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Redaktores sleja Veiksmīgi aizritējis 
pirmais Cesvaines 

uzņēmējdarbības forums

15. maijā Cesvaines pilī kuplā 
Cesvaines iedzīvotāju un viesu pulkā 
norisinājās Latvijas Tekstilmākslas 
asociācijas 20 gadu jubilejas lielās 
izstādes „Saspēle” atvēršanas svētki. 
Tekstilmākslinieces Ineses Jakobi 
iekārtotā 39 mākslinieku darbu iz-
stāde tukšās, vēsā gaisa apņemtās 
telpas, to sienas un logu rūtis it kā 
atdzīvina, telpā ienesot krāsainību  
un vēlamo noskaņu.

Izstādes atklāšanā mākslas darbu 
autorus un izstādes interesentus svei-
ca muzeja speciāliste Daiga Mat-
roze. – Šogad ir Tekstilmākslas aso-
ciācijas 20 gadu jubilejas izstāde. Uz 
brīdi Cesvaines pilij savus mākslas 
darbus ir uzticējuši 39 mākslinieki ar 
39 dažādiem rokrakstiem. Noskaņu 
nianses, līnijas, objekti šovakar 
uzrunā Cesvaines pils apmeklētājus, – 
stāsta Daiga. –  Mākslu un mūziku 
vieno ritmiska kustība, tās veido 
nepārraujamu saiti viena ar otru. Par 
godu šim notikumam ar muzikālo 
spēku un enerģiju izstādes atklāšanu 
papildinās etnoperkusionists, virtuozs, 
izcils profesionālis Nils Īle ar radošo 
komandu.

Mākslinieku rokās satverto un 

Lapu mēnesī maijā ir 
novērojamas krasas izmaiņas 
dabā. Saules siltums, mitrais gaiss 
iešūpo dabu lielām pārmaiņām. 
Arī dzērves neklusē. Tās par savu 
ierašanos liek manīt ar skaļām 
klaigām tālajos purvos un mežos. 
Acīm patiess baudījums ir augļu 
koku balto ziedu pārbagātība. 
Varbūt sakritība, bet ik gadu ievu 
ziedēšanas laiks ir zīmīgs ar vējiem 
un pavasarim netipisku aukstumu. 
Šogad pavasaris spītīgi atsakās 
stafeti nodot siltākam gadalaikam – 
vasarai, lai pēc nepilna gada atkal 
atgrieztos.

Cesvaines novadā maijs izvēr-
ties gana interesants un pasā-
kumiem bagāts. Aprīļa beigās 
veiksmīgi ir īstenota ilgi lolotā ide-
ja par Cesvaines uzņēmējdarbības 
forumu. Paldies tiem uzņēmējiem, 
amatniekiem, tirgotājiem, kuri 
atlicināja laiku un pagodināja ar 
savu ierašanos! 10. maijā māmi-
ņas, vecmāmiņas, krustmāmiņas 
svinēja īpašu dienu – Mātes die-
nu. Mana sirds priecājās, kad 
svētdienas rītā, dodoties uz 
30 metru attālo pārtikas veikalu, 
ceļā manīju ģimenes ar pavasara 
ziediem rokās. Acīmredzot stei-
dzās pārsteigt savas māmiņas, 
vecmāmiņas vai kādu citu sev 
tuvu cilvēku. Kaut šādu brīžu bū-
tu vairāk!

Nevar nepieminēt Vasarsvētku 
ieskandināšanu Cesvainē. Pirk-
šanas un pārdošanas prieks, izjā-
des ar zirgu, orientēšanās kross 
un citas aktivitātes cesvainiešiem 
sniedza iespēju iziet no savām 
mazajām pasaulītēm un svēt-
dienu pavadīt neierastāk. Zīmīgs 
notikums bija Latvijas Tek-
stilmākslas asociācijas 20 gadu 
jubilejas izstādes „Saspēle” atklā-
šanas svētki Cesvaines pilī – 
tikšanās ar autoriem, Nila Īles 
koncerts. Patiess baudījums gan 
acīm, gan ausīm.

Maijs ir pārmaiņu periods arī 
9. un 12. klases skolēniem, jo 
ir klāt pēdējā zvana diena un 
eksāmenu laiks, kuru nomainīs 
svinīgā izlaiduma diena. Kurā 
virzienā raudzīsies absolventi, 
kādu ceļu izvēlēsies iet? Brazīlie-
šu rakstnieks Paulu Koelju saka: 
„Katram cilvēkam ir savs ceļš, kā 
pāriet tiltu.” Un nevar nepiekrist. 
Ir daļa cilvēku, kuri jau jaunībā 
skaidri apzinās savu dzīves ceļu 
un soli pa solim virzās pa to, 
savukārt citi, eksperimentēdami 
un dažnedažādas lietas izmēģinā-
dami, to meklē visu dzīvi. Sa-
biedrība ir neiedomājami raiba, un 
tas ir interesanti.

Santa Krusiete

29. maijā Cesvaines vidusskolā 
valdīja liela rosme, jo pirmo 
reizi norisinājās Cesvaines uzņē-
mējdarbības forums, vienkopus 
pulcinot pašreizējos un topošos 
Cesvaines novada uzņēmējus, viesus 
un citus interesentus.

Foruma norises vieta nebija iz-
vēlēta nejauši. Tā kā viens no pasāku-
ma mērķiem bija mudināt un iedroši-
nāt jauniešus uzsākt uzņēmējdarbību, 
foruma norise skolēnu ierastajā vidē 
skolā, sniedzot jauniešiem iespēju 
izzināt uzņēmēju pieredzi biznesā, 
bija vispiemērotākā. Iespējams, 
kādam uzņēmēju sniegtie padomi 
bija mudinājums pamēģināt un 
realizēt iecerēto ideju. Doma par 
uzņēmējdarbības forumu pirms 

vairākiem gadiem radās Inārai 
Muižniecei.

Uzņēmējdarbības forumu atklāja 
Cesvaines novada domes priekšsē-
dētājs Vilnis Špats, sniedzot 
nelielu ieskatu Cesvaines novada 
uzņēmējdarbībā. Viņš informēja, 
ka saskaņā ar „Lursoft” uzņēmumu 
datubāzes informāciju novadā ir 
reģistrēti 210 uzņēmēji, no tiem 58 
uzrāda apgrozījumu un darbojas, 
savukārt Valsts ieņēmumu dienesta 
datubāzē Cesvaines novadā ir reģistrēti 
215 lielāki un mazāki uzņēmumi, no 
kuriem, uzrādot apgrozījumu, darbojas 
114, tātad reāli darbojas 172 uzņēmēji, 
kas kopā veido 6 % kopējā iedzīvotā-
ju skaita.

Turpinājums 2. lpp.

Izstādes „Saspēle” atklāšana Cesvaines pilī
atklāto mūzikas instrumentu skaņu 
burvība caurvijās caur katru klātesošo, 
piepildot telpu ar baudāmu un latvie-
tim netradicionālu mūzikas skaņu 
ritmiem. Tas vēsta par kāda kolektīva 
radošajām gaitām, un šodien Cesvaines 
pilī ir redzams to rezultāts.

Koncerts notika ar Valsts kul-
tūrkapitāla fonda mērķprogrammas 
„Profesionālās mākslas pieejamība 
Latvijas reģionos” atbalstītā projekta 
„Profesionālās mākslas pieejamība 
Cesvaines un Lubānas novados” fi-
nansējumu un ar Cesvaines novada 
pašvaldības līdzfinansējumu.

Cesvaines novada domes priekš-
sēdētājs Vilnis Špats uzrunā akcentēja 
pils telpu piemērotību tekstilmākslas 
darbu izstādīšanai un pateicās Daigai 
Matrozei par tradīciju uzturēšanu vairā-
ku gadu garumā, Inesei Jakobi par 
ieguldīto darbu 
izstādes iekār-
tošanā.

Latvijas Tek-
stilmākslas aso-
ciācijas prezidenti 
Aiju Baumani brī-
nišķīgi pārsteidz 
gobelēna un tra-

dicionālo darbu piemērotība Cesvaines 
pilī. – Ir bieži redzētas ekspozīcijas, 
kur pietrūkst gaismas, ir nepiemērota 
atmosfēra, līdz ar to nav jūtama kopējā 
izjūta, bet Inese Jakobi katram darbam 
ir atradusi vispiemērotāko un labāko 
noskaņu.

– Saime ir tik stipra, cik dažāda ir 
savā radošumā, cik katrs ir savādāks 
savā tekstilvalodā. Mēs esam pie-
derīgi lielajai kopienai, ko sauc par 
tekstiliju, – šādu atziņu izstādes „Sa-

spēle” atklāšanas uzrunā pauda Lat-
vijas Mākslas akadēmijas profeso-
re tekstilmāksliniece Barbara Ābele.

Tekstilmākslinieks Jānis Bankovičs 
atklāj, ka Cesvaines pils ir labākā un 
interesantākā vieta, kur svinēt vienu 
no 20 gadu pastāvēšanas izstādēm, 
piebilzdams, ka Lavijā ir daudzas pilis 
un muižas, bet ne visās pilīs un muižās 
tekstilmāksliniekus aicina un ne visas ir 
piemērotas darbu izstādīšanai.

Rūpīgi pārdomātie, detaļās izpētītie, 
materiālos bagātie darbi vilina domāt 
par tekstilmākslinieku dzīves izjūtu 
un mākslas esību mums visapkārt. Tie 
lieliski papildina Cesvaines pils otrā 
stāva telpas.

Edītes Pauls-Vīgneres darbs „Putnu 
biedēklis”, Dzintras Vilks „Pirkstainis”, 
Arņa Pumpura „Pavasaris”, Ineses Ja-
kobi „Baltais plīvurs”, Austras Celmi-
ņas „Naudas koks”, Irisas Blumates 
„Ledājs”, Barbaras Ābeles „BARkods”, 
Ievas Krūmiņas „Ģeopolitika” un 
daudzu citu tekstilmākslinieku darbi 
Cesvaines pilī būs apskatāmi līdz šā 
gada 31. oktobrim.

Santa Krusiete,
autores foto

Cesvaines novadā reāli darbojas 172 uzņēmēji – prezentācijā stāsta 
Cesvaines novada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

Izstādē „Saspēle” apskatāmi 
39 tekstilmākslinieku darbi

Klātesošos uzrunā tekstilmākslinieks Jānis Bankovičs un Latvijas 
Mākslas akadēmijas profesore tekstilmāksliniece Barbara Ābele

Par muzikālo noformējumu rūpējās etnoperkusionists 
Nils Īle ar radošo grupu
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Veiksmīgi aizritējis pirmais Cesvaines uzņēmējdarbības forums
Turpinājums no 1. lpp.
Ar lekciju „Uzņēmējdarbība no-

vada attīstībai” uzstājās SIA „Lie-
tišķās informācijas dienests” va-
dītāja, biedrības „Līdere” valdes 
priekšsēdētāja, Latvijas Darba de-
vēju konfederācijas viceprezidente 
Aiva Vīksna. – Pieredze biznesā 
atgādina, ka ik dienu varat nonākt 
krustcelēs un ir tikai divi jautājumi – 
kādi jūs vēlaties būt? Tādi kā 
lielākā daļa vai tomēr atšķirties, 
veidot paši savu dzīvi un kļūt paši 
sev noteicēji? – Turpinājumā Aiva 
akcentēja, ka biznesam ir jābūt 
dzīvesstilam un ik brīdi ir jātiecas 
pēc zināšanām. – Zināšanas ir cil-
vēka kapitāls: pieaugot tām, 
pieaugs arī piedāvājuma vērtība. 
Esiet neatlaidīgi, drosmīgi un 
uzdrīkstieties, tikai tad panāksiet 
iecerēto rezultātu!

