības ziņojums 
publicēts un lasāms pašvaldības 
mājaslapas www.cesvaine.lv sadaļā 
„Attīstības plānošanas dokumen-
ti”.

* Piekrita, ka Cesvaines vidus-
skola vasaras brīvdienās iznomā 
sporta zāli bērnu un jauniešu spor-
ta nometnēm, un noteica nomas 
maksu – 7 euro stundā.

* Nolēma atbalstīt novada poli-
tiski represētās personas, uz biedrī-
bas „Latvijas politiski represēto ap-
vienība” kontu pārskaitot 70 euro 
dalības maksu, kas paredzēta visu 

Latvijas politiski represēto perso-
nu salidojuma organizēšanai, un 
nodrošinot transportu represēto 
personu nokļūšanai Ikšķilē. Finan-
sējums tiek piešķirts no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem.

* Domes izpilddirektoru Uģi 
Fjodorovu programmas „Eras-
mus+” starptautiskās jauniešu 
apmaiņas projekta (organizators – 
Cesvaines un Lagardellas pie 
Lezas sadraudzības biedrība) gru-
pas sastāvā komandēja uz Rivoli 
Veronēzi, sadraudzības pašvaldību 
Itālijā, no 2019. gada 24. jūlija līdz 
4. augustam, maksājot dienasnau-
du. Izpilddirektoru komandējuma 
laikā aizvietos projektu vadītāja 
Iveta Raimo.

* Domes priekšsēdētāju Vilni 
Špatu un Cesvaines bibliotēkas 
vadītāju Vēsmu Noru pašvaldības 

delegācijas sastāvā komandēja uz 
sadarbības pašvaldību Merjamā 
Igaunijā no 2019. gada 8. augusta 
līdz 12. augustam, lai piedalītos 
XXII Varbolas koksnes festivā-
lā, apmaksājot ceļa izdevumus un 
maksājot dienasnaudu.

* Anulēja sniegtās ziņas par vie-
na Cesvaines iedzīvotāja dzīves-
vietu.

* Uzņēma domes pamatlīdzekļu 
uzskaitē zemi 45,23 ha platībā zem 
publiskā ūdens – Mazā Virānes 
ezera – tās kadastrālajā vērtībā.

* Nolēma pašvaldībai piekritīgo 
zemes vienību Cesvaines pagasta 
„Bedrēs” 2,0 ha platībā ieskaitīt 
valsts rezerves zemes fondā.

* Izveidoja Latvijas–Krievijas 
pārrobežu sadarbības programmas 
2014.–2020. gadam projekta „Kul-
tūras un vēsturiskā mantojuma sa-

glabāšana un veicināšana Latvijā 
un Krievijā” (LV–RU HERITAGE) 
īstenošanas uzraudzības padomi, 
tajā iekļaujot domes priekšsēdē-
tāju Vilni Špatu un priekšsēdētāja 
1. vietnieci Vēsmu Noru. Uzrau-
dzības padomes funkcijas: īstenot 
projekta ieviešanas un finansējuma 
izlietošanas uzraudzību; novērtēt 
projekta progresu saskaņā ar izvir-
zīto mērķi, plānotajām darbībām 
un sasniedzamajiem rezultātiem; 
pieņemt lēmumus projekta īsteno-
šanas risku novēršanai.

* Nolēma mainīt zemes vienības 
nosaukumu no „Lejas Dreikas” uz 
„Lieldreikas”, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads, saglabājot paš-
reizējo nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība.

Pamatojoties uz Ministru kabine-
ta 2014. gada 14. oktobra noteiku-
mu Nr. 628 „Noteikumi par pašval-
dību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 73. punktu, kurā 
paredzēts rīcības plānu un inves-
tīciju plānu aktualizēt ne retāk kā 

reizi gadā, balstoties uz pašvaldības 
budžetu kārtējam gadam un Cesvai-
nes novada attīstības programmas 
2019.–2026. gadam rīcības un in-
vestīciju plāna uzraudzības kārtību, 
Cesvaines novada dome nolēma ap-
stiprināt aktualizēto Cesvaines no-

vada attīstības programmas 2019.–
2026. gadam rīcības un investīciju 
plāna 2019. gada 25. aprīļa redak-
ciju.

Aktualizētais rīcības un inves-
tīciju plāns publicēts pašvaldības 
mājaslapā www.cesvaine.lv un atro-

dams: „Pašvaldība” g „Normatīvie 
akti un attīstības plānošanas doku-
menti” g „Cesvaines novada attīs-
tības plāns”.

Ramona Vucāne,
Cesvaines novada domes 

teritorijas plānotāja

gums ir īpaši jāpamato, piemēram, 
ja e-adreses lietotājs zina, ka kādu 
laiku viņam nebūs pieejams inter-
nets. Dokuments papīra formā no 
valsts vai pašvaldību iestādes var 
būt nepieciešams, piemēram, arī ie-
sniegšanai citas valsts iestādē.

Par vēlmi konkrētā gadījumā ne-
izmantot e-adresi iestāde jāinformē 
pakalpojuma pieteikšanas laikā, lū-
gumu pamatojot. Tomēr jāatceras, 
ka šādu atbildes sniegšanas vei-
du valsts vai pašvaldību iestādēm 
drīkst lūgt tikai gadījumos, ja papī-
ra dokuments tiešām nepieciešams 
īpašu iemeslu dēļ. Pieprasīt atbildi 
sūtīt uz e-pastu vai citu elektronis-
ko saziņas kanālu, kas nav e-adrese, 
nav iespējams.

Saziņa ar valsts iestādēm, ja ne-
izmanto e-adresi

Saziņa ar valsts iestādēm e-adresē 

neattiecas uz apkalpošanu klātienē 
vai konsultāciju un pakalpojumu 
sniegšanu telefoniski, tas ir, e-ad-
reses lietošana neizslēdz iespēju 
privātpersonām apmeklēt valsts 
iestādes, lai saņemtu klātienes kon-
sultāciju vai iesniegtu dokumentus 
papīra formā. Joprojām ar iestādēm 
par vispārīgiem jautājumiem ir ie-
spējams konsultēties arī telefoniski 
vai ar e-pasta starpniecību. Ja per-
sona būs identificējama (proti, ie-
stāde zinās tās personas kodu vai – 
juridiskām personām – reģistrācijas 
numuru), atbilde uz klātienē, tele-
foniski vai e-pastā saņemtu iesnie-
gumu tiks nosūtīta uz e-adresi (ja 
persona tādu ir izveidojusi).

Izveido savu e-adresi jau šodien!
Privātpersonām e-adreses lietoša-

na ir brīvprātīga. Kopš 2019. gada 
sākuma par e-adreses īpašniekiem 

kļuvušas jau vairāk nekā 4594 pri-
vātpersonas. E-adresi var izveidot, 
autentificējoties portālā Latvija.
lv, izmantojot eID karti vai mobilo 
lietotni „eParaksts mobile”. Plašāk 
par e-adreses izveidošanu – mana.
latvija.lv/e-adrese.

Papildu informācija: Vita Krie-
viņa, Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas Sabied-
risko attiecību nodaļas vadītāja, 
tālr. 67026533, e-pasts prese@va-
ram.gov.lv.

Atbilstīgi līgumam 
Nr. 4.3.1.0/17/A/076 ar Centrālo fi-
nanšu un līgumu aģentūru SIA „Ces-
vaines siltums” veiksmīgi turpina pro-
jekta „Siltumavota pārbūve Cesvainē” 
īstenošanu. Ir pabeigta būvprojekta 
ekspertīze. Būvuzraudzības veikša-
nas iepirkumā ir uzvarējusi SIA „Geo 
Consultants” ar 12 000 EUR bez PVN.

Aivars Baiers,
SIA „Cesvaines siltums”

valdes loceklis

Atbilstīgi līgumam 
Nr. 4.3.1.0/17/A/032 ar Centrālo fi-
nanšu un līgumu aģentūru SIA „Ces-
vaines siltums” veiksmīgi turpina 
projekta „Siltumtīklu izbūve Cesvai-
nē” īstenošanu. Būvdarbu veikšanas 
iepirkumā ir uzvarējusi SIA „Halle B” 
ar 287 558,96 EUR bez PVN. Būvuz-
raudzības iepirkumā ir uzvarējusi 
SIA „Geo Consultants” ar 6900 EUR 
bez PVN.

Aivars Baiers,
SIA „Cesvaines siltums”

valdes loceklis

Cesvaines pilī norisinās restaurācijas darbi
Vairākus gadus ar Valsts kultūr-

kapitāla fonda un Nacionālā kultū-
ras mantojuma pārvaldes atbalstu 
paralēli lielajiem Cesvaines pils 

rekonstrukcijas darbiem norisi-
nās restaurācijas darbi iekštelpās. 
Cesvaines novada domes muzeja 
speciāliste Daiga Matroze izstrādā 

Restauratori darbojas pie balles zāles griestu gleznojumiem

projektus, kas vairākkārt ir veiksmī-
gi atbalstīti. Ik reizi tiek piesaistīti 
restauratori ar lielu pieredzi un aug-
stu profesionalitāti. Arī šoreiz pilī 
darbojas atzīti restauratori – Gunārs 
un Zinaida Grīnfeldi.

