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Lai Dievs ļauj vēl ilgi brīnīties

No lellēm Liepājā līdz mūzikas skolai Cesvainē

Šī gada izlaidumā Inta (augšējā rindā centrā).
Inta saglabājusi lelles ar pašas darinātajiem tērpiem. 

turpinājums 3.lpp.
Gunas Graudiņas foto

Mūzikas un mākslas tradīcijas 
Cesvainē ir mūžsenas, bet 
Cesvaines mūzikas un mākslas 
skolai šogad – 20.

Skolas kolektīvs aicina 
cesvainiešus kopā atzīmēt šo 
notikumu 27. maijā plkst. 17.00 pilī.

Bet kas bija pirms tam? Lūdzu 
Cesvaines mūzikas un mākslas 
skolas direktori Intu Stienei 
pastāstīt par savu darba gaitu 
sākumu un skolas dibināšanu 
Cesvainē.

 – 1973. gadā, beigusi izcilā 
kultūras darbinieka Valda Vikmaņa 
vadītās Em. Melngaiļa mūzikas 
vidusskolas Irēnas Kalniņas klavieru 
klasi, par savu turpmāko darba vietu 
izvēlējos Madonas mūzikas skolu. 
Taču mūzikas un mākslas entuziasts 
un tajā laikā arī Madonas mūzikas 
skolas Cesvaines audzēkņu solfedžo 
skolotājs Harijs Šulcs uzaicināja 
mani uzņemties atbildību par 
Madonas mūzikas skolas Cesvainas 
klavieru klases audzēkņiem, kuru 
skolotāja Maruta Goba bija devusies 
uz Rīgu. Arī Cesvaines pašdarbības 
kolektīviem bija nepieciešama 
koncertmeistare. Direktors Pēteris 
Rudzītis piekrita.

Harijam Šulcam bija tāli plāni 
un sapņi par mūzikas un mākslas 
attīstību Cesvainē. Izrādījās, ka 
arī viņa skolotājs agrā jaunībā 
bijis Valdis Vikmanis. Vienmēr 
gribēju turpināt Vikmaņa idejas un 
attieksmi pret dzīvi. Visus šos garos 
gadus Valdis Vikmanis apjautājās 

„Mēs šodien esam nākuši ar 
prieku, cieņu un godu. Mēs svinam 
dzejnieces, publicistes – mūsu 
Andas Līces dzimšanas dienu”, 
tā pēc narcisēm smaržojošajā  
Cesvaines vidusskolas zālē 
sapulcējušos uzrunāja Cesvaines 
bibliotēkas vadītāja Vēsma Nora, 
kuras vadītā iestāde organizēja 
pasākumu.

Dzejniece ir saņēmusi arī skaistu 
dzimšanas dienas dāvanu. Klajā 
nākusi apgādā „Likteņstāsti” izdotā 
grāmata „Pateikt un pateikties” un 
ir uzņemta Latvijas Okupācijas 
muzeja dokumentālā filma „Ceļa 
domas”.  

Pasākuma ievadā Vēsma Nora 
ieskatās jaunajā atmiņu un 
veltījuma grāmatā: „„Mums katram 
ir dota iespēja, patiesībā – dāvana 
– piedalīties esamībā kā pilienam 
upē. Viss, kas upē, ir arī pilienā. 
Man, pilienam, pieder upe un es, 
piliens, piederu upei.” Pārlapojot šo 
grāmatu un pazīstot Andu vairākus 
gadus, atkal un atkal jābrīnās, ko 
viens cilvēks spēj izturēt, padarīt, 
kādās tik vietās būt nieka 70 gados. 

Ir pārdzīvots izsūtījums bargajā 
Sibīrijā, kur biji spiests ne tikai 
runāt. Bet arī domāt krieviski. 
Atgriežoties Latvijā, ar to bija grūti 

sadzīvot, taču tika pabeigta skola, 
iegūta dārzkopja profesija, sagaidīta 
pirmā dzejoļa un pēc tam arī pirmā 
dzejas krājuma publicēšana. Darbs 
Rakstnieku Savienībā, Okupācijas 
muzejā. Izaudzināti bērni, sagaidīts 
mazdēliņš, kopta bišu drava, cepta 
maize, audzētas puķes un košuma 
krūmi. Būts daudzviet – gan Latvijā, 
gan pasaulē. Un protams – padsmit 
dzejas un tēlojumu grāmatas. Biezās 
grāmatās apkopotas tūkstošiem 
represēto cilvēku atmiņas un par 
sabiedrībā aktuāliem tematiem 
rakstīts presē. Un nekad, nekad nav 
paciesta netaisnība. Ir viedums. Ir 
gaišums,” dzejnieces dzīves pieturas 
piemin Vēsma Nora. 

Klātesošajiem bija iespēja redzēt 
fragmentus no jaunās filmas 
par Andu Līci. Tajā atspoguļota 
dzejnieces dzīve, ikdiena, radošā 
darbība, domas, kas vijas cauri 
četriem gadalaikiem. Ieklausījāmies 
gan pašas dzejnieces, gan skolotājas 
Lilijas Kanaviņas lasītajā dzejā. 

Bija iespēja dzirdēt cesvainiešu: 
Solveigas Stafeckas un Aināra 
Melbārža komponētās melodijas ar 
Andas Līces vārdiem. Tās izpildīja 
Madonas popgrupa „Smaidiņš” un 
Antra Āboltiņa un Ainārs Melbārdis. 

Veltot sirsnīgus vārdus, ar piemiņas 

un ziedu veltēm savu 
dzejnieci jubilejā sveica 
daudzi – pašvaldību, 
skolu, baznīcas, 
bērnudārza pārstāvji, kā 
arī viņas talanta cienītāji 
no Cesvaines un Madonas.    

Atbildes runā 
apsveicējiem, dzejniece 
teic, ka viņa nemaz 
nejūtas kā 70 gados un arī 
negrib tā justies. „Esmu 
piedzīvojusi bagātu 
mūžu un dažas lietas 
dzīvē paveikusi. Esmu 
izaudzinājusi bērnus, 
iestādījusi kokus. Esmu 
ilgojusies pēc savas zemes 
un savas mājas. Man tās 
ir. Un trešā lieta – par 
to čūsku – to es turpinu. 
Nē, ne jau čūsku sist, bet 

par Hariju Šulcu un viņa ģimeni. 
Domāju, ka šāda sakritība bija 
izšķirošā, lai ieguldītu visus savus 
spēkus Cesvaines kultūras dzīvē nu 
jau gandrīz 40 gadus. H. Šulcs atrada 
viesmīlīgu Vāliņu ģimeni, kura 
deva pirmo pajumti man kā jaunajai 
skolotājai. Vēlāk, kad izveidojām 
ģimeni, mūs kā savus bērnu dzīvē 
vienmēr atbalstīja Tulinsku ģimene. 
Kā atbildīgu un īstu kultūras cilvēku 
atceros arī vidusskolas direktoru 
Viču, kura laikā man ierādīja darba 
telpas un instrumentu pilī, lai 
strādātu ar Cesvaines audzēkņiem. 
Vienmēr kaut kur tuvumā muzicēja 
arī aizrautīgais Oļģerts Ozols ar 
savu pūtēju orķestri. Skatoties, kā 
darbojas Cesvaines pašdarbības 
kolektīvi, nekad nejutos vientuļi savā 
mūzikas laukā tālu no dzimtajām 
mājām un savas ierastās pilsētas 
vides. Biju koncertmeistare Valijas 
Ezeriņas vokālajā ansamblī un kopā 
ar Jāņa Kārkliņa vadītās saimniecības 
pašdarbības kolektīviem un operas 
solistiem vienā koncertā ar izcilo 
koncertmeistaru Hermani Braunu 
uzstājāmies gan uz operas skatuves, 
gan citviet. Biju nobijusies, bet lepna 
par šādu iespēju. Neaizmirstami 
ir arī gadi, kas pavadīti kopā ar 
Arvīda Greidiņa deju kolektīvu. 
Noteikti gribu pieminēt savu pirmo 
audzēkņu vecāku Ivara un Veltas 
Eglīšu ieguldījumu 70. gados, kā 
arī ļoti daudzu citu ģimeņu atbalstu 
vēlāk.  Vidusskolas direktors Aloizs 
Spridzāns arī rūpējās, lai darbs 

iebilst netaisnībai. Lielais pasaules 
ļaunums ir netaisnība. 

Man ir paveicies ar cilvēkiem. 
Daudzus cilvēkus mēs izvēlamies, 
daudziem pietuvināmies, citi aiziet, 
citi atnāk, bet svarīgi ir tie, ar kuriem 
paliec kopā visu laiku,” saka Anda 
Līce un viņas cepto maizīti saņem 
īpašie cilvēki. „Tu vari izvēlēties 
savu ceļu, bet vienalga – viss notiek 
pēc Dieva prāta,” rezumē jubilāre. 

Mēs priecājamies, ka Viņa prāts 
lēmis mums būt šajā laikā un kopā 
ar Andu Līci. Pievienojos Vēsmas 
Noras teiktajam: „Mēs esam lepni, 
ka Anda Līce dzīvo tepat pie mums! 
Viņas pašas vārdiem, dzejniecei 
novēlam: ”Lai Dievs ļauj vēl ilgi 
brīnīties par Viņa pasauli!” 

Gunas Graudiņas foto

„dīķa mājas” bēniņos, kur ar gadiem 
nokļuvu, būtu pieņemams.

Jūs bijāt Madonas mūzikas 
skolas paspārnē? 

– Jā, bet kā Madonas mūzikas 
skolas filiāle dibinājāmies vēlāk, 80. 
gadu vidū. Tad materiālu atbalstu 
sniedza piena rūpnīcas direktors 
Aloizs Kniksts, kā arī Arvīda Greidiņa 
virsmežniecība. Pie telpām Pils ielā 
2 (muižas zirgu stallī) kritiskā brīdī 
tikām pateicoties Ingrīdai Pureniņai, 
kura ieteica rakstīt lūgumu Jānim 
Kārkliņam. Zinot viņa attieksmi 
pret kultūru, tā arī izdarīju un telpas 

dabūjām. Telpas par 
mūzikas skolu nevarēja 
saukt, taču darījām visu 
iespējamo un izskatījās 
diezgan mājīgi un 
pieņemami. Nekad 
vēl nebiju prasījusi 
Madonas mūzikas 
skolas direktoram Artim 
Kumsāram neko pirkt, 
kad aiznesu rēķinu 
par mēbelēm mūzikas 
skolas grāmatvedei, 

Anda Līce jubilejā. 

Gunas Graudiņas foto

Guna Graudiņa

“Nu jau vairāk nekā 
trīsdesmit gadu, neatkarīgi 
no tā, vai es piedalos Dzejas  
dienās vai nē, ik septembri ap 
mani biezē dzejoļi – lapkritī 
mēs savstarpēji pievelkamies. 
Ko gan es, zemes cilvēks, 
meklēju dzejas pasaulē? 
Spārnus. Jā, laikam gan 
spārnus, jo rakstot ir lidojuma 
sajūta un pēc tam ir tā, it kā 
būtu stāvēts virsotnē. Rakstot 
apstājas laiks. Es iekurinu 
krāsni, bet pēc laika uguns 
ir izlaista, katliņš piededzis, 
krāsns aizbīdnis stāv vaļā un 
māja atdziest, jo es taču esmu 
projām.

