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Pils terasē muzicē no kreisās: skolotājs Jolands Andževs, 
Jēkabs Apfelbergs, Diāna Rone.

Lappusi sagatavoja Guna Graudiņa
Autores foto

Sveicam Mūzika un māksla pilī
30.aprīlī Latvijas mūzikas un mākslas 

skolas, tostarp arī Cesvaines, apvienojās 
akcijā „Iestādi ideju!”. Akcijas mērķis ir 
pievērst sabiedrības uzmanību profesionālo 
mūzikas un mākslas skolu vietai un nozīmei 
sabiedrībā, kā arī to audzēkņu un pedagogu 
radošajam potenciālam. Vienotības akcijā 
katra skola pieteica sevi ar individuālu 
programmu. Bet visi akcijas dalībnieki 30. 
aprīlī plkst. 16.00 dažādos Latvijas reģio-
nos kopīgi atskaņoja latviešu tautas dziesmu 
"Bēdu manu, lielu bēdu". 

Šī akcija Cesvaines mūzikas un mākslas 
skolā sakrita reizē ar jau iedibināto skolas 
tradīciju, kas ik gadu notiek šajā laikā, 
„Mūzika un māksla pilī”, Hariju Šulcu 
pieminot. 

30. aprīlī pils skanēja gan no ārpuses, 
gan iekšpuses. Mūzika pilsētā ieplūda gan 
no pils torņa, gan balkoniem, gan terasēm. 
Savu sniegumu rādīja ikviens audzēknis 
kopā ar saviem pedagogiem. Neierastā 
muzicēšanas vieta un skatītāju klātbūtne 
mūziķos radīja gan satraukumu, gan lep-
numu. Audzēkņi izjuta, ko nozīmē muzicēt 
ārpus pierastajām mācību telpām un pārtapt 
par mākslinieku un saņemt aplausus. 

Cesvaines jauktais koris un mūzikas 
skolas stīgu orķestris viens otru lieliski 

 Bērnudārznieki dāvā izrādi
8. maijā Cesvaines pirmsskolas izglī-

tības iestādes kolektīvs visiem cesvainie-
šiem rādīja izrādi „Pelēkais namiņš” pēc 
Margaritas Stārastes pasakas motīviem. 
Tas bija lieluzvedums, kas notika Cesvaines 
vidusskolas zālē, un tajā bija iesaistīti visi 
bērnudārznieki – 123 audzēkņi, skolotā-
jas un viņu palīdzes. Izrāde bija dāvana 
Cesvainei 800 gadē un reizē arī veltījums 
Ģimenes dienā. Mazuļi ar dziesmu un dā-
vinot īpaši gatavotus apsveikumus, sveica 
savas māmiņas. 

Uzvedumā darbojās cālēni, putnēni, 
pelēni, zaķēni, vardulēni, vāverēni un ežu 
bērni kopā ar savām māmiņām (skolotā-
jām). Zvērēniem pa vidu jaucās nerātnais 
kazlēns Baltēns (skolotāja Ilga Rumpe). 
Skatītāji priecājās ne tikai par meža iemīt-
nieku izdejotajiem priekšnesumiem, bet arī  
par krāšņajiem tērpiem. 

papildina. Jauki, ka šo 
sadarbību varējām baudīt 
arī šoreiz. 

Savukārt pils tornī ir ap-
lūkojami mākslas nodaļas 
audzēkņu zīmējumi un 
veidojumi. Kāpšanu tornī 
interesantu dara ik stāvā 
izvietotā darbu izstāde, 
kā arī skolotājas Kristīnes 
Šulces sagatavotais stāsts 
par Hariju Šulcu. 

Šajā dienā pirmo izstā-
di atklāja arī nesen darbību 
sākusī Cesvaines māksli-
nieku biedrības mākslas 

Skolēniem  – velosipēdi

Dejas iestudēja 
un bērniem dziedāt 
mācīja mūzikas 
skolotāja Irēna Le-
cīte. Izrādei scenā-
riju veidoja skolo-
tājas – Irēna Lecīte, 
Sandra Ruduka, 
Tekla Ozoliņa un 
Ilga Rumpe. 

Bērnudārza ko-
lektīvs saka paldies 
visiem vecākiem, 

Tirdzniecības aprīkojuma piegādātāja – 
uzņēmuma HL Display Latvia, rīkotajā konkursā 
"Mans veikals", kurā par savu iecienītāko veikalu 
ar anketu palīdzību varēja balsot ikviens Latvijas 
iedzīvotājs,Vidzemē konkursa uzvarētājs ir veikals 
"Divi torņi", kas kā balvu saņems minētā uzņēmuma 
piedāvāto veikala aprīkojumu. Vidzemnieki konkursam 
pieteica astoņus sava novada veikalus. Līdztekus 
anketām pircēji tika aicināti sūtīt arī vēstules par 
savu veikalu. 

Cesvainiete Ieva Lase raksta: „…Ienācēju veikals 
pārsteidz ar gaumīgo iekārtojumu, kur mūsdienīgais 
profesionāli sakārtots ar senatnīgo. Neuzkrītoši tiek 
veikts piedāvājums. Saprotoša un radoša veidojas 
klienta un darbinieku saruna par kādu pasūtījumu, 
lai dāvanas saņēmējs varētu brīnīties par viņa gaumei 
tik atbilstošo ziedu kārtojumu, interesanto dāvanas ie-  
saiņojumu. Reizēm gribas šai veikaliņā iegriezties kā 
relaksācijas vietā – neko neiegādāties par naudu, bet 
veldzēt sirdi, atpūtināt prātu, uzklausīt mākslinieces 
Sanitas viedokli par dzīvi, palūkoties uz viņas un mā-
sas Ilvas radīto, redzēt tuvākas un tālākas apkārtnes 
mākslas un praktisku lietu radītāju izstrādājumus. Bez 
ģimenes – tēva, mātes, trešās māsas atbalsta – Ilva 
un Sanita nevarētu paveikt tik lielus darbus – ie-
kārtot veikala telpas, apkārni, sakopt savu ģimenes 
dzīvojamo māju un tās plašo apkārtni, ēkas, izaudzēt 
ziedus, savākt dabas materiālus Ziemassvētku plašajai 
izstādei – pārdošanai, telpu rotāšanai svētkiem. Ir pa-
tīkami un droši uzticēties profesionālam cilvēkam, kad 
jārotā telpas kāzām, dažādiem kultūras pasākumiem, 
svētkiem, kad netiek liegts padoms pašiem likt lietā 
savu izdomu un rokas…”

Mirdza Lībiete no Cēsīm: „...Sanita spēj pircējiem 
sniegt informāciju par katru priekšmetu, kas veikalā 
nopērkams. Ilva darina ziedu pušķus, kompozīcijas, 
kas ir pieprasītas visos gadalaikos, svētkos un svinībās. 
Salons tiek izmantots kā vieta, kur interesenti tiekas 
ar māksliniekiem, rakstniekiem, dzejniekiem, piemē-
ram, Andu un Elīnu Līcēm, Evitu Sniedzi. Lai „Divu 
torņu” skaistums priecē cesvainiešus un ikvienu, kas 
tur iegriežas!”

Cesvaines vidusskolas 6.b klases skolniece Vita 
Ozoliņa starptautiskajā Unesko (Apvienoto Nāciju 
izglītības, zinātnes un kultūras organizācija) orga-
nizētajā konkursā ieguva 8. vietu savā vecuma 
grupā. Vita gleznoja konkursa darbu, kura latviskais 
tulkojums ir "Par gaismām un ēnām". Viņas skolotāja 
Ērika Aļeksejeva. Darbs tika sūtīts uz konkursa norises 
vietu – Parīzi. Konkurence bija ļoti liela – 4092 jauno 
autoru darbi. Vita ir aicināta uz Parīzi, Luvru – pasaulē 
visvairāk apmeklēto muzeju saņemt balvu. 

15. maijā Sarkaņu pagasta “Kalnagravās” no-
tika pašvaldību avīžu konkursa “Spicā                    
 spalva – 2009” noslēguma pasākums. Šīgada “Spicās 
spalvas” gods – “Cesvaines Ziņām”. Konkursā 
piedalījās Madonas rajona pašvaldību izdevumi. 
Avīzes vērtēja žūrija – Latvijas Pašvaldību savienības 
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Dace 
Zvirbule, SIA „Madonas poligrāfi sts” korektore Tija 
Seiksta, Madonas rajona laikraksta „Stars” redak-
tores vietniece Žeņa Kozlova un avīzes “Sarkaņu 
Ziņas” redaktore Valda Kļaviņa. Avīzēm piešķīra arī  
nominācijas, piemēram, „Informatīvākais izdevums”, 
„Skolas ziņas”, „Redaktora sleja”, „Problēmraksts” un 
daudzas citas. "Cesvaines Ziņas" saņēma nomināciju 
"Vēstures atspulgi". 

*****

studija. Stu-
dijā neatkarī-
gi no vecuma 
d a r b o j a s 
visi, kam pa-
tīk gleznot, 
zīmēt un iz-
mēģināt roku 
citās vizuālās 
mākslas jo-
mās. 

Studijas dalībnieces un gleznošanas pasniedzēja 
Kristīne Šulce (pa kreisi).

*****

bet jo īpaši Denijas Krūmiņas un Samantas 
Rumpītes māmiņām par peļu tērpu šūšanu, 
Haralda Bikšes vecākiem par vāverēnu 
un ežuku krekliņiem, Beatrises Vīgupes 
māmiņai par sarūpētām matu lentēm, auk-
lītei Zaigai Grasmanei par svārciņu šūšanu 
vāverītēm. 

Paldies arī vidusskolas kolektīvam par 
labvēlīgu attieksmi un atsaucību, atļaujot rī-
kot koncertu vidusskolā. Bērniem bija liels 
piedzīvojums braukt uz mēģinājumiem un 
koncertu ar skolas lielo autobusu. 

"Zaķēni" dejā.

Mācību gadu noslēdzot, patīkamu pār-
steigumu Cesvaines vidusskolas trim sko-
lēniem sagādāja Greta Bakša no Siguldas, 
dāvinot viņiem velosipēdus. Bakšas kundze 
to darījusi ar domu, lai bērni, kuri dzīvo 
tālu no skolas, uz mācībām varētu braukt 
ar riteni.  

Velosipēdus saņēma Zane Ozoliņa, 
Ieva Gavare un Toms Nora, kuri nedzīvo 
pilsētā, un svarīgākais, ka viņi ir sevi pie-
rādījuši mācībās, teicami startējot mācību 
olimpiādēs.  

Gunas Graudiņas foto

Gunas Graudiņas foto

Zane, Ieva 
un Toms bija 
pārsteigti 
par negaidīto 
dāvanu. 