Foruma dienā vidusskolas ves-
tibilā pulcējās visi pirkt un pārdot 
gribētāji. Piedāvājuma klāsts 
bija gana plašs: no adījumiem, 
tamborējumiem, smalkiem izšuvu-
miem, medus un piena produktiem 
līdz pat zīda segām un velozeķēm.

Mājražotāji SIA „Vidus Ruņģi” 
īpašnieki Gundars Rumpītis un Inta 
Siliņa atzīst: kaut gan lielākoties 
reklāma aiziet no mutes mutē, šī 
tomēr ir unikāla iespēja Cesvaines 
iedzīvotājus iepazīstināt ar savu 
produktu. Viņu piedāvājumā ir 
tomātu sula, dažādi garšaugu pul-
veri, kārklu masāžas klūgas, kā arī 
stendiņš medniekiem.

Zemnieku saimniecības „Sviķi” 
īpašnieks Zigfrīds Krieviņš vēlas 
mudināt pašvaldību veidot tirgus 
paviljona telpas, kur savu produktu 
varētu realizēt mājražotāji, zem-
nieki, lauksaimnieki. – Lielveikalu 
ķēdes lielu daļu mazo veikalu ir 
iznīcinājušas, praktiski nav arī 

tirgus. Tādas vietas trūkst pat 
Madonā, – stāsta ZS „Sviķi” īpaš-
nieks.

Ar smalkiem izšuvumiem, li-
nu kleitām un priekšautiem, arī 
pašdarinātām ziepēm tirdziņā nevar 
nepamanīt Vinetu Meisteri. Sarunā 
viņa ar lepnumu stāsta, ka izšūšana 
ir viņas sirdsdarbs un trīs gadu laikā, 
kopš ir reģistrēta darbnīca, klientu 
loks ir audzis.

– Mūsu mērķis uzņēmējdarbības 
forumā nav tirgoties, bet gan parādīt 
pašvaldības aģentūras „Cesvaines 
tūrisma centrs” suvenīrus. Mums 
ir magnēti, krāsojamā grāmatiņa, 
bīdāmās puzles. Informācijas 
nodošanas līmenī ir laba iespēja 
prezentēt pārstāvēto uzņēmumu, – 
atzīmē PA „Cesvaines tūrisma 
centrs” gide Lilita Ļava.

Madonas ģimnāzijas skolēnu 
mācību uzņēmuma (SMU) „Wood-
year” piedāvājumā ir koka mapes, 
planšetes un paliktnīši. – Tā kā 
mums ir pieeja kokam, arī meistars 
mums ir pazīstams, radās ideja 
veidot ko praktisku un kvalitatīvu 
no koka. Līdz šim esam piedalīju-
šies skolēnu uzņēmumu tirdziņos, 
arī gadatirgos. Šī ir laba iespēja 
sevi parādīt un prezentēt plašākai 
publikai, – uzsver Rēzija Vīgante.

Madonas ģimnāzijas audzēkņi 
Henrijs Klaids Skujiņš, Klinta 
Bičevska un Kristiāns Lancmanis 
ir SMU „Simple+” dibinātāji. Viņi 
piedāvā ūdensizturīgus un 100 % 
ūdensnecaurlaidīgus apģērba aiz-
sargmaisus. – Pašlaik top uzņē-
muma mājaslapa, reizē ceram uz 
lielākiem pasūtījumu apjomiem. 
Ņēmām piemēru no SIA „Dreem 
Sleep” un noticējām, ka viss ir 
iespējams, ja vien uzdrošinies un 
dari, – par nu jau paveikto stāsta 
uzņēmuma pārstāvis cesvainietis 

Henrijs. Starptautiskajā SMU fes-
tivālā „Simple+” ieguva galveno 
balvu „Labākais Starptautiskā  
SMU festivāla 2015 uzņēmums”.

Tuvāk iepazīt uzņēmēju darbu 
un rast atbildes uz interesējošajiem 
jautājumiem varēja interešu grupās 
pie eksportētājkompānijas „KIIN” 
īpašnieces Vitas Šteinas, SIA 
„Pienavīrs” un SIA „Relako plus” 
īpašnieka Daira Kabraka, brīvdienu 
mājas „Pie sievasmātes” saimnieces 
Anitas Greidiņas, internetveikala 
„Silk Secret” īpašnieces Ingas 
Vasilišinas, lielākās vietējās dār-
zeņu audzētāju saimniecības „Svi-
ķi” īpašnieka Zigfrīda Krievi-
ņa, daudznozaru kompānijas 
„Ozols LG” īpašnieka Jāņa Ozola, 
piena lopkopības ZS „Krūmiņi” 
īpašnieka Raita Krūmiņa, ražo-
tājfirmas „Velo Sock” īpašnieka 
Oskara Mickeviča, brīvdienu mājas 
un pirts „Granti” īpašniekiem 
Māras un Edmunda Skridēm, 
SMU „Simple+” komandas Henrija 
Skujiņa un Klintas Bičevskas.

Forumā Cesvaines vidusskolas 
jaunieši prezentēja savus projektus 
un pētījumus, cerot, ka kāds 
no klātesošajiem tos atbalstīs. 
6. klases skolnieks Nauris Ziediņš 
pārliecinoši prezentēja projektu 
par lauksaimniecībā izmantotās 

tehnikas plusiem un mīnusiem 
ZS „Mālkalni”. Dairis Kabraks 
novērtēja Naura sniegumu un 
dāvāja viņam SIA „Pienavīrs” 
un SIA „Relako plus” produk-
tu grozu. 7.a klase izpētīja 
latviskās zīmes un prezentēja 
projektu par to izvietojumu 
Cesvaines parkā, saņemot 
Anitas Greidiņas atbalstu, bet 
8. klases zēni bija izstrādājuši 
vingrošanas kompleksu senio-
riem.

Dienas nobeigumā uz dis-
kusiju tika aicināta uzņēmēja 
Vita Šteina, laikraksta „Izglītī-
ba un Kultūra” redaktore Daiga 
Kļanska un Salaspils uzņēmēju 
kluba valdes priekšsēdētājs 

Miks Balodis. Atbildot uz vienu 
no diskusijas jautājumiem – kādas 
brīvas nišas saskata Cesvaines 
uzņēmējdarbības vidē, Vita teica, 
ka vajadzētu padomāt par to, kā 
naudu piesaistīt novadam, saprast, 
kas ir lietas, kuru dēļ tūrists 
vēlētos uzturēties Cesvainē vismaz 
trīs dienas – tātad ir jādomā par 
kvalitatīvu un saturisku tūrismu. 
Daiga Kļanska uzsvēra, ka 

Zināšanas ir cilvēka kapitāls: pieaugot tām, 
pieaugs arī piedāvājuma vērtība – uzrunā 

uzsvēra uzņēmēja Aiva Vīksna

Rokdarbnieces Vinetas Meisteres plašais piedāvājuma klāsts

AS „Cesvaines piens” pārstāve 
piedāvā degustēt uzņēmuma 
populārāko produktu sieru

Pasākuma muzikālo atmosfēru 
radīja Edmunds Vestmanis

Interešu grupā pie SIA „Pienavīrs” un SIA „Relako plus” īpašnieka Daira 
Kabraka un brīvdienu mājas „Pie sievasmātes” saimnieces Anitas Greidiņas 

varēja degustēt dažādu veidu sieru un jogurtu

Diskutē eksportētājkompānijas „KIIN” īpašniece Vita Šteina, Salaspils 
uzņēmēju kluba valdes priekšsēdētājs Miks Balodis un laikraksta „Izglītība un 

Kultūra” redaktore Daiga Kļanska. Diskusiju vada Inese Āre 

Madonas ģimnāzijas audzēkņi SMU 
„Simple+” pārstāvji Henrijs Klaids 
Skujiņš un Klinta Bičevska piedāvā 
100 % ūdensnecaurlaidīgus apģērba 

aizsargmaisus

Pārliecinoši projektu prezentē 
Cesvaines vidusskolas 6. klases skolnieks Nauris Ziediņš

Internetveikala „Silk Secret” 
īpašniece Inga Vasilišina prezentē 

zīda gultas veļas izstrādājumus

pašvaldībai ir jābūt iniciatorei un 
jāmeklē brīvās nišas, arī tūristu 
piesaistē. Vajadzētu skatīties 
senajās tradīcijās, jo moderni 
piedāvājumi ir visur pasaulē, bet 
tas, kas mums ir unikāls, tas ir tikai 
pie mums. Pamatā ir sadarbība – 
redzēt ķēdes posmu un saprast, 
ko katrs var darīt. – Esošajiem 
uzņēmējiem apzināt tās problēmas, 
kas viņiem traucē attīstīties. Lielā 
mērā tas ir pašvaldības, uzņēmēju 
darbs: apkopot, izzināt un saprast, 
kā šo jautājumu risināt, – par 
savu redzējumu Cesvaines uzņē-
mējdarbības attīstībā stāstīja Miks 
Balodis.

Nedēļu pēc pasākuma norises 
sanāca foruma darba grupa, 
lai izvērtētu pasākuma norisi, 
iespējamos trūkumus un piedāvātu 
priekšlikumus darbam nākotnē. 
Tika nolemts, ka darba grupa atkal 
pulcēsies rudenī, lai lemtu par 
iespējamo nākamā gada uzņēmēju 
tikšanos. Viena no idejām ir 
koncentrēties uz kādu konkrētu 
jomu, piemēram, Cesvaines pili 
ar tās apkārtni, un, piesaistot 
uzņēmējus, plānot iespējamo tās 
attīstību.

Santa Krusiete,
autores foto
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23. aprīļa domes sēdē

Eiropas Savienības mūžizglītības programmas „COMENIUS” apakšprogrammas skolu divpusējās 
partnerības projekts „Two paths, one story” („Pa dažādiem ceļiem vienā pasakā”) noslēdzies

• Nolēma izdot saistošos noteikumus 
Nr. 7 „Par grozījumiem Cesvaines no-
vada domes 2013. gada 14. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 14 „Paš-
valdības aģentūras „Cesvaines tūrisma 
centrs” maksas pakalpojumi””.

• No domes ziedojumu konta 
līdzekļiem apmaksāt 8000 euro se-
šu trenažieru iegādei senioru ving-
rošanas laukuma ierīkošanai Augusta 
Saulieša ielā 14 Cesvainē.

• No kultūras nama budžeta līdzek-
ļiem apmaksāt (200 euro) Reno Ar-
tūra Apiņa braucienu uz mācību 
treniņnometni Portugālē.

• Atbalstīt Cesvaines novada vīrie-
šu florbola komandas piedalīšanos 
sacensībās „Madonas novada  pašval-
dības kauss florbolā” Madonā un lūgt 
kultūras nama direktori no kultūras na-
ma budžeta līdzekļiem apmaksāt spor-
tistu dalības maksu sacensībās (30 euro).