Kas tas ir par dīvainu stāvokli, 
varbūt tā ir meditācija, kurā 
jaunā tūkstošgade saskata vai 
vienīgo glābiņu? Vai meditācija 
nav tikpat daudzveidīga kā pati 
dzīve? Es ik vakaru piedzīvoju 
pirmsmiega stāvokli, kad esmu 
palaidusi visas domas no sevis 
prom un viss ir palaidis vaļā 
mani. Brīnišķīgs mirklis, aiz 
kura tūlīt seko miegs. Ja nu 
šo mirkli varētu pagarināt? 
Meditācija, tāpat kā dzejoļa 
rakstīšana, ir nomods. Varbūt 
nemaz nevajag par to lauzīt 
galvu, galvenais ir – nokļūt 
virsotnē.”

Citāts no Andas Līces 
jaunās grāmatas:



2 Cesvaines Ziņas Maijs Nr. 5/2011

 12. maija domes sēdē: Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu 
• SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” valdes locekle 

Ināra Puķīte informē deputātus par 2010.gada pārskatu un 
uzņēmuma darbību.

• Saskaņoja SIA „EkoProjekti” 2011.gada aprīlī 
sagatavoto Cesvaines ūdenssaimniecības attīstības II 
kārtas projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Cesvainē” tehniski ekonomisko pamatojumu un SIA 
„Profin” 2011.gada aprīlī izstrādāto tehniski ekonomiskā 
pamatojuma finanšu daļu, tajā skaitā, prioritārās 
investīciju programmas finanšu plānu un galveno projekta 
komponenšu aprakstu. 

• Akceptēja SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” 
Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto 
Cesvaines ūdenssaimniecības attīstības II kārtas projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” 
iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu 
atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansēšanas 
plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.Projekta 
kopējais finansējums 702 tūkstoši latu bez PVN, no 
tiem 546 tūkstoši lati Kohēzijas fonda un 28 tūkstoši lati 
pašvaldības finansējums. Šim mērķim pašvaldība ņems 
aiznēmumu. Projekta ietvaros atsevišķos posmos pilsētā 
tiks no jauna izbūvēts ūdensvads un kanalizācija un veikta 
esošo ūdensvadu un kanalizācijas rekonstrukcija.

• Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma 
centrs” nolikumu. Nolikums pieejams www.cesvaine.lv

• Izdeva Cesvaines novada saistošos noteikumus Nr.5 
”Pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” 
kompetence”.

• Izdeva saistošos noteikumus Nr.6 „Pašvaldības aģentūras 
“Cesvaines tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”. 

• Izdeva saistošos noteikumus Nr.7„Par grozījumiem 
Cesvaines novada domes 2011.gada 3.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 „Cesvaines novada pašvaldības 2011.
gada budžets”.

• Apstiprināja Cesvaines pašvaldības 2010.gada 
saimniecisko pārskatu.

• Nolēma iekārtot ielu tirdzniecības vietas pavasara 
tirgum Cesvainē laukumā Augusta Saulieša ielā 2 (esošais 
tirgus laukums), Parka ielā un laukumā starp Pils un Parka 
ielu, paredzot vienas tirdzniecības vietas lielumu 2x3 m.

• Mainīja vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes 
nosaukumu no „Cesvaines novada vispārējās 
pirmsskolas izglītības iestāde” uz „Cesvaines pirmsskola 
„Brīnumzeme”. Līdz ar to tika izdarīti grozījumi 
pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā. 

• Izdeva saistošos noteikumus Nr.8 „Par grozījumiem 
Cesvaines novada domes 2009.gada 24.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Cesvaines novada pašvaldības 
nolikums”.

• Piekrita, ka pirmsskola “Brīnumzeme” ar 2011.
gada 1.septembri īsteno speciālās pirmsskolas izglītības 
programmu izglītojamajiem ar valodas attīstības 
traucējumiem un ar jauktiem attīstības traucējumiem, 
iekļaujot bērnus vispārējās izglītības bērnu grupās.

• Saskaņoja Cesvaines vidusskolā īstenoto Izglītības 
un zinātnes ministrijas izstrādātajam programmas 
paraugam atbilstošu speciālās pamatizglītības programmu 
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

• Izdeva domes saistošos noteikumus Nr. 9 ”Par 
grozījumiem Cesvaines novada domes 2010.gada 
9.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Cesvaines 
novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases”. 

• Piekrita atbalstīt Cesvaines mūzikas un mākslas 
skolas pedagogu un novada mākslinieku piedalīšanos 
starptautiskajā glezniecības plenērā „LAISMA – 2011” 
Vestienā no 2011.gada 19.jūlija līdz 31.jūlijam ar Ls 150 
līdzfinansējumu.

• Piešķīra adresi “Kubu ferma”, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads, LV-4871, īpašumā pret pajām iegūtajam 
Kubu fermas ēku un būvju īpašumam (šķūnis). 

• Mājīpašumam, kas sastāv no dzīvojamās mājas un 
piecām saimniecības ēkām, „Kapteiņi”, Cesvaines 
pagastā, Cesvaines novadā, mainīja adresi no „Kapteiņi” 
uz „Kapteiņtaureņi”.

• Vienai iedzīvotājai, kura dzīvo pašvaldības izīrētā 
dzīvoklī atļāva tajā izmitināt vīramāti.  

• Vienai ģimenei atļāva izīrēt dzīvokli dzīvojamajā mājā 
„Vairogi”.

• Vienu ģimeni atzina par tiesīgu saņemt pašvaldības 
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un iekļaut 
pašvaldības palīdzības reģistra „Dzīvojamās telpas 
izīrēšana” pirmām kārtām nodrošināmo grupā. 

• Izdeva nolikumu „Par nosaukuma “Sakoptākais objekts 
Cesvaines novadā” piešķiršanas kārtību” un izveidoja 
vērtēšanas komisiju. Nolikums pieejams www.cesvaine.lv

• Pieņēma AS „Latvenergo” dāvinātās elektrības norēķinu 
kartes un uzdeva Cesvaines sociālajam dienestam izsniegt 
tās trūcīgām ģimenēm ar bērniem. 

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.10, Cesvainē, 2011.gada 23. maijā (sēdes protokols Nr.8, 1#)
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā
Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

paskaidrojuma raksts 8.lpp.

1. Vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka 

sadzīves atkritumu (turpmāk 
– atkritumu) apsaimnieko-
šanas kārtību visām 
fiziskajām un juridiskajām 
personām, kuras saskaņā ar 
Atkritumu apsaimniekošanas 
likumu ir atkritumu radītājas, 
valdītājas, kā arī atkritumu 
savācējiem, pārvadātājiem 
un pārstrādātājiem 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.

2. Šajos noteikumos lietoti 
Atkritumu apsaimniekošanas 
likumā minētie termini.

3. Cesvaines novada 
pašvaldība organizē un 
kontrolē sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu savā 
administratīvajā teritorijā 
saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, 
valsts, reģionālo un 
pašvaldības atkritumu 
apsaimniekošanas plānu.

2. Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas organi-
zēšana

4. Visa pašvaldības 
administratīvā teritorija 
veido vienu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas 
zonu. 

5. Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas zonā 
sadzīves atkritumus 
apsaimnieko viens 
apsaimniekotājs.

6. Pašvaldība normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā 
izvēlas atkritumu 
apsaimniekotāju un slēdz 
ar to līgumu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu. 

3. Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas kārtība

7. Cesvainē un Cesvaines 
pagasta Kraukļu ciemā 
ir ierīkotas atkritumu 
savākšanas vietas atkritumu 
dalītai vākšanai.

8. Laukumos, kas paredzēti 
atkritumu dalītai vākšanai, 
aizliegts novietot cita veida 
atkritumus.

9. Atkritumus pilsētā savāc 
ar speciāli aprīkotu transportu 
pēc noteikta grafika ne retāk 
kā reizi nedēļā, kā arī pēc 
pieprasījuma. 

10. Atkritumus pagasta 
teritorijā un individuālajām 
mājām pilsētā savāc ne retāk 
kā reizi 6 mēnešos. 

11. Publisko pasākumu 
organizētājiem jānodrošina 
atkritumu savākšanas 
pakalpojums un sabiedrisko 
tualešu pieejamība, sanitārā 
tīrība un higiēnas prasību 
ievērošana pasākuma laikā 
un attiecīgās teritorijas 
sakopšana un atkritumu 
savākšana piecu stundu laikā 
pēc pasākuma noslēguma.

12. Lielgabarīta atkritumi 
jānovieto pašvaldības 
norādītajā atkritumu 
savākšanas vietā un laikā, 
tos apsaimnieko komersants, 
kas noslēdzis līgumu ar 
pašvaldību par atkritumu 
apsaimniekošanu līgumā 
noteiktajā kārtībā.

13. Par sadzīves bīstamos 
atkritumu apsaimniekošanu 
atbild attiecīgo atkritumu 
radītājs, valdītājs, nogādājot 
tos publiskajās vietās 

pieejamos konteineros 
bīstamajiem atkritumiem 
(piemēram, medikamentus 
un to atlikumus – aptiekās; 
baterijas – elektropreču 
tirgotavās; neizkomplektētas 
elektropreces - elektropreču 
tirgotavās), vai noslēdzot 
līgumu ar bīstamo atkritumu 
apsaimniekotāju.

4. Nekustamā īpašuma 
īpašnieka vai lietotāja 
pienākumi un atbildība

14. Nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai lietotājs:

14.1. normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā slēdz 
līgumu ar sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāju, kuram 
ir līgums ar pašvaldību, 
par sadzīves atkritumu 
savākšanu; 

14.2. ir atbildīgs par 
atkritumu novietošanas 
vai savākšanas vietas 
ierādīšanu savā īpašumā, 
saskaņojot tās ar atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmu-
mu;

14.3. pēc apsaimnie-
kotāja pieprasījuma sniedz 
ziņas par to iedzīvotāju 
skaitu, kas dzīvo attiecīgajā 
nekustamajā īpašumā, 
kā arī par komersantiem 
un citām personām, kas 
veic saimniecisko darbību 
attiecīgajā nekustamajā 
īpašumā; 

14.4. a t k r i t u m u 
tvertņu iztukšošanas 
dienās atkritumu tvertnes 
no privāto īpašumu 
slēgtajiem pagalmiem 
pārvieto specializētajiem 
transportlīdzekļiem vai to 
apkalpei pieejamā vietā, 
kur tas netraucē gājēju un 
transportlīdzekļu kustību, 
kā arī nodrošina, lai pēc 
atkritumu izvešanas tvertnes 
tiktu novietotas atpakaļ to 
pastāvīgajā atrašanās vietā;

14.5. pēc saskaņošanas ar 
atkritumu apsaimniekotāju 
nodrošina sadzīves atkritumu 
savākšanai nepieciešamo 
tvertņu skaitu, ņemot 
vērā atkritumu daudzumu 
un tvertņu iztukšošanas 
biežumu saskaņā ar noslēgto 
līgumu; 

14.6. uztur savus sadzīves 
atkritumu konteinerus tīrus 
un lietošanas kārtībā; 

14.7. kompostē biolo-
ģiski noārdāmos atkritumus 
sava īpašuma teritorijā, ja 
tas nerada draudus cilvēku 
dzīvībai un veselībai, videi, 
kā arī personu mantai. 

5. Atkritumu radītāja, 
valdītāja pienākumi

15. Ikviena Cesvaines 
novada pašvaldības 
administratīvās teritorijas 
atkritumu radītāja, valdītāja 
(nekustamā īpašuma 
īpašnieka vai lietotāja 
vai iedzīvotāja, iestādes, 
komersanta) pienākums 
ir piedalīties pašvaldības 
organizētajā atkritumu 
apsaimniekošanā, tieši, 
noslēgt līgumu ar pašvaldības 
izvēlēto atkritumu 
apsaimniekotāju par 
atkritumu apsaimniekošanu, 
šķirot atkritumus, nogādāt 
tos savākšanai paredzētajā 
vietā, kā arī samaksāt par 
atkritumu apsaimniekošanu. 

