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Raibi un radoši sācies jaunais mācību gads
Jau pilnā sparā būs aizritējis mē-

nesis jaunajā mācību gadā. 3. sep-
tembrī visā Latvijā skolēni un 
studenti pulcējās līdzšinējās vai 
jaunizvēlētajās mācību iestādēs, lai 
svinētu Zinību dienas svētkus un 
satiktu klasesbiedrus un draugus.

Lai mācību gads sāktos veiksmī-
gi, ir nepieciešams veikt dažādus 
sagatavošanās darbus. 27. augustā 
pašvaldības deputāti un speciālisti 
veica novada izglītības iestāžu ap-
skati. Tika izvērtēti vasarā padarītie 
darbi: bērnudārzā remontētas un 
atjaunotas kāpnes, kuras šobrīd ir 
drošas, kā arī novērsti iepriekšējā 
gada applūdināšanas bojājumi; sa-
gatavotas arī mācību un sanitārās 

Ik skolotājs ir burvis,
Jo sirdis atslēgt māk,
Lai tajās labestība
Un mīlestība nāk.

Ik skolotājs ir burvis
Un eņģelis mazliet,
Jo, zināšanas sējot,
Caur gadsimtiem spēj iet.

Marta Bārbale

Dot citiem sevī labo,
Tas nezudīs, tas tikai lielāks augs,
Lai kurp Tu iesi – Tavi soļi ziedēs,
Lai ko Tu teiksi – Tavi soļi plauks.

Maija Laukmane

Vēlam izturību, radošu ideju īstenošanu un prieka mirkļus, kurus 
sniedz audzēkņu mirdzošās, degsmes pilnās acis! Lai izaugsme, 

izdošanās un gandarījums par padarīto!
Sveiciens Skolotāju dienā!

Cesvaines novada dome

telpas. Mūzikas un mākslas sko-
la nu ir pamatīgi iedzīvojusies un 
iekārtojusies Celtnieku ielas ēkas 
telpās. Šogad atjaunoti krēsli liela-
jā zālē, sagatavotas telpas mākslas 
un mūzikas nodarbībām. Arī vidus-
skola bija gatava jaunajam mācību 
gadam. Prieks par to, ka vidussko-
las dienesta viesnīca kļūst arvien 
ērtāka un skaistāka, lai gan darāmā 
vēl pietiek arī nākotnē. Kā kļuva zi-
nāms dažas dienas pirms jaunā mā-
cību gada sākuma, šogad mācības 
uzsāka divas pirmās klases, un tas 
kļuva par izaicinājumu, jo ātrā tem-
pā nācās norīkot vēl vienu klases 
audzinātāju un atrast piemērotas 
telpas jaunajiem audzēkņiem. Nu 

mācību darbs aktīvi noris un jaunie 
censoņi dedzīgi apgūst zināšanas.

29. augustā tika organizēta ikga-
dējā Cesvaines novada skolotāju 
konference. Par to stāsta izglītības 
darba speciāliste Rudīte Adamko-
viča: „29. augustā Cesvaines vi-
dusskolā notika ikgadējā pedagogu 
konference, kuras laikā pedagogi 
tika iepazīstināti ar 2018./2019. 
mācību gada aktualitātēm, izmai-
ņām likumdošanā.

Ar jauku muzikālu priekšnesumu 
klātesošos sveica Sarkaņu pagasta 
amatierteātra „Piņģerots” aktieri 
Valentīna Gailīte un Edgars Janov-
skis, runājot Alfrēda Putniņa dzeju 
un izdziedot Edgara Janovska mū-
ziku.

Pedagogus uzrunāja Cesvaines 
novada domes priekšsēdētājs Vilnis 
Špats, akcentējot, ka tikai sadarbībā 
iespējams sasniegt labus rezultātus.

Mans novēlējums, kas izskanē-
ja arī konferencē, visiem pedago-
giem: paldies par ieguldīto dar-
bu, izglītības iestādes sagatavojot 
jaunajam mācību gadam! Jaunajā 
mācību gadā jūs katrs esat savā 
mājā – sapostā, mīlētā, lolotā. Lai 
netrūkst izturības, spēka un radošu-
ma dzirksts ikdienas darbā!

Konferences gaitā trenere Aija 
Turka iepazīstināja ar „MOT” 

programmu „Stipra jaunatne: 12–
16 gadi”, kura Cesvaines vidussko-
lā tiks realizēta triju gadu garumā.

Noslēgumā skolotājiem bija ie-
spēja gūt vērtīgas atziņas un pado-
mus ārsta pediatra Gundara Kukļa 
lekcijā par to, kā strādāt ar mūsdie-
nu jauniešiem.”

3. septembra rīts Cesvaines no-
vada izglītības iestādēs sākās uz 
priecīgas nots – izglītības iestā-
des atkal piepildīja bērnu smiekli 
un soļu dunoņa. Jau no paša rīta 
ar greznu rudens ziedu buķetēm 
no visām pusēm uz skolām plūda 
jaunie censoņi. Lai ceļš būtu in-
teresantāks, Cesvaines centrā Pils 
ielas tilts pār Sūlu bija greznots ar 
krāsainiem baloniem – lai zinību 
gūšanas tilts viegli pārvarams un 

Baloniem rotātais tilts 3. septembra rītā

Jautrie Zinību dienas svētki pirmskolā „Brīnumzeme”

Muzikālas ieskaņas Mūzikas un mākslas skolā pedagogu izpildījumā

Lielie un mazie skolēni vidusskolā

jauniegūtās prasmes tikpat raibas 
kā baloni. Par radošo ideju un tās 
īstenojumu paldies Cesvaines lab-
iekārtošanas nodaļas darbiniekiem 
un Ritmai Kļaviņai! Paldies par 
brīnišķīgi skaisto sveicienu, atsākot 
kāpt zinību kalnā!

Šajā mācību gadā Cesvaines vi-
dusskolā mācības visās klasēs ko-
pumā uzsāka 293 skolēni, pirmsko-
lu „Brīnumzeme” apmeklē 101 au-
dzēknis, bet kādu no mūzikas vai 
mākslas izglītības programmām 
Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolā apgūst kopumā 73 audzēkņi.

Lai aizraujošs ceļš uz zināšanām, 
zinātkāre un radošs ideju piepildī-
jums!

Linda Vanaga,
autores un Viļņa Špata foto

Sirsnīgs sveiciens Skolotāju dienā!
Lai jums pietiek spēka, enerģijas, pacietības un 

mīlestības katrai dienai!

Rudīte Adamkoviča,
Cesvaines novada izglītības darba speciāliste
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Cesvaines novada dome izsolē pārdod nekustamo īpašumu

13. Saeimas vēlēšanas jau 6. oktobrī!

Aktualitātes siltumapgādes jomā

Skolēnu 
vecāku 

ievērībai

Cesvaines novada dome 
2018. gada 28. septembrī domes 
mazajā zālē mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli pārdod nekustamo 
īpašumu, kura adrese ir Saules 
iela 2A, Cesvaine, Cesvaines no-
vads, kadastra Nr. 7007 005 0057, 
kas sastāv no zemesgabala 2863 m2 
platībā un uz tā esoša sporta kom-
pleksa, kas ierakstīts Cesvaines 
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr. 409.

Nekustamā īpašuma nosacītā 
cena – 27 000 EUR. Izsoles dalī-
bas maksa (20 EUR) un nodroši-
nājuma apmērs (2700 EUR) līdz 

izsoles sākumam iemaksājami 
Cesvaines novada domes kontā 
Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 
AS „SEB banka” vai kasē.

Nosolītā summa jāsamaksā divu 
nedēļu laikā no izsoles dienas, ie-
skaitot to domes kontā vai samaksā-
jot skaidrā naudā kasē.

Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties mājaslapā www.cesvaine.lv 
vai Cesvaines novada domē darba 
dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un 
no 14.00 līdz 17.00.