Gunas Graudiņas foto
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23. aprīļa 
domes sēdē:

• Apstiprināja Cesvaines pilsētas ar 
lauku teritoriju domes 2008. gada 
saimniecisko pārskatu. 

• Apstiprināja SIA „Cesvaines siltums” 
2008. gada pārskatu.

• Apstiprināja pašvaldības aģentūras 
„Cesvaines tūrisma centrs” 2008. 
gada pārskatu. 

• Piekrita ņemt aizņēmumu Ls 
143 000 Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai atklāta projektu iesniegumu 
konkursa Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2007.  – 2013. gadam 
projekta „Tautas nama rekonstrukcija, 
tā teritorijas labiekārtošana un 
bibliotēkas rekonstrukcija Cesvaines 
pašvaldībā” realizēšanai ar Valsts 
kases noteikto procentu likmi uz 20 
gadiem ar atlikto maksājumu uz 2 
gadiem.

• Nolēma piedalīties projekta „Jaunas 
skolas Cesvainē būvniecība” ietvaros 
realizējamās Cesvaines skolas 
630 vietām 3. kārtas būvniecības 
īstenošanā, garantējot līdzfi nansējumu 
20 % apmērā, kas ir Ls 183 114 no 
būvniecības izmaksām. 

• Vienai iedzīvotājai, kam nodega 
dzīvojamā māja, piešķīra neatliekamo 
palīdzību Ls 100 apmērā. 

• Nolēma lūgt Ministru kabinetu nodot 
īpašumā bez atlīdzības būvi – mūra 
tiltu pār Kujas upi pie „Lejzemnieku” 
mājām, kas atrodas uz pašvaldībai 
piekrītoša īpašuma.

• Diviem iedzīvotājiem iznomāja 
zvejas tiesības Mazajā Virānes ezerā 
pašpatēriņa zvejai. 

• A.Dargevicas īpašumā pret pajām 
iegūtajai kūtij un šķūnim piešķīra 
nosaukumu „Pļaviņas 2” un adresi 
„Pļaviņas 2”. 

• Atļāva A.Dargevicai atkārtoti 
ekspluatācijā nodot saimniecības 
ēku. 

• Piekrita mainīt nosaukumu J. Buļa 
nekustamajam īpašumam, kas sastāv 
no zemes un uz tās esošās ēkas 
no „Minerālmēslu noliktava” pret 
„Urpuļi”.

• Izveidoja saimniecības ēkas „Pļaviņas 
2” ekspluatācijā pieņemšanas 
komisiju.

• Izveidoja jaunlopu kūts „Piekalniešos” 
ekspluatācijā pieņemšanas komisiju. 

• Par zemes izmantošanas laiku ( 5 gadi) 
piekrita samazināt maksu par lietošanā 
piešķirto zemi „Liepziedos”.

• Par zemes izmantošanas laiku un 
darba stāžu lauksaimniecībā piekrita 
samazināt maksu par lietošanā 
piešķirto zemi „Ezerniekos”.

• Piekrita pārņemt domes īpašumā 
valsts dzīvojamās mājas Dārzu ielā 2 
neprivatizēto daļu – dzīvokļa īpašumu 
Nr.8 un kopīpašuma domājamo daļu. 

Pašvaldības attīstība 
- Cesvaines novada patstāvības un 
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana; 
- Cesvaines novada sadarbība ar 
kaimiņu (Madonas, Gulbenes, 
Lubānas) un citiem novadiem; 
- Cesvaines pašvaldības attīstības 
programmas un teritorijas plānoju-
ma pārskatīšana atbilstoši reālajai 
situācijai; 
- Eiropas Savienības un valsts 
investīciju līdzekļu piesaiste paš-
valdības attīstībai;
- Cesvaines novadā pieņemto 
lēmumu un notiekošo pasākumu 
popularizēšana (laikraksts „Ces-
vaines Ziņas”, mājas lapa); 
- Nacionāli patriotisko ideju un 
organizāciju atbalstīšana; 
- Novada vides sakārtošana un 
uzturēšana kārtībā; 
- Atbalsts tūrisma centra attīstībai, 
atsevišķas tūrisma sadaļas izveide 
mājas lapā; 
- Sadarbība un atbalsts uzņēmē-
jiem pašvaldības kopīgo jautājumu 
risināšanā; 
- Jaunatnes organizāciju aktivitāšu 
un iniciatīvu atbalstīšana. 

Infrastruktūra 
- Cesvaines pilsētas ūdenssaim-
niecības projekta pabeigšana 
(attīrīšanas ietaišu izbūve); 
- Cesvaines skolas nākamo kārtu 
(sporta zāle, stadions) būvniecība; 
- Cesvaines pils atjaunošanas 
turpināšana, tādējādi piesaistot 
novadam tūristus;
- Kultūrvēsturisko objektu sagla-
bāšana lauku teritorijā; 
- Pilsētas ielu un lauku ceļu uz-
turēšana, remonts, atjaunošana; 
- Madonas ielas rekonstrukcija gar 
jauno skolu; 
- Pašvaldības katlu mājas un 
siltumapgādes sistēmu rekonstruk-
cija, piesaistot Eiropas Savienības 
līdzekļus; 
- Atbalsts valsts infrastruktūras 
objektu saglabāšanai (dzelzceļš, 
pasts u.c.); 
- Atbalsts jaunajām informācijas 
tehnoloģijām;
- Ielu apgaismojuma tīkla pilnvei-
došana; 
- Ielu un māju informācijas zīmju 
atjaunošana un uzstādīšana Ces-
vainē. 

Izglītība 
- Cesvaines vidusskolas pirmās 
kārtas parāda nomaksa 
- Pirmsskolas izglītības iestādes, 
sākumskolas, mūzikas un mākslas 
skolas materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana; 
- Cesvaines internātpamatskolas 
iekļaušana novada izglītības un 
sociālo jautājumu risināšanā; 
- Cesvaines izglītības iestāžu peda-
gogu tālākizglītības atbalstīšana, kā 
arī logopēdu, sociālo pedagogu, psi-
hologu amata vienību saglabāšana; 
- Autoapmācības kā alternatīvās 
izglītības programmas saglabāšana 
vidusskolā; 
- Vidusskolas materiāli tehniskās 
bāzes pilnveidošana, lai tā kļūtu 
par efektīvu novada izglītības un 
kultūras centru; 
- Pašvaldības, skolas un vecāku 
komunikācijas un sadarbības uz-
labošana; 
- Mūžizglītības atbalstīšana, sa-
darbojoties ar citiem novadiem un 
valstīm, piesaistot Eiropas Savienī-
bas un citu projektu fi nansējumu. 

Sociālie pakalpojumi un veselība 
- Veselības aprūpes pakalpojumu 
saglabāšana novadā; 
- Sociālo pakalpojumu sniegšanas 
kvalitātes uzlabošana; 
- Pansionāta rekonstrukcijas darba 
turpināšana; 
- Sociālo dzīvokļu fonda veidošana, 
remonts;
- Jauniešu centra izveides atbalstīšana; 
- Atbalsts zupas virtuves izveidošanai. 
Kultūra un sports 
- Novada kultūras un sporta politi-
kas veidošana, iekļaujoties Vidze-
mes reģiona sastāvā; 
- Kultūras un sporta aktivitāšu 
veicināšana; 
- Pašdarbības kolektīvu atbalsts; 
- Kultūras nama renovācija; 
- Cesvaines un Kraukļu bibliotēkas 
uzturēšana, jumtu segumu maiņa 
- Pašvaldību bibliotēku iekļaušana 
vienotā bibliotēku informācijas 
sistēmā;
- Sabiedrisko organizāciju un intere-
šu grupu darbības atbalsts; 
- Sadarbība ar tradicionālajām reli-
ģiskajām konfesijām. 

Vēlētāju apvienības "Savam novadam" priekšvēlēšanu programma

Iepriekšējās pašvaldību vē-
lēšanas notika 2005. gada 12. 
martā. Cesvainē šīm vēlēšanām 
pieteikti divi vēlēšanu saraksti 
„Savam novadam” un „Mēs 
Cesvainei”. 

„Savam novadam” līderis 
ir pašvaldības vadītājs Vilnis 
Špats, kurš šajā amatā strādā 
10 gadus. Saruna ar viņu.

Kas ir paveikts pēdējo četru 
gadu laikā? 

 – Pārlasot savu teikto 2005. 
gada februāra „Cesvaines Ziņās”, 
secinu, ka liela daļa no tā, ko to-
reiz esam plānojuši, šodien jau ir 
paveikts.  

Tolaik tikko bija noticis pils 
ugunsgrēks, un skolas arī vēl 
nebija. Svarīgākais, kas mums 
ir izdevies, ir novērsta ārkārtas 
situācija izglītībā un uzbūvēta 
skola. Vienlaikus ar jaunās skolas 
projektēšanu un celtniecību bija 
jāveic arī atjaunošanas darbi pilī. 
Tas bija smags laiks. Vienlaikus 
ne tik raiti īstenojās ūdenssaim-
niecības un kanalizācijas sistēmu 
rekonstrukcijas projekts. Tagad 
Cesvainē ir atdzelžošanas stacija 
un uzlabota ūdens kvalitāte, bet 

Vēlētāju apvienības "Savam novadam" 
deputātu kandidāti 

darbs pie projekta vēl turpinās. 
Pašlaik rit notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu izbūves darbi. Otrs lielais 
vides projekts – atkritumu apsaim-
niekošana – ir noslēdzies. Runājot 
par vienu no smagākajām sfērām 
– sociālo darbu – varam priecāties, 
ka ir uzlabojusies dzīve pansionā-
tā. Tiek atjaunota 120 gadus vecā 
ēka gan no iekšpuses, gan ārpuses. 
Apjomīgs remonts notika Kraukļu 
skolā, kur pašlaik darbojas biblio-
tēka un folkloras kopa. Remontēta 
ir arī Cesvaines bibliotēka, bērnu-
dārza veļas māja un veikti citi dar-
bi. Ir izdevies veiksmīgi realizēt 
ceļu fonda līdzekļus. Paliekošā-
kais – māju norādes laukos,  ielu 
apgaismojuma ierīkošana un atjau-
nošana pilsētā. Kopā ar Nacionālo 
karavīru biedrību uzstādījām pie-
minekli nacionālajiem partizāniem 
Kraukļos.   

Katrs darbs paņem laiku, izdo-
mu un laika gaitā piemirstas, kas 
ir izdarīts. Tāpēc, ka tā ir ikdiena. 
Bet tie ir redzamākie darbi. Ja ne-
būtu būvēta skola, tad liktos, ka 
pils ir liels projekts. Ļoti smagi 
gāja ar skolas celtniecību, taču šis 
process vēl nav beidzies. Jādomā, 

kā tikt galā ar pirmās kārtas parādu. 
Rit iepirkums skolas būvniecības 2. 
kārtai (sporta zāle, saimnieciskais 
bloks) un dokumentācijas sagata-
vošana 3. kārtai (stadions). 