• No kultūras nama budžeta lī-
dzekļiem apmaksāt (200 euro) Ata 
Vereba, biedrības „Stari motocentrs” 
biedra, dalību motosporta sacensībās.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 7
Cesvainē 2015. gada 23. aprīlī (sēdes protokols Nr. 5, 2. §)

Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2013. gada 
14. novembra saistošajos noteikumos Nr. 14

„Pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” 
maksas pakalpojumi”

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru 
likuma 17. panta otro daļu un ceturto 
daļu

Izdarīt Cesvaines novada domes 
2013. gada 14. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 14 „Pašvaldības 
aģentūras „Cesvaines tūrisma 
centrs” maksas pakalpojumi” šādus 

grozījumus:
1. Papildināt saistošo noteikumu 

3. punktu ar 3.1.1.8. apakšpunktu šādā 
redakcijā: „XI Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku dalībniekiem 
laikā no 2015. gada 1. jūlija līdz 
31. oktobrim.”

V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2014. gada 19. jūnija saistošo 
noteikumu Nr. 12 „Par grozījumiem Cesvaines novada domes 

2013. gada 14. novembra saistošajos noteikumos Nr. 14
„Pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma 

centrs” maksas pakalpojumi””
 paskaidrojuma raksts

Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka atvieglojumu XI Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem 
laikā no 2015. gada 1. jūlija līdz 31. oktobrim, ko 
sniegs pašvaldības aģentūra „Cesvaines tūrisma centrs”.

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Publisko aģentūru likuma 17. panta otrajā daļā noteikts, 
ka maksas pakalpojumus aģentūra sniedz saskaņā ar 
domes apstiprinātu cenrādi, kurā nosaka maksāšanas 
kārtību, likmes un atvieglojumus.

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Nebūs būtiska.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Nav plānota.

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Cesvaines vidusskolas un Virselenas 
reālskolas (Vācija) partnerība sākās, 
pateicoties Eiropas Savienības 
programmai „Study Visits”. 2008. gadā 
Vidusjūras salu valstī Maltā, kur dažādu 
valstu izglītības iestāžu vadītājiem 

notika kopīgas mācības, iepazinos 
ar Vācijas skolas direktoru Lorencu 
Helmaņa kungu. Savstarpējā saziņa 
turpinājās arī pēc atgriešanās mājās, 
līdz radās ideja izveidot divpusēju 
partnerību starp abām skolām.

2012. gada novembrī notika pirmais 
partnerskolas apmeklējums Virselenā, un 
jau 2012. gada decembrī vēlreiz tikāmies 
Cesvainē. Abās tikšanās reizēs Eiropas 
Savienības mūžizglītības programmas 
„Comenius” apakšprogrammai tika 
izstrādāts apjomīgs divpusējā projekta 
pieteikums, kurš pārliecināja projektu 
pieteikumu vērtētājus to apstiprināt. 
Projekta īstenošanai un savstarpējiem 
skolu apmeklējumiem Cesvaines 
vidusskolai tika piešķirta 21 000 euro 
liela naudas summa.

Plānotās aktivitātes sākās 2013. gada 
novembrī ar 20 Virselenas reālskolas 
skolēnu ierašanos Cesvainē. Latvijas 
skolēni atbildes braucienā devās 
2014. gada martā. Projekts noslēdzās 
ar viesošanos katrā skolā 2015. gada 
martā un maijā. Noslēguma pasākumā 
2015. gada 8. maijā Cesvaines kultūras 
namā tika izrādīta luga „Burvju 

piparkūkas” trijās valodās (latviešu, 
vācu un angļu) pēc abu skolu skolēnu 
radītas pasakas motīviem.

Ar projektu saistītie dokumenti 
apliecina, ka divpusējā sadarbība starp 
abām skolām ir bijusi ļoti veiksmīga. 
Esmu ļoti pateicīgs visiem projektā 
iesaistītajiem kolēģiem, kuri ieguldīja 
milzīgu darbu pasākumu organizēšanā un 
plānoto rezultātu sasniegšanā: Cesvaines 
vidusskolas skolotājām Ivetai Āboliņai, 
Inesei Ārei, Ingrīdai Evardsonei, Sarmai 
Kurmei, Gintai Libekai, Ingunai Lucei, 
Inesei Mickevičai, Baibai Putniņai, 
Dinai Tēbergai; Virselenas reālskolas 
skolotājām Bjankai Lutermollerei 
(Bianca Luttermöller), Janai Māsai 
(Jana Maas) un Kristīnei Šprē (Christine 
Sprehe).

Liels, liels paldies visām viesģimenēm 
par viesmīlīgo vācu bērnu uzņemšanu, 
kā arī projektā iesaistītajiem skolēniem! 

Beļģijas, Nīderlandes, Vācijas krustpunkts. Projekta skolotāju grupa

Makets pēc pašu izdomātas pasakas motīviem. Cesvaines vidusskolas 
audzēkne Marisa Andževa ar vācu bērniem

Virselenas reālskolas (Vācija) un Cesvaines vidusskolas 
skolotāji un audzēkņi

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Joprojām pilsētā un lauku teritorijā 

tiek aktualizēts jautājums par atkritumu 
apsaimniekošanu. Sistēmas sakārtoša-
nai tie pilsētas un lauku teritorijas 
mājokļu īpašnieki, kuri vēl nav 
paspējuši noslēgt līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju Cesvaines novadā 
SIA „ALBA” par atkritumu savākšanu 
un noglabāšanu Malienas atkritumu 
poligonā Litenē, tiek aicināti to izdarīt. 
Joprojām tas izdarāms SIA „Cesvaines 
siltums” birojā E. Veidenbauma ielā 18 
Cesvainē.

Pašvaldība saka lielu paldies tiem 
novada iedzīvotājiem, kuri veikuši savu 
pienākumu un ir noslēguši līgumu par 
atkritumu apsaimniekošanu, līdz šim to 
ir izdarījusi vairāk nekā puse pilsētas un 

Patīkams pārsteigums bija Marisas 
Andževas un Māras Bandenieces 
prezentācijas par projektu vācu 
valodā, kā arī Lauras Krūmiņas un 
Laumas Cīrules veidotais fotostāsts par 
projekta aktivitātēm Vācijā un Eiropas 
galvaspilsētā Briselē.

Tikai personīgi kontakti var nodrošināt 
kopīgas Eiropas izaugsmi. Mēs esam 
sadraudzējušies un iepazinuši citu 
valsti daudzpusīgi, iegūstot padziļinātu 
izpratni par tajā notiekošajiem 
procesiem. Arī mums nepieņemamie 
notikumi Ukrainā apliecina šādu kopīgu 
starptautisku projektu svarīgumu, jo tie 
palīdz Eiropas valstīm dzīvot saticībā 
un veicina vienotu attīstību.

Didzis Baunis,
projekta vadītājs,

Foto no Sarmas Kurmes, 
Didža Bauņa arhīva

• Apmaksāt divu novada mazno-
drošināto ģimeņu divu bērnu lidmašī-
nas biļetes uz Franciju par kopējo sum-
mu 700 euro un apdrošināšanas izmak-
sas 67,42 euro no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, 
paredzot vecāku līdzfinansējumu 
70 euro par bērna biļeti.

• No Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolas pamatlīdzekļu uzskaites nolēma 
izslēgt vairākas nolietojušās inventāra 
vienības.

• Noteica 2 euro dalības maksu 
Cesvaines kultūras nama organizētajā 
sporta pasākumā „Pavasara orientēša-
nās kross 2015” 17. maijā Cesvainē.

• Nolēma komandēt pašvaldības 
aģentūras „Cesvaines tūrisma 
centrs” direktori Diānu Glaudāni, 
domes saimniecības vadītāju Alek-
sandru Trofimovu Cesvaines novada 
tūrisma uzņēmēju pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Tartu, Olustveri Igau-
nijā.

• Pagarināt Cesvaines vidusskolas 
apkopējai Skaidrītei Cielavai īres 

līgumu par dienesta dzīvokli līdz 
2015. gada 31. augustam.

• Dzīvoklim Nr. 1, kas atrodas 
dzīvojamajā mājā „Vidus Noras”, 
piešķirt adresi „Vidus Noras” 1, dzī-
voklim Nr. 2, kas atrodas dzīvojamajā 
mājā „Vidus Noras”, piešķirt adresi 
„Vidus Noras” 2.

• Piekrita, ka pašvaldības kapitāla 
daļu turētāja pārstāvis (domes 
priekšsēdētājs) pieņem dalībnieka lē-
mumu par SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi” un SIA „Cesvaines sil-
tums” pamatkapitāla un pamatkapitāla 
daļas nominālvērtības denomināciju no 
latiem uz euro.

• Piekrita, ka domes priekšsēdētājs 
kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis 
SIA „Cesvaines komunālie pakalpo-
jumi” apstiprina uzņēmuma pamat-
kapitāla palielināšanas noteikumus, 
paredzot pamatkapitāla palielināšanu, 
dalībniekiem izdarot ieguldījumus 
12 313 euro apmērā sabiedrības pa-
matkapitālā un pretī saņemot attiecīgu 
skaitu jaunu daļu.

lauku teritoriju mājokļu īpašnieku.
Atgādinām, ka Cesvainē darbojas 

11 šķiroto atkritumu punktu. Gribētos 
atgādināt par šķiroto atkritumu 
svarīgumu. Jebkurš novada iedzīvotājs 
ir tiesīgs mest šķirotos atkritumus tam 
paredzētajos konteineros: dzeltenajā – 
saplacinātas plastmasas pudeles, zaļa-
jā – stikla pudeles, zilajā – papīru. Tā 
ir ekskluzīva iespēja ne tikai pilsētas 
iedzīvotājiem, bet arī lauku teritorijā 
dzīvojošajiem, jo par šiem atkritumiem 
iedzīvotāji nemaksā.

Elektropreces (lielās un mazās 
mājsaimniecības iekārtas, piemēram, 
ledusskapjus, veļas mašīnas, putek-
ļusūcējus, tosterus; informācijas tehno-
loģijas, apgaismojuma un citu veidu 

iekārtas, kas tiek darbinātas ar elektrisko 
strāvu no kontakta vai baterijām) 
var nodot SIA „Cesvaines siltums” 
teritorijā.

Arī lielgabarīta sadzīves atkritumus 
(atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar 
un nedrīkst ievietot sadzīves atkritumu 
konteinerā, piemēram, mēbeles, paklāji, 
svētku egles) nedrīkst mest sadzīves 
atkritumu konteineros. Šāda veida at-
kritumu savākšana un izvešana pilsētā 
notiek centralizēti.

Esiet tālredzīgi un, pirms izmetat 
atkritumus tiem neparedzētā vietā, 
padomājiet, ka kādam tie būs jāsavāc, 
bet to nereti dara tie, kas nemēslo.

Santa Krusiete
V. Špats, domes priekšsēdētājs



� Cesvaines Ziņas

Vasarassvētku ieskaņas Cesvainē

• Sakopts Cesvaines rotaļu 
laukums

12. maijā novada bērni un 
jaunieši tika aicināti piedalīties 
rotaļu laukuma sakopšanas talkā. 
Tika sakopta laukumiņa apkārtne, ar 
materiāliem atjaunota un papildināta 
sajūtu taka. Milzīgs prieks par 
bērnu un jauniešu lielo atsaucību. 
Pavadot brīvo laiku lietderīgi, cītīgi 
strādāja visi. Cerams, ka ieguldītais 
darbs arī nākotnē jauniešiem dos 

Pēc garās ziemas atpūtas 
17. maijā Cesvainē Vasarsvētku 
ieskaņā jau kopš agra rīta rosījās 
tirgotāji un pircēji, mājražotāji, 
amatnieki, kā arī daiļamatniecī-
bas meistari no tuviem un tāliem 
Latvijas novadiem.