16. Atkritumus pirms 
ievietošanas atkritumu 
tvertnēs iesaiņot atkritumu 
maisos un atkritumu maisus 
aizsiet. Asus priekšmetus 
iesaiņot, lai izvairītos no 
kaitējuma cilvēku veselībai, 
kā arī atkritumu savākšanas, 
pārvadāšanas un šķirošanas 
iekārtu bojājumiem.

17. Par atkritumiem, kas 
radušies būvniecības procesā, 
atkritumu radītājs slēdz 
atsevišķu līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju.

18. Cesvaines novada 
administratīvajā teritorijā 
atkritumu radītājam, 
valdītājam ir aizliegts:

18.1. novietot atkritumus 
vietās, kur to savākšana nav 
atļauta; 

18.2. novietot (pastāvīgi) 
atkritumu tvertnes uz ielām 
(izņēmums – nomaļas ielas, 
kur tvertnes netraucē satiksmi 
vai gājēju plūsmu, kā arī 
vietas, kur tas ir vienīgais 
iespējamais risinājums);

18.3. ievietot sadzīves 
atkritumu tvertnēs degošus, 
viegli uzliesmojošus un 
eksplozīvus priekšmetus, 
šķidrus atkritumus, 
infekcijas slimības izraisošus 
atkritumus, liela izmēra 
atkritumus, būvniecības 
un būvju nojaukšanas 
atkritumus, rūpniecības 
atkritumus, ielu smiltis, 
parku un dārzu atkritumus un 
bīstamos atkritumus;

18.4. dedzināt atkritumus 
sadzīves atkritumu tvertnēs;

18.5. atkritumus nomest uz 
ielām, skvēros, parkā, mežos, 
citos dabas objektos un vietās;

18.6. sajaukt bīstamos 
atkritumus ar sadzīves 
atkritumiem. 

6. Atkritumu savākšana, 
pārvadāšana un apglabā-
šana

19. Fiziskās un juridiskās 
personas, kuras veic atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu 

un apglabāšanu Cesvaines 
novada administratīvajā 
teritorijā:

19.1. pirms darbības 
uzsākšanas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 
noslēdz līgumu ar 
pašvaldību par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kartībā; 

19.2. pirms līguma 
noslēgšanas saņem reģionālās 
vides pārvaldes atļauju 
atkritumu 

apsaimniekošanai; 
19.3. pēc pieprasījuma 

sniedz informāciju 
pašvaldībai par atkritumu 
savākšanu, uzglabāšanu; 

19.4. savāc, uzglabā, 
pārvadā atkritumus, 
nodrošina normatīvajos 
aktos noteikto prasību 
izpildi, izmantojot tikai tādas 
metodes, transportlīdzekļus 
un iekārtas, kas neapdraud 
vidi, cilvēku dzīvību un 
veselību, fizisko un juridisko 
personu īpašumu, nepārsniedz 
trokšņa pieļaujamo līmeni;

19.5. nodrošina klientus 
ar atkritumu tvertnēm 
pietiekamā daudzumā; 

19.6. atbilstoši saskaņo-
tiem grafikiem nodrošina 

atkritumu savākšanu, 
tai skaitā arī atkritumu 
savākšanu laukumā, ārpus 
tvertnes, aizvešanu un tvertņu 
iztukšošanu, nodrošinot 
tīrību; 

19.7. nogādā savāktos 
atkritumus Malienas 
atkritumu apsaimniekošanas 
reģiona poligonā 
„Kaudzītes”, Litenē, ar 
šim nolūkam paredzētu 
specializēto transportlīdzekli; 

19.8. n o d r o š i n a 
atsevišķu atkritumu veidu 
(piemēram, liela izmēra 
atkritumi, būvniecības 
un būvju nojaukšanas 
atkritumi, bīstamie atkritumi) 
savākšanu, pārvadāšanu un 
apglabāšanu;

19.9. vienu mēnesi 
iepriekš informē atkritumu 
radītājus un valdītājus 
par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas 
izmaiņām. 

7. Kārtība, kādā 
veicami maksājumi 
par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu

20.Pašvaldība, pamato-
joties uz izvēlētā atkritumu 
apsaimniekotāja iesniegto 
sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas aprēķinu, ar 
domes lēmumu nosaka 
maksu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Cesvaines 
novadā saskaņā ar Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 
normām, norādot laiku, ar 
kuru maksa tiek noteikta.

21. Domes lēmums 
par sadzīves atkritumu 
maksu publicējams domes 
laikrakstā “Cesvaines Ziņas”, 
pašvaldības mājaslapā, 
izliekams domes ēkā 
informācijas stendā, par to 
informējami daudzdzīvokļu 
māju apsaimniekotāji un 
atkritumu apsaimniekotājs.

22. Maksājumi par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
veicami saskaņā ar 

noslēgtajiem līgumiem šādā 
kārtībā: 

22.1. individuālo māju 
īpašnieki vai īrnieki maksā 
saskaņā ar līgumu par faktiski 
izvesto atkritumu daudzumu;

22.2. daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju dzīvokļu 
īpašnieki vai īrnieki maksā 
par faktiski izvesto atkritumu 
daudzumu, kas tiek sadalīts 
uz daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā faktiski dzīvojošo 
atkritumu radītāju skaita. 
Atkritumu radītāju skaitu 
daudzdzīvokļu mājā un 
izmaiņas tajā apstiprina 
mājas dzīvokļu īpašnieku 
sapulce.

8. Noslēguma jautājumi
23. Saistošie noteikumi 

stājas spēkā 2011.gada 
1.jūnijā.

24. Atzīt par spēku 
zaudējušiem Cesvaines 
pilsētas ar lauku teritoriju 
2005.gada 26.oktobra 
saistošos noteikumus Nr.11 
„Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Cesvaines 
novadā”.

J.Rozenbergs, domes 
priekšsēdētāja vietnieks 

Viņi atsaucās
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turpinājums nākošajā numurā

No lellēm Liepājā līdz mūzikas skolai Cesvainē

Inta - klavieru skolotāja (sēž) ar Eglīšu ģimeni - Ivaru, Veltu, Vitu 75./76. m.g. 
absolventi un Initu (ar ziediem) 76./77.m.g. absolventi.  

man nepārmeta. Atļāvos ko 
tādu, ko nebūtu darījusi savām 
vajadzībām. Kad mēbeļu veikalā 
pieveda deficītos grīdceliņus, 
aizgāju priekšā garajai rindai 
un paziņoju, ka pērku iestādei, 
tā domādama, ka man pienākas 
kādas priekšrocības. Cilvēki bija 
apmulsuši, bet neko neteica. Jau 
toreiz noskatīju skolas vajadzībām 
mēbeļu veikalu, kurā bija, kā man 
šķita, skatuve. Vēlāk šo zirgu 
staļļu telpu un arī romantisko 
tornīti dabūjām.

Kāpēc dibinājāt patstāvīgu 
mūzikas skolu? 

– Bija nobriedusi situācija. 
Cesvaines kora bujušais 
diriģents Egils Lipšāns, kurš 
jau dzīvoja Rīgā, sarunāja vizīti 
Kultūrizglītības centrā, uz kuru 
devāmies kopā ar pašvaldības 
vadītāju Valdi Kaprāli. Un tā 
1991. gadā atvērām savu skolu 
ar 40 audzēkņiem mužas zirgu 
stallī. Bijām četras skolotājas - 
Rita Briņķe (solfedžo, mūzikas 
literatūra, kora klase) Rita 
Ozoliņa (akordeons), Velga 
Vizule (vijole) un es (klavieres). 
Kad Madonas mūzikas skolas 
direktors ar grāmatvedi ieradās 
Cesvainē kārtot dokumentus, 
bija 23. augusts – puča dienas. 
Situācija bija nestabila, taču 
mūsu apņēmība bija nestricināma. 
Kumsārs man uzticējās, atdeva 
instrumentus un notis, kuras bija 
iedotas filiāles laikā lietošanā. 
Savā stilā jokojot, ka tās grabažas 
tāpat jāmet laukā. Tā mēs 
draudzīgi un pozitīvi šķīrāmies, 
taču cieši sadarbojamies joprojām. 
Liela pateicība viņam par iespēju 
deviņus gadus darboties skolotāju 
kamerkorī Rīgā pie profesora 
Leonīda Vīgnera. Tā bija īsta 
mūzikas izglītība! Tā kā biju 
vadījusi skolas tapšanas procesu, 
mani iecēla par direktori. Vēlāk 
paplašinājām telpas, iegādājāmies 
instrumentus, iekārtas un 
aprīkojumu nu jau ar Cesvaines 
pašvaldības gādību. Uzsākām 

jaunas programmas 
– čella, klarnetes. 
Madonas rajona 
sniegtais ikgadējais 
finansējums noderēja 
arī staļļa dekoratīvās 
sienas atjaunošanai. 
2007. gadā pašu 
iekārtotās telpas bija 
jāpemet. Došanās no 
zirgu staļļa uz pili 
nebija ne manos sapņos 
ne plānos, bet nāca kā 
patīkams pašvaldības 
sniegts pārsteigums un 
uzticība. To cenšamies 
attaisnot, jo, protams, 
pils laikā piedzīvojām 
uzplaukumu. Uzsākām 
arī saksofona un flautas 
spēles programmu. 
Mākslas nodaļai 
pēc Kristīnes Šulces 
ierosinājuma piešķīra 

Bija mīti par to, kas ir talants, 
tāpēc ģimene pēc tiem vadījās. 
Mūsu ģimenē pārsvarā nodarbojas 
ar mūziku un  par mūziķa talantu 
„viss bija skaidrs”.  Šodien  zinām 
citus uzskatus par spējām un 
dotībām. Mamma bija izmācījusies 
par dārznieci, bet vēlāk kļuva par 
vokālo pedagogu, bija begusi arī 
šūšanas kursus. Gadu pirms skolas 
gaitām, viņa man ierādīja, kā šut ar 
šujmašīnu, adīt, tamborēt un es ar 
lielu aizrautību darināju apģērbus 
savām lellēm. Kad bija jādodas 
uz skolu, man palika 8 gadi.  
Nesapratu, kāpēc mani traucē, jo 
man ir tik laba nodarbošanās un 
neko citu negribu. 

Esmu saglabājusi lelles ar visiem 
tērpiem. Stils, krāsas, mode mani 
vienmēr ir interesējušas. Manu 
bērnu mākslas skolā veidotie darbi 
līdz šim stāv mājās goda vietā.  
Tāpat mazmeita līdztekus mūzikai 
mani priecē ar saviem vizuāli 
plastiskajiem veidojumiem. 
Vēlāk uzzināju no kurienes „nāk 
talants”. Vecvecmammas brāļa 
dēls bija gleznotājs Jānis Udrs. 

Iegriežos bijušās modes nama 
modeles Asnātes Smelteres salonā 
Vecrīgā ar zināmu smeldzi. Ja būtu 
kļuvusi,  par tērpu dizaineri, tad 
par Cesvaines mūzikas un māklas 
skolu šobrīd rūpētos kāds cits.

Kādi ir bērna ieguvumi, 
mācoties mūzikas un mākslas 
skolā? 

– Priecājos, ka liela daļa vecāku 
saprot, ka uzskats - manam bērnam 
iet slikti mācībās, viņš nevar nākt 
uz mūzikas un mākslas skolu, 
ir maldīgs. Un, ja pēc skolas 
beigšanas kāds mājās arī muzicē 
vai glezno, uzskatiet to par attīstītu 
talanta un spēju izpausmi.