Šobrīd tiek īstenoti divi projekti. 
Viens no tiem ir mūziķu telpas ka-
mīna gleznojumu restaurācija. Šajā 
telpā tas ir jau sestais projekts pēc 
kārtas, un Daiga Matroze pauž ce-
rību, ka šī telpa varētu būt pirmā, 
kura pilnīgi atgūs vēsturisko izska-
tu, kāds tas bija pirms vairāk nekā 
100 gadiem. Otrs projekts ir griestu 
gleznojumu glābšanas un nostipri-
nāšanas darbi balles zālē. Šeit gal-
venais ir saglābt esošo gleznojumu, 
to iekonservējot, un pamazām res-
taurēt bojātās detaļas.

Lielu postu, kas ietekmē arī 
restaurācijas darbus, ir nodarījis 
ugunsgrēks 2002. gadā, kā arī ne-
kvalitatīvi restaurācijas darbi pa-

gājušā gadsimta 80. gados. Liela 
daļa gleznojumu ir bijusi pārklāta 
ar biezu pernicas slāni, no kuras ir 
sarežģīti atbrīvot sienas un griestus. 
Restauratori aktīvi darbojas, taču 
priekšā vēl liels darbs. Tiks noņem-
tas zīmējumu kopijas, jo restaurā-
cijas procesā liela daļa var aiziet 
postā; pēc paraugiem tos vēlāk va-
rēs atjaunot. Kā uzsver restauratori, 
pašreizējais krāsojums pamazām 
birst nost, jo ugunsgrēka dzēšanā 
izmantotā ūdens saturā bijuši sāļi, 
kas uzkrājušies materiālos.

Pamazām, pateicoties lielam dar-
bam un iniciatīvai, Cesvaines pils, 
viena no krāšņākajām Vidzemes 
pērlēm, atdzimst savā sākotnējā 
veidolā. Pēc būvdarbu noslēgšanas, 
kad vien tas būs iespējams, Cesvai-
nes pils tiks atvērta apmeklētājiem.

Linda Vanaga,
autores foto

Šis gads ir veltīts Augusta Saulieša 
150. jubilejas atcerei. Tas ir laiks, kad 
aktualizējam rakstnieka daiļradi, aici-
nām lasīt viņa darbus, kā arī iepazīt 
Saulieša dzīves gaitas Cesvaines no-
vadā un ārpus tā.

Sanita Dāboliņa aicina uz orientē-
šanās spēli Rīgā. Sociālajā tīklā „Fa-
cebook” viņa raksta: „Esi Rīgā, un 
tev ir brīvas dažas stundas? Piedalies 
orientēšanās spēlē „AUGUSTS SAU-
LIETIS RĪGĀ”!

Tev nepieciešami: daži eiro sabied-
riskajam transportam (un varbūt kādai 
muzeja biļetei), viedtālrunis ar inter-
neta pieslēgumu un kameru.

Tev nekas par to nebūs! Tomēr iegu-
vumi būs: saņemsi jaunu skatu uz zi-
nāmām un nezināmām vietām; vairāk 
uzzināsi par Augusta Saulieša, izcilas 
Cesvaines novada personības, gaitām 
Rīgā (un ne tikai).

Testa komandai patika.
Dalies, iesaki, ieplāno, piesakies!
#AugustamSaulietim150
#SauliešaGads”
Vairāk informācijas un pieteikšanās 

pie Sanitas Dāboliņas: tālr. 29432776, 
e-pasts sanita.dabolina@inbox.lv; 
„Facebook” kontā.

Linda Vanaga,
foto no Sanitas Dāboliņas 

personiskā arhīva

AUGUSTA SAULIEŠA GADS
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2019. gada 25. maija Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu rezultāti Cesvaines novadā

Sākusies pieteikšanās 
mācībām pieaugušajiem 
gandrīz 800 programmās

Rezultāti Cesvaines novadā (pa sarakstiem):

Nr. Iecirknis Balss-
tiesīgie

Nobalsojuši iepriekšējās 
dienās Nobalsojuši vēlēšanu dienā

Kopā
Iecirknī Atrašanās 

vietā Iecirknī Atrašanās 
vietā

655. Cesvaines 
kultūras nams 1653 146 8,83 % 0 0,00 % 324 19,60 % 28 1,69 % 498 30,13 %

953. Kraukļu skola 425 35 8,24 % 0 0,00 % 68 16,00 % 5 1,18 % 108 25,41 %

Cesvaines novads 2078 181 8,71 % 0 0,00 % 392 18,86 % 33 1,59 % 606 29,16 %

Informācijas avots: https://epv2019.cvk.lv/pub/velesanu-rezultati/cesvaines-novads
Balsstiesīgie: 2078
Nobalsojušie: 606 (29,16 %)

Nr. Saraksts Derīgās zīmes Procenti*

1. Latvijas Krievu savienība 2 0,33 %
2. „Latviešu nacionālisti” 5 0,83 %
3. Latvijas Reģionu apvienība 59 9,74 %
4. Zaļo un zemnieku savienība 45 7,43 %
5. „KPV LV” 2 0,33 %
6. „PROGRESĪVIE” 25 4,13 %
7. „Jaunā SASKAņA” 2 0,33 %
8. Jaunā konservatīvā partija 18 2,97 %
9. „Attīstībai / Par!” 60 9,90 %

10. „Saskaņa” 21 3,47 %
11. „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un brīvībai / LNNK” 133 21,95 %
12. Rīcības partija 5 0,83 %
13. „Atmoda” 2 0,33 %
14. Centra partija 2 0,33 %
15. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 1 0,17 %
16. „Jaunā VIENOTĪBA” 222 36,63 %

Cesvaine aicina: Cesvaines novada svētkus 
svinēsim no 22. līdz 28. jūlijam

Šogad, 2019. gadā, aprit 10 gadu 
kopš administratīvi teritoriālās re-
formas īstenošanas, kad notika pār-
eja no pašvaldību iedalījuma rajo-
nos, lai izveidotu novadus.

Kā ik gadu, arī šoreiz Cesvaines 
novada svētkus svinēsim jūlija iz-
skaņā, no 22. līdz 28. jūlijam, kul-
minācija būs nedēļas noslēgumā – 
27. jūlijā.

Svētku nedēļa jau sesto reizi ie-
sāksies ar mākslas plenēru, kurā 
pulcēsies gan vietējie, gan apkārtnes 
(un arī ārzemju) mākslinieki. Visu 
nedēļu mākslinieki darbosies un 
nedēļas noslēgumā izveidos izstā-
di. Mākslas plenērs nebūs vienīgā 
radošā darbošanās: svētku nedēļas 
nogalē būs iespējams apgūt amatu 
prasmes, notiks radošās darbnīcas 
bērniem, kopīgi tiks veidots zāļu 
paklājs – risināsies daudz dažādu 
aktivitāšu visu vecumu apmeklētā-

jiem, kā arī būs pieejamas aktivitā-
tes visai ģimenei – elektromobiļi, 
lielās spēles, piepūšamās atrakcijas.

Zināms, ka Cesvainē mājo rado-
šais gars – teātris, māksla, mūzika, 
dejas. Tiem, kuri nevarēja ierasties 
uz Cesvaines tautas teātra pirmiz-
rādi 1. jūnijā, nav jāuztraucas, jo 
arī novada svētkos varēsim baudīt 
teātra aktierspēli. Ikvienu ieprieci-
nās arī Baltinavas teātris ar jautru 
lugu, kura tiks izrādīta Kraukļos. 
Mazākajiem novadniekiem būs ie-
spēja iesaistīties interaktīvā izrādē 
bērniem „Mana dzimšanas diena”.

Raitu dejas soli parādīs gan mūsu 
pašu, gan viesu deju kolektīvi – pie 
mums ciemosies viesi no Rīgas 
skolēnu pils, TDA „Rotaļa”, Igau-
nijas deju kolektīvi. Vietējo dziedo-
šo jauniešu balsis varēsim dzirdēt 
īpašā jauniešu grupu koncertā, kur 
līdztekus cesvainiešiem uzstāsies 

arī jauniešu instrumentālās grupas 
no Madonas, Lejasciema, Cēsīm, 
Gulbenes. Cesvaines evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā notiks ērģeļmū-
zikas koncerti, kuros koncertēs atzī-
ti mākslinieki.

Nav nekādu šaubu, ka svētki kul-
mināciju sasniegs sestdien, 27. jūli-
jā, kad norisināsies tradicionālā no-
vada ļaužu modināšana Cesvaines 
pūtēju orķestra izpildījumā. Visu 
dienu darbosies amatnieku tirdziņš, 
radošās darbnīcas, brīvdabas kon-
certi un aktivitātes visai ģimenei. 
Vakarā uz lielās skatuves norisinā-
sies svētku lielkoncerts, kurā pieda-
līsies leģendārās grupas „Turaidas 
Roze” un „Eolika”, Dailes teātra 
aktrise Olga Dreģe, savukārt nakts 
balle notiks kopā ar grupu „Apved-
ceļš” un DJ Robertu Lejasmeijeru.

Jāuzsver, ka Cesvainē aizvien 
norisinās pils jumta rekonstrukci-
jas un Pils ielas atjaunošanas dar-
bi, tādēļ šogad svētki norisināsies 
vēl nebijušā vietā – senākajā tirgus 
laukumā, kas šobrīd tiek dēvēts par 
antenas laukumu, – piekalnē pie 
LVRTC Cesvaines televīzijas torņa 
stacijas (blakus Baznīcas ielai, ie-
pretim bijušās internātpamatskolas 
ēkai un sporta laukumam).