Lai turpinātu pavasara tradīcijas, 
vienā tirdzniecības vietā tika 
apvienots visdažādāko lietu klāsts: 
stādi dārziem un daiļdārziem, 
košumkrūmi, ziemcietes, sīpol-
puķes, arī aksesuāru, rotaslietu un 
ādas izstrādājumu stendi bagātīgi 
papildināja tirgus laukumu. Dažādi 
virtuves darbarīki uzrunāja ikvienu 
kārtīgu saimnieci. Medus, maize, 
piparkūkas, gaļas izstrādājumi, 
sautētu kāpostu aromāts un šašlika 
vilinošā smarža priecēja ikvienu 
gardēdi.

Tirgus ir vieta ne tikai 
nepieciešamo lietu iegādādei, tas 
ir zīmīgs ar maģisku pievilkšanas 
spēku, kas tā vien aicina iegriezties 
katru garāmgājēju. Lustīgā gaisotnē 
pavadīts laiks ar ģimeni, ar 
kaimiņiem ir lielisks kopābūšanas 
laiks.

Tirgus nav iedomājams bez 
dziesmām, dančiem un jautrām 
izdarībām. Par jautru un muzikālu 
atmosfēru rūpējās Madara Grudule 
un Kristaps Šķēls. Ar tautiskajām 
dejām tirgus apmeklētājus priecēja 
Cesvaines kultūras nama jauniešu 
deju kolektīvs un Dzelzavas kultūras 
nama dāmu deju grupa „Dzeldes”. 
Ar neizsīkstošu enerģiju tirgotājus, 
apmeklētājus uzmundrināja pasā-
kuma vadītājs Jānis Šķēle.

Zirgs un cilvēks viens otru 

pazīst jau tūkstošiem 
gadu, tāpēc arī šie 
tradicionālie svētki 
nav iedomājami 
bez saskarsmes ar 
tiem. Kā lieli, tā 
mazi izmantoja retu 
iespēju – izjādes ar 
zirgu un vizināšanos 
zirga pajūgā. Īpaši 
darbīgu dienu bērni 
sagādāja radošajām 
darbnīcām.

15 drosmīgus un ne-
atlaidīgus aktīvistus 
vienoja Vasarsvētku 
ieskaņu ietvaros or-
ganizētā sporta akti-
vitāte „Pavasara ori-
entēšanās kross 2015”,
kur divu stundu laikā pēc 
fotoattēliem bija jāatrod deviņi 
objekti Cesvaines novada teritorijā. 
Visi dalībnieki veiksmīgi finišēja.

Visas dienas garumā Cesvaines 

pilī bija apskatāma lielā Latvijas 
Tekstilmākslas asociācijas 20 gadu 
jubilejas izstāde „Saspēle”, kuru 
ikviens interesents varēs apskatīt 
līdz šā gada 31. oktobrim.

– Paldies visiem 
tirgotājiem un 
pircējiem, ku-
ri nenobijās no 
sliktajām laika 
prognozēm un 
piepildīja Cesvai-
nes centru ar jauku 
tirgus atmosfēru! 
Paldies kārtībnie-
kam Margonim 
Akmenim par tir-

Velo-
brauciens 
„Iebrauc 
vasarā”

31. maijā visi velobraucēji tiek 
aicināti piedalīties braucienā pa 
Cesvaines novadu.

Veloekskursijas maršruts: 
Cesvaine – Ķinderes – Mūra 
loka tilts – Puntūžkrogs – Drei-
kas – Cesvaine. Aptuvenais 
maršruta garums – 16 km.

Atpūtas braucienā ir paredzēta 
viesošanās jātnieku sporta klubā 
„Pakavs”, ekskursijas, gida stāsti, 
dabas ainavu vērošana un kopīgs 
pikniks pie Mūra loka tilta.

Bērni līdz 12 gadu vecumam 
braucienā drīkst piedalīties tikai 
vecāku pavadībā, galvā vēlama 
veloķivere. Noderēs arī koši zaļā 
drošības veste.

Veloekskursijas dalībniekiem 
līdzi jāņem 3 eiro par izjādēm un 
pikniku.

Braucienu vadīs gids Bruno 
Podiņš.

Braucienu organizē p/a „Ces-
vaines tūrisma centrs”. Pie-
teikšanās velobraucienam – līdz 
26. maijam pa tālr. 26172637 vai 
64852225.

Brauciens startēs no Cesvaines 
pils pagalma plkst. 10.00.

Uz tikšanos 31. maijā!

PA „Cesvaines 
tūrisma centrs”

BJC aktualitātes
motivāciju rūpēties par laukuma 
kārtību. Pēc labi padarīta darba 
visiem talciniekiem bija iespēja 
piedalīties Alīnas Lapas vadītajās 
jautrajās aktivitātēs.

Paldies visiem talkas dalībniekiem 
un labiekārtošanas nodaļai par 
darbu!

• Apsveikums Mātes dienā
Nedēļu pirms Mātes dienas 

Cesvaines novada bērni un jaunieši 
tika aicināti piedalīties video 

tapšanā, kur katram bija sniegta 
iespēja apsveikt savu māmiņu, 
krustmāmiņu, vecmāmiņu vai kādu 
citu mīļu cilvēku Mātes dienā. 
Video ir iespējams noskatīties www.
draugiem.lv Cesvaines novada 
domes BJC galeriju sadaļā vai www.
cesvaine.lv (videogalerija).

• Aktīvs un veselīgs dzīvesveids
7. maijā centra telpās ciemojās 

Cesvaines vidusskolas un Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijas 
(LSPA) absolvents Varis Kampe, 
kurš dalījās pieredzē, kādu ieguvis, 
studējot LSPA. Varis Kampe 
bērniem un jauniešiem pastāstīja 
par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, 
visi kopīgi izrēķināja dienā atļautā 
kaloriju daudzuma uzņemšanu 
organismā, kā arī noteica ķermeņa 
masas indeksu, nosakot, vai svara ir 
par daudz vai par maz.

Varis uzsvēra, cik nozīmīga ir 
iesildīšanās pirms katras fiziskās 
nodarbības, lai negūtu traumas, 

un atklāja daudz nozīmīga, kas 
cilvēkam palīdzētu dzīvot veselīgu 
un aktīvu dzīvesveidu. Liels paldies 
Varim Kampem, kurš neatteica 
uzaicinājumam un atbrauca!

Lāsma Markevica,
foto no BJC arhīvaRotaļu laukuma sakopšanas talcinieki

17.–19. aprīlī trīs Cesvaines jau-
nieši – es (Alīna Lapa), Andis Drei-
ka un Kristīne Vīča – piedalījāmies 
Vidzemes reģiona jauniešu mācībās 
par vienaudžu izglītību „Jaunietis – 
jaunietim”. Mācības organizēja Jau-
natnes starptautisko programmu 
aģentūra sadarbībā ar biedrību 
„Latvijas lauku forums” (JSPA 
reģionālais sadarbības partneris 
Vidzemes reģionā) Latvijas un 
Šveices sadarbības programmas 
„Atbalsts jaunatnes iniciatīvu at-
tīstībai attālos vai mazattīstītos 
reģionos” ietvaros. Tās vadīja Ieva 
Upesleja un Normunds Pīlips.

Mācības bija interesantas, mēs 

Vidzemes reģiona jauniešu mācības „Jaunietis – jaunietim”
ieguvām jaunus draugus, dalījā-
mies pieredzē, ieguvām pozitīvas 
emocijas. Ar savu pieredzi dalījās 
neformālie jauniešu izglītotāji – 
Kalsnavas jauniešu centra jaunatnes 
lietu speciālists Gatis Teilis un 
Madonas novada jauniešu domes 
vadītāja Gunta Strode. Viņi mums 
pastāstīja par dažādiem projektiem, 
arī par tiem, kurus ir īstenojuši.

Mācību galvenais mērķis – vei-
cināt vienaudžu sadarbību un 
apmācīt mūs, lai vēlāk mēs va-
rētu būt neformālie vienaudžu 
izglītotāji.

Ļoti patika izmantotās metodes 
mūsu sadarbības veicināšanā, kā arī 

komandu vai grupu dalīšana un to 
aktivitātes.

Iesaku visiem, kam ir iespēja, 

nebaidīties un piedalīties jebkāda 
veida mācībās!

Alīna Lapa

Alīna Lapa, Andis Dreika un Kristīne Vīča ar 
pārējiem mācību dalībniekiem

Apmeklētājus un tirgotājus 
uzmundrināja pasākuma vadītājs 

Jānis Šķēle

Liels bērnu pieplūdums bija novērojams pie 
bodyart mākslinieces

Dzied un spēlē duets Madara Grudule un 
Kristaps Šķēls

Muzikanti zirgu pajūgā brauc uzmundrināt pirkt un pārdot gribētājus

gotāju sagaidīšanu un vietas 
ierādīšanu, dejotājiem, muzi-
kantiem, radošo darbnīcu vadītājām 
Ilzei Āboliņai un Solvitai Pudānei! 
Paldies zirgu saimniecei Baibai 
Blektei par sendienu radīto noskaņu 
mazpilsētiņā un – visbeidzot – pal-
dies pasākuma vadītājam Jānim 
Šķēlem par atsaucību un lielisko 
uzmundrinājumu tirgotāju, pircēju 
un mākslinieku vidū! – pēc pa-
sākuma saka Cesvaines kultūras 
nama vadītāja Zeltīte Dūrīte.

Santa Krusiete,
autores un 

Ilvijas Trupavnieces foto
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IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS Mēneša kultūras 
cilvēks Smiltenes 

tehnikumā – 
Signija Driķe

Izskanot pēdējam zvanam

Par mēneša kultūras cilvēku mar-
tā Smiltenes tehnikumā izvēlēta 
4. lauku tūrisma pakalpojumu 
kursa audzēkne, šā gada žetonu 
vakara vadītāja Signija Driķe no 
Cesvaines.

„Signija žetonu vakaram cītīgi 
gatavojās jau visu iepriekšējo 
mēnesi,” stāsta skolas ārpusklases 
darba organizatore Anita Bērziņa. 
„Sadarbojamies četrus gadus, 
jo Signija ir arī kursa kultordze, 
viena no tehnikuma aktīvistēm, 
vienmēr atvērta visam jaunajam. 
Kopā piedalījāmies skolas lab-
darības akcijas „Sadosim rokas” 
organizēšanā. Ar viņu ir ļoti 
patīkami strādāt – Signijai vienmēr 
ir savas, ļoti oriģinālas domas, viņa 
arī raksta skaistu dzeju.”

„Ļoti gaiša meitene, apzinīga, 
kārtīga, uzticētos pienākumus 
vienmēr izdarīs pēc labākās 
sirdsapziņas,” par savu audzēkni 
saka arī kursa audzinātāja Lolita 
Bāliņa, kura savai bez piecām 
minūtēm absolventei novēl 
atrast īsto ceļu dzīvē. „Signija 
ir ļoti mērķtiecīga, tā ka esmu 
pārliecināta – viņai klāsies labi.”

Jauniete ir Cesvaines vidusskolas 
absolvente. Brīvajā laikā viņa lab-
prāt darbojas tehnikuma amatierteāt-
rī „Dramis”, raksta dzeju, kuru pati 
deklamē skolas pasākumos. Tiesa, 
tuvojoties izlaidumam, dienas ir tik 
piepildītas, ka laika vaļaspriekiem 
atliek aizvien mazāk.

