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Austrumlatvijas folkloras kopu skate Cesvainē 3. JŪNIJA 
PAŠVALDĪBU 
VĒLĒŠANAS

Cesvainiešiem panākumi apriņķa koru skatēs

2017. gada 3. jūnijā Latvijā 
notiks pašvaldību vēlēšanas. 
Arī Cesvaines novada balss-
tiesīgajiem iedzīvotājiem būs 
jāizdara izvēle, ievēlot 9 de-
putātus, kuriem tiks uzticēta 
Cesvaines pašvaldības vadība 
nākamos četrus gadus.

Cesvaines novadā darbosies 
divi vēlēšanu iecirkņi:

Nr. 655 – CESVAINES 
KULTŪRAS NAMS, Pils 
iela 8, Cesvaine, Cesvaines 
nov.;

Nr. 953 – KRAUKĻU SKO-
LA, „Kraukļu skola”, Cesvai-
nes pag., Cesvaines nov.

Iecirkņu darba laiks pašval-
dību vēlēšanu dienā, 3. jūnijā, 
ir no pulksten 7.00 līdz 22.00. 
Trīs dienas pirms vēlēšanām 
dažas stundas dienā var nobal-
sot iepriekš:

31. maijā no plkst. 17.00 
līdz 20.00,

1. jūnijā no plkst. 9.00 
līdz 12.00,

2. jūnijā no plkst. 10.00 
līdz 16.00.

Vēlētāji, kuri veselības stā-
vokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, 
ar 29. maiju var pieteikt balso-
šanu savā atrašanās vietā. Šo 
iespēju var izmantot, ja vēlētājs 
vēlēšanu dienā atradīsies sava 
iecirkņa teritorijā. Lai pieteiktu 
balsošanu dzīvesvietā, ir jāuz-
raksta iesniegums, kurā ir jā-
norāda vēlētāja vārds, uzvārds, 
personas kods, adrese, kur jā-
ierodas vēlēšanu komisijai, un 
kontakttālrunis. Iesniegums ir 
jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs 
ir reģistrēts. Iesniegumu iecir-
knī drīkst nogādāt jebkura vēlē-
tāja uzticības persona. Vēlētāja 
uzticības persona iesniegumu 
vēlētāja vārdā var aizpildīt arī 
uz vietas vēlēšanu iecirknī.

Vēlētājiem ir tiesības balsot 
pašvaldībā, kur ir reģistrētā 
dzīvesvieta 90 dienu pirms 
vēlēšanu dienas, vai pašvaldī-
bā, kur viņiem pieder likumā 
noteiktā kārtībā reģistrēts ne-
kustamais īpašums. Piedaloties 
pašvaldību vēlēšanās, ir nepie-
ciešama pase vai personas ap-
liecība.

Latvijas simtgades zīmē 
2018. gada jūnijā notiks Starptau-
tiskais folkloras festivāls „Balti-
ca”, kura tēma būs „Ziedēšana. 
Jāņi”, dodot iespēju ielīgot, līgot 
un aplīgot, saulgriežos cildināt 
dabas un cilvēka ziedēšanu. Ga-
tavojoties šim pasākumam, visos 
Latvijas novados notika folkloras 
kopu un etnogrāfisko ansambļu 
skates.

23. aprīlī Cesvaines vidusskolas 
aulā folkloras kopu skatē pulcējās 
27 kopas gan no apkārtējiem no-
vadiem – Madonas, Gulbenes, Lu-
bānas, gan arī no tālākām vietām – 
Valkas, Alūksnes, Jaunlaicenes, 
Mazsalacas, Vidrižiem, Kokneses, 
Pļaviņām, Varakļāniem, Naujenes, 

Vīpes, Atašienes, Dekšārēm un Rī-
gas.

Ārā krita pa retai sniega pārslai, 
bet vidusskolas aulā skanēja dzies-
mas par plaukšanu un ziedēšanu. 
Skates I daļa tematiski bija saistīta 
ar vasaras saulgriežiem – Jāņiem, 
II daļā skanēja dziesmas par no-
risēm dabā un krāšņāko laiku cil-
vēka dzīvē – jaunību, precību un 
kāzu laiku.

Folkloras kopu skati vērtēja Lat-
vijas Nacionālā kultūras centra 
folkloras ekspertes Gita Lancere, 
Māra Mellēna, Zane Šmite, kā arī 
tautastērpu eksperte Linda Rube-
na.

Ar dvēseliskumu, ģimenisku-
mu un dabas izjūtu smalkumu 

skati sāka „Pērlis” no Druvienas, 
ar sava novada līgotnēm to turpi-
nāja Lizuma „Ūdenszāles”, Pļa-
viņu „Āre”, folkloras kopas no 
Rankas un Varakļāniem. Sētas 
pušķošana, gatavošanās Jāņiem 
bija Ērgļu „Pulgosniešu” pārziņā, 
par jāņuzālēm un Jāņu vainagiem 
līgoja Jaunlaicenes „Putnis”, Val-
kas „Nāburgi”, Meirānu „Sietiņš” 
un Kalsnavas „Vesetnieki”. Alus 
dziesmas skanēja vīru kopas „Kū-
zuls” izpildījumā, bet rotaļas un 
dančus bija atveduši Atašienes 
„Vīraksne”, Stradu pagasta „Saul-
gani”, kā arī Sēļu novada dziedā-
tāji un muzikanti no Mazsalacas 
puses. Folkloras kopa „Krauklē-
nieši” bija izvēlējusies puišu un 

meitu dziesmas, aplīgošanas un 
alus dziesmas.

II daļu ar vīrišķīgu akcentu uz-
sāka folkloras un seno cīņu kopa 
„Vilkači”, dziedot karavīru dzies-
mas. Dabas un jaunības skaistumu 
cildināja „Līgo” no Stradu pagasta 
un Lubānas dziedātājas, Naujenes 
„Rūžeņa” ienesa latgaliskās tra-
dīcijas īpatnējo skanējumu. Seno 
lībiešu mantojumu godā cēla Vid-
rižu folkloras kopa „Delve”. Sar-
kaņu „Libe”, Barkavas „Madava”, 
Murmastienes folkloras kopa un 
Kokneses „Urgas” dziedāja precī-
bu dziesmas, ko Madonas „Vēr-
tumnieki” noslēdza ar mičošanas 
un kāzu dziesmām. Visbeidzot – 
spridzīga jauniešu kopa „Lākači” 
no Vīpes ar savu muzicēšanu aiz-
rāva gan skatītājus, gan skates da-
lībniekus.

Daudzveidība tautasdziesmu 
tekstos, melodijās, tērpos un iera-
žās kārtējo reizi ļāva pārliecināties, 
cik bagāti esam ar savu tradicionā-
lo mantojumu, kuru ir tikai jāprot 
atrast, parādīt, kurā ir jāieklausās 
un jāieskatās.

Atzinīgie žūrijas un kopu dalīb-
nieku vārdi apliecināja, ka Cesvai-
nē protam un varam veidot šāda 
veida pasākumus. Paldies par at-
saucību vidusskolas direktoram 
un darbiniekiem, kā arī 10. klases 
meitenēm Ilutai, Sindijai un Mārai!

Baiba Putniņa,
Kristīnes Aumeles foto

Gatavojoties XXVI Vispārējiem 
latviešu dziesmu un XVI deju svēt-
kiem, 2017. gada martā un aprīlī 
notika Latvijas koru skates, kas 
ir būtisks dziesmu un deju svētku 

starplaika pasākums. Koru skates 
mērķis ir veicināt, attīstīt, kopt un 
tālāk pilnveidot dziesmu un deju 
svētku tradīcijas ilgtspējai nozīmī-
gāko izpausmi – koru kopdziedāša-

Jauktais koris „Cesvaine”

„Krauklēniešu” uzstāšanās

nas tradīciju, īpaši sekmējot izpildī-
jumu a capella.

Ir noslēgušās Madonas apriņķa 
koru skates, kurās Cesvaines ama-
tierkolektīvi ir guvuši ievērojamus 

panākumus un iespēju piedalīties 
XXVI Vispārējos latviešu dzies-
mu un XVI deju svētkos. Koriem 
skatēs bija jādzied trīs dziesmas – 
divi izlozes un viens brīvas izvēles 
skaņdarbs. Kolektīvus skatē vērtēja 
žūrija trīs kora mūzikas ekspertu 
sastāvā.

Cesvaines novada kultūras nama 
jauktais koris „Cesvaine” (diriģen-
te Ija Voiniča) ieguva visaugstāko 
punktu skaitu (43 punkti) jaukto 
koru A grupā, saņemot I pakāpes 
diplomu. Arī senioru koris „Virši” 
(diriģente Antra Āboltiņa) iegu-
va I pakāpes diplomu, nopelnot 
40,44 punktus.

Lepojamies ar lieliskajiem ces-
vainiešu panākumiem koru skatē. 
Paldies kuplajam dziedātāju pul-
kam un diriģentēm par ieguldīto 
darbu, cildinot Cesvaines vārdu 
pāri novada robežām!

Linda Vanaga,
Latvijas Nacionālā kultūras 

centra informācija,
autores foto
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Nr. 
p. k.

Vārds, 
uzvārds

Dzimša-
nas gads

Reģistrētā 
dzīvesvieta Izglītība Pamatdarbavieta Amats

1. Juris 
Rozenbergs

1950. Cesvaines 
novads

Vidējā 
profesio-

nālā

Cesvaines novada 
Cesvaines sociālais 

dienests

Pārvald-
nieks

2. Ilvija 
Trupavniece

1987. Cesvaines 
novads

Augstākā Bērna kopšanas 
atvaļinājumā

–

3. Judīte 
Rakuzova

1989. Cesvaines 
novads

Augstākā Cesvaines internāt-
pamatskola

Skolotāja

4. Ilga Rumpe 1963. Cesvaines 
novads

Augstākā Cesvaines pirmsko-
la „Brīnumzeme”

Skolotāja

5. Raimonds 
Jēgers

1970. Gulbenes 
novads

Augstākā SIA „RC līnija” Valdes 
loceklis

6. Vitālijs 
Stikāns

1973. Cesvaines 
novads

Augstākā Varakļānu 
SIA „Dzīvokļu 

komunālais uzņē-
mums”

Valdes 
loceklis

7. Dzintars 
Tonnis

1984. Cesvaines 
novads

Augstākā Dzelzavas pamat-
skola

Skolotājs

8. Māris 
Apfelbergs

1975. Cesvaines 
novads

Augstākā Cesvaines pils Saim-
niecības 
pārzinis

9. Baiba 
Putniņa

1960. Cesvaines 
novads

Augstākā Cesvaines vidus-
skola

Skolotāja

Vēlētāju apvienība „Novada saimnieks”

Novada attīstības prioritātes
Lai pastāvētu stabils novads un tas spētu at-

tīstīties, kā prioritātei novadā ir jābūt ģimenei, 
jo ģimene ne tikai būtiski ietekmē valsts un 
sabiedrības labklājību, bet veic arī citas sva-
rīgas funkcijas – uztur demogrāfisko stāvok-
li, nodrošina bērnu un jauniešu socializāciju 
un sagatavošanu patstāvīgai dzīvei. Novada 
uzdevums ir veicināt ģimeņu veidošanos, no-
turīgumu un labklājību, kā arī sniegt atbalstu 
esošajām un topošajām ģimenēm:

• piešķirt pabalstu pašvaldībā jaundzimuša-
jiem;

• atbalstīt pašvaldībā pirmklasniekus, uzsā-
kot skolas gaitas;

• lemt par brīvpusdienām pirmsskolas izglī-
tības iestādē un skolā;

• sniegt atbalstu daudzbērnu ģimenēm mak-
sas ārpusklases nodarbībās, kā arī maksas pa-
sākumos Cesvainē;

• atbalstīt bērnu nodarbinātību skolu brīvlai-
kos;

 veicināt sociāli neaizsargāto ģimeņu iekļau-
šanos sabiedrībā.

Lai novadā nodrošinātu attīstību un at-
balstu sociālajā jomā:

• veselības aprūpes pakalpojumu saglabāša-
na un tālāka attīstība novadā;

• atbalsts pensionāriem veselības pakalpoju-
mu nodrošināšanai;

• sociālo dzīvokļu izveide novadā;
• sociālā aprūpes centra paplašināšana un 

uzlabošana;
• mājaprūpes pakalpojuma izveide;
• dienas sociālās aprūpes centra izveidošana;
• paliatīvās aprūpes nodrošinājums novada 

iedzīvotājiem;
• atbalsts represētajiem.
Novada pašvaldības attīstība:
• Cesvaine kā patstāvīgs novads ar perspek-

tīvām attīstības tendencēm;
• Cesvaines attīstība atbilstoši programmai 

un teritorijas plānojumam;
• Eiropas Savienības fondu un valsts investī-

ciju līdzekļu piesaiste;
• sadarbība ar kaimiņu novadiem un to uz-

ņēmējiem;
• atbalsts uzņēmējiem un zemniekiem kopī-

go jautājumu risināšanā;
• tūrisma attīstība novadā;
• nacionāli patriotisko ideju un darbības at-

balsts;
• sadarbība ar Zemessardzi un jaunsargiem;
• sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām 

un reliģiskajām konfesijām;
• drošības un kārtības uzturēšana novadā;
• informācija par pieņemtajiem lēmumiem 

un to izpildi.
Infrastruktūra novadā:

• ceļu un ielu seguma uzturēšana, atjaunoša-
na un remonts;

• atbalsts daudzdzīvokļu māju apsaimnieko-
šanas jautājumu risināšanā;

• pilsētas katlumājas rekonstrukcija;
• ūdenssaimniecības pakalpojumu tālāka at-

tīstība;
• sadarbība ar iedzīvotājiem nepieciešamo 

infrastruktūras objektu izveidē un uzturēšanā;
• novada kultūrvēsturisko pieminekļu sakār-

tošana un uzturēšana.
Izglītība un kultūra:
• pirmsskolas izglītības iestādes uzturēšanas 

un pedagogu finansējuma nepieciešamais no-
drošinājums;

• vidusskolas attīstības veicināšana;
• internātpamatskolas reorganizācija;
• atbalsts profesionālajai tālākizglītībai un 

mūžizglītībai;
• Mūzikas un mākslas skolas saglabāšana;
• amatierkolektīvu saglabāšana un atbalstī-

šana.
Sports:
• bērnu un jaunatnes aktivitāšu atbalstīšana;
• sporta pasākumu aktivizēšana;
• atbalsts novada sportistiem nozīmīga mē-

roga sacensībās;
• ziemas sporta veidu popularizēšana – ho-

keja laukuma, slēpošanas trases izveide;
• novada sporta svētku atjaunošana;
• senioru sporta spēļu organizēšana.
Tuvākā laikā veicamie darbi novadā:
• vidusskolas sporta zāles būvniecība;
• Cesvaines pils jumta un iekštelpu atjauno-

šana;
• staļļu ēkas jumta nomaiņa;
• sākumskolas pārcelšana uz vidusskolas 

telpām;
• Mūzikas un mākslas skolas pārcelšana uz 

sākumskolas telpām;
• Pils ielas un Brīvības ielas rekonstrukcija;
• lauku ceļu stāvokļa uzlabošana;
• sociālās aprūpes centra paplašināšana;
• bērnu spēļu laukuma un senioru sporta lau-

kuma pilnveidošana;
• atbalsts kolektīviem, gatavojoties Vispārē-

jiem latviešu dziesmu un deju svētkiem.
Nākotnes darbu redzējums:
• arhitektoniski vienota pilsētas vēsturiskā 

centra atjaunošana;
• pils parka attīstības plāna izveide un parka 

sakopšana;
• lauku un pilsētas ceļu sakārtošana;
• daudzdzīvokļu māju un pašvaldības īpašu-

mu apsaimniekošanas uzlabojums;
• izglītības kvalitātes paaugstināšana vidus-

skolā;
• trenažieru zāles izveide jaunajā sporta hallē;
• sociālās mājas izveide.

„Jaunais vilnis”

Nr. 
p. k.

Vārds, 
uzvārds

Dzimša-
nas gads

Reģistrētā 
dzīvesvieta

Izglītība Pamatdarbavieta Amats

1. Imants 
Spridzāns

1974. Cesvaines 
novads

Vidējā IK „Tas pats 
Spridzāns”

Direktors

2. Kārlis 
Edvards 
Bandenieks

1958. Cesvaines 
novads

Augstākā „Lidumi Farms Ltd” Valdes 
loceklis

3. Vilis Ozols 1940. Cesvaines 
novads

Vidējā Pensionārs –

4. Dzintars 
Graudups

1956. Cesvaines 
novads

Vidējā Pašnodarbinātais –

5. Andrejs 
Teteris

1989. Cesvaines 
novads

Vidējā AS „G4S Latvia” Apsargs 

Programmas mērķi un galvenās priori-
tātes

PAR DOMU, IZGLĪTĪBU UN IZDARĪTO 
DARBU! (Imants Spridzāns)

Cesvaines pilsētas un novada ilgtspējīgai 
attīstībai par prioritāti uzskatām Cesvaines 
novada iedzīvotājus, izglītību un atbalstu 
Cesvaines novada esošajiem un, jo sevišķi, 
jaunajiem uzņēmējiem, lai nodrošinātu jaunu 
darba vietu veidošanos novada teritorijā un 
nepārtrauktību labklājības attīstībai novada 
iedzīvotājiem nākotnē.

