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Saņem barikāžu piemiņas zīmes
Valsts apbalvojums „1991. gada barikāžu
dalībnieka piemiņas zīme” līdz šim ir piešķirts vairāk nekā 25 tūkstošiem barikāžu
dalībniekiem visā Latvijā.
Piemiņas zīmi piešķir barikāžu dalībniekiem par 1991. gada janvārī un augustā parādīto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu,
par ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes
darbā, kā arī tām personām, kuras morāli un
materiāli atbalstīja barikāžu dalībniekus. 1991.
gada barikāžu dalībnieku biedrība lēš, ka uz
barikādēm varēja būt apmēram 35–45 tūkstoši
cilvēku.
Dzird pārmetumus, ka šīs piemiņas zīmes
tiek pasniegtas novēloti. Lai gan 1991. gada
notikumos iesaistīto vārdi tolaik bija zināmi,
augusta puča dienās daudzus sarakstus iznīcināja, jo pastāvēja draudi, ka padomju varas
noturēšanās gadījumā varētu tikt īstenotas
represijas pret šiem cilvēkiem.
5. februārī Madonā īpašā pasākumā piemiņas zīmes pasniedza arī 40 cesvainiešiem. Bet
tiem, kuri šajā dienā neieradās apbalvojumu
pasniedza 26. februārī Cesvaines pilī. Tie ir:
Aldis Augulis, Ilze Auziņa, Aigars Auziņš,
Dzidra Bilinska-Bunga, Juris Bistrovs, Mirdza
Dolbe, Alvis Duplinskis, Andris Evardsons,
Gunta Iraida, Anita Jansone, Andris Kalniņš,
Valērijs Kaļva, Lāsma Kausa, Agrita Korneta,
Arvis Krūmiņš, Ieva Lase, Dainis Līcītis, Raimonds Līcītis, Gatis Meisters, Jānis Ozoliņš,
Ināra Puķīte, Inta Stiene, Paulīne Štromberga,
Ina Šulce, Ivars Šulcs, Vilis Tonnis, Zigrīda
Utināne, Māris Vanags, Andrejs Vičs, Artis
Barinskis, Zeltīte Fjodorova, Uģis Fjodorovs,
Valdis Kājinš, Andrejs Kampe, Juris Kopcis,
Gunārs Kornets, Pēteris Naglis, Vēsma Nora,
Vladimirs Vilcāns, Maija Zvaigzne. Divi no viņiem – Valdis Kājiņš un Andrejs Vičs, ir miruši,
taču piemiņas zīmes piešķir arī pēc nāves un

nodod glabāšanā tuviniekiem.
Visi, kas
juta sevi piederīgu Latvijai, toreiz bija
Daugavmalā.
Vispirms esot
klāt Latvijas
Tautas frontes izziņotajā
Tautas manifestācijā, bet
pēc tam, barikādes ceļot.
Tiem, kas no
Foto: Dace Birzniece
visiem LatviPaulīne Štromberga, Zeltīte un Uģis Fjodorovi piemiņas zīmju
jas rajoniem
saņemšanas pasākumā.
ar autobusiem
un smago lauksaimniecības tehniku brauca uz sargāt Augstākās Padomes ēku. „Tajā
Rīgu aizstāvēt Latvijas Republikas Augstāko laikā prāts uz jokiem nemaz nenesās.
Padomi un vēl starptautiski neatzīto Latvijas Saņēmām brīdinājumus nekur apkārt
valsti un tās valdību, šo laiku atcerēsies kā tau- neklīst, jo pilsētā ir gan bruņu-trantas vienotības, sirsnības un saliedētības laiku. sportieri, gan dzirdēti šāvieni. Taču
Tas bija laiks, kad cilvēki dalījās ar maizī- iekšējās bailes un neziņu kliedēja aptēm, tēju, uzmundrināja cits citu ar dziesmām. kārt valdošā saliedētība un draudzīgā
„Varoņi bija tieši lauku cilvēki, kas atstāja atmosfēra. Mēs turējāmies vienkopus,
ģimenes, brauca uz Rīgu, janvāra aukstumā kurinājām ugunskuru, dziedājām.”
sēdēja uz bruģa un bija gatavi uz visu – arī mirt
Uģis Fjodorovs uz Rīgu devās kopā
par Latviju…,” ir teikusi Marina Kosteņecka, ar sievu Zeltīti un pārējiem Cesvaines
rakstniece, žurnāliste, atmodas laika politiķe. sviesta un siera rūpnīcas darbiniekiem,
“Gods kalpot Latvijai” – vārdus, ko, saņe- lai būtu sardzē pie Ministru padomes
mot apbalvojumu, saka virsnieki un karavīri, ēkas. Kas bija tas, kas tolaik lika
šajā dienā teica arī barikāžu piemiņas zīmju braukt aizstāvēt valsti, un vai šodien
saņēmēji. Viņu vidū arī Paulīne Štromberga un to darītu? Uģis saka, ka cilvēki bija
Uģis Fjodorovs – divi no cesvainiešiem, kas sajutuši valsts neatkarību un brīvību
1991.gada janvārī devās uz barikādēm. Paulī- un neviens negribēja piedzīvot to, ka
ne Štromberga, toreiz Madonas Tautas frontes PSRS laiki atgriežas.
nodaļas biedre, stāsta, ka devušies uz Rīgu
Guna Graudiņa

"Ēnas" radio un TV stacijā
Ēnu diena ir populārs profesijas izvēles
pasākums, kurā ik gadu piedalās skolēni.
Junior Achievement – Latvija organizētā
Ēnu diena Latvijā ir kļuvusi par tradīciju.
Ēnu dienā skolēni dodas uz kādu viņiem
interesējošu darbavietu, lai vērotu profesionāļu darbu un pienākumus.
Arī Cesvaines vidusskolas projektu nedēļas
ietvaros skolēni “ēnoja” vairākus Cesvaines
iestādēs un uzņēmumos strādājošos. “Ēnas”
bija arī Vidzemes reģionālās vadības centra
Cesvaines radio un televīzijas stacijā.
Cesvaines vidusskolas 11. klases skolnieki
Ivo Seikstulis, Kristaps Palmakovskis un Kārlis
Leimanis izvēlējās tuvāk iepazīties ar darbu radio un TV stacijā. Ar iestādi, aparatūru, sakaru
inženieru darbu un citām ēkā notiekošajām norisēm puišus iepazīstināja raidstacijas vadītājs
Aivars Putniņš.
Radio un televīzijas staciju galvenais uzdevums ir nodrošināt radio un TV pārraidāmo
signālu augstā kvalitātē un bez pārtraukumiem,
tajā skaitā virszemes ciparu TV apraidi, kas
kopš februāra sākuma darbojas komercrežīmā.
Cesvaines radio un televīzijas stacija nodrošina radio un TV signāla pārraidi Vidzemes
austrumdaļā un Latgales rietumdaļā. Šobrīd
Cesvaines stacijas pārraudzībā ir astoņas

neapkalpojamās
stacijas, sākot no
teritorijas Alūksnes ziemeļos,
beidzot ar Viesīti
dienvidos.
Aivars Putniņš
„ēnu” apciemojumu vērtē pozitīvi, jo svarīgi
ir jauniešos radīt
interesi par šo
darbu. „Radio un
TV apraide ir ļoti
specifiska nozare,
kurai atbilstošu
speciālistu darba
tirgū ir ļoti maz.
Nākamie jaunie
Foto: Guna Graudiņa
inženieri savu
Ar darbu stacijā puišus iepazīstina vadītājs Aivars Putniņš.
izglītību var iegūt divās mācību iestādēs – Rīgas tehniskajā varētu kļūt par inženieriem – vēl nav
koledžā un Rīgas Tehniskajā universitātē. Šo- izlēmuši. Bet to, ka tādā gadījumā pabrīd mūsu iestādē labi strādā jaunie speciālisti stiprināti ir jāapgūst fizika, puiši gan
Mārtiņš Markevics, Mārtiņš Belovs un Rolands ir sapratuši.
Špunders,” saka Aivars Putniņš.
Sadarbībā ar LVRTC sabiedrisko
Ivo, Kristapam un Kārlim stacijā bijis inteattiecību vadītāju Ievu Līni –
resanti, jo uzzinājuši daudz ko jaunu. Vai viņi
Guna Graudiņa

Nr. 2 (200)
Dziesmu svētku var
arī nebūt?
”Dziesmu svētki nav pasākums reizi piecos gados.
Tā ir mūsu kultūras neatņemama sastāvdaļa, kas savā
nozīmībā ir līdzvērtīga valodai. Latviešu valodai. Valstij
par Dziesmu svētkiem ir jārūpējas. Latvijas fenomens
ir Dziesmu svētki!
Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras
Dziesmu svētku nodaļas vadītājs Jānis Puriņš ieskicēja
šī brīža situāciju un virzību uz 2013. gada Dziesmu un
deju svētkiem. Uz jautājumu, kā aģentūra, kas ir valsts
iecelta organizācija, kas atbild par Dziesmu svētkiem,
patlaban veido Dziesmu svētku procesu, atbilde bija:
“Valstij nav iespējas ietekmēt Dziesmu svētku procesu.
Nav mērķprogrammas, to var ietekmēt tikai pašvaldības.”
Kā zināms, Dziesmu svētku procesa nodrošināšanai
bija valsts mērķdotācija, no kuras atlīdzību saņēma
koru diriģenti un deju kolektīvu vadītāji. Pašlaik tās
nav.” Tā par Dziesmu svētkiem atklātās vēstulēs raksta
Dziesmu svētku biedrības valdes priekšsēdētāja Antra
Purviņa un komponists, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras direktors Juris Karlsons.
Ko par Dziesmu svētkiem, to nepieciešamību, finansējumu un citām lietām domā Cesvaines jauktā kora
diriģente Rita Briņķe?
Šajā vēstulē bija teikts, ka pašlaik amatierkolektīvu vadītāji ne tik turīgās pašvaldībās mēnešalgā
saņem no 10 līdz 50 latiem, kas bieži nenosedz pat
transporta izdevumus?
– Agrāk, kad bija valsts dotācija, algas bija puslīdz
adekvātas. Tagad, cik pašvaldības var atļauties, tik arī ir,
un tas nozīmē – uz pusi mazāka alga, nekā bija. Piedevām
– pati maksāju (visus darba gadus esmu maksājusi) par
degvielu, lai nokļūtu darbā. Tā kā šobrīd dzīvoju Cēsīs,
ir gabaliņš, ko braukt uz Cesvaines kora vai vīru kora
„Gaiziņš” mēģinājumiem.
Runājot par naudas trūkumu, komponists Zigmārs Liepiņš TV raidījumā „100 g kultūras” teica,
ka Dziesmu svētki kļuvuši par pārāk tehnisku un
modernizētu pasākumu. Varbūt varot kā pirmsākumos – tauta vienkārši sanāk kopā, kaut vai pļavā,
un dzied.
– Tas ir tas pats, ja šodien pārietu no autotransporta
uz zirgu pajūgiem. Skaidrs, ka prasības aug visās dzīves
jomās, tā arī svētku organizēšanā un norisē visi sagaida
zināmu līmeni gan vizuālajā ziņā, gan skaņas kvalitātē
un visās citās organizatoriskajās jomās, saistītās ar svētku
koncertiem. Un vēl, mūsdienu sabiedrība jau ir pieradināta pie šoviem, kur vienas klasiskās kora dziesmas
klausīšanās jau liekas garlaicīga.
2013.gada Dziesmu un deju svētki ieplānoti
UNESCO zīmē.
– Jā, un tieši tāpēc latiņu zemāk nevar laist. Ja pašvaldības atbildēs par šo jomu, svētku nebūs, vismaz tādā
izpratnē, kā mēs par tiem iedomājamies. Nevar svētkus
sarīkot pāris algoti darbinieki. Es pat nerunāju par to, ka
kora vai deju kolektīva piedalīšanos vai nepiedalīšanos
svētkos noteiks pašvaldības nauda vai deputātu griba.
Vai tauta pieļaus, ka svētku var arī nebūt?
– Grūtos laikos cilvēkiem ir vieglāk, ja tie var iet pulciņos, muzicēt, dziedāt, dejot. Un viņi to dara. Dziesmu
svētku nebūs tad, kad nebūs vairs dejotāju un dziedātāju.
Gribētos cerēt, ka viņi vēl ilgi būs. Daudzus gadus strādājot šajā jomā, skolās, kultūras namos, ir izaudzināti cilvēki, kuri ciena latviskās tradīcijas, spēj novērtēt Dziesmu
svētku nozīmi un paši vairāk vai mazāk muzicē. Cesvainē
koris dzied jau 140 gadus. Nedomāju, ka krīze būs tā,
kas apturēs šos procesu. Tā kā uz šo prob-lēmu skatos
ar optimismu. Varbūt šī krīze noņems biezo nomenklatūristisko slāni, kas ar gadiem ap svētkiem apaudzis un
izskatās pēc kaut kāda komercpasākuma. Iespējams,
radīsies jaunas, svaigas idejas, un Dziesmu svētki kļūs
patiesi par tautas svētkiem.
Guna Graudiņa