Uz Smiltenes tehnikumu Signija 
atnākusi pēc 10. klases. Vienā 
brīdī sapratusi, ka paralēli vidējai 
izglītībai vēlas apgūt arī profesiju. 
Izvēlējusies lauku tūrismu, jo šī, 
viņasprāt, bijusi visdaudzpusīgākā 
mācību programma. Tikai vieni paši 
viesnīcu vai ēdināšanas pakalpoju-
mi nešķituši tik saistoši. Jaunietei 
ļoti patīk piedalīties dažādu radošo 
pasākumu organizēšanā. Ne mazāk 
interesanti par gatavošanos žetonu 
vakaram bijis vadīt arī skolas 
„Popielu”.

Tehnikuma laiks Signijai vienmēr 
asociēsies ar viņas lielisko kursu, 
draugiem un jauko audzinātāju Lo-
litu Bāliņu. Viens no spilgtākajiem 
notikumiem tehnikuma laikā bijusi 
prakse Itālijā. Šobrīd Signija ir 
praksē Lietuvā. Pēc tehnikuma 
beigšanas jauniete plāno doties uz 
augstskolu, bet pārējais lai pagaidām 
paliek noslēpums, jo skaļi izteiktas 
vēlēšanās mēdz nepiepildīties.

Baiba Vahere,
Smiltenes tehnikuma pārstāve

Tuvojoties maija nogalei, sko-
lēnus pārņem īpašs satraukums un 
nemiers. Vienai daļai tas ir zīmīgs 
ar mācību gada noslēgumu, tātad 
vasaras brīvdienu baudīšanas prie-
kiem, tomēr otra daļa jauniešu ir 
nozīmīga notikuma priekšā.

15. maijā skolā valda svinīgāka 
gaisotne nekā citkārt. Kāds 
dzīves cēliens ir aizvadīts, jo 
izskan pēdējais zvans Cesvaines 
internātpamatskolas un vidusskolas 
9. klases skolēniem un 12. klases 
abiturientiem. Tomēr no skolas 

viņi vēl neatvadās – vēl būs jāsēž 
ierastajos skolas solos, jo ar joni 
tuvojas eksāmenu sesijas laiks.

Pēdējā zvana pasākumā sveicē-
ju netrūkst. Spēka, veiksmes 
vēlējumi eksāmenos izskan no 
skolotājiem, lielākiem un ma-

Cesvaines vidusskolas 12. klases audzēkņi 
ar audzinātāju Ilzi Pusvilku

zākiem skolasbiedriem. Arī abi-
turienti dāvāja pateicības vārdus 
skolotājiem par ieguldīto darbu, 
par pacietību.

Santa Krusiete,
autores foto

Cesvaines internātpamatskolas 9. klases audzēkņi ar audzinātāju

Noslēdzies profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu valsts konkurss
16. aprīlī noslēdzās profesi-

onālās ievirzes mākslas skolu 
audzēkņu valsts konkurss – gada 
lielākais mākslas skolu pasākums 
valstī.

Šogad konkursā piedalījās 
rekordliels dalībnieku skaits – 
101 mākslas skola un 458 audzēk-

ņi. Katram konkursa dalībniekam 
finālā bija jāveic divi uzdevumi: 
pētnieciskais un radošais zīmējums 
grafikas tehnikā atbilstoši konkursa 
tēmai „Kustības attēlojums zīmē-
jumā”.

Vairāk nekā 900 konkursantu 
darbus vērtēja četru cilvēku 

žūrija – mākslinieki Ivars 
Heinrihsons, Liena Bondare, 
Klāvs Upaciers, Kristīne 
Graudule.

– Konkursā piedalījās arī 
trīs Cesvaines Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi. 
Mariss Bērziņš startēja 
I grupā, ar pētniecisko darbu 

„Burbuļu tilts” un radošo darbu 
„Tumšie dūmi” iegūstot godalgoto 
3. vietu, kas valsts līmenī ir ļoti 
liels panākums. II grupā mūsu skolu 
pārstāvēja Andželika Korneta un 

Aiga Šteinberga, – 
ar lepnumu stāsta 
Sanita Ozola.

Lai izvērtētu 
un iztirzātu bērnu 
darbus un gatavotos 
nākamajam gadam, 
24. aprīlī Valmierā 
satikās visas Latvi-
jas konkursantu 
skolotāji, tostarp 
Cesvaines Mūzikas 

un mākslas skolas skolotājas Sanita 
Ozola, Ērika Dogana un Vita 
Krūmiņa.

Santa Krusiete,
foto no Sanitas Ozolas arhīva

Mariss Bērziņš, Andželika Korneta, Aiga Šteinberga 
ar skolotāju Sanitu Ozolu

„Pastāvēs, kas pārvērtīsies”
Kas ir laime? Kur atrast 

laimi? Vai ir tāda lielā laime, 
kas atnāk viegli – bez darba? Ar 
šiem jautājumiem 28. aprīļa rītā 
Diegabiksis (Līga Čevere) devās 
pie 1.b klases uz „Brīnumzemes” 
grupiņu „Bizmārītes”. Iepazīstinājis 
bērnus ar saviem piedzīvojumiem 
un grāmatiņu „Pasaka par Die-
gabiksi”, bruņurupucītis mudināja 
padomāt, kad un kādās situācijās 
bērni ir jutušies laimīgi. Kopīgi 
veidojās atziņa, ka laimi meklēt 
nekur tālu nav jāiet, tā ir tepat – 
mūsu mājās, mūsu ģimenēs, mūsu 
sirdīs, taču to ne vienmēr uzreiz var 
apjaust – nākas daudz ko piedzīvot, 

iemācīties, saprast, ar katru jaunu 
dienu sevī kaut ko mainīt, gluži 
kā spārnotajā dzejnieka Raiņa 
dzīves moto: „Pastāvēs, kas 
pārvērtīsies.”

Bibliotēkas vadītāja iepazīstināja 
bērnus ar vēl citām grāmatām, 
kuru galvenais varonis, pats kļūstot 
drosmīgāks, izpalīdzīgāks, gudrāks, 
jūtas laimīgs. Ar Diegabikša cie-
mošanos noslēdzās lasīšanas un 
grāmatu popularizēšanas cikls šajā 
mācību gadā. Lai visiem jauka un 
interesanta vasara un laiks labām 
grāmatām!

Līga Čevere,
foto no autores arhīva

8. maijā Madonas reģiona 
grāmatu svētku ietvaros Cesvaines 
bibliotēka sadarbībā ar Madonas 
novada bibliotēku Cesvaines 
vidusskolā piedāvāja tikšanos ar 
bērnu un jauniešu grāmatu auto-
rēm. Ar 1.–4. klašu audzēkņiem 
tikās aizraujošās un emocionāli 
piesātinātās grāmatas „Aušas 
un tiepšas” autore Linda Šmite. 
Rakstniece pastāstīja, ka, būdama 
latviešu valodas un literatūras 
skolotāja, izmanto vasaras brīv-
laikus, lai rakstītu grāmatas gan 
bērniem, gan pieaugušajiem. Rak-
stīšana ir viņas sirdslieta – katra 

Tikšanās ar grāmatu autorēm
grāmata ir kā izlolots bērns.

Bērni tika iepazīstināti ar 
galvenajiem „Aušu un tiepšu” 
varoņiem, viņu gaitām svešajā 
zemē Zaļspīdā un milzīgo vē-
lēšanos atgriezties mājās – Zemē 
Zem Zilajām Debesīm. Mazajiem 
klausītājiem bija daudz interesantu 
jautājumu, par ko bija prieks gan 
grāmatas autorei, gan skolotājām, 
gan bibliotekārēm. Jautātāji saņē-
ma Lindas Šmites parakstītas 
grāmatzīmes ar grāmatas citātiem. 
Pateicībā rakstniece kopā ar 
sirsnīgajiem aplausiem saņēma 
arī veselu klēpi pavasara ziedu un 

vēlējumu šovasar atkal uzrakstīt 
jaunu grāmatu.

Paldies Gintai Libekai, direktora 
vietniecei sākumskolā, par sadarbī-
bu un sirsnīgo uzņemšanu!

Šajā pašā laikā par savu debiju 
fantāzijas literatūrā – grāmatu „Sa-
las rēgs” – Iluta Plotņikova centās 
ieinteresēt 7. klašu skolēnus.

Cesvaines bibliotēkas 
biliotekāres

Iluta Plotņikova ar grāmatu 
„Salas rēgs” centās ieinteresēt 

7. klašu skolēnus

Marisa Bērziņa pētnieciskais darbs 
„Burbuļu tilts” un radošais darbs 

„Tumšie dūmi” 
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Stipro skrējiens 2015Noslēdzies 
pirmais Latvijas, 
Lietuvas, Baltijas 

autokrosa 
čempionāta 

1. posms 
Smiltenē

26. aprīlī uz Smiltenes Tepera  
trasi devās daudzi cesvainieši, 
lai dienas garumā vērotu ne tikai 
kontaktcīņu un apdzīšanas izrā-
di, bet, rokās plīvojot Cesvaines 
novada karogam, atbalstītu 
novadnieku Kalvi Tētu, kurš 
pārstāvēja VAZ klasiku. Spraigā 
cīņā starp 12 konkurentiem     Kalvis 
ierindojās 4. vietā. Autokrosa 
braucējs atzīst, ka trasē pieļāvis 
kļūdas, kas šajā posmā neļāva 
ierindoties starp trīs labākajiem. 
Pagājušās sezonas kopvērtējumā 
Kalvis ierindojās 2. vietā.

Priekšā gaidāmi vēl četri posmi. 
Turēsim īkšķus un ticēsim, ka 
Kalvim izdosies ierindoties starp 
labākajiem!

Ilvija Trupavniece,
foto no Kalvja Tēta arhīva

Cesvaines novada patriots 
Kalvis Tēts

Valmierā noslēdzies Latvijas čempionāts 
spēka trīscīņā ar ekipējumu

Sacensības pulcēja 85 sportistus, 
no kuriem vairāki laboja Latvijas 
rekordus. Uz spēka trīscīņu devās 

Militārā stafete
6. maijā Cesvaines vidusskolas un 

internātpamatskolas 5.–9. klases skolēni 
pārbaudīja fizisko sagatavotību militā-
rajā stafetē. Skrējiena starta punkts bija 
Cesvaines vidusskola, stafete turpinājās 
parkā. Lai gan ik pa laikam pārsteidza 
lietus, skrējiena dalībniekus tas ne-

Nākamgad skriesim atkal! – ar 
šādām emocijām 3. maijā, pārbau-
dot savus spēkus 33 dažādos šķēr-
šļos un pieveicot deviņus kilometrus 
garu trasi, finišā ieskrēja divas 
Cesvaines komandas stipro skrē-
jienā Tukumā, Slampes pagasta 
„Cinevillā”. Par izjusto komandas 
biedri saka: „Tas ir jāpamēģina 
katram kaut vai vienu reizi dzīvē. 
Izjūtas, kas pārņem trasē, atrodo-
ties starp vairākiem tūkstošiem 
dalībnieku, ir neaprakstāmas. Re-
zultāts un ieņemtā vieta kļūst 
mazsvarīga, par galveno kļūst 
piedzīvojums. Konkurence pastāv 
starp pirmajām vietām, kuras šogad 
cīnījās par vērtīgām naudas bal-
vām. Pārējie to uztvēra kā fizisku 
un garīgu pārbaudījumu: pārvarēt 

šķēršļus un kopā tikt līdz 
finišam.”