Svētki noslēgsies Kraukļos, kur 
priecēs teātra izrāde un labu laik-
apstākļu gadījumā arī zaļumballe.

Svinēsim Cesvaines novada svēt-
kus kopā!

Linda Vanaga,
autores foto

27. maijā atklāta ceturtā pie-
teikšanās kārta Eiropas Savie-
nības (ES) fondu pieaugušo iz-
glītības projektā „Nodarbināto 
personu profesionālās kompe-
tences pilnveide”, kuru īsteno 
Valsts izglītības attīstības aģen-
tūra (VIAA). Šogad, salīdzinot 
ar 2018. gadu, piedāvāto pro-
grammu skaits ir pieaudzis gan-
drīz divkārt un strādājošajiem 
vecumā no 25 gadiem ir iespēja 
izvēlēties starp gandrīz 800 izglī-
tības programmām. Pieteikšanās 
mācībām notiek līdz 28. jūnijam, 
un pirmoreiz to var izdarīt tieš-
saistē www.macibaspieaugusa-
jiem.lv.

Plašākas mācību iespējas
Ceturtajā pieteikšanās kārtā 

ir būtiski palielinājies mācību 
klāsts un daudzveidība. Mācības 
12 tautsaimniecības nozarēs pie-
dāvā 82 izglītības iestādes visā 
Latvijā. Pirmoreiz mācību klāstā 
ir arī 29 dažādu tādu profesio-
nālās izglītības moduļu apguve, 
kas nepieciešami profesionālajai 
darbībai izvēlētajā nozarē. Šajā 
kārtā piedāvājumā ir arī sadarbī-
bā ar profesionālās izglītības ie-
stādēm un uzņēmējiem izstrā-
dātas mācības 8 mūžizglītības 
kompetencēs.

Pirmo reizi projekta laikā pie-
teikšanās norit tiešsaistē mājasla-
pā www.macibaspieaugusajiem.
lv, izmantojot latvija.lv autentifi-
kāciju un e-pakalpojumu jebkurā 
diennakts laikā. Iedzīvotājiem 
vairs nav jāsūta pieteikums e-pas-
tā vai jādodas uz izglītības iestādi 
klātienē.

Mācībām var pieteikties strādā-
joši un pašnodarbināti iedzīvotāji 
no 25 gadu vecuma līdz neierobe-
žotam vecumam, viņu vidū jaunie 
vecāki bērna kopšanas atvaļinā-
jumā, saglabājot darba attiecības, 
un strādājoši pensionāri. Ikviens 
strādājošais mācīties šā projekta 
ietvaros var vienu reizi.

Mācību piedāvājums top sa-
darbībā ar darba devējiem

Lai motivētu strādājošos mācī-
ties, projektā lielāko daļu mācību 
izmaksu sedz ES fondi un valsts, 
savukārt iedzīvotājiem jānodro-
šina 10 % līdzmaksājums, kuru 
var apmaksāt arī darba devējs. 
Neformālajās izglītības program-

mās, kas ir visīsākās mācības pro-
jektā, iedzīvotāja līdzmaksājuma 
apmērs ir vidēji 36 eiro, savukārt 
garākās izglītības programmās, 
kurās var iegūt profesiju, tas var 
būt arī vairāki simti eiro.

Maznodrošinātajiem un trūcī-
gajiem mācības ir bez maksas, un 
šīs iedzīvotāju grupas var saņemt 
atbalstu arī reģionālajai mobilitā-
tei – transporta izmaksu kompen-
sāciju, ja šādi izdevumi radušies 
mācību laikā. Savukārt strādājo-
šie ar invaliditāti var pretendēt uz 
asistenta vai surdotulka izmaksu 
kompensāciju mācību laikā.

Ja strādājošajiem nepieciešams 
informatīvs atbalsts piemērotāko 
mācību izvēlei vai nav iespēju 
pieteikties mācībām tiešsais-
tē, aicinām vērsties pie pieau-
gušo izglītības koordinatoriem 
82 VIAA sadarbības pašvaldībās. 
Mācību pieteikumu var noformēt 
arī klātienē VIAA, iepriekš pie-
sakoties un uzrādot personu ap-
liecinošu dokumentu. Savukārt 
28 Nodarbinātības valsts aģen-
tūras filiālēs var saņemt karjeras 
konsultāciju.

Kopš projekta uzsākšanas 
2017. gadā noritējušas jau trīs 
pieteikšanās kārtas, kurās mācī-
bas uzsākuši vairāk nekā 17 000 
strādājošo, no kuriem vairāk nekā 
12 000 izglītošanos jau pabeigu-
ši. 32 % visu mācību dalībnieku 
ir vecāki par 45 gadiem, savukārt 
20 % – vecāki par 50 gadiem. 
31 % mācību dalībnieku ir rīdzi-
nieki, bet 69 % dzīvo ārpus gal-
vaspilsētas. Kopumā projektā 
līdz 2022. gadam plānots iesaistīt 
36 tūkstošus nodarbināto.

ES fondu pieaugušo izglītības 
projekta „Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences piln-
veide” mērķis ir pilnveidot nodar-
bināto personu profesionālo kom-
petenci, lai novērstu darbaspēka 
kvalifikācijas neatbilstību darba 
tirgus pieprasījumam un veicinātu 
gan strādājošo konkurētspēju, gan 
darba produktivitātes pieaugumu. 
Projektu finansē Eiropas Sociālais 
fonds un Latvijas valsts, ieguldot 
tajā vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Zane Birka,
VIAA vecākā informācijas 

speciāliste



4 Cesvaines Ziņas

Pirmskolā „Brīnumzeme” vasarā

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFORMĀCIJA

Cesvaines vidusskolas 12. klase zvaniņa svētkos, audzinātāja – Iveta 
Korneta (foto no vidusskolas arhīva)

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas 2018./2019. mācību gada absol-
venti izlaidumā kopā ar pedagogiem (Jāņa Zladeja foto)

Cesvaines vidusskolas 9.a klase zvaniņa svētkos, audzinātāja – Sarma 
Kurme (foto no vidusskolas arhīva)

Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme” grupas „Taurenītis” absolventi 
izlaidumā. Skolotājas – Sandra Ruduka, Alita Jēgere, aukles – Inese 

Purena, Dzintra Lūse (Sanda Kājiņa foto)

Cesvaines vidusskolas 9.b klase zvaniņa svētkos, 
audzinātāja – Ilze Pusvilka (foto no vidusskolas arhīva)

Cesvaines 
Mūzikas un 
mākslas skola 
piedāvā

MĀKSLA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu 

mērķi vizuāli plastiskās mākslas 
prasmju apguvē, piedāvājam spe-
ciālistu vadībā:

apgūt zīmēšanas, gleznošanas, 
mākslas valodas pamatu, veidoša-
nas, kompozīcijas prasmes valsts 
finansētā profesionālās ievirzes 
izglītības 5 gadu programmā „Vi-
zuāli plastiskā māksla” (sākot ar 
9 gadu vecumu; vecāku līdzfinan-
sējums – 7 EUR mēnesī)

vai
gleznošanas nodarbības per-

sonām bez vecuma ierobežojuma 
(samaksa – 7 EUR par 1 nodarbī-
bu, sadalot samaksu uz grupas da-
lībniekiem līdz 12 personām).

Iespējamas arī bezmaksas nodar-
bības.

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

Ja jums nav skaidri mērķi, palī-
dzēsim tos atrast un izveidot īste-
nošanas plānu, tiekoties papilduz-
ņemšanā pirmdien, 2019. gada 
26. augustā, plkst. 18.00 Ces-
vaines Mūzikas un mākslas skolā 
Celtnieku ielā 1 vai sazinoties pa 
tālruni: 64852498, 26446141. Sa-
gatavojiet dzimšanas apliecības 
kopiju, pārējo dokumentu veidla-
pas aizpildīsiet uz vietas.

MŪZIKA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu 

mērķi mūzikas instrumenta 
spēles vai dziedāšanas prasmju 
apguvē, piedāvājam speciālistu 
vadībā:

apgūt klavierspēles, akordeona 
spēles, vijoles spēles, flautas spē-
les, saksofona spēles, klarnetes 
spēles, dziedāšanas prasmes valsts 
finansētās profesionālās ievirzes 
izglītības 4, 6, 8 gadu programmās 
(sākot ar 6–9 gadu vecumu; vecāku 
līdzfinansējums – 7 EUR mēnesī)

vai
pašapmaksas nodarbības per-

sonām bez vecuma ierobežojuma 
(samaksa – 6 EUR par 1 nodarbī-
bu).

Mūzikas instrumenta vai dziedā-
šanas prasmju apguve attīsta spē-
jas darboties jebkurā jomā.

Ja jums nav skaidri mērķi, palī-
dzēsim tos atrast un izveidot īste-
nošanas plānu, tiekoties papilduz-
ņemšanā pirmdien, 2019. gada 
26. augustā, plkst. 18.00 Celtnie-
ku ielā 1 vai sazinoties pa tālruni: 
64852498, 26446141. Bērniem 
jānodzied dziesma. Sagatavojiet 
dzimšanas apliecības kopiju, pā-
rējo dokumentu veidlapas aizpildī-
siet uz vietas.