Par nekustamā īpašuma apskati 
interesēties pa tālruni 64852022 vai 
28382616, 29461212.

Uzsākot jauno mācību gadu, 
atgādinām, ka par ēdināšanu Ces-
vaines vidusskolā (6.–12. klasē) 
ir jāsamaksā līdz katra mēneša 
25. datumam par nākamo mē-
nesi.

Atbilstīgi Cesvaines novada 
domes 28.06.2018. sēdē Nr. 10 
pieņemtajam lēmumam Nr. 8.3., 
ēdināšanas maksas apmērs iz-
glītības iestāžu audzēkņiem un 
darbiniekiem par ēdināšanas pa-
kalpojumiem ir šāds:

Cesvaines vidusskolā: pusdie-
nas – 1,00 EUR;

Cesvaines vidusskolas inter-
nātā: brokastis – 0,45 EUR, lau-
nags – 0,30 EUR, vakariņas – 
0,45 EUR;

Cesvaines pirmskolā „Brīnum-
zeme”: brokastis – 0,30 EUR, 
pusdienas – 0,90 EUR, launags – 
0,30 EUR.

Pirms lēmuma pieņemšanas 
sēdē tika apspriestas faktiskās 
ēdināšanas izmaksas un cenas, kā-
das vecāki varētu maksā, piemē-
ram, faktiskās pusdienu izmaksas 
5. klasei dienā ir 1,70 EUR, tās 
šobrīd dotē Cesvaines pašvaldī-
ba, savukārt 6.–12. klasei paš-
valdība pie vecāku maksājuma 
papildus dotē 0,70 EUR.

1.–4. klases izglītojamajiem 
tiek nodrošinātas gan pusdienas, 
gan launags. Pusdienu izmaksas 
1,42 EUR apmērā dotē valsts, sa-
vukārt atlikušo daļu – 0,60 EUR 
par pusdienām un launagu – dotē 
pašvaldība.

Ēdināšanas izmaksas dienā 
Cesvaines pirmskolā „Brīnum-
zeme”, kas jāmaksā vecākiem, 
ir 1,50 EUR, savukārt atlikušo 
daļu – 0,89–1,01 EUR (atbilstīgi 
vecuma grupai) – dotē pašvaldī-
ba.

Saskaņā ar Cesvaines novada 
domes 2013. gada 30. janvāra 
saistošajiem noteikumiem Nr. 4 
„Par atvieglojumiem ēdināšanas 
izdevumu samaksai Cesvaines 
novada vispārējās izglītības ie-
stādēs” pašvaldība ir noteikusi 
atvieglojumus ēdināšanas izde-
vumiem:

1) 100 % apmērā – vidusskolas 
izglītojamajam, kura ģimene ir 
atzīta par trūcīgu;

2) 50 % apmērā – novada iz-
glītības iestādes bērnam, kura 
ģimenē ir 3 un vairāk nepilnga-
dīgi bērni vai bērni līdz 24 gadu 
vecumam, ja viņi apgūst vispārē-
jās vidējās izglītības programmu 
klātienē, profesionālās pamat-
izglītības, vidējās profesionālās 
izglītības vai arodizglītības pro-
grammu klātienē vai studē augst-
skolas dienas nodaļā pilna laika 
klātienē.

Papildus atgādinām, ka maksa 
par Cesvaines vidusskolas inter-
nāta pakalpojumiem ir 5 EUR 
mēnesī, savukārt trūcīgu ģimeņu 
bērniem internāta pakalpojums ir 
bez maksas.

Iveta Saulīte,
jurista palīdze

Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī, 
notiks 13. Saeimas vēlēšanas. Sa-
eimas vēlēšanu kārtība noteikta Sa-
tversmē, Saeimas vēlēšanu likumā, 
kā arī vairākos citos tiesību aktos. 
Saeimas vēlēšanu sarīkošanā ir ie-
saistītas trīs līmeņu vēlēšanu komi-
sijas: Centrālā vēlēšanu komisija, 
119 republikas pilsētu un novadu 
vēlēšanu komisijas, kā arī vairāk 
nekā tūkstotis vēlēšanu iecirkņu ko-
misiju Latvijā un ārvalstīs.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 
13. Saeimas vēlēšanu dienā 6. ok-
tobrī – plkst. 7.00–20.00. Vēlēšanu 
iecirkņi ārvalstīs atvērti plkst. 7.00–
20.00 pēc vietējā laika.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 
pirms vēlēšanu dienas Latvijā:

pirmdien, 1. oktobrī: plkst. 17.00–
20.00,

otrdien, 2. oktobrī: plkst. 8.00–
11.00,

trešdien, 3. oktobrī: plkst. 17.00–
20.00,

ceturtdien, 4. oktobrī: plkst. 9.00–
12.00,

piektdien, 5. oktobrī: plkst. 10.00–
16.00.

Svarīgi! Šajā laikā balsošana ne-
notiek, izņemot vēlēšanu iecirkņus, 
kuros notiek balss nodošana glabā-
šanā, 3., 4. un 5. oktobrī. Pirmsvēlē-
šanu dienās vēlēšanu iecirkņos var 
iepazīties ar kandidātu sarakstiem, 
priekšvēlēšanu programmām, bal-
sošanas kārtību un iesniegt pietei-
kumus balsošanai vēlētāja atrašanās 

vietā. Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs 
nodot balsi glabāšanā, atradīsies 
pilsētās un novados, kuros ir vismaz 
7500 vēlētāju. Pavisam būs 58 šādi 
iecirkņi.

Kopš 6. septembra strādā Centrā-
lās vēlēšanu komisijas (CVK) uzzi-
ņu tālrunis vēlētājiem par 13. Saei-
mas vēlēšanām, uz kuru piezvanot 
līdz vēlēšanām būs iespējams no-
skaidrot balsošanai ērtākā iecirkņa 
adresi un darba laiku, kā arī uzdot 
citus jautājumus par balsošanas kār-
tību. CVK uzziņu tālruņa numurs ir 
67049999 un darba laiks – darba 
dienās no pulksten 8.00 līdz 20.00. 
Vēlēšanu dienā un dienu pirms vē-
lēšanām tālrunis strādās no pulk-
sten 7.00 līdz 24.00. Aktuālo infor-

māciju par 13. Saeimas vēlēšanu 
kārtību, vēlēšanu iecirkņu adreses 
un darba laikus iespējams noskaid-
rot arī internetā, CVK mājaslapā 
www.cvk.lv.

Cesvaines novadā darbosies divi 
vēlēšanu iecirkņi:

Nr. 655: Cesvaines kultūras 
nams, Pils iela 8, Cesvaine, Cesvai-
nes novads;

Nr. 953: Kraukļu skola, 
„Kraukļu skola”, Cesvaines pa-
gasts, Cesvaines novads.

Centrālās vēlēšanu komisijas 
informācija

Kādā no nākamajiem „Cesvaines 
Ziņu” numuriem informēsim iz-
vērsti, bet jau šobrīd ir paredzamas 
pārmaiņas siltumapgādes jomā Ces-
vaines novadā.

Vispirms – ir prieks, ka ir at-
balstīts SIA „Cesvaines siltums” 
iesniegtais projekta pieteikums par 
centralizētās siltumapgādes sistē-
mas ražošanas avota efektivitātes 
paaugstināšanu. Tas nozīmē, ka ne 
visai tālā nākotnē Cesvainei siltums 
tiks ražots jaunos apkures katlos. 
Šobrīd norisinās iepirkuma proce-

dūras, kurās tiks noskaidroti pro-
jektētāji, autoruzraugi un būvnieki, 
kas demontēs vecos, kā arī uzstādīs 
jaunos katlus. Nākotnē paredzēts iz-
būvēt arī jaunas siltumtīklu komu-
nikācijas uz vidusskolu.