Izveidot jaunu tramvaja sliežu ceļu un uz-
sākt tramvaja kustību maršrutā Mācītājmui-
ža–Pils iela–Parka iela–Cesvaines vidussko-
la–autoosta–Cesvaines vilciena stacija (ar 
iespējamām izmaiņām maršrutā).

Izglītība:
* Latvijas novadu jaunatnes piesaiste, no-

drošinot bezmaksas transportu vai apmaksā-
jot transporta izdevumus uz izglītības iestā-
dēm Cesvainē;

* Cesvaines internātskolas telpās radīt ap-
stākļus profesionālās izglītības mācību pro-
grammu izveidei un akreditācijai. Internāt-
skolas audzēkņu tālākizglītības programmu 
veikt Cesvaines vidusskolā.

Kultūra:
* saglabāt un popularizēt materiālās un ne-

materiālās kultūrvēsturiskā mantojuma vērtī-
bas, aktualizēt un stiprināt sabiedrības identi-
tātes un piederības saites;

* atbalstīt vietējos māksliniekus, amatnie-
kus, mājražotājus, pašdarbniekus;

* izstrādāt atbalsta programmu un projekta 
nolikumu vietējo kultūras, izglītības, spor-
ta, uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu 
turpmākai motivēšanai un atbalstam.

Sadarbība:
* atbalstīt vietējos uzņēmējus, lauksaimnie-

kus, zemniekus, piedāvājot nodokļu atvieglo-
jumus tādos gadījumos, ja tiek nodrošinātas 
darba vietas vietējiem iedzīvotājiem, kā arī 
izveidotas darba vietas skolēniem vasaras 
brīvdienās;

* veidot sadarbības tīklu ar kaimiņu nova-
diem, iesaistīties kopīgās aktivitātēs, izstrādāt 

un realizēt kopīgus reģionālos un pārrobežu 
sadarbības projektus.

Tūrisms:
* nodrošināt iespēju Cesvaines novada ie-

dzīvotājiem bez maksas apmeklēt vietējos 
tūrisma objektus;

* piesaistīt tūrisma pakalpojumu piedāvā-
šanai tālredzīgus darbiniekus ar ilgtspējīgu 
nozares redzējumu;

* aktualizēt jaunu tūrisma pakalpojumu izvei-
di, atjaunot Cesvaines pilsētas vēsturisko apbū-
vi kā vienotu un stratēģiski plānotu kompleksu;

* sakopt Cesvaines parka teritoriju un piln-
veidot vides tūrisma, dabas taku, apskates ob-
jektu izveidi un izvietošanu parka teritorijā;

* aktualizēt pasākumu vietas izveidi Ces-
vaines parka teritorijā, analizēt un stratēģiski 
plānot kultūras un sporta pasākumu pieejamī-
bu, grafiku un maksimālo noslodzi izveidota-
jās atpūtas vietās.

Saimniecība:
* izveidot ceļa segumu un veikt teritorijas 

labiekārtošanas darbus pie Cesvaines vidus-
skolas ēkas – Madonas ielas un Veidenbauma 
ielas ceļu segumi.

Sociālās garantijas un sabiedrības inte-
grācija:

* atbalstīt maznodrošinātās, trūcīgās un 
daudzbērnu ģimenes.

Komunikācija:
* veicināt novada laikraksta „Cesvaines 

ziņas” neatkarību, dot iespēju katram novada 
iedzīvotājam brīvi paust savu viedokli;

* rast iespēju novada laikrakstu izplatīt bez 
maksas;

* organizēt regulāras tikšanās ar iedzīvotā-
jiem un uzņēmējiem.

Sports:
* aktīvi piedalīties un organizēt visu cesvai-

niešu nūjošanas pasākumus.
Vide:
* veidot šķirotu atkritumu savākšanu. Radīt 

interesi pašvaldības iedzīvotājiem šķirot sa-
dzīves atkritumus un nepiesārņot vidi.

Drošība:
* izveidot ātrumu ierobežojošās barjeras 

pret Cesvaines pili Pils ielā pie gājēju pārejas.
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Sekmējot to, ka iedzīvotājiem un uzņē-
mējiem ir vēlēšanās, interese dzīvot, strā-
dāt Cesvaines novadā, nodrošināt pašval-
dības attīstību:

- paliekot Cesvainei kā patstāvīgam nova-
dam, kurš sadarbojas ar kaimiņnovadiem;

- rūpējoties par novada ekonomisko attīstī-
bu un pārvaldes darba pilnveidošanu;

- Cesvaines novadam attīstoties saskaņā ar 
pašvaldības plānošanas dokumentiem, kuri 
tiek pārskatīti atbilstoši reālajai situācijai;

- piesaistot Eiropas Savienības un valsts in-
vestīciju līdzekļus;

- sadarbojoties ar Cesvaines un kaimiņno-
vadu uzņēmējiem kopīgu ideju realizācijā;

- atbalstot starpnovadu biznesa inkubatoru 
Madonā;

- piesaistot uzņēmējdarbības speciālistu 
Cesvainē;

- informējot par pašvaldības pieņemtajiem 
lēmumiem;

- atbalstot nacionāli patriotiskās idejas un 
darbības;

- sadarbojoties ar Zemessardzi un atbalstot 
jaunsargus;

- atbalstot tūrisma aktivitātes;
- veicinot jauniešu iniciatīvas un aktivitātes;
- uzturot drošību un kārtību.
Nodrošināt infrastruktūras attīstību:
- atjaunojot, uzturot, remontējot ielas un 

lauku ceļus;
- rekonstruējot Brīvības ielas posmu uz 

„Antragiem”;
- veicot Pils ielas rekonstrukciju;
- realizējot lauku ceļu atbalsta programmu;
- turpinot tūrisma infrastruktūras sakārto-

šanu;
- izstrādājot un realizējot Cesvaines pilsētas 

katlumājas projektu;
- veicinot vides sakārtošanu un uzturēšanu, 

rīkojot atbilstošus konkursus;
- saglabājot un uzturot kultūrvēsturiskos 

objektus;
- atbalstot iedzīvotāju aktivitātes daudzdzī-

vokļu māju apsaimniekošanā;
- regulāri pārskatot un sakārtojot pašvaldī-

bas īpašumus;
- sakārtojot Madonas ielas posmu gar vi-

dusskolu;
- veicot Cesvaines centra krustojuma pār-

projektēšanu pārbūvei.
Nodrošināt izglītības kvalitāti:
- veicot sporta zāles būvniecību pie vidus-

skolas;
- atbalstot izglītības iestāžu un citu institū-

„Savam novadam”

Nr. 
p. k.

Vārds, 
uzvārds

Dzimša-
nas gads

Reģistrētā 
dzīvesvieta

Izglītība Pamatdarbavieta Amats

1. Vilnis Špats 1966. Cesvaines 
novads

Augstākā Cesvaines novada 
dome

Priekšsēdē-
tājs 

2. Didzis 
Baunis

1965. Madonas 
novads

Augstākā Cesvaines vidus-
skola

Direktors 

3. Dzintars 
Bušs

1968. Cesvaines 
novads

Augstākā VAS „LVRTC” Vadošais 
inženieris 

4. Jānis Vanags 1964. Madonas 
novads

Augstākā SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpo-

jumi”

Tehniskais 
speciālists

5. Aldis 
Krūmiņš

1940. Cesvaines 
novads

Augstākā Pensionārs –

6. Līga Ozola 1970. Cesvaines 
novads

Augstākā SIA „Ozols LG” Veikala 
vadītāja

7. Ervīns 
Urbāns

1975. Jaunpiebal-
gas novads

Augstākā AS „Cesvaines 
piens”

Tehniskās 
struktūr-
vienības 
vadītājs

8. Gints Lapsa 1983. Cesvaines 
novads

Augstākā SIA „Fox Auto” Valdes 
loceklis

9. Raivis 
Truhanovs

1988. Cesvaines 
novads

Augstākā ZS „Lejas Baltiņi” Vadītājs 

10. Uģis 
Staršinskis

1994. Cesvaines 
novads

Augstākā SIA „ENC” Elektro-
montieris

11. Vēsma Nora 1961. Cesvaines 
novads

Augstākā Cesvaines biblio-
tēka

Vadītāja

12. Skaidrīte 
Aveniņa

1954. Cesvaines 
novads

Augstākā Cesvaines pirmsko-
la „Brīnumzeme”

Vadītāja

ciju iesaistīšanu dažādos izglītības projektos;
- atbalstot izglītības iestāžu pedagogu tā-

lākizglītību;
- atbalstot profesionālās pilnveides pro-

grammu vidusskolēniem (autoapmācība, uz-
ņēmējdarbības pamati u. c.);

- atbalstot interešu izglītību un mūžizglītī-
bu;

- pilnveidojot izglītības un kultūras iestāžu 
materiāli tehnisko bāzi;

- nodrošinot daļēji dotētu brīvpusdienu pie-
šķiršanu izglītojamajiem no piecgadīgo un 
sešgadīgo apmācības līdz pamatskolas beig-
šanai;

- veicinot izglītības un kultūras iestāžu sa-
darbību un komunikāciju;

- prēmējot skolēnus izglītības un sporta mā-
cību konkursu uzvarētājus.

Nodrošinot sociālos pakalpojumus un 
veselības aprūpes pieejamību:

- attīstot un atbalstot uzlabojumus sociālo 
pakalpojumu jomā;

- atbalstot sociālos projektus;
- sniedzot atbalstu vecākiem, kuri audzina 

bērnus ar īpašām vajadzībām;
- atbalstot sociālo dzīvokļu iekārtošanu;
- sniedzot materiālu atbalstu ģimenēm bēr-

nu piedzimšanas gadījumā;
- atbalstot materiāli ģimenes, kuru bērni sāk 

mācības Cesvaines skolu pirmajās klasēs;
- saglabājot un attīstot veselības aprūpes 

pakalpojumus;
- līdzdarbojoties sabiedrības izglītošanā par 

atkarību veicinošu vielu kaitīgumu;
- labiekārtojot, uzturot pansionāta ēku.
Nodrošināt kultūras un sporta jomas:
- atjaunojot Cesvaines pils jumtu un iekš-

telpas;
- nomainot staļļu ēkas jumtu;
- atbalstot Latvijas simtgades pasākumus 

Cesvainē;
-  izveidojot piemiņas vietu Jānim Ezeri-

ņam – izcilajam novadniekam, rakstniekam, 
novelistam;

- atbalstot Cesvaines pašdarbības kolektīvu 
dalību Latvijas dziesmu un deju svētkos;

- atbalstot novada kultūras un sporta pasā-
kumus;

- atbalstot amatiermākslas kolektīvus;
- sniedzot atbalstu sabiedriskajām organi-

zācijām un interešu grupām;
- atbalstot sportistus, kuri sekmē Cesvaines 

novada pazīstamību;
- sadarbojoties ar tradicionālajām reliģiska-

jām organizācijām.

* Piekrita, ka Cesvaines kultūras nams 
slēdz līgumu par skaņas aparatūras komplekta 
iegādi, nepārsniedzot 6629 euro.

* Apstiprināja uzraudzības pārskatu par 
Cesvaines novada attīstības programmas 
2012.–2018. gadam īstenošanas rezultātiem 
2015. gadā.

* Piekrita, ka domes priekšsēdētājs kā ka-
pitāldaļu turētāja pārstāvis SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” dalībnieku sapulcē 
apstiprina SIA „Cesvaines komunālie pakal-
pojumi” pamatkapitāla palielināšanas notei-
kumus, paredzot pamatkapitāla palielināša-
nu. Nolēma izdarīt ieguldījumus 11 000 euro 
apmērā sabiedrības pamatkapitālā, pretī sa-
ņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu, paredzot 
daļas apmaksāt 3 mēnešu laikā.

* Noteica Cesvaines novada izglītības ies-
tāžu atrašanās vietas, sākot ar 2017. gada 
1. septembri: Cesvaines vidusskolas 1.–
4. klase – Cesvaines vidusskolā Madonas 
ielā 1 Cesvainē; Cesvaines Mūzikas un māks-
las skola – Celtnieku ielā 1 Cesvainē. Noteica 
Cesvaines vidusskolas direktoram un Cesvai-
nes Mūzikas un mākslas skolas direktorei or-
ganizēt skolu pārvietošanu.

* Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Ces-
vaines tūrisma centrs” 2016. gada darbības 
pārskatu un 2017. gada darba plānu. Ievērojot 
aģentūras nolikumā noteikto, uzdeva pašval-
dības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” 
direktorei 2018. gada darba plānu iesniegt do-
mei līdz 2017. gada 15. novembrim, pārska-
tu par 2017. gada darbību – līdz 2018. gada 
30. janvārim.

* No pašvaldības budžeta līdzekļiem ne-
paredzētiem gadījumiem nolēma apmaksāt 
novada daudzbērnu ģimenes viena bērna, 
kurš 2 mēnešus pavadīs viesģimenē Francijā, 
lidmašīnas biļetes turp un atpakaļ par kopējo 
summu 315 euro bērnam, apdrošināšanas iz-
maksas – 35 euro. Ir paredzēts vecāku līdzfi-
nansējums – 70 euro, kas ir jāiemaksā domes 
kasē līdz 2017. gada 20. jūnijam.

* Izveidoja delegāciju uz pierobežu reģio-
nu pašvaldību forumu Pleskavas apgabalā 
Krievijā 3 cilvēku sastāvā: domes priekšsēdē-
tājs Vilnis Špats, domes izpilddirektors Uģis 
Fjodorovs un domes projektu vadītāja Iveta 
Raimo. Par aizvietotājiem noteica domes 
priekšsēdētāja 1. vietnieku Juri Rozenber-
gu un Cesvaines novada bāriņtiesas vadītāju 
Sarmīti Šķēlu.

* Nolēma pagarināt īres līgumu par dienes-
ta dzīvokļa Pils ielā 2 Cesvainē Cesvaines no-
vadā īri līdz 2018. gada 31. maijam.

* Atbalstīja, ka pašvaldības SIA „Cesvaines 
siltums” izstrādā projekta iesniegumu darbī-

24. aprīļa domes ārkārtas sēdē

25. aprīļa domes sēdē

* Nolēma izbeigt Cesvaines novada vēlē-
šanu komisijas locekles Līgas Zvirgzdiņas 
darbību Cesvaines novada vēlēšanu komisijā.

* Noteica, ka kandidātus Cesvaines no-
vada vēlēšanu komisijai var pieteikt līdz 
2017. gada 28. aprīlim.

bas programmas „Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt 
energoefektivitāti un vietējo AER izmantoša-
nu centralizētajā siltumapgādē” pirmo pro-
jektu iesniegumu atlases kārtai. Projektā ir 
paredzēta jaunas katlumājas (ar šķeldas kat-
lu) izbūve. Projekta apstiprināšanas gadījumā 
tiek paredzēts domes finansiālais atbalsts – 
ieguldījums pamatkapitālā 25 % apmērā no 
projekta attiecināmajām izmaksām.

* Nolēma izslēgt no interešu izglītības 
programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas 
sadales komisijas sastāva Intu Rumpīti, kā arī 
iekļaut šajā komisijā izglītības darba speciā-
listi Rudīti Adamkoviču.

* Apstiprināja zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma „Mācītājmuižas lauki”, 
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, zemes 
vienības sadalei.

* Nolēma garāžu ēkai piešķirt adresi Kras-
ta iela 6A, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-
4871.

* Nolēma mainīt nekustamajam īpašumam 
„Lielšņuceni” nosaukumu uz „Rasas”, Ces-
vaines pagasts, Cesvaines novads.

* Iznomāja vairāku pašvaldībai piekritīgu 
zemesgabalu daļas uz 5 gadiem lauksaimnie-
ciskajai darbībai bez apbūves tiesībām, nosa-
kot līgumā nomas maksu atbilstīgi normatī-
vajiem aktiem.

* Izīrēja pašvaldības dzīvokli, kura adrese ir 
„Dālijas” 2, Cesvaines pagasts, Cesvaines no-
vads, uz 3 gadiem, nosakot tiesības pagarināt 
īres līgumu tikai gadījumā, ja nav īres parādu.

* Atcēla Agitu Semjonovu no atbildīgās 
personas pienākumiem projekta „Vidzeme 
iekļauj” īstenošanā. Nolēma izveidot projekta 
vadības grupu 3 cilvēku sastāvā, ievēlot tajā 
sociālā dienesta vadītāju Dainu Markevicu – 
grupas vadītāja, domes izpilddirektoru Uģi 
Fjodorovu un domes iepirkumu speciālisti 
Ivetu Saulīti.