4. februāra domes sēdē:
•

Izdeva saistošos noteikumus Nr.2 „Cesvaines novada domes
2010. gada budžets”
Apstiprināja Cesvaines novada ceļu un ielu fonda izlietojuma
programmu 2010. gadam.
Apstiprināja Cesvaines sociālā dienesta Sociālās aprūpes
nodaļas viena klienta uzturēšanas izmaksu tāmi 2010. gadā.
Atalgojumi un valsts sociālās obligātās iemaksas Ls 74254
Komandējumi 60
Pakalpojumi, materiāli, remonts, grāmatas, žurnāli 13928
Kopā 88243
Klientu skaits 73
Izmaksas uz vienu klientu gadā 1208.80
Apstiprināja Cesvaines vidusskolas audzēkņu uzturēšanas
izmaksu izdevumu tāmi 2009./2010. mācību gadā.
Atalgojumi un valsts sociālās obligātās iemaksas Ls 133953
Komandējumi 1330
Pakalpojumi, materiāli, remonts, grāmatas, žurnāli 84306
Kopā 219589
Audzēkņu skaits 397
Izmaksas uz vienu audzēkni gadā 553.12
Apstiprināja Cesvaines vispārējās pirmsskolas izglītības audzēkņu uzturēšanas izmaksu tāmi 2008./2009. mācību gadā.
Atalgojumi un valsts sociālās obligātās iemaksas Ls 31389
Komandējumi 50
Pakalpojumi, materiāli, remonts, grāmatas, žurnāli 11639
Kopā 43078
Audzēkņu skaits 61
Izmaksas uz vienu audzēkni gadā 706.19
Atļāva Cesvaines vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājai iznomāt telpas Irēnai Lecītei pirmsskolas vecuma
bērnu vokālā pulciņa nodarbībām.
Piekrita piedalīties Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas pasākumā „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” projektā „Tautas nama iekštelpu
rekonstrukcija”. Projekta kopējās izmaksas – Ls 52 824, t.sk.
pašvaldības līdzfinansējums Ls 20 082.
Laikā no š.g. 1.janvāra līdz 31. augustam pedagogu algu aprēķināšanā atļāva noteiktajai zemākajai algas likmei piemērot koeficientu 1,21.
Līdz ar to, ka pedagogiem piešķirts papildus finansējums,
budžeta ietvaros iespējams paaugstināt algas. Algas apmēru
nosaka līdzšinējo slodzes likmi reizinot ar koeficientu 1,21.
Izveidoja būves „Noliktavas – dravas mājas rekonstrukcija
„Jaunspieķos”, Cesvaines lauku teritorijā, Cesvaines novadā”
ekspluatācijā pieņemšanas komisiju.
Domē izveidoja amata vienību – muzeja speciālists. Amata
vieta bija tūrisma aģentūras pakļautībā, tagad – domes.
Atbalstīja kartes izgatavošanu orientēšanās sacensībām Cesvainē 2010. gada aprīlī, pārskaitot biedrībai „OK Arona” Ls
120.
Uzņēma domes pamatlīdzekļu uzskaitē no Madonas rajona padomes pārņemtos nekustamos īpašumus: Rīgas ielā 4, Augusta
Saulieša ielā 9, Augusta Saulieša ielā 9 a.
Atzina vienu ģimenei par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā un izīrēja dzīvokli „Kraukļu
tautas namā”, Cesvaines lauku teritorijā.
Apstiprināja pašvaldības zemes īpašumu, lietojumu un piekritīgo zemju sarakstu.
Apstiprināja zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes
vienību platības.
Mainīja zemes īpašuma „Pakalnieši” ēkām adreses un piešķīra vienotu adresi – „Pakalni”, Cesvaines lauku teritorija,
Cesvaines novads.
Atļāva a/s „Latvijas valsts meži” apvienot valdījumā esošās
zemes vienības „Liepāres” vienā zemes gabalā ar tādu pašu
nosaukumu.
Pieņēma lēmumu atļaut PS „BS Aizkraukle” turpināt Cesvaines tautas nama remontdarbus, izvirzot stingrus noteikumus
turpmākai sadarbībai.
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11. februāra ārkārtas domes sēdē
•

2007. gada februārī dome apstiprināja Ināru Puķīti par SIA
„Cesvaines komunālie pakalpojumi” valdes locekli. Pēc 3
gadiem nepieciešama jauna apstiprināšana amatā. Dome iecēla atkārtoti Ināru Puķīti minētajā amatā.
Nolēma nosūtīt vēstuli Satiksmes ministrijai, premjerministram, masu informācijas līdzekļiem, kurā izteikta neapmierinātība par izmaiņām vilcienu satiksmē maršrutā Rīga
– Pļaviņas – Gulbene.
Apstiprināja nekustamā īpašuma „Ezernieki” robežu pārdalīšanu un atdalītajam īpašumam piešķīra nosaukumu „Ezernieku mežs”.
Apstiprināja nekustamā īpašuma „Leiņi” robežu pārdalīšanu
un atdalītajam īpašumam piešķīra nosaukumu „Cesvaines
kūdras fabrika”.

•

•
•
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Vēlreiz par siltumu
Pēdējos gados mēs bijām pieraduši
pie siltām ziemām, bet šogad tā, izrādās, ir bargāka, nekā esam gaidījuši.
Dažiem jāgādā papildu malka, dažiem
– jārēķinās ar to, ka vairāk jāmaksā
par siltumu. Saprotams, ka aukstuma
dēļ kurināmā patēriņš ir lielāks, līdz
ar to arī vairāk jāmaksā. „Cesvaines
Ziņu” novembra numurā SIA „Cesvaines siltums” valdes loceklis Aivars
Baiers jau ļoti izsmeļoši rakstīja par
apkuri Cesvainē. Bet tā kā šis jautājums ir aktuāls, lūdzu uzņēmuma
vadītāju pastāstīt vēlreiz.
Kā aprēķina patērēto siltuma
daudzumu?
– Katra mēneša 1. datumā nolasu siltumenerģijas skaitītāju rādījumus katrā
ēkā, kurai mēs piegādājam siltumu.
Starpība starp šo rādījumu un iepriekšējā
mēnesī uzņemto ir mēneša siltumenerģijas patēriņš ēkā. Maksa par patērēto
siltumu attiecīgā mēnesī tiek aprēķināta
šādi: mēneša patēriņš ēkā reiz tarifs (kas

ir Ls 26,36), reiz 1,1 (10% PVN), dalīts
ar ēkas kopējo apsildāmo platību. Esam
ieguvuši maksu par vienu kvadrātmetru. Dzīvokļa apsildāmās platības un šīs
maksas par vienu kvadrātmetru reizinājums ir maksa par dzīvoklī patērēto
siltumenerģiju.
Trase nolietojusies, tāpēc par siltumu iedzīvotājiem jāmaksā vairāk.
Tā ir?
– Nē, tā nav! Ir saprotams
– jo zemāka ir āra gaisa temperatūra, jo
vairāk siltumenerģijas tiek tērēts ēkas
apsildīšanai. Šī gada janvāris bija aukstākais visā šīs katlu mājas pastāvēšanas
laikā, spriežot pēc katlu mājā uzstādītā
siltuma skaitītāja rādījumiem. Kā redzams no maksas aprēķina par patērēto
siltumenerģiju, zudumi siltumtrasē vai
vēl kaut kādu iemeslu meklēšana ārpus
sava īpašuma robežām nav korekta – apkures tarifs taču ir palicis nemainīgs.
Tātad uzskats, ka par siltumu jāmaksā
vairāk tāpēc, ka trase nolietojusies, ir

aplams. Katras mājas ievadā ir skaitītājs, pēc kura rādījuma tiek uzņemts
un aprēķināts mājā ienākošais siltuma
daudzums.
Tātad siltums dzīvokļos ir pašu
māju iedzīvotāju ziņā?
– Tā kā māju apsaimniekošanu Cesvaines pilsētā neviena juridiska iestāde neveic, tad siltumenerģijas patēriņu
ēkās regulē vai neregulē paši dzīvokļu
īpašnieki vai viņu izvirzīts pārstāvis – tā
saucamais energopārvaldnieks. Tas, vai
ēkas ir siltinātas, vai ir novērsti siltuma
zudumi ēkā, ir pašu iedzīvotāju rokās.
Mūsu uzdevums ir siltumenerģiju saražot, piegādāt ēkām un realizēt saskaņā
ar siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem
un regulatora apstiprināto tarifu.
Varu piebilst, ka esam plānojuši mainīt siltumtrasi. SIA „Cesvaines siltums”
šonedēļ noslēdz iepirkuma procedūru
par siltumtrases rekonstrukciju un siltummezglu izbūvi pilsētā.
Guna Graudiņa

Sakopta pilsēta – pašu rokās
Teju būs divi gadi kopš Cesvaines
pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar
SIA „Alba” par atkritumu apsaimniekošanu, tomēr daudzi pilsētas un
novada lauku teritorijas iedzīvotāji
joprojām nav noslēguši līgumus par
atkritumu izvešanu. Pilsētas šķirojamo atkritumu laukumos mētājas
atkritumi. Arī tajos konteineros, kas
paredzēti sētnieku savāktajiem atkritumiem, regulāri lielā daudzumā
iedzīvotāji ir sametuši savus sadzīves
atkritumus. Tad, kad konteiners ir
pilns, maisiņi tiek likti zemē, kurus
suņi vēlāk saplosa, un atkritumi mētājas pa visu apkārtni.
Par šo situāciju ir sarūgtināta domes labiekārtošanas nodaļas vadītāja
Ritma Zeiļuka: „Tā kā pilsētā un laukos
ir daudz iedzīvotāju, kas nav noslēguši
līgumus un iegādājušies savus konteinerus, stāvoklis ir ļoti nepatīkams, lai
neteiktu vairāk. Acīmredzot negribam
dzīvot sakoptā pilsētā, par kuru būtu
prieks gan pašiem, gan citiem. Patiesi
ir žēl to Eiropas Savienības projekta

Foto: Vitālijs Stikāns

Vai šķiroto atkritumu laukumā atkritumiem jāmētājas pa zemi?
strādnieku, kas strādā labiekārtošanas konteineriem, jo īpaši ziemā, būtu jāstāv
nodaļā un vāc citu piemētāto. Man ik tukšiem, jo uz ielas mētājas pārsvarā pareizi viņiem jālūdz savākt atkritumus, pīri, vai pudeles, kurus sētnieki saliek pie
kas mētājās pa zemi šķirošanas lauku- šķirotajiem atkritumiem.
mos. Tas nav jādara ne viņiem, ne man,
Februārī pilsētas iedzīvotājiem, kuriem
ne arī kādam citam. Šķirotos atkritumus nav noslēgts līgums par atkritumu savāksametam tam domātajos attiecīgās krāsas šanu, ir izsūtītas brīdinājuma vēstules.
konteineros, bet nešķirotos katrs liekam Martā sadarbībā ar atkritumu apsaimniesavā privātmājas vai daudzdzīvokļu kotāju SIA “ALBA” atkārtoti veiksim
mājas konteinerā. Neticami, bet fakts, pārbaudi, un, ja līgums joprojām nebūs
ka pat Ķinderu kapu konteineros, kuri noslēgts, būs jāmaksā sods saskaņā ar
domāti svecēm, kapu stikla un plastma- Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.
sas traukiem, tiek samesti iedzīvotāju panta otro daļu, kas paredz naudas sodu
sadzīves atkritumi. Patiesībā sētnieku no 50 līdz 500 latiem."
Guna Graudiņa