Kas jāizdara jaunajai deputātu 
komandai?

 – Galvenais ir saglabāt visas ie-
stādes un uzņēmumus tādā līmenī, 
kā tie ir pašlaik. Lai saglabātos gan 
iestādes, gan iespēju robežās darba-
vietas un nebūtu nekas jāslēdz. 

Jāsamaksā skolas būvniecības pa-
rāds. Mūs ne vienmēr ir atbalstījusi 
vadība un ierēdņi Rīgā. Ļoti žēl, ka 
nemaz neatbalsta pašu rajona vadī-
ba. Ja rajons būtu atbalstījis, parāda 
nebūtu. Jāstrādā pie nākamo skolas 
kārtu būvniecības. Ir jāturpina bēr-
nudārza ēkas remonts. Jārekonstruē 
kultūras nama un bibliotēkas fasā-
des, skvēriņš starp tām. Jādomā, kā 
piesaistīt līdzekļus pils atjaunošanai. 
Pašvaldībai būs jādomā arī par inter-
nātskolas ēku uzturēšanu. Jaunajai 
deputātu komandai vajadzētu rast 
risinājumu jaunās estrādes vietas 
sakārtošanai parkā. Tas gan nav 
no mums atkarīgs, bet gribētos, lai 
dzelzceļu saglabātu, pasts paliktu, 
lai virsmežniecība paliktu Cesvainē, 

lai „Cesvaines piens” nesamazinā-
tu ražošanu. Pašlaik rit sarunas ar 
banku, kura būtu gatava atvērt fi liāli 
Cesvainē.   

Kā ir veicināta uzņēmējdarbī-
bas attīstība Cesvainē?

 – Pašvaldība to var veicināt, 
radot vidi – ūdenssaimniecības, 
atkritumu, ceļu un infrastruktūras 
sakārtošanu un citas lietas. Arī 
skola ir infrastruktūras objekts un 
bērni nav jāved kaut kur tālu mā-
cīties. Vislabākais būtu, ja veidotos 
jaunas darbavietas vai saglabātos 
esošās, bet to tiešā veidā pašvaldība 
nevar ietekmēt (izņēmums ir savas 
iestādes).

Kas tiks darīts parka sakopša-
nā un labiekārtošanā? 

 – Labiekārtošanu un jaunu 
stādījumu veidošanu var veikt 
tikai saskaņā ar plānu speciālistu 
uzraudzībā. Lai parkā ikdienas kas 
notiktu, būtu nepieciešams speciāls 
fi nansējums, kas pašlaik noteikti 
nebūs, jo nav prioritāte. Pašlaik 
parka kopšana ir labiekārtošanas 
nodaļas kompetencē, kas ir vi-
ens no tās pienākumiem. Varētu 
aktualizēt parka labiekārtošanas 
plāna izstrādi.

Vēlēšanas
Vilnis Špats, Cesvaines pilsētas 

ar lauku teritoriju domes priekš-
sēdētājs, 

Didzis Baunis, Cesvaines vidus-
skolas direktors, 

Anita Kanča, Cesvaines inter-
nātpamatskolas direktora vietnie-
ce izglītības jomā, 

Vēsma Nora, Cesvaines biblio-
tēkas vadītāja, 

Juris Rozenbergs, Cesvaines 
sociālās aprūpes centra pārvald-
nieks, 

Jānis Vanags, SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” tehnis-
kais speciālists, 

Iveta Raimo, Cesvaines pilsētas 

ar lauku teritorijas domes projektu 
koordinatore, 

Ilgonis Vasilišins, uzņēmējs, 
Ginta Ustinova, SIA „Centrs 

Mora” valdes locekle, 
Aldis Krūmiņš, pensionārs, 
Gita Mickeviča, bezdarbniece, 
Inguna Luce, Cesvaines vidus-

skolas skolotāja, 
Skaidrīte Aveniņa, Cesvaines 

pirmsskolas izglītības iestādes 
vadītāja, 

Roberts Driķis, z/s „Tirzupi” 
īpašnieks, 

Baiba Putniņa, Cesvaines mūzi-
kas un mākslas skolas skolotāja, 

Selga Leimane, Cesvaines in-
ternātpamatskolas skolotāja. 

Saruna ar "Savam novadam" līderi Vilni Špatu

Guna Graudiņa

SIA „Latvijas energoceltnieks” šī 
gada sākumā iesūdzēja tiesā Cesvaines 
pašvaldību par pamatparāda, nokavējuma 
procentu un zaudējumu piedziņu par 
Cesvaines skolas būvniecības darbiem. 
Vidzemes apgabaltiesa nosprieda prasību 
daļēji apmierināt. Ņemot vērā līguma 
noteikumus, pašvaldība pārsūdzējusi 
tiesas spriedumu daļā par pamatparāda 
un nokavējuma procentu piedziņu. 

Lietu pēc būtības izskatīs Augstākās 
tiesas Civillietu tiesu palāta.

Gunas Graudiņas foto
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Vēlētāju apvienības "Savam novadam" priekšvēlēšanu programma

Vidusskolā

Daži atgadījumi skolā ir radī-
juši vajadzību uzrakstīt nelielas 
pārdomas.

Atcerieties, kā sākās skolas būv-
niecība – ar vecāku organizētu talku, 
kad tika nojaukti šķūnīši un sakopta 
celtniecības vieta. Kopā esam iegul-
dījuši daudz laika, paveikuši lielu 
darba apjomu, lai mūsu skola tiktu 
uzbūvēta. Bērnu vecāki, skolas ab-
solventi un citi investori ir ieguldījuši 
ne mazums naudas, lai klases tiktu 
aprīkotas ar modernām tehnoloģijām 
un citām nepieciešamām lietām.

Skolu vēlamies saglabāt pievilcī-
gu un sakoptu. Tāpēc lūdzu arī visus 
vecākus skaidrot bērniem, kādai jābūt 
attieksmei pret īpašumu. Pašlaik sko-
las gaiteņu griesti ir sabojāti un tiks 
salaboti ar skolēnu vecāku atbalstu. 
Taču nepatīkamākais ir tas, ka daži 
bērni tīšām meta bumbiņu tik spēcīgi, 
lai griestos parādītos caurums. Gries-

tos tika mestas monētas ar mērķi, lai 
tās tur iestrēgtu. Nesen lasīju rakstu 
par kādu ASV muzeja darbinieku, 
kurš bija sabojājis gleznu. Tiesa pie-
sprieda vairāk nekā simts tūkstošu 
dolāru lielu soda naudu.

Cesvaines vidusskola cenšas 
bērniem radīt iespējas saņemt pēc ie-
spējas labāku izglītību – kvalitatīvu 
un daudzpusīgu. Skolas un vecāku 
mērķis attiecībā uz bērniem sakrīt, tas 
attiecas arī uz audzināšanu. Vēlamies, 
lai izaug godīgs, kārtīgs un strādīgs 
cilvēks, kurš ir labvēlīgi noskaņots 
pret citiem un arī apkārtējo vidi. Taču 
labvēlīgs iznākums iespējams tad, ja 
notiek sadarbība un komunikācija. 
Tas nozīmē, ka skolai un vecākiem 
ir vienota nostāja, skolotājs uzklausa 
vecākus un palīdz viņiem, kā arī otrādi 
– vecāki uzklausa skolotāju un palīdz 
viņam. Labvēlīgs iznākums nebūs tad, 
ja skola cīnīsies pret smēķēšanu, bet 

vecāki pirks bērniem cigaretes. 
Labvēlīgs iznākums nebūs arī tad, 
ja vainosim skolu par to, ka skolēns, 
izsitis sienā caurumu, par to aiz mu-
guras smīnēs. Nepieņemama ir bērnu 
audzināšana ar siksnas palīdzību, jo 
jāatceras, ka vardarbība rada vardar-
bību, un uzkrājusies agresija vēlas 
izpausties, pie tam tas var notikt 
dažādos veidos.

Skolēnu vecākiem esmu sagatavo-
jis dažus ieteikumus. Varbūt, sekojot 
tiem, var izvairīties no pārpratumiem, 
padarīt vidi draudzīgāku un atrast 
savstarpējo sapratni:

Ja nav īstas skaidrības vai rodas 
kādas šaubas par notiekošo skolā, 
nekautrējieties, zvaniet klases au-
dzinātājam (vēlams no plkst. 16.00 
līdz 17.00). Var zvanīt arī skolas 
administrācijai vai rakstīt uz e-
pastu Didzis.Baunis@cesvaine.lv

• Ja otro nedēļu pēc kārtas klases 

audzinātājs nav parakstījis dienas-
grāmatu, jautājiet viņam   iemeslu.

• Vismaz reizi gadā atnāciet uz 
individuālu sarunu ar klases audzi-
nātāju.

• Savus ieteikumus iesniedziet 
Cesvaines vidusskolas padomei (e-
pasts cesvsk.padome@inbox.lv ), jo 
vecāku viedoklis ir nozīmīgs.

Bērns mājās bieži izstāsta tikai 
savu patiesību, kas ne vienmēr at-
bilst īstenībai. Īstenību ir iespējams 
noskaidrot.

Skola ir vecāku galvenais palīgs 
bērnu audzināšanā. Skolotāji un 
skolas darbinieki atbilstoši profe-
sionālajai ētikai izturas ar cieņu gan 
pret bērniem, gan bērnu vecākiem. 
Korekti būtu tādu pašu cieņu saņemt 
arī pretī. Paldies visiem vecākiem 
par sapratni, atbalstu un sadarbību!

Cienījamie skolēnu vecāki!

"Ar zilu ceriņzaru..." 
"Ar zilu ceriņzaru vēstuli tev 

rakstu”. Ar šādu nosaukumu 15. 
maijā  izskanēja skolas interešu iz-
glītībā iesaistīto  skolēnu un viņu 
pedagogu sagatavotais atskaites 
koncerts. Šajā koncertā piedalījās 
visi pulciņi, kuros skolēni dzied, 
spēlē, dejo, runā. Varējām klausī-
ties trīs koru, divu estrādes grupu 
sastāvu, ģitāristu priekšnesumus, 
klausīties skatuves runas pulciņā 
iesaistītos bērnus, vērot sarīkojuma 
deju soļus, piedalīties teātra sporta 
improvizācijā, pasmieties par teātra 
spēlēšanu un iepazīties ar strečinga 

"Tīnis – 2009"
8. maijā kļuva zināmi šī gada 

Cesvaines vidusskolas Tīne un 
Tīnis. Tie ir – Kristīne Sipāne 
(6.a) un Matīss Vestmanis (5.a). 
Konkursā piedalījās klašu izvirzītie 
pārstāvji no 5. līdz 8. klasei, kopā 
astoņi dalībnieki: Ilze Trusa (5.a), 
Matīss Vestmanis (5.a), Edgars Beļ-
kevičs (5.b), Kristīne Sipāne (6.a), 
Regīna Grosa (6.b), Simona Grāvīte 
(8.a), Judīte Kamendere (8.b), Egija 
Borenkova (8.b). Katram dalībnie-
kiem bija jāsagatavo prezentācija 
par sevi un priekšnesums „Mans 

Cesvaines vidusskolas vadība 
iesaka vecākiem padomāt, kā 
audzinām savus bērnus. Šajā 
saistībā ir kāds pamācošs teksts 
no Hjūstonas (ASV) policijas ie-
teikumiem vecākiem, kuri vēlas 
izaudzināt noziedznieku.