* Nolēma noslēgt sadarbības līgumu ar 
Būvniecības valsts kontroles biroju par būv-
niecības informācijas sistēmas lietošanu.

* Nolēma izslēgt no Cesvaines internātpa-
matskolas pamatlīdzekļu uzskaites vairākas 
elektrotehnikas iekārtas, kas ir tehniski un 
morāli novecojušas un nav derīgas tālākai iz-
mantošanai.

* Atcēla Agitu Semjonovu no atbildīgās 
personas pienākumiem projekta „Vesela un 
laimīga ģimene Cesvaines novadā” īstenoša-
nā.

* Nolēma vairākām zemes vienībām no-
teikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.

2. maija domes ārkārtas sēdē

10. maija domes ārkārtas sēdē

Ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifi

* Ievēlēja Dinu Tēbergu Cesvaines nova-
da vēlēšanu komisijā, kā arī iekļāva Klintu 
Galeju vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu 
sarakstā.

* Akceptēja kapitāldaļu turētāja dalībnieku 
sapulcē pieņemto lēmumu par SIA „Cesvai-

nes siltums” 2016. gada dividendēs neizmak-
sātās peļņas ieguldīšanu uzņēmuma attīstībā.

* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 12 „Gro-
zījumi Cesvaines novada domes 2017. gada 
16. marta saistošajos noteikumos Nr. 8 „Sais-
tošie noteikumi par dušas pakalpojumu””.

Ar Cesvaines novada domes 2017. gada 16. marta sēdes lēmumu Nr. 4 ar 2017. gada 
1. maiju ir noteikts jauns ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 1,47 EUR/m3 (bez PVN) un 
jauns kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,61 EUR/m3 (bez PVN).

SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”

* Apstiprināja zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma Pils ielā Cesvainē Cesvai-
nes novadā zemes vienības sadalei.

* Pārjaunoja noslēgto pirkuma līgumu par 

pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr. 2 pārdoša-
nu uz nomaksu, paredzot, ka pircēja saistības 
tiek pārņemtas.
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Aicinām Cesvaines iedzīvotājus un 
uzņēmējus aizpildīt aptaujas anketu par 

turpmākajiem novada attīstības virzieniem

Paziņojums par līdzdalības iespējām 
attīstības programmas izstrādes procesā

Iedzīvotāji jautā

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 8
Cesvainē 2017. gada 16. martā (sēdes protokols Nr. 4, 8. §)

Saistošie noteikumi par dušas pakalpojumu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

43. panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un 
palīdzības likuma 3. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka personas, kurām 
ir tiesības saņemt dušas pakalpojumu ar atvieglo-
jumu (turpmāk – pakalpojums), tā lielumu un sa-
ņemšanas kārtību.

2. Tiesības saņemt pakalpojumu ir maznodroši-
nātai un trūcīgai personai un (vai) ģimenei (turp-
māk – pakalpojuma saņēmējs), kuras dzīvesvieta, 
nevis papildu norādītā adrese deklarēta Cesvaines 
novada administratīvajā teritorijā un kura pastāvīgi 
dzīvo Cesvaines novada administratīvajā teritorijā.

3. Pakalpojumu sniedz Cesvaines sociālais die-
nests (turpmāk – dienests), kas noslēdzis līgumu 
par pakalpojuma sniegšanu.

4. Pakalpojums tiek sniegts četras reizes mēnesī, 
vienu reizi nedēļā.

5. Dušas pakalpojuma ar atvieglojumu lielums 
tiek noteikts kā līdzmaksājums 50 % apmērā no uz-
ņēmēja apstiprinātās pakalpojuma maksas, ņemot 
vērā 4. punktā noteikto.

6. Lai saņemtu pakalpojumu, personai jāvēršas 
uzņēmumā, ar kuru dienests noslēdzis līgumu par 
dušas pakalpojuma sniegšanu, un jāuzrāda:

6.1. personu apliecinošs dokuments;
6.2. dienesta izsniegta izziņa par atbilstību trūcī-

gas vai maznodrošinātas personas un (vai) ģimenes 
statusam.

7. Klients pats nodrošina personiskās higiēnas 
piederumus (dušas želeja, ziepes).

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

V. Špats, 
domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2017. gada 16. marta saistošo noteikumu Nr. 8 
„Saistošie noteikumi par dušas pakalpojumu”

paskaidrojuma raksts
Īss projekta satura 
izklāsts

Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešajā daļā noteikts, ka dome var 
pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības brīvprātīgo 
iniciatīvu izpildi. Sociālo pakalpojumu un palīdzības likuma 3. panta tre-
šajā daļā noteikts, ka kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie 
pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošajos noteikumos. Pašvaldība ir at-
balstījusi iedzīvotāju ierosinājumu un Cesvaines sociālais dienests sniegs 
dušas pakalpojumu ar atvieglojumiem maznodrošinātām un trūcīgām per-
sonām un (vai) ģimenēm. Pašvaldībai pašai nav iespējas šādu pakalpojumu 
iedzīvotājiem piedāvāt. Dušas pakalpojuma sniedzēju izvēlēsies Cesvaines 
sociālais dienests iepirkuma rezultātā. Dušas pakalpojums ar atvieglojumu 
paredz, ka tiks apmaksāti 50 % no pakalpojuma sniedzēja piedāvātās cenas 
par dušas pakalpojumu uz vienu stundu.

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Nepieciešams nodrošināt dušas pakalpojumu ar atvieglojumu maznodroši-
nātām un trūcīgām personām un (vai) ģimenēm, tādējādi palīdzot nodroši-
nāt šo personu un (vai) ģimeņu higiēnu.

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Plānots, ka pabalsta izmaksa uz pašvaldības budžetu neatstās būtisku ie-
tekmi.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Ietekme nav būtiska.

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Cesvaines sociālais dienests ar eso-
šajiem darbiniekiem, nav plānota būtiska administratīvo procedūru palie-
lināšanās.

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Pēc pašvaldības iedzīvotāju ierosinājuma jautājums apspriests sociālo, kul-
tūras un izglītības jautājumu komitejas, finanšu un attīstības komitejas sēdē.

V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 12
Cesvainē 2017. gada 2. maijā (sēdes protokols Nr. 7, 3. §)

Grozījumi Cesvaines novada domes 2017. gada 16. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 8 

„Saistošie noteikumi par dušas pakalpojumu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
Svītrot noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā vārdus un skaitļus „Sociālo pakalpojumu un palī-

dzības likuma 3. panta trešo daļu”.
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2017. gada 2. maija saistošo noteikumu Nr. 12 
„Grozījumi Cesvaines novada domes 2017. gada 16. marta saistošajos 

noteikumos Nr. 8 „Saistošie noteikumi par dušas pakalpojumu””
paskaidrojuma raksts

Īss projekta satura 
izklāsts

2017. gada 16. martā Cesvaines novada dome (turpmāk – dome) izdeva 
saistošos noteikumus Nr. 8 „Saistošie noteikumi par dušas pakalpojumu” 
un nosūtīja tos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turp-
māk – VARAM) atzinuma sniegšanai. VARAM sniedza domei pozitīvu at-
zinumu, taču piemetināja, ka nepieciešams svītrot saistošo noteikumu izdo-
šanas tiesiskajā pamatojumā atsauci uz Sociālo pakalpojumu un palīdzības 
likuma 3. panta trešo daļu, jo dušas pakalpojums ir pašvaldības brīvprātīgā 
iniciatīva.

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek svītrota 2017. gada 16. marta saistošo 
noteikumu Nr. 8 „Saistošie noteikumi par dušas pakalpojumu” tiesiskā pa-
matojuma daļa, norādot pilnvarojumu tikai tādā apjomā, kādā pašvaldība 
to izmantojusi.

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Nav plānota.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Nav plānota.

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām

Nav plānota.

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav nepieciešama.

V. Špats, domes priekšsēdētājs

2017. gada martā tika uzsākta Cesvaines novada 
attīstības programmas 2019.–2026. gadam izstrāde. 
Aicinām ikvienu Cesvaines novada iedzīvotāju un 
uzņēmēju piedalīties attīstības programmas izstrādē 
un atbildēt uz aptaujas jautājumiem par turpmāka-
jiem novada attīstības virzieniem. Aptaujas mērķis 
ir noskaidrot Cesvaines novada iedzīvotāju viedokli 
par novada attīstības iespējām, problēmām un to ie-
spējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekš-
likumus Cesvaines novada attīstības programmas 
izstrādei un noskaidrot uzņēmēju viedokli par uz-

ņēmējdarbības vidi novadā. Aptauja ir anonīma, un 
iegūtie rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

Anketu ir iespējams aizpildīt internetā www.ces-
vaine.lv (Pašvaldība -> Normatīvie akti un attīs-
tības plānošanas dokumenti -> Cesvaines novada 
attīstības plāns), kā arī Cesvaines novada domes 
(Pils ielā 1A Cesvainē) klientu apkalpošanas cen-
trā katru darbdienu plkst. 8.00–17.00 (pusdien-
laiks – 13.00–14.00).

Rūta Putniņa, 
Cesvaines novada domes teritorijas plānotāja

Dokumenta veids Attīstības programma
Dokumenta nosaukums Cesvaines novada attīstības programma 2019.–2026. gadam
Teritorija Cesvaines novada administratīvā teritorija
Dokumenta mērķgrupas Cesvaines novada iedzīvotāji; pašvaldības darbinieki un deputāti; uzņē-

mēji; komunālās saimniecības speciālisti; izglītības un kultūras darbinie-
ki; sociālā sektora darbinieki; nevalstiskā sektora dalībnieki

Dokumenta mērķis un sā-
kotnēji identificētās prob-
lēmas būtība

Attīstības programmas mērķis ir apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā 
esošos resursus, piedāvājot skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvai 
izmantošanai, mērķtiecīgi plānot rīcību un investīcijas, sekmēt visu veidu 
investīciju piesaisti un veicināt Cesvaines novada pazīstamību.
Galvenās novada problēmas saistās ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, 
kas ietekmē citas nozares un veicina to lejupslīdi. Cesvaines novada attīs-
tību varētu veicināt uzņēmējdarbība un tūrisms.
Attīstības programmu ir nepieciešams izstrādāt, jo iepriekšējās attīstības 
programmas termiņš tuvojas beigām.

Dokumenta izstrādes 
laiks un plānotā virzība

2017. gada marts – 2018. gada marts

Dokumenti Cesvaines novada attīstības plānošanas dokumenti: http://www.cesvaine.
lv/pasvaldiba/normativie-akti-un-attistibas-planosanas-dokumenti/ces-
vaines-novada-attistibas-plans.html

Sabiedrības pārstāvju ie-
spējas līdzdarboties

Iesaistoties publiskajā apspriešanā; iesaistoties diskusiju grupās, forumos 
un citās līdzdalības aktivitātēs

Pieteikšanās līdzdalībai Elektroniski, rakstot uz e-pastu ruta.putnina@cesvaine.lv, vai klātienē 
Cesvaines novada domē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā, LV-
4871, līdz 2017. gada 4. jūnijam, norādot kontaktinformāciju: vārds, 
uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, līdzdarbības veids 
(izvēle saskaņā ar 8. punktu) un mērķgrupa (izvēle saskaņā ar 4. punktu)

Atbildīgā amatpersona Teritorijas plānotāja Rūta Putniņa, tālr. 64852715, e-pasts ruta.putnina@
cesvaine.lv

Platformas „Latvijas sabiedriskais medijs” pro-
jekta „Tautas panorāma” ietvaros portālā lsm.lv 
tika uzdoti vairāki jautājumi, tādēļ sniedzam īsas 
atbildes. Avīzē un Cesvaines novada mājaslapā ir 
iecerēts izveidot rubriku „Iedzīvotāji jautā”, kur 
regulāri tiks sniegtas atbildes uz nozīmīgiem jau-
tājumiem. Ikviens novada iedzīvotājs ir aicināts 
iesūtīt savu jautājumu uz e-pastu linda.vanaga@
cesvaine.lv vai dome@cesvaine.lv, kā arī iesniegt 
to klātienē.

Kad beidzot tiks sakārtots pils parks un sta-
dions tā, lai tajā nevarētu iebraukt ar automa-
šīnām, kam nav darba uzdevumu parka terito-
rijā?

Parka teritorija ir pietiekami plaša, bet pamazām 
tiek sakārtota. Labiekārtošanas nodaļas resursi un 
noslogojums ir liels, tādēļ pirmie tiek veikti pri-
mārie darbi.

Kas tiks darīts, lai ierobežotu dragreisistus 
pilsētas centrā? Īpaši ziemā, vēlos vakaros un 
naktīs, tie ārdās pa pilsētas ielām.

Pilsētā jau šobrīd ir uzstādītas kameras, kurās ir 
redzami galvenie krustojumi un vietas. Šī informā-
cija tiek nodota arī policijas iecirknim Madonā. Ir 
sadarbība arī ar inspektoriem, kuri iespēju robežās 
patrulē Cesvainē un ir informēti par notiekošajiem 
publiskajiem pasākumiem. Ja esat liecinieki kā-
dam gadījumam, lūdzam par to ziņot policijai vai 
kārtībniekam.

Kad sakārtos apkārtējo vidi pie vidusskolas? 
Jaunā skola jau vairākus gadus kā uzcelta, bet 
kad beidzot tiks sakārtots piebraucamais ceļš 
pie skolas?

Diemžēl ir ļoti daudz vajadzību, no kurām nā-
kas izvēlēties primārās. Par ielas asfaltēšanu pie 
skolas – šobrīd ir izstrādāti divi tehniskie projekti, 
tomēr process ir apstājies ierobežotā finansējuma 
dēļ. Ir tikuši iesniegti vairāki projekti, kuri diemžēl 
nav atbalstīti. Ir izvērtētas prioritātes un finanšu ie-
robežojumu dēļ no sākuma tiek darīts primārais – 
virzība uz Pils ielas rekonstruēšanu.

Cesvaines novadā maijā tika slēgta viena no 

ģimenes ārsta praksēm, kā novada deputāti 
domā risināt šo situāciju? Kur doties novada 
cilvēkiem? Novadā ir vēl viena ārsta prakse, bet 
vai tur būs iespēja pieteikties visiem, kuri šo-
brīd palikuši bez ģimenes ārsta? Vai deputātiem 
ir kāds plāns par jauna speciālista piesaisti?

Šobrīd pensionētās ārstes pacienti, kuru skaits 
nav ļoti liels, ir pārgājuši pie pārējiem ģimenes ārs-
tiem Cesvainē, bet, raugoties nākotnē, sadarbībā ar 
Nacionālo veselības dienestu ir saglabāta prakses 
vieta jaunam ārstam. Paredzot, ka nākotnē būs ne-
pieciešamība pēc jauna ģimenes ārsta, šo jautāju-
mu plānots attīstīt.

Kāds plāns ir jauniešu noturēšanai novadā? 
Kultūras dzīves gandrīz nav… Kad beidzot būs 
darba vietas?

Novada kultūras dzīvē ar ļoti labiem rezultātiem 
darbojas vairāki amatierkolektīvi. Diemžēl jāatzīst, 
ka pasākumu apmeklējums ir visai kūtrs. Pašvaldī-
ba tieši nevar radīt jaunas darba vietas, šis ir valsts 
politikas jautājums, bet pastāv atbalsta pasākumi. 
Diemžēl iedzīvotāju kopējais skaits ir sarucis.

Kāpēc basketbola laukums ir tizlā izmērā un 
aizvien nav padomāts par tā praktiskumu, jo 
laternas ir nejēdzīgi izvietotas laukuma vidū?

Laukuma izmērs nav mainījies laika gaitā, bet 
šis jautājums tiek apspriests. Ir apdomāti veidi, kā 
to padarīt ērtāku, pārceļot solus un reizē ar tiem arī 
laternas tālāk, tomēr ir dažādi ierobežojoši faktori.

Kāpēc vēl joprojām suņi staigā, kur grib un 
kad grib? Kāpēc netiek kontrolēts sociālais 
darbs – pabalstus saņem ģimenes, kurās tiek 
pārkāpts likums, piemēram, saņem aizbildnie-
cībā naudu, bet vecāki dzīvo tajā pašā ģimenē?