Inta Stiene,
direktore

Cesvaines vidusskola 2019./2020. mācību 
gadā aicina darbā skolotājus

    Latviešu valodas skolotāju
 Matemātikas skolotāju
 Sākumskolas skolotāju
Pieteikumu un CV sūtīt uz e-pasta adresi cvsk@cesvaine.lv!
Kontakttālrunis un plašāka informācija: 29337845

Jau informējām par pirmsskolas 
izglītības iestādes (PII) darbu vasa-
rā un daudzu vecāku bažām maijā. 
PII „Brīnumzeme” vadītāja Skaid-
rīte Aveniņa skaidroja, ka prakse 
pieteikt lielāku bērnu skaitu, nekā 
faktiski ierodas, ir gadu no gada un 
šī tendence būtiski ietekmē darba 
plānošanu un organizāciju iestādē: 
ja ierodas 50 bērnu, ir jāveido divas 

grupas, savukārt, ja iestādi apmeklē 
20–30 bērnu, pietiek ar vienas gru-
pas izveidi. Vasara ir atvaļinājumu 
laiks, tādēļ atvaļinājumu grafiks 
tiek veidots saistībā ar grupu skaitu 
vasarā (jāzina nepieciešamo peda-
gogu skaits). Arī vecākiem atvaļi-
nājumi tiek plānoti iepriekš, tādēļ 
paredzams, ka apmeklējumu vasa-
ras periodam ir iespējams saplānot. 

Šobrīd problēma ir noskaidrota un 
atrisināta un bērni apmeklē izglītī-
bas iestādi.

Vienu mēnesi (augustā) pagājušā 
gada vasarā bērnudārzs tika slēgts, 
un tas izraisīja sašutumu daudzos 
vecākos. Pērn visiem interesentiem 
uz remontdarbu laiku tika piedāvāts 
nodrošināt vietu citā bērnudārzā. 
Kā 23. maijā apvienotajā komiteju 
sēdē informēja pirmskolas vadītāja 
Skaidrīte Aveniņa, šogad ierobežo-
to finanšu līdzekļu dēļ tik vērienīgi 
remontdarbi netiek plānoti. Tomēr 
paredzēts, ka vasaras periodā no-
tiks ārdurvju nomaiņa ēkai Celtnie-
ku ielā 1 un daži citi remontdarbi. 
Šie darbi ir ieplānoti augustā divu 
nedēļu garumā (augusta pēdējās ne-
dēļās).

PII vadība ir saskaņojusi remont-
darbus ar kontrolējošajām iestādēm 
un saņēmusi atļauju pēc atbilstī-

giem sagatavošanās darbiem veikt 
remontu. Šajā laikā PII darbosies un 
tajā būs atļauts atrasties bērniem un 
personālam. Darbi notiks paralēli, 
taču darba zona būs pilnīgi nodalīta 
no bērnu uzturēšanās zonas – durv-
ju aile tiks norobežota ar pagaidu 
sienu, lai remontdarbi netraucētu 
bērniem uzturēties pirmskolas tel-
pās. Bērni uzturēsies grupās „Spā-
rīte” un „Sienāzītis”.

Ar bērnu vecākiem šāda darba 
organizācija ir pārrunāta kopsapul-
cē, taču, ja arvien rodas jautājumi, 
PII vadītāja Skaidrīte Aveniņa ai-
cina sazināties, zvanot uz tālruni 
64852347 vai 28352392, rakstot uz 
e-pastu brinumzeme@cesvaine.lv, 
kā arī tiekoties klātienē pirmskolā 
„Brīnumzeme” (Celtnieku ielā 1 
Cesvainē).

Linda Vanaga,
autores foto
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Tiekoties ar 
iedvesmojošām 
personībām

Vasara Cesvainē sākusies!

Cesvaines tautas teātrim – pirmizrāde!
2019. gadā rakstniekam Augus-

tam Saulietim aprit 150. gadskārta. 
Pēc Cesvaines kultūras veicināša-
nas biedrības iniciatīvas 2018. gada 
nogalē domes deputāti 2019. gadam 
piešķīra Augusta Saulieša vārdu. Šā 
gada mērķis ir aktualizēt rakstnieka 
literāro mantojumu un radošo vei-
kumu, kā arī godināt izcilu novad-
nieku.

Daudzas aktivitātes šajā gadā no-
tiek Augusta Saulieša zīmē. Viena 
no tām – Cesvaines kultūras nama 
tautas teātris ir iestudējis A. Saulie-
ša satīru „Vienprātības komiteja”.

Literāte Rasma Birzgale, recen-
zējot 1986. gadā izdoto lugu izlasi 
„Pret ziemeļiem”, par Augusta Sau-
lieša dramaturģiju rakstījusi (1987): 
„Saulieša lugas savā veidā atgādina 
veclaicīgas gleznas, kas gan valdzina 
ar savu īpatnējo gaisotni un kolorītu, 
bet kurās tomēr vairs nespējam tā īs-
teni iejusties. Un ne jau tādēļ, ka mūs 
no latviešu lauku vides šķir tik daudz 
gadu un pārdzīvojumu… Saulieša 
ļaudis cieši saistīti ar lauku dzīves 
problēmām šā gadsimta [20. gadsim-
ta] sākumā. Turklāt viņu attieksmes 
un pārdzīvojumi stipri vienkāršoti, 
un viņu darbošanos nosaka ar maz 
izņēmumiem tikai viena vadoša – vai 
nu pozitīva, vai negatīva – rakstura 
īpašība. [..] Arī mūsdienu skatījumā 
Saulieša lugām piemīt sava neapšau-
bāma vērtība. Sevišķi tagadējos ap-
stākļos, kad arvien vairāk mēģinām 
sataustīt ceļu uz pagātni, lai iepazītu 
sevi pilnībā un nepazustu lielo tautu 
juceklī, der pakavēties Saulieša dziļi 
latviskajā pasaulē.”

22. maijā Cesvaines vidusskolas 
aulā norisinājās tikšanās ar aktīvu, 
radošu un ļoti iedvesmojošu perso-
nību – Jāni Jansonu. Jāņa uzņēmu-
ma darbinieki pašu rokām būvējuši 
ne tikai snovparkus, veikparkus 
un multifunkcionālas velotrases 
Latvijā, bet arī pasaules līmeņa 
trases Alpos. Viens no lielākajiem 
profesionālās dzīves notikumiem 
2018. gadā bija snovborda trases 
izveide Phjončhanas olimpiskajām 
spēlēm.

Tikšanās laikā Jānis pastāstīja 
par četriem galvenajiem viņa uzņē-
muma „We Build Parks” darbības 
stūrakmeņiem: sniega sporta veidu 
trašu izveide, veikparku izgatavo-
šana un uzstāde, riteņbraukšanas 
treniņvietu iekārtošana un aktīvās 
atpūtas parku izveide. Jānis nelie-
dza padomu nevienam skolēnam, 
kurš šaubās par savu nākotnes ceļu, 
un aicināja to balstīt vērtībās.

Aptuveni stundu ilgajā sarunā ar 
Jāni bija iespējams uzzināt par viņa 
lielāko un nozīmīgāko veikumu sa-
darbībā ar uzņēmuma darbiniekiem 
un citiem uzņēmumiem, kā arī ne-
daudz pieskarties viņa iekšējai pa-
saulei, uzskatiem un pieredzei.

Ceru, ka šāda personība, kura iz-
augusi, ejot uz priekšu un nebaido-
ties pārkāpt savas komforta zonas 
robežas, motivēs jauniešus uzņem-
ties iniciatīvu un mērķtiecīgi doties 
pa dzīves ceļu tikai uz priekšu.

Pasākumu organizēja Cesvaines 
bibliotēka sadarbībā ar Cesvaines 
vidusskolu.

Linda Vanaga,
autores foto

1. jūnijā piedzīvojām Cesvaines 
tautas teātra pirmizrādi – A. Sau-
lieša lugas „Vienprātības komite-
ja” iestudējumu. Izrāde ir ironisks 
skatījums uz notiekošo sabiedrībā. 
Kaut gan luga sarakstīta jau pagā-
jušā gadsimta sākumā, tai ir ļoti 
daudz kopīga ar mūsdienām – arī 
šobrīd vienprātības nav. Izrāde ļauj 
aizdomāties par aktuāliem jautāju-
miem: politisko sašķeltību, cilvēku 
nespēju ieklausīties citu viedoklī, 
paštaisnumu un augstprātību. Īsāk 
sakot – vienprātības trūkums.

Izrādē piedalījās Gudrīte (Sarma 

Jānis Jansons Cesvaines skolēnus 
iepazīstina ar sevi un savām 

aktivitātēm

AUGUSTA SAULIEŠA GADS

Kurme), Visainis (Jānis Putniņš), 
Krāks (Guntis Kurms), Deķene (Bi-
ruta Ritma Romančuka), Balzam-
kundze (Iveta Aveniņa), Metene 
(Evita Jūra), Lēruma (Ilga Rumpe), 
Saldumjaunkundze (Ritma Kļavi-
ņa), Lakstiņš (Margons Akmens), 
Mīle (Dārta Greidiņa). Režisore – 
Alda Alberte; skaņa un gaismas – 
Ainārs Melbārdis. Uz pirmizrādi 
bija pulcējies daudz skatītāju – pilna 
Cesvaines kultūras nama zāle. Pub-
lika tika iesaistīta abu miestu – Mel-
no Vārnu un Balto Vārnu – strīdos 
un balsojumā un aktīvi māja ar spe-

ciāli sagatavotajiem karodziņiem. 
Šāda iesaiste arī jaunākajiem ska-
tītājiem ļāva noskatīties visu izrādi.