Kā izaudzināt huligānu:
1. No pašas bērnības dodiet bēr-

nam visu, ko viņš pieprasa. Tādē-
jādi viņš zinās, ka pasaule ir radīta 
viņam.

2. Ja bērns saka sliktus vārdus, 
priecājieties. Tas pamudinās viņu 
apgūt jaunas frāzes un izmēģināt tās 
gan sarunās ar jums, gan ar citiem 
cilvēkiem. 

3. Vajag priecīgi smieties par katra 
viņa kaprīzi un bezkaunīgu izlēcienu, 
tad bērns sevi uzskatīs par gudru un 
attapīgu.

4. Nedrīkst bērnam neko teikt, 
kad viņš dara ko ļaunu. Nekad mūžā! 
Nabagam var piemesties vainas kom-
plekss. Un kas tad būs, ja viņš kādreiz 
nokļūs nelaimē, piemēram, ja viņu 
arestēs par automašīnas zādzību? Cik 
ļoti tad viņam būs jācieš no pārliecī-
bas, ka sabiedrība viņu vajā!

5. Vienmēr savāciet visas lietas, 
ko mīlulis izmētā, nelieciet darīt to 
viņam pašam. Šādā veidā jūs viņā 
izveidosiet nelokāmu pārliecību, ka 
viņš nav atbildīgs par savu rīcību, bet 
visi apkārtējie gan ir. 

6. Gādājiet, lai māja ir tīra un 
trauki sterili, bet bērna dvēsele at-
tīstīsies pati.

7. Strīdieties ar laulāto draugu 
bērna klātbūtnē, lai viņš pierod pie 
domas, ka vecāki reiz izšķirsies.

8. Noteikti ļaujiet bērnam lasīt 
visu literatūru pēc kārtas, skatīties 
jebkuru televīzijas programmu, ļau-
jiet visu izmēģināt viņam pašam – tas 
būs labs veids, kā viņš varēs izzināt, 
kas viņam ir labs un kas – slikts.

9. Dodiet tik daudz naudas, cik 
vien viņš grib, lai nevajadzētu naudu 
pelnīt pašam. Tas taču būtu patiesi 
traģiski, ja viņam būtu jānomokās ar 
naudas pelnīšanu, kas jādara jums!

10. Apmieriniet katru bērna ie-
gribu! Lai viņš ēd visu to labāko, 
izmēģina alkoholiskos dzērienus un 
narkotikas, lai viņa rīcībā ir visas 
ērtības. Jāgādā,  lai viņam nekas ne-
trūktu, jo citādi viņš varētu izaugt par 
nervozu un kompleksiem nomocītu 
cilvēku.

11. Vienmēr un jebkurā situācijā 
aizstāviet savu bērnu – īpaši jau dom-
starpībās ar kaimiņiem, skolotājiem 
un policistiem. Nedrīkst pieļaut, lai 
bērnam kāds nodarītu pāri, jo tikai 
viņš vienīgais drīkst darīt pāri visiem 
pārējiem, sākot jau ar vecmāmiņu. 
Ja bērns nokļūs īstās nepatikšanās, 
jūs vienmēr varēsiet sevi attaisnot,-
teikdams: Es viņu tik ļoti mīlu, ka 
nespēju neko aizliegt. Un jau tagad 
sagatavojieties skumjai dzīvei pēc 
tam, kad jūsu atvase nokļūs ieslo-
dzījumā uz ilgu laiku. 

Protams, šie ieteikumi ir absolūti 
pretēji tam, ko mums māca bērnu 
audzināšanas atziņas. Šajā tekstā ir 
daļa patiesības. Kura? To izlemiet 
paši!

(stepa vingrošana) pulciņa darbu. 
Koncerta laikā atzinības rakstus 

saņēma tie vecāki, kuru bērni guva 
labus panākumus rajona olimpiādēs 
un ir izcili sportisti. Mēs šogad va-
ram lepoties ar to, ka salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu mūsu panākumi 
ir auguši. Paldies saku visiem skolo-
tājiem, kas daudz darba ir guldījuši, 
lai mūsu bērni varētu lepoties ar sa-
viem panākumiem gan mācībās, gan 
darbojoties dažādos interešu pulci-
ņos. Protams, paldies vecākiem par 
skolas centienu atbalstu! 

talants”. Pasākuma norises gaitā bija 
jāpiedalās viktorīnā un jādejo deja. 
Pasākumu organizēja 7. a klase un 
vadīja Signe Mihejenko un Sindija 
Tipaine. Pretendentus vērtēja žūrija 
– direktors Didzis Baunis, latviešu 
valodas skolotāja Biruta Spridzāne, 
matemātikas skolotāja Silvija Rimša, 
pagājušā gada Tīņi – Laura Ruicēna 
un Toms Skujiņš. Bez galvenajiem 
tituliem tika piešķirtas arī nominā-
cijas – „Drošākā”, „Draudzīgākais” 
un „Ar vislabāko ritma izjūtu ap-
veltītais”.  

 "Sprīdītim" koncertiem piepildīts laiks 

Dzied 1.,2.klašu koris kopā ar skolotāju Olitu Ķimeli, diriģente Antra Āboltiņa.

Priekšplānā: 
šī gada 
uzvarētāji – 
Kristīne un 
Matīss, 
aiz viņiem 
"Tīņi – 2008" 
Laura un Toms.

Gunas Graudiņas foto

Gunas Graudiņas fotoGuna Graudiņa

Sarma Kurme, direktora vietniece ārpusklases darbā

Didzis Baunis, Cesvaines 
vidusskolas direktors    

22. maijā Cesvaines vidusskolā 
notika koncerts, kurā uzstājās 
čehu skolēnu folkloras kopa 
"Čučoriedky" un Cesvaines vi-
dusskolas tautas deju kolektīvs 
"Sprīdītis". 

23. maijā "Sprīdītis" un čehu drau-
gi piedalījās tautas deju festivālā 
"Latvju bērni danci veda" Madonā. 
Vērienīgajā pasākumā piedalījās ap 
3500 bērnu un jauniešu no visas 
Latvijas.

30. maijā kolektīvs dejos Mado-
nas rajona tautas mākslas kolektīvu 
svētkos. Zināms, ka septembrī 
"Sprīdītis" dosies atbildes vizītē 
uz Čehiju. 

Lai kolektīvam priecīgiem iespai-
diem bagāta vasara!

"Sprīdītis" koncertā Cesvaines vidusskolā un kolektīva vadītājs Jānis Šķēle.
Gunas Graudiņas fotoGuna Graudiņa

No žurnāla ”Patiesā Dzīve”, 
Nr.4, 2009 

Kā nevajag 
audzināt bērnus
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Koncerts 2008. gada 6. decembrī Cesvaines 
vidusskolas aulā

•

Vēlētāju apvienības "Mēs Cesvainei" priekšvēlēšanu programma

Saruna ar saraksta "Mēs Cesvainei" 
vienīgo kandidātu Jāni Vizuli. J.Vizulis 
2005. gadā absolvējis Barkavas arodvi-
dusskolu, pašlaik ir SIA "Karnevāls" 
valdes loceklis.

Kas ir tas, kas jūs pamudināja kan-
didēt?

– Cesvaines novada domes vēlēšanās 
kandidēju, jo vēlos veicināt Cesvaines no-
vada attīstību. 

Ja jūs būtu Cesvaines novada vadītājs, 
kas būtu pirmais, ko mainītu Cesvaines 
novadā?

– Es esmu piemērots Cesvaines nova-
da vadītāja amatam, jo man ir inovatīvas 
idejas, liels darba spars, zināšanas finanšu 
jomā, teicamas prezentēšanas spējas, pie-
redze vadošā amatā un es vēlos pēc labākās 
sirdsapziņas darīt visu, lai veicinātu Cesvai-
nes novada labklājību.

Pirmkārt, jāmaina domes darba stils, 
liekot uzsvaru uz domes darbinieku attiek-
smi pret iedzīvotājiem. Ir jādefinē konkrēti 
darba pienākumi domes pakļautībā esoša-
jiem darbiniekiem un jāseko līdzi darba 
rezultātiem. 

Otrkārt, kopīgi ar Cesvaines novada 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem jāizstrādā 
reāls Cesvaines novada attīstības plāns un 
stingri pie tā jāpieturas. Mums ir jāsaprot, 
uz kurieni mēs virzāmies un ko vēlamies 
sasniegt.

Treškārt, domei jāveicina tas, lai Cesvai-
nes novada attīstībā iesaistītos arī paši ie-
dzīvotāji gan ar idejām un priekšlikumiem, 
gan ar darbiem. 

Ceturtkārt, jāveic Cesvaines novada 
budžeta optimizācija, lai varētu pēc iespē-
jas ātrāk nomaksāt parādu par jaunuzcelto 
Cesvaines vidusskolu un turpināt atlikušo 

Jūs jautājat Saruna ar "Mēs Cesvainei" līderi Jāni Vizuli

1. Pilsētas attīstība 
Tūrisms. Izveidot Cesvaini par vienu no 

apmeklētākajiem tūrisma centriem Latvijā, 
Baltijā, Eiropā. Informācija un reklāma par 
Cesvaini dažādos tūrisma bukletos, ceļve-
žos – gan drukātajos, gan interneta vidē eso-
šajos. Ir nepieciešams radīt vidi, kur tūristi 
gribētu atgriezties vēl un vēl. Tā ir sakopta 
apkārtne, atpūtas iespējas, viesu nami, da-
bas takas utt. Pilsētai jāsaņem maksimāls 
finansiāls ieguvums no tūrisma attīstības. 
Jāveicina sadraudzība un sadarbī-
ba ar pilsētām Latvijā un ārvalstīs. 
Pasākumi pilsētai. Vēl viena pilsētas at-
tīstības ideja ir ikgadēji pilsētas pasākumi. 