Kā jau Cesvaines iedzīvotāji ir pa-
manījuši, ilgus gadus Cesvainē sil-
tumapgādes tarifs nav mainījies. Tā 
kā kopējā tirgū krietni ir pieaugušas 
malkas un citu kurināmo materiā-
lu cenas, ir jāatzīst, ka pašreizējais 
tarifs nespēj nosegt visas izmaksas, 
kas ir nepieciešamas siltumenerģi-

jas ražošanai. Lai gan šobrīd domes 
sēdē vēl nav skatīts un apstiprināts 
jautājums par tarifa pieaugumu, ir 
skaidrs, ka šī apkures sezona nāks 
ar augstāku tarifu par saražoto me-
gavatstundu. Paredzams visai ievē-
rojams tarifa kāpums – cena varētu 
pieaugt aptuveni par 15 %. Šāds 
kāpums paredzams tādēļ, ka ilgstoši 
tarifs nav mainījies un jau vairākus 
gadus tas nav atbilstīgs patērētajiem 
resursiem. Jāatzīst, ka gan šābrīža 
tarifs (37,51 EUR/mWh), gan arī 
tarifs ar pieaugumu joprojām būs 

viens no zemākajiem valstī, piemē-
ram, netālajās pilsētās tas ir krietni 
augstāks: Madonā – 50,68 EUR/
mWh, Gulbenē – 55,71 EUR/mWh. 
SIA „Cesvaines siltums” aprēķi-
nātais jaunais tarifs nesasniegs šo 
līmeni, tāpēc var teikt, ka arvien 
varēsim būt vieni no līderiem valstī 
zemāko siltumapgādes tarifu jomā.

Jautājums par tarifa izmaiņām 
tiks skatīts kādā no nākamajām sē-
dēm septembra noslēgumā. Seko-
jiet informācijai arī turpmāk!

Linda Vanaga

Tautas tradīcijas godā ceļot
Latvijas simtgade ir bijusi piepil-

dīta visdažādākajiem notikumiem, 
kas apliecinājusi mūsu piederību 
šai zemei un latviešu tautai. Viens 
no spilgtākajiem brīžiem šajā vasa-
rā ir bijis arī Starptautiskais folklo-
ras festivāls „Baltica”, kurš šogad 
ar ziedēšanas un ielīgošanas tēmu 
pieskandināja Latviju. Centrālie 

pasākumi gan risinājās Rīgā, Tu-
raidā, Jelgavā, Dagdā, Jūrkalnē un 
Daugavpilī.

Folkloras kopa „Krauklēnieši” ir 
bijusi visu Latvijā notiekošo „Balti-
ca” svētku dalībnieku pulkā, kas ir 
gan liels prieks, gan atbildība, pār-
stāvot un godā ceļot sava novada 
dziesmu un danču pūru. Līksmā sa-

dziedāšanās Rīgas kanāla abās ma-
lās, svētku gājiens, karstās vasaras 
dienas lauku sētās Brīvdabas muzejā 
Rīgā un brīnumskaistais Jāņu vakars 
un negaiss Jāņu naktī Turaidā – viss 
joprojām spilgtā atmiņā un izjūtās.

„Krauklēnieši” pēdējos gados pa-
pildinājuši savu skanējumu ne tikai 
ar jauniem un spēcīgiem dziedātā-

jiem, bet arī ar interesantiem un pat 
neparastiem mūzikas instrumen-
tiem, žēl tikai, ka spēlmaņi nekļūst 
gados jaunāki un reizēm pietrūkst 
spēka un veselības. Tomēr priek-
pilnas kopā būšanas un dziedāšanas 
šovasar bijis daudz.

Arī ziņģes kā tautas tradīciju 
jaunākais slānis ir „Krauklēniešu” 
repertuārā, ik gadus kāda mazāk 
zināma ziņģe tiek aizvesta uz Viļā-
niem vai Koknesi, kur notiek ziņģu 
un stāstnieku festivāli. „Krauklē-
niešu” stāstnieki ne reizi vien iegu-
vuši atzinības balvas par ziņģēm, 
interesantiem nostāstiem, mednieku 
stāstiem un anekdotēm. Veiksmīga 
sadarbība „Krauklēniešiem” izvei-
dojusies ar Broņislavas Martuže-
vas piemiņas fondu „Rakstītāja”, 
popularizējot dzejnieces un teicējas 
dziesmu repertuāru.

„Krauklēnieši” tiekas svētdie-
nās plkst. 14.00 Kraukļu skolā, 
labprāt aicina savā pulkā dziedāt, 
spēlēt, stāstīt, kopā būt, svinēt 
gadskārtas, dalīties senās un jau-
nās tautas gudrībās.

Baiba Putniņa„Krauklēnieši”



3Cesvaines Ziņas

Noslēgts līgums par Pils ielas Cesvainē pārbūvi

Sācies iedzīvotāju balsojums konkursā „Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība”. Aicinām balsot par Cesvaines novadu!

Pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem īpaši braukšanas maksas atvieglojumi 
sabiedriskajā transportā; iepriekšpārdošanā nopirktai biļetei – speciāla sēdvieta

Atgādinām: 
iespējams pieteikt 

kandidātus 
pašvaldības 

apbalvojumam

Tā kā bērni un jaunieši atkal ap-
meklē izglītības iestādes, vēlamies 
atgādināt, ka pirmsskolas vecuma 
bērniem ir iespēja reģionālās nozī-
mes sabiedrisko transportu izmantot 
bez maksas. Savukārt kopš šā gada 
1. septembra daudzbērnu ģime-
nes skolēniem un studentiem (līdz 
24 gadu vecumam) autobusos un 
vilcienos atlaide ir pat 90 % apmē-
rā. Papildus informējam, ka arvien 
vairāk pasažieru izvēlas iegādāties 
biļetes interneta tirdzniecības vietās, 
tādējādi viņiem sēdvieta jau ir rezer-
vēta.

Saskaņā ar Ministru kabineta no-
teikumiem pirmsskolas vecuma bēr-
niem ir tiesības izmantot reģionālo 
starppilsētu un vietējās nozīmes sa-
biedrisko transportu bez maksas. In-

Tuvojoties valsts svētkiem, ik 
gadu iedzīvotāji tiek aicināti iesū-
tīt pieteikumus Cesvaines novada 
pašvaldības apbalvojumam. Apbal-
vojumi tiek pasniegti valsts svētku 
koncertā novembrī. Nolikums par 
Cesvaines novada pašvaldības ap-
balvojumiem ir pieejams elektro-
niski Cesvaines novada mājaslapā 
(Pašvaldība ► Normatīvie akti un 
attīstības plānošanas dokumenti ► 
Nolikumi) vai papīra formā novada 
administrācijā.

Cesvaines novadā saskaņā ar no-
likumu ir trīs apbalvojumu veidi:
 medaļa „Par nopelniem Ces-

vaines novada labā” – par īpašiem 
nopelniem Cesvaines novada labā;
 atzinības raksts par mūža ie-

guldījumu un (vai) sasniegumiem 
dažādās tautsaimniecības nozarēs, 
zinātnes, izglītības, veselības aiz-
sardzības, kultūras, sporta, politikas 
un valsts aizsardzības jomā, kā arī 
par atzīstamu ieguldījumu Cesvai-
nes novada pašvaldības attīstībā, 
Cesvaines novada tēla veidošanā un 
popularitātes veicināšanā;
 pateicība par atzīstamu iegul-

dījumu profesionālajā vai sabiedris-
kajā jomā.

Apbalvojumus var piešķirt Ces-
vaines novada iedzīvotājiem un ie-
stādēm, kā arī citām personām un 
institūcijām, kas devušas atzīstamu 
ieguldījumu Cesvaines novada paš-
valdības attīstībā un par kurām noli-
kumā noteiktajā kārtībā iesniegti iero-
sinājumi apbalvošanai, kā arī ārvalstu 
pilsoņiem vai institūcijām, kas veiku-
šas nozīmīgu ieguldījumu pašvaldī-
bas labā. Lēmumu par apbalvojuma 
piešķiršanu pieņem dome.