"Krauklēnieši" ziņģu un stāstnieku svētkos
”Krauklēnieši” ik gadus gaida
Ziņģu un stāstnieku festivālu, kas nemainīgi notiek februāra vidū – pirmos
gadus Barkavā, bet nu jau ilgāku laiku
Viļānos. Šīs idejas aizsācēja un organizatore visus gadus bijusi Tautas muzikantu
biedrības vadītāja Iveta Dukaļska, veiksmīgi piesaistot Kultūrkapitāla fonda un
citu sponsoru atbalstu.
Folkloristu nostāja pret ziņģēm ilgus
gadus bija samērā atturīga – lai gan to izplatīšanās veids līdzīgs tautasdziesmām,
tomēr melodijas un teksti bieži pārņemti
no vācu šlāgeriem. Taču tautā tās dziedātas un mīlētas, ar komponista R.Paula
atbalstu aizvien celtas godā. Barkavas un
Viļānu ziņģu un stāstnieku vakari aicina
piedalīties neprofesionālos dziedātājus,
ļaujot repertuāru un ziņģu izpildīšanas
veidu izvēlēties pašiem. Pasākumi piesaista ar to, ka priekšnesumos vienmēr ir
kas jauns, neparasts vai arī jau dzirdētām
ziņģēm vēl nedzirdēti teksta un melodiju
varianti.
Šī gada tēma bija padomju laiku
ziņģes, 40. – 60.gadi. Daļa publikas paši
šos laikus piedzīvojuši, daļai vecāki par
tiem stāstījuši. Tā bija kā atgriešanās
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bērnībā – ar tā laika
tērpiem, izturēšanās
stilu, padomju laiku
uzrunām, pēckara
laika ballītēm. Arī
ar savulaik aizliegtām ziņģēm, kuras
dziedāja leģionāri
vai kuras sacerētas
Sibīrijas izsūtījumā
un trimdā.
Kā aizvien, Viļānos kā īstā Latgales
pilsētā, vairums
dziedātāju un stāstnieku bija savējie
– Viļānieši ar divām folkloras grupām,
Salnavas kapela „Sābri”, Barkavas
„Madava”, stāstnieki ar īstenu Latgales
humoru no apkārtējiem pagastiem. Līdz
ar „Krauklēniešiem” Vidzemi pārstāvēja
dziedātājas no Mārcienas un Kokneses.
Pārstāvētas bija arī Lietuvas grupas – gan
bērnu folkloras kopa, gan divas kapelas.
„Krauklēnieši” publiku iepriecināja
ar savulaik padomju saimniecības „Cesvaine” direktora J.Kārkliņa iemīļotu ziņģi
„Lazdas zars”, Sibīrijas izsūtītīto dziesmu

Foto: Volfgangs Hesse

"Krauklēnieši" 8. stāstnieku svētkos.
„Es pārnākšu” un kolhozu aģitbrigādēs
kādreiz dziedāto „Mariannu”.
Skatītāju simpātiju balvu ieguva Viļānu „Bumburnieces” un stāstniece Gunta
Ļaksa, bet ceļojošā Ziņģu un stāstnieku
festivāla balva žūrijas vārdā tika pasniegta „Krauklēniešiem”. Daina Brasla
saņēma profesionāļu atzinību kā labākā
stāstniece. Visas grupas un individuālos
izpildītājus ar kliņģeriem sveica Aglonas
maizes muzejs.
Baiba Putniņa
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Cesvaines novada domes 2010. gada budžets

Saistošie noteikumi Nr. 2, Cesvainē, 2010.gada 4.februārī
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu.
1. Apstiprināt Cesvaines novada domes 2010.gada pamatbudžeta ieņēmumus 1 825 432 latu apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Cesvaines novada domes 2010.gada pamatbudžeta 2010.gada izdevumus 1 928 702 latu apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Apstiprināt Cesvaines novada domes 2010.gada speciālā budžeta ieņēmumus 56 943 latu apmērā un izdevumus 59 930 latu apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.
Pielikums Nr. 2
Pielikums Nr. 1

Pamatbudžeta IEŅĒMUMU plāns 2010.gadam (latos)

Pamatbudžeta IZDEVUMU plāns 2010.gadam (latos)

Naudas līdzekļu atlikums 01.01.2010. Ls 179439.-

Gada plāns
(latos)
1 825 432

Nosaukums
KOPĀ IEŅĒMUMI
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi

665 355

Nodokļu ieņēmumi

654 863

Tiešie nodokļi

654 863

Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales konta

8 454

Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada ieņēmumiem
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi

606 228
32 048
2 500

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

5 133

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi

500

Nenodokļu ieņēmumi

7 057

Pašvaldību budžeta % ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē vai kredītiestādēs
Nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšana
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

800
1 000
400

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Naudas sodi
Pārējie naudas sodi
Ieņēmumi no ūdenstilpņu un zvejas tiesību nomas un rūpnieciskas izmantošanas (licences)

180
35
1 000
20

Citi nenodokļu ieņēmimi

3622

Preces un
PamatProcentu
Atlīdzība pakalpokapitāla
izdevumi
jumi
veidošana
Dome
Zemes ierīkotājs
Pils
Pašvaldības aģentūra

Kredīta
Sociālie
pamat- IzdevuTransferti
pabalsti
summas mi kopā
atmaksa

80774
3916
15313
0

42 920
4726
16655
9863

0
0
0
0

300
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

123994
8642
31968
9863

Būvvalde

0

4680

0

0

0

0

0

4680

Sabiedriskā kārtība

0

130

0

0

0

0

0

130

Dome kopā

100003

78974

0

300

0

0

0

179277

Grāmatvedība

33524

4187

0

0

0

0

0

37711

Vidusskola

338967

135816

0

500

0

0

0

475283

Skolas būvniecība

0

300

0

0

0

0

0

300

Internātpamatskola

167369

48377

0

400

0

0

0

216146

Pirmskolas izglītības iestāde

120803

25677

0

0

0

0

0

146480

Mūzikas un mākslas skola

47939

4791

0

0

0

0

0

52730

Skolu savstarpējie norēķini

0

6500

0

0

0

41000

0

47500
976150

Kredīts Tautas nama un bibliotēkas renovācijai

57 000

Izglītība kopā

708602

225648

0

900

0

41000

0

Kredīts tautas nama iekštelpu rekonstrukcijai

52 823

Sociālais dienests

20209

1298

0

400

31160

6500

0

59567

Kredīts pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai

20 000

Sociālās aprūpes nodaļa

54583

56093

0

1500

0

3780

0

115956

Transfertu ieņēmumi

934 106

Grašu bērnu ciemats

0

0

0

0

0

54000

0

54000

Dotācija pedagogu darba samaksai (mūzikas un mākslas skola)

32 922

Bāriņtiesa

10265

1130

0

0

0

Sociālā aprūpe kopā

85057

58521

0

1900

31160

64280

0

240918

Dotācija mācību grāmatu iegādei

280

11395

Dotācija brīvpusdienām

2 800

Labiekārtošanas nodaļa

23284

11991

0

0

0

0

0

35275

Dotācija bērnu namam

54 000

Labiekārtošana kopā

23284

11991

0

0

0

0

0

35275

Dotācija par iemītniekiem pansionātā

9 000

Kultūras nams

29278

9510

0

0

0

0

0

38788

Dotācija interešu izglītībai

10 524

Kraukļu bibliotēka

6753

4664

0

800

0

0

0

12217

No Labklājības ministrijas ieskaitītā dotācija par GMI un dzīvokļa pabalsta atmaksu

8 100

Cesvaines bibliotēka

25282

8967

0

2800

0

0

0

37049

Dotācija pedagogu darba samaksai – vidusskola
Dotācija pedagogu darba samaksai – internātpamatskola
Dotācija internātpamatskolai
Dotācija 5.,6.gadīgo apmācībai
Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Lauku atbalsts dienests – dotācija kultūras namam un Cesvaines bibliotēkai
Ieņēmumi par ES struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai (bezdarbnieki)
Ieņēmumi par ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai (internātskola)
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Budžeta iestāžu ieņēmumi
Skolas kafejnīcas ieņēmumi
Ieņēmumi no vecāku maksām – ēdināšana
Vecāku līdzfinansējums par mūzikas un mākslas skolu
Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu
Par ēdināšanu sociālās aprūpes centrā
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem – dome
Ieņēmumi par telpu nomu – dome
Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola
Ieņēmumi par nomu – sporta zāle
Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams
Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa
Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola
Ieņēmumi par telpu nomu – mūzikas un mākslas skola
Ieņēmumi par telpu nomu – internātpamatskola
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – vidusskola
Ieņēmumi par kustamā īpašuma iznomāšanu – mūzikas un mākslas skola
Ieņēmumi par zemes nomu
Maksa par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – līdzfinansējums
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs –VSAA pensijas
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – dome
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – sociālais centrs
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem – PII
Kultūras nama ieņēmumi
Personāla ēdināšana izglītības iestādē – vidusskola, PII
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi
Par avīzi “Cesvaines Ziņas”
Auto kursi
Apbedīšanas pakalpojumi (Ķinderu kapi)
Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola
Ēdināšanas pakalpojumi – internātpamatskola

196 888
100 688
104 661
15 160
303 285
23 000
13 640
9 158
50 000
99 583
7 000
32 000
4 275
200
5 000
300
600
200
500
100
1 200
40
168
3 750
300
10
300
2 500
31 500
400
130
1 500
400
4 000
60
800
1 500
100
300
450

"Cesvaines Ziņas"

5296

2150

0

0

0

0

0

7446

Kultūra kopā

66609

25291

0

3600

0

0

0

95500

Darba praktizēšanas pasākumi
pašvaldībā, darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai

2 720

3 104

0

0

15 929

0

0

21753

Dabas zinātņu un matemātikas
apguves uzlabošana vidusskolā

0

504

0

19 000

0

0

0

19504

COMENIUS partnerība vidusskolā

0

9 665

0

0

0

0

0

9665

Autobusa iegāde vidusskolai

0

0

0

18 000

0

0

0

18000

0

0

0

57 000

0

0

0

57000

0

0

0

52 823

0

0

0

52823

0

0

0

121 177

0

0

0

121177

0

0

0

11 448

0

0

0

11448

2720

13273

0

279448

15929

0

0

311370

Tautas nama un bibliotēkas
renovācija
Tautas nama iekštelpu renovācija
Pirmsskolas izglītības iestādes
ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Internātpamatskolas informatizācija
Projekti kopā
Kredītsaistības

0

0

41960

0

0

0

48252

90212

Izdevumi kopā

986275

413698

41960

286148

47089

105280

48252

1928702

Pielikums Nr. 3

Speciālā budžeta 2010. gada ieņēmumi un izdevumi
Atlikums uz
01.01.2010.

Ieņēmumi

Izdevumi

Vides aizsardzības fonds

375

3850

4225

Autoceļu fonds

2612

53093

55705

Pārējie ieņēmumi

222

Kopā

3209

56943

59930

Budžeta paskaidrojuma rakstu lasiet 7.lpp.

Pašvaldība protestē pret vilcienu kustības slēgšanu

Cesvaines dome ir nosūtījusi vēstuli
Satiksmes ministrijai, premjerministram, masu informācijas līdzekļiem,
kurā izteikta neapmierinātība par
izmaiņām vilcienu satiksmē maršrutā
Rīga – Pļaviņas – Gulbene. Tajā teikts:
"No masu saziņas līdzekļiem esam
uzzinājuši par plānotajām izmaiņām
vilcienu satiksmē virzienā Rīga – Gulbene posmā no Pļaviņām līdz Gulbenei
ar 2010.gada 15.februāri.
Tā kā šīs izmaiņas vistiešākajā veidā

skar mūsu pašvaldības iedzīvotājus,
esam neizpratnē par veidu, kā minētās
izmaiņas tika veiktas – netika informēti
iedzīvotāji, pašvaldība un uzklausīts pašvaldības viedoklis.
Esam neapmierināti ar šīm izmaiņām,
jo tās pasliktina mūsu pašvaldības iedzīvotāju iespēju izmantot vilcienu kā satiksmes līdzekli. Mūsuprāt, būtu jāanalizē
iedzīvotāju pārvietošanās gan ar autobusiem, gan ar vilcienu. Samazinot vilciena
kursēšanas biežumu no 14 reizēm uz 4
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reizēm nedēļā, Cesvaines iedzīvotājiem
nāksies izmantot tikai autobusu sniegtos
pakalpojumus. Lai no rīta nokļūtu Rīgā,
bez vilciena iedzīvotāji var izmantot tikai
vienu autobusa maršrutu. Protams, ir iespējams izmantot autobusu satiksmi no
Madonas, taču nokļūšana līdz Madonai
rada papildu grūtības, jo sabiedriskais
transports nenodrošina iespēju nokļūt
Madonā. Tas attiecas arī uz atgriešanos
atpakaļ no Rīgas.
Jāņem vērā arī tas, ka, saņemot valsts
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dotācijas, sabiedrisko pārvadājumu
veicēji pildīja arī sociālās funkcijas.
Jāatzīmē, ka dzelzceļa pakalpojumus
galvenokārt izmanto mazturīgie iedzīvotāji, pensionāri, skolēni un studenti,
jo šis transporta veids ir salīdzinoši
lētāks, kas pašreizējā ekonomiskajā
situācijā nav mazsvarīgi, īpaši lauku iedzīvotājiem. Taču ne tikai tādēļ cilvēki
izmanto vilcienu. No drošības viedokļa
vilciens ir precīzāks, drošāks satiksmes
līdzeklis, jo šī reģiona novados ziemas,