Cesvaines novada domes 
komandu pārstāvēja Ilvija 
Trupavniece, Raivis Kecko, 
Klāvs Sveķis un Māris Lie-
piņš. Otras Cesvaines koman-
das sastāvā piedalījās Artis 
Bahvalovs, Jānis Brīvība, Rai-
vis Kampāns, Nelda Žentiņa. 
Paldies Cesvaines novada 
domei par sniegto atbalstu, 
šoferītim Jānim Brizgam par 
aizvešanu līdz pasākuma vie-
tai, kā arī foto meistariem 
Rūdolfam Evardsonam un 
Edmundam Miteniekam par 
neaizmirstamā mirkļa iemū-
žināšanu kadros!

Ilvija Trupavniece
Ilvija Trupavniece, Raivis Kecko, Klāvs Sveķis un Māris Liepiņš

 pēc 9 km garās distances pieveikšanas

„Madonas novada kauss florbolā vīriešiem 2015”
25.–26. aprīlī Madonas pilsētas 

sporta centrā norisinājās sacensības 
„Madonas novada kauss florbolā 
vīriešiem 2015”. Šajā turnīrā 
Cesvaines komandu pārstāvēja 
vārtsargi Mārtiņš Markevics, Sendijs 
Bite un spēlētāji Ingus Ķimelis, Raivis 
Kecko, Raivis Kampāns, Klāvs 
Sveķis, Raimonds Jēgers, Kristaps 
Ļepeškins, Maksims Kuncevičs, 
Edgars Arsentjevs un Mareks Baltiņš. 
Pirmajā turnīra dienā sīvā cīņā gūtā 
uzvara pār spēcīgo Jaunkalsnavas 
komandu ļāva izkļūt no apakšgrupas 
un turpināt cīņu pusfinālā. Stājoties 

pretī Kusas, Madonas un Rīgas 
komandām un cīnoties līdz pēdējai 
sekundei, nedaudz pietrūka veiksmes 
iekļūt labāko trijniekā. Cesvaines 
komanda ierindojās 4. vietā. 
Turnīrs deva iespēju parādīt savas 
prasmes, veiklību un cīņassparu, kas 
vainagojās ar piedāvājumu trenēties 
profesionālā līmenī.

Cesvaines komanda paldies par 
atbalstu turnīrā saka Cesvaines 
novada domei un Raimondam 
Jēgeram.

Ilvija Trupavniece,
autores foto

„Pavasara orientēšanās kross 2015”
Vasarsvētku ieskaņā 17. maijā 

Cesvainē notika tradicionālais 
pavasara tirgus. Lai tirgus nesaistītos 
tikai ar pirkšanu un pārdošanu, šogad 
Cesvaines kultūras nams pasākuma 
ietvaros organizēja dažādas 
kultūras aktivitātes, kas priecēja kā 
cesvainiešus, tā ciemiņus.

Aktivitāte „Pavasara orientēšanās 
kross 2015” pulcēja 15 drosmīgus 
skrējējus. Šoreiz tika apvienoti 
divi sporta veidi – orientēšanās un 
kross, jo tika noskrieti vidēji 6 km 
un atrasti 9 fotoobjekti. Vecuma 
grupā 18+ starp sievietēm 3. vietu 
izcīnīja Ilze Kurme, 2. vietu – Laura 
Stoļarova un 1. vietu – Lāsma 
Markevica. Vislielākais dalībnieku 
skaits bija vīriešu vecuma grupā 

18+, kur 3. vietu izcīnīja Lauris 
Rumps, 2. vietu – Artis Bahvalovs 
un godpilno 1. vietu – Raivis 

Godalgotie dažādās vecuma grupās

traucēja, drīzāk spirdzināja skrējienā 
sakarsušos ķermeņus. Pārbaudot pras-
mes riepu nešanā, šaušanā pa mērķi 
un citos pārbaudījumos, ļoti labi bija 
novērojama komandu savstarpējā sa-
darbība un saliedētība.

Santa Krusiete, autores foto

Kecko. Jauniešu grupā (14–17 g.
v.) starp meitenēm 2. vietu izcīnīja 
Džeina Viskova un 1. vietu – Alīna 

Lapa. Ģimenes komandu, kurā 
varēja startēt bērni ar 10–13 gadu 
vecumu pieaugušā pavadībā, 
pārstāvēja tikai viena komanda no 
Kusas – Roberts Petruškevics ar 
komandas biedriem, tātad finišējot 
automātiski ierindojās 1. vietā.

Paldies Jānim Šķēlem, kas 
uzmundrināja dalībniekus, Ingum 
Ķimelim par tiesneša pienākumu 
veikšanu un labiekārtošanas 
nodaļai par sagādāto nepieciešamo 
inventāru! Paldies arī dalībniekiem, 
kas atbalstīja pasākumu un 
piedalījās! Turpmāk aicināsim arī 
citus cesvainiešus būt aktīvākiem.

Ilvija Trupavniece,
autores foto

arī cesvainietis Elmārs Grāvītis, 
kas cīnījās svara kategorijā līdz 
74 kg, pietupienā uzceļot 110 kg, 

spiešanā guļus – 97,5 kg un vilkmē 
no zemes – 190 kg. Kopsummā 
397,5 kg ļāva ierindoties 4. vietā.

Elmārs šo sporta veidu ir 
pārņēmis no sava tēva Intara Grā-
vīša un turpina aktīvi startēt gan 
individuāli, gan Madonas komandā 
„Madonas SCK”. Šo sporta veidu 
komandā ar labiem rezultātiem 
pārstāv cesvainieši Elmārs Grāvī-
tis, Intars Grāvītis, Normunds 
Kaņepons, Aivis Pupausis un Dāvis 
Gromovs. Sportisti 18. aprīlī Vid-
zemes čempionāta spēka trīscīņā 
komandu kopvērtējumā izcīnīja 
1. vietu.

Ilvija Trupavniece,
foto no Elmāra Grāvīša arhīva
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Ar karatē uz tu jau astoņus gadus

Lai atbildētu uz šo jautājumu, 
protams, visērtāk ir paņemt kādu 
modernu karšu izdevniecības „Jā-
ņa sēta” karti, uzmeklēt upītes 
sākumu kaut kur Madonas novada 
Aronas  un Sarkaņu pagastā, kā arī 
Cesvaines novada pierobežā.

Ceļošana pa krāsaini apdrukātu 
papīru ne vienmēr šķiet aizraujoša. 
Lai apskatītu minēto vietu dabā, 
nāksies sevī koncentrēt vairāk 
spēka un enerģijas. Sulas iztekas 
rajonā nav asfaltētu šoseju un 
gludi grantētu lielceļu. Gana plašā 
apkārtnē tur dzīvo tikai viens 
vienīgs cilvēks.

No Cesvaines centra ir jābrauc 
pa tā saukto Kusas jeb Oļu ceļu. 
Vēl 20. gadsimta pirmajā pusē tie 
bija divi mazi Vidzemes pagasti – 
Kusa un Oļi, reizē arī divas muižas. 
Tomēr tik tālu no Cesvaines jādodas 
nebūs.

Pietiks, ja tiksiet mūsu novada 
pierobežā, kur agrāk atradās 
Apeltienes muižas zemes. Vietu 
ir viegli pazīt pēc Kārzdabas ceļa 
atzarošanās un autobusa pieturas 
nosaukuma – Lapukrogs. Par šo vēs-
turisko ēku jau rakstījis profesors 
Arnis Vīksna „Cesvaines grāmatā”. 
Tagad palicis tikai kroga kaps, jo 
gruveši pēc ēkas nojaukšanas tika 
aprakti buldozeru izdzītā zemē. 
Gribu piebilst, ka autobusa pieturas 
ceļazīme, kas vienīgā atgādina par 
Lapukrogu, līdzinās A. Vīksnas 
aprakstītā kapa piemineklim.

Pabraucot vēl nedaudz Kusas 
virzienā līdz novada robežai, ir 
jāpagriežas pa kreisi un jābrauc uz 
Biksēres pusi. Drīzumā pāri prāvai 
caurtekai būs jāšķērso strautiņš, 
kas arī ir Sulas upīte. Aiz caurtekas 
ceļa malā ir samanāmas „Koškāru” 
mājas drupas.

Upītes iztekas meklējumos būs 

Iepazīsti novada sportistus

„Esti Karate Liiga Corpore       
Cup 2011” Igaunijā – 1. vieta; 
Estonia, Tallinn 2014 2. vieta; 
„International Tournament” 
Maskavā – 2. vieta; „Harasuto 
World Cup” Polijā – 1. vieta. Šo 
sarakstu varētu papildināt ar vēl 
daudziem jo daudziem Cesvaines 
vidusskolas 9.a klases skolnieces 
Kristīnes Vīčas sasniegumiem 
karatē.

– Kas mudināja izvēlēties šo 
sporta veidu?

– Vislielākā mudinātāja bija 
mamma, viņa gribēja, lai es iemā-
cos aizsargāties.

– Cik bieži trenējies, ko apgūsti 
treniņos?

– Treniņi notiek trīs reizes nedē-
ļā Madonā. Mācāmies dažādus 
sitienus, ko varētu izmantot sa-
censībās. Esmu klubā „Samuraji”, 
treneris vada treniņus gan Jēkabpilī, 
gan Madonā. Uz treniņiem ved 
Ilgonis Vasilišins, kurš arī trenējas 
karatē.

– Kad ir aktīvākais sacensību 
laiks?

– Aktīvākais sacensību laiks ir 
ziemas sezonā. Jūnijs ir eksāmenu 
laiks arī šajā sporta veidā – šovasar 
kārtošu trešās brūnās jostas pār-
baudījumus. Turklāt vasarā mums ir 

fiziskās un tehniskās nometnes, kas 
ilgst 26 dienas jūlijā un augustā, tāpēc 
vasarā mājās pabūt sanāk retāk.

– Vai ir viegli apvienot skolu, 
treniņus un sacensības?

– Lai nesanāktu kavēt skolu, man 
viss ir saplānots. Es atnāku mājās, 
tad ir treniņi, pēc treniņiem izpildu 
mājasdarbus – un ir jau vakars. 
Mācībām laika pietiek. Tad, kad 
nav treniņu, es eju apgūt ģitārspēli 
pie Vitas Krūmiņas, kā arī dziedu 
korī.

– Vai, tavuprāt, šis sporta veids 
vairāk ir piemērots sievietēm vai 
tomēr vīriešiem?

– Manuprāt, tas nav nodalāms 
un kādam labāk piemērots. Nav 
starpības, kura dzimuma pārstāvis 
ar to nodarbojas, jo cīņa notiek 
atsevišķi. Sacensībās ir gadu un 
svara kategorijas.

– Varbūt tev ir kāds elks šajā 
sporta veidā?

– Laikam tāda nav, tomēr, par spī-
ti tam, mans lielākais mērķis ir būt 
starp trīs labākajām savā kategorijā 
Eiropas un – kas zina – varbūt arī 
pasaules līmenī.

– Esi pabijusi sacensībās arī 
ārpus Latvijas?

– Spānijā bija pasaules čem-
pionāts, tikko biju Eiropas čem-

pionātā Šveicē. Esmu braukusi uz 
sacensībām Polijā, Igaunijā. Ir labi 
redzēt un iepazīt citu valstu kultūru, 
bet vienlaikus šis sporta veids ir ļoti 
grūts darbs, kam ir nepieciešams 
tik liels ieguldījums un darbs, ka 
laika citu valstu kultūrai iepazīšanai 
ir gaužām maz – kad vien ir brīvs  
laiks, to veltu treniņiem. Lai sa-
sniegtu augstu līmeni, daudz laika 
jāpavada sporta hallē trenējoties.