Ir izdoti saistošie noteikumi par klaiņojošo suņu 
izķeršanu un tālāku nogādāšanu patversmē, un tas 
tiek veikts, tomēr aicinām arī pašus iedzīvotājus 
izturēties atbildīgi pret mājdzīvniekiem – nelaist 
tos nepieskatītus brīvībā, savākt atkritumus pa-
staigu laikā. Konkrētus gadījumus sociālajā jomā 
izskata kontrolējošās iestādes, līdz šim informācija 
par šādu gadījumu nav bijusi saņemta.
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Izlaidumi 
Cesvaines novada 
izglītības iestādēs

Ar piemiņas zīmēm godina černobiliešus

Noslēgušās nodarbības „Bērnu emocionālā audzināšana”
Cesvaines novada sociālā dienes-

ta psiholoģe Indra Diča sadarbībā 
ar Cesvaines novada Cesvaines so-
ciālā dienesta speciālisti darbam ar 
ģimenēm un bērniem Judīti Mihe-
jenko divu mēnešu garumā vadīja 
grupu nodarbību „Bērnu emocionā-
lā audzināšana” vecākiem, kuri au-
dzina bērnus līdz 7 gadu vecumam.

Vecāku programma „Bērnu emo-
cionālā audzināšana” ir radīta, apro-
bēta un guvusi lieliskus panākumus 
Kanādā. Tās autore ir bērnu psiho-
loģe Dr. psych. Sāra Lendija (Sarah 
Landy). Latvijā programma tika 
tulkota un adaptēta 2004. gadā, to 
izstrādāja centrs „Dardedze”.

Programmas „Bērnu emocionālā 
audzināšana” mērķis ir:

• veicināt bērna uzticēšanos un ma-
zināt trauksmi,

• nostiprināt pašcieņu,
• attīstīt saskarsmes iemaņas,
• veicināt bērna iesaistīšanos da-

žādās aktivitātēs,
• sekmēt   attiecības   ar   vienau-

džiem,

CESVAINES VIDUSSKOLĀ:
2. jūnijā plkst. 18.00 – 

12. klasei,
10. jūnijā plkst. 17.00 – 

9. klasei

CESVAINES MŪZIKAS UN 
MĀKSLAS SKOLĀ:
25. maijā plkst. 17.00 

Cesvaines pils lielajā zālē

CESVAINES 
INTERNĀTPAMATSKOLĀ:

9. jūnijā plkst. 13.00 – 
9. klasei

27. aprīlī Madonas kultūras namā 
svinīgā ceremonijā tika godināti 
vairāk nekā 50 Madonas, Lubānas 
un Cesvaines novada Černobiļas 
atomelektrostacijas (AES) avāri-
jas seku likvidētāji, kuriem tika 
pasniegta Černobiļas AES avārijas 
seku likvidēšanas dalībnieka piemi-
ņas zīme.

Piemiņas zīmi Černobiļas AES 
avārijas seku likvidētājiem, pieda-
loties biedrības „Latvijas savienī-
ba „Černobiļa”” pārstāvjiem, pa-
sniedza iekšlietu ministrs Rihards 
Kozlovskis, apliecinot, ka ar šo 
piemiņas zīmi valsts vēlas godi-
nāt tos, kuri tolaik glāba ne tikai 
ukraiņu tautu, bet visu pasauli, jo 
„mēs visi tikai vēlāk uzzinājām 

par avārijas patiesajiem apmē-
riem un tās izraisītajām sekām”. 
Kā uzrunā klātesošajiem uzsvēra 
ministrs, tūkstošiem cilvēku, kuri 
piedalījās seku likvidācijā, ir zau-
dējuši veselību un daudzi arī dzī-
vību. Tika izteikta arī vēlēšanās, 
lai šāda mēroga traģēdija nekad 
vairs neatkārtojas un lai nākamās 
paaudzes neaizmirst, ka nosacīti 
maza kļūda var izraisīt plašu pa-
saules mēroga traģēdiju.

Pēc aptuvenām aplēsēm, 
6000 mūsu valsts iedzīvotāju bija 
šā negadījuma seku likvidēšanas 
dalībnieki, tādēļ ikviens no mums 
visdziļākajā cieņā var teikt milzī-
gu paldies par to, kas tika darīts, 
lai apkārtējai videi un cilvēkiem 

tiktu nodarīts pēc iespējas mazāks 
kaitējums.

Iniciatīva godināt bijušā Ma-
donas rajona teritorijā dzīvojošos 
Černobiļas AES avārijas seku lik-
vidatorus pieder vienam no likvi-
datoriem Dainim Kļaviņam, kas 
pērn ar šo ierosinājumu vērsās ap-
kārtējās pašvaldībās. Šajā pasāku-
mā Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieka piemiņas 
zīme tika pasniegta cesvainietim 
Dainim Brečam. Neizsakāmi liels 
paldies visiem, kas tur bija un glā-
ba ne tikai vietējos iedzīvotājus, bet 
arī visu pārējo pasauli! Turpinās 
seku likvidatoru apzināšana, tādēļ, 
ja ir kāda informācija par tiem, kas 
ir piedalījušies glābšanas darbos, 

• veicināt emociju pašregulāciju.
Spēja pielāgoties apstākļiem, 

spēja uzveikt stresu un atbilstīgi 
rīkoties sarežģītās situācijās – tas 
ir nozīmīgi ikvienam bērnam. Taču 
šīs spējas ir atkarīgas ne tikai no 
paša bērna, bet arī no tā, kā vecā-
ki un aprūpētāji prot veicināt bērna 
emocionālo attīstību. Tieši vecāki ir 
tie, kuri bērnam līdz septiņu gadu 
vecumam galvenokārt māca šīs un 
vēl citas pamatprasmes.

Nodarbības notika vienu reizi ne-
dēļā 2–2,5 stundas desmit nedēļu ga-
rumā. Vecāki saņēma gan teorētiskus 
materiālus, gan arī praktiskas iema-
ņas, lai attiecības starp bērnu un vecā-
kiem arī šajā vecumposmā un turpmā-
kās dzīves laikā veidotos savstarpējās 
cieņas, sapratnes un mīlestības pilnas. 
Tika veicināta vecāku izpratne par to, 
kā vecākiem veidot veiksmīgu sadar-
bību ar saviem bērniem. Nodarbības 
„Bērnu emocionālā audzināšana” ap-
meklēja seši vecāki.

Vecāku atziņas par nodarbībām
• „Jebkuras apmācības ir noderī-

gas. Man ļoti patika. Daudzas dzir-
dētas lietas tiks ievērotas ikdienā 
savā ģimenē. Sniegtā informācija ir 
lietderīga. Iesaku apmeklēt apmācī-
bas, jāizmanto dotā iespēja.”

• „Apmeklējot izglītojošās ap-
mācības, esmu ieguvusi jaunas pa-
zīšanās. Tiekoties ar katru grupas 
biedru, dalījāmies savu ģimeņu 
pieredzē, bērnu audzināšanā, bērnu 
attīstībā. Grupā jutos brīvi, atvēr-
ti, mums kopā bija jautri. Iegūtās 
zināšanas izmantoju savā ģimenē, 
atsvaidzināju jau zinātās lietas. Ie-
saku apmeklēt šo kursu, jo palie-
košas ir zināšanas, iegūti materiāli, 
pazīšanās.”

• „Nodarbībās gūtās zināšanas 
palīdz gūt pozitīvus rezultātus bēr-
nu audzināšanā. Bija interesanti un 
noderīgi.”

• „Bija interesanti, ieguvu arī jau-
nas atziņas bērnu audzināšanā. Ie-
saku katram no vecākiem apmeklēt. 
Patika, ka bijām mazs apmācāmo 
kolektīvs, tas lika būt mums vairāk 
atvērtākiem.”

Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieka 

piemiņas zīme

• „Grupa man deva ļoti pozitīvas 
sajūtas. Daudzas lietas jau bija zi-
nāmas, bet deva iespēju nostiprināt 
tās. Daudz vērtīgu ieteikumu situā-
ciju risināšanai.”

• „Apguvu jaunas lietas, piem., 
bērna disciplinēšanu. Ļoti piedomā-
ju, vai esmu konsekventa noteiktās 
darbībās ar bērnu. Grupā jutos brīvi. 
Patīk, ka var dalīties ar pieredzi, tā-
dējādi gūstot jaunas atziņas, kuras, 
iespējams, var noderēt un ieviest 
savā ģimenē. Iesaku apmeklēt šīs 
grupas nodarbības, jo šis ir labs 
veids, kā atsvaidzināt un nostiprināt 
zināšanas, kā arī apgūt kaut ko jau-
nu. Nenovērtējama ir iespēja pabūt 
jauku un jautru cilvēku kompānijā.”

Grupu vadītājas saka paldies ve-
cākiem, kuri atsaucās piedalīties 
šajās nodarbībās – paldies viņiem 
par izturību, un lai viņiem ir daudz 
vieglāks audzināšanas un sapraša-
nās ar saviem bērniem ceļš!

Judīte Mihejenko,
sociālā darbiniece darbam ar 

ģimenēm un bērniem

Eiropas sērijas 
pastmarkās – 

Cesvaines pils
Eiropas valstu vienotā pastmarku 

sērija 2017. gadā ir veltīta pilīm. 
Šajā sērijā VAS „Latvijas pasts” 
ir izdevusi divas jaunas pastmar-
kas, uz kurām ir attēlota Bauskas 
un Cesvaines pils. Pastmarku pir-
mās dienas zīmogošana notika 
2017. gada 21. aprīlī pasta centrā 
„Sakta” Brīvības bulvārī 32 Rīgā.

Pastmarkas „Bauskas pils” no-
minālvērtība ir 1,71 €, un tā atbilst 
ierakstītas A klases vēstules no-
sūtīšanas izmaksām Eiropas Sa-
vienības (ES) teritorijā, savukārt 
pastmarkas „Cesvaines pils” no-
minālvērtība ir 0,78 €, nodrošinot 
vienkāršas A klases vēstules nosūtī-
šanas izmaksas ES teritorijā.

Katras pastmarkas tirāža ir 
80 000 eksemplāru, un reizē ar past-
markām ir izdota arī īpaša aploksne 
1500 eksemplāru tirāžā. Eiropas 
sērijas pastmarku un aploksnes di-
zaina autors ir mākslinieks Ludis 
Danilāns.

Pastmarku sērijas „Eiropa” ini-
ciatore ir Eiropas Pasta savienība, 
un šīs sērijas pastmarkas ar visai 
Eiropai vienotu tēmu un logotipu 
tiek izdotas jau kopš 1994. gada. 
Iepriekšējos gados Eiropas sērijas 
pastmarku tēmas ir bijušas saistītas 
ar literatūru, dabas objektiem, ceļo-
jumiem, pasta transportu, senajām 
rotaļlietām un dabai draudzīgu dzī-
vesveidu. Iepriekš izdotās pastmar-
kas sērijā „Eiropa” ir apskatāmas 
„Latvijas pasta” mājaslapā (www.
pasts.lv).

Vineta Danielsone,
VAS „Latvijas pasts”

 sabiedrisko attiecību speciāliste

Pastmarka „Cesvaines pils”

Cesvaines novada domē darbu uzsācis jauns speciālists
Kopš šā gada aprīļa atklāta kon-

kursa rezultātā Cesvaines novada 
domē darbu ir uzsācis jauns dar-
binieks – labiekārtošanas nodaļas 

vadītāja vietnieks ceļu speciālists 
Jānis Putniņš. Jānis uz darbu Ces-
vainē ik dienu mēro ceļu no Liezē-
res, kur dzīvo un veido savu lauku 

sētu kopā ar ģi-
meni jau vairāk 
nekā septiņus 
gadus. Kā stāsta 
pats Jānis, savas 
piemājas saim-
niecības iekop-
šana un labiekār-
tošana kopā ar 
diviem bērniem 
un sievu šobrīd 
ir galvenā ārpus-
darba aktivitāte. 
Iepriekš gan esot 
aktīvi nodarbo-
jies ar dažādiem 
sporta veidiem 

un arī dejām. Jānis ir studējis ģeo-
mātiku (ģeodēziju un kartogrāfiju) 
Rīgas Tehniskajā universitātē, kā 
arī atbilstīgi apgūtajām prasmēm un 
interesēm veidojis savu profesionā-
lo karjeru mērniecības jomā.

Lai gan Cesvaine Jānim līdz šim 
nav bijusi ļoti pazīstama vieta, esot 
nācies te ik pa laikam iegriezties 
vai caurbraukt. Tā kā darba gaitas ir 
uzsāktas visai nesen, šobrīd notiek 
iepazīšanās ar Cesvaines pilsētas un 
novada ceļu tīkla stāvokli, taču jau 
ir apsekotas aptuveni divas trešda-
ļas no visiem ceļiem. Jānim ir savs 
redzējums un vīzija, kā, efektīvi 
izmantojot pieejamos resursus, uz-
labot ceļu pašreizējo stāvokli. Kā 
informē jaunais ceļu speciālists, 
tuvākajos gados ir mērķis sakārtot 
novada ceļus pēc iespējas labāk, 

veicot grants seguma ceļu profilē-
šanu ar autogreideru, tos uzturot 
atbilstīgā kārtībā. Protams, ir vēlme 
uzlabot grants seguma ceļu un ielu 
stāvokli, veicot nepieciešamos re-
montdarbus. Kā Jānis pats smejas, 
viņš negrib solīt neiespējamo, bet ir 
apņēmības pilns censties piesaistīt 
un apgūt pēc iespējas vairāk ceļu 
uzturēšanai pieejamo finanšu re-
sursu, lai maksimāli uzlabotu ceļu 
situāciju Cesvaines novadā.

Ja ir jautājumi, neskaidrības vai 
ieteikumi par ceļu uzturēšanu Ces-
vainē, Cesvaines novada iedzīvotāji 
ir aicināti sazināties ar ceļu speciā-
listu Jāni Putniņu, zvanot pa tālruni 
uz 26125277 vai rakstot e-pastu uz 
janis.putnins@cesvaine.lv.

Linda Vanaga,
autores fotoCeļu speciālists Jānis Putniņš

Maija beigās uzsāks Latvijas dabas vērtību apzināšanu
Lai gan Latvija tiek uzskatīta par 

vienu no zaļākajām valstīm pasau-
lē, arī mūsu valsts dabas bagātības 
ir ierobežotā daudzumā. Lai šos re-
sursus efektīvi pārvaldītu, kā arī lai 
plānotu teritoriju saimniecisko dar-
bību, maija beigās ir plānots uzsākt 
Latvijas dabas vērtību apzināšanas 
projektu.

Projekta „Priekšnosacījumu iz-
veide labākai bioloģiskās daudzvei-
dības saglabāšanai un ekosistēmu 
aizsardzībai Latvijā” jeb – vienkār-
šāk – „Dabas skaitīšana” mērķis ir 

iegūt informāciju par mūsu valsts 
dabas vērtībām, to apjomu un kva-
litāti. Projektu līdzfinansē Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonds.

Projekta izpratnē dabas vērtības ir 
dabas ainavas ar zālājiem, mežiem, 
purviem, jūras piekrasti un kāpām, 
upēm, ezeriem, iežu atsegumiem 
un sugu daudzveidību tajās. Dabas 
skaitīšanas projekta uzdevums ir 
noskaidrot, cik un kādi dabas vērtī-
bu veidi ir sastopami Latvijā.

Gan pašvaldībām, gan zemju īpaš-
niekiem (tiesiskajiem valdītājiem) 

katru gadu pirms biotopu kartēša-
nas uzsākšanas uz to deklarētajām 
adresēm tiks izsūtītas informatīvas 
vēstules, lai informētu par aptuveno 
ekspertu apmeklējumu un eksperta 
pazīšanas zīmēm. Vēstules tiks izsū-
tītas tiem īpašniekiem (tiesiskajiem 
valdītājiem), kuru īpašumos obligāti 
ir paredzēta eksperta vizīte.

Zemes īpašnieks nedrīkst atteik-
ties no apsekošanas savā īpašumā. 
Tas ir noteikts Latvijas Republikas 
likumdošanā – Sugu un biotopu aiz-
sardzības likuma 9. pants. Zemes 

īpašniekiem un pastāvīgajiem lie-
totājiem ir pienākums neierobežot 
īpaši aizsargājamo sugu un biotopu 
izpēti, uzskaiti un kontroli.

Papildu informāciju par projektu 
„Dabas skaitīšana” var iegūt, sūtot 
e-pastu uz skaitamdabu@daba.gov.
lv vai zvanot uz +371 26107007 
(darba dienās 8.30–17.00), mājas-
lapā www.daba.gov.lv un www.skai-
tamdabu.gov.lv.

Elīna Prikule,
projekta „Dabas skaitīšana” 

vadītājas asistente

lūdzam ziņot Cesvaines novada do-
mes darbiniekiem!