Par namu apsaimniekošanu 
Cesvainē nav neviena namu apsaimniekotāja.  Ie-

dzīvotāji var kaut ko darīt savā dzīvoklī un arī dara, 
bet kopējās lietas vienkārši stāv.  Protams, ir iespēja 
nama/kāpņutelpas iedzīvotājiem “samesties kopā” 
un kaut kā risināt šos nu jau smagi sasāpējušos jau-
tājumus, bet tas gandrīz vienmēr ir lemts neveik-
smei, jo tas nozīmē ievērojamu sava laika veltīšanu 
kopējam labumam, kas reti kuram ir pa spēkam un 
arī rezultāts ir “ar dakšām ūdenī rakstīts”, jo daudz-
dzīvokļu māju iemītnieku spēja par kaut ko vienoties 
ir nesekmīga.  Jautājumus par finanšu pārvaldīšanu 
un uzraudzību, kvalificētu speciālistu piesaistīšanu 
nepieciešamajiem uzturēšanas un remontu darbiem 
un ilgtspējīgas attīstības izstrādāšanu es pat nepie-
minu.  Privāta uzņēmuma izveidi esam izskatījuši 
un secinājuši, ka bez pašvaldības atbalsta tā izveide 
tikai Cesvainei vien nav rentabla.  Šādos apstākļos 
Cesvaines domei kā vienīgajai institūcijai, kas 
gādā par saviem iedzīvotājiem, ir jāuzņemas šāda 
uzņēmuma izveide, iespējams, uz esošā komunālo 
pakalpojumu uzņēmuma bāzes. (Raitis Āboltiņš, 
Krasta ielas iedzīvotājs)

Atbild Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs. Ir divi 
pašvaldības SIA un katram ir noteikts, par ko atbild. 
Pašvaldība var uzņemties iniciatīvu un organizēt sarunas 
par attiecīgu tēmu, pieaicinot speciālistus. Kā tas bija 
nesen, kad notika sapulce daudzdzīvokļu māju iedzīvo-
tājiem, kur interesenti tika aicināti rakstīt projektu māju 
siltināšanai. Domāju, ka komunālais uzņēmums varētu 
arī sniegt namu apsaimniekošanas pakalpojumus, tikai 
iedzīvotājiem jārēķinās, ka par darbu attiecīgi būs arī 
jāmaksā. Taču jāatceras, ka mēs vairs nedzīvojam pado-
mijā un namu apsaimniekošana ir tikai pašu iemītnieku 
(ēku īpašnieku) ziņā. Namu apsaimniekotājs jāizvēlas 
ēkas īpašniekiem. Mājas iedzīvotājiem būtu jāaicina 
komunālā uzņēmuma vadība un tad jālemj, vai jūs būtu 
gatavi, ka uzņēmums māju apsaimnieko. Var lemt par 
citu modeli, piemēram, izvirzot mājas vecāko, kuram 
katru mēnesi maksā, un viņš organizē šos darbus. 

Par auto novietošanu
Automašīnu skaits ir pieaudzis, radot problēmas 

iedzīvotājiem, tai skaitā pašiem auto īpašniekiem. Pie 
daudzdzīvokļu mājām daudzviet auto tiek novietoti 
zālienā, priekšā ieejas durvīm un tamlīdzīgi, jo tos 
vienkārši nav kur likt.  Ziemā tas sagādā papildu 
grūtības, jo nevar iztīrīt ceļu. Pieļauju, ka lielākā 
daļa iedzīvotāju būtu gatavi praktiski iesaistīties šī 
jautājuma risināšanā, tikai vajadzīga iniciatīva un 
pašvaldības atbalsts. Pie daudzdzīvokļu mājām, kur 
tas ir iespējams, ir jāizveido stāvvietas uz zāliena 
rēķina, to nostiprinot un ideālā gadījumā asfaltējot.  
No domes nepieciešama pamatojuma dokumentā-
cijas izstrāde, jārēķinās arī ar rakšanas darbiem 
un komunikāciju atrašanos un daļēji – finansiālu 
atbalstu.  Pieļauju, ka  dokumentācijā jāparedz arī 
daļēja iedzīvotāju līdzdalība – finansiāla vai prak-
tiska. (Raitis Āboltiņš)

Atbilde. Lai risinātu šo problēmu, māju vecākie ir 
aicināti nākt uz pašvaldību, un kopīgi mēs rastu risinā-
jumu. Mēs varam palīdzēt, piesaistot attiecīgos speciā-
listus. Varam skatīties arī finansiālo pusi. Bet līdzīgi kā 
ar namu apsaimniekošanu, arī auto novietošana ir namu 
iemītnieku ziņā. Jāsaprot, ka vienģimeņu privātmājas 
un daudzdzīvokļu mājas ir līdzīgā statusā. Ja mēs pa-
līdzam daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, tad mums 
jāfinansē arī lauku mājas īpašnieka kanalizācijas vai 
auto stāvvietas izveide. 

Par kultūru. Vai kultūras dzīve Cesvainē nav 
vienmuļa un garlaicīga? Kādas izmaiņas sagaidā-
mas šajā jomā? (sākumskolas skolotājas) 

Atbilde. Kultūrā vienmēr var vēlēties lielāku akti-
vitāti gan no kultūras dzīves vadītājiem, gan pašiem 
iedzīvotājiem. Jāsaprot, ka kultūras dzīve jau neveidojas 
tikai no kultūras nama organizētajiem pasākumiem. Tie 
ir gan pasākumi skolā, gan mūzikas skolā, bērnudārzā 
utt. Arī tirgus būtībā ir kultūras pasākums. Pēdējos pāris 
mēnešus, man šķiet, ir bijis ko apmeklēt, ja ir vēlēšanās. 
Jaunā deputātu komanda varbūt kaut ko vēlēsies mainīt 
vai pilnveidot, tad to varēs risināt. Bet galvenais, jāsa-
mēro vajadzības ar reālajām iespējām. 

Nākamajā avīzē citi jautājumi (par atkritumiem, 
policiju). Jautāt varat personīgi, rakstiski, e-pastā: 
guna.graudina@cesvaine.lv, www.cesvaine.lv sadaļā: 
dome.

•

•

kārtu celtniecību. Ir svarīgi budžetu sadalīt 
pārdomāti un godīgi, lai veicinātu attīstību 
vispusīgi.

Ja jūs būtu Cesvaines novada vadītājs, 
ko pēc 5 gadiem Cesvaines novadā jūs 
vēlētos redzēt paveiktu?

– Vēlētos dzirdēt no Cesvaines novada 
iedzīvotājiem šādus vārdus: esmu lepns, 
ka dzīvoju Cesvaines novadā jeb nāku no 
Cesvaines novada. Braukt pa sakārtotiem 
ceļiem. Aiziet uz skaistu koncertu Cesvaines 
pils parkā. Priecāties par uzņēmējiem, kas 
uzsākuši savu darbību Cesvaines novadā un 
radījuši jaunas darbavietas. Līdz tam mums 
ļoti daudz un ražīgi jāstrādā.

Vai ir kādas lietas, kas veiktas ar jūsu 
iniciatīvu?

– Līdz šim esmu ilgi darbojies reklāmas 
un pasākumu organizēšanas jomā, līdz ar to 
man ir pieredze gan finanšu, gan juridiskajos 
jautājumos un plaši sakari ar dažādu nozaru 
cilvēkiem. Šos sakarus esmu gatavs izman-
tot Cesvaines novada attīstības labā.

Kā jūs veicinātu uzņēmējdarbības at-
tīstību Cesvainē?

– Vispirms apzināt Cesvaines novadā 
darbojošos uzņēmējus un zemniekus un 
personīgi ar katru individuāli tikties, izrunāt 
problēmas un meklēt risinājumus.

Kas saistās ar uzņēmējiem, kas darbojas 
tūrisma jomā, un mazumtirgotājiem, kas at-
rodas Cesvaines novadā, šeit pašvaldība var 
nākt pretī, piesaistot vai organizējot masu 
izklaides un kultūras pasākumus, kas no-
drošina cilvēku plūsmu Cesvaines novadā. 
Tālāk viss ir pašu rokās un atkarīgs no talan-
ta pārdot savu produktu vai pakalpojumu.

Vai jūs ko mainītu vai darītu parkā un 
kas tas būtu?

– Es negribētu nošķirt atsevišķi parku, 

es to redzu kopā ar pili kā vienu veselu. 
Atbildot uz jautājumu, tad tas jāsakārto tā, 
lai šī vieta izskatītos pēc parka, nevis pēc 
aizauguša meža. Parkam ir jābūt vietai, kur 
var atpūsties Cesvaines novada iedzīvotāji 
un viesi. Es uzskatu, ka parkam ir liels po-
tenciāls, lai tajā radītu jaunus un oriģinālus 
tūrisma produktus, kas būtu pieejami gan 
mūsu pašu iedzīvotājiem, gan viesiem. Tas 
nestu arī finansiālu labumu. 

Kā viens no svarīgākajiem uzdevumiem 
ir uzcelt parkā estrādi.

Deputāta kandidāts Jānis Vizulis.

Guna Graudiņa

Tas dotu iespēju realizēties uzņēmējiem, dā-
vātu svētku prieku iedzīvotājiem.Pasākumi 
uzlabotu Cesvaines tēlu un radītu pilsētas 
izaugsmi. 

2. Atbalsts uzņēmējiem un zemniekiem 
Nebūs uzņēmēju, nebūs nodokļu, ne-
būs valsts. Apzināt visus novada uz-
ņēmējus un zemnieku saimniecības, 
veidot diskusijas – saprast viņu pro-
blēmas un palīdzēt no domes puses. 
Izskaidrot ES fondu apguves iespējas, pa-
līdzēt saņemt finansējumu no ES. 

3.Sociālo problēmu risinājumi 
Izveidot efektīvu sociālās aprūpes sistē-
mu. Kā prioritāte – ģimenes ar bērniem. 

Bērni un jaunieši – pilsētas nākotne. Sa-
mazināt izmaksas par bērnudārzu, sniegt 
atbalstu nepieciešamo skolas preču ie-
gādei, izveidot bezmaksas ārpusstundu 
nodarbības jauniešu vispusīgai attīstībai. 
Sniegt atbalstu maznodrošinātajiem un pen-
sionāriem nepieciešamo medikamentu iegā-
dei, samazināt komunālos maksājumus. 

Šie jautājumi neapraksta pilnīgi visu 
“Mēs Cesvainei” programmu, taču no-
rāda uz vēlēšanos izvairīties no tukšiem 
saukļiem un gatavību uzņemties atbildī-
bu tieši par aktuālākajiem jautājumiem. 