Motivētu ierosinājumu ar izvērstu 
pamatojumu kandidāta izvirzīšanai 
pašvaldības apbalvojumu piešķir-
šanai pašvaldībā var iesniegt domes 
deputāti, domes priekšsēdētājs, do-
mes izpilddirektors, iestāžu vadītāji 
vai vismaz piecu novada iedzīvo-
tāju grupa. Pieteikumus lūdzam 
iesniegt pa pastu vai personīgi līdz 
2018. gada 18. oktobrim Cesvaines 
novada domē Pils ielā 1A Cesvainē 
vai sūtīt uz e-pasta adresi dome@
cesvaine.lv.

Cesvaines novada domes 
administrācija

Šā gada 4. septembrī Cesvaines 
novada domes telpās tika noslēgts 

un parakstīts līgums par Cesvaines 
centrālās ielas – Pils ielas – pārbūvi 

ar iepirkuma rezultātā noskaidroto 
būvnieku – SIA „8 CBR”. Līgumu 
parakstīja Cesvaines novada do-
mes priekšsēdētājs Vilnis Špats un 
SIA „8 CBR” pārstāvis Andris Lac-
bergs.

SIA „8 CBR” iepirkuma proce-
dūras rezultātā apņēmusies veikt 
darbus par 1 095 280,05 euro (bez 
pievienotās vērtības nodokļa). Pro-
jektu izstrādājusi SIA „Ceļu kom-
forts”.

Jau iepriekš vēstīts, ka Pils ielas 
atjaunošana norisinās projektā „Uz-
ņēmējdarbības attīstībai nepiecieša-
mās infrastruktūras attīstība Cesvai-
nes pilsētā” (Nr. 3.3.1.0/17/I/012).

Projekta īstenošanas rezultātā tiks 
izbūvēta Pils iela 1,3 km garumā – 
no Madonas–Gulbenes šosejas līdz 
tiltam Cesvaines centrā. Pašreizē-
jais ielas asfaltbetona segums, kurš 
būvēts apmēram pirms 25–30 ga-

Cesvaines novada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats un SIA „8 CBR” 
valdes priekšsēdētājs Andris Lacbergs, piedaloties domes speciālistiem, 

paraksta līgumu par Pils ielas pārbūvi

diem, ir novecojis un nodilis, kā arī 
tam nepieciešami apjomīgi ikgadē-
jie ieguldījumi uzturēšanā. Trans-
porta slodzes ietekmē segums ir 
saplaisājis, kļuvis bedrains, kā arī 
izveidojies pastāvīgu plaisu tīkls. 
Projektā paredzēts atrisināt auto-
stāvvietu izbūvi, izveidot izgais-
motu un apzīmētu gājēju pāreju pie 
autoostas, kā arī visas ielas garumā 
izbūvēt gājēju ietvi un ierīkot LED 
tipa gaismekļus. Tiks sakārtota lie-
tusūdens noteku sistēma, uzstādītas 
ceļazīmes un veikti labiekārtošanas 
darbi.

Darbus plānots sākt jau tuvākā 
mēneša laikā, savukārt pilnīga Pils 
ielas pārbūves īstenošana plānota 
12 mēnešu laikā pēc līguma noslēg-
šanas, tas ir, līdz 2019. gada vasaras 
noslēgumam.

Linda Vanaga,
autores foto

Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas (VARAM) 
rīkotajā konkursā „Ģimenei drau-
dzīgākā pašvaldība” līdz šā gada 
17. oktobrim vietnē www.vietagi-
menei.lv ikviens var nobalsot un 
izteikt viedokli, kura ir, viņaprāt, 
draudzīgākā pašvaldība. Kopējais 
konkursa balvu fonds pašvaldībām 
ir 109 000 eiro.

Konkurss „Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība” norisinās jau otro gadu, 
tā mērķis – izcelt labākos piemē-
rus un risinājumus, kā pašvaldības 
rūpējas par ģimenēm. Ir izveidota 
funkcionējoša un viegli pārskatā-
ma tīmekļvietne, kurā ikviens var 
iepazīt pilnu informāciju par paš-
valdībās pieejamajām daudzveidī-
gajām iespējām, piedāvājumiem un 
atbalstu ģimenēm ar bērniem. Dati 
tiek iegūti no pašvaldību iesūtītās 
informācijas.

„Katras pašvaldības prioritārajam 
uzdevumam jābūt – lai ģimenes un 
bērni tajās justos laimīgi, piederīgi 
un atbalstīti. Lai to panāktu, svarī-
gi ir izzināt iedzīvotāju vajadzības, 
sniegt nepieciešamo atbalstu un 
veidot pēc iespējas draudzīgāku ap-
kārtējo vidi – vietu, kur pilnvērtīgi 
dzīvot, mācīties, strādāt un augt ģi-
menēm. Šis konkurss un izveidotā 
vietne sniedz ne tikai apkopojošu 
aktuālo informāciju par valstī pie-
ejamo atbalstu ģimenēm ar bēr-

niem, bet vienlaikus ir arī platforma 
pieredzes apmaiņai. Tāpēc mudi-
nām ne tikai vecākus izpētīt un no-
vērtēt iespējas pašvaldībās, bet arī 
pašvaldības iepazīt kaimiņu veiktos 
pasākumus, tādējādi iedvesmoties 
jaunām idejām,” rosina VARAM 
Reģionālās politikas departamenta 
direktors Raivis Bremšmits.

Konkurss norit divās kārtās – pir-
majā pašvaldību iesniegto infor-
māciju apkopo un izvērtē VARAM 
veidotā komisija. Pamatojoties uz 
pieredzi un apkopotajiem datiem 
par pašvaldībām, iedzīvotājiem ir 
iespēja ne tikai nobalsot par vairā-
kām ģimenei draudzīgām pašval-
dībām, bet arī novērtēt un sniegt 
savus priekšlikumus, autorizējoties 
ar sociālo tīklu „Facebook”, „Drau-
giem.lv”, „Twitter” kontiem vai e-
pastu. Otrajai kārtai, kurā komisija 
vērtēs pašvaldības klātienes vizītēs 
novembrī, tiks virzītas trīs pašvaldī-
bas ar augstāko punktu skaitu katrā 
grupā: republikas pilsētu pašvaldī-
bas, reģionālas nozīmes attīstības 
centru novadu pašvaldības un pā-
rējās novadu pašvaldības. Rezultāti 
tiks paziņoti 12. decembrī.

Viena no 119 pašvaldībām, kura 
tiks atzīta par ģimenei draudzīgā-
ko valsts mērogā, saņems naudas 
balvu 30 000 eiro apmērā, savukārt 
katras pašvaldību grupas uzvarē-
tājs – balvu 15 000 eiro apmērā. 

Vērtēšanas komisija varēs noteikt 
arī papildu nominācijas 34 000 eiro 
apmērā. Piešķirtās naudas balvas 
paredzētas izmantošanai atbalsta 
pasākumu un pakalpojumu nodro-
šināšanai vai vides veidošanai ģi-
menēm ar bērniem. Aktīvi balsojot 
un izsakot viedokļus, iedzīvotāji 
var palīdzēt savai pašvaldībai tikt 
arī pie jauna rotaļu laukuma ele-
menta 3000 eiro vērtībā no kon-
kursa lieldrauga SIA „Jūrmalas 
mežaparki”.

2017. gadā uzsāktā VARAM ini-
ciatīva „Ģimenei draudzīga paš-
valdība” šā gada jūnijā saņēma 
starptautisku Eiropas Daudzbērnu 
ģimeņu asociācijas novērtējumu – 
galveno balvu kategorijā „Nacionā-
lās valdības iniciatīva” par ieguldīto 
darbu ceļā uz ģimenēm draudzīgu 
valsti.

Aktualitātēm aicinām sekot sociā-
lajās vietnēs un izmantot tēmturi 
#VietaĢimenei.