Kas sniedz gandarījumu?
– Gandarījumu sniedz visi 

mūsu audzēkņi. Uzņemos drosmi 
apgalvot, ka mūsu absolventu 
vidū  bezdarbnieku nav arī 
krīzes apstākļos. Ir daudzi, kuri 
nodarbojas ar kultūru, mūziku un 
mākslu.

Esmu gandarīta, ka ik gadu 1. 
maijā varam svinēt Harija Šulca 
dzimšanas dienu ar viņa sapņu 
piepildījumu.

No 2011. gada 1. janvāra 
līdz 2012. gada 30. jūnijam 
Sieviešu tiesību institūts 
(STI) sadarbībā ar divdesmit 
dalīborganizācijām, tai skaitā 
arī ar Cesvaines pašvaldību, 
ir uzsācis realizēt projektu 
„Senioru ceļš”. Projekts 
veicinās pilsoniskās sabiedrības 
ieguldījumu ekonomisko un 
sociālo atšķirību samazināšanā 
ar aktivitātēm, kas uzlabo dzīves 
kvalitāti senioriem, stiprinot 
Latvijas nevalstisko organizāciju 
(NVO) kapacitāti Latvijas 
novados. 

Projekts tiek finansēts ar NVO 
biedru līdzdalību. Februārī notika 
sarunas ar Cesvaines novada 
NVO vadītājiem: biedrības 
„Mārtiņroze” vadītāju Dzidru 
Lāci un aktīvistēm, sabiedriskās 
organizācijas „Cesvaines kultūras 
veicināšanas biedrības” vadītāju 
Sanitu Dāboliņu, mākslinieku 
biedrības vadītāju Kristīni Šulci, 
internātpamatskolas biedrības 

“Senioru ceļš” turpinās

„Durvis” valdes priekšsēdētāju 
Ilzi Āboliņu. Martā notika 
praktiskā nodarbība par lietišķā 
imidža veidošanu, kuru vadīja 
Māra Broka, bet aprīlī lekcija 
par uzvedības un galda kultūru 
sabiedrībā – lektore Ausma 
Ozola. Nodarbību dalībnieces 
aizpildīja anketas, kurās izteica 
nodarbību vērtējumu. Piemēram, 
Mudīte Gasperoviča saka, ka 
viņai patikušas abas nodarbības. 
Pozitīvi, ka bijuši uzskates 
materiāli. Savukārt Paulīne 
Štromberga atzīst, ka diskusijas 
bijušas rosinošas un pārdomu 
vērtas. Dalībnieces labprāt 
apmeklēs līdzīgus pasākumus arī 
turpmāk. 

„dīķa māju”, kur varam tiešām 
pieņemami strādāt. Lai mūsdienās 
vadītu skolu, ieguvu bakalaura un 
maģistra grādu skolvadībā.

Un kā radās mākslas nodaļa? 
– Valdis Kaprālis, kurš pats 

glezno, bija par mākslas skolu. 
Tā kā man jau bija pieredze ar 
dokumentu kārtošanu, ķēros 
klāt. Meklēju pedagogus skolai, 
uzrunājot vietējos - skolotāju Vitu 
Krūmiņu un Ēriku Aļeksejevu, 
mākslinieci Sanitu Ozolu. Tā mēs 
bērnudārzā atbrīvotajās telpās 
2000.gadā sākām. 2002. gadā 
skolu akreditēja un nodēvēja 
par mūzikas un mākslas skolu. 
Mākslas nodaļai jau ir vairāk nekā 
10 gadu. Šobrīd skolotāju sastāvs 
ir daļēji mainījies gan mūzikas 
gan mākslas nodaļā. 

Ja man māksla neinteresētu, 
diezin vai es, saistīta ar mūziku, 
uzņemtos mākslas nodaļas 
veidošanu. 

Kas jūs saista mākslā?
– 50. gados tādas bērnu mākslas 

skolas nepastāvēja, bet mākslas 
vidusskolā uzņēma talantīgos. 

turpinājums no 1.lpp.

Guna Graudiņa

Ilze Līcīte, projekta koordinatore

Finansē Šveices Konfederācija 
un Latvijas Republika no Latvijas 
un Šveices sadarbības programmas 
līdzekļiem paplašinātajai Eiropas 
Savienībai

www.swiss-contribution.lv

Nodarbību vada Māra Broka. 

Lekcijā par uzvedības un galda kultūru. 

Arī es ievedu kārtību rūtotajā 
somā. Tur aiz algebras apvākojuma 
ir Ingusa sūtījums, bet fizikā ieliku 
vecmāmuļas doto mantojumu. 
Soma šūta no vaska drānas, kulei 
līdzīga, tikai pievienoti pītas auklas 
rokturi. Liela. Tur mātes segām virsū 
sakrāvu visu mantību – džinsenes, 
jakas, svārkus, veļu, arī skolas 
tašu ar grāmatām. Iznāca paprāvs 
čemodāns. 

Klauvēja. Pastniece.
„Ja mana palīdzība vajadzīga, 

zvani. Raimonds.”
Nepanesams tukšums visapkārt. 

Birst asaras. Un tad pagalmā 
ietarkšķināja motocikls. Negāju 
pretī. Redzokļi tā aizmiglojās, 
kaklā sažņaudzās... Tikai īsu mirkli. 
Miklumu izraususi, paskatījos 
svešajā. Istabā bija ienācis garš 
puisis ar pakausi sasietu gaišu matu 
kušķi. Vienā ausī spīguļoja kareklis. 
Ar meitenīgi zilām acīm viņš pētoši 
pavērās visapkārt.

– Auša, meitenīt... Vai tas jau 
noticis? Nepinkšķi! Taču katram 
cilvēkam tāds būs mūža gals. Nu 
pacel galvu... Paskaties! Te Jurģis. 

Elsas nerimās. Tās mani raustīja 
kā ampelmani. Iesākās drebuļi. 
Jurģis saņēma manu roku. Tai es 
pieglaudu savu slapjo vaigu. Ar otru 
plaukstu viņš glāstīja manu bēri 
brūno zēngalviņu.

– Pietiek! Nomierinies! Runāsim 
prātīgi! Ātrumā no puišiem 
samangoju četrdesmit divus latus. 
Varbūt tie tev ir vajadzīgi zārka 
iegādei?

– Nē! Oskaram, viņas dēlam, tiek 
atdota Raibaļa un cūka. Pie tam 
viņš dabūs naudu no saimniecības 
par pajām – te tā pieņemts bēru 
gadījumos. Puišiem ved naudu 
atpakaļ. Netērē, nav jēgas parādus 
taisīt, – paskaidroju Jurģim. Puisis 
tā jocīgi pablisināja acis un neticīgi 
pagrozīja galvu.

– Paklausies, tu taču trīsi kā apšu 
lapa. Atspiedies pret spilveniem, – 
sacīja Jurģis. Noāva man sandales 
un iecēla kājas guļvietā. Pamanījis 
pie sienas pakārto rozā vējjaku, 
pārsedza to manam augumam. 

– Vai vēl jāziņo kādam par 
notikušo?

– Visu nokārtos Oskars. Uz galda 
ir vecmāmuļas rakstīta lapiņa. 

Jurģis piegāja pie loga. 
– Vai Oskars ir plecīgs vīrs ar 

melnīgsnējām ūsām? Viņš pašreiz 
pie ratiem sien raibu govi...

– Noteikti, – nepieceļoties aplieci-
nāju. 

Istabā iedrāzās Lidija. Zibīgi 
apskatījusi visus stūrus, noprasīja 
Jurģim: – Vai jaunais cilvēks 
atbraucis ciemos vai palīgos?

– Ciemos, – es pasteidzos atbildēt.
– Tā-ā... – pa tam Lidija bija 

izlasījusi zīmīti un pavēra logu.            
– Oskar, tev te viens štrams puisis 
tūlīt izies. Ieceliet vepri ratos un 
nāciet pēc paunām! Grabažas 
savāksim vēlāk, bet gultu šķērsu 
blakām puscūča kastei.

– Krustmāt, vecmāmuļa teica 
gultas drēbes sadedzināt... To es 
šovakar izdarīšu.

– Vai, kāda lielmanība! Nekā, cālīt, 
man tas viss noderēs. Būs kalpus kur 
guldināt... Varbūt pati, kad strādāsi 
mūsu mājās, atlaidīsies atpūsties. 

Foto no I.Stienes arhīva

Gunas Graudiņas foto
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 12. maija domes sēdē: Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu 
• SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” valdes locekle 

Ināra Puķīte informē deputātus par 2010.gada pārskatu un 
uzņēmuma darbību.

• Saskaņoja SIA „EkoProjekti” 2011.gada aprīlī 
sagatavoto Cesvaines ūdenssaimniecības attīstības II 
kārtas projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Cesvainē” tehniski ekonomisko pamatojumu un SIA 
„Profin” 2011.gada aprīlī izstrādāto tehniski ekonomiskā 
pamatojuma finanšu daļu, tajā skaitā, prioritārās 
investīciju programmas finanšu plānu un galveno projekta 
komponenšu aprakstu. 

• Akceptēja SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” 
Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto 
Cesvaines ūdenssaimniecības attīstības II kārtas projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” 
iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu 
atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansēšanas 
plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.Projekta 
kopējais finansējums 702 tūkstoši latu bez PVN, no 
tiem 546 tūkstoši lati Kohēzijas fonda un 28 tūkstoši lati 
pašvaldības finansējums. Šim mērķim pašvaldība ņems 
aiznēmumu. Projekta ietvaros atsevišķos posmos pilsētā 
tiks no jauna izbūvēts ūdensvads un kanalizācija un veikta 
esošo ūdensvadu un kanalizācijas rekonstrukcija.

• Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma 
centrs” nolikumu. Nolikums pieejams www.cesvaine.lv

• Izdeva Cesvaines novada saistošos noteikumus Nr.5 
”Pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” 
kompetence”.

• Izdeva saistošos noteikumus Nr.6 „Pašvaldības aģentūras 
“Cesvaines tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”. 

• Izdeva saistošos noteikumus Nr.7„Par grozījumiem 
Cesvaines novada domes 2011.gada 3.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 „Cesvaines novada pašvaldības 2011.
gada budžets”.

• Apstiprināja Cesvaines pašvaldības 2010.gada 
saimniecisko pārskatu.

• Nolēma iekārtot ielu tirdzniecības vietas pavasara 
tirgum Cesvainē laukumā Augusta Saulieša ielā 2 (esošais 
tirgus laukums), Parka ielā un laukumā starp Pils un Parka 
ielu, paredzot vienas tirdzniecības vietas lielumu 2x3 m.

• Mainīja vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes 
nosaukumu no „Cesvaines novada vispārējās 
pirmsskolas izglītības iestāde” uz „Cesvaines pirmsskola 
„Brīnumzeme”. Līdz ar to tika izdarīti grozījumi 
pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā. 

• Izdeva saistošos noteikumus Nr.8 „Par grozījumiem 
Cesvaines novada domes 2009.gada 24.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Cesvaines novada pašvaldības 
nolikums”.

• Piekrita, ka pirmsskola “Brīnumzeme” ar 2011.
gada 1.septembri īsteno speciālās pirmsskolas izglītības 
programmu izglītojamajiem ar valodas attīstības 
traucējumiem un ar jauktiem attīstības traucējumiem, 
iekļaujot bērnus vispārējās izglītības bērnu grupās.

• Saskaņoja Cesvaines vidusskolā īstenoto Izglītības 
un zinātnes ministrijas izstrādātajam programmas 
paraugam atbilstošu speciālās pamatizglītības programmu 
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

• Izdeva domes saistošos noteikumus Nr. 9 ”Par 
grozījumiem Cesvaines novada domes 2010.gada 
9.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Cesvaines 
novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases”. 