30. aprīlī pilī Cesvaines tūrisma centra 
vadītāja Ilze Kalna-Elksniņa prezentēja 
savu vadīto iestādi un jaunumu – cesvai-
nieša pils apmeklētāja karti. Karti pret 
nelielu ziedojumu var iegādāties jebkurš 
cesvainietis. Kartes uzrādītājs visu gadu 
varēs apmeklēt ne tikai pili, bet izmantot 
dažādu Cesvaines iestāžu un uzņēmumu 
pakalpojumus ar atlaidi. Ienākumi no ap-
meklētāja kartes tiek ieguldīti Cesvaines 
pils torņa medību zāles atjaunošanā. Kar-
tes labumi: Cesvaines pilī ir bezmaksas 
ieeja, JSK „Pakavi” (izjādes ar zirgiem) 
– 10% atlaide, kafejnīcās „Tāda ir dzīve” 
un „Kuilis” – 5% atlaide, kafejnīcā „Ses-
swegen” –  10% atlaide ēdieniem un 5% 
atlaide pirts telpām, skaistumkopšanas 
centrā „Mora” – dažādas atlaides visa gada 
garumā, brīvdienu mājā „Pie sievasmātes” 
– 15% atlaide svinību telpām un 10% atlaide 
pirts vakariem plus sievasmātes zāļu tēja un 

medusmaize par brīvu, viesnīcā 
„Grašu pils” – 25% atlaide nakš-
ņošanai darbdienās, lauku mājā 
„Jurguci” –  10% atlaide visiem 
pakalpojumiem, salonā „Divi 
torņi” – 15% atlaide tējai. 

Tūrisma centrs skolēniem un 
citiem interesentiem piedāvā arī 
iespēju organizēt vienas dienas 
ekskursiju pa Cesvaini. Ir ie-
spēja pamatīgāk aplūkot pili 
no pagraba līdz jumtam, pie-
dalīties radošajās darbnīcās – ar 
mākslinieku palīdzību pašiem 
izgatavot dārgumus, aplūkot 
lielāko Latvijas lauku baznīcu 

Sākusies tūrisma sezona

Guna Graudiņa

Foto no personiskā arhīva

Ilze Kalna-Elksniņa izsniedz pils apmeklētāja karti.
Gunas Graudiņas foto

un ērģeles, redzēt “Jurgucus” un kazas, 
pagaršot saimniecībā gatavoto produkciju 
vai uzspēlēt futbolu, “Pakavos” sēdēt zirgu, 
poniju mugurā vai vizināties pajūgā, kurināt 
ugunskuru upes krastā, doties meklēt Voļģu 

velnakmeni. Ekskursijas iepriekš jāprecizē 
un jāsaskaņo tūrisma centrā. 

Tālr. 64852225, 20258852, e-pasts: 
turisma.info@cesvaine.lv

Iedzīvotāji jautā
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Stāsts

Medņu dzimtas specvienība
(Jānis IV pie Pjera III)

Turpinājums sekos

5. turpinājums

Vēlētāju apvienības "Mēs Cesvainei" priekšvēlēšanu programma

Un tagad par ciemošanās laikā neiztrūkstošiem 
izklaides pasākumiem. Lai atvieglotu mūsu rīcību 
svešos apstākļos, bija norīkots zinošs pavadonis. Pa-
klausījām ieteikumam un devāmies uz 70 km attālo 
Grand Parku. Ieejas maksa 26 eiro un kartē rakstītais 
nosaukums – Puy du Fou. Parks tiešām liels, izklai-
des pasākumi vērienīgi un labi apmeklēti.  Lai gan 
ieradāmies no rīta laikus, ieejai tuvākie automašīnu 
stāvlaukumi izrādījās pārpildīti. Kārtības sargi mums 
brīvas vietas ierādīja apmēram kilometru no ieejas. 
Vēlāk uzzinājām, ka parka apmeklētāju skaits dienā 
ir apmēram 40 līdz 50 tūkstoši. Tā kā kājām gājēju 
ierašanos nemanīju un cita veida transportlīdzekļus arī 
nē, tad automašīnu skaits varētu būt ap 10 tūkstošiem. 
Grūti to auto lērumu iedomāties, bet daudzie kārtības 
uzturētāji bija ar pieredzi. Apskaužami organizēti au-
tomašīnas ieradās, tikpat raiti un disciplinēti dienas 
nogalē izklīda. 

Kas šeit pievilina ļaužu masas? Pirmkārt, attapīgi 
izvēlēta apkārtne. Nelielas upes līčos izveidotas brīv-
dabas skatuves, stāvkrastā puslokā skatītāju tribīnes. 
Otrkārt, vēsturisku notikumu savdabīgs, teatrāls uz-
vedums. Mēs noskatījāmies seno vikingu kāzas. Ne-
lielai ilustrācijai. Upes krastā pils, ciematiņš, ļaudis 
gatavojas kāzām. Pēkšņi no stāvkrasta upē iegāžas 
ļauno uzbrucēju liellaiva. Sākas īsts jandāliņš, cīņa ar 
zobeniem un šķēpiem,  rungām un vālēm.  No pils tor-
ņa naidniekiem lej virsū verdošu ūdeni. Paceļas tvaiki, 
apkārtne ietinas miglā. Viss notiek kā pa īstam. Aiz-
stāvji laiž cīņā dresētu vilku baru. Bet uzbrucēji tomēr 
līgavu nolaupa. Tad kāzu viesi ar izmisušo līgavaini 
priekšgalā vicina rungas, sit bungas un izlaiž no bū-
riem speciāli apmācītu meža cūku (!) baru. Uzbrucēji 
samulst, krīt, klūp un mūk. Līgavu atbrīvo, bruņoto 
liellaivu nogremdē, tā visu skatītāju acu priekšā pa-
zūd zem ūdens ar kapteini uz klāja un kaujas karogu 
masta galā. Efektīgi un pārliecinoši dabiski! Pēdējo 
naidnieku pats līgavainis personīgi, caurdurtu ar šķē-
pu, no laipas iegrūž upē. Atskan uzvarētāju gaviles un 
skatītāju tūkstošu aplausi. Uzvedums domāts bērniem, 
pusaudžiem, taču nevainojamā izpilde acīmredzami 
sajūsmina arī pieaugušos skatītājus.

Steidzoties uz nākamo priekšnesumu, pa ceļam 
kopā ar ļaužu burzmu iekļūstam aptumšotā paviljonā 
ar rotējošu skatuvi vidū. Blāvi zilgana gaisma, dažādās 
pozās sastingušas, varētu domāt no ģipša veidotas un 
attiecīgi ietērptas, statujas. Pēkšņi te viena, te otra 
nedzīvā statuja, it kā lēnītēm no sastinguma mosto-
ties, izteiksmīgi pagroza galvu, pakustina rokas. Un 
miegaini dobjā balsī uzrunā tuvāk stāvošo. Skatītāji, 
kā noprotu, spriež, ka tās veiksmīgi darinātas lelles. 
Kāds ziņkārīgais, domājams francūzis (iebraucējs to 
neuzdrošinātos), taciņas malā rokas stiepiena attālu-
mā stāvošai, iekrāsotai, pārliecināti nedzīvai Afrodītei 
noglāsta vaidziņu, pakņudina austiņu, un man liekas 
provocējot – iekniebj pēcpusē... Tobrīd šķietami ne-
dzīvā mute pavērās un izdvesa, ka viņa esot dzīva, 
bet mesjē slikti audzināts. Un nedaudz attālāk stāvo-
šā mūķenes statuja pamāca, ka mākslas darbus vēro 
ar acīm, nevis apgrābsta ar rokām. Un ziņkārīgais 
"taustītājs" atrauj roku taisnodamies, ka skaistulei tās 
vietas, kur esot pieskāries, saltas un nedzīvas. Vēl kāds 
ziņkārīgs gudrinieks, grieķu apmetnī tērpto Apolona 
statuju pētīdams, tam draudzīgi uzsit uz pleca un pār-
steigts konstatē, ka tas patiesi ir nedzīvs ģipša lējums. 
Nopietniem cilvēkiem nekā īpaša, bet nenopietnākiem 
tāda nedzīvu ģipšaiņu un dzīvu šķietami sastingušu 
statuju sajaukuma apskate. Par to liecina nepārtrauktā 
garāmejošo skatītāju plūsma.         

Daudz skatītāju bija arēnā, kur notika putnu šovs. 
Apbrīnojama uzvedumu autoru izdomas spēja un pa-
cietība, apmācot parastos melnos kraukļus, vanagus, 
ērgļus un pūces vērot dresētāju žestus un nekļūdīgi 
norādes izpildīt. Daudzi no sēdošiem skatītājiem izbīlī 
sakņūp, kad, planējot, virpuļojot vai traucoties zemā 
lidojumā virs skatītāju galvām, varens ērglis satver 
gaisā pamesto cienastu – putnam domātu gardumu.   

Mēs kopā ...

Aprīli Cesvaines internāt-
pamatskolā varētu saukt par 
draudzības mēnesi. Atgriežo-
ties no pavasara brīvlaika, 1. – 4. 
klašu skolēnu teātris skolotājas 
Jolantas Žvagiņas vadībā devās 
ciemos uz Cesvaines sākum-
skolu, kur rādīja lugu „Rūķu 
Lieldienas”.

Skolēni, kas atbalstīja Lat-
vijas vides sakopšanas akciju 
un piedalījās Latvijas Lielajā 
talkā, draudzīgi devās sakopt 
Cesvaines apvedceļu. Pielasīto 
atkritumu bija daudz – sākot ar 
PET pudelēm un beidzot ar klo-
zetpodu un gultu. Pēc šāda darba 
rodas jautājums, vai mēs tiešām 
mīlam savu zemi. Bet varbūt tā ir 
mūsu attieksme pret apkārtējām 
lietām un vietām.

Pasākumi lika aizdomāties 
par attiecībām gan ar pieauguša-
jiem, gan ar vienaudžiem, gan 
attiecībām kā tādām. Jau 2008./
2009.m.g. pirmajā semestrī 8.,9. 
klases skolēni iesaistījās centra 

Glena van Ekerena ir teicis : 
„ Cilvēki var sasniegt bezgalīgi 
daudz, ja darbojas kopā. Taču, 
ja viens tik tikko kustas vai arī 
visu laiku spiež bremzes, cieš arī 
pārējie...” 

Saku lielu padies visiem, 
kas atbalstīja un palīdzēja 
īstenot projektu „Mēs kopā!” 
Cesvaines internātpamat-
skolā. Projekta īstenošanai 
finansiāls atbalsts tika gūts, 
pateicoties Madonas rajona pa-
domes izsludinātajam jauniešu 
iniciatīvu projektam, kura mēr-
ķis bija attīstīt jaunatnes līderus 
un veicināt jauniešu līdzdalību 
sabiedrības dzīvē. Tādēļ Ces-
vaines internātpamatskolas 
līdzpārvaldes skolēni  sadarbībā 
ar biedrību „Durvis” sagatavoja 
un iesniedza projekta konkursa 
pieteikumu Madonas rajona pa-
domei. 