Paldies aktieriem, režisorei, or-
ķestrim un visiem pārējiem izrādes 
tapšanā iesaistītajiem!

Nebēdājiet tie, kas nevarējāt ie-
rasties uz pirmizrādi, – izrādi būs 
iespējams noskatīties arī Cesvaines 
novada svētku laikā – jūlija pēdējā 
nedēļas nogalē. Par norises vietu un 
laiku informēsim!

Linda Vanaga,
Edmunda Mitenieka foto

Cesvaines tautas teātra aktieri pēc pirmizrādes kopā ar režisori Aldu Alberti 2019. gada 1. jūnijā

Ik gadu ar dažādiem pasākumiem 
1. jūnijā tiek svinēta Starptautiskā 
bērnu aizsardzības diena. Arī šis 
gads nebija izņēmums. Skvērā pie 
Cesvaines kultūras nama jaunāka-
jiem novada iedzīvotājiem bija ie-
spēja iepazīt pasaku varoņus, iemē-
ģināt roku radošās aktivitātēs, pie-
dalīties zīmējumu konkursā. Mazie 
dancotāji – bērnu deju kolektīvs – 
iepriecināja ar jautrām dejām.

Šajā dienā norisinājās vēl kāds 
priecīgs notikums – sudraba vēr-
diņa dāvanu komplektu saņēma 
ģimenes, kurās mazuļi piedzimuši 

no 2018. gada maija līdz 
decembrim. „Tu esi piedzi-
mis skaistākajā vietā uz Ze-
mes. Šeit gadalaiki mainās. 
Dabas rits savā krāšņumā 
iepriecina ar zaļajiem pava-
sara asniem, smaržīgajiem 
vasaras ziediem, rudens 
krāsām lapās un ziemas 
balto sniegpārslu dejām. 
Šeit zilajās debesīs skrien 
baltākās mākoņu aitiņas un 
mitrās pļavās zied dzeltenā-
kās saulpurenes jeb sviesta 
pikas. Tu esi dzimis īpašā 
vietā uz Zemes. Pavasarī 
ievziedu smaržīgos vaka-
rus pieskandina lakstīgalu 
treļļi. Vasaras margrietiņu 
un naktsvijoļu pļavās grie-
zes strīķē gaisu. Rudenī no 
purva puses nāk dzērvju 
sērīgie kliedzieni, un ziema skan 
ar lauska sitieniem, kas atbalsojas 
seno guļbaļķu māju pakšos. [..] Tu 
esi piedzimis Latvijā. Valstiskuma 
simtgadi svinu ar Tavu piedzimšanu 
vienā gadā. [..] Tu esi mans bērns! 
Arī savas māmiņas un tēta. Tu esi 
visvairāk gaidītais un lolotais. Tu 
esi mana nākotne – šīs īpašās ze-
mes, kas Tevi izlolojusi no sēklas 
līdz pilnībai. Tu esi tas, kurš mani 
cels lielāku, dižāku un stiprāku, – ar 
savu drosmi, sirdi un darbu! Bēr-
niņ, Tu un Tava ģimene esat mana 
lielākā dāvana dzimšanas dienā! 
Tava Latvija.” Šāda sirsnīga pa-
vadvēstule ir pievienota sudraba 
vērdiņam, kas nonāca pie simtgades Putu ballītē valda jautrība

Bērnu deju kolektīvs bērnu svēt-
kos (vadītāja Loreta Dargevica)

Pasaku varoņi – pasākuma vadītāji

bērniņu ģimenēm. Lepojamies ar 
katru mazo novadnieku, kurš nācis 
pasaulē ne vien Latvijas simtgadē, 
bet arī visos citos laikos!

Bērnu svētki ar to nebeidzās. 
Vislustīgākais un ļoti apmeklēts 
pasākums bija bērnu putu ballīte 
Cesvaines strītbola laukumā, kur 
bērnus rotaļās iekustināja īsti pasa-
ku varoņi.

Atgādinām, ka vasaras brīvlaikā 
bērni var pavadīt laiku Cesvaines 
bērnu un jauniešu centrā, tas strā-
dās darbdienās plkst. 9.00–12.00 
un 13.00–17.00 (piektdienās līdz 
16.00).

Linda Vanaga,
Zeltītes Dūrītes foto
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Cesvaines novadā piestājusi igauņu jātnieku ekspedīcija

Norisinājušās 8. veco ļaužu sporta spēles

1918. gada beigās Sarkanā armija 
iebruka Igaunijā un Latvijā, lai di-
binātu lielinieku varu un turpinātu 
iebrukumus tālāk Eiropā. Igaunijas 
armijai izdevās uzbrukumu atvairīt 
un 1919. gada sākumā izdzīt sarka-
nos no Igaunijas, savukārt Latvijā 
sarkano spēki bija veiksmīgāki un 
iekaroja gandrīz visu valsti. Tomēr 
arī te vācu landsvērs, kas bija atkā-
pies līdz Liepājai, 1919. gada pava-
sarī, sadarbojoties ar firsta Līvena 
Krievijas baltajiem un Jāņa Baloža 
Latvijas vienībām, sāka atspiest sar-
kano spēkus atpakaļ uz austrumiem. 
22. maijā balto spēki iekaroja Rīgu, 
bet lielākā daļa Vidzemes joprojām 
bija sarkano rokās.

Tad Igaunijas armijas 2. divīzija 
izlēma doties drosmīgā uzbruku-
mā sarkano aizmugurē, virzienā uz 
Jēkabpili. Mērķis bija apdraudēt 
Sarkanās armijas satiksmi ar Krie-
viju un tādējādi piespiest sarkanos 
atkāpties no Vidzemes. Triecienvie-
nība, kurā ietilpa arī Dānijas brīv-
prātīgo rota un Igaunijā noformē-
tais 1. Valmieras pulks, kustību no 
Veru pievārtes uzsāka 1919. gada 
27. maijā. Pašā priekšā pārvietojās 
un galveno uzbrukuma smagumu 
izturēja Igaunijas 1. jātnieku pulks. 
28. maijā ieņēma Alūksni, 31. mai-
jā – Gulbeni, 3. jūnijā – Cesvaini, 

Marianai Kikasai un viņas tēvam pieder lielākā daļa ekspedīcijas zirgu

Madonu un Ļaudonu, 5. maijā – 
Krustpili, šķērsoja Daugavu un no-
nāca Jēkabpilī. 7. jūnijā Krustpili un 
Jēkabpili nodeva Latvijas vienībām, 
Igaunijas vienības atkāpās. Sarka-
najam teroram bija pielikts punkts, 
Padomju Latvijas armija praktiski 
beidza eksistēt, Vidzeme bija brīva 
no lielinieku varas.

Vēsturiski nozīmīgajās cīņās pie-
dalījās 1. Valmieras kājnieku pulks, 
igauņu jātnieku pulks un somu 
brīvprātīgo pulks „Ziemeļu dēli”. 
Šā vēsturiskā notikuma piemiņai 
igauņu jātnieki šogad noorganizēja 
jātnieku ekspedīciju – ceļu no Igau-
nijas līdz pat Jēkabpilij mērojot zir-
gu mugurā.

Ekspedīciju igauņi sāka 27. maija 
rītā – gluži tāpat kā pirms 100 ga-
diem. 28. maija pusdienlaikā jātnie-
ku ekspedīcija piestāja Cesvaines 
novadā, kur gan jātnieki, gan zirgi 
atpūtās un atguva spēkus. Milzīgs 
paldies zirgu mīlei Zilgmai Turki-
nai, kura ekspedīcijas dalībniekiem 
un visiem interesentiem laipni ļāva 
ienākt Cesvaines novada „Kalna 
Kujbebru” māju pagalmā, vairākas 
stundas izmantot savu pļavu, lai at-
pūtinātu un pabarotu zirgus, kā arī 
ekspedīcijas dalībniekiem atvēlēja 
vietu zupas vārīšanai.

Jātnieku ekspedīcijas organiza-

tors Tīts Prūli (Tiit Pruuli) pastās-
tīja, ka, dodoties šajā ceļā, godina 
Igaunijas jātnieku pulka piemiņu un 
vēsturiskos notikumus. Jau laikus 
ticis izveidots un saskaņots marš-
ruts, izvairoties no lielceļiem un 
ieplānojot pārvietošanos pa mazā-
kiem ceļiem. Šādi iespējams parū-
pēties par zirgu labsajūtu. Uz valsts 
lielākajiem ceļiem dzīvniekus biedē 
automašīnas (visvairāk – smagās 
automašīnas). Jāpiebilst, ka Tīts ir 
zinošs ekspedīciju organizators ar 
plašu pieredzi – viņa vadībā orga-
nizēti gājieni un braucieni uz da-
žādām vietām Eiropā, pasaulē (pat 
Antarktiku!).