• Piekrita atbalstīt Cesvaines mūzikas un mākslas 
skolas pedagogu un novada mākslinieku piedalīšanos 
starptautiskajā glezniecības plenērā „LAISMA – 2011” 
Vestienā no 2011.gada 19.jūlija līdz 31.jūlijam ar Ls 150 
līdzfinansējumu.

• Piešķīra adresi “Kubu ferma”, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads, LV-4871, īpašumā pret pajām iegūtajam 
Kubu fermas ēku un būvju īpašumam (šķūnis). 

• Mājīpašumam, kas sastāv no dzīvojamās mājas un 
piecām saimniecības ēkām, „Kapteiņi”, Cesvaines 
pagastā, Cesvaines novadā, mainīja adresi no „Kapteiņi” 
uz „Kapteiņtaureņi”.

• Vienai iedzīvotājai, kura dzīvo pašvaldības izīrētā 
dzīvoklī atļāva tajā izmitināt vīramāti.  

• Vienai ģimenei atļāva izīrēt dzīvokli dzīvojamajā mājā 
„Vairogi”.

• Vienu ģimeni atzina par tiesīgu saņemt pašvaldības 
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un iekļaut 
pašvaldības palīdzības reģistra „Dzīvojamās telpas 
izīrēšana” pirmām kārtām nodrošināmo grupā. 

• Izdeva nolikumu „Par nosaukuma “Sakoptākais objekts 
Cesvaines novadā” piešķiršanas kārtību” un izveidoja 
vērtēšanas komisiju. Nolikums pieejams www.cesvaine.lv

• Pieņēma AS „Latvenergo” dāvinātās elektrības norēķinu 
kartes un uzdeva Cesvaines sociālajam dienestam izsniegt 
tās trūcīgām ģimenēm ar bērniem. 

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.10, Cesvainē, 2011.gada 23. maijā (sēdes protokols Nr.8, 1#)
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā
Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

paskaidrojuma raksts 8.lpp.

1. Vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka 

sadzīves atkritumu (turpmāk 
– atkritumu) apsaimnieko-
šanas kārtību visām 
fiziskajām un juridiskajām 
personām, kuras saskaņā ar 
Atkritumu apsaimniekošanas 
likumu ir atkritumu radītājas, 
valdītājas, kā arī atkritumu 
savācējiem, pārvadātājiem 
un pārstrādātājiem 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.

2. Šajos noteikumos lietoti 
Atkritumu apsaimniekošanas 
likumā minētie termini.

3. Cesvaines novada 
pašvaldība organizē un 
kontrolē sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu savā 
administratīvajā teritorijā 
saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, 
valsts, reģionālo un 
pašvaldības atkritumu 
apsaimniekošanas plānu.

2. Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas organi-
zēšana

4. Visa pašvaldības 
administratīvā teritorija 
veido vienu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas 
zonu. 

5. Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas zonā 
sadzīves atkritumus 
apsaimnieko viens 
apsaimniekotājs.

6. Pašvaldība normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā 
izvēlas atkritumu 
apsaimniekotāju un slēdz 
ar to līgumu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu. 

3. Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas kārtība

7. Cesvainē un Cesvaines 
pagasta Kraukļu ciemā 
ir ierīkotas atkritumu 
savākšanas vietas atkritumu 
dalītai vākšanai.

8. Laukumos, kas paredzēti 
atkritumu dalītai vākšanai, 
aizliegts novietot cita veida 
atkritumus.

9. Atkritumus pilsētā savāc 
ar speciāli aprīkotu transportu 
pēc noteikta grafika ne retāk 
kā reizi nedēļā, kā arī pēc 
pieprasījuma. 

10. Atkritumus pagasta 
teritorijā un individuālajām 
mājām pilsētā savāc ne retāk 
kā reizi 6 mēnešos. 

11. Publisko pasākumu 
organizētājiem jānodrošina 
atkritumu savākšanas 
pakalpojums un sabiedrisko 
tualešu pieejamība, sanitārā 
tīrība un higiēnas prasību 
ievērošana pasākuma laikā 
un attiecīgās teritorijas 
sakopšana un atkritumu 
savākšana piecu stundu laikā 
pēc pasākuma noslēguma.

12. Lielgabarīta atkritumi 
jānovieto pašvaldības 
norādītajā atkritumu 
savākšanas vietā un laikā, 
tos apsaimnieko komersants, 
kas noslēdzis līgumu ar 
pašvaldību par atkritumu 
apsaimniekošanu līgumā 
noteiktajā kārtībā.

13. Par sadzīves bīstamos 
atkritumu apsaimniekošanu 
atbild attiecīgo atkritumu 
radītājs, valdītājs, nogādājot 
tos publiskajās vietās 

pieejamos konteineros 
bīstamajiem atkritumiem 
(piemēram, medikamentus 
un to atlikumus – aptiekās; 
baterijas – elektropreču 
tirgotavās; neizkomplektētas 
elektropreces - elektropreču 
tirgotavās), vai noslēdzot 
līgumu ar bīstamo atkritumu 
apsaimniekotāju.

4. Nekustamā īpašuma 
īpašnieka vai lietotāja 
pienākumi un atbildība

14. Nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai lietotājs:

14.1. normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā slēdz 
līgumu ar sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāju, kuram 
ir līgums ar pašvaldību, 
par sadzīves atkritumu 
savākšanu; 

14.2. ir atbildīgs par 
atkritumu novietošanas 
vai savākšanas vietas 
ierādīšanu savā īpašumā, 
saskaņojot tās ar atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmu-
mu;

14.3. pēc apsaimnie-
kotāja pieprasījuma sniedz 
ziņas par to iedzīvotāju 
skaitu, kas dzīvo attiecīgajā 
nekustamajā īpašumā, 
kā arī par komersantiem 
un citām personām, kas 
veic saimniecisko darbību 
attiecīgajā nekustamajā 
īpašumā; 

14.4. a t k r i t u m u 
tvertņu iztukšošanas 
dienās atkritumu tvertnes 
no privāto īpašumu 
slēgtajiem pagalmiem 
pārvieto specializētajiem 
transportlīdzekļiem vai to 
apkalpei pieejamā vietā, 
kur tas netraucē gājēju un 
transportlīdzekļu kustību, 
kā arī nodrošina, lai pēc 
atkritumu izvešanas tvertnes 
tiktu novietotas atpakaļ to 
pastāvīgajā atrašanās vietā;

14.5. pēc saskaņošanas ar 
atkritumu apsaimniekotāju 
nodrošina sadzīves atkritumu 
savākšanai nepieciešamo 
tvertņu skaitu, ņemot 
vērā atkritumu daudzumu 
un tvertņu iztukšošanas 
biežumu saskaņā ar noslēgto 
līgumu; 

14.6. uztur savus sadzīves 
atkritumu konteinerus tīrus 
un lietošanas kārtībā; 

14.7. kompostē biolo-
ģiski noārdāmos atkritumus 
sava īpašuma teritorijā, ja 
tas nerada draudus cilvēku 
dzīvībai un veselībai, videi, 
kā arī personu mantai. 

5. Atkritumu radītāja, 
valdītāja pienākumi

15. Ikviena Cesvaines 
novada pašvaldības 
administratīvās teritorijas 
atkritumu radītāja, valdītāja 
(nekustamā īpašuma 
īpašnieka vai lietotāja 
vai iedzīvotāja, iestādes, 
komersanta) pienākums 
ir piedalīties pašvaldības 
organizētajā atkritumu 
apsaimniekošanā, tieši, 
noslēgt līgumu ar pašvaldības 
izvēlēto atkritumu 
apsaimniekotāju par 
atkritumu apsaimniekošanu, 
šķirot atkritumus, nogādāt 
tos savākšanai paredzētajā 
vietā, kā arī samaksāt par 
atkritumu apsaimniekošanu. 

16. Atkritumus pirms 
ievietošanas atkritumu 
tvertnēs iesaiņot atkritumu 
maisos un atkritumu maisus 
aizsiet. Asus priekšmetus 
iesaiņot, lai izvairītos no 
kaitējuma cilvēku veselībai, 
kā arī atkritumu savākšanas, 
pārvadāšanas un šķirošanas 
iekārtu bojājumiem.

17. Par atkritumiem, kas 
radušies būvniecības procesā, 
atkritumu radītājs slēdz 
atsevišķu līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju.

18. Cesvaines novada 
administratīvajā teritorijā 
atkritumu radītājam, 
valdītājam ir aizliegts:

18.1. novietot atkritumus 
vietās, kur to savākšana nav 
atļauta; 

18.2. novietot (pastāvīgi) 
atkritumu tvertnes uz ielām 
(izņēmums – nomaļas ielas, 
kur tvertnes netraucē satiksmi 
vai gājēju plūsmu, kā arī 
vietas, kur tas ir vienīgais 
iespējamais risinājums);

18.3. ievietot sadzīves 
atkritumu tvertnēs degošus, 
viegli uzliesmojošus un 
eksplozīvus priekšmetus, 
šķidrus atkritumus, 
infekcijas slimības izraisošus 
atkritumus, liela izmēra 
atkritumus, būvniecības 
un būvju nojaukšanas 
atkritumus, rūpniecības 
atkritumus, ielu smiltis, 
parku un dārzu atkritumus un 
bīstamos atkritumus;

18.4. dedzināt atkritumus 
sadzīves atkritumu tvertnēs;

18.5. atkritumus nomest uz 
ielām, skvēros, parkā, mežos, 
citos dabas objektos un vietās;

18.6. sajaukt bīstamos 
atkritumus ar sadzīves 
atkritumiem. 

6. Atkritumu savākšana, 
pārvadāšana un apglabā-
šana

19. Fiziskās un juridiskās 
personas, kuras veic atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu 

un apglabāšanu Cesvaines 
novada administratīvajā 
teritorijā:

19.1. pirms darbības 
uzsākšanas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 
noslēdz līgumu ar 
pašvaldību par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kartībā; 

19.2. pirms līguma 
noslēgšanas saņem reģionālās 
vides pārvaldes atļauju 
atkritumu 

apsaimniekošanai; 
19.3. pēc pieprasījuma 

sniedz informāciju 
pašvaldībai par atkritumu 
savākšanu, uzglabāšanu; 

19.4. savāc, uzglabā, 
pārvadā atkritumus, 
nodrošina normatīvajos 
aktos noteikto prasību 
izpildi, izmantojot tikai tādas 
metodes, transportlīdzekļus 
un iekārtas, kas neapdraud 
vidi, cilvēku dzīvību un 
veselību, fizisko un juridisko 
personu īpašumu, nepārsniedz 
trokšņa pieļaujamo līmeni;

19.5. nodrošina klientus 
ar atkritumu tvertnēm 
pietiekamā daudzumā; 

19.6. atbilstoši saskaņo-
tiem grafikiem nodrošina 

atkritumu savākšanu, 
tai skaitā arī atkritumu 
savākšanu laukumā, ārpus 
tvertnes, aizvešanu un tvertņu 
iztukšošanu, nodrošinot 
tīrību; 

19.7. nogādā savāktos 
atkritumus Malienas 
atkritumu apsaimniekošanas 
reģiona poligonā 
„Kaudzītes”, Litenē, ar 
šim nolūkam paredzētu 
specializēto transportlīdzekli; 

19.8. n o d r o š i n a 
atsevišķu atkritumu veidu 
(piemēram, liela izmēra 
atkritumi, būvniecības 
un būvju nojaukšanas 
atkritumi, bīstamie atkritumi) 
savākšanu, pārvadāšanu un 
apglabāšanu;

19.9. vienu mēnesi 
iepriekš informē atkritumu 
radītājus un valdītājus 
par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas 
izmaiņām. 