Projekta „Mēs kopā!” uz-

Draudzības mēnesī
„Dardedze” īstenotajā projektā 
„Lielā dzīves skola”, kur iz-
zināja savas stiprās puses, talan-
tus un spējas, apguva praktiskas 
prasmes CV un motivācijas vēs-
tules sagatavošanā. Programmā 
iesaistītie skolēni organizēja 
īpašu pasākumu, kurā veicināja 
savstarpējo cieņu, sapratni, at-
balstu, iecietību, sadarbību un 
citas vērtības. Tas izpaudās tā, 
ka skolēni centās iepriecināt 
līdzcilvēkus, sagatavojot uz-
mundrinājuma saukļus, piemē-
ram, uz galda novietoja kartīti 
ar vēlējumu – „Saulainu dienu!” 
vai pie internāta istabiņas durvīm 
piestiprināja snaudošu mēnestiņu 
ar labas nakts vēlējumu.

16. aprīlī skolā notika Drau-
dzības pasākums. Katrai klasei 
bija jāsagatavo draudzības spēle, 
kurā piedalījās arī citu klašu sko-
lēni. Pasākuma laikā demonstrēja 
filmiņas par dažādām konfliktsi-
tuācijām skolā, kur katrai klasei 
bija jāizdomā, kā to atrisināt. 

Veicot aptauju, tika noskaidroti 
skolas draudzīgākie skolēni, kuri 
saņēma atzinības rakstu un Drau-
dzīgākā klasesbiedra medaļu. Par 
godu šīm aktivitātēm 8.,9.klases 
skolēni 24. maijā apmeklēja no-
slēguma pasākumu Vērmanes 
dārzā, Rīgā. Pasākuma laikā 
skolēniem bija iespēja atrast sev 
sirdij tīkamāko aktivitāti, kurā 
darboties. Protams, neizpalika arī 
draudzības foto gan pie pasāku-

devums bija iesaistīt Cesvaines 
internātpamatskolas bērnus/
jauniešus kopīgās aktivitātēs, 
motivējot pozitīvu attiecību 
veidošanos vienaudžu starpā, 
iepazīstot un paļaujoties citam 
uz citu nestandarta situācijās, 
kā arī veicināt skolēnu fizisko 
attīstību. 

 Cesvaines parkā ZS instruk-
tora kaprāļa Andra Trečaka 
vadībā tika izveidota šķēršļu 
taka ar dažādiem militāra rak-
stura uzdevumiem. Katra klase 
aktivitātēs iesaistījās kā viena 
komanda.

Bija arī nodarbība skolas so-
ciālās pedagoģes Alīnas Bāliņas 
vadībā, kur skolēniem ar aizsie-
tām acīm, ierobežotā laukā bija 
jāsameklē priekšmeti, bet pārējā 
komanda deva norādes. 

Pēc nopietnām fiziskām pār-
baudēm neiztika arī bez skolas 
pavārīšu sarūpētājām desiņām, 

Domāsim pozitīvi!

ma logo, gan kopā ar pasākuma 
vadītājiem Valteru Krauzi, Baibu 
Sipenieci un Double Faced Eels 
mūziķiem.

30. aprīlī 5. – 9. klašu teāt-
ra pulciņš devās uz Madonas 
rajona skolu teātra svētkiem, 
kas šogad norisinājās Barka-
vā. Svētku reizē skatītāji tika 
priecēti ar izrādi „Vardes kurkst 
kabatās”.

kuras tika ceptas oglēs.
Projekts „Mēs kopā!” bija laba 

iespēja, lai bērniem/jauniešiem, 
kuri mācās Cesvaines internāt-
pamatskolā, ar dažādu praktisku 
nodarbību, aktivitāšu palīdzību 
veicinātu savstarpējo izpratni par 

tādām pamatvērtībām kā cieņa, 
draudzība, atbalsts, sapratne, 
sadarbība... Prieks, ka varam 
vienoties, lai sasniegtu izvirzīto 
mērķi – viens par visiem, visi 
par vienu.

Laikā, kad mums apkārt 
skan neapmierinātība ar no-
tiekošo valstī, kad cilvēku 
sejās pamanāmas aizvien 
vairāk rūpju rievas, tikšanās 
ar gaišiem cilvēkiem liek pa-
skatīties savādāk uz lietām. 
Pateicoties pašu darbam un 
Madonas rajona padomes 
atbalstam pieaugušo izglītī-
bas programmu konkursā, 7. 
maijā Cesvaines vidusskolā ar 
lekciju “Pozitīvas attieksmes 
veidošana – pamats veiksmī-
gai attīstībai “ viesojās Latvijā 
populārs pedagogs, psihologs, 
topošais psihoterapeits Kas-
pars Bikše. Iespēja viņu klau-
sīties bija gan skolotājiem, gan 
vidusskolēniem, gan kolēģiem 
no bērnudārza, gan vecākiem. 
Par to, cik šī diena bija veik-
smīga, varēja spriest pēc sko-
lēnu smaida sejā, pēc skaļajiem 

smiekliem skolotāju un vecāku 
aktivitāšu laikā. Vislabāk par 
dienā gūto var lasīt apmeklētāju 
atsauksmēs. “Nenoliedzami viņš 
bija pozitīvs cilvēks, kas prata 
katram cilvēkam iedot pozitīvo 
lādiņu...” „Kaspara Bikšes lek-
cija bija interesanta un saturīga. 
Varēja uzzināt daudz ko jaunu. 
Īpaši interesants bija stāstījums 
par ķermeņa valodu”. “Paldies 
par pozitīvo domāšanu, atradu 
apliecinājumu savai pārliecībai, 
ka krīze ir galvā”.Tās ir tikai 
dažas atziņas pēc lekcijas.Tāpēc 
mācīsimies dzīvot ar pozitīvām 
domām, pozitīvu attieksmi sevī, 
pret citiem. Īsi sakot – dzīvosim 
vieglāk! Lai mums visiem tas 
izdodas! Uz tikšanos tikpat in-
teresantā seminārā. Paldies tiem 
vecākiem, kas atrada laiku atnākt 
uz lekciju.

Nodarbības psihologa vadībā dalībniekos raisīja pozitīvas emocijas.
Sarmas Kurmes foto

Sarma Kurme, direktora vietniece ārpusklases darbā

Foto no skolas arhīva

Foto no skolas arhīva
Darbošanās aizsietām acīm pedagoģes Alīnas Bāliņas vadībā.

Skolēnus nepatīkami pārsteidza ceļmalās izmesto atkritumu daudzums.

Ilze Āboliņa, direktora vietniece audzināšanas darbā

Ilze Āboliņa, direktora vietniece audzināšanas darbā
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Cesvaines pašvaldība

Nozīmīgās dzīves gadskārtās sveicam:
85 gados – Ainu Baueri, 80 gados 

Noru Nēderi un Jāni Liepiņu!

Dzimuši
Rauls Matrozis

Kultūras pasākumi

Jānis Vanags, SIA          
„Cesvaines komunālie pakalpo-

jumi” tehniskais speciālists    

Apsveikumi 

Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu izbūve

KApškrūma

Cesvaines PII kolektīvs

(aprīlī)

6

28. maijā plkst.15.00 skvērā 
pie kultūras nama atraktīvas 
izdarības jauniešiem "Nāc un 
piedzīvo īstu prieku!".

5. jūnijā plkst. 20.00 Cesvai-
nes teātra pirmizrāde. Laikmetī-
ga jautra spēle vienā laidienā 
 J.Vainovskis "Čigānu deputāts".

13. jūnijā plkst. 17.00 
Cesvaines vidusskolas 9. klašu 
izlaidums.

14. jūnijā Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas diena. 
Pasākums notiks pie stacijas.

20. jūnijā –  12. klašu iz-
laidums.

19. septembrī vidusskolas 90 
gadu svinības.
 

Uzņemšanas noteikumi Cesvaines vidusskolas10. klasēs 
2009./2010. m.g.

2009./2010.m.g. Cesvaines vidus-
skolas10.klasēs uzņem audzēkņus 
licencētās vidējās izglītības prog-
rammās:

- vispārizglītojošā virziena IP
- matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena IP.
Pamats izglītojamā uzņemšanai ir 

viņa apliecība par pamatizglītību un 
sekmju izraksts.

Tiesības iestāties Cesvaines vidus-
skolas 10.klasē ir skolēniem, kuri ir 
saņēmuši gada vērtējumu   visos mā-
cību priekšmetos un nav saņēmuši 
vērtējumu, kas zemāks par četrām 
ballēm  vairāk nekā vienā mācību 
priekšmetā.

Ārpus konkursa uzņem skolēnus, 
kuru zināšanu vērtējums visos priekš-
metos pamatskolā un valsts pārbau-
des darbos ir vismaz 6 balles.

Aicinām skolēnus mācīties  
Cesvaines vidusskolā
Piedāvājam:

• Moderni aprīkotas, gaišas, pa-
tīkamas klašu telpas;

• Kvalificētus un saprotošus 
skolotājus visos mācību priekš-
metos;

• Nodrošināt skolēnu nokļūšanu 
skolā ar skolas autobusu vai sa-
biedrisko transportu;

• Iespēju dzīvot internātā;
• Iegūt B kategorijas autovadītāja 

apliecību ar 60% atlaidi;
• Daudzpusīgas ārpusklases 

pasākumu un interešu izglītības 
iespējas;

• 1– 4. klašu skolēniem pēc mācī-
bu stundām apmeklēt pagarinātās 
dienas grupas nodarbības;

• Sociālā pedagoga, logopēda un 
medmāsas palīdzību;

• Veselīgas un garšīgas pusdie-
nas; 

• Pēc mācību stundām ir iespēja 
apmeklēt Cesvaines mūzikas un 
mākslas skolu.

Lai sazinātos ar jebkuru ne-
atliekamās palīdzības dienestu 
(ugunsdzēsējiem, policiju, ātro 
palīdzību), zvaniet, 112!

Uz numuru var zvanīt gan no 
fi ksētā tālruņa, mobilā taksofo-
na būdiņas. Zvans ir bezmaksas. 
Zvanīt var visās ārkārtas situāci-
jā (esat cietis vai redzat smagu 
ceļu satiksmes negadījumu, ja 
izcēlies ugunsgrēks, esat lieci-
nieks zādzībai). Zvanot norādiet 
savu vārdu, adresi, tālruņa nu-
muru. Zvanītājus identificē, 
lai novērstu neskaidrības, jo 
iespējams, ka par vienu un to 
pašu negadījumu ziņo vairākas 
personas. Zvaniet tikai tad, ja si-
tuācija ir patiešām nopietna, jo 
nepamatoti zvani var pārslogot 
sistēmu un radīt dzīvības bries-
mas cilvēkiem, kam steidzami 
vajadzīga palīdzība. Viltus zva-
ni var aizkavēt rīcību patiesās 
ārkārtas situācijās.