Ekspedīcijā devās deviņi jātnieki 
ar zirgiem. Divi no jātniekiem – 
Mariana Kikasa (Marian Kikas) 
un viņas tēvs Vello Kikass (Vel-
lo Kikas) – ir īpašnieki lielākajai 
daļai ekspedīcijas zirgu. Mariana 
stāsta, ka dienā mērotais attālums 
atšķiras: kādā dienā tiek nojāti ap-
tuveni 20 kilometri, citā – līdz pat 
40 kilometriem. Zirgi tiek regulāri 
atpūtināti, pabaroti un padzirdināti. 
Atbildot uz jautājumu, kā radās ide-
ja iesaistīties ekspedīcijā, Mariana 
uzsver, ka tas esot visai interesants 
stāsts: „Pie mums ieradās ekspedī-
cijas organizatori un izstāstīja ideju. 
Sākumā mums vajadzēja dažas die-

nas laika apdomāt, taču, pārrunājusi 
dzirdēto ar tēvu un ģimeni, nolēmu 
piedalīties. Protams, sagatavošanās 
darbi ekspedīcijai ir apjomīgi, bet 
mēs priecājamies, ka varam iesais-
tīties.”

Kā uzsver viens no ekspedīcijas 
galvenajiem iniciatoriem, organi-
zatoriem un dalībniekiem Alekss 
Lotmans (Alex Lotman), jātnieki 
ir patīkami pārsteigti par apkārtējo 
cilvēku atsaucību, kad viņi ierau-
ga jātniekus ar zirgiem ceļā. Tā kā 
neizbēgami nākas šķērsot lielceļus, 
esot prieks, ka autovadītāji, brau-
cot garām, piebremzē un pavada ar 
smaidiem un labiem vārdiem.

Jātnieku ekspedīcijas laikā dalīb-
nieki ne vien godina jātnieku pulka 
sasniegumus 100 gadu senā vēstu-
rē, bet arī labprāt iepazīst apkārtni. Jātnieku ekspedīcijas dalībnieki Cesvaines novadā kopā ar māju saimniekiem un pašvaldības pārstāvjiem

Viens no visvairāk pieredzējušajiem ekspedīcijas dalībniekiem – 
Alekss Lotmans

Pie mums, Cesvaines novadā, jau 
ekspedīcijas sagatavošanas laikā or-
ganizatori bija ievērojuši Cesvaines 
alus darītavu, tādēļ izteica vēlmi to 
apmeklēt. Paldies Aināram par spē-
ju operatīvi reaģēt un uzņemt viesus 
no kaimiņvalsts!

Šī ekspedīcija ļauj ieskatīties vēs-
tures lappusēs, kuras citkārt paliek 
nepamanītas, taču nav mazsvarīgas. 
Ikviens notikums, to pavērsiens 
kaut kādā veidā ir ietekmējis mūsu 
dzīvi šodien. Paldies ekspedīcijas 
dalībniekiem, ka, godinot varonīgos 
un nesavtīgos brīvības cīnītājus, kas 
bija vienoti ar kaimiņtautām, iepa-
zīstina mūs ar mūsu pašu vēstures 
ainām!

Linda Vanaga,
autores foto

Aktīvākie sporta spēļu dalībnieki

6. jūnijā Cesvaines sociālās aprū-
pes nodaļas klienti kopā ar darbinie-
kiem devās uz Gulbenes novada Līgo 
pagasta pansionātu „Siltais”, lai kopā 
sportotu, atpūstos un draudzētos. Spor-
ta spēlēs piedalījās gan Madonas, gan 
Gulbenes novada pansionātu klienti 
un darbinieki. Individuāli dažādās dis-
ciplīnās labākie no Cesvaines sociālās 
aprūpes nodaļas bija Andris Grabans, 
Armands Vestmanis un Guntars Bul-
ders. Šogad visus dalībniekus vienoja 
indiāņu tematika. Tika pārstāvētas da-
žādas ciltis ar dažādiem saukļiem un 
interesantām sporta disciplīnām.

Dalībniekus priecēja svētku mie-
lasts, saulains laiks, mājinieku kon-
certs un jauka kopā būšana, kas kļuvu-
si par neatņemamu vasaras sastāvdaļu. 
Nākamajā gadā tiksimies pie sporta 
spēļu jaunpienācējiem pansionātā 
„Alejas”, kas atrodas Gulbenes novada 
Jaungulbenes pagastā.

Ilvija Kecko,
autores foto
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Cesvaines pils ceļā uz atdzimšanu
Vairāk nekā gadu, lūkojoties uz 

Cesvaines pili, redzam tur noriso-
šos pils centrālās daļas būvdarbus. 
Nereti izskanējis jautājums: kad 
būs gatavs?

Esam jau informējuši, ka būv-
darbi norisinās projektā „Gaismas 
ceļš cauri gadsimtiem”, kurā Ces-
vaines novada pašvaldība sadarbo-
jas ar Alūksnes, Gulbenes novadu 
pašvaldībām un Smiltenes evaņ-
ģēliski luterisko draudzi. Katrā no 
šīm vietām notiek darbi, lai atjau-
notu, rekonstruētu vai izveidotu 
kādu objektu no jauna. Pie mums, 
Cesvainē, atjaunojam pils jumta 
centrālo daļu.

Cesvaines pils jumta rekon-
strukcijas darbus veic iepirkuma 
konkursā uzvarējusī pilnsabied-
rība (PS) „A. A. & būvkompāni-
jas”, kas atjaunoja arī Cesvaines 
pilsmuižas staļļu ēku. Kā iepriekš 
informējām, Cesvaines pilī darbu 
izpildes termiņš bija jau pērnais 
rudens (lai valsts simtgadi pils va-
rētu sagaidīt zem jumta), taču da-
žādu apstākļu dēļ raita darbu izpil-

de kavējās un paredzētais termiņš 
tika pagarināts vēl par deviņiem 
mēnešiem – līdz šā gada 15. au-
gustam. Šobrīd ir norisinājušās 
vairākas sarunas starp pašvaldības 
un būvnieku firmas pārstāvjiem, jo 
ir radušās pamatotas aizdomas, ka 
arī šajā termiņā nebūs iespējams 
Cesvaines pili redzēt ar pabeigtu 
jumtu.

Šā gada 5. jūnijā Cesvaines do-
mes telpās tikās Cesvaines nova-
da domes deputāti, speciālistu un 
būvnieka pārstāvji no PS „A. A. & 
būvkompānijas”, kā arī projektētāji 
no SIA „Sestais stils” un būvuzrau-
gi no SIA „Firma L4”. Būvnieku 
pārstāvji informēja, ka darbi kavē-
jas tāpēc, ka mūsu pils ir ļoti sarež-
ģīts objekts, kam nepieciešams ļoti 
smalks projektētāju darbs. Daudzas 
atsevišķas detaļas ir iespējams pro-
jektēt tikai noritošo darbu laikā, un 
tas nedaudz palēnina darbus. Būv-
nieki informēja, ka visas pils jum-
ta koka konstrukcijas tiek zāģētas 
speciāli, jo nepieciešamie koki ir 
nestandarta garuma. Tā kā darbu 

gaitā atklājas daudzas detaļas, ku-
rām nepieciešamas izmaiņas rasē-
jumos, līdztekus notiek izmaiņas 
būvdarbu apjomā. Arī projektētāju 
pārstāvji sniegto informāciju ap-
stiprināja, piebilstot, ka kopš pro-
jekta izstrādes mainījušies norma-
tīvi metālkonstrukciju standartiem, 
kā dēļ nācies pārstrādāt daļu no 
konstrukcijām. Tā kā Cesvaines 
pils ir sarežģīts objekts, kura pro-
jektēšanai nepieciešamas īpašas zi-
nāšanas, būvkonstrukciju projektē-
šanas darbus veic viens no Latvijas 
labākajiem būvinženieriem Valters 
Celmiņš.

Jau pirms šīs sarunas Cesvaines 
domē saņemts būvnieku lūgums, 
kurā PS „A. A. & būvkompānijas” 
lūdz atkārtotu termiņa pagarināju-
mu vismaz līdz 2019. gada novem-
brim. Lielākā daļa deputātu šādam 

Saules un prieka piepildīts bērnu
 „Burtu spēļu” noslēgums Līgatnē

6. jūnijā 45 čaklākie un neatlaidīgā-
kie grāmatu eksperti saņēma pelnīto 
balvu – ekskursiju uz Vienkoču parku 
Līgatnes pusē, kur dabas rotu darbnīcā 
varēja izveidot atslēgu piekariņu no 
dabas materiāliem un baudīt kustības 
brīvību vismaz 7 metru augstumā tīklu 
parkā. Apskatījām arī Līgatnes klintis 
un alas.

Sākoties lasīšanas iniciatīvai „Burtu 
spēles”, grāmatu lasīšanai un vērtē-
šanai reģistrējās 69 dalībnieki, bet ne 
tik vieglo uzdevumu ne visiem izde-
vās izpildīt līdz galam. Paldies 2. un 
3. klases audzinātājām par iesaistīša-
nos šajā lasīšanas pasākumā un bērnu 
motivēšanu! No sirds priecājamies par 
katru „Burtu spēļu” dalībnieku, jo lasī-
šana veido jauniešu pasaules uzskatu, 
paplašina redzesloku, veicinot rado-
šas, sabiedriski atbildīgas personības 
veidošanos. Un izzinoši izklaidējošs 
brauciens kārtējā lasīšanas pasākuma 
noslēgumā ir labs mērķis lasītājiem.

Sirsnīgs paldies SIA „HAWITA 
Baltic”, īpaši uzņēmuma direktora 
vietniecei Lolitai Zvaigznei, par at-
balstu un ieinteresētību, apmaksājot 
aizraujošo izklaidi tīklu parkā! Prieks, 
ka mums ir uzņēmēji, kuri izprot vērtī-
gākās investīcijas nākotnei.