– Kādi ir lielākie šā sporta vei-
da plusi?

– Laba fiziskā sagatavotība, 
var apceļot pasauli, iepazīties ar 
dažādiem cilvēkiem.

– Kādi ir tavi lielākie pa-
nākumi?

– Sacensībās Polijā divās lielās 
kategorijās (šajā kategorijā piedalās 
ļoti daudz cilvēku, savukārt mazās 
kategorijās ir mazs dalībnieku  
skaits) dabūju pirmās vietas. 
Piedalījās ļoti spēcīgas meitenes   
no Eiropas.

– Kādas ir jostas, kuras piešķir 
karatistiem?

– Pati zemākā josta ir baltā, pēc 
tam dzeltenā, sarkanā, divas zilās, 
trīs brūnās un pēdējā ir melnā. 
Jūnijā likšu eksāmenu uz trešo 
brūno. Eksāmeni ir grūti.

Lai iegūtu nākamo jostu, eksā-

menā ir jāparāda fiziskā un tehnis-
kā forma, kata, kas ir cīņa ar ēnu, kā 
arī dažādas sitienu kombinācijas. 
Eksāmenus kārto katru gadu, un 
tad tiek piešķirta noteiktas krāsas 
josta.

– Kā tu domā, vai kādreiz 
nākotnē tev vajadzēs izmantot 
iegūtās prasmes?

– Domāju, ka nākotnē noteikti 
būs vajadzīgs sports, fiziskā sa-
gatavotība. Par cīņas mākslu – 
nezinu, pašreiz to nevar zināt.

– Cik ilgi sacensībās norit cīņa 

un kā vērtē, kurš ir uzvarētājs?
– Ir vairāki apļi, un viena cīņa 

notiek divas minūtes. Atkarībā 
no kategorijas, cilvēku skaita, 
uzvarām…

– Kā tavi klasesbiedri uztver 
tavu nodarbošanos, panākumus?

– Viņi mēdz mani pakaitināt. Viņi 
grib, lai es parādu cīņas mākslu. Uz 
provokācijām cenšos neatbildēt. Tas 
arī nav atļauts.

– Kā ģimene vērtē tavu no-
darbošanos?

– Viņi lepojas, slavē. Kad sāku 
nodarboties ar karatē, braukāja līdzi 
uz sacensībām, bet tagad es negribu, 
lai sacensību laikā viņi sēdētu 
tribīnēs un satrauktos. Mamma 
ļoti uztraucas. Ja redz, ka kādam ir 
pārsists deguns, mamma pārdzīvo. 
Man pašai nekādas īpašas traumas 
nav bijušas, ja nu vienīgi deguns 
ir bijis pārsists. Šis sporta veids ir 
diezgan drošs, jo ir aizsargi.

– Ko tavai personībai devis 
karatē?

– Braukājot pa sacensībām, esmu 
kļuvusi drošāka un drosmīgāka. 
Ja ko vajag, nebaidos pieiet klāt 
svešam cilvēkam uz ielas un ko 
pajautāt.

Santa Krusiete,
foto no Kristīnes Vīčas arhīva

Kur mūsu Sulas upītei sākums?
jādodas Aronas pagasta 
teritorijā un jāuzmeklē 
meža klajuma kalns, ko 
varētu saukt par Āru 
kalnu. Kalna nogāzē 
ir vienīgās šinī pusē 
apdzīvotās mājas, kas 
saucas „Āres”. Skais-
tā kalna augstums ir 
252,2 m virs jūras līmeņa. 
Tā virsotnē sabrukušās 
mājas ir „Aizpurves”.

Tālāk pa mazu taciņu 
ir jādodas Oļu virzienā 
purvainā mežā, šķērsojot seklu 
novadgrāvīti, kas atkal ir Sula. Ja 
uzcītīgi dosieties gar grāvīti augšup, 
tad pēc 900 m, mērot pa gaisa līniju, 
nonāksiet pie Sulas upītes iztekas 
Rēķu ezera staignajā piekrastē. 
Tomēr ir jārēķinās, ka ceļā nāksies 
šķērsot priedītēm aizaugušu purvu. 
Mazais grāvītis šeit gandrīz pazūd 
sūneklī. Tālāk plaša izcirtuma 
paugura malā atkal skaidri iezīmējas 
raktā grāvja gultne, kas ir līdz 1,5 m 
dziļa. Šī jau ir Sarkaņu pagasta 
teritorija.

Pēdējā ceļa posmā līdz ezeram 
grāvītis atkal ir stipri aizmilzis un 
tikai pāris soļu plats.

Rēķu ezers jeb Rāvijs nav gluži 
mazais, tā platība ir 3 ha. Ezera 
piekraste plašā joslā ir stipri 
purvaina un staigna, toties te labi 
aug dzērvenes. Makšķernieku 
taciņas gan nekur nemana. Ezera 
ūdens līmenis ir ap 238,1 m virs 
jūras līmeņa, tomēr tas agrāk ir 
bijis nedaudz zemāks. Par to liecina 
noslīcinātās purva priedītes un 
bērzi.

Vairākas vecās Vidzemes kar-
tes, piemēram, Latvijas armijas 
1925. gada karte, rāda, ka Sula to-
laik nav iztecējusi no Rēķu ezeriņa, 
jo minētā grāvja tad nav bijis. 

Upītes izteka ir iezīmēta labu gaba-
lu atpakaļ aiz Āru kalna – Koškāru 
māju tuvumā. Manuprāt, jaunākajos 
laikos zemnieku saimniecībām bija 
izdevīgi censties nosusināt Rēķu 
ezera un Lielā Rāvija apkārtnes 
purvainos mežus un pļavas. 
Mūsdienās zemnieku saimniecības 
apvidū vairs nepastāv. Tādēļ nav 
neviena, kas atjaunotu kādreizējās 
novadgrāvju sistēmas.

Rēķu ezers ir sākums vēl otrai 
upei, kas saucas Rieba. Tās izteka 
ir jāmeklē ezera pretējā (dienvidu) 
galā. Arī Riebas augšteces rajons 
kādreiz ir ticis izgrāvots.

Upīte, tāpat kā Sula, ir Kujas labā 
krasta pieteka. Riebas garums – 
21 km. Salīdzinājumam var pie-
bilst, ka Sula ir 20 km gara. Riebu 
visērtāk aplūkot Madonas pilsētā, 
kur tā šķērso šoseju caurtekā pie 
bijušās kombinētās lopbarības 
rūpnīcas.

Par Sulas upes nosaukuma iz-
celšanos „Cesvaines Ziņās” esmu 
rakstījis jau agrāk. Lai ko uzzinātu 
par Riebas vārdu, lūdzu padomu 
pazīstamajam valodniekam Jā-
nim Kušķim. Savā vēstulē viņš 
paskaidroja, ka Rieba var nozīmēt 
kaut ko riebīgu, vismaz nepatīkamu 
kādā ziņā, arī dusmīgu.

Rēķu ezera nosaukums 
ir jāvērtē saistībā ar Rēķu 
kalnu vai Rēķu mājām. 
J. Kušķis uzsver, ka se-
nākais no visiem trijiem ir 
ezera vārds – kā visi ūdeņu 
nosaukumi. „Reķis” vai 
„rēķis” var būt saistāms ar 
vārdu „rēktas”, kas rēc vai 
kliedz. Stiprā vējā pie ezera 
vai kalna var būt dzirdama 
vai varbūt senāk ir bijusi 
dzirdama kāda klusa rūkšana 
vai rēkšana.

Kalns, pateicoties atpūtas kom-
pleksam „Rēķu kalns” ir plaši 
pazīstama kalnu slēpošanas vieta 
Madonas novadā. Tomēr man 
neizdevās noskaidrot oficiālo Rēķu 
kalna absolūto kalna augstumu. 
Vecajos mērījumos tas bija ap 
260 m virs jūras līmeņa. Netiek 
rēķināts, ka ap 2000. gadu kalns 
tika mākslīgi paaugstināts. Ierīkojot 
atpūtas kompleksu, jaunie īpašnieki 
uzbēra vēl papildu 12–14 metru. 
Tātad Rēķu kalna patiesais aug-
stums tagad ir vismaz 272 m virs 
jūras līmeņa.

Rēķu mājas kalna pakājē 
vēsturiski bija divas Sarkaņu 
pagasta zemnieku saimniecības. 
Vienā no tām saimniekoja Pēteris 
un Emma Vīksnes. Rēķu ezeriņš, 
kā arī daļa no tā sauktā Rāviju meža 
1939. gadā piederēja P. Vīksnem. 
Cesvainē dzīvo viņa mazdēls Pēte-
ris Dolbe, kurš bērnībā vēl ciemojies 
tā sauktajos „Lielajos Rēķos” un, 
aizrautīgs makšķernieks būdams, 
labi atceras Rēķu jeb Rāvijas ezera 
īpašības. Tajā dzīvojušas līdakas 
un sarkanās karūsas, kas esot 
šķīvjveidīgas zivis. Zvejojuši ar 
tīkliem (tinām). Karūsas salaiduši 
metāla vannā un veduši mājās zirga 
pajūgā.

Abas Rēķu mājas necieta kara 
laikā, tās aizgāja bojā padomju 
gados.

Rāviju mežā ir vēl otrs tikpat liels 
ezers, ko sauc par Lielo Rāviju. 
Tas atrodas 500 m uz rietumiem 
no Rēķu ezera. Visērtāk Lielajam 
Rāvijam ir piekļūt pa lauku ceļu no 
Oļu puses. Arī šis ir purva ezers, 
tomēr tā piekraste nav tik klaja kā 
iepriekšējam. Līdz ūdenim ved 
glītas dēļu laipas, visapkārt ezeram 
ir makšķernieku taciņas.

Dažās kartēs no Lielā Rāvija 
kļūdaini ir iezīmēta otra Sulas upes 
izteka jeb zars. Patiesībā ezeram 
nav nevienas iztekas, bet tikai mazi 
ievadgrāvīši.

Abu ezeru nosaukumu vēsture 
nav viegli skaidrojama, jo 
vecākās kartēs tiem abiem ir viens 
apvienojošs nosaukums. Konkrēti: 
1839., 1915. un 1954. gada kartēs – 
neatkarīgi no atšķirīgās rakstu 
valodas – tas ir Rave.

Valodnieks J. Kušķis raksta, ka 
vārds „Rāvijs” varētu būt saistāms 
ar rāvu.

Kā zināms, Rēķu ezers un Lielais 
Rāvijs ir tipiski purva ezeri. Tātad 
rāvainais ūdens ir ezerus vienojoša 
pazīme, kas ir noteikusi arī to 
apvienojošo nosaukumu kartēs.

Meklējot Sulas upītes sākumu, 
esmu pētījis un salīdzinājis daudzas 
kartes, rakstu avotus un novadnieku 
mutvārdu liecības. Man šinī lietā 
vispārsteidzošākā izrādījās upītes 
augšteces rajona lielā ģeogrāfiskā 
mainība samērā nelielā teritorijā un 
neilgā laika posmā. Šīs mainības 
iemesls neapšaubāmi ir cilvēka 
saimnieciskā darbība vai arī tās 
trūkums.