Sirsnīgs paldies Gaidai Brilovskai par 
fi nansiālo atbalstu matemātikas kabineta 
labiekārtošanā.

Vismīļākie sveicieni Skaidrītei 
Aveniņai jaukajā dzīves jubilejā! 

Bijusī kolēģe – Astrīda Bērziņa

Kā nemierīgu straumju kritums
Caur naktīm un dienām skan,
Pildās garais gadu ritums
Un sapņus nes tālumā. 

KApškrūma

Skaistajā ķiršu un ābeļu ziedēšanas 
laikā suminām savas kolēģītes Maiju 

Romanovu un Skaidrīti Aveniņu 
dzīves jubilejā! 

Sveicam Dzidru Lāci skaistajos 
šūpļa svētkos! 

Biedrība "Mārtiņroze"

• Elektroniskā sabiedrības saziņas 
līdzekļa veids – radio.

- raidlaika apjoms – ne mazāk kā 
24 stundas diennaktī;

- minimālais raidlaika apjoms 
latviešu valodā – ne mazāk kā 90 
procenti no tā raidlaika kopapjoma 
diennakts laikā;

- radio programmā jābūt Cesvaines 
pilsētas un tās apkārtnes vietējām 
ziņām, informatīviem un izklaidējo-
šiem raidījumiem par pilsētas sabied-
riskiem, politiskiem, kultūras, sporta 
un citiem notikumiem;

- skaņas formāta kvalitāte – at-
bilstoša LVS 79 : 1996 “Skaņas ap-
raides sistēmas un trakti. Galvenie 
parametri un normas” ietvertajiem 
noteikumiem.

• Apraides atļaujas termiņš 5 gadi.

Pielikums Nr. 2 Padomes 2009.gada 7.maija lēmumam Nr. 59 “Par kon-
kursa izsludināšanu apraides atļaujas (licences) saņemšanai vietējās radio 
programmas apraidei 87,5 - 108 MHz UĪV diapazonā Cesvainē”

• Apraides atļauja jāsaņem un 
darbība jāuzsāk ne vēlāk kā viena 
gada laikā pēc konkursa rezultātu 
noteikšanas.

• Konkursa dalības maksa Ls 750 
(septiņi simti piecdesmit lati).

• Valsts nodeva par apraides atļau-
jas izsniegšanu Ls 100 (simts latu) 
vietējās radio programmas apraidei.

• Pieteikumu iesniegšanas termiņš 
2009.gada 18.jūnijs.

• Konkursa dalībniekiem jāie-
sniedz pieteikumi atbilstoši Radio un 
televīzijas likuma 11.panta ceturtajā 
un piektajā daļā ietvertajiem tiesī-
bu normu noteikumiem. Vispārējā 
programmas koncepcija jāiesniedz 
atbilstoši formai Nr.4, kas apstiprinā-
ta ar Nacionālās radio un televīzijas 
padomes 2005.gada 24.novembra 

lēmumu Nr.196.
• Pieteikums iesniedzams 

cauršūts un numurēts vienā eks-
emplārā slēgtā aploksnē ar norādi 
“Nacionālās radio un televīzijas pa-
domes konkursam apraides atļaujas 
(licences) saņemšanai vietējās ra-
dio programmas apraidei 87,5-108 
MHz UĪV diapazonā Cesvainē” 
Nacionālās radio un televīzijas 
padomes sekretariātā Rīgā, Smilšu 
ielā 1/3, 6.stāvā.

• Konkursa nolikumu var saņemt 
ar nākamo dienu pēc šī sludināju-
ma publikācijas laikrakstā “Latvi-
jas Vēstnesis” Nacionālās radio un 
televīzijas padomes sekretariātā kā 
arī www.nrtp.lv. Tālrunis uzziņām 
67221848.

NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME
IZSLUDINA KONKURSU APRAIDES ATĻAUJAS (LICENCES) SAŅEMŠANAI VIETĒ-

JĀS RADIO PROGRAMMAS APRAIDEI 87,5 - 108 MHz UĪV DIAPAZONĀ CESVAINĒ

2009. gada 13. maijā Ces-
vaines pilsētas ar lauku terito-
riju dome parakstīja vienošanos 
ar Valsts izglītības attīstības 
aģentūru par finansējuma sa-
ņemšanu Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) aktivi-
tātē „Kvalitatīvai dabaszinātņu 
apguvei atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana” (3.1.3.1.) 
projektam „Dabaszinātņu un 
matemātikas apguves uzlabo-
šana Cesvaines vidusskolā”. 
Projekta kopējās izmaksas Ls 
98 392 ar pašvaldības ieguldī-
jumu Ls 7380.

Tas nozīmē, ka jau tuvākajā 
laikā sāksies remontdarbi, iekār-
tu un aprīkojuma iegāde, izvei-
dojot mūsdienīgus un jaunajiem 
izglītības standartiem atbilstošus 
ķīmijas, bioloģijas, fi zikas un 
matemātikas kabinetus.

Līguma „Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu izbūve Cesvainē”, līguma 
Nr. 2001/LV/16/P/PE/007 - 4.14 
realizācijas ietvaros regulāri notiek 
tehniskās un mēneša sapulces. 

  2008. gada 4. jūnijā tika no-
slēgts līgums starp SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” un kon-
sorciju „Koger un Partneri” par 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu iz-
būvi Cesvainē. Projekta realizācijas 
laikā tiks veikti darbi, kuru kopējā 
vērtība ir 1 887 096,12 eiro ( viens 
miljons astoņi simti astoņdesmit 
septiņi tūkstoši deviņdesmit seši 
eiro, 12 centi). 66% no šī projekta 

kopējām attiecināmajām izmaksām 
fi nansē Eiropas Savienība.

Aerotanka betonēšanas darbi 
pabeigti, notiek tā piepildīšana ar 
ūdeni un hidrauliskā pārbaude. Iz-
betonētas otrreizējo nostādinātāju 
ārējās sienas. Pabeigti karkasa 
montāžas un grīdas betonēšanas 
darbi dministratīvajai un priekš-
attīrīšanas daļas ēkai, tai skaitā iz-
būvētas zemgrīdas komunikācijas. 
Tāpat izbūvēts ūdensvada pievads 
līdz ēkas sienai. Ir sākti darbi pie 
dūņu lauka izbūves.

Iveta Raimo, projektu 
koordinatore

Aprīkos kabinetus

Zvaniet  – 112!

Cesvaines vidusskolas 
administrācija

Pārējie skolēni piedalās konkursā, 
kurā galvenais kritērijs ir zināšanu 
vērtējums valsts pārbaudes darbos.

Rajona un valsts (novada) mācību 
priekšmetu 1. – 3. vietu ieguvējus 
attiecīgās vidējās IP profilējošos 
mācību priekšmetos un sportā uz-
ņem ārpus konkursa.

Divu klašu noformēšanas gadījumā 
IP nosaka lielākais iesniegumu skaits 
uz attiecīgo programmu.

Pieteikumi un dokumenti jāiesniedz 
skolas kancelejā Madonas ielā 1 līdz 
19. jūnijam.

Iestājoties jāiesniedz šādi doku-
menti:

- iesniegums,
- apliecība par pamatizglītību,
- dzimšanas apliecības kopija,
- veselības formas 26, 63,
- personas lieta.

Lai veiktu zemes robežu kadas-
trālo uzmērīšanu izpērkamajai 
zemei, ir jāiesniedz pašvaldības 
lēmums par zemes piešķiršanu 
lietošanā un tā grafi skais pieli-
kums vai zemes nomas līgums 
ar pašvaldību un līguma grafi s-
kais pielikums, VZD reģionālās 
nodaļas lēmums par tiesībām 
izpirkt zemi un dokuments, kas 
apliecina priekšapmaksas veik-
šanu. Sīkāku informāciju par 
iesniedzamajiem dokumentiem 
var saņemt jebkurā no 25 VSIA 
„Latvijas Valsts mērnieks” biro-
jiem visā Latvijā.

Sākot ar 2009.gada 1.jūliju al-
gas nodokļa grāmatiņas (ANG) 
izsniegs Valsts ieņēmumu die-
nests, nevis pagasta pašvaldības 
pārvaldes institūcija. Apstiprināta 
jauna parauga ANG, kura papil-
dināta ar sadaļām „Atzīmes par 
pensijas piešķiršanu vai tās zau-
dēšanu” un „Atzīmes par darba 
attiecību vai ienākumu gūšanas 
izbeigšanu”. 

Sarmīte Lukša, matemātikas skolotāja

Vienmēr sirds Tev ir ar rūpi kopā,
Lai viss mājās zaļo, zied un zeļ,
Lai kā bitēm te uz bišu stropu
Bērniem, radiem, draugiem ceļš.
Paliec jauna, tikpat skaista paliec,
Tādai sirdij lemts nav novecot,
Kura, dāsni labestību dalot,
Saules mirkli katram dāvāt prot. 

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz;
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis, 
Bet viss ir vajadzīgs priekš sirds;
Lai sajustu, cik dzīve tomēr skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļu kārēm vērot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd. 

Vienmēr sirds Tev ir ar rūpi kopā,
Lai viss mājās zaļo, zied un zeļ,
Lai kā bitēm te uz bišu stropu
Bērniem, radiem, mīļiem draugiem ceļš.
Paliec jauna, tikpat skaista paliec,
Tādai sirdij lemts nav novecot,
Kura, dāsni labestību dalot,
Saules mirkli katram dāvāt prot.

Iecirkņi atrodas Cesvaines vidusskolā un Krauk-
ļu skolā. Iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā no 
7.00 līdz 22.00. Iepriekšējās balsošanas dienās 
– 3. jūnijā  – plkst.17.00 – plkst.20.00, 4. jūnijā  
– plkst. 9.00 – plkst.12.00, 5. jūnijā  – plkst. 10.00 
– plkst.16.00. 

Katram vēlētājam izsniegs divas aploksnes. 
Ar zilu uzrakstu būs Eiroparlamenta, ar sarkanu 
– pašvaldību vēlēšanu zīmes un aploksnes. Liekot 
zīmes aploksnē, jāraugās, lai aploksnes nesajauktu.  
Katrā aploksnē, izmainītu vai neizmainītu, ieliek 
tikai vienu vēlēšanu zīmi. Ja aploksnē būs vairāk 
nekā viena vēlēšanu zīme, zīme būs nederīga. Zīme 
noteikti jāieliek aploksnē.  

Tālr. 64852012 Cesvaines vidusskolā un 
64800804 Kraukļu skolā.

VSIA „Latvijas Valsts 
mērnieks” informē 

6. jūnijā – Eiroparlamenta un 
pašvaldību vēlēšanas. 