Uz tikšanos nākamajā „Burtu spēļu” 
posmā!

Līga Čevere,
Cesvaines bibliotēkas bibliotekāre,

foto no autores personiskā arhīva Atpūtas mirklis ekskursijā

 Uzstādīti pils zelmeņi, turpinās jumta rekonstrukcijas darbs

Turpinās Pils ielas 
rekonstrukcijas darbi

Jau kādu laiku Cesvaines 
iedzīvotāji un viesi saskaras ar 
grūtībām pārvietoties pa Cesvaini 
pilsētas galvenās ielas rekonstrukci-
jas dēļ. Kopš 2018. gada rudens dar-
bus šajā objektā veic SIA „8 CBR”.

Nupat neilgu laiku bija slēgts 
viens no ielas posmiem, kur no-
tika aktīvākie darbi. Šajā laikā tika 
mainīta satiksmes organizācija, no-
virzot kustību pa apbraucamo ceļu 
un pārvietojot sabiedriskā trans-
porta pieturu. Prognozējams, ka 
slēgt satiksmi tik ilgu laiku vairs 
nebūs nepieciešams. Šobrīd tā 

Remontdarbi apgrūtinājuši satiksmi Cesvainē, taču gaidāmi uzlabojumi

jau ir atjaunota – iela ir caurbrau-
cama. Turpmāk darbi tiks veikti 
mazākos posmos un satiksmi slēgt 
nevajadzēs.

Cesvaines novada domes pro-
jektu vadītāja Iveta Raimo informē, 
ka darbi norisinās pēc plāna un 
kavēšanās nav. Paredzams, ka darbi 
varētu noslēgties vasaras beigās, 
kad būs ieklāts svaigs asfaltbe-
tona segums un veikti apkārtnes 
labiekārtošanas darbi.

Linda Vanaga,
autores foto

Baznīcu nakts 
Cesvaines 
baznīcā

lūgumam nepiekrīt: līdztekus ter-
miņa pagarinājumam varētu sekot 
papildu finansējuma nepieciešamī-
ba, un tas nav paredzēts.

Situāciju šobrīd risina speciā-
listi. Ir skaidrs, ka darbi jāpabeidz 
pēc iespējas ātrākā termiņā. Kā 
informē Cesvaines novada domes 
projektu vadītāja Iveta Raimo, šis 
projekts, sadarbojoties ar pārējiem 
iesaistītajiem projekta partneriem, 
jānodod līdz šā gada beigām. Ter-
miņā jāiekļauj laiks arī dokumen-
tācijas sakārtošanai. Neiekļauša-
nās termiņos varētu radīt sankcijas 
ne vien pašiem, bet arī pārējiem 
projekta partneriem.

Šobrīd turpinās darbs, lai iespē-
jami ātrāk mēs ieraudzītu pils jum-
tu pilnā apjomā.

Linda Vanaga,
Viļņa Špata foto

Cesvaines evaņģēliski luteriskā 
draudze ir aizvadījusi kultūras noti-
kumu „Baznīcu nakts”, kas aicināja 
piedzīvot Dieva tuvumu. Jāņa evaņ-
ģēlijā lasām vārdus „Gaisma ir nākusi 
pasaulē”. Šie vārdi bija baznīcu nakts 
moto un notikuma īpašās pievilcības 
avots. Baznīcu nakts aicināja šo Gais-
mu piedzīvot – sastapties ar Dieva 
skaistumu Latvijas baznīcās, cilvēkos 
un katram savā dvēselē.

Cesvaines evaņģēliski luteriskā 
draudze priecājās par katru, kas ap-
meklēja dievnamu: devās bagātīgā 
ekskursijā, baudīja brīnišķīgu kon-
certu, izstaigāja lūgšanu dārzu un 
piedzīvoja to, cik daudz lūgšanu vaja-
dzību ir mūsu katra sirdī. Vakara gai-
tā (plkst. 21.00) dievnamos izskanēja 
kopīga lūgšana „Mūsu Tēvs debesīs”, 
aizlūdzot par mūsu tautu un pateicoties 
Dievam par miera un brīvības laiku.

Cesvaines evaņģēliski luteriskā 
draudze pateicas visiem, kuri ziedoja 
un turpina atbalstīt ziedojumu akciju, 
lai tiktu atjaunots dievnama kroņluk-
turis. Gaisma ļauj ieraudzīt lietas tā-
das, kādas tās ir. Tumšā ceļā ejot, ļoti 
svarīga ir gaisma, kas rāda pareizo 
ceļu. Tā arī mūsu katra dzīvē – mēs 
esam ceļā. Šī pasaule ir tumsas, ļau-
numa un grēka pilna. Mums visiem ir 
nepieciešama Gaisma. Patiesā Gais-
ma, kas spēj dot mieru, drošību. Gais-
ma, kas sasilda un dod skaidrību. Cik 
brīnišķīgi ir piedzīvot Dieva piedo-
šanu un žēlastību, kas izgaismo katra 
sirdi! Jēzus saka: „ES ESMU pasaules 
gaisma; kas seko Man, tas patiesi ne-
staigās tumsībā, bet tam būs dzīvības 
gaisma.”

Novēlam piedzīvot Dieva mīlestī-
bas gaismu un to izstarot tālāk citiem!

Reinis Bikše,
Cesvaines evaņģēliski luteriskās 

draudzes mācītājs
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Rūpējies par sava dzīvokļa drošību!

Bērnu drošība vasarā: 5 jautājumi, kas jāpārrunā ar bērniem

ApsveikumiJauna izstāde Kraukļu 
bibliotēkas sarīkojumu 

zālē
No 1. jūnija līdz 31. augustam 

sadarbībā ar Madonas novada Lie-
zēres pagasta bibliotēku Kraukļu 
bibliotēkas sarīkojumu zālē skatāma 
biedrības „Ozols un zīle” projekta 
„Vietvārdu talka Liezērē” izstāde.

Laipni aicināti skatīt kaimiņu pa-
gasta vēsturiskās vietas!

Valsts policija iesaka:
• neaizmirsti aizslēgt dzīvokļa ārdur-

vis, arī tad, ja pats atrodies dzīvoklī;
• pirms naktsmiera atkārtoti pārlieci-

nies, vai ārdurvis ir aizslēgtas;
• izejot no mājām, aizver logus, bal-

kona durvis un neatstāj tos vēdinā-
šanas režīmā (tas attiecas arī uz dzī-
vokļiem, kas atrodas kādā no mājas 
augšējiem stāviem);

• neatstāj vērtīgas mantas uz palo-
dzēm, it sevišķi, ja logi atvērti;

• neatstāj kāpņutelpā vai uz balkona, 
vai lodžijas vērtīgas mantas;

• neatstāj dzīvokļa priekšnamā somas 
vai citas vērtīgas mantas, ko viegli 
nozagt, ja ārdurvis piemirsies aiz-
slēgt;

• ja velosipēdu atstāj kāpņutelpā, sa-
slēdz to; velosipēdu vēlams saslēgt 
arī tad, ja glabā to uz balkona vai 
lodžijas;

• piefiksē dzīvoklī esošās kustamās 
mantas pazīmes – nofotografē, pie-
raksti numurus, nosaukumus;

• svešu personu klātbūtnē vai sociā-
lajos tīklos „nereklamē” vērtīgas 
lietas, kuras esi iegādājies vai kuras 
atrodas dzīvoklī;

• ja iespējams, iegādājies seifu vai 
metāla kasti vērtīgu lietu glabāšanai, 
atceries to piestiprināt pie sienas un 
(vai) pie grīdas;

• aprīko dzīvokli ar kvalitatīvām ār-
durvīm, vislabāk divām, ārējās, vē-
lams, – metāla;

• aprīko abas durvis ar kvalitatīvām, 
drošām atslēgām;

• uzliec uz logiem un durvīm brīdinā-
juma zīmes, ka dzīvoklis tiek apsar-
gāts vai notiek videonovērošana;

• starp durvīm uzstādi videonovēroša-
nas kameru vai vismaz tās mulāžu;

• pirms atver ārdurvis, pārliecinies, 
kas aiz tām atrodas; ja iespējams, 
izmanto drošības ķēdi;

• personai, kura vēlas iekļūt dzīvoklī 
kā apkalpojošo dienestu darbinieks, 
palūdz uzrādīt apliecību; ja neesi 
pārliecināts, zvani uz attiecīgo die-

nestu un pārliecinies, vai tiešām die-
nests kādu darbinieku ir nosūtījis uz 
tavu dzīvokli (darbiniekam ir jāzina 
sava dienesta telefona Nr.);

• bez īpašas vajadzības nelaid dzīvok-
lī svešas personas; ja nepieciešams, 
lai pagaida kāpņutelpā vai pats izej 
kāpņutelpā aprunāties;

• ja kāpņutelpa nav aprīkota ar atslē-
gu, centies darīt visu, lai mājas īpaš-
nieks aprīko kāpņutelpas durvis ar 
elektroniskām kodu atslēgām (do-
mofonu);

• neizpaud citiem kāpņutelpas elek-
troniskās atslēgas kodu;

• neielaid slēgtā kāpņutelpā nepazīs-
tamas personas; tas jādara tā dzīvok-
ļa iemītniekiem, pie kuriem persona 
atnākusi;

• nebaidies svešām personām apvai-
cāties, ko tās meklē kāpņutelpā vai 
gaida pie kāpņutelpas; lieka interese 
atbaidīs zagļus;

• ja rodas pamatotas šaubas par svešas 
personas nodomiem, zvani policijai 
uz 110 vai 112;

• iepazīsties ar kaimiņiem, apmainies 
ar kontaktinformāciju;

• ja ilgstoši izbrauc un neviens nepa-
liek dzīvoklī, uzticamus kaimiņus 
brīdini, lai viņi dzīvokli pieskata; 
svešām personām nedari zināmu 
faktu, ka ilgstoši būsi prom, un lai-
ku, kad plāno atgriezties.
Ja nebūsi vienaldzīgs pret savu un 

kaimiņu drošību, izrādīsi interesi, kai-
miņi pasargās tevi.