7. Kārtība, kādā 
veicami maksājumi 
par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu

20.Pašvaldība, pamato-
joties uz izvēlētā atkritumu 
apsaimniekotāja iesniegto 
sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas aprēķinu, ar 
domes lēmumu nosaka 
maksu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Cesvaines 
novadā saskaņā ar Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 
normām, norādot laiku, ar 
kuru maksa tiek noteikta.

21. Domes lēmums 
par sadzīves atkritumu 
maksu publicējams domes 
laikrakstā “Cesvaines Ziņas”, 
pašvaldības mājaslapā, 
izliekams domes ēkā 
informācijas stendā, par to 
informējami daudzdzīvokļu 
māju apsaimniekotāji un 
atkritumu apsaimniekotājs.

22. Maksājumi par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
veicami saskaņā ar 

noslēgtajiem līgumiem šādā 
kārtībā: 

22.1. individuālo māju 
īpašnieki vai īrnieki maksā 
saskaņā ar līgumu par faktiski 
izvesto atkritumu daudzumu;

22.2. daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju dzīvokļu 
īpašnieki vai īrnieki maksā 
par faktiski izvesto atkritumu 
daudzumu, kas tiek sadalīts 
uz daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā faktiski dzīvojošo 
atkritumu radītāju skaita. 
Atkritumu radītāju skaitu 
daudzdzīvokļu mājā un 
izmaiņas tajā apstiprina 
mājas dzīvokļu īpašnieku 
sapulce.

8. Noslēguma jautājumi
23. Saistošie noteikumi 

stājas spēkā 2011.gada 
1.jūnijā.

24. Atzīt par spēku 
zaudējušiem Cesvaines 
pilsētas ar lauku teritoriju 
2005.gada 26.oktobra 
saistošos noteikumus Nr.11 
„Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Cesvaines 
novadā”.

J.Rozenbergs, domes 
priekšsēdētāja vietnieks 

Viņi atsaucās
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Hermīne Vietniece
3. turpinājums

turpinājums nākošajā numurā

No lellēm Liepājā līdz mūzikas skolai Cesvainē

Inta - klavieru skolotāja (sēž) ar Eglīšu ģimeni - Ivaru, Veltu, Vitu 75./76. m.g. 
absolventi un Initu (ar ziediem) 76./77.m.g. absolventi.  

man nepārmeta. Atļāvos ko 
tādu, ko nebūtu darījusi savām 
vajadzībām. Kad mēbeļu veikalā 
pieveda deficītos grīdceliņus, 
aizgāju priekšā garajai rindai 
un paziņoju, ka pērku iestādei, 
tā domādama, ka man pienākas 
kādas priekšrocības. Cilvēki bija 
apmulsuši, bet neko neteica. Jau 
toreiz noskatīju skolas vajadzībām 
mēbeļu veikalu, kurā bija, kā man 
šķita, skatuve. Vēlāk šo zirgu 
staļļu telpu un arī romantisko 
tornīti dabūjām.

Kāpēc dibinājāt patstāvīgu 
mūzikas skolu? 

– Bija nobriedusi situācija. 
Cesvaines kora bujušais 
diriģents Egils Lipšāns, kurš 
jau dzīvoja Rīgā, sarunāja vizīti 
Kultūrizglītības centrā, uz kuru 
devāmies kopā ar pašvaldības 
vadītāju Valdi Kaprāli. Un tā 
1991. gadā atvērām savu skolu 
ar 40 audzēkņiem mužas zirgu 
stallī. Bijām četras skolotājas - 
Rita Briņķe (solfedžo, mūzikas 
literatūra, kora klase) Rita 
Ozoliņa (akordeons), Velga 
Vizule (vijole) un es (klavieres). 
Kad Madonas mūzikas skolas 
direktors ar grāmatvedi ieradās 
Cesvainē kārtot dokumentus, 
bija 23. augusts – puča dienas. 
Situācija bija nestabila, taču 
mūsu apņēmība bija nestricināma. 
Kumsārs man uzticējās, atdeva 
instrumentus un notis, kuras bija 
iedotas filiāles laikā lietošanā. 
Savā stilā jokojot, ka tās grabažas 
tāpat jāmet laukā. Tā mēs 
draudzīgi un pozitīvi šķīrāmies, 
taču cieši sadarbojamies joprojām. 
Liela pateicība viņam par iespēju 
deviņus gadus darboties skolotāju 
kamerkorī Rīgā pie profesora 
Leonīda Vīgnera. Tā bija īsta 
mūzikas izglītība! Tā kā biju 
vadījusi skolas tapšanas procesu, 
mani iecēla par direktori. Vēlāk 
paplašinājām telpas, iegādājāmies 
instrumentus, iekārtas un 
aprīkojumu nu jau ar Cesvaines 
pašvaldības gādību. Uzsākām 

jaunas programmas 
– čella, klarnetes. 
Madonas rajona 
sniegtais ikgadējais 
finansējums noderēja 
arī staļļa dekoratīvās 
sienas atjaunošanai. 
2007. gadā pašu 
iekārtotās telpas bija 
jāpemet. Došanās no 
zirgu staļļa uz pili 
nebija ne manos sapņos 
ne plānos, bet nāca kā 
patīkams pašvaldības 
sniegts pārsteigums un 
uzticība. To cenšamies 
attaisnot, jo, protams, 
pils laikā piedzīvojām 
uzplaukumu. Uzsākām 
arī saksofona un flautas 
spēles programmu. 
Mākslas nodaļai 
pēc Kristīnes Šulces 
ierosinājuma piešķīra 

Bija mīti par to, kas ir talants, 
tāpēc ģimene pēc tiem vadījās. 
Mūsu ģimenē pārsvarā nodarbojas 
ar mūziku un  par mūziķa talantu 
„viss bija skaidrs”.  Šodien  zinām 
citus uzskatus par spējām un 
dotībām. Mamma bija izmācījusies 
par dārznieci, bet vēlāk kļuva par 
vokālo pedagogu, bija begusi arī 
šūšanas kursus. Gadu pirms skolas 
gaitām, viņa man ierādīja, kā šut ar 
šujmašīnu, adīt, tamborēt un es ar 
lielu aizrautību darināju apģērbus 
savām lellēm. Kad bija jādodas 
uz skolu, man palika 8 gadi.  
Nesapratu, kāpēc mani traucē, jo 
man ir tik laba nodarbošanās un 
neko citu negribu. 

Esmu saglabājusi lelles ar visiem 
tērpiem. Stils, krāsas, mode mani 
vienmēr ir interesējušas. Manu 
bērnu mākslas skolā veidotie darbi 
līdz šim stāv mājās goda vietā.  
Tāpat mazmeita līdztekus mūzikai 
mani priecē ar saviem vizuāli 
plastiskajiem veidojumiem. 
Vēlāk uzzināju no kurienes „nāk 
talants”. Vecvecmammas brāļa 
dēls bija gleznotājs Jānis Udrs. 

Iegriežos bijušās modes nama 
modeles Asnātes Smelteres salonā 
Vecrīgā ar zināmu smeldzi. Ja būtu 
kļuvusi,  par tērpu dizaineri, tad 
par Cesvaines mūzikas un māklas 
skolu šobrīd rūpētos kāds cits.

Kādi ir bērna ieguvumi, 
mācoties mūzikas un mākslas 
skolā? 

– Priecājos, ka liela daļa vecāku 
saprot, ka uzskats - manam bērnam 
iet slikti mācībās, viņš nevar nākt 
uz mūzikas un mākslas skolu, 
ir maldīgs. Un, ja pēc skolas 
beigšanas kāds mājās arī muzicē 
vai glezno, uzskatiet to par attīstītu 
talanta un spēju izpausmi.

Kas sniedz gandarījumu?
– Gandarījumu sniedz visi 

mūsu audzēkņi. Uzņemos drosmi 
apgalvot, ka mūsu absolventu 
vidū  bezdarbnieku nav arī 
krīzes apstākļos. Ir daudzi, kuri 
nodarbojas ar kultūru, mūziku un 
mākslu.

Esmu gandarīta, ka ik gadu 1. 
maijā varam svinēt Harija Šulca 
dzimšanas dienu ar viņa sapņu 
piepildījumu.

No 2011. gada 1. janvāra 
līdz 2012. gada 30. jūnijam 
Sieviešu tiesību institūts 
(STI) sadarbībā ar divdesmit 
dalīborganizācijām, tai skaitā 
arī ar Cesvaines pašvaldību, 
ir uzsācis realizēt projektu 
„Senioru ceļš”. Projekts 
veicinās pilsoniskās sabiedrības 
ieguldījumu ekonomisko un 
sociālo atšķirību samazināšanā 
ar aktivitātēm, kas uzlabo dzīves 
kvalitāti senioriem, stiprinot 
Latvijas nevalstisko organizāciju 
(NVO) kapacitāti Latvijas 
novados. 

Projekts tiek finansēts ar NVO 
biedru līdzdalību. Februārī notika 
sarunas ar Cesvaines novada 
NVO vadītājiem: biedrības 
„Mārtiņroze” vadītāju Dzidru 
Lāci un aktīvistēm, sabiedriskās 
organizācijas „Cesvaines kultūras 
veicināšanas biedrības” vadītāju 
Sanitu Dāboliņu, mākslinieku 
biedrības vadītāju Kristīni Šulci, 
internātpamatskolas biedrības 

“Senioru ceļš” turpinās

„Durvis” valdes priekšsēdētāju 
Ilzi Āboliņu. Martā notika 
praktiskā nodarbība par lietišķā 
imidža veidošanu, kuru vadīja 
Māra Broka, bet aprīlī lekcija 
par uzvedības un galda kultūru 
sabiedrībā – lektore Ausma 
Ozola. Nodarbību dalībnieces 
aizpildīja anketas, kurās izteica 
nodarbību vērtējumu. Piemēram, 
Mudīte Gasperoviča saka, ka 
viņai patikušas abas nodarbības. 
Pozitīvi, ka bijuši uzskates 
materiāli. Savukārt Paulīne 
Štromberga atzīst, ka diskusijas 
bijušas rosinošas un pārdomu 
vērtas. Dalībnieces labprāt 
apmeklēs līdzīgus pasākumus arī 
turpmāk. 

„dīķa māju”, kur varam tiešām 
pieņemami strādāt. Lai mūsdienās 
vadītu skolu, ieguvu bakalaura un 
maģistra grādu skolvadībā.

Un kā radās mākslas nodaļa? 
– Valdis Kaprālis, kurš pats 

glezno, bija par mākslas skolu. 
Tā kā man jau bija pieredze ar 
dokumentu kārtošanu, ķēros 
klāt. Meklēju pedagogus skolai, 
uzrunājot vietējos - skolotāju Vitu 
Krūmiņu un Ēriku Aļeksejevu, 
mākslinieci Sanitu Ozolu. Tā mēs 
bērnudārzā atbrīvotajās telpās 
2000.gadā sākām. 2002. gadā 
skolu akreditēja un nodēvēja 
par mūzikas un mākslas skolu. 
Mākslas nodaļai jau ir vairāk nekā 
10 gadu. Šobrīd skolotāju sastāvs 
ir daļēji mainījies gan mūzikas 
gan mākslas nodaļā. 

Ja man māksla neinteresētu, 
diezin vai es, saistīta ar mūziku, 
uzņemtos mākslas nodaļas 
veidošanu. 

Kas jūs saista mākslā?
– 50. gados tādas bērnu mākslas 

skolas nepastāvēja, bet mākslas 
vidusskolā uzņēma talantīgos. 

turpinājums no 1.lpp.

Guna Graudiņa

Ilze Līcīte, projekta koordinatore

Finansē Šveices Konfederācija 
un Latvijas Republika no Latvijas 
un Šveices sadarbības programmas 
līdzekļiem paplašinātajai Eiropas 
Savienībai

www.swiss-contribution.lv

Nodarbību vada Māra Broka. 