rudens un pavasara periodā ceļš bieži ir
slidens un sniegots, kas traucē precīzi un
laikā autobusiem nokļūt līdz galamērķim.
Tāpat vilcienu bieži izmanto ģimenes ar
bērniem, jo tas ir ērtāk.
Savulaik dzelzceļa līnijā Pļaviņas
– Gulbene – Vecumi kursēja vēl viens
vilciens turp un atpakaļ. Šo vilcienu atcēla laikā, kad AS “Latvijas Dzelzceļš”
vadīja Andris Zorgevics. Toreiz, gluži kā
tagad, vilciena satiksmes vietā tika solīta
autobusu satiksme un valsts un pašvaldību ceļu uzlabošana. Maršrutā Pļaviņas
– Vecumi tika slēgts viens vilciena reiss,
taču solījumi un jaunizveidotie autobusu
reisi nebija ilglaicīgi.
Mums nav pārliecības, ka pašreizējos
ekonomiski smagajos apstākļos varētu
tikt realizēti šī brīža solījumi. Tāpēc mēs
vēlētos saņemt paskaidrojumu minētajai
situācijai, kā arī garantijas par papildu
autobusu reisu izveidošanu un ceļu sakārtošanu, kā arī garantijas vilciena
satiksmes atjaunošanai."
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Bērnudārza aktivitātes
Ciemos uz bibliotēku

Atjauno kultūras namu
Cesvaines pašvaldība turpina realizēt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstīto projektu “Tautas
nama rekonstrukcija, tā teritorijas labiekārtošana un bibliotēkas
rekonstrukcija Cesvaines pašvaldībā”.
Projekta ietvaros ir paredzēts rekonstruēt bibliotēkas un tautas
nama ēku, kā arī labiekārtot laukumu starp šīm ēkām.
Bibliotēkas ēkas rekonstrukciju veica SIA „LATA CMD” un
veiksmīgi nodeva ekspluatācijā jau pagājušā gada decembrī par
kopējo summu Ls 30 831. Diemžēl ar tautas nama ēkas rekonstrukciju ir radušās problēmas. 2009. gada septembrī pašvaldība
noslēdza līgumu ar pilnsabiedrību „BS Aizkraukle” par summu
Ls 51 926. Pašvaldība firmai ir samaksājusi avansu Ls 10 000.
Firma naudu ieguldīja rekonstrukcijas darbu uzsākšanai, bet darbu
neturpināšanu pamato ar finansējuma trūkumu. Iepirkuma līguma
nosacījumi paredz, ka firma naudu saņems tikai pēc darbu pabeigšanas. Būvētājam rekonstrukcijas darbi bija jāveic jau līdz 2009.
gada 30. oktobrim. Pašlaik pēc vairākkārtējām sarunām PS „BS
Aizkraukle” ir saņēmusi atļauju darbus turpināt, bet pašvaldība ir
izvirzījusi vairākus noteikumus. Ja būvfirma šos noteikumus neievēros, pašvaldība būs spiesta lauzt līgumu un, lai pilnībā pabeigtu
ēkas rekonstrukciju jāizsludina jauns iepirkuma konkurss.
Laukuma labiekārtošanas darbus veica divas firmas – SIA
„Ozols LG” paredzētos elektrības darbus par Ls 7116 jau ir izpildījis. SIA „AB Ceļi” rudenī iesāktos darbus atsāks pavasarī,
kad pilnībā tiks pabeigta celiņu bruģēšana, zāliena sēšana un apzaļumošana, kā arī uzstādīti soliņi, atkritumu urnas, apgaismes
lampas un informācijas stends. Šos darbus paredzēts veikt par
Ls 24 063.
Kopējās projekta izmaksas šiem darbiem būs vairāk nekā Ls
117 000, no kuriem pašvaldības līdzekļi ir 25% – Ls 29 000 un
PVN maksājumi sastāda vairāk nekā Ls 20 000.
Visu projektu plānots pilnībā pabeigt 2010. gada 30. novembrī.
Cesvaines pašvaldība 11. februārī iesniedza ELFLA atklātajam
projektu konkursam projektu iesniegumu „Tautas nama ēkas rekonstrukcija, daļēji izbūvējot mansardstāvu”. Šī projekta ietvaros
paredzēts veikt tautas nama iekštelpu pārbūvi un remontu. Projekta kopējās izmaksas paredzētas Ls 52 824, no kurām pašvaldībai
jāpiedalās ar savu daļu 25%, kā arī jānosedz PVN izmaksas. Pašreiz notiek tehniskā projekta izstrāde, tad atklāta konkursa ietvaros
tiks meklēta būvfirma un vasarā uzsākti būvniecības darbi. Šai
projekta kārtai jābūt pabeigtai līdz 2011. gada maijam.

Siltinās bērnudārzu
2009. gada 19. novembrī Vides ministrija un Cesvaines novada
pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta „Energoefektivitātes
paaugstināšana Cesvaines novada vispārējās pirmsskolas izglītības
iestādē” līguma Nr. VIDM/2009/KPFI-1/1, īstenošanu.
Projekta mērķi:
• veikt Cesvaines novada vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes renovācijas pasākumus, tādējādi palielinot ēkas energoefektivitāti, ceļot to kvalitāti, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo
funkciju nodrošināšanai;
• oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltum-enerģijas patēriņu Cesvaines novada vispārējās pirmsskolas izglītības
iestādē.
Projektā paredzēts veikt šādas aktivitātes: ēkas fasādes siltināšana, logu nomaiņa, jumta seguma maiņa, bēniņu pārseguma
siltināšana, pagraba pārseguma siltināšana, apkures cauruļvadu
siltināšana, durvju nomaiņa un citas energoefektivitātes paaugstināšanas darbības, kas samazinās siltumenerģijas patēriņu un ar
to saistītos izdevumus minētajā iestādē.
Projektu realizējot, Cesvaines novadam samazināsies izmaksas
par siltumenerģiju, uzlabosies ēkas tehniskais stāvoklis un kvalitāte. Renovējot ēku, tā tiks padarīta pievilcīgāka un iekļausies
pilsētvidē.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 258549,60 LVL, no
tām Cesvaines novada domes līdzfinansējums 21% - 54295,41
LVL.
2009. gada 12. oktobrī tika izsludināts atklāts konkurss par
„Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines novada vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē” darbu veikšanu. 2010. gada
5. janvārī tika noteikts uzvarētājs – SIA „Vidzeme 90”, reģ.nr.
57103000061.
Pašreiz notiek darbs pie līgumu sagatavošanas, darbu apjomu
izmaksu pārbaudīšanas un saskaņošanas ar Vides ministriju. Paredzamās izmaksas varētu būt krietni mazākas par plānotajām.
Projekts tiks realizēts laika posmā no 2009. gada novembra līdz
2010. gada jūnijam.
Iveta Raimo, Cesvaines novada domes speciāliste
teritorijas attīstības jautājumos
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9. februārī Cesvaines pirmsskolas
izglītības iestādes audzēkņi ar savām
skolotājām devās iepazīties ar Cesvaines bibliotēku. Sadarbība ar bibliotēku
notiek jau daudzus gadus. Tā veidota, lai
jaunie lasītāji zinātu, ko dara un kā izskatās bibliotēka, cik un kādas grāmatas
šeit pieejamas. Lai tad, kad bērni kļūs
par skolēniem, varētu lasīt un grāmatu
glabātuvi apmeklēt patstāvīgi.
Mazajiem viesiem bibliotekāres Vēsma Nora un Līga Čevere bija sagatavojušas grāmatu plauktu ar mēneša jubilāres
Margaritas Stārastes grāmatām. Populārā
bērnu grāmatu un zīmējumu autore šomēnes svin 96. gadu jubileju.
Lai atdzīvinātu grāmatā redzamos
zīmējumus, bibliotekāres iejutās M.Stārastes darba „Ej pie rūķa skoloties” rūķa
Labrenča un pelītes Lavīzes lomās. Rūķis, kurš mežā dibina skolu, stāsta, cik
svarīgi ir mācēt lasīt un rakstīt un kā var
klāties tiem, kas to neprot. Tāpēc bērni
čakli ķērās pie zīmuļiem un deva krāsas
pasaku tēliem.

Metenis nāk

Laikā, kad dienas sāk stiepies
garākas un saulīte biežāk uzsmaida,
svinam Meteņus. Ķekatnieku gājieni,
kas aizsākušies Miķeļos vai Mārtiņos,
februāra vidū beidzas, jo sākam gaidīt
pavasari.
Bērnudārzā Meteņus svinēja 16. februārī. Ar dziesmām, dejām, rotaļām un

ticējumiem pie bērniem nāca
Jancis un Rūdis (pirmsskolas
skolotājas Alita Jēgere un
Sandra Ruduka), kā arī pats
Metenis (Larisa Rudzīte).
Šie nebija vienīgie Meteņdienas ciemiņi. Ar patiku
bērni sagaidīja ķekatniekus,
kuri bija tērpušies Kazas,
Nāves, Āža, Dzērves un
citās maskās. Ķekatnieki
ar dziedāšanu un dejošanu
nodrošina auglību un ar
maģiskām darbībām padzen
Foto: Guna Graudiņa
ļaunumu, tāpēc bērnudārza
Pelīte
Lavīze
aicina
bērnus
krāsot.
iemītnieki var priecāties,
ka viņus apciemo šādi viesi.
Pašu gatavotajos tērpos bija
saģērbušies Cesvaines bērnu
folkloras kopas dalībnieki
Baibas Putniņas un Vitas
Krūmiņas vadībā. Ķekatnieki pēc senām Kraukļu
iedzīvotāju tradīcijām,
skanot krauklēnietes AinasFoto no muzeja arhīva
Greķes pierakstītajai dziesmai „Čuži, Čuži, ruži, ruži
Metenīša vakarā”, ar slotu
izstaigāja visus kaktus, lai
nekrātos netīrumi. Visi klātesošie ar prieku piedalījās
rotaļās, minēja mīklas un ar
sajūsmu ķēra no gaisa krītošās pogas un konfektes.
Bērni un ķekatnieki rotaļās.
Guna Graudiņa

Mākslas studijai – gada jubileja
12. februārī Cesvaines domē Cesvaines mākslas studija atklāja gada
laikā tapušo darbu izstādi. Izstādē
redzam studijas dalībnieku Madaras Andersones, Lindas Klimanovas,
Ingunas Špates, Ināras Muižnieces
un Marijas Dauģes darbus. Apskatot
gleznas, liekas, ka visraženāk strādājušas abas pēdējās pieminētās dalībnieces
– cesvainiete Ināra Muižniece uz Marija
Dauģe, kas dzīvo "Ozolos". Studijas
skolotāji ir Māris Apfelbergs un Kristīne
Šulce. Māris vairāk strādā ar pieaugušajiem, Kristīne ar bērniem.
Viena no izstādes apmeklētājām Jeļena Leokaite, priecādamās par gleznām,
saka, ka mute pati smaida, skatoties uz
gleznās atainoto skaistumu. „Daba un
ziedi ir tie pateicīgākie objekti, kurus var
gleznot. Tie sniedz prieku un siltumu kā
pašiem darbu autoriem, tā arī apmeklētājiem,” saka Ļena.
Gan Ināra, gan Marija atklāj, ka nav

nožēlojušas,
ka pieteikušās darboties
studijā. Bijis
interesanti
pirmo reizi
rokās ņemt
eļļas krāsas un
gleznot. Ināra
iepazīstina ar
saviem darbiem un pastāsta, kā un
kur tie radīti.
Foto: Guna Graudiņa
Iedvesmojoša
Studijas dalībnieki ar saviem skolotājiem.
vieta, kur gleznot, ir ne tikai Cesvaine, bet arī Ināras tiek veltīti viņu skolotājiem mākslā
– gan pirmajai skolotājai Kristīnei, gan
lauku mājas Gulbenes novadā.
Savukārt Marijai interesanti bijis pie- Mārim, gan Vitai Krūmiņai un Ērikai
dalīties mākslinieku plenērā, kur varējusi Aļeksejevai, kuras palīdz ar padomu.
Izstāde apskatāma darba dienās Cesredzēt, kā strādā profesionāļi, kas nav
vaines
domes 2. stāva zālē.
lieguši savu padomu.
Studijas dalībnieču pateicības vārdi
Guna Graudiņa