Linda Vanaga,
autores foto



6 Cesvaines Ziņas

Cesvaines 
Mūzikas un 

mākslas skola 
piedāvā

5 radošas dienas Igaunijā

Topošie Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas 
absolventi saņem skolas dāvanu

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā iegādātas vijoles par Rasmas 
Salmiņš piemiņas dievkalpojumā ziedotajiem līdzekļiem

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Programmas „Erasmus+” pro-
jekts „Like? Share!” Cesvaines vi-
dusskolas skolotāju grupu 3. aprīļa 
rītā aizveda uz Merjamā ģimnāziju 
Igaunijā, kur satikās visu trīs projek-
tā iesaistīto skolu skolotāji. Partneru 
atkalredzēšanos bagātināja Merja-
mā ģimnāzijas skolēnu sagatavotais 
skanīgais koncerts un ekskursija pa 
skolu. Šajā dienā projekta dalībnie-
ki tika iepazīstināti ar pašvaldības 
sociālā darba atbalsta speciālistiem 
un programmām, par pašvaldības 
sadarbību ar skolu pastāstīja vietē-
jās pašvaldības priekšsēdētājs Villu 
Karu. Projekta dalībnieki ar interesi 
līdzdarbojās jauniešu centrā (Youth 
Centre), vienlaikus iepazīstot centra 
piedāvājumu un noteikumus, kuri ir 
jāievēro apmeklētājiem.

Laika gaitā notika satikšanās ar 
Merjamā ģimnāzijas sociālo peda-
gogu Marii Pikani (Marie Pikani) 
un skolas psihologu Evu Otsu (Eva 

Ots). Abas speciālistes akcentēja 
sociālās problēmas un norādīja, kā 
tās tiek risinātas Igaunijā. Ir jāatzīst, 
ka visās trīs partnerskolās problē-
mas ar jauniešiem sociālajā jomā 
ir līdzīgas. Līdzīga ir arī atbalsta 
sniegšanas ģimenēm shēma.

Ar lielu interesi gaidījām igauņu 
kolēģu praktizētās metodes „Fo-
rumtheater” prezentāciju. Bijām 
sajūsmā, jo kaut ko tādu redzējām 
pirmo reizi! Igaunijas skolās šo me-
todi lieto sociālo problēmu risināša-
nai klašu kolektīvos. Aktualizētās 
problēmas risināšana notiek atse-
višķā telpā īpaši sagatavota trene-
ra (joker) vadībā. Jaunieši kopā ar 
vadītāju izspēlē dažādas jauniešu 
sadzīves situācijas, spriež, analizē, 
izsaka šaubas, prieku, sajūsmu un 
pārdomas, argumentē rīcības mo-
tīvus. Process nav viegls, tas liek 
domāt un dod iespēju ikvienam ie-
justies dažādās lomās. Šī metode 

palīdz veidot jauniešiem savu pa-
saules uzskatu, pieņemt pareizo lē-
mumu situācijās, kurās viņi nonāk.

Igauņu kolēģi projekta dalībnie-
kiem bija sagatavojuši arī brīniš-
ķīgu kultūras programmu. Kopīgi 
apmeklējām tuvākās pilsētas Raplu, 
Tallinu, Tartu. Raplā viesojāmies 
pie metālkalēja, iepazinām kalēja 
meistarības noslēpumus un tikām 
pie iespējas pārbaudīt savas pras-
mes metālapstrādē. Tallinā apmek-
lējām Jūras muzeju (The Seaplane 
Harbour), kurā apkopota visa jū-
ras un gaisa aizsardzības tehnika: 
igauņu helihopters, lidaparāti, zem-
ūdene, tanks, jūras mīnas, laivas… 
Izbaudījām daudz interaktīvo pie-
dāvājumu, kā arī apmeklējām eks-
pozīciju par glābēju darba iespējām 
mūsdienās. Izjutām, cik svarīga ir 
ikviena minūte situācijā, kad ir jā-
glābj cilvēks. Pa Tallinas pilsētas 
vēstures takām mūs izvadāja igau-
ņu vēsturnieks un gids Jiri Kūske-
mā (Jüri Kuuskemaa). Domāju, ka 
mūsdienās visi cilvēki zina, ka Tar-
tu ir studentu pilsēta, bet ne tikai. 
Tartu atrodas populārais zinātnes 
centrs „AHHAA” un daudz citu 
piedāvājumu tūristiem. Visi projek-
ta dalībnieki bijām patiesā sajūsmā 
par Igaunijas Nacionālo muzeju 
(Estonian National Museum), kurš 
arī atrodas Tartu. Muzejs ir jauns, 
moderns, nesen atvērts. Interesantās 
interaktīvās ekspozīcijas iepazīstina 
apmeklētājus ar Igaunijas vēsturi un 
kultūru cauri laiku lokiem. Tas viss 
notiek nepiespiesti, moderni, inte-
resanti! Ja gatavojaties apmeklēt 
Igauniju, tad šis ir īstais objekts, ko 

iesaku apmeklēt.
Projekta vizītes laikā Igauni-

jā viesskolotāji paguva arī igauņu 
skolēniem novadīt mācību stundas: 
skolotājas Ingūna Luce un Iveta 
Korneta kopā ar 7. klasi izspēlēja 
mūsu metodes „Draugs – draugam” 
spēles, par kurām bērni bija lielā sa-
jūsmā; poļu skolotāja Jolanta Mino-
ra (Jolanta Minor) 7. klasei novadī-
ja pārdomām bagātu sociālo zinību 
stundu par tēmu „Cik daudz tu zini 
pats par sevi?” un nodarbību projek-
ta skolotājiem par emocionālo inte-
liģenci „Mazs ceļojums cauri…”; ar 
lielu sajūsmu un nopietnību 7. kla-
ses zēni darbojās kopā ar poļu sko-
lotāju Boguslavu Hutmanu-Vilčeku 
(Bogusław Hutman-Wilczek) karatē 
stundā, kurā iemācījās dažus paš-
aizsardzības paņēmienus.

Bija ļoti interesanti – tika iegūta 
jauna pieredze, iepazītas mūsu zie-
meļu kaimiņu nacionālās kultūras 
un vēstures vērtības, nodibināti pri-
vātie sakari, un – pats galvenais! – 
notika apmaiņa ar noderīgām mācī-
bu metodēm.

Šoreiz projekta dalībnieki šķīrās 
uz gadu. Šajā laikā partnerskolas 
galvenokārt nodarbosies ar jaunap-
gūto metožu aprobāciju savās sko-
lās un ievēros pasākumu plānu laika 
tabulā. Nākamā satikšanās – Polijā 
2018. gada aprīlī.

Ingrīda Evardsone,
projekta „Like? Share!” 

dalībniece, skolotāja,
foto no personiskā arhīvaProjekta dalībnieki Igaunijā

Šogad mūsu skolu gatavojas beigt 
seši mākslas nodaļas un trīs mūzikas 
nodaļas audzēkņi. Parasti izlaidumā 
mūsu absolventiem pasniedzam dā-
vanu. Šoreiz to sagādājām jau labu 

laiku pirms izlaiduma. 23. aprīlī 
Lūznavas muiža aicināja uz lietu-
viešu māksliniekam un kompo-
nistam Mikolajam Konstantīnam 
Čurļonim (Mikolajus Konstanti-

Lietuviešu mākslinieki un mūsu audzēkņi

nas Čiurlionis, 1875–1911) veltīto 
pasākumu „Saule tek pa Zodiaka 
ceļu”. Tika atklāta mākslinieka 
gleznu reprodukciju izstāde, kur do-
minēja mākslinieka iztēles uzburtās 
Zodiaka zīmes. Audzēkņi pirmo rei-
zi šādi sastapās ar pazīstamā māk-
slinieka daiļradi. Tika atskaņota arī 
Čurļoņa klaviermūzika visām Zo-
diaka zīmēm, fonā rādot attiecīgo 
gleznu, kā arī citi skaņdarbi, kurus 
dzirdēt ir liels retums. Interesanti, 
ka klaviermūziku atskaņoja kom-
ponista mazmazdēls Roks Zubovs 
(Rokas Zubovas) un viņa dzīves-
biedre Sonata Zuboviene (Sonata 
Zubovienė). Koncertā bija iekļauti 
arī Kloda Ašila Debisī skaņdarbi, 
kuri, pēc Roka teiktā, sasaucas ar 
vecvectēva radīto tādējādi, ka abi 

attēloja pārsvarā dabu: Debisī to iz-
tēlojās, it kā raugoties caur tālskati 
palielinājumā, taču Čurļonis – otrā-
di, mums apkārtējo dabu aizvirzot 
kosmosa tālumos.

Pasākums atstāja neparastu ie-
spaidu gan ar saturu, gan vidi, kur 
tas notika. Ceram, ka šāds izbrau-
ciens pirms skolas noslēguma eksā-
meniem audzēkņiem un skolotājiem 
vairos enerģiju darbam. Kopējs foto 
ar māksliniekiem un viņu novēlēju-
mi jauniešos radīja piederības izjūtu 
savdabīgajai mākslinieku un mūzi-
ķu videi.

Inta Stiene,
Cesvaines Mūzikas un mākslas 

skolas direktore,
Sanitas Ozolas foto

Jau iepriekš informēju par ziedo-
juma saņemšanu no ASV. Vēlreiz 
citēšu vārdus no mūžībā aizgājušās 
kādreizējās cesvainietes Rasmas 
Salmiņš piemiņas dievkalpojuma 
lapiņas: „Ja vēlaties veikt ziedoju-
mu Rasmas piemiņai, lūdzu, raks-
tiet čeku draudzes vārdā – „Latvi-
an Luth. Church in N. California”, 
atzīmējot „Rasmas piemiņai – sko-

lai”. Ziedojums tiks nodots Cesvai-
nes Mūzikas skolai. Paldies!” Lūk, 
ko bija lēmusi Rasmas ģimene, pa-
vadot viņu mūžībā.

Saņēmām ziedojumu, nokārtojām 
nepieciešamās formalitātes saistībā 
ar ziedojuma saņemšanu un izlieto-
šanu. Nu varam priecāties par jau-
najiem instrumentiem visiem mūsu 
šābrīža audzēkņiem. Ar šiem instru-

mentiem izglītību mūsu skolā varēs 
iegūt vēl daudz audzēkņu, un ilgi 
varēsim pieminēt mūzikas skolotāju 
Rasmu, kura piespiedu kārtā izceļo-
ja uz ASV no savu senču dzimtenes 
Cesvaines, to nekad neaizmirstot.

Inta Stiene,
Cesvaines Mūzikas un mākslas 

skolas direktore,
Jāņa Dziļuma foto

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 profesionālās ievirzes iz-
glītības programmā „Vizuāli plas-
tiskā māksla” ar 9 gadu vecumu 
valsts finansētā 5 gadu programmā 
ar vecāku līdzfinansējumu – 7 EUR 
mēnesī vai gleznošanas nodarbības 
personām bez vecuma ierobežoju-
ma, maksājot 7 EUR par vienu no-
darbību (sadalot samaksu uz grupas 
dalībniekiem līdz 12 personām). Ir 
iespējamas arī bezmaksas nodarbī-
bas.

Vizuāli plastiskās mākslas pras-
mju apguve attīsta spējas darboties 
jebkurā jomā. Ja jums nav skaidri 
mērķi, palīdzēsim tos atrast un iz-
veidot īstenošanas plānu, tiekoties 
pirmdien, 2017. gada 5. jūnijā, 
plkst. 18.00 Pils ielā 4, 2. stāvā, vai 
sazinoties pa tālruni: 64852498, 
26446141! Sagatavojiet dzimšanas 
apliecības kopiju. Pārējo dokumen-
tu veidlapas aizpildīsiet uz vietas.

MŪZIKA
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 profesionālās 
ievirzes izglītības 4, 6, 8 gadu prog-
rammās, sākot ar ar 6–9 gadu vecu-
mu valsts finansētās ar vecāku līdz-
finansējumu – 7 EUR mēnesī vai 
pašapmaksas nodarbības personām 
bez vecuma ierobežojuma, maksā-
jot 6 EUR par vienu nodarbību.

Mūzikas instrumenta vai dziedā-
šanas prasmju apguve attīsta spējas 
darboties jebkurā jomā. Ja jums nav 
skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast 
un izveidot īstenošanas plānu, tie-
koties otrdien, 2016. gada 6. jū-
nijā, plkst. 18.00 Cesvaines pils 
2. stāvā vai sazinoties pa tālruni: 
64852498, 26446141! Bērniem ir 
jānodzied dziesma. Sagatavojiet 
dzimšanas apliecības kopiju. Pārējo 
dokumentu veidlapas aizpildīsiet uz 
vietas.

Inta Stiene,
Cesvaines Mūzikas un mākslas 

skolas direktore

Mūzikas skolas audzēkņi (centrā – skolotāja Velga Sokirka) 
ar jaunajām vijolēm



7Cesvaines Ziņas

Uzņēmēji aicināti 
palīdzēt 

Cesvaines novada 
skolēniem iegūt 
unikāla dizaina 
dienasgrāmatas

Cesvainieši – labākie!

Cesvainē muzicē jauktais koris „Burtnieks”

Baltā galdauta svētki Cesvaines pirmskolā „Brīnumzeme”

Lieldienas sagaidot

25. aprīlī Madonas novada Sme-
ceres silā otro gadu norisinājās 
Latvijas Sarkanā Krusta Madonas 
komitejas organizētās sacensības 
skolu jauniešiem pirmās palīdzības 
sniegšanā. Cesvaines vidusskolu 
šajā pasākumā pārstāvēja 9.a klases 
komanda: Dita Rūta Ceriņa, Dārta 
Greidiņa, Emīls Jekimovs, Daniels 
Krists Šulcs, Mārcis Edvards Ma-
tīss, Rihards Purens.

Sacensībās skolēniem nācās pa-
rādīt savas zināšanas gan Sarkanā 
Krusta vēsturē, gan simbolikā. In-
teresantākā un svarīgākā sacensību 
daļa bija praktiskā – skolēniem bija 
jāparāda savas praktiskās iema-
ņas un zināšanas pirmās palīdzības 
sniegšanai jebkurā nelaimes gadī-
jumā – autoavārijā, nelaimes gadī-
jumā ar velosipēdu, suņu koduma 

gadījumā, nelaimes gadījumā ar 
sprāgstvielām.

Sacensībās piedalījās 18 skolu 
komandas, tā ka konkurence – pa-
matīga! Cesvainieši parādīja lielis-
ku un nepārspējamu sniegumu – 
pamatskolu grupā izcīnīta 1. vieta. 
Septembrī komandai Madonas Sar-
kanā Krusta komitejas gods būs jā-
pārstāv valsts sacensībās.

Paldies par komandas sagata-
vošanu skolas medmāsiņai Baibai 
Briedei!

Lepojamies ar saviem jauniešiem 
un ceram, ka viņu zināšanas nekad 
nenāksies lietot praktiskajā dzīvē 
īstos nelaimes gadījumos.

Inese Āre,
9.a klases audzinātāja,

foto no personiskā arhīva Cesvaines vidusskolas komanda

22. aprīļa vakarā Cesvaines vi-
dusskola skanēja dziesmās. Bijušais 
jauktā kora „Cesvaine” diriģents, 
pašreizējais Latvijas izdevniecību 
jauktā kora „Burtnieks” māksli-
nieciskais vadītājs Egils Lipšāns 

aicināja cesvainiešus pavadīt skanī-
gu vakaru kopā ar viņa vadīto kori 
programmā „Pavasarīgs koncerts 
Vīnes mežā”.

Koris „Burtnieks” Cesvainē pa-
vadīja nedēļas nogali, gatavojoties 

koru skatei Rīgā. Diriģents savus 
Cesvainē pavadītos gadus atcerējās 
ar lielu sirsnību. Uz koncertu bija 
ieradušies bijušie viņa kora dalīb-
nieki, paziņas un mūzikas mīļotāji. 
Pēc pārdzīvojumiem bagātas koru 

skates Madonā pacilātā noskaņo-
jumā par gūtajiem panākumiem 
koncertā ieradās arī jauktais koris 
„Cesvaine” ar diriģenti Iju Voini-
ču. Lai gan kora skates dēļ neiz-
devās tradicionālais koru sadrau-
dzības pasākums, pēc Dzintara 
Buša pamudinājuma abi kori kopā 
nodziedāja divas dziesmas. Šāda 
kopdziedāšana sagādāja baudu abu 
koru dalībniekiem, un vērienīgais 
skanējums radīja klausītājos pār-
liecību, ka tuvojas svarīgais noti-
kums – lielie Latvijas koru dziesmu 
svētki. Diriģenti diemžēl iepriekš 
nebija pazīstami, taču šķiet, ka nā-
kotnē varētu veidoties sadarbība, jo 
ar savu kori lepojas gan rīdzinieki, 
gan cesvainieši.

Inta Stiene,
Cesvaines Mūzikas un mākslas 

skolas direktore,
Jāņa Dziļuma fotoJauktais koris „Burtnieks” koncertē Cesvainē

Veicināt skolēnos radošo domāša-
nu, ļaujot pašiem veidot savas sko-
las tēlu, – ar šādu mērķi gan Ces-
vaines, gan citos Latvijas novados 
šobrīd tiek īstenots projekts „Die-
nasgrāmata 2017”. Kā skolēni šo 
savas skolas tēlu veido? Izglītības 
iestādes, kuras piedalās minētajā 
projektā, sadarbībā ar saviem sko-
lēniem veido individuāla dizaina un 
satura dienasgrāmatas. Tas nozīmē, 
ka dienasgrāmatu izskatu ļoti lie-
lā mērā ietekmē un nosaka katras 
skolas skolēnu radošās idejas, kas 
visbiežāk izpaužas dažnedažādos 
krāšņos zīmējumos.