Pērn nomināciju „Ģimenei drau-
dzīgākā pašvaldība 2017” saņēma 
Ozolnieku novada pašvaldība. Re-
publikas pilsētu pašvaldību grupā 
uzvarēja Daugavpils pilsētas paš-
valdība, reģionālas nozīmes attīstī-
bas centru novadu pašvaldību gru-
pā – Siguldas novada pašvaldība. 
Savukārt 89 novadu pašvaldību 
grupā 1. vietu izcīnīja Olaines no-
vada pašvaldība. Konkursā iegūtie 

līdzekļi ieguldīti galvenokārt rotaļu 
laukumu izveidē.

Konkursa lieldraugi – SIA „Jūr-
malas mežaparki” un plašākais pa-
komātu tīkla nodrošinātājs Baltijā 
„Omniva”. Konkursa atbalstītāji: 
Latvijas vecāku organizācija „mam-
mamuntetiem.lv”, CSDD Rīgas 
motormuzejs, mobilo sakaru opera-
tors laimīgām ģimenēm „Amigo”, 
starptautisko izstāžu rīkotājsabied-
rība „BT 1”, vietējais veikalu tīkls 
„top!”, lielākais saldumu ražotājs 
Baltijā „Laima” un ģimenes uzņē-
mums „ViKrEm”.

Ilze Vārpiņa,
VARAM Reģionālās politikas 
departamenta vecākā eksperte

formējam, ka pirmsskolas izglītības 
programmu apgūst bērni līdz septiņu 
gadu vecumam (veselības stāvokļa 
vai psiholoģiskās sagatavotības dēļ 
pirmsskolas izglītības programmas 
apguvi var pagarināt vai saīsināt par 
vienu gadu, tas nozīmē, ka pirmssko-
las vecuma bērnam var apritēt seši, 
septiņi un pat astoņi gadi). Atgādi-
nām, ka pirmsskolas vecuma bērns 
sabiedriskajā transportā nedrīkst 
braukt viens, tas nozīmē, ka viņam 
vienmēr ir jābūt līdzi pavadonim. 
Šaubu gadījumā transportlīdzekļa 
vadītājam ir tiesības lūgt uzrādīt bēr-
na vecumu apliecinošu dokumentu, 
piemēram, dzimšanas apliecību.

Valdība ir nolēmusi, ka, iesākoties 
jaunajam mācību gadam, skolēni un 
studenti (līdz 24 gadu vecumam), 

uzrādot ģimenes karti „3+” un per-
sonu apliecinošu dokumentu (pasi 
vai ID karti) vai attiecīgi skolēna vai 
studenta apliecību, varēs saņemt at-
laidi 90 % apmērā no vienas biļetes 
cenas. Savukārt pārējie daudzbērnu 
ģimenes locekļi varēs saņemt atlaidi 

50 % apmērā no vienas biļetes cenas 
(šiem pasažieriem būs nepieciešams 
uzrādīt ģimenes karti „3+” un per-
sonu apliecinošu dokumentu). Pa-
pildus minētajam daudzbērnu ģime-
nes locekļi var saņemt 40 % atlaidi 
abonementa biļetei, uzrādot ģimenes 

karti „3+” un personu apliecinošu 
dokumentu vai attiecīgi skolēna vai 
studenta apliecību. Daudzbērnu ģi-
meņu locekļiem ģimenes kartei „3+” 
un personu apliecinošam dokumen-
tam, skolēna vai studenta apliecībai 
jābūt līdzi ne tikai biļetes iegādes 
brīdī, bet arī brauciena laikā.

Tā kā pasažieri arvien biežāk iz-
vēlas biļeti pirkt iepriekšpārdošanā, 
ieskaitot interneta tirdzniecības vie-
tas, vēlamies vērst uzmanību uz to, 
ka šāda veida biļetēm ir norādītas 
konkrētas sēdvietas, tāpēc citiem pa-
sažieriem un autobusa vadītājam ir 
nepieciešams nodrošināt paredzēto 
sēdvietu attiecīgajai personai.

Lilita Pelčere,
VSIA „Autotransporta direkcija” 

 sabiedrisko attiecību speciāliste



4 Cesvaines Ziņas

Jauktais koris „Cesvaine” pieaug skaitā un kvalitātē

Rudenīga ekskursija ar pudeļu tēmu

„Cesvaines grāmata, IV”: palīdzam, neguļam!

Saulainajā un mazliet vējainajā 
13. septembrī Cesvaines sociālās 
aprūpes nodaļas klienti devās ru-
denīgā ekskursijā. Vietas, ko šoreiz 

Kordziedāšanas tradīcijas ir no-
turīgas – to apliecina šīsvasaras 
Vispārējie latviešu dziesmu un deju 

svētki, kārtējo reizi pārspējot ie-
priekšējos dalībnieku skaita ziņā. 
Dziesmu svētki ar mūzikas spēku, 

vienotību un kopā būšanas prie-
ku dod iedvesmu dziedāšanai korī 
turpmākajos gados.

Arī jauktais koris „Cesvaine” nu 
jau sasniedzis 70 dziedātāju pulku, 
kļuvis par spēcīgāko kora sastāvu 
Madonas koru apriņķī un iesaistī-
jies starptautisku festivālu apritē. 
Ar Lauku atbalsta dienesta un paš-
valdības atbalstu korim izdevies pa-
pildināt tautastērpus.

Jebkuras svarīgas norises centrā ir 
personības, kuras ap sevi piesaista pā-
rējos. Cesvaines jauktajam korim tā ir 
diriģente Ija Voiniča-Grīna, kura ar 
jauneklīgu degsmi prot aizraut, pār-
liecināt un – pats galvenais – emocio-
nāli muzicēt un veidot korim repertu-
āru, kas vieno dažādas paaudzes.

Korī piedalās dažādu paaudžu dzie-
dātāji, bet vidējā vecuma ziņā tas kļu-
vis gados jaunāks, tāpēc ir aktivizēju-
sies saziņa sociālajos tīklos, izveido-
jot ne vien ātru informatīvo apriti, bet 
pat kopējas virtuālas un ne tikai šādas 
svētku svinēšanas tradīcijas.Koris Dziesmu un deju svētku gājiena noslēgumā

Citējot dziesmu „Ballējam, ne-
guļam!”, tā jāsaka arī par „Cesvai-
nes grāmatu, IV”, jo dažādu darbu 
ir daudz. Paldies visiem čaklajiem 
konsultantiem, pārrakstītājiem, fo-
togrāfiju šifrētājiem, skenētājiem un 
citiem palīgiem un atbalstītājiem! 
PALDIES Ilzei Baierei, Agnesei 
Fūrmanei, Mārai Evardsonei, Lin-
dai Dagnijai Driķei, Dacei Zvirgz-
diņai, Ainai Monakai, Rūdolfam 
Evardsonam, Tālei Greinei, Velgai 
Duplinskai, Valdai Bušai, Dzinta-
ram Bušam, Pēterim Apinim, Mā-
rim Pļaviņam, Sarmītei Mellei, 
Vitai Krūmiņai, Ritai Turkinai, Dai-
gai Matrozei, Ilgai Holstei, Gatim 
Krūmiņam, Valteram Nollendor-
fam, Cesvaines bērnu un jauniešu 
centra meitenēm un vadītājai Ingai 
Bekasovai, Andrai Krūmiņai, Lai-
mai Ķeverei, Daigai Ķeverei, Paijai 
Gulbei, Edmundam Skridem, Lī-
gai Porietei, Egitai Kļaviņai, Intrai 
Kopmanei, Andrim Driķim, Dainai 
Rudzātei, Gunāram Kornetam, Mā-
rai Lejniecei, Inai Kļaviņai, Līgai 
Čeverei, Valdai Grietēnai, Ainai 
Čeverei, Annai Dargevicai, Vilnim 
Špatam, Dacei Birzniecei, Mudītei 
Gasperovičai, Ivo Holstam, Ansim 
Vaskam, Antrai Āboltiņai, Rasmai 

Melbārdei, Līgai Kārkliņai, Sandi-
jai Kokinai, Gaidai Brencei, Leldei 
Baunei, Zilgmai Zupānei, Mētrai 
Ozolai, Lidijai Beitānei, Bruno Po-
diņam, Andrejam Edvīnam Feld-
manim, Lienei Krištobanei, Andim 
Kurmim, Aivaram Putniņam, Ingai 
Vilcānei, Veltai Kalniņai, Kristīnei 
Aumelei, Didzim Baunim!