Mecenātam Gaigulim – 90
Kaut arī Jānis Edgars Gaigulis atdusas tālajā Amerikā, viņa daudzkārtējā
palīdzība Cesvaines kultūras mantojuma
saglabāšanai nav bijusi veltīga – šobrīd
mums ir trīs grāmatas par Cesvaini!
Tieši pirms 15 gadiem sākās mūsu
sadarbība. J.E.Gaigulis, Baltijas studiju
asociācijas (AABS) izpilddirektors Amerikā, ik vasaru, apciemodams Cesvaini,
jau agrāk bija ziedojis baznīcai, skolai.
Par nesavtīgu darbību Latvijas mērogā
J.E.Gaigulis ir vairākkārt apbalvots
– Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda
loceklis, Trīszvaigžņu ordeņa virsnieks
(ordenis u.c. viņa piemiņas lietas apskatāmas muzejā, Cesvaines pilī).
Kopdarbības rezultātā ar J.E.Gaiguli
mūsu nevalstiskajai organizācijai radās
vairāki projekti, kuriem viņš deva gan
padomus, gan atbalstīja tos finansiāli. Par
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katru no tiem viņam bija īpašs prieks,
jo Cesvaine – viņa vectēva, tēva dzimtā
puse, kurā bērnības, jaunības gados pats
pabijis.
Kad mums izdevās izdot pirmo Latvijas skolu novadpētnieku rokasgrāmatu
„Savam novadam un Latvijai” (1998.),
viņš bija patiesi aizkustināts un ieteica
šādā virzībā turpināt darbību.
Tā tas notika arī pēc „Cesvaines grāmatas” (2001.) iznākšanas – J.E.Gaigulis, izsakot pateicību, vienlaikus mudināja
nepagurt, neapstāties. Viņa personības
starojums mūs arī ir iedvesmojis visus
šos garos 15 gadus (1995.-2010.) turpināt, kaut reizēm, šķiet, nav vairs spēka, ir
pārāk smagi un vai tas vajadzīgs…
Par viņa paša mūža veikumu, milzu
darba spējām, fantastisko darbību Latvijas labā lasāms „Cesvaines grāmatās”

(I, II). Arī
plašāks ieskats tur dots
par to, kā
J. E. Gaigulis palīdzēja savai
Cesvainei.
J.E.Gaiguļa
veikums
Cesvaines
Foto no muzeja arhīva
un Latvijas
labā ir ar pa- J.E.Gaigulis pusmūžā.
tiesu mūžības vērtību (jo grāmatas – tā
ir mūžības vērtība). Ies gadi. Nāks nākamās paaudzes, kas, kā teica mecenāts,
būs pateicīgas par šīm grāmatām.
Cieņā un pateicībā J.E.Gaiguļa
piemiņai – Ilga Holste
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Caurvējš

Februāris 2010. gads

Cesvaines vidusskolas avīze

84. Žetonvakars

Direktora uzruna
lasītājam
Dzīves ceļam pretī aizved
Neskaitāmas takas,
Nebaidies no grūtībām
Un drošu soli liec.
Lai tev uzticami draugi
Soļo blakus,
Lai var uzplaukt īstenībā
Tavu sapņu zieds!

Patīkami redzēt un sajust jaunas
un inovatīvas aktivitātes Cesvaines
vidusskolā un Cesvaines novadā.
Skolas avīzei "Caurvējš" kļūstot
par novada izdevuma "Cesvaines
ziņas" daļu, mijiedarbība starp
skolu, vecākiem un pašvaldību
būs ciešāka, un tas ir viens no
priekšnosacījumiem kvalitatīvas
izglītības iegūšanai. Novēlu šai
jaunajai sadarbībai kļūt paliekošai
un pastāvīgai, pulcēt vēl lielāku lasītāju loku!
Didzis Baunis, skolas direktors

Sveicināts,
‘’Caurvēja’’ lasītāj!
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20. februāris Cesvaines vidusskolai atnāca ar skaistu pasākumu
– Žetonvakaru. Pēc kārtas tas jau
bija 84. Šogad žetonus saņēma 30
divpadsmito klašu skolēni un viņu
audzinātājas: Sarma Dimpere un
Ērika Aļeksejeva.
Tradicionāli Žetonu vakaram ir
divas daļas, arī šogad. Pirmajā daļā
divpadsmitie teica paldies skolai,
skolotājiem, vecākiem, kas viņus tik
tālu ir atveduši. Pārsteigums no 12.
klases skolnieces Asnātes Prokiraites
bija pašsacerēts veltījums vecākiem
dzejā.
Taču visgaidītākā vienmēr ir otrā
daļa – pašu divpadsmito gatavotie
priekšnesumi.
12. a klase bija sagatavojusi pašu
sacerētu lugu „Trīs sivēntiņi”. Scenārija autore skolotāja Sarma Dimpere,
bet režisorēt piepalīdzēja skolotāja
Sarma Kurme.
12. b klase klātesošajiem rādīja iestudējumu pēc Ventas Vīgantes lugas

„Palmas zaļo vienmēr” motīviem.
Režisore – Alda Alberte. Interesantākais tas, ka lugā piedalījās ne tikai
skolēni, bet arī pirmā audzinātāja
Inese Mickeviča, tagadējā audzinātāja Ērika Aļeksejeva, skolotāja
Antra Graudupe un mamma Sarma
Blumfelde.
Uzzināju arī 12. b klases skolēnu
domas par Žetonvakaru. Dažas atziņas:
Abas izrādes bija interesantas un
baudāmas, bet jaukākais tas, ka piedalījās visi divpadsmitie, atšķirībā
no iepriekšējā gada. Mūsu abu klašu
vidū valdīja labs motivējošs sacensības gars. Bija interesants uN smieklīgs gatavošanās laiks. Visa dzīve
mainījās pēc pasākuma (atzīšanās
meitenei), ka mūsu Asnāte ir talantīga meitene, jo pati bija sacerējusi
dzejoli vecākiem. Veiksmīgi izdevās
noslēpt viena klasesbiedra neierašanos uz pasākumu, par spīti tam, ka
ballē grupa bija tāda pastīva, daudz
skolēnu un viņu vecāku aktīvi dejoja.
Prieks, ka visi piedalījāmies teātra izrādē, būs pēc gadiem, par ko parunāt.
Mūsu audzinātājai – pirmais žetons!
Ilze Kurme

Mūsu divpadsmitie.

12. b klases izrāde "Palmas
zaļo vienmēr".

Mūsējā jau 37. gadu

Tagad, kad aiz loga ir skaista
februāra diena, tu turi rokās pirmo
Cesvaines vidusskolas avīzes
"Caurvējš" numuru, kas iznāk
jaunā formātā, sadarbojoties ar
laikrakstu "Cesvaines Ziņas".
Lieliski, ka šāda iespēja tika dota
arī mums, jo, kā izrādās, kaimiņu
novados skolas avīzes tiek izdotas
līdzīgā veidā. Jūs taču piekritīsiet,
ka skolas dzīve interesē ne tikai
tos, kas paši mācās skolā, bet arī
tos, kam skolas gadi ir vairs tikai
skaistās atmiņās.
Redkolēģija centīsies strādāt
tā, lai, jūs, lasītāji, ar nepacietību
gaidītu katru nākamo "Caurvēja"
numuru, kas atklās daudz ko no
skolas dzīves mūsdienās.
Protams, gaidīsim arī jūsu ierosinājumus par to, ko vēlaties
uzzināt, lasot skolas avīzi.
Lai mums visiem izdodas!
Rita Turkina, redaktore
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Mūsu skolā februāra mēnesis ir
bijis bagāts ar skaistām jubilejām,
kā arī 12. klašu Žetonvakaru. Uz
sarunu aicināju skolas mācību pārzini Veltu Kalniņu, kura šomēnes
svinēja nozīmīgu dzīves jubileju.
No kura gada jūs esiet Cesvainē?
– Cesvainē esmu no 1973.gada.
Kas pamudināja jūs kļūt par
skolotāju?
Mani pamudināja mana latviešu
valodas skolotāja.
No 1983. gada jūs esat mācību
pārzine.Kā mainījusies skolēnu
attieksme pret mācību darbu?
– Katram skolēnam tas ir individuāli, šķiet, kad attieksme pret
mācībām ir pazeminājusies. Attieksme kļūst vājāka, jo skolēniem nav
motivācijas un skolēni nemācās.
Vai jums kādreiz ir bijusi doma
pamest Cesvaines vidusskolu un ja
jā, tad kāpēc?
– Sākotnējos gados, pirmie divi
gadi bija ļoti grūti. Iedeva mācīt 7.
un 8. klasi, šajās klasēs bija daudz
neapzinīgu skolēnu, kuri negribēja
mācīties, bet 4. un 5. klases skolēni
bija ļoti mīļi un apzinīgi, tādēļ bija
vērts palikt.

Cik direktorus jūs esiet pieredzējusi?
Sešus. Pirmais direktors bija Artūrs Vičs, otrais bija Kuciņš, tad bija
Vilfrīds Kanaviņš, ceturtais Jānis
Stočka, tālāk Aloizs Spridzāns un
tagad pašreizējais Didzis Baunis.
No 2003. gada janvāra līdz augustam pati Velta Kalniņa arī ir bijusi
direktora amatā. (L.P.)
Kā jums patika šī gada žetonvakars?
– Šī gada Žetonvakars man ļoti
patika. Žetonvakarā 12.a klase bija
asprātīga, bija labs tēlojums un bija
politiski akcenti. 12. b klase Žetonvakarā man atsauca atmiņā savus skolas
gadus, kur bija ļoti līdzīgi uzvedumi
un dziesmas. Vēl man patika, kad
dejoja valsi. Divpadsmitajiem novēlu, lai izdodas izlaidums, lai balle
izdotos un ballē, lai dejotu polonēzi
un dziedātu dažādas dziesmas. Izlaidums ir svētki nevis tikai skolēniem,
bet arī to vecākiem.
Kādi ir jūsu vaļasprieki?
– Man ir vairāki vaļasprieki. Lasīšana, fotografēšana, ceļošana un
dažādas erudīcijas spēles.
Šobrīd jums ir arī jauns uzde-
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Mācību pārzines Veltas Kalniņas darba vietu rotāja kolēģu dāvātie ziedi.
vums ģimenē būt vecmāmiņai, kā
jums tas izdodas?
– Būt par vecmāmiņu man izdodas
ļoti labi, lai gan redzu mazmeitiņu reti
bet, kad redzu, tad jūtos nogurusi, jo
mazmeitiņa ir zinātkāra. Interesē
grāmatas un dažādas spēles kurās
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arī man ir jāiesaistās.
Kāds ir jūsu novēlējums mums,
skolēniem?
– Novēlu vairāk mācīties, izjust
skolas gadus un savu jaunību tajos.
Lai skolā ir draugi un draudzīgi klašu
kolektīvi!
Līva Puzuka
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Projektu nedēļa
Laikā no 15. līdz 19. februārim skolā noritēja projektu
nedēļa. Sākumskolā aktivitātes bija saistītas ar savu ģimeni.
5. – 9. klases iesaistījās Dziesmu svētku projekta "Mantojums"
aktivitātēs. Skolēni vāca un apkopoja materiālus par Skolēnu
dziesmu un deju svētku vēsturi un cilvēkiem, kas bijuši un ir
aktīvi pašdarbnieki. 10. un 11. klašu skolēni izstrādāja zinātniski
pētieciskos darbus (ZPD), savukārt divpadsmitās klases gatavojās
savam iznācienam Žetonvakarā.