Lekcijā par uzvedības un galda kultūru. 

Arī es ievedu kārtību rūtotajā 
somā. Tur aiz algebras apvākojuma 
ir Ingusa sūtījums, bet fizikā ieliku 
vecmāmuļas doto mantojumu. 
Soma šūta no vaska drānas, kulei 
līdzīga, tikai pievienoti pītas auklas 
rokturi. Liela. Tur mātes segām virsū 
sakrāvu visu mantību – džinsenes, 
jakas, svārkus, veļu, arī skolas 
tašu ar grāmatām. Iznāca paprāvs 
čemodāns. 

Klauvēja. Pastniece.
„Ja mana palīdzība vajadzīga, 

zvani. Raimonds.”
Nepanesams tukšums visapkārt. 

Birst asaras. Un tad pagalmā 
ietarkšķināja motocikls. Negāju 
pretī. Redzokļi tā aizmiglojās, 
kaklā sažņaudzās... Tikai īsu mirkli. 
Miklumu izraususi, paskatījos 
svešajā. Istabā bija ienācis garš 
puisis ar pakausi sasietu gaišu matu 
kušķi. Vienā ausī spīguļoja kareklis. 
Ar meitenīgi zilām acīm viņš pētoši 
pavērās visapkārt.

– Auša, meitenīt... Vai tas jau 
noticis? Nepinkšķi! Taču katram 
cilvēkam tāds būs mūža gals. Nu 
pacel galvu... Paskaties! Te Jurģis. 

Elsas nerimās. Tās mani raustīja 
kā ampelmani. Iesākās drebuļi. 
Jurģis saņēma manu roku. Tai es 
pieglaudu savu slapjo vaigu. Ar otru 
plaukstu viņš glāstīja manu bēri 
brūno zēngalviņu.

– Pietiek! Nomierinies! Runāsim 
prātīgi! Ātrumā no puišiem 
samangoju četrdesmit divus latus. 
Varbūt tie tev ir vajadzīgi zārka 
iegādei?

– Nē! Oskaram, viņas dēlam, tiek 
atdota Raibaļa un cūka. Pie tam 
viņš dabūs naudu no saimniecības 
par pajām – te tā pieņemts bēru 
gadījumos. Puišiem ved naudu 
atpakaļ. Netērē, nav jēgas parādus 
taisīt, – paskaidroju Jurģim. Puisis 
tā jocīgi pablisināja acis un neticīgi 
pagrozīja galvu.

– Paklausies, tu taču trīsi kā apšu 
lapa. Atspiedies pret spilveniem, – 
sacīja Jurģis. Noāva man sandales 
un iecēla kājas guļvietā. Pamanījis 
pie sienas pakārto rozā vējjaku, 
pārsedza to manam augumam. 

– Vai vēl jāziņo kādam par 
notikušo?

– Visu nokārtos Oskars. Uz galda 
ir vecmāmuļas rakstīta lapiņa. 

Jurģis piegāja pie loga. 
– Vai Oskars ir plecīgs vīrs ar 

melnīgsnējām ūsām? Viņš pašreiz 
pie ratiem sien raibu govi...

– Noteikti, – nepieceļoties aplieci-
nāju. 

Istabā iedrāzās Lidija. Zibīgi 
apskatījusi visus stūrus, noprasīja 
Jurģim: – Vai jaunais cilvēks 
atbraucis ciemos vai palīgos?

– Ciemos, – es pasteidzos atbildēt.
– Tā-ā... – pa tam Lidija bija 

izlasījusi zīmīti un pavēra logu.            
– Oskar, tev te viens štrams puisis 
tūlīt izies. Ieceliet vepri ratos un 
nāciet pēc paunām! Grabažas 
savāksim vēlāk, bet gultu šķērsu 
blakām puscūča kastei.

– Krustmāt, vecmāmuļa teica 
gultas drēbes sadedzināt... To es 
šovakar izdarīšu.

– Vai, kāda lielmanība! Nekā, cālīt, 
man tas viss noderēs. Būs kalpus kur 
guldināt... Varbūt pati, kad strādāsi 
mūsu mājās, atlaidīsies atpūsties. 

Foto no I.Stienes arhīva

Gunas Graudiņas foto
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Cesvaines vidusskolas avīze

Sveicam!Sveicam!

Comenius nedēļa
Tuvojoties Comenius nedēļai, 

mēs, Cesvaines vidusskolas 
Comenius partnerības projekta 
„Cilvēks.ainava.Veselīgs dzīves-
veids.” dalībnieki, esam ļoti 
gandarīti par iegūto iespēju divus 
raženus gadus darboties šajā 
vispusīgajā projektā!

 Projekts mūsu skolas 
skolotājiem un skolēniem ir devis 
iespēju ieraudzīt Latviju un tās 
izglītības sistēmu, kultūru, vidi un 
tradīcijas salīdzinājumā ar tādiem 
lieliem sadarbības partneriem kā 
Turcija un Somija.

 Projekta gaitā mēs guvām daudz 
atziņu un iespaidu, mācījāmies 
strādāt internacionālās komandās, 
pilnveidojām savas svešvalodu 
prasmes un zināšanas reālā saziņas 
procesā. Saviem partneriem 
rādījām, kādas iespējas ir 
mācību vielu apgūt caur citām 
interesantām, bērniem saistošām, 
izzinošām mācību metodēm 
un formām. Visiem ļoti lielu 
prieku sagādāja āra nodarbības 

Ingrida Evardsone

Aprīlis
Kā jau visi zinām, aprīlis- 

joku mēnesis.Arī sākumskolas 
1.-2.klašu skolēniem bija dota 
iespēja iejusties jokdaru lomā 
kopā ar klaunu Sebastianu.
skolēniem vajadzēja zīmēt pēc 
otra stāstītā, iestudēt un interesanti 
parādīt anekdotes,mūxzikas 
pavadījumā parādīt kā no rītiem Sarma Kurme

Sākumskolas skolēnu priekšnesums

Skolēnu talka
Kā katru gadu, arī šogad mūsu 

skolēni piedalījās Cesvaines parka 
celiņu uzkopšanā.Gandarījums 
bija par to, ka stirpri sarucis 
to bērnu un vecāku skaits, kas 
izdomā dažnedāžādus iemeslus, 
lai talkā nebūtu jāpiedalās, jo tie 
skolēni ,kas objektīvu apstākļu dēļ 
nestrādāja,to izdarīja citā dienā. 
Darbojoties  ārpus klases, veicot 

Sarma Kurme

Mazie talkotāji

Jaunie ceļu satiksmes dālībnieki
5.maija pēcpusdienu ar nepacietību 

gaidīja 5.-8.klašu skolēni, kad varēja 
parādīt savas zināšanas un prasmes 
kā jaunie satiksmes dalībnieki. 
Vajadzēja parādīt velosipēda 
vadīšanas prasmes, pārvarot 
dažādus šķēršļus, zināt satiksmes 
noteikumus, parādīt savas zināšanas 
pirmās  palīdzības sniegšanā. un 

Sarma Kurme

Zināšanu pārbaude

Skolotājas  - Irēnu Driķi un Inesi 
Mickeviču stipri apaļajā jubilejā

Skolēnus, sasniedzot 18:
Oskaru Līcīti
Mārīti Skuķi

Zani Truhanovu
Andu Akmentiņu
Meldru Bērziņu

Loretu Dargevicu
Liānu Naida
Reini Melli

Tāpat mūsu skolotājus un 
tehniskos darbiniekus viņu 

svētkos:
Pēteri Sabuli

Eināru Bernovski
Maiju Romanovu
Zaigu Burkeviču
Rudīti Šteinbergu

Pulkstenis
Jau septīto reizi ap sevi tinas
Lai pēc divdesmit ceturtās 

attītos kāds reizi bija.
Manā Vecrīgas logā līdz ar 

atkušņa pirmo lāsi
Aci paver sārta begonija.

Pirmā atkušņa lāse krita no 
lāstekas garas,

Iekrita dziļi sniegā un to 
pamodināja.
Es nezināju.

Mans logs bija ciet.
Nakts sapņi to steidzās vēl siet 

un siet.
Neviens nezināja.
Vēl nebija saules
Vēl nekusa sniegi

Vēl klusēja lāstekas kā sirmi 
diegi.

Bija laikam sevi vēl jāgriež un 
jāgriež

Līdz pagriež tur, kad jāsākas.
Viens procents no pavasara
Klusa jausma, infraskaņa
Viena nots no zaļa zara

Atvērts vārds no teksta gara
Līgodams tas uzkāpj gaisā, 

skarot torņus uzmanīgi:
”Drīz es atgriezīšos, sirdis.
Atgriezīšos simtkārtīgi”.

Procents no pavasara

Brigita Senkāne

gan Latvijā, gan Somijā. Ar lielu 
interesi vērojām somu kolēģu darba 
metodes un materiāli tehnisko 
nodrošinājumu darbam ar citādiem 
bērniem. 

Galvenā atziņa – bērns, lai kāds arī 
viņš nebūtu, vienmēr ir vērtība un 
bērni ir mūsu nākotne. Un nākotne 
tiek veidota šodien un tagad.

Gribam pateikt lielu paldies 
Comenius partnerības projektu 
koordinatoriem un saviem 
sadarbības partneriem – Somijā 
Haukkaranta speciālajai pamat-
skolai, Turcijā Boztepes pamatskolai 
un Latvijā – Kusas pamatskolai.

Daudz radošu ideju nākotnē un 
darbīgus, atsaucīgus un interesantus 
sadarbības partnerus novēlam sev 
un pārējiem!

Maija mēneša nogalē Cesvainē 
risināsies mūsu projekta noslēguma 
posms, kurā piedalīsies visi 
partneri.

prot skaisti saģērbties, iet kā klauns 
Sebastians,Vienam kaut ko prast 
slavēt, otram pelt un parādīt izlozēto 
krāsu etīdi.pasākumsbija jauks, bet 
secinājums arī viens- citus smīdināt 
nav nemaz tik viegli.Viens gan 
visiem tapa skaidrs - arī nakošajā 
gadā jābūt šādam pasākumam.

Zvaniņa svētkos
20.aprīlī atzīmējām Zvaniņa 

svētkus, kuros tika godināti devīto 
un divpadsmito klašu skolēni un 
skolas darbinieki. Šogad Zvaniņa 
svētkos atzinības par panākumiem 
mācību olimpiādēs saņēma tikai 
divpadsmito klašu skolēni. Pārējos 
kopā ar vecākiem apbalvos 
30.maijā. 

Divpadsmito klašu skolēni no 
skolas pašpārvaldes saņēma īpašus 

diplomus ar tajā norādītu titulu, 
ko attiecīgais skolēns izpelnījies. 
Tika lasīti arī skolēnu horoskopi, 
un katram bija jāpieceļas un 
jāpamāj ar galvu, ka piekrīt 
sacītajam. 

Divpadsmito klašu skolēni 
kopā ar sākumskolas mazajiem 
dejotājiem tika lūgti uz deju, lai 
kopīgi atcerētos, kā viņi dejoja, 
kad bija tikpat mazi. 

velosipēda uzbūvē.
Vislabākās zināšanas satiksmes 

noteikumos uzrādīja Pēteris 
Āboltiņš (5.klase), Henrijs Skujiņš 
(6.klase),Reinis Kalniņš (7.klase).
kovērtējumā līderos izvirzījās 5.b 
klases komanda 5.-6.klašu grupā 
un 7.a klases komanda 7.-8.klašu 
grupā.