Bruno Podiņš,
novadpētnieks
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Informācija

Mūsu skolēnu un skolotāju panākumi 
2014./2015. m. g. mācību olimpiādēs, konkursos 
Madonas zonā, Vidzemē, valstī

1. vieta
Sindija Mihejenko 8. klase, angļu valoda, 

sk. I. Driķe
Jānis Šņucītis  5. klase, matemātika, 
   sk. S. Rimša
Diāna Rone  10. klase, krievu valoda, 
   sk. V. Afanasjeva
Egija Vasilišina  12. klase, konkurss, 
„Pazīsti savu organismu” sk. S. Dimpere

2. vieta
Kaspars Ziediņš  9. klase, bioloģija, 
   sk. S. Dimpere,
konkurss „Pazīsti savu organismu”, sk. S. Dimpere
Alise Ozoliņa  11. klase,   bioloģija, 
   sk. S. Dimpere,
   vizuālā māksla,  
   sk. Ē. Dogana
Egija Vasilišina  12. klase, bioloģija, 
   sk. S. Dimpere
Ingars Haritonovs 4. klase, matemātika, 
   sk. S. Skujiņa
Sanita Matule  12. klase , angļu valoda, 
   sk. Z. Burņevska
Samanta Rumpīte 3. klase, latviešu valoda, 
   sk. R. Pinka
Zane Bodniece  9. klase, latviešu valoda, 
   sk. I. Pusvilka
Karlīna Kvēpa  4. klase, latviešu valoda, 
   sk. S. Skujiņa
Krista Ruicēna  6. klase, vizuālā māksla, 
   sk. Ē. Dogana

3. vieta
Kristaps Korņejevs 7. klase, bioloģija , 
   sk. S. Dimpere
Ingars Haritonovs 4. klase, angļu valoda, 
   sk. I. Driķe
Rebeka Anna Mālkalne 3. klase, latviešu valoda, 
   sk. R. Pinka
Margrieta Apfelberga 5. klase, vizuālā māksla, 
   sk. Ē. Dogana
Sabīne Andersone  12. klase , sports,  
   sk. I. Luce
Vita Ozoliņa  12. klase , sports,  
   sk. I. Luce
Sanita Matule  12. klase , sports,  
   sk. I. Luce
Edgars Beļkevičs 11. klase, sports,  
   sk. I. Luce
Reinis Alksnis  11. klase, sports,  
   sk. I. Luce
Ivo Brants  9. klase, sports,  
   sk. I. Luce

Atzinība
Erita Burkeviča  6. klase, angļu valoda, 
   sk. I. Driķe
Kaspars Ziediņš  9. klase, fizika,  
   sk. A. Šķēls
Reinis Kalniņš  11. klase ,  matemātika, 
   sk. S. Lukša
Lauma Cīrule  8. klase, vizuālā māksla, 
   sk. Ē. Dogana
Andris Svalbs  10. klase , vizuālā māksla, 
   sk. Ē. Dogana
Annija Rīnāse  5.b klase , 
animācijas filmu konkurss,sk. L. Kausa
Mārtiņš Markuss Ozoliņš 2. klase, 
starpnovadu dambretes turnīrs,   sk. G. Libeka

Panākumi VISC konkursos
Grupa „Cits rakurss” 2. pak. diploms,  
   sk. A. Melbārdis
Grupa „Grean Neon” 1. pak. diploms, 1. vieta 
    sk. A. Melbārdis 
(Dalībnieki – Pēteris Āboltiņš, Diāna Rone, Kristīne 
Sipāne – tiesības piedalīties XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkos!)
Grupa „Florence” 2. pak. diploms,  
   sk. A. Melbārdis

Amēlija Apfelberga 
aprīlī

Vēlos pateikties Cesvaines 
novada pašvaldībai un 
SIA „OZOLS LG” par 

finansiālu atbalstu manai 
sportiskajai izaugsmei.

Murjāņu sporta ģimnāzijas 
audzēknis Reno Apinis

Atļauj šodien saviem gadiem
   ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē 
  plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem 
  skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
  /A. Āre/

Nozīmīgās dzīves gadskārtās 
sveicam:

85 gados – Maigu Meisteri,
90 gados – Vili Rudzīti!

Cesvaines pašvaldība

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

Gaišas domas, priecīgu prātu 
un stipru veselību skaistajā 

dzimšanas dienā vēlam mūsu 
režisorītei Aldai Albertei!

Cesvaines 
Tautas teātra kolektīvs

Šai klusuma brīdī neraudiet,
Es aizeju dārzā, kur dvēseles 
   zied.
Jums atstāju gaismu, kurai dega 
   mans mūžs,
Sargiet, lai vēji to nenopūš.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Andrim Jakovelim, 
tēti mūžībā aizvadot.

Kaimiņi Celtnieku 3

• 27. maijā plkst. 14.30–15.20 
pils mazajā zālē skolas reklāmas 
koncerts jaunajiem audzēkņiem

Aicināti bērni ar 5 gadu 
vecumu un viņu vecāki

• 28.  maijā plkst. 16.00 „Mūzi-
ka un māksla pilī”

Koncerts tornī, balkonā, zālēs.
Piedalās: Rīgas 6.vidusskolas 

čellisti, Jaunpiebalgas MMS 
solisti un ansambļi, Cesvaines 
MMS solisti un ansambļi.

Izstāde:
CMMS mākslas nodaļas 

audzēkņu diplomdarbi.
Laipni lūdzam apmeklēt 

Cesvaines pili.

• 5. jūnijā senioru sporta 
spēles

plkst. 10.00 reģistrēšanās
plkst. 10.30 atklāšana

Grupa „Komikss” 2. pak. diploms,   
   sk. A. Melbārdis
Margrieta Anna Apfelberga  5. klase, 
1. pak. diploms skatuves runas konkursā Vidzemē,  
   sk. S. Kurme,
1. pak. diploms XVIII stāstnieku konkursā Rīgā,  
   sk. B. Putniņa
Pēteris Apfelbergs 2. klase, 
2. pak. diploms XVIII stāstnieku konkursā Rīgā,  
   sk. G. Libeka,
2. pak. diploms skatuves runas konkursā Vidzemē,  
   sk. G. Libeka
Valts Veismanis  2. klase, 
2. pak. diploms XVIII stāstnieku konkursā Rīgā,  
   sk. G. Libeka
Vīgants Vasilišins 6. klase, 
2. pak. diploms XVIII stāstnieku konkursā Rīgā,  
   sk. L. Kanaviņa
5.–9. klašu koris 
2. pak. diploms Madonas reģiona skatē,   
   sk. A. Āboltiņa
1. klases deju kolektīvs „Sprīdītis” 
1. pak. diploms Gulbenes zonas skatē,   
   sk. J. Šķēle
2. klases deju kolektīvs „Sprīdītis” 
2. pak. diploms Gulbenes zonas skatē,   
   sk. J. Šķēle
3.–4. klases deju kolektīvs „Sprīdītis” 
1. pak. diploms Gulbenes zonas skatē,   
   sk. J. Šķēle
9.–12. klašu deju kolektīvs „Cesvaine” 
1. pak. diploms Gulbenes zonas skatē,   
   sk. J. Šķēle
5.–6. klases deju kolektīvs „Sprīdītis” 
1. pak. diploms Gulbenes zonas skatē,   
   sk. J. Šķēle

Panākumi citos konkursos
Atzinība Eritai Burkevičai, Edijam Nikam 
Eglītim, Santai Tkačovai par veiksmīgu piedalīšanos 
starpnovadu mājturības un tehnoloģiju neklātienes 
konkursā „Dziedāt māku, dancot māku, slinkot vien 
nemācēju”  sk. A. Ozola, J. Galejs
Pateicība Kristai Ruicēnai, Karīnai Pastarei, Ievai 
Libertei, Līvai Galejai par veiksmīgu piedalīšanos 
starpnovadu mājturības un tehnoloģiju neklātienes 
konkursā „Dziedāt māku, dancot māku, slinkot vien 
nemācēju”  sk. A. Ozola
Ingars Haritonovs 
3. vieta republikas neklātienes konkursā „Tik vai cik”
Ritvars Lepeškins 2. klase, starptautiskais 
matemātikas konkurss „Ķengurs”, sk. I. Āboliņa
Samanta Rumpīte 3. klase, starptautiskais 
matemātikas konkurss „Ķengurs”, sk. R. Pinka
Jānis Šņucītis 5. klase starptautiskais matemātikas 
konkurss „Ķengurs”, sk. S. Rimša
Nauris Ziediņš 6. klase starptautiskais matemātikas 
konkurss „Ķengurs”, sk. A. Graudupe
6.a klases komanda sekmīgi piedalās Latviešu valodas 
aģentūras erudītu konkursā valstī, sk. L. Kanaviņa

Panākumi sportā Vidzemes reģionā
Sandis Rošāns 8. klase, vieglatlētika,  sk. Z. Gulbis
Eva Ūbele 8. klase, vieglatlētika,  sk. Z. Gulbis
Lauma Cīrule 8. klase, vieglatlētika,  sk. Z. Gulbis
Jānis Šķēle 7. klase, vieglatlētika,  sk. Z. Gulbis
Kaspars Stradiņš 7. klase, vieglatlētika, sk. Z. Gulbis
Matīss Tālmanis 9. klase, vieglatlētika,  sk. Z. Gulbis
Kristaps Ozols 8. klase, vieglatlētika,  sk. Z. Gulbis
Beatrise Vīgupe 6. klase, vieglatlētika,  sk. Z. Gulbis
Liene Bērziņa 6. klase, vieglatlētika,  sk. Z. Gulbis
Reinis Alksnis 11. klase, vieglatlētika, sk. Z. Gulbis
Markuss Isačenko 3. klase, vieglatlētika,sk. Z. Gulbis
Andrejs Gaponovs 2. klase, vieglatlētika, 
    orientēšanās,  sk. Z. Gulbis
Ritvars Lepeškins 2. klase, orientēšanās, sk. Z. Gulbis
Līva Galeja 9. klase, orientēšanās, sk. Z. Gulbis
Vīgants Vasilišins  6. klase, karatē  
Aivis Pupausis  8. klase, spēka trīscīņa
Kristīne Vīča  9. klase,  karatē
Pēteris Akmentiņš 12. klase,  karatē

Paldies skolotājiem!

Cesvaines vidusskolas administrācija

Informējam
Ja redzat, ka tiek apdraudēta 

sabiedrības drošība, notiek 
noziedzība vai kāds cita veida 
pārkāpums, zvaniet Cesvaines 
novada kārtībniekam Margonim 
Akmenim pa telefonu 29219269.

Izlaidums Cesvaines novada 
izglītības iestādēs

29. maijā plkst. 16.00 
Cesvaines pirmskolā 

„Brīnumzeme”
(pirmskolā „Brīnumzeme”)

6. jūnijā plkst. 17.00 
Cesvaines vidusskolas 

12. klasei
(Vidusskolas aulā)

10. jūnijā plkst. 17.00 
Cesvaines internātpamatskolā

(Kultūras namā)

13. jūnijā plkst. 17 .00 
Cesvaines vidusskolas 9.a

 un 9.b klasei
(Vidusskolas aulā)

Informējam, ka Cesvaines 
bibliotēka no šā gada 2.jūnija 
līdz 16.jūnijam apmeklētājiem 
būs slēgta, jo veiksim bibliotēkas 
krājuma inventarizāciju. Lūdzam 
lasītājus līdz 2.jūnijam atnest 
grāmatas, kuru lasīšanas termiņš 
beidzies!

2015. gada 2. aprīlī  noslēgts 
neapbūvēta zemesgabala Rūpnīcas 
ielā 8, Cesvainē,

Cesvaines novadā, kadastra Nr. 
7007 004 0093 pirkuma līgums. 
Pircējs – Nauris Skuķis, pirkuma 
cena 3000 euro.

Informācija