Pirmais skolas jauniešu forums
4. februārī skolā aizsākās jauna
aktivitāte – jauniešu forumi.
Uz to tika uzaicināti skolēni no
8. līdz 12.klasei. Pirmā foruma
mērķis bija iesaistīt jauniešus skolas
iekšējās kārtības noteikumu papildināšanā, labošanā. Dalībnieku skaits
bija tuvu gaidītajam. Forumu vadīja
pašpārvaldes prezidents R.Repkevičs.
Skolēni lasīja pašreizējos noteikumus
un izteica priekšlikumus. Ineresanti
bija vērot no malas un secināt, ka tie
skolēni, kas kādreiz ir saskārušies
ar noteikumu pārkāpumu, uz lietām
skatās nopietnāk. Izvērsās diskusija
par to, kad ir jāziņo vecākiem par neattaisnoti kavētajām stundām – tad,

kad ir 4 – 10 stundas (kā šajos noteikumos) vai uzreiz, konstatējot,
ka skolēna nav skolā, tātad 1 – 3
stundas. Atziņa bija – uzreiz, jo kāds
par skolēniem ir atbildīgs, vecāki
varbūt pat nezina, ka skolēns nav
skolā. Forumā novērotais mīnuss
– neprotam diskutēt! Tā ir lieta, pie
kā daudz vēl jāstrādā. Prieks,ka
bērni paši to atzina.
2. forums notiks 11. martā, kad skolēni tiks aicināti
kopā diskutēt par to, kā padarīt skolas dzīvi interesantāku.
Vērotājs no malas – direktora vietniece ārpusklases darbā
Sarma Kurme

Klašu reitings pēc vidējās atzīmes
5. – 12. klašu starpā
Skolas koris Antras Āboltiņas vadībā gatavojas Dziesmu svētkiem.

Dejotāji Jāņa Šķēles vadībā gatavojas Dziesmu un deju svētkiem.

Vieta

Klase

Vidējā atzīme

1.

8.a (sk. V. Sabule)

7,0

2., 3. dalītā

6.a (sk. I. Evardsone)

6,8

2., 3. dalītā

10.b (sk. I. Luce)

6,8

4., 5. dalītā

5. (sk. S. Rimša)

6,2

4., 5. dalītā

11.b (sk. I. Šulce)

6,2

6.

6.b ( sk. S. Kurme)

6,1

7.

7.b (sk. A. Graudupe)

5,9

8.,9.,10. 11dalītā

8.b (sk. I. Rubiņa)

5,8

8.,9.,10.,11dalītā

9.a (sk. I. Driķe)

5,8

8.,9.,10.,11 dalītā

11.a (sk. S. Lukša)

5,8

8.,9.,10.,11.dalītā

7.a (sk.I.Pusvilka)

5,8

12.

10.a (sk.I.Āre)

5,6

13.

12.a (sk. S. Dimpere)

5,5

14.

12.b (sk. E. Aļeksejeva)

5,3

15.

8.c ( sk. I. Korneta)

5,0

16.

9.b (sk. O. Ķimele)

4,8

Janvāra sākumskolas aktivitātes

Skolēni tiekas ar vieniem no aktīvākajiem pašdarbniekiem dzīves
garumā – Dainu un Imantu Galejiem.

10. klašu skolēni gatavojas aizstāvēt savu ZPD. Konsultē
skolotāja Valda Sabule.
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Janvāris sākumskolas bērniem
bija ļoti aizraujošs mēnesis. Bērni
devās uz daudzām interesantām
izrādēm un piedalījās dažādās
aktivitātēs.
19. janvārī sākumskola apmeklēja izrādi „Pasaka par pelēko
vilku un cālēnu.” Šī izrāde notika
bērnudārzā.
21. janvārī sākumskolā 2. – 4.
klasēm notika sporta stafetes. Šajā pa-

sākumā 1. vietu ieguva 4.b klase, 2.
vietu 4.a klase un 3. vietu 3.a klase.
Apsveicam uzvarētājus!
22. janvārī visa sākumskola
devās uz cirka izrādi lielajā skolā.
Šī izrāde bērnus iepriecināja un ļāva
piedalīties aktivitātēs kopā ar diviem
ļoti interesantiem klauniem. Par šo
izrādi bija ļoti labas atsauksmes.
Viktorija Āboliņa

Zem Dziesmu svētku zīmes "Zaļais kods" putnu būrīti gatavo
Elvis Melngailis.

Caurvējš

Nr.1

Plānotās aktivitātes martā
11. martā – 2. skolas jauniešu
forums – "Kā padarīt skolas dzīvi
interesantāku”
12. martā – Konkurss pamatskolas meitenēm ”Saturieties,
meitenes”
19. marts – Starpnovadu pasākums – konference “Latvieša
pēdas sibīrijā un Tālajos Austrumos”
23. marts – Vecāku diena
26. matrs – Popiela

18 gadu dzimšanas dienā
sveicam mūsu skolasbiedrus –
Kristīni Paulovu un
Ingu Haritonovu.
Vismīļākie sveicieni mūsu
skolas mācību pārzinei –
Veltai Kalniņai
skaistajā jubilejā!
Visiem jubilāriem vēlam sveikt
katru dienu ar mīlestību,
tad viss izdosies!
Skolas saime
Paldies visiem, kuri projektu
nedēļas laikā neatteica skolēniem sniegt interviju un dalījās
ar skaistām atmiņām gan vārdu,
gan foto veidā.
Darbs nebeidzas un turpinām
vākt materiālus par visiem Skolēnu dziesmu un deju svētkiem.
Materiālus var sūtīt uz e-pastu:
sarmakurme@inbox.lv. Būsim
pateicīgi un priecīgi par katru iegūto atmiņu stāstījumu un foto.
Paldies Cesvaines novada
sociālajam dienestam, domes
priekšsēdētājam par doto iespēju
četrdesmit astoņiem 2. – 7. klases
skolēniem aizbraukt līdz Rīgai un
apmeklēt leļlu teātra izrādi “Nāc
pie puikām”, ko dāvina "Latvijas
valsts meži".
Skolas 2. stāva vestibilā
apskatāma Madonas
mākslinieku darbu izstāde.
Laipni aicināti!
1.martā sākas pieteikšanās LU
Fonda stipendijai „Ceļamaize
un M.M.V.Petkevičs piemiņas
stipendija”. Līdz 22.martam
12.klases abiturientiem, topošajiem Latvijas Universitātes
studentiem, iespējams pieteikties
minētajai Latvijas Universitātes
Fonda stipendiju programmai, aizpildot on-line anketu mājas lapā
www.fonds.lv
Nr. 1 2010. gada 26. februārī
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Redaktore – Rita Turkina
Redkolēģija – Līva Puzuka,
Viktorija Āboliņa, Ilze Kurme,
Loreta Dargevica
Maketētājs – Reinis Mellis
Fotogrāfe – Lāsma Tetere
Konsultante – skolotāja Sarma
Kurme
e-pasts: rituxhey@inbox.lv
Iespiests: SIA "Madonas poligrāfists",
Madonā, Saieta laukumā 2a.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
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Katrai brošai savs stāsts
Neikdienišķas telpas, jauka atmosfēra,
atraktīvi draugi un kopumā skaisti pavadīts jubilejas sarīkojums, kuram īpašu
akcentu piešķir viesu atklājums, ka gaviļniece gatavo brošas. Tāda bija Māras
Evardsones dzimšanas diena, kurā par
viņas veikumu priecājās tuvākie draugi
un radi. Bet no 7. līdz 21. februārim salonā „Divi torņi” brošas varēja aplūkot
ikviens apmeklētājs. Māra, ar smalku humora izjūtu apveltīta, savu vaļas darbu
kopumu nosaukusi par „žagatas ligzdu”.
Tā varētu šķist, jo, uzmetot brošām ātru
skatu, tur spīd, tur iemirdzas, tur raibs,
tur košs – ir pārstāvēta visa krāsu gamma
un materiālu dažādība. Jautāju Mārai:
Kas tad ir broša?
Māra teic, ka broša ir ļoti sens tērpa
aksesuārs ar praktisku nozīmi – auduma
apģērba saturētājs. Skatoties grāmatās,
gleznās vai citās vēstures liecībās, varam
redzēt, kādas brošas bijušas pie apģērba
un kādi ir to nēsātāji. Jo bagātāks cilvēks,
jo ekskluzīvākas un izsmalcinātāka materiāla brošas viņš nēsājis. Pogas kā tērpa
saturošos elementus sāka pielietot vēlāk
un arī tās mēdza veidot kā mazas brošiņas.
Arī latvieši senāk kreklus pie kakla sastiprināja ar saktiņām, ko varam uzskatīt
par brošu paveidu. Baroka laikā (17.gs.)
mežģīnes un žabo piesprauda ar brošām
arī vīrieši.
Brošas modē bijušas arvien. Arī šodien,
kad ne vienmēr varam atļauties jaunu tērpu, veco var atsvaidzināt ar jaunu brošu.
Māra ir izveidojusi aksesuāru, kas domāts
arī vīrietim.
Ideja – no muzeja
Savu pirmo brošu Māra gatavoja sev,
un tas bija pagājušā gada rudenī. Pēc
svētdienas izbraukuma radusies iedvesma,
lai radītu tieši kaut ko tādu. Bet ideja par

Cesvaines novada domes 2010. gada
budžeta paskaidrojuma raksts

brošām Mārai
radusies kādu
laiku pirms
tam, apmeklējot jūgendstila
muzeju un jūgendstila centru
Rīgā. Centrā ir
redzami šī stila
visdažādākie
priekšmeti
–
gleznas,
brošas, lentes,
flīzes, trauki
un daudz jo
daudz
kas
cits. „Sapratu,
Foto: Guna Graudiņa
ka gribu kaut
Šīs Māras brošas tapušas pēdējā mēneša laikā.
ko tādu darīt.
Sākumā tapa it kā tā dēvētās standarta Savukārt pati Māra ir diplomēta mājtubrošas – vidū stikla akmens un apkārt rības skolotāja, tātad visas tehnikas un
pērlītes. Vēlāk izdomāju dažādot – bro- visi rokdarbu veidi viņai ir zināmi. Māras
šās parādījās lentītes, dažādi audumi un rokās ir tapuši lielāki un mazāki, vienciti materiāli.”
kārši un sarežģītāki, rupjāki un smalkāki
Praktisks pielietojums
darinājumi.
"Brošai īpaša vērtība varētu būt šobKatrai savs stāsts
rīd, kad ir tā saucamā krīze. Katrai svētku
Katra broša sev līdzi nes kādas noskareizei jaunu tērpu nenopirksi un, lai jau ņas un izjūtas. Māra mājās nemēdz sēdēt,
esošajam piešķirtu jaunu akcentu, var rokas klēpī salikusi, piemēram, kad skatās
mainīt aksesuārus. Šajā gadījumā broša filmu. Katra broša nes līdzi kādas filmas
ir ērts un lēts variants,” brošu praktisko stāstu, piemēram, zilā ar zeltīto tapusi
pielietojumu ieskicē darbu autore.
filmas par zviedru laikiem atmosfērā,
Izstādē ir ap 40 brošu, kas tapušas pē- bet baltā broša – „Rūdolfa mantojuma”
dējā mēneša laikā. Dienu pirms izstādes iespaidā.
atklāšanas „Divos torņos” brošu izstādī„Ja kāds pirms gada teiktu, ka es šūšu
šanai bijis ģenerālmēģinājums tuvāko brošas… Man ne prātā nenāca doma, ka
draugu, kolēģu un radu vidū, kas noticis es kaut ko tādu varētu darīt. Darbošanās
Māras dzīves jubilejas svinību laikā.
ap brošām ir lielisks antidepresants. Tas
Mārai rokdarbi bijuši tuvi jau no ir vaļasprieks, kas man patīk, nomierina
bērnības, jo vecmāmiņa bijusi liela rok- un dod prieku ik jaunai dienai.”
darbniece un arī mamma daudz ko prot.
Guna Graudiņa