Šobrīd aktuālais jautājums ir fi-
nanses. Paldies par ziedojumiem 
Valdai Bušai, Indrai Salmiņai, Mā-
rai un Jurim Lejniekiem, nodibi-
nājumam „Skrides fonds” (Andrim 
Skridem), ZS „Krūmiņi” (Gatim 
Krūmiņam), Annai Vestmanei, 
Astrīdai Vilkaušai, Dacei Zvirgzdi-
ņai, Guntaram Knikstam, Gunāram 
Agrīnam Kornetam, SIA „Sēlis” 
(Olgai Klimanovai), SIA „Bura H” 
(Ilgai Holstei), Intrai Kopmanei, Lī-
gai Ozolai, Agritai Kornetai, Lilijai 
Kanaviņai, Ritai un Zilgmai Tur-
kinām, Andrim Kārkliņam, Veltai 
Kalniņai, Inai Šulcei, Sarmai Kur-
mei, Annai Tretjakovai un Ērikam 
Kaulačam, Dainai Augulei! Kopš 
2016. gada, kad uzsākām līdzekļu 
vākšanu jaunajai grāmatai, ir sazie-
doti 5521,60 eiro (līdz 14.09.2018.). 
Ziedotājs ziedo brīvi izvēlētu sum-
mu, neko negaidot pretī (taču mūsu 

ilggadējie ziedotāji jau zina, ka grā-
matas atvēršanas svētkos katram 
dāvinām grāmatu ar īpašu pateicī-
bas uzlīmi).

Šoreiz esam piedāvājuši arī jaunu 
iespēju – būt par sponsoru. Spon-
sors, maksājot noteiktu summu, 
pretī saņem konkrētus labumus – 
reklāmu, grāmatas utt. Esam gan-
darīti, ka mūsu pirmais sponsors, 
ar ko esam noslēguši līgumu, ir 
SIA „CMB”, kuras valdes priekšsē-
dētājs Artis Dzirkalis ir Cesvaines 
vidusskolas 1986. gada absolvents. 
SIA „CMB” ir viens no inženieru 
līderuzņēmumiem Latvijā. Piedāvā-
jumu sponsoriem, lūdzu, vaicājiet 
e-pastā vai pa tālruni. Tas ir aktuāls 
līdz 4. oktobrim, jo tikmēr sponso-
ram ir iespēja izmantot visus piedā-
vātos labumus.

Trešā iespēja ir pirkt grāmatas 
ar priekšapmaksu. To piedāvājam 
līdz 10. oktobrim. Vienas grāma-
tas cena – 15 eiro (pēc tam grāmata 
maksās dārgāk), minimālais pasūtī-
jums – 5 grāmatas (75 eiro).

Šobrīd par grāmatas maketēša-
nu, tipogrāfijas pakalpojumiem 
(avansā) un sagatavošanu kopā ir 
samaksāti 7415,70 eiro. Vēl priekšā 
maksājumi apmēram par 7157 eiro; 

tad būsim izpildījuši projekta mi-
nimālo programmu – grāmata būs 
sagatavota un iespiesta. Atkarībā 
no ziedotāju, sponsoru un grāma-
tas iepriekšpārdošanas atbalstītāju 
aktivitātes plašākajā programmā ie-
kļautos iespēju stipendija čaklāka-
jiem pētniekiem un kādas papildu 
aktivitātes atvēršanas svētkos. Tā 
ka laipni aicinām ziedot, sponsorēt, 
pirkt iepriekšpārdošanā!

Paralēli norit gatavošanās grā-
matas atvēršanas svētkiem, kas 
notiks Cesvaines vidusskolas 
aulā 2018. gada 17. novembrī 
plkst. 16.00. Galvenais, protams, 
būs apskatīt un saņemt „Cesvaines 
grāmatu, IV”, taču domājam arī 
par plašāku svinēšanu: būs muzikā-
li pārsteigumi; būs leļļu darbnīca, 
kuru vadīs Agnese Fūrmane, kād-
reizējā cesvainiete, zīmola „Clau-
dia” izveidotāja un īpašniece; būs 
gleznu izstāde; būs svētkiem atbil-
stīgas fotografēšanās iespējas; ie-
spējams, vēl kāda skaista nodarbe. 
Varēs nopirkt Cesvainē izdotās grā-
matas un zīmola „Claudia” papīra 
leļļu komplektus. Tātad svētki būs 
visai ģimenei un visām paaudzēm.

Decembrī „Cesvaines grāma-
ta, IV” iekaros arī Rīgu, bet par to 

Iepriekšējā sezonā koris veiksmī-
gi piedalījies vairākos koru draudzī-
bas koncertos, kas vainagojušies arī 
ar personīgo draudzības kontaktu 
dibināšanu. Koris sezonu uzsāka 
ar dalību mūzikas festivālā Itālijas 
pilsētā Rimini-Ričione, bet šīs va-
saras saulgriežus svinēja ar piedzī-
vojumiem pilnu koncertbraucienu 
uz Pēterburgu. Protams, šīsvasaras 
galvenais notikums korim bija Vis-
pārējie latviešu dziesmu un deju 
svētki Rīgā.

Tāpat kā katru gadu, arī šogad 
koris aicina jaunus dalībniekus, 
īpaši tenoru balsu grupā. Mē-
ģinājumi notiek ceturtdienās 
plkst. 19.00 Cesvaines kultūras 
namā. Pirmā tikšanās – ceturt-
dien, 4. oktobrī, Cesvaines vidus-
skolā.

Baiba Putniņa,
foto no kora arhīva

Viens no Pudeļu dārza objektiem

Ekskursanti uz pudeļu tilta

stāstīšu kādā no nākamajiem avīzes 
numuriem.

Gaidām arī palīgus gan noslēgu-
ma posmam līdz svētkiem, gan pa-
šiem svētkiem. Lūdzu, dodiet ziņu, 
ja esat gatavi ko darīt vai jums ir 
idejas, ko īstenot!

Rekvizīti pārskaitījumam: Ces-
vaines kultūras veicināšanas biedrī-
ba (CKVB), reģ. Nr. 50008030931, 
AS „SEB banka”, konts 
LV20 UNLA 0030 9007 0000 6, 
norāde „Ziedojums „Cesvaines 
grāmatai”” (ja ziedojat); „Sponso-
rējums „Cesvaines grāmatai”” (ja 
sponsorējat, bet tad vispirms iz-
rakstīsim rēķinu un vienosimies par 
sadarbības apjomu); „„Cesvaines 
grāmatas, IV” iegāde” (ja pērkat 
grāmatas ar priekšapmaksu; mini-
mums – 75 eiro par 5 grāmatām). 
Ja vēlaties maksāt skaidrā naudā, 
lūdzam zvanīt Sanitai (29432776) 
vai Veltai (27050236).

Kontakti informācijai: tālr. 
29432776, e-pasta adrese: ckvb@
inbox.lv vai sanita.dabolina@in-
box.lv; pasta adrese: Sanitai Dābo-
liņai Krasta ielā 3–7 Cesvainē, LV-
4871.

Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

nolēmām aplūkot, sasaucās ar pude-
ļu tēmu. Pirmā apskates pieturvieta 
bija Pudeļu dārzs Litenes pagastā 
pie atraktīvās Annas kundzes. Viņas 

veidotais Pudeļu dārzs, pateicoties 
aktīviem sociālo tīklu lietotājiem 
un plašsaziņas līdzekļiem, izpel-
nījies plašu reklāmu. Annas saim-

niecībā stikla pudeles pārtapušas 
par dažādiem apskates objektiem 
un arī saimniecībā noderīgām lie-
tām. Kopā dārzā ir apskatāmi 23 no 
pudelēm veidoti objekti, un pašai 
saimniecei par katru ir kas stāstāms. 
Iebraucot saimniecībā, par norādi 
kalpo uzmūrēta milzīga pudele no 
670 alus pudelēm. Saimniecei An-
nai idejas par to, ko vēlas vēl izvei-
dot savā dārzā, birst kā no pārpilnī-
bas raga. Šobrīd tiek krātas šampa-
nieša pudeles, no kurām tiks veidots 
pudeļu labirints. Ir sapnis par pude-
ļu muzeja izveidi. Noslēgumā cie-
nājamies ar līdzpaņemto cienastu 
pie saimnieces pudeļu galda.

Ar pudeļu apskati dienu iesākuši, 
ar pudeļu tēmu arī turpinājām un 
devāmies uz mājām pie Cesvaines 
alus darītavas saimniekiem. Tur 
mūs sagaidīja pats alus gatavošanas 
meistars un gide Santa, kas pastās-
tīja par alus rašanās procesu, kā arī 
izsmeļoši atbildēja uz uzdotajiem 
jautājumiem. Apskate alus darītavā 

noslēdzās ar alus degustāciju, un 
visi kā viens atzina, ka alus ir gards 
un ka ir prieks, ka mums Cesvainē 
ir savs alus zīmols, ar ko lepoties. 
Ekskursijas dienā tika gūti raibi ie-
spaidi un iedvesma no līdzcilvēku 
darbošanās prieka.

Ilvija Kecko,
foto no personiskā arhīva
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Augusta izskaņā Cesvainē noslēgusies 
pludmales volejbola sezona

Rudens raža 
Cesvainē

Septembris iesācies, aktīvi sportojot

Projektā „Veselai un laimīgai ģi-
menei Cesvaines novadā” augustā 
norisinājās divu dienu pludmales 
volejbola turnīrs. Arī šoreiz koman-
das bija pieteikuši spēlētāji gan no 
Cesvaines, gan arī blakus novadiem 
un pagastiem. Pirmajā volejbola sa-
censību dienā sacentās spēlētāji 16+ 
vecuma grupā. Rezultātā 3. god-
pilnā vieta Jurim Praškevičam un 
Alvim Greidiņam, 2. vieta Dzinta-
ram Tonnim un Kristoferam Praš-
kevičam un 1. vieta Agnim Kaļvam 
un Elvijam Mežaleonam. Tāpat kā 
volejbola pirmajā dienā, arī otrajā 
dienā laikapstākļi lutināja gan spē-
lētājus, gan līdzjutējus. Pašā rīta ag-
rumā sacentās veterāni jeb spēlētāji 
40+ vecuma grupā. Spēļu izskaņā 
3. vieta Mārim Vanagam un Vīgan-
tam Vasilišinam, 2. vieta Edgaram 

Šņepstam un Ģirtam Baltausim un 
1. vieta sacensībās Kasparam Balt-
ausim un Sergejam Arsentjevam. 
Noslēdzoties veterānu sacensī-
bām, spēles turpināja sievietes un 
jaunieši līdz 16 gadu vecumam. 
Šī vecuma grupa šoreiz komandu 
skaita ziņā bija viskuplāk pārstāvē-
tā. Rezultātā 3. vieta Ievai Rubulei 
un Ilzei Rubulei, 2. vieta Markam 
Ļavam un Vīgantam Vasilišinam un 
1. vieta Sigitai Stuķēnai un Dairitai 
Pulkstenei.

Par veiksmīgu sacensību norisi 
paldies Dzintaram Tonnim un at-
balstītājiem ZS „Sviķi” par sagā-
dātajiem sezonas garumiem, Ces-
vaines novada kultūras namam un 
Cesvaines labiekārtošanas nodaļai.

Ilvija Kecko,
foto no personiskā arhīva

Redakcijas e-pasta kastītē 3. sep-
tembra rītā iekritusi vēstule ar fo-
togrāfijām, kurās redzami rudens 
labumi, kas auguši Cesvainē.

Fotogrāfija nāk no brīvdienu mā-
jas „Granti”, kur saimnieki savā 
mazdārziņā izaudzējuši Latvijas 
laikapstākļiem ne visai raksturīgus 
augļus – arbūzus. Jābilst gan, ka šo-
vasar saulīte un laiks mūs ir pat ļoti 
lutinājis, tādēļ arī raža padevusies 
krietni lielāka nekā citus gadus.

Kā bilst saimnieks Edmunds Skri-
de, arbūzus audzē pašu priekam un 
vēderam, bet šogad raža padevusies 
itin laba – izauguši vairāki skaisti, 
apaļi arbūzi, kuri nobrieduši tepat 
Latvijas saulē. Fotogrāfijā redzama 
Letīcija Anna Skride, klēpī turot 
vienu no izaugušajiem brašuļiem, 
kura svars ir 4,7 kilogrami. Un tas 
nav vienīgais šajā dārzā atrodamais 
krietnā izmēra auglis!

Rudentiņš – bagāts vīrs!
Linda Vanaga,

foto no Edmunda Skrides 
personiskā arhīva

Septembris Cesvainē iesācies 
aktīvi – 1. septembrī visas dienas 
garumā bijušās internātpamatskolas 
sporta laukumā norisinājās ģimeņu 
sporta diena, uz kuru tika aicināti 
visi sportot gribētāji gan individuā-
lās, gan komandu un ģimeņu discip-
līnās.

Kopumā pasākumā piedalījās 
gandrīz simts cilvēku, kas izmēģi-
nāja veiksmi un pierādīja savu spē-
ku un izveicību kādā no daudzām 
disciplīnām. Tika izkustinātas visas 
muskuļu grupas.

Sporta dienas ietvaros bija iespē-
ja izmēģināt orientēšanās sporta 
disciplīnas, veiklību un izveicību 
stafetēs, bumbiņu mešanā, šautriņu 

mešanā, velo šķēršļu joslā, saliedē-
tību aktivitātē „Jautrie ķenguri”, ko-
mandas vienotību un individuālās 
prasmes komandu stafetēs, kā arī 
spēku un fizisko sagatavotību spēka 
bumbās.

Katra no sporta dienā piedāvāta-
jām aktivitātēm ietver vismaz vie-
nas muskuļu grupas aktivizēšanu 
un attīstīšanu – lokanību, spēju di-
namiski veikt aktivitātes, kardioslo-
dzes izturību.

Sporta dienas mērķis ir motivēt 
jebkuru cilvēku būt fiziski aktīvam 
visos dzīves posmos. Paldies biedrī-
bai „OK „Arona””, kas nodrošināja 
sporta dienas aktivitāšu organizēša-
nu un norisi!

Gandrīz piecus kilogramus smago 
arbūzu grūti noturēt!

Atgādinām, ka dalība projekta 
aktivitātēs ir bez maksas. Paldies 
visiem, kas ieradās un sportoja, tik-
simies nākamajās sporta dienās!

Visas fotogrāfijas no pasākuma 
atrodamas un lejupielādējamas Ces-
vaines novada mājaslapā izvietotajā 
vietnē (pieejamas lejupielādei līdz 
02.11.2018.).

Ģimeņu sporta diena no-
tiek projektā „Veselai un laimī-
gai ģimenei Cesvaines novadā” 
(Nr. 9.2.4.1/16/I/001), un tas tiek 
finansēts no Eiropas Sociālā fonda 
līdzekļiem.