Regulāri atgādini saviem bērniem 
šos drošības ieteikumus.

Mūsu darbs – jūsu drošībai!
Informāciju sagatavoja Valsts 

policijas Vidzemes reģiona pārvaldes 
Kārtības policijas biroja Prevencijas 

nodaļas grupa

Lai vienmēr dvēsele tava
Kā brīnumsvecīte zied,
Lai ziedi, zvaigznes un sapņi
Tur savākti vienuviet!
Lai vienmēr ir radoša doma,
Kas apvāršņa tālumos skrien,
Lai esi kā jūra, kā joma,
Kas dzintara pilna arvien!

Kornēlija Apškrūma

Sirsnīgi sveicam Ligitu 
Pipcāni un Agitu Auzāni 

skaistajā jubilejā!

Pirmskolas „Brīnumzeme” 
kolektīvs

Pirts darba laiks 
2019. gada vasarā

Vasaras periodā SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” 

sabiedriskā pirts Dārzu ielā 1 
Cesvainē būs atvērta:

15. JŪNIJĀ 
plkst. 15.00–21.00,

20. JŪLIJĀ 
plkst. 15.00–21.00,

17. AUGUSTĀ 
plkst. 15.00–21.00.

Ir sācies vasaras brīvlaiks. Lai vasara 
būtu piedzīvojumiem bagāta un tiktu 
aizvadīta bez liekām rūpēm un raizēm, 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nests (VUGD) aicina vecākus pārrunāt 
ar bērniem piecus jautājumus par dro-
šību.

Ik gadu vasarā notiek vairāki nelai-
mes gadījumi. Pagājušā gada statistika 
liecina, ka vasarā atpūta pie ūdens tra-
ģiski beidzās 51 cilvēkam, tajā skaitā arī 
diviem bērniem, kuri noslīka, savukārt 
55 cilvēki, tajā skaitā arī vairāki bērni, 
apmaldījās mežā un pašu spēkiem ne-
spēja no tā izkļūt. Kopumā 2018. gadā 
ugunsgrēkos gāja bojā 81 cilvēks, no 
kuriem trīs bija bērni, cieta 302 cilvē-
ki, no kuriem 23 bija bērni, bet izglābts 
tika 381 cilvēks, tajā skaitā 30 bērnu.

1. Kā uzvesties, atpūšoties pie 
ūdens

Peldēties ieteicams tikai oficiālajās 
peldvietās (par to liecina zīme „Pel-
dēties atļauts”). Ja tuvumā nav šādu 
peldvietu, tad peldēšanai vajag iz-
mantot vietas, kur krasts ir lēzens, ar 
cietu pamatu, bez lielas straumes un 
atvariem. Bērniem var ļaut rotaļāties ar 
piepūšamajiem peldlīdzekļiem (riņķi, 
matracīši, bumbas u. c.), peldēt tik tālu, 
cik pieaugušais var labi redzēt un kur 
nepieciešamības gadījumā var ātri pie-
steigties palīgā. Visdrošāk būs, ja pie-
augušais atradīsies ūdenī starp krastu 
un dziļumu. Nodarbojoties ar kādu no 
ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar 
laivu, kuteri vai kādu citu peldlīdzekli, 
obligāti jāvelk glābšanas vestes.

VUGD atgādina, ka pie ūdenstilpēm 
uz mirkli nepieskatīts bērns var pakļūt 
zem ūdens un noslīkt. Piemēram, arī 
piemājas dīķi bieži kļūst par traģēdi-

jas iemeslu, tāpēc bērnu nedrīkst atstāt 
bez pieskatīšanas pagalmā, ja tajā ir iz-
veidots dīķis vai piepūšamais baseins. 
VUGD aicina vecākus apzināties, ka 
atrašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, 
bet gan divkāršs darbs: bērni visu lai-
ku, bez pārtraukuma, ir jāuzmana – pat 
vienā minūtē, kad no bērna novērsta uz-
manība, var notikt liela nelaime un viņš 
var iekrist ūdenī.

2. Kā rīkoties, ja notikusi nelaime, 
un kādos gadījumos jāzvana uz tāl-
runi 112

Nereti brīžos, kad notikusi nelaime, 
ne tikai bērni, bet arī pieaugušie apjūk 
un nezina, kā pareizi rīkoties un kur ir 
jāzvana, lai saņemtu palīdzību. Pieau-
gušajiem ar bērniem ir jāpārrunā rīcība 
situācijās, kad ir notikusi nelaime: jā-
pārrunā tas, kuros gadījumos ir jāzva-
na ugunsdzēsējiem glābējiem uz tāl-
runi 112 un kāda informācija jāsniedz 
piezvanot, kā arī iespējamā rīcība si-
tuācijās, kad ir notikusi nelaime, bet 
nav pieejams telefons, – tad ir jāmeklē 
tuvākais pieaugušais un jāizstāsta par 
notikušo.

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts 
un viņi apzinātos, ka par katru nelaimi 
ir nekavējoties jāziņo, jo tad vēl ir ie-
spējams glābt gan cilvēkus, gan īpašu-
mus. Bērnam ir jāizskaidro, ka viņam 
par nelaimes izraisīšanu nedraudēs 
sods, citādi kritiskā brīdī bērns domās 
nevis par to, kā izglābties pašam, bet 
gan par to, kā izvairīties no gaidāmā 
soda.

3. Kā droši lietot plītis un elektro-
ierīces, paliekot mājās bez pieaugušo 
klātbūtnes

Vasarā noteikti būs dienas, kas bez 
pieaugušo klātbūtnes jāpavada telpās. 
Atstājot mājās vienatnē bērnus, aici-
nām vecākus parūpēties, lai bērniem 
pašiem nav jāgatavo vai jāsilda ēdiens 
uz plīts, jo, nepareizi darbojoties ar plīti 
vai aizmirstot ēdienu uz tās un aizskrie-
not ar draugiem spēlēties, var izcelties 
ugunsgrēks.

Ne vienmēr bērnu izraisīto ugunsgrē-
ku iemesls ir pārgalvība. Ugunsgrēki 
nereti izceļas tieši bērnu nezināšanas 
vai neprasmes veikt saimnieciskos 
darbus dēļ. Pirms uzticēt bērniem pat-
stāvīgi darboties ap plīti vai kādu citu 
sadzīves tehniku, VUGD ierosina vecā-
kiem kopā ar bērniem to izmēģināt, pie-
mēram, gatavot ēdienu un tikai pēc tam 
ļaut bērnam rīkoties virtuvē patstāvīgi.

4. Kāpēc pieaugušais jāinformē 
par to, kurp plāno doties un cik ilgi 
būt projām

Sākoties vasaras brīvlaikam, dau-
dzi bērni mājās paliks vieni, taču ve-
cākiem būtu jāiemāca bērni regulāri 
informēt vecākus, kurp viņi nolēmuši 
doties un ar ko kopā un cik ilgu laiku 
būs prom.

Ikvienam no vecākiem jebkurā lai-
kā būtu jāspēj atbildēt uz jautājumu, 
kur pašlaik atrodas un ar ko nodarbo-
jas viņa nepilngadīgais bērns. Tas īpaši 
nepieciešams situācijās, kad ar bērnu 
ir noticis kāds nelaimes gadījums vai 
vajadzīga vecāku palīdzība, bet bērns 
satraukumā var nespēt uzreiz nosaukt 
precīzu savas atrašanās vietu.

5. Kāpēc nedrīkst atrasties pames-
tās ēkās un būvlaukumos un staigāt 
pa tiem

Ja bērni vasaras brīvlaiku pavada pil-
sētā, aiciniet viņus par pastaigu un rota-
ļu vietu neizvēlēties pamestas jauncel-
tnes un ēkas. Tas var būt ļoti bīstami, jo 
ir iespējams nokrist no liela augstuma, 
iekrist bedrē ar būvgružiem, tādējādi 
gūstot nopietnus savainojumus un pat 
apdraudot savu dzīvību.

VUGD aicina vecākus ar bērniem 
pārrunāt viņu drošības jautājumus, lai 
bērni nekāptu uz ēku jumtiem un ne-
staigātu pa pamestām ēkām.

Agrita Vītola,
VUGD Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas nodaļa
Tālr. 67075854, 

agrita.vitola@vugd.gov.lv

Pieminot genocīda 
upurus…

2019. gada 14. jūnijā plkst. 11.00 
pulcēsimies Cesvaines evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā, lai pieminētu 
komunistiskā genocīda upuru pie-
miņu. Pēc piemiņas svētbrīža baz-
nīcā – ziedu nolikšana pie represēto 
akmens baznīcas dārzā.