Te, protams, ir svarīgi piebilst, ka 
tām Latvijas skolām, kas piedalās 
projektā, unikālās dienasgrāmatas 
tiek izgatavotas par samazinātām 
izmaksām. Un par to, savukārt, 
vislielākais paldies ir sakāms katra 
novada uzņēmējiem, kas šo ideju 
atbalsta, sniedzot arī savu artavu to 
tapšanā. No Cesvaines novada sko-
lām savu dalību projektā šobrīd jau 
ir apstiprinājusi Cesvaines vidus-
skola. Veiksmīgai dienasgrāmatu 
izgatavošanas procesa norisei aici-
nāti pievienoties Cesvaines novada 
uzņēmēji, kas labprāt vēlētos palī-
dzēt konkrētās skolas skolēniem tikt 
pie unikālām pašu veidota dizaina 
dienasgrāmatām.

Ir jāpiebilst, ka šis dienasgrāmatu 
projekts visā Latvijā veiksmīgi no-
ris jau trešo gadu pēc kārtas un gan 
skolu, gan arī uzņēmēju interese par 
to arvien pieaug. Jautāsiet – kāpēc 
tā? Papildus skolēnu radošās do-
māšanas veicināšanai šis projekts 
nozīmē arī dienasgrāmatu iespiestās 
versijas saglabāšanu mācību proce-
sa ietvaros. Nevienam nav noslē-
pums, ka mūsdienās daudzas skolas 
ierobežoto finanšu dēļ no iespies-
tajām dienasgrāmatām pāriet uz 
elektroniskajām dienasgrāmatām, 
piemēram, portālā „E-klase”. Taču 
tādējādi skolēnam nav viņa pirmā 
taustāmā dokumenta – iespiestās 
dienasgrāmatas. Bet šis dokuments 
taču ir svarīgs! Tajā pats skolēns 
var sarakstīt visus uzdotos mājas-
darbus, skolotāji – nodot kādu nozī-
mīgu informāciju vecākiem, kas da-
žādu apstākļu dēļ, iespējams, nevar 
izmantot „E-klasi”, turklāt iespiestā 
dienasgrāmata skolēnam iemāca 
rūpes un atbildību, kas noderēs arī 
turpmākajā dzīvē, rīkojoties ar ci-
tiem dokumentiem.

Lai atbalstītu Cesvaines vidus-
skolu projektā „Dienasgrāmata 
2017”, Cesvaines novada uzņēmē-
ji tiek laipni aicināti sazināties ar 
projekta īstenotājiem – sabiedris-
kā labuma organizāciju „Liepājas 
Universitātes Zinātnes un inovā-
ciju parks”, sūtot vēstules e-pastā 
(info@liepuzip.lv) vai sazinoties pa 
tālr. (20004399).

Mārīte Bluka,
LiepUZIP pārstāve

Atsaucoties uz Latvijas simtgades 
biroja aicinājumu, Latvijas Institūta 
darbinieki rosināja ikvienu iedzī-
votāju un Latvijai piederīgo visā 
plašajā pasaulē 4. maijā – Latvijas 
Republikas Neatkarības atjaunoša-
nas dienā – kopā ar saviem tuvajiem 
svinēt Baltā galdauta svētkus.

Šis aicinājums iedvesmoja arī 
mūs, Cesvaines pirmskolu „Brī-
numzeme”, pulcēties kopā Baltā 
galdauta svētkos 3. maijā pie balti 
klātiem galdiem iestādes zālē. Pēc 
kopīgi dziedātas himnas un vadī-
tājas Skaidrītes Aveniņas uzrunas 
skatījāmies fragmentus no videofil-

mām par Cesvaini un Latviju.
Mūzikas skolotāja Irēna Lecīte 

uzaicināja sākt svētku mielastu ar 
latviešu tautasdziesmu „Pie Dieviņa 
gari galdi”, un svētku gaitā skolotā-
jas vadībā tika izdziedātas latviešu 
tautasdziesmas, izdejotas dejas un 
rotaļas.

Baltā galdauta svētki bērniem ļoti 
patika, tāpēc varam droši apgalvot, 
ka iestādes tradīciju un ieražu svēt-
ku skaits ir papildinājies.

Paldies vecākiem un darbinie-
kiem par atsaucību!

Daina Stikāne,
vadītājas vietniece izglītības jomā

Lieldienas gaidot, 12. aprīļa rītā 
Cesvaines pirmskolas „Brīnum-
zeme” grupas „Taurenītis” bērni 
(6–7 gadi) saņēma vēstuli, kurā bija 
rakstīts, ka žagata Lieldienām pa-
redzēto grozu ar olām ir noslēpusi 
iestādes rotaļu laukumā un bērniem 
kopā ar Garausi (skolotāja Alita Jē-
gere) ir jādodas to meklēt. Lai atras-
tu grozu, bija jāizlasa un jāizpilda 
vēstulē dotie uzdevumi, piemēram, 
izlikt slepeno vārdu no burtu kartī-
tēm, jāatrod objekts pēc fotogrāfi-
jas, jāsaliek ģeometriskas figūras no 
auklām. Kad uzdevumi bija veikti, 
grozs tika veiksmīgi atrasts.

Bet – kāda neraža! – olas nekrā-
sotas. Bērni ar lielāko prieku pie-
ņēma Garauša uzaicinājumu nokrā-
sot olas, izmantojot sīpolu mizas, 
sūnas, dažādus dabas materiālus, 
auduma gabaliņus, diegus u. c. Visi 
ar nepacietību gaidīja brīdi, kad no-
krāsotās olas tiks ņemtas ārā no no-
vārījuma, lai redzētu, kas ir sanācis. 
Patiess prieks un gandarījums par 
padarīto darbu staroja bērnu sejās.

Paldies bērniem par pozitīvajām 
emocijām un grupu skolotājām par 
ieguldīto darbu un materiāliem!

Daina Stikāne,
vadītājas vietniece izglītības jomā

Baltā galdauta svētki „Brīnumzemē”

 Lieldienas pirmskolā
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Sasildi savu zemi ar savu sirdi un gribu!
Cesvaines novada domes tel-

pās vairākas nedēļas ir aplūko-
jama gleznu un izšuvumu izstā-
de „Sirdsdarbi”, kur eksponēti 
Ināras Muižnieces un Tijas Mīl-
grāves darbi. Aicinājām Ināru 
pastāstīt par motivāciju un neiz-
sīkstošo darbīgumu arī cienījamā 
vecumā.

No kā jūs iedvesmojaties zīmē-
jot un gleznojot?

Patiesībā mani uz izstādi izprovo-
cēja mana meita Tija. Domāju, ka 
viņa to darīja apzināti, ar mērķi, lai 
es savos 86 gados neskumtu, būtu 
nodarbināta un justos kādam vaja-
dzīga. Mans mērķis nebija parādīt, 
cik liela māksliniece es esmu, bet 
gan vienkārši nodarboties ar to, kas 
patīk. Tas uztur pie dzīvības un liek 
sirdij priecāties! Mēs taču visi labi 
saprotam, ka mums neviens nebūs 
tuvāks par sevi pašu un visas sā-
pes mūsos ir signāls, ka ķermenim 
draud briesmas. Mana meita Tija te 
ir dzimusi un augusi, arī mācījusies. 
Kaut gan tagad viņa dzīvo un strā-
dā Jelgavā, Cesvaine viņai arvien ir 
mīļa.

Iedvesmas nekad netrūkst, parau-
goties dabā, tiekoties ar bērniem, 
mazbērniem, mazmazbērniem un 
labiem cilvēkiem. Es vēlos būt lai-
mīga, un šie cilvēki ir tie, kas visu 
to atvieglo ar savu vienkāršību. 
Man bija vajadzīgi visi šie dzīves 
gadi, lai to saprastu.

Konkrēta viena iedvesmas avota 
man nav. Zinu tikai to, ka cilvēks 
visu mūžu aug, kaut ko darot. Mani 
sajūsmina skaistā pasaule ar dabu – 
agrāk ceļoju, cik to ļāva maciņš, 
tagad lasu labas grāmatas, tiekos 
ar gaišiem cilvēkiem, kuri izstaro 
labestību, atrod šajā pasaulē prieku 
un krāsainību. Nemīlu tos, kuri ar 
citu rokām veido sev izdevīgas si-
tuācijas, lai kontrolētu un analizētu, 
parādītu sevi it kā labākā gaismā, 

rāpjoties uz citu pleciem, bet paši 
nespējot veikt pat mazumiņu no ie-
spējamā.

Kāda ir mākslas studijas nozī-
me jūsu dzīvē? Vai to apmeklējat 
tikpat cītīgi kā iesākumā?

Iesākums gleznošanai bija pēc 
kara Cēsu skolotāju kustībā, kur 
strādāja gleznotājs Baltgailis. Viņš 
gribēja, lai es pāreju uz Rīgu uz 
Mākslas akadēmiju. Nabadzības un 
ģimenes apstākļu dēļ šo ideju nerea-
lizēju.

Uz Cesvaines mākslas studi-
ju aizgāju nesagatavota, 50 gadus 
neko tādu nedarījusi un nedroša. Uz 
jautājumu, kādēļ es to gribu, atbil-
dēju, ka meklēju labu kompāniju, 
un to es tur arī atradu. Šobrīd studi-
ju apmeklēju reti, bet jūtos tai pie-
derīga un esmu pateicīga, ka Ērika 
atlicina kādu brīdi, lai atnāktu pie 
manis. Esmu pateicīga arī iepriek-
šējiem studijas vadītājiem Mārim 
Apfelbergam un Kristīnei Šulcei. 
Pasaule ir tāda, kādu mēs to izkrā-
sojam. Es negribu, lai tā ir pelēka, 
un tādēļ mēģinu to padarīt košāku. 
Katrai krāsai ir sava vibrācija, un no 
sirds to iesaku izmantot vecākiem 
cilvēkiem, kuriem reizēm uzmācas 
pesimisms.

Zinām, ka jūs nodarbojaties arī 
ar rokdarbiem. Varbūt plānojat 
kādreiz izlikt apskatei arī tos?

Man ļoti patīk radošais process 
rokdarbos. Rokdarbu izstādes ne-
būs, jo to, ko esmu gatavojusi, vai 
nu lietoju, vai arī kādam esmu uz-
dāvinājusi. Ar saviem rokdarbiem 
esmu piedalījusies plašā konferencē 
Salaspilī, pensionāru saietos Bal-
vos un Varakļānos, parādot, ka ar 
vienkāršu baltu blūzīti un klasis-
kiem melniem svārkiem var aiziet 
uz teātri desmit dažādos variantos, 
izmantojot pašas gatavotus akse-
suārus un papildinājumus dažādās 
rokdarbu tehnikās.

Senioru dienas neesat vadīju-
si mierīgi – izveidojāt biedrību 
„Mārtiņroze”, senioru dāmu deju 
grupu „Kamenes”… Kas jūs uz 
to pamudināja?

Es biju skolotāja, kura vairāk 
strādājusi administratīvo darbu. 
Lielāko mūža daļu nostrādāju Ces-
vaines internātpamatskolā ar misi-
jas apziņu, ka man ir jāpalīdz augt 
un veidot savu dzīvi tiem, kam šajā 
pasaulē neklājas viegli. Brīžiem 
pārvērtēju savus spēkus – un cieta 
mana veselība, tomēr jūtos gandarī-
ta, ka ir daži bērni, kuri pēc 60 gadu 
sasniegšanas man piezvana, lai pa-
teiktu: „Skolotāj, es jūs ļoti mīlu!”

Gleznošana ir brīnišķīga relaksā-
cija. Pēdējā laikā aizrāvos ar krā-
sojamajām grāmatām pieauguša-
jiem – sāc ar vienu krāsu un veido 
saskanīgu koptēlu. Šis radošais pro-
cess man reizēm paņem visu dienu, 
bet, ja rezultāts patīk, esmu priecī-
ga, ka rīt būs jauna diena.

Kļūstot par pensionāri, meklēju 
iespējas, kā izkrāsot savu un citu 
dzīvi, lai tā nekļūtu pelēka un vien-
muļa. Pirmo izveidoju sociālā atbal-
sta biedrību „Mārtiņroze” ar nolūku 
iejusties brīvas Latvijas apstākļos. 
Arī senioriem organizējām atvērto 
durvju dienas, lai tās varētu apmek-
lēt jebkurš, kuram ir vēlēšanās. Or-
ganizējām dažādus pasākumus, pat 
trīs konferences kopā ar izstādēm, 
lai stimulētu radošu pieeju dzīvei. 
Sadarbojos ar Rīgas lietišķo sievie-
šu klubu un tā prezidenti Pētersones 
kundzi ar mērķi mācīties un gatavot 
Cesvaines suvenīrus savām rokām, 
tādējādi veidojot labākus materiālos 
apstākļus, jo pensijas senioriem nav 
lielas.

Tomēr, trīs gadus strādājot, no-
pietnu atbalstu neguvu. Sapratu, ka 
pasauli nekad lielā mērā izlabot ne-
var, jo kādā stūrī kāds nodarbosies 
ar sev tīkamo, tālab atteicos no šīs 
idejas, kaut gan vēl šodien domāju, 
ka tā nebija peļama un es atbalstītu 
jebkuru jaunāku cilvēku, kurš neno-
bītos un kaut ko tādu veidotu, ar to 
izdaiļojot mūsu novadu, padarot to 
vēl pievilcīgāku tūristiem un Ces-
vaines viesiem.

„Kamenes” veidoju veciem cil-
vēkiem, lai būtu kustības, dzīves-
prieks, labi draugi un spēja iekļau-
ties sabiedrībā. Deja taču ārstē 
depresiju, palīdz vēža slimniekiem, 
un tajā ķermenis un psihe atrodas 
mijiedarbībā. Mēs nebrāķējām ne-
vienu ar bezformīgu augumu vai 

dažādu garumu, jo mūsu dejām vai-
rāk piestāvēja zāle, nevis skatuve. 
Skumstu, ka šobrīd nav šādu deju 
arī pēc 80 – ar terapeitisku ievirzi 
mūsu izšķobītajiem augumiem un 
krunkainajiem vaigiem.

Vienā no atvērto durvju dienām 
piedalījās Cesvaines terapeite Mari-
anna Tomiņa, kuru es iesaistīju kora 
„Virši” organizēšanā. Tā pamazām 
veidojās arī tas.

Jums ir septiņi mazbērni un 
septiņi mazmazbērni. Ko viņi 
saka par to, ka vecmamma tik ak-
tīvi darbojas?

Manos 86 aktivitātes ir pierimu-
šas. Lai zinātu, ko par vecmammu 
saka mani mazbērni, ir jājautā vi-
ņiem, bet gleznu izstādes atklāšanas 
reizē priecājos par Tijas bērniem, 
kuri no sirds palīdzēja šim pasāku-
mam notikt. Īpaši par to bija domā-
jusi Santa, kura uzņēmās kuratores 
pienākumus. Mazliet baidījos, vai 
nenostrādās jaunības maksimā-
lisms, kad gribas izlikties ļoti gud-
ram, bet to nejutu – viss bija ļoti 
vienkārši un, ceru, arī citiem ļoti 
saprotami un mīļi. Mazmazbērnus 
samīļoju tikai svētku reizēs. Esmu 
gandarīta, ka visi mazbērni strādā 
Latvijā, ir ieguvuši augstāko izglī-
tību, tikai pastarīte vēl studē medi-
cīnu.

Savulaik jūs tikāt izvirzīta sie-
viešu gada balvai. Vai šādi panā-
kumi ir pamudinājuši neapstāties 
un attīstīties?

Par balvām un goda rakstiem ne-
vēlos izteikties, jo tie ir aizgājuši. 
Man tie šķiet otršķirīgi. Pietiek arī 
pelnītu un nepelnītu nopēlumu, bet 
vienalga tie ir devuši pieredzi un 
stimulu strādāt ne tikai ar citiem, 
bet arī ar sevi. Dzīvē bieži vien vai-
rāk māca nelaimes un neveiksmes. 
Patiesībā nav jānotiek nekam īpa-
šam, lai justos labi, un to es audzi-
nu sevī vēl šodien. Mums katram 
vajag kādu nodarbi, kas izkrāso 
dzīvi, padara saulaināku skatu un 
arī nomierina, jo ir cilvēki, kuri 
dalās priekā, smejas un priecājas 
kopā ar mani. Tā mana enerģi-
ja tiek dubultota. Mana laime un 
mans dzīvesprieks ir atkarīgs tikai 
no manis un manas rīcības. Tas 
man palīdz saprast, kas man ir jā-
maina un kā jārīkojas.