Linda Vanaga,
autores foto
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Simtgades filmas Cesvainē – „Bille” un „Laika tilti”

Informācija

Bērnu ārstu vizīte 
Cesvainē

2018. gada 12. oktobrī Cesvainē, 
Rīgas ielā 4, viesosies bērnu 

ārsti – acu ārsts un mikrologopēds 
bērniem.

Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 
29365023 

(Cesvaines sociālais dienests).

Filma „Bille”
21. septembrī plkst. 18.00
Cesvaines kultūras namā
Ieeja: 2 EUR
Latvijas simtgades filma par mei-

teni ar vērīgo acu skatienu tapusi 
pēc populārās rakstnieces Vizmas 
Belševicas daļēji autobiogrāfiskā 
romāna „Bille” motīviem. Bez iz-
skaistinājumiem un saldas cukura 
glazūras tā vēsta par cilvēkbērna 
dzīvi un izaicinājumiem 30. gadu 
Latvijā. Tā ir filma par bērnību gan 
lieliem, gan maziem, tā atgādina, ka 
arī aiz ikdienišķā iespējams pamanīt 
brīnumus. Nesaņemta mīlestība ģi-
menē, grūtības iederēties apkārtējā 
sabiedrībā, apziņa, ka esi savādāka, 
nespēj atņemt Billei sapņus, viņa ne-
lokās un nelūst, bet atrod pati savu 
ceļu. Kad mazajai meitenei šķiet, ka 
mājās atgriezties vairs nedrīkst, Bil-
le ir apņēmības pilna kopā ar drau-
giem atrast sapņu zemi Leiputriju.

Galveno Billes lomu atveido 
Rūta Kronberga. Billes mātes lomā 
iejūtas Elīna Vāne, tēva – Artūrs 
Skrastiņš, bet vecomāti tēlo Loli-
ta Cauka. Filmā piedalās arī Lilita 
Ozoliņa, Gundars Āboliņš, Guna 
Zariņa, Pēteris Liepiņš, Vilis Dau-
dziņš, Maija Doveika un citi pazīs-
tami latviešu aktieri.

Filmas uzņemšana norisinājusies 
visā Latvijā: gan Rīgā – autentiska-
jā rakstnieces bērnības mājā Vārnu 
ielā, gan Vecrīgā, Sarkandaugavā 
un Maskavas forštatē, gan Tērvetē, 
Tukuma apkaimē, Baldonē, Gulbe-
nē un citur.

Filmas „Bille” radošās grupas 

pamatsastāvu veido filmas scenāri-
ja autori Arvis Kolmanis un Evita 
Sniedze, režisore Ināra Kolmane, 
operators Jurģis Kmins, mākslinie-
ce Ieva Romanova. Filmā izmantota 
komponista Pētera Vaska mūzika.

Dokumentālā filma „Laika tilti”
28. septembrī plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā
Ieeja: 2 EUR
„Mēs filmējam Zemi, bet atcera-

mies, ka Debesis ir virs mums.”
Hercs Franks

Franči var lepoties ar savu jauno 
vilni, Baltijas valstis ar savu Balti-
jas poētiskā dokumentālā kino vil-
ni, ko padomju laikos kā pretstatu 
propagandas filmām attīstīja patiesi 
autori. „Laika tilti” apvieno ma-
ģiskos mirkļus no tālaika filmām 
ar kadriem, kuros redzami režisori 
šodien. No Ulda Brauna cenzētās 
filmas „235 000 000”, kas bija vel-
tījums PSRS tautām un kultūrām, 
līdz Marka Sosāra darbiem, kas uz-
ņemti Kihnu salā. No Ivara Selecka 
sirsnīgajiem stāstiem par zvejnie-
kiem un zemniekiem viņa iemīļo-
tajā Latvijā līdz Roberta Verbas fil-
mai, kuras varonis spēlē akordeonu 
un šodien ir nedzirdīgs. No Andresa 
Sēta, kurš atgriežas vietā, kur tika 
filmējis laimīgos cilvēkus Jāņu nak-
tī, līdz Aivaram Freimanim un viņa 
laimīgajam zēnam, kurš nu jau kļu-
vis sirms. Ar Herca Franka un Hen-
rika Šablevičus viedajiem apcerēju-
miem par dokumentālo kino.

Baltijas dokumentālajam kino 
padomju periodā bija svarīga loma. 

Galvenais uzsvars tika likts uz vi-
zualitāti, metaforu lietojumu, un, 
kaut oficiālā kino valoda balstījās 
uz propagandu, tomēr vienlaikus fil-
mas bija kā poētisks apliecinājums 
Dzīvei un Cilvēcei. Šai filmā tiek 
parādīti izcili darbi, kā arī to reži-
sori – personības, kas izklāsta savas 
domas un uzskatus laikā, kad apri-
tējušas vairākas desmitgades kopš 
viņu meistardarbu uzņemšanas: 
Hercs Franks, Uldis Brauns, Ivars 
Seleckis, Marks Sosārs, Andress 
Sēts, Roberts Verba, Henriks Šable-
vičus un Aivars Freimanis.

Audrjus Stonis ir pasaulē atzīts lie-
tuviešu dokumentālists. 1992. gadā 
viņš saņēma Eiropas Kino akadēmi-
jas „Fēliksu” par dokumentālo filmu 
„Aklo zeme”. 2002. gadā viņam tika 
piešķirts Lietuvas Valsts kultūras un 
mākslas apbalvojums. Stoņa doku-
mentālā filma – „Ramins”, kura tika 
izveidota sadarbībā ar VFS un kuru 
2012. gadā Lietuva izvirzīja Oskara 
nominācijai.

Kristīne Briede ir latviešu doku-
mentāliste un kultūras un sociālu 
projektu veidotāja, producente. 
2006. gadā Latvijas Kultūras mi-
nistrija viņai piešķīra balvu „Trīs 
brāļi” par „K@2” Karostas projek-
tu – bijušās padomju militārās bāzes 
atjaunošanu, jauno mediju mākslas 
programmas izveidi Liepājas Uni-
versitātē; viņa vairākkārt ir saņē-
musi atzinību par mākslas, kino un 
sabiedrības integrācijas projektiem 
Latvijā. Kristīne ir producējusi un 
režisējusi vairāk nekā 10 dokumen-
tālo filmu un īsfilmu.

Kraukļu bibliotēkā 
skatāma šāgada 
mākslas plenēra 

darbu izstāde
Kraukļu bibliotēkas sarīkojumu 
zālē kopš 11. septembra skatāma
mākslas plenēra „Cesvaine 2018”
PLENĒRA DARBU IZSTĀDE

NĀC un IZBAUDI mākslu!
Darbdienās plkst. 9.00–17.00, 

sestdienās 9.00–14.00
Svētdienās, pirmdienās – brīvs

Cesvaines novada 
kauss futbolā 2018

22. septembrī plkst. 11.00
Cesvaines parka stadionā

Pieteikumus līdz 19. septembrim 
sūtīt uz trupavniece2@inbox.lv.

Uz laukuma spēlē 6 pret 6 
(ieskaitot vārtsargu) – viens 

rezervē.
Dalības maksa no komandas – 

10 euro.
Jautājumu gadījumā zvanīt: 

25637052.

Informējam, ka kultūras pasā-
kumos tiks fotografēts un (vai) 
filmēts. Lai sniegtu informāciju ie-
dzīvotājiem un nodrošinātu pašval-
dības iestāžu darbības caurredza-
mību, informācija par pasākumu 
kopā ar vizuālo materiālu var tikt 
izmantota publicitātes nolūkiem. 
Atrodoties pasākumā, jūs aplie-
cināt, ka esat informēts, ka tiekat 
iekļauts (-a) audio vai vizuālajā 
materiālā.

Svecīšu vakari 
Cesvaines novada 

kapos

29. septembrī plkst. 18.00
Ķinderu kapos

6. oktobrī plkst. 14.00 
Stradukalna kapos

 plkst. 15.00 
Kārzdabas kapos

 plkst. 16.00 
Cesvaines kapos