Zirgs spēj dot gan prieku, gan veselību
Cesvaines novada „Pakavos” atrodas
gan zemnieku saimniecība „Volframs un
Pakavi”, kas nodarbojas ar zirgkopību,
gan biedrības jātnieku sporta klubs
„Pakavs” bāze. JSK „Pakavs” ir
dibināts 2002.gadā un organizācijas
galvenais mērķis ir veselīgas atpūtas
centra izveide un kultūras pasākumu
organizēšana Cesvaines novadā un
apkārtnē. JSK „Pakavi” vairākus gadus
ir rīkojuši jātnieku sporta sacensības
„Madonas kauss”.
„Pakavos” darbība risinās ne jau
tikai vasarā, kad ir silts, bet dažādas
nodarbes un izdarības ar zirgiem notiek
arī ziemā. Lai arī saimniecības pamats
ir sporta zirgi, to turēšana un trenēšana,
tomēr padomāts ir gan par reitterapiju,
gan izpriecām. No 2008. gada visiem,
kas rūpējas par savu veselību un labu
garastāvokli, tiek piedāvāta reitterapija
ar speciāli sagatavotiem un sertificētiem
zirgiem.
Es sarunājos ar „Pakavu” saimnieci
Birutu Jukšu.
Kas ir reitterapija?
– Tā ir terapeitiska metode, kurā
ar zirga un jāšanas palīdzību tiek
ārstētas dažādas saslimšanas. Kad zirga
ritmiskās kustības un siltums pāriet uz
pacientu un notiek pastāvīga jātnieka
muskulatūras
trenēšana,
samazinās
muskuļu sasprindzinājums, tiek stimulēta
normāla kustība un paaugstinās tās
aktivitāte, uzlabojas koordinācija, balanss
un līdzsvars, notiek gaitas stimulēšana un
trenēšana, kā arī tiek veicināta slimnieka
pašcieņa, paškontrole un neatkarība. Ar
reitterapijas metodi ārstē centrālās un
perifērās nervu sistēmas, balsta un kustību
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orgānu, elpošanas orgānu,
sirds un asinsvadu slimības,
kā arī profilaktiski ārstē
stresu, pārslodzi, hronisku
nogurumu, sliktu miegu.
Reitterapijas
nodarbības
ilgums 15-30 min. atkarībā
no pacienta diagnozes un
fiziskās kondīcijas.
Reitterapiju var izmantot cilvēki jebkurā vecumā,
sākot no 7 mēnešu vecuma.
Salīdzinājumam – 20 minūšu nodarbība zirga mugurā
ir līdzvērtīga pusotru stundu
ilgam treniņam sporta zālē.
Jums ir arī poniji? Ar
tiem labprāt darbojas
bērni?
– Jā, „Pakavi” piedāvā izjādes gan ar
zirgiem, gan ponijiem. Bērniem izjādēm
piedāvājam divus Šetlandes ponijus – meiteni Salliju Kelliju, kas ir 11 gadus veca, un
zēns – Ričs Havjērs (4 gadi). Bērni poniju
mugurā jūtas labi kaut vai tā iemesla dēļ, ka
viņi ir nelieli, augumā – līdz 1 metram.
Kur notiek izjādes?
– Izjādes notiek uz laukuma, netālu no
staļļa. Var doties arī tālāk, piemēram, mežā.
Iesācējiem nodrošinām izjādi instruktora
pavadībā un interesentus apmācām jāšanas
mākslā no nulles.
Ko „Pakavi” piedāvā ziemā?
– Ziemas prieku baudītājiem sagatavots
īpašs un uzmundrinošs piedāvājums. Pa
balto sniegu ir iespēja vizināties aiz zirga ar
slēpēm un šļūci, kā arī doties izbraukumā
pa meža ceļiem kamanās. Bez tam pieņemam arī grupu apmeklējumus. Skolēniem
vai bērnudārza audzēkņiem kopā ar saviem

Biruta ar poniju ģimeni.

Foto no B.Jukšas arhīva

Ziemā visērtāk pārvietoties kamanās.
skolotājiem ir iespēja atbraukt pie mums
ekskursijā un nākt pārgājienā, lai iepazītos
ar zirgu. Mēs organizējam arī dažādus pasākumus, piemēram, kāzas, ģimenes un citus svētkus. Šim nolūkam ir ierīkota skaista
atpūtas vieta tepat blakus pie Kujas upes,
pie vēsturiskā, līkā mūra tilta.
Guna Graudiņa

Cesvaines Ziņas

4) Autobusa iegāde vidusCesvaines novada domes
2010.gada budžets atspoguļo skolai (šo līdzfinansē Šveices
pašvaldības iespējas veikt tai valdība),
5) Tautas nama un bibliotēkas
ar likumu „Par pašvaldībām”
uzliktos pienākumus, un tas renovācija,
6) Energoefektivitātes paaugir sastādīts saskaņā ar likuma
„Par pašvaldības budžetiem” stināšana pirmsskolas izglītības
prasībām un saskaņā ar pašval- ēkai,
7) Internātpamatskolas infordības nolikumu „Par pašvaldības
budžeta sastādīšanu un apstipri- matizācija.
Projektiem budžetā kopumā
nāšanu”. Budžets dod iespēju
domei uzturēt pašvaldības ir atvēlēti Ls 311 370. Projektu
pakļautības institūcijas, tomēr, realizācijas gaitā summas, iepamatojoties ar ekonomisko un spējams, var tikt precizētas.
finansiālo krīzi, tas, būtībā, ir Pašvaldības budžetā projektiem
ir plānota jau maksimāli nepieizdzīvošanas budžets.
Lai sastādītu 2010.gada bu- ciešamā pašvaldības daļa.
Finanšu līdzekļu sadalījums
džetu, tika ņemts vērā fakts, ka
valsts negarantē vismaz 8% no pašvaldību institūcijām ir atiedzīvotāju ienākuma nodokļa spoguļots domes budžeta skaitļu
un pašvaldību finanšu izlīdzinā- tabulās. Kopsummā 2010.gada
šanas fonda ieņēmumiem, līdz ar domes pamatbudžeta ieņēmumu
to abas minētās ieņēmumu pozī- daļas plāns ir – Ls 1 825 432, bet
cijas Ls 606 228 un Ls 303 285 izdevumu – Ls 1 928 702. Butika samazinātas par minētajiem džeta izdevumu lielākā daļa
Ls 976 150 ir atvēlēta iz8% - Ls 72 761, un tikai tad jau
jauniegūtās summas izmantotas glītībai, projektiem jau minētā
Ls 311 370. Savukārt sociālajai
budžeta sastādīšanā.
Ar 2010.gadu ievērojami pa- aprūpei Ls 240 918. Pašvaldīlielināts pedagogu atalgojums, bas domes lēmējinstitūcijām
kuru garantē valsts. Kopumā un izpildinstitūcijām kopā Ls
noteikto pedagogu atalgojuma 179 277, bet kultūrai Ls 95 500.
pamatlikmi Ls 255 ir nolemts Savukārt kredītsaistību atmaksai
palielināt, pielietojot koeficien- no pamatbudžeta ir paredzēti Ls
tu 1,21, līdz ar to sasniedzot Ls 90 212.
Sākot 2010.gadu, pašvaldībai
309 par likmi. Diemžēl, citām
amatu kategorijām palielināt ir seši kredīta līgumi:
1) Cesvaines pils labā spārna
atalgojumu ir problemātiski saspringtās finanšu situācijas dēļ. atjaunošanai ar atlikušo summu
Plānots ar otro ceturksni atcelt Ls 106 220,
2) Skolas būvniecībai ar atsamazināto darba laiku un pāriet
uz pilna laika darba nedēļu, līdz likušo summu Ls 179 480,
3) Atkritumu apsaimniekoar to palielinot algas arī pārējiem
darbiniekiem. To īstenot varēs šanas projektam ar atlikušo patikai pie plānam atbilstošas ie- matsummu Ls 22 360,
4) Ūdenssaimniecības projekņēmumu daļas izpildes.
Aplūkojot budžetu, ir redza- tam ar atlikušo pamatsummu Ls
ma ievērojama naudas līdzekļu 77 192,
5) Cesvaines vidusskolas veikatlikuma daļa –
Ls 179 439. Šie naudas līdzek- to darbu apmaksa ar atlikušo paļu ir valsts mērķfinansējums, un matsummu Ls 300 000,
6) Tautas nama un bibliotēkas
lielākā daļa no tiem atrodas Valsts
kasē pašvaldības kontā. Kopumā renovācijai ar atlikušo pamatpašvaldība uz 2010.gada 1.jan- summu Ls 34 415.
Pašvaldība ir sniegusi galvovāri bija parādā Ls 46 362, bet,
savukārt, pašvaldībai juridiskas jumu SIA „Cesvaines komunālie
un fiziskas personas bija parādā pakalpojumi” aizņēmumam par
80 000 latiem ūdenssaimniepar Ls 66 387.
2010.gada Cesvaines novada cības projekta realizācijai un
domes budžeta ieņēmumu daļā, SIA „Alba 5” aizņēmumam par
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 11 410 latiem atkritumu apsaimparādījušās jaunas pozīcijas. Tas niekošanas projekta īstenošanai.
Analizējot speciālo budžetu,
izskaidrojams ar administratīvi
teritoriālās reformas pabeigša- jāatzīmē, ka ir likvidēts privanu un Madonas rajona padome tizācijas fonds, saglabāts autopakļautībā bijušās Cesvaines ceļu fonds un vides aizsardzības
internātpamatskolas nodošanu fonds.
Autoceļu fonda ieņēmumi,
Cesvaines novada domei. Pēc
Cesvaines internātpamatskolas ko veido valsts mērķdotācija,
pārņemšanas no Madonas rajona šogad ir krietni samazināti, tie ir
padomes, tai paredzētās dotāci- Ls 53 093. Līdztekus budžetam
jas Ls 205 349 tiek ieskaitītas tiek apstiprināta autoceļu fonda
Cesvaines pašvaldības budžetā. izlietojuma programma, kurā
Pēc Madonas rajona padomes plānots pašvaldības ceļu un ielu
likvidācijas valsts mērķdotācija pārvaldīšanas un uzturēšanas darpašvaldības teritorijā esošajam bu finansējums. Būtībā līdzekļu
Grašu bērnunamam tiks skaitīta pietiek tikai ceļu un ielu uzturēcaur Cesvaines novada domes šanai. Tā kā valsts mērķdotācijas
kontu. Līdz ar to domes budžetā nepietika, lai veiktu ieplānotos
turpmāk būs jauna sadaļa - Valsts minimālos darbus ielu un ceļu
dotācija Grašu bērnu namam uzturēšanā, atsevišķu darbu apmaksai paredzētos līdzekļus ap– šogad tā ir Ls 54 000.
Atšķirībā no iepriekšējiem ga- mēram Ls 15 000 plānojām kā
diem, atsevišķi izdalīti projekti, pašvaldības finansējumu domes
kurus lielākoties līdzfinansē pamatbudžetā.
Vides aizsardzības fonda līEiropas Savienība vai Latvijas
dzekļi ir salīdzinoši nelieli, un
valsts. Tie ir:
1) Darba praktizēšanas pasā- tie plānoti atkritumu poligona
kumi pašvaldībā, darba iemaņu kredīta daļējai apmaksai.
Kopumā speciālajā budžetā
iegūšanai un uzturēšanai,
2) Dabas zinātņu un mate- plānoti ieņēmumi Ls 56 943 un
mātikas apguves uzlabošana izdevumi Ls 59 930.
vidusskolā,
3) COMENIUS partnerība
vidusskolā,
Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs
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Tūrisma ziņas
Pils apmeklētāji
Cesvaines pili 2009. gadā apmeklējuši ~ 13 000 apmeklētāju.
No tiem 6% – viesi no ārvalstīm.
Visvairāk ārvalstu viesi ieradušies
no Igaunijas, Vācijas, Somijas,
Lietuvas, Krievijas, Francijas
un Spānijas. Bijuši arī viesi no
Āfrikas, Japānas, Austrālijas,
Azerbaidžānas un Brazīlijas.
No visiem pils apmeklētājiem
57% ir vecuma grupā no 19 līdz
50 gadiem, 18% – skolēni, 17%
– pensionāri un 6% – bērni pirmsskolas vecumā.
Pils apmeklētāju skaitu izdevies saglabāt 2008. gada līmenī,
kas ir ļoti labs rādītājs, ņemot vērā,
ka kopējās tendences valstī liecina
par tūrisma pakalpojumu pieprasījuma krišanos vidēji par 30%.
Plānotie notikumi 2010. gadā
13. martā – Lielais orientēšanās brauciens Centrālvidzemē
(Ogre – Madona Jaunpiebalga).
Cesvaine un Cesvaines pils būs
viens no objektiem, kas dalībniekiem jāatrod. Sacensībās var piedalīties komanda ar automašīnu
vismaz 2 cilvēku sastāvā. Komandas uzdevums ir noteiktā laikā (šogad tās ir 7 stundas) atrast dažādus
objektus, nofotografēties pie tiem
un reizēm izpildīt papildu uzdevumus, tā savācot pēc iespējas vairāk
punktus. Sīkāka informācija http:
//www.autofotoorientesanas.lv.
No 4. jūnija līdz 3. oktobrim
– akcija „Apceļo Latvijas pilis”,
ko nu jau desmito gadu rīko Latvijas Piļu un muižu asociācija.
Akcijā piedalās rekordliels piļu
un muižu skaits – 54. Akcijas laikā būs unikāla iespēja viesoties arī
tādās pilīs un muižās, kas ikdienā
apmeklētājus nepieņem. Jubilejas
gadā akcijas dalībniekus priecēs
svētki katru nedēļu citā Latvijas
pilī vai muižā – Cesvaines pils un
muižas nedēļa noritēs pirmsjāņu
gaisotnē – no 14 līdz 20. jūnijam.
Jau tagad Cesvaines pilī var iegādāties akcijas bukletus un sākt
plānot aizraujošo ceļojumu pa Latvijas skaistākajām vēsturiskajām
ēkām, parkiem un dārziem.
No 11. līdz 24. jūlijam notiks Tour de LatEst velomaršruta
atklāšanas maratons, kas vīsies
caur Dienvidigauniju un Vidzemi,
tai skaitā arī Cesvaini. Cesvainē
šogad tiks marķēts arī lokāls apļveida maršruts, izveidota atpūtas
vieta un informatīvais stends.
Cesvaines tūrisma jaunumiem
tagad var sekot arī twitter.com
– VisitCesvaine. Aktīvākie aicināti piedalīties viedokļu apmaiņā
www.draugiem.lv Cesvaines
domubiedru grupā vai sūtīt
ieteikumus/jautājumus uz turisma.info@cesvaine.lv.
Ilze Kalna-Elksniņa
Nr. 2 (200) 2010. gada 26. februārī
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 600 eks.
Redaktore – Guna Graudiņa,
tālr. 64852030
e-pasts: guna.graudina@cesvaine.lv
Iespiests: SIA "Madonas poligrāfists",
Madonā, Saieta laukumā 2a.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
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Atvērts veikals