Kā jūs saglabājat savu optimis-
mu un dzīvesprieku arī savā cie-
nījamajā vecumā?

Man dzīvesprieks un optimisms 
nav īpaši jāsaglabā. Es to radu ar 

savām domām katru dienu, kuru 
dzīvoju. Sevi vēl arvien audzinu re-
dzēt skaisto šajā pasaulē un atstumt 
no sevis visu nejēdzīgo pat tad, ja 
diena nav bijusi viegla. Mani ieprie-
cina brīnišķīgi cilvēki, kurus satie-
ku, ar savām idejām un darboties 
prieku, kuri runā un dara, nevis tikai 
runā. Esmu ļoti priecīga par saviem 
draugiem, kuri kā dimanta gabaliņi 
no sava spožuma dod arī man. Mani 
iepriecināt neskopojas arī mani trīs 
bērni, visi mazbērni un mazmaz-
bērni. Man ļoti patīk Ainas Poišas 
teiktais: „Justies kā eņģelim, spēt 
saklausīt savus smieklus un katrā 
peļķē ieraudzīt debesis.”

Ko jūs novēlētu cesvainiešiem? 
Varbūt ir kādi aicinājumi?

1. Būt veseliem un ar mīlestību 
un cieņu veidot savas ģimenes.

2. Mācīties visu dzīvi un ar savu 
darbošanos audzināt darba tikumu 
bērnos.

3. Godāt savus ģimenes locekļus, 
neaizmirstot saskarsmes kultūru, 
audzināt skaistuma izjūtu un ļoti 
mīlēt savu sētu, novadu un Latviju.

4. Lepoties ar tiem cesvainiešiem, 
kuriem ir sasniegumi dažādās noza-
rēs un vietās, organizējot gan tikša-
nās, gan pieredzes apguvi.

5. Man ļoti patika izremontētais 
jauniešu centrs, kurā manī radās 
vīzija, ka tur mūsu domes deputā-
ti bieži tiktos ar jauniešiem, kopīgi 
izpētītu visus novada stūrīšus, iz-
virzītu savas idejas un veicinātu to 
profesiju apguvi, kuras palīdzētu šīs 
idejas nākotnē realizēt, par visu to 
informējot „Cesvaines Ziņās”, lai 
piesaistītu citus cesvainiešu gudros 
prātus.

6. Novēlot vislabākos panākumus 
tūrisma centram darbā ar iebraucē-
jiem, neaizmirst arī cesvainiešus, 
lai baudītu, vērotu, rastu iedvesmu, 
gūtu pieredzi citos novados. Tiesa, 
te ir vajadzīga griba, sadarbība, ko-
munikācija ar cilvēkiem un iestā-
dēm, bet varbūt ir vērts?

7. Man ļoti gribētos, lai tie, kuri 
ir aizgājuši no Cesvaines, meklētu 
savu ceļu atpakaļ ar padomu, ide-
jām, darbošanos un palīdzību.

8. Es no visas sirds novēlu, lai tie 
izvirzītie deputātu kandidāti būtu 
vislabākie un mēs prastu ievēlēt ar 
iniciatīvu visbagātākos cilvēkus.

No sirds novēlam Inārai veselī-
bu un spēku, lai taptu vēl daudz 
jo daudz jaunu mākslasdarbu!

Linda Vanaga,
autores foto

Ināras gleznas izstādē

Kā rit grāmatas tapšanas ceļš 
pēdējo pāris mēnešu laikā? Tā vei-
dojas koša un daudzveidīga – tāda, 
kādi esam mēs paši.

Novadpētniece Māra Evardsone 
ir iesniegusi pētījumu par padomju 
laiku Cesvaines izpildu komiteju. 
Liels paldies!

Edmunds Skride cītīgi vāc un ap-
kopo materiālus par Skrides dzim-
tu. Ir gaidāms interesants stāsts.

Daiga Matroze ir iesūtījusi pē-
tījumu „Cesvaines pils vēsturiskie 
interjeri”, kurā ir apkopots dažādu 
projektu īstenošanas gaitā atklātais 
un izpētītais. Liels paldies!

Madonas Valsts ģimnāzijas di-

„Cesvaines grāmata” – tāda, kādi mēs paši
rektore Vanda Maderniece ir ie-
sniegusi skolēnu un skolotāju 
veidoto apkopojumu par cesvainie-
šiem Madonas Valsts ģimnāzijā. 
Sirsnīgs paldies par tik ātru darba 
izpildi! Būtu jauki, ja kāds ģim-
nāzijas audzēknis šo apkopojumu 
gribētu izmantot mazliet plašākam 
pētījumam. Atsaucieties, cesvai-
nieši Madonas Valsts ģimnāzijas 
absolventi!

Ir vairākas ieceres un iesākti dar-
bi par Cesvaines novada cilvēkiem, 
mājām un skolām. Cerēsim, ka tie 
īstenosies grāmatas materiālos.

20. aprīlī Cesvaines bērnu un 
jauniešu centrā tikos ar pulciņu 

bērnu un jauniešu, kuriem stāstīju 
par mūsu grāmatām, to tapšanu, 
rosinot iesaistīties grāmatas vei-
došanā vairākos veidos: izzinot 
savu novadu, piemēram, braucot 
velobraucienos ar noteiktiem no-
vadpētnieciskiem mērķiem un pie-
daloties dažādu objektu sakopšanā 
ne tikai talkas dienā; pārrakstot 
grāmatai iesniegtos materiālus 
(meitenes ir apņēmības pilnas tur-
pināt jau iesākto darbu, kas ir gan 
interesants, gan grūts vienlaikus); 
rakstot par savu ģimeni, dzimtu, 
dzimtas mājām vai kaimiņiem, vai 
svešiem cilvēkiem, kuri paši savus 
dzīvesstāstus vairs nevar uzrakstīt.

Atgādinu, ka savas dzimtas pē-
tījumu vai atmiņu stāstus, tāpat kā 
līdz šim, cilvēki raksta un iesniedz 
sabiedriskā kārtā, t. i., nesaņemot 
atlīdzību, taču, ja esat iecerējuši 
plašāku pētījumu par kādu vispā-
rīgu Cesvaines novada vēstures, 
dabas, kultūras lappusi, ir iespēja 
iesniegt pieteikumu Cesvaines no-
vada domei, lai saņemtu arī finan-
siālu atbalstu pētījuma veikšanai. 
Zvaniet (29432776) vai rakstiet 
(ckvb@inbox.lv, sanita.dabolina@
inbox.lv)!

Ir pieteikušies vairāki ziedotā-
ji, kuri vēlēsies atbalstīt grāmatas 
izdošanu. Jau tagad paldies viņiem 

par labajām domām un iecerēm! 
Pašlaik no Valsts ieņēmumu die-
nesta gaidām atbildi, vai mūsu 
biedrībai būs iespējams saņemt sa-
biedriskā labuma organizācijas sta-
tusu: tādā gadījumā ziedotāji varēs 
saņemt arī nodokļu atlaides.

Mums, grāmatas veidotājiem, ir 
patiess prieks, ka 1. maijā 90. ju-
bilejā varējām sveikt Ilzi Plikau-
si – „Sauliešu” Ilzi, kura ar saviem 
stāstiem, atmiņām, ziedojumiem ir 
palīdzējusi katras Cesvaines grā-
matas tapšanā. Suminām jubilāri!

Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore



9Cesvaines Ziņas

Ar kūku un 
pīrādziņu 

smaržu 
Cesvainē…

BJC aktualitātes

Karjeras izglītība

Jau vairākus gadus cesvainieši 
zina Daigas Mickevičas ceptās kū-
kas, kliņģerus, plātsmaizes, picas, 
gaļas pīrādziņus un citus kondito-
rejas izstrādājumus. Ar gardumu 
cepšanu Daiga intensīvi nodarbojas 
jau gandrīz četrus gadus. Sākumā 
mērķis bija tikai pamēģināt, kā sa-
nāks, bet, kā stāsta pati Daiga, „tad 
jau aizgāja, kaut arī jāatzīst, ka 
konkurence apkārtnē ir liela”. Ces-
vaines novadā pēc pasūtījumiem 
ceptās kūkas ir aizceļojušas gan 
uz tuvākām, gan tālākām vietām – 
Madonu, Stalīdzāniem, Praulienu, 
Jaunkalsnavu un arī Rīgu. Protams, 
arī vietējie iedzīvotāji ir regulāri 
klienti. Kā smejas pati kūku cepēja, 
veiksmīgākā reklāma ir labs vārds 
un atsauksmes, ko nodod cits citam.

Vaicāta, kā viss aizsākās, Dai-
ga stāsta, ka 26 gadus ir strādājusi 
tirdzniecībā, ir strādājusi arī ārze-
mēs, bet vēlme atgriezties dzimte-
nē, Cesvainē, ir bijusi spēcīgāka. 
„Atpakaļ sauc vecāki, ģimene, citi 
palikušie un – galu galā – savas mā-
jas. Šeit es zinu, ka strādāju sev,” 
stāsta Daiga, minot, ka arī veselība 
ir labāka, esot mājās, kā rezultātā 
rodas lielāks darba spars. Kūku un 
citu kulinārijas gardumu cepšana 
ir nodota no paaudzes paaudzē, arī 
Daigas meita ar to brīvajā laikā aiz-
raujas – aptuveni divus gadus viņas 
abas kopā ir darbojušās kūku cep-
šanā. Kūku meistare stāsta, ka ga-
tavošanas laikā svarīga ir atmosfēra 
un domas. Iejaucot mīklu, ir jābūt 
labā noskaņojumā – tā ir panāku-
mu atslēga visam, ko dara. „Jebkurš 
darbs ir jādara ar mīlestību un labā 
garastāvoklī,” uzsver Daiga. Kat-
ram meistaram gan esot daži knifiņi, 
kuri raksturo tikai konkrēto cepēju.

Tuvojoties vasarai, izlaidumu un 
kāzu laikam, ir jūtams pasūtījumu 
pieaugums. Daiga stāsta, ka vasara ir 
saspringtākais laiks – ir gadījies, ka 
divatā pirms svētkiem ir ceptas pat 
desmit kūkas dienā. Noslēdzot katru 
gadu, tiek veikti aprēķini, un lielā-
kais sasniegums ir aptuveni 1200 ki-
logramu tortes gadā. Šobrīd galvenās 
prioritātes ir izbraukuma tirdzniecī-
ba un cepšana pēc pasūtījuma, taču, 
kā cerīgi stāsta Daiga, „ir klusa vēl-
me attīstīt savu vietiņu ražošanai. 
Apsveram arī ideju audzēt vistas, lai 
kūkas pēc pasūtītāju vēlēšanās varē-
tu cept no mājas vistu olām. Šobrīd 
pašiem ir bites, iegūstam medu. Lai-
ka gaitā esmu iepazinusi produktus, 
atradusi labākos un viegli orientē-
jos vietējo veikalu piedāvājumā. Ir 
izzināti izdevīgākie, kvalitatīvākie 
produkti, lai galarezultātā kūkas un 
pīrāgi izdotos garšīgi”.

Novēlēsim izdošanos un sapņu 
piepildījumu ražošanas attīstībai!

Linda Vanaga,
foto no Daigas Mickevičas 

personiskā arhīva

12. un 13. aprīlī Cesvaines bēr-
nu un jauniešu centrā (BJC) bērni 
un jaunieši bija aicināti piedalī-
ties Lieldienu radošajās darbnīcās, 
kurās veidojām galda dekorus un 
traukus galvenajam svētku simbo-
lam – olām. Paldies bērniem, kam 
pietika pacietības piņķerīgajiem 
darbiņiem! Prieks par gandarījuma 
pilnajiem smaidiem, kad darbiņus 
nesa uz mājām, lai tie greznotu 
svētku galdu. Prieks arī par maza-
jiem māksliniekiem, kas Lieldie-
nu pasākuma laikā kultūras namā 
darbojās radošajās darbnīcās, gan 
gatavojot krāšņus dzijas putniņus, 
gan apgleznojot foto stūrīša zaķus 
un olas, radot raibus un jautrus tēlus 
skaistām svētku bildēm.

20. aprīlī centrā norisinājās iz-
zinošā pēcpusdiena „Mēs savai 
grāmatai”, un pie mums BJC cie-
mojās Sanita Dāboliņa, lai pastās-
tītu, kā top Cesvaines grāmata un 
kā ikkatrs no mums var iesaistīties 
tās veidošanā. Pēcpusdiena izvēr-
tās patiesi iedvesmojoša visiem 
pasākuma dalībniekam, apjaušot, 
ka, palīdzot veidot Cesvaines grā-
matu, tiek veikta arī savas dzimtas 

padziļināta izpēte, kā arī sabiedris-
kais darbs, ja pierakstām citu ces-
vainiešu dzīvesstāstus. Bērni bija 
patiesi pārsteigti arī par grāmatas 
sniegtajām iespējām, izmantojot 
to kā mācību līdzekli, rakstot refe-
rātus vai veicot kādu skolā uzdotu 
izpētes darbu, arī apzinoties nova-
da kultūrvēsturisko mantojumu, lai 
ar citu skatienu paskatīties uz vie-
tām, kurām ikdienā ejam garām, 
nepievēršot uzmanību. Pasākuma 
dalībniekiem bija iespēja piedalī-
ties konkursiņā un nopelnīt balvās 
novadnieka Jura Sārņa grāmatas. 
Kā pievienotā vērtība pēcpusdie-
nai diskusijās par grāmatu radās 
ideja par jauniešu iniciatīvu vasa-
rā velobraucienā atrast un apceļot 
grāmatā „Cesvainieši” pieminētas 
novada vietas. Gribētu aicināt arī 
visus jauniešus, kas vēlas iesaistī-
ties grāmatas veidošanā, iegriez-
ties BJC, lai iegūtu detalizētāku in-
formāciju par iespējām piedalīties.

Šomēnes bija iespēja pilnveido-
ties ne tikai Cesvaines jauniešiem, 
bet arī centra vadītājai, 3. maijā 
piedaloties Jaunatnes starptautis-
kās aģentūras organizētajā kon-

ferencē „Jaunas metodes darbā ar 
jaunatni pašvaldībās”. Konferencei 
starptautisko dimensiju piešķīra 
vieslektors no Austrijas, kas dalījās 
pieredzē par darbu ar jaunatni paš-
valdībās Eiropā, inovatīvām pie-
ejām un labās prakses piemēriem. 
Tika apspriesti jautājumi par darbu 
ar jaunatni pašvaldībās Latvijā, ak-
tualitātes un izaicinājumi, bija ie-
spēja piedalīties darba grupā, kurā 
padziļināti apguvām darba ar jau-
natni ilgtermiņa plānošanu vietējā 
līmenī, programmu „Erasmus+” kā 
resursu pašvaldībām un dalījāmies 
ar problēmjautājumiem un veik-
smes stāstiem jaunatnes jomā, kas 
skar mūs visus ikdienā.

10. maijā jaunieši centrā pulcē-
jās uz Latvijas Jaunatnes padomes 
semināru „Vēlies vēlēt”, biedrības 
īstenoto iniciatīvu, lai veicinātu 
jauniešu informētības par vēlēšanu 
sistēmu Latvijā līmeņa paaugstinā-
šanu, veicinātu jauniešu līdzdalību 
vēlēšanās, lai perspektīvā novada, 
valsts un Eiropas līmenī tiktu pie-
ņemti tādi lēmumi, kas ir atbilstīgi 
arī jauniešu interesēm. Semināra 
darba kārtībā bija jautājumi par 

nepieciešamību jauniešiem pieda-
līties pašvaldību vēlēšanās; par to, 
kā pašvaldība var ietekmēt ikviena 
ikdienu un kā jaunieši spēj ietek-
mēt pašvaldības darbu; jautājumi 
par semināra dalībnieku personīgo 
motivāciju dalībai vēlēšanās, jau-
niešu kā pilsoniski aktīvu sabied-
rības locekļu lomu Latvijas attīs-
tībā, kā arī informācijas iegūšanas 
avotiem un to uzticamību. Cerot, 
ka seminārā skartās tēmas un jau-
tājumi radīja pārdomas un jautāju-
mus, – paldies visiem jauniešiem, 
kas saspringtajā mācību gada no-
slēgumā atrada laiku un iespēju 
piedalīties!

Vasara tuvojas straujiem so-
ļiem, tāpēc gribētu vērst uzmanī-
bu uz darba laika izmaiņām vasa-
ras brīvdienās, sākot ar 1. jūniju: 
Cesvaines novada domes BJC būs 
atvērts pirmdienās no plkst. 9.00 
līdz 18.00, otrdienās, trešdienās 
un ceturtdienās no 9.00 līdz 17.00 
un piektdienās no 9.00 līdz 16.00.