Sākot ar 12. februāri, Cesvainē,
Parka ielā 6 (bijušajā piena veikalā) ir atvērts pārtikas preču
veikals „Pie arkas”. Veikalā var
iegādāties a/s „Cesvaines piens” un
PKS „Straupe” piena produkciju,
Cesvaines zemnieku saimniecības
„Kūrēni” izlejamo pienu, „Madonas maiznieka” un „Liepkalnu”
maizi, cesvainietes Daigas Iškānes konditorejas izstrādājumus,
SIA „Fenestra” zivis, svaigus dār-

zeņus un gaļu. Veikala saimniece
Gita Mickeviča stāsta, ka turpina
strādāt pie tā, lai paplašinātu preču sortimentu. „Ir atrasti zemnieki, kas piedāvātu savu produkciju
– mājas sieru, mājas olas un citus
lauku labumus. Paredzams, ka
vasarā pie mums varēs iegādāties
arī dārza un meža veltes.” Veikala
darba laiks: darbdienās plkst.
8 –12 un 13 – 18. Sestdienās plkst.
8 – 13. Svētdiena – brīva.

Izmaiņas satiksmē
Ar 15. februāri vairākos starppilsētu maršrutos pasažieru
vilciens daļēji tika aizstāts ar
autobusi satiksmi. Arī maršrutā
Rīga – Gulbene. Piektdienās un
svētdienās tas kursē no Rīgas
uz Gulbeni, bet pirmdienās un
sestdienās atpakaļ. Darbdienās
vilciens brauc līdz Krustpilij, bet
pasažieri Pļaviņās var pārsēsties
autobusā, kas ved uz Gulbeni
caur Madonu.
Autobuss Pļaviņas – Gulbene
kursē – dienās: 1234-6Pļaviņas 21.00
Madona 21.50
Cesvaine 22.13
Dzelzava 22.32
Gulbene 23.25
Autobuss Gulbene – Pļaviņas
kursē – dienās: -2345-7
Gulbene 4.50
Dzelzava 5.38
Cesvaine 5.59
Madona 6.25
Pļaviņas 7.25
Vilciens Rīga – Gulbene (vilciens
ceļā pietur 19 stacijās, šeit atzīmētas tikai dažas). Kursē piektdienās,
svētdienās, 1.,5., aprīlī, 4.,29.mai-

jā. Nekursē 2.,4. aprīlī, 2.,28.
maijā.
Rīga 18.40
Ogre 19.18
Pļaviņas 20.47
Madona 21.42
Cesvaine 22.03
Dzelzava 22.15
Gulbene 22.51
Vilciens Gulbene – Rīga. Kursē
sestdienās, pirmdienās, 2.,6. aprīlī,
5.,30. maijā. Nekursē 3.,5 aprīlī,
3.,29. maijā.
Gulbene 4.00
Dzelzava 4.39
Cesvaine 4.52
Madona 5.13
Pļaviņas 6.10
Ogre 7.23
Rīga 7.56
Vilciens Rīga – Krustpils. Kursē
pirmdienās, otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās, sestdienās, 2.,4. aprīlī, 2.,28. maijā. Nekursē 1.,5.
aprīlī, 4., 29. maijā.
Rīga 18.40
Ogre 19.18
Pļaviņas 20.47
Krustpils 21.03

Lauksaimniekiem
2010. gada 3. martā plkst. 11.00
Cesvaines novada domes zālē Latvijas Lauksaimniecības Konsultāciju centrs aicina Cesvaines novada un apkārtnes lauksaimniekus uz
INFORMATĪVU BEZMAKSAS
SEMINĀRU.
1. Par aktualitātēm nodokļu
likumdošanā. Informēs Madonas
VID konsultāciju daļas priekšniece Līga Īvāne.
2. Par aktualitātēm lauksaimniecības mehanizācijā. Informēs
SIA „ Preiss Agro” pārstāvis Gatis
Kalniņš.
3. Slaucamo govju ēdināšana
ziemas periodā. Barības devu saPārdod cūkgaļu 1.80 Ls/kg,
subproduktus. Tālr. 27065108

stādīšana. Lektore Viduslatvijas
LKB lopkopības speciāliste Ziedīte Bimšteine.
4. Jaunākā produkcija – Dzīvnieku barība, papildbarība un medikamenti liellopiem un cūkām
– SIA "Aija Vet" pārstāve Gunta
Bergmane.
5. Salmu siena granulu ražošana. Par iespējām lauksaimniecības
produkcijas ražošanas dažādošanā.
Informēs z/s „Avoti” pārstāvis Aldis Jotiks.
6. Par valsts un ES atbalstu
2010. gadā stāstīs Viduslatvijas
LAB Lauku attīstības speciāliste
Anita Briška.
Tam, kas aizņēmās termosus
no kultūras nama, lūgums
atnest tos atpakaļ.

Cesvaines Ziņas

Kultūras afiša
26. februārī plkst. 16.00
Cesvaines pilī 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmju
pasniegšana.
27. februārī plkst. 15.00
Cesvaines vidusskolā Jēkabpils
Tautas teātra izrāde – Rūdolfs
Blaumanis “Trīnes grēki” (joku
luga ar dziesmu spēlēm). Režisore
– Inta Ūbele. Ieeja: Ls 1,-. Biļešu
iepriekšpārdošana Cesvaines kultūras namā, informācija un biļešu
rezervēšana tel.26186279.
13. martā – koru draudzības
koncerts.
19. martā Cesvaines vidusskolā reģionāls pasākums politiski
represētajiem “Latviešu pēdas
Sibīrijā un Tālajos Austrumos”.
Aprīlī Cesvaines teātra pirmizrāde – Aivars Banka “Visi radi
kopā”.
4. aprīlī – Lieldienu pasākums.
5. aprīlī plkst. 11.00 vidusskolā
Madonas “Zaļā” kora koncerts.
Ieja – Ls 3,- 6,-.

Skolas padomes
sēdē

17.02.2010
• Ziedojumi, ar kuru palīdzību tiek
segtas brīvpusdienas maznodrošināto ģimeņu skolēniem, martā
beigsies. Jaunu ziedojumu nav,
taču, iespējams, ka pateicoties
kādas privātpersonas atbalstam,
maznodrošinātie arī turpmāk varēs ēst par brīvu. Skolas direktors
Didzis Baunis uzskata, ka ļoti
svarīgi ir panākt, lai brīvpusdienas būtu, jo citādi cietīs bērnu
veselība. Skolas vadība aicina
ziedot maznodrošināto ģimeņu
bērnu pusdienām:
Skolas padomes bankas
konts:
a/s “Swedbank”, SWIFT
kods HABALV22, konts
LV57HABA0551025428802,
bankas numurs komercreģistrā
40003074764, adrese Balasta
dambis 1a, Rīga, LV-1048, filiāle
Madonā Saules ielā 16.
Sazināties ar skolu var pa tālr.
64852741, atbildīgā Sarma
Kurme.
• Joprojām vainīgo bērnu ģimenes nav samaksājušas skolai par
pagājušajā gadā sabojātajiem
skolas griestiem. Padome lēma
par piespiedu darbiem skolēniem
nodarījuma atlīdzināšanai.
• Parāda summa par vecāku nesamaksātajām pusdienām 17.
februārī bija gandrīz 3,5 tūkstoši
latu. Ir skolēni, kuru parāds par
ēdināšanu ir 100 un vairāk latu.
Tas nozīmē, ka par pusdienām
nav maksāts, sākot no mācību
gada sākuma (septembra). Lēma
par parādu piedziņu.
• Aprīlī Latvijā viesojas skolotāju
delegācija no Taizemes. Cesvaines vidusskola ir piekritusi viesus uzņemt 14.,15. aprīlī. Skolas
vadība uzskata, ka tikšanās ar
Āzijas valsts pedagogiem, iepazīšanās ar viņu darba metodēm,
pieredzes gūšana būs interesanta
un lietderīga skolotāju profesionalitātes celšanā.
• Nākamā skolas padomes sēde
notiks 2010. gada 7. aprīlī plkst.
18.00 vidusskolā.

Dzimuši
Keita Kropa janvārī

Apsveikumi
Kā pērles gadi kļūst,
kad viņš tos satver rokā.
Un rotā mirdzošā
sien beidzot vienā lokā.

Nozīmīgās dzīves gadskārtās sveicam:
85 gados – Ausmu Kangeri, 80 gados
– Andi Otvaru, Edgaru Vestmani,
Vandu Berģi, Dzidru Galēju un
Lidiju Kaidagu!
Cesvaines pašvaldība

Ik rītu mosties –
Ar saules gaismu acīs,
Ar ziedu smaidu sejā,
Ar putnu dziesmām ausīs,
Ar taureņu vieglumu domās,
Ar darāmiem darbiem rokās,
Ar dzīves mīlestību sirdī.
Ik rītu mosties
LAIMĪGA!

Sveicam Veltu Kalniņu un Astru
Matrozi brīnišķīgajās dzīves jubilejās!
Cesvaines vidusskolas kolektīvs

Pateicības
Pateicamies Cesvaines novada domes,
bibliotēkas, PII kolektīvam, apbedīšanas
birojam "Krustaceles", ģimenes ārstei I.Galejai, izvadītājām I.Pusvilkai un D.Matrozei,
Ķinderu kapu pārzinim Pēterim, kaimiņiem,
draugiem un visiem, visiem, kas ar savu
cilvēcisko sirsnību darīja gaišu un izturamu
Borisa mūžībā pavadīšanas brīdi.
Sieva, bērni un tuvinieki
Paldies visiem, kas mani sveica lielajā
dzimšanas dienā. Īpašs paldies abiem
dēliem.
Marta Bule

Dažādi
2010.gada 15.februārī stājās spēkā likuma grozījumi, ar kuriem Cesvaines lauku
teritorija pārdēvēta par Cesvaines pagastu,
līdz ar to Cesvaines novads sastāv no pilsētas – Cesvaines un lauku teritorijas – Cesvaines pagasta. Lauku teritorijā dzīvojošo
iedzīvotāju adrese turpmāk būs, piemēram,
„Liepiņas”, Cesvaines pagasts, Cesvaines
novads, LV – 4871.

Latviešu pēdas Sibīrijā

19. martā Cesvaines vidusskolā notiks
pasākums "Latviešu pēdas Sibīrijā un
Tālajos Austrumos". Pasākumā piedalīsies
skolēni no deviņiem novadiem, kuri prezentēs savus zinātniski pētnieciskos darbus.
Piedalīsies arī Balvu, Gulbenes, Alūksnes
un Madonas represēto nodaļu pārstāvji.
Pasākumu organizē Cesvaines vidusskola sadarbībā ar Cesvaines domi. Pagājušajā gadā
Balvos notika pirmā šāda veida zinātniskā
konference. Pasākuma iniciators ir Rīgas
Tehniskās universitātes asociētais profesors
Jānis Vanags.
Apbedīšanas birojs
"Krustaceles" Cesvainē, Pils ielā 1 a
(virs pasta) – sniedz pakalpojumus – pilns
apbedīšanas serviss. Strādājam visu diennakti. Tālr. 26399673.

Miruši
Antons Vilcāns
1922. – 2010.
Boriss Maligins
1934. – 2010.
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