Inga Bekasova,
BJC vadītāja,

foto no BJC arhīva

Cesvaines novadā tiek īstenots 
projekts „Karjeras atbalsts vispā-
rējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001). Tā 
mērķis ir uzlabot pieeju karjeras at-
balstam izglītojamajiem vispārīgās 
un profesionālās izglītības iestādēs:
✓	 nodrošināt karjeras vadī-

bas prasmju apguvi skolās;
✓	 paaugstināt izpratni un in-

formētību par tālākās izglītības ce-
ļiem un izvēlēm;
✓	 motivēt profesijas un no-

darbinātības izvēlei atbilstīgi savām 
interesēm, spējām, sabiedrības un 
darba tirgus piedāvājumam un va-
jadzībām.

Lieldienu radošās darbnīcasPēcpusdienā „Mēs savai grāmatai”

Šā projekta ietvaros notiek dažā-
di pasākumi, kas ir saistīti ar darba 
pasaules iepazīšanu, karjeras lēmu-
mu pieņemšanu, pašnovērtējuma 
veikšanu, tālākizglītības iespēju 
izpēti.

4. aprīlī Cesvainē viesojās spe-
ciāli aprīkotā ceļojošā mācību la-
boratorija „Tehnobuss”. Cesvaines 
vidusskolas 5.–12. un Cesvaines in-
ternātpamatskolas 7.–9. klases sko-
lēniem bija iespēja uzzināt, kādas ir 
svarīgākās specializācijas mašīnbū-
ves un metālapstrādes nozarē, kur 
tās var apgūt, kur strādāt.

20. aprīlī 11. klases skolēni vie-
sojās Alūksnes dabas muzejā: ap-

skatīja ekspozīciju, guva ieskatu to 
profesiju pasaulē, kas ir saistītas ar 
dabu, vidi. Skolēniem ļoti patika 
gida aizraujošais stāstījums.

20. aprīlī Vidzemes Augstskolas 
studenti tikās ar vidusskolēniem.

25. aprīlī Cesvaines vidusskolas 
9. klašu skolēni viesojās Rīgas mo-
tormuzejā, kur iepazinās ar daudz-
veidīgām profesijām, kas ir saistītas 
ar mašīnbūvi un mehāniku, kā arī 
apskatīja mašīnas un mehānismus, 
savukārt 3.a klases skolēni devās 
saldajā ceļojumā pie ražotāja. Sko-
lēni apmeklēja „Madonas karame-
ļu” ražotni un iepazinās ar karameļu 
tapšanas procesu un arī ar konditora 
profesiju.

28. aprīlī 11. klases skolēni rī-
koja pasākumu „Garšīgie likumi”. 
Skolēni eksperimentēja, gatavojot 

ēdienus, kuros izmantoti veselīgi, 
bet mazliet jauni un netradicionāli 
produkti, piemēram, čia sēklas, go-
dži ogas, zīdkoka ogas. Nodarbību 
„Garšīgie likumi – jaunā pārtika” 
vadīja Eiropas Parlamenta Informā-
cijas biroja Latvijā pārstāve Jolanta 
Bogustova. PVD Austrumvidzemes 
pārvaldes pārstāve Ludmila Logina 
stāstīja par pārtikas drošības aktua-
litātēm Latvijā.

2. maijā 7. klašu skolēni apmek-
lēja „Madonas karameļu” ražotni. 
Skolēni guva ieskatu karameļu ra-
žošanas procesā, apskatīja radošus 
un oriģinālus iepakojumus, guva ie-
skatu uzņēmējdarbībā un profesijās, 
saistītās ar saldumu ražošanu.

Ērika Dogana,
pedagoģe karjeras konsultante

9. klašu skolēni Rīgas motormuzejā„Tehnobuss” Cesvainē

Daigas ceptā kūka
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2017. gada 22. jūnijā

Grupu apmācības Cesvaines sociālajā dienestā turpinās

Palūdz pavasari, lai tas spēku 
  aizdod.
Palūdz puteņiem, lai gadiem 
  pēdas jauc.
Palūdz pašai sirdij – tā 
           vislabāk zinās,
Kādus gadus atpakaļ lai sauc.
Lai gadi rit, tā tam ir jābūt,
Un lai par tiem nekad nav žēl.
Tik jautru prātu, sauli sirdī
Un daudzus skaistus gadus vēl!

Sirsnīgi sveicam visus maijā 
dzimušos un īpaši

90 gados –
ZENTU MIGLONI,

ILZI PLIKAUSI,
92 gados –

VILI RUDZĪTI!
Cesvaines novada dome

Cesvaines sociālajā dienestā tur-
pinās divas grupu apmācības, kuras 
vada psiholoģe Indra Diča sadarbī-
bā ar sociālo darbinieci darbam ar 
ģimenēm un bērniem Judīti Mihe-
jenko.

Pirmā grupu apmācība – „Par 
dusmu pārvaldīšanas un emociju 
pašregulāciju”: kā dzīvot citādi, 
mācīties pazīt savu izturēšanos – 
savu reakciju, savas sajūtas, emo-
cijas un domas, kas izraisa nevē-
lamu uzvedību partnerattiecībās 

un ar citiem līdzcilvēkiem. Veidot 
izpratni, kā uzņemties atbildību 
par savu reakciju un attieksmi part-
nerattiecībās, nepieļaujot vardar-
bības izpausmes. Tas dod iespēju 
paraudzīties uz sevi it kā no malas 
un, palīdzot citiem grupas dalīb-
niekiem, risināt arī savas grūtības. 
Grupas dalībnieks grupā var justies 
kā individualitāte un varēs saņemt 
atbalstu un palīdzību, meklējot re-
sursus sevī.

Otrā grupu apmācība – „So-

ciālo prasmju programma”: tiks 
veidota izpratne par neverbālo ko-
munikāciju, klausīšanās prasmēm, 
attiecību veidošanas prasmēm – sa-
runas uzsākšana, komplimenti, va-
jadzību izteikšana, emociju pazīša-
na, emociju regulēšana, problēmu 
risināšana, kritikas pieņemšana.

Katra nodarbība notiek vienu rei-
zi nedēļā 2–2,5 stundas.

Judīte Mihejenko,
sociālā darbiniece darbam ar 

ģimenēm un bērniem

21. maijā, sākot ar plkst. 09.00,
Cesvainē, Parka ielā,
PAVASARA TIRGUS

Tiek aicināti visi pirkt un pārdot 
gribētāji!

* Puķu un stādu tirgotāji
* Augļu koku un krūmu tirgotāji
* Mājražotāji ar savu produkciju

* Amatnieki
Pieteikties: Kristīne Aumele, 

tālr.: 28658274, 
kristine.aumele@cesvaine.lv

***
1. jūnijā plkst. 10.00 
Bērnu diena Cesvainē. 

Plašāka informācija pasākumu 
afišās un novada mājaslapā www.

cesvaine.lv!

Cesvaines novada valsts 
un pašvaldības vienotais 

klientu apkalpošanas 
centrs

Adrese: Pils iela 1A, Cesvaine, Ces-
vaines novads, LV-4871
Tālrunis: 64852715
E-pasts: 
cesvaine@pakalpojumucentri.lv
VPVKAC darba laiks
Pirmdienās 8.00–18.00
Otrdienās 8.00–17.00
Trešdienās 8.00–17.00
Ceturtdienās 8.00–17.00
Piektdienās 8.00–16.00
Pārtraukums: 13.00–14.00

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, 
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – 
pase vai identifikācijas karte.

Tāds dīvains gaidu laiks ne 
 katram dzīvē gadās,
Tāds dīvains gaidu laiks, kad 
 pulksteņi tik lēni iet…
Tāds dīvains gaidu laiks, no
        pumpuriem kad jāatvadās,
Un rīta agrumā te pēkšņi ievas
  zied!

Sveicam Maiju Šelderi skaistajā 
dzīves jubilejā! Veselību, spēku un 

saulītes siltumu katrai dienai!
Biedrība 

„Mārtiņroze”

Cesvaines sociālās aprūpes nodaļas 
iemītnieki un personāls ir no sirds pa-
teicīgi visiem, kuri mūs apciemoja un 
iepriecināja Lieldienu laikā. Paldies 
luterāņu draudzes mācītājam un drau-
dzes locekļiem par dievkalpojumu, 
paldies Daigai Matrozei par skaisto 
baznīcas dziesmu spēlēšanu! Paldies 
katoļu draudzes priesterim Andrejam 
Kazakevičam par cerības pilno svēt-
runu un katoļu draudzes svētdienas 
skolas skolotājai Inesei Zīlei par brī-
numaino dzīves liecību! Paldies mūsu 
novada mūziķim un komponistam 
Edmundam Vestmanim, kurš ar dzie-
dāšanu tik priecīgas padarīja mūsu 
Lieldienas! Kā vienmēr, ļoti gaidīti 
pie mums bija Cesvaines pirmskolas 
,,Brīnumzeme” bērni. Paldies bērnu 
mūzikas skolotājai Irēnai Lecītei, 
kura mūs neaizmirst un neatsaka mūs 
iepriecināt ar bērnu dziedāšanu un 
ciemošanos! Paldies un gaidīsim jūs 
atkal!

Cesvaines sociālās aprūpes no-
daļas iemītnieki un personāls

Paldies Aināram un Reinim par fil-
mas „Savējie sapratīs” demonstrēša-
nu mums četrām 4. maijā Cesvaines 
kultūras namā!

Daina, Ilze, Baiba un Samanta

Cesvaines novadniecēm apaļas dzīves jubilejas

Uzsākta projekta „Cesvaines bibliotēkas krājuma 
mēbeļu atjaunošana” īstenošana

Cesvaines novada ilgdzīvotāju 
pulkā divas kundzes svinēja apaļas 
dzīves jubilejas – 1. maijā 90 gadu 
slieksni pārkāpa Ilze Plikause, bet 
dažas dienas iepriekš 95 gadu jubi-
leju svinēja Zelma Kažoka. Abas 
jubilāres dzimšanas dienā sveica ne 
tikai radi un draugi, bet arī Cesvai-
nes novada pašvaldības pārstāvji.

Sirsnīgi sveicam jubilāres un no-
vēlam stipru veselību, dzīvessparu 
un neizsīkstošu enerģiju!

Linda Vanaga,
Lindas Vanagas un 

Viļņa Špata foto

Akcija „Apceļosim Latvijas 
pilis un muižas”

Pēc salīdzinoši gara un auksta 
pavasara 1. maijā ir sākusies jaunā 
tūrisma sezona. Šogad uzmanību 
gribētos pievērst akcijai „Apceļo-
sim Latvijas pilis un muižas”, kas 
norisinājās, kā centīgākie ceļotāji 
atminēsies, jau pirms vairākiem ga-
diem un raisīja lielu interesi.

Šogad akcija norisināsies no 
1. maija līdz 28. oktobrim, noslēgu-
ma balle notiks Jaunpils pilī. Sīkāk 
ar akcijas noteikumiem var iepazī-
ties Latvijas Piļu un muižu asociāci-

Zelma Kažoka Ilze Plikause
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Miruši
Ķinderu kapu pārzines informācija:

Valentīna Barševska 1937–2017
Cesvaines kapu pārziņa 

informācija:
Jānis Kreikals 1969–2017

jas mājaslapā pilis.lv un Cesvaines 
novada mājaslapas tūrisma sadaļā 
pie aktualitātēm. Dalībnieka anketu 
ir iespējams saņemt Cesvaines pilī 
tūrisma centrā.

Aicinām iepazīt Latvijas piļu un 
muižu saimniecisko un radošo lomu 
Latvijas valstiskuma veidošanā!

Diāna Glaudāne,
pašvaldības aģentūras 

„Cesvaines tūrisma centrs” 
vadītāja

Cesvaines novada dome ir rea-
lizējusi projektu „Cesvaines 
bibliotēkas krājuma mēbeļu at-
jaunošana” (Nr. 16-05-AL23-
A019.2203-000005). Tā īstermiņa 
mērķis ir sakārtot infrastruktūru, 
nodrošinot bibliotēkas materiālo 
vērtību saglabāšanu un dodot iespē-
ju pilnvērtīgāk un daudzveidīgāk 
izmantot bibliotēkas pakalpojumus, 
kā arī atjaunot mēbeles bibliotēkas 
krājumam. Ilgtermiņa mērķis ir uz-
labot infrastruktūru, kas labvēlīgi 
ietekmēs izglītotas un kulturālas sa-
biedrības veidošanos un iedzīvotāju 
skaita palielināšanos Cesvaines no-
vadā, kā arī radīs drošu un mūsdie-
nīgu vidi bibliotēkas apmeklētājiem 
un darbiniekiem.

Projekta ietvaros ir sagādāti spe-
ciāli bibliotēku vajadzībām izga-
tavoti stabili metāla grāmatplaukti 
ar dekoratīviem lamināta sānu pa-
neļiem un metāla grāmatu atdalī-
tājiem. Iepirkuma procedūras re-
zultātā uzvarēja firma SIA „Omega 
ekspress”, kura izgatavoja, piegādā-
ja un uzstādīja plauktus bibliotēkā 
par 8195,51 EUR (t. sk. PVN).

Tā kā abonementa krātuves telpā 
(35,6 m²) grāmatu plauktu noslogo-
juma dēļ nav bijis iespējams veikt 
remontu kopš pagājušā gadsimta 

50. gadu beigām, reizē ar plauktu 
nomaiņu bija svarīgi atjaunot elek-
troinstalāciju un izremontēt telpu. 
Šos darbus pēc cenu aptaujas rezul-
tātiem veica SIA „PRO Build” par 
3818,98 EUR (t. sk. PVN). Projektu 
70 % apmērā finansē Eiropas Lauk-
saimniecības fonds lauku attīstībai.

Projektu bija plānots īstenot vienā 
kārtā līdz 2017. gada 15. augustam, 
bet darbi noritēja ļoti veiksmīgi, 
tādēļ viss plānotais jau ir paveikts. 
Bibliotēkas vadītāja Vēsma Nora 
pauž prieku par to: „Esam gandarītas 
par šā projekta īstenošanu, kā rezul-
tātā apmeklētājiem ir pieejama mūs-
dienīgāka, ērtāka un drošāka vide. 
Un tas ir nozīmīgs faktors ikvienā 
publiskā iestādē. Bibliotēkas krāju-
mā ir nepilni 20 tūkstoši grāmatu. 
Grāmatu klāsts ir plašs un kvalitatīvs 
(kā atzīst arī lasītāji), jo pašvaldība 
grāmatu iegādei piešķir pietiekami 
daudz līdzekļu. Vecie plaukti savas 
funkcijas veica kopš pagājušā gad-
simta 50. gadiem. Ir telpas, kurās 
plaukti bija savstarpēji sastiprināti, 
lai neapdraudētu bibliotekāru un la-
sītāju dzīvību. Abu iepriekšējo akre-
ditāciju komisijas, kuras bibliotēkas 
darbu tika novērtējušas labi, ieteica 

tomēr pēc iespējas drīz nomainīt 
grāmatu un citu krājuma dokumentu 
plauktus, kas nu beidzot ir paveikts. 
Paldies firmai SIA „Omega eks-
press” par sadarbību un mūsu intere-
šu akceptēšanu un SIA „PRO Build” 
par īpašu atsaucību un ļoti labu dar-
bu kvalitāti! Paldies pašvaldībai par 
projekta sagatavošanu un līdzfinan-
sēšanu! Bibliotēkas darbiniekiem šis 
bija grūts laiks, un neērtības piedzī-
voja arī bibliotēkas lietotāji, taču tā 
ir neizbēgama situācija, lai nonāktu 
pie kaut kā jauna. Jaunās mēbeles 
ir ieguldījums uz vairākiem gadu 
desmitiem, ļaujot bibliotēkai būt 
apmeklētājiem patīkamai vietai gan 
ikdienā, gan pasākumu laikā, raisot 
vēlmi šeit nākt, justies gaidītiem.”

Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku at-
tīstībai ir pieejams Eiropas Komisi-
jas tīmekļa vietnē http://ec.europa.
eu/agricul ture/rural-develop -
ment-2014-2020/index_lv.htm.

Atbalsta Zemkopības ministrija 
un Lauku atbalsta dienests.

Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes

projektu vadītāja

7. jūnijā Cesvainē
(Augusta Saulieša ielā 9)

Mobilās veselības aprūpes brigāde 
ar speciālistiem –

• neirologs,
• alergologs
Bērniem (līdz 18 gadiem) vizīte 

pie speciālista bez maksas.
Iepriekš pieteikties Cesvaines 

sociālajā dienestā līdz 05.06.2017., 
zvanot 64852032 vai 29365023.

Gustavs Mārcis 
Dimpers

aprīlī

Tomass Čārlzs Hamfrīss un 
Linda Nebēdniece maijā

Uldis Fjodorovs un 
Marita Keiša maijā