Rita Turkina

šo labo darbu, tiek saliedēts klases 
kolektīvs un apgūtas elementāras 
prasmes.Vēlreiz paldies visiem, kas 
godprātīgi veica savu darbu.Paldies 
visiem, bet Īpašs paldies 3.un 
4.,klašu skolēniem un skolotājām 
par ļoti rūpīgu  darba viekšanu.
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Sarma Kurme

Mēs lepojamies!
Mūsu skolēnu un skolotāju 

panākumi 2010./11.m.g. olimpiādēs, 
konkursos Madonas zonā, valstī.

1.vieta
Zanei Ozoliņai       11.a   matemātikā                  sk.S.Rimša
                                          latviešu val.                sk.L.Kanaviņa
Eduardam Zigfrīdam 
Aveniņam                4.b     angļu val.                    sk.I.Driķe           
Baibai Buļai             9.a    bioloģijā                      sk.S.Dimpere
Jānim Rubulam       9.a   matemātikā                   sk.S.Rimša
Reinim Kalniņam    7.a   matemātikā                   sk.A.Graudupe
Ilzei Kurmei             12.b  matemātikā                 sk.S.Lukša
Agnijai Kārkliņai    10.b   ZPK                            sk.I.Rubiņa

2.vieta
Dāvim Vēverim        9.a  ģeogrāfijā                 sk.V.Sabule
Baibai Buļai              9.a   ģeogrāfijā                 sk.V.Sabule
Jānim Rubulam         9.a  ģeogrāfijā                sk.V.Sabule
Zanei Ozoliņai           11.a  bioloģijā                sk.S.Dimpere
Ievai Gavarei             11.b  matemātikā            sk.S.Rimša
Henrijam Skujiņam    6.     matemātikā          sk.S.Rimša
Vitai Ozoliņai               8.b  angļu val.              sk.I.Driķe
Karīnai Kiseļovai       7.a  sportā              sk.Z.Gulbis, I.Luce
Vitai Ozoliņai              8.b sportā              sk.Z.Gulbis, I.Luce
Lindai Dagnijai Driķei     9.a  sportā           sk.Z.Gulbis, I.Luce
Simonai Ponomarenko     9.a sportā            sk.Z.Gulbis, I.Luce
Didzim Siksalietim            9.b sportā            sk.Z.Gulbis, I.Luce
Valteram Kārkliņam       9.a sportā              sk.Z.Gulbis, I.Luce
Raivim Kampānam          9.b sportā             sk.Z.Gulbis, I.Luce
Tomam Skujiņam              9.a sportā           sk.Z.Gulbis, I.Luce
Zanei Ozoliņai                  11.a    ZPD            sk.S.Dimpere
Meldrai Bērziņai                11.a    ZPD        sk.S.Dimpere

                         3.vieta

Emmai Bandeniecei        9.a   bioloģijā               sk.S.Dimpere
Montai Ustinovai            12.b  bioloģijā               sk.S.Dimpere
Ritai Turkinai                 10.a  bioloģijā               sk.S.Dimpere
                                            krievu val.                
sk.V.Afanasjeva
Alisei Ozoliņai                7.a    bioloģijā                sk.S.Dimpere
Baibai Buļai                 9.a    latviešu val.             sk.B.Spridzāne
            Konkursā „pazīsti savu organismu”             
sk.S.Dimpere
Egitai Lepeškinai          5.a     matemātikā             sk. S.Lukša
Pēterim Akmentiņam 8.b   matemātikā              sk.A.Graudupe  
Latvenergo konkurss ”Eksperiments”                   sk.A.Šķēls
Jānim Rubulam            9.a
Valteram Kārkliņam   9.a
Rūdolfam Eglītim         9.a
Dāvim Vēverim            9.a
Tomam Skujiņam            9.a

Atzinības
Evijai Kalvei       7.a        bioloģijā                       sk.S.Dimpere
Renātei Saulītei   7.a    bioloģijā                          sk.S.Dimpere
Elvim Kristiānam Eglītim  5.a matemātikā        sk. S.Lukša
Tomam Noram     11.b    ZPD                               sk.V.Sabule
Baibai Buļai          9.a  mājturība un tehnoloģijas sk.A.Ozola
Egijai Vasilišinai     8.a mājturība un tehnoloģijas sk.A.Ozola
Ingum Melgailim    8.b  mājturība un tehnoloģijas sk.J.Galejs
Tomam Skujiņam    9.a mājturība un tehnoloģijas sk.J.Galejs
Jānim Rubulam       9.a bioloģijā                            sk.S.Dimpere
Zanei Ozoliņai 11.a LDK ”Ko, Latvija, Tev varu dot?”      
sk.L.Kanaviņa
Lindai Dagnijai Driķei 9.a   konkursā”Vēstule Aspazijai” 
sk.B.Spridzāne
Jānim Rubulam           9.a      vēsturē                        sk.I.Šulce
Klintai Tēbergai          9.a      vēsturē                          sk.I.Šulce
Baibai Buļai   9.a R.Blaumaņa literārās prēmijas konkursā 
sk.B.Spridzāne
Evai Štilai    9.a R.Blaumaņa literārās prēmijas konkursā 
sk.B.Spridzāne

Panākumi vizuālās mākslas 
olimpiādē

Titula „Lieliskais zīmētājs „ ieguvēji (vietas netika dalītas)
Kristapam Korņejevam        3.                 sk.R.Pinka
Anastasijai Panasjukai         5.b           sk.E.Aļeksejeva
Jānim Rubulam                     9.a           sk.E.Aļeksejeva
Marikai Boikai                     11.a          sk.E.Aļeksejeva
Evijai Vaniņai                       12.a          sk.E.Aļeksejeva
Egijai Keišai                          12.b          sk.E.Aļeksejeva

Republikas meistarsacīkšu 
godalgoto vietu ieguvēji 

vieglatlētikā
Jānis Vanags           12.b                                   sk.Z.Gulbis
Didzis Siksalietis       9.b                                    sk.Z.Gulbis
Reno Apinis                6.                                     sk.Z.Gulbis

Lai veicas  arī turpmāk!
Paldies skolotājiem!

Olimpiāžu uzvarētāji

Korespondents jautā 
trakomājas direktoram:
- Kāds tests tiek uzskatīts 

par kritēriju, lai izrakstītu 
pacientu mājās?
- Mēs pielejam pilnu 

vannu ar ūdeni, noliekam 
blakus karotīti un krūzīti 
un liekam atbrīvot vannu 
no ūdens.
Korespondents smaidot 

saka:
- Nu, jebkurš normāls 

cilvēks paņems krūzīti.
- Nē, normāls cilvēks 

izraus vannai korķi.

Baibiņa sastrīdējās ar 
vīru Ivaru, savāca savas 
mantas un teica:
- Paskatīsimies, kas 

notiks ar tevi pēc manas 
aiziešanas!
Izdzirdot šos vārdus, 

Ivars sāka ļoti pārdzīvot. 
Baibiņa jautā:
- Kāpēc tu tā raudi?
- Es domāju, kas būs ar 

mani, ja tu paliksi!
- Ak tā, tad es palieku uz 

visiem laikiem!

Degvielas uzpildes 
stacijā stāv “Hummer”, 
un vecis tam uzpilda 
degvielu. Paiet pusstunda, 
bet vecis vēl aizvien 
turpina uzpildīšanu. Paiet 
stunda, vēl vecis turpina. 
Paiet divas stundas... 
Vecis vēl aizvien turpina 
degvielas uzpildīšanas 
procesu...
Aiz viņa izveidojusies 

pamatīga rinda...
Viens no rindā 

stāvošajiem 
autobraucējiem neiztur un 
saka:
- Vecīt! Tu vismaz varēji 

motoru noslāpēt!
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Caurvējš
Cesvaines vidusskolas avīze

Sveicam!

Comenius nedēļa
Tuvojoties Comenius nedēļai, 

mēs, Cesvaines vidusskolas 
Comenius partnerības projekta 
„Cilvēks.ainava.Veselīgs dzīves-
veids.” dalībnieki, esam ļoti 
gandarīti par iegūto iespēju divus 
raženus gadus darboties šajā 
vispusīgajā projektā!

 Projekts mūsu skolas 
skolotājiem un skolēniem ir devis 
iespēju ieraudzīt Latviju un tās 
izglītības sistēmu, kultūru, vidi un 
tradīcijas salīdzinājumā ar tādiem 
lieliem sadarbības partneriem kā 
Turcija un Somija.

 Projekta gaitā mēs guvām daudz 
atziņu un iespaidu, mācījāmies 
strādāt internacionālās komandās, 
pilnveidojām savas svešvalodu 
prasmes un zināšanas reālā saziņas 
procesā. Saviem partneriem 
rādījām, kādas iespējas ir 
mācību vielu apgūt caur citām 
interesantām, bērniem saistošām, 
izzinošām mācību metodēm 
un formām. Visiem ļoti lielu 
prieku sagādāja āra nodarbības 

Ingrida Evardsone

Aprīlis
Kā jau visi zinām, aprīlis- 

joku mēnesis.Arī sākumskolas 
1.-2.klašu skolēniem bija dota 
iespēja iejusties jokdaru lomā 
kopā ar klaunu Sebastianu.
skolēniem vajadzēja zīmēt pēc 
otra stāstītā, iestudēt un interesanti 
parādīt anekdotes,mūxzikas 
pavadījumā parādīt kā no rītiem Sarma Kurme

Sākumskolas skolēnu priekšnesums

Skolēnu talka
Kā katru gadu, arī šogad mūsu 

skolēni piedalījās Cesvaines parka 
celiņu uzkopšanā.Gandarījums 
bija par to, ka stirpri sarucis 
to bērnu un vecāku skaits, kas 
izdomā dažnedāžādus iemeslus, 
lai talkā nebūtu jāpiedalās, jo tie 
skolēni ,kas objektīvu apstākļu dēļ 
nestrādāja,to izdarīja citā dienā. 
Darbojoties  ārpus klases, veicot 

Sarma Kurme

Mazie talkotāji

Jaunie ceļu satiksmes dālībnieki
5.maija pēcpusdienu ar nepacietību 

gaidīja 5.-8.klašu skolēni, kad varēja 
parādīt savas zināšanas un prasmes 
kā jaunie satiksmes dalībnieki. 
Vajadzēja parādīt velosipēda 
vadīšanas prasmes, pārvarot 
dažādus šķēršļus, zināt satiksmes 
noteikumus, parādīt savas zināšanas 
pirmās  palīdzības sniegšanā. un 

Sarma Kurme

Zināšanu pārbaude

Skolotājas  - Irēnu Driķi un Inesi 
Mickeviču stipri apaļajā jubilejā

Skolēnus, sasniedzot 18:
Oskaru Līcīti
Mārīti Skuķi

Zani Truhanovu
Andu Akmentiņu
Meldru Bērziņu

Loretu Dargevicu
Liānu Naida
Reini Melli

Tāpat mūsu skolotājus un 
tehniskos darbiniekus viņu 

svētkos:
Pēteri Sabuli

Eināru Bernovski
Maiju Romanovu
Zaigu Burkeviču
Rudīti Šteinbergu

Pulkstenis
Jau septīto reizi ap sevi tinas
Lai pēc divdesmit ceturtās 

attītos kāds reizi bija.
Manā Vecrīgas logā līdz ar 

atkušņa pirmo lāsi
Aci paver sārta begonija.

Pirmā atkušņa lāse krita no 
lāstekas garas,

Iekrita dziļi sniegā un to 
pamodināja.
Es nezināju.

Mans logs bija ciet.
Nakts sapņi to steidzās vēl siet 

un siet.
Neviens nezināja.
Vēl nebija saules
Vēl nekusa sniegi

Vēl klusēja lāstekas kā sirmi 
diegi.

Bija laikam sevi vēl jāgriež un 
jāgriež

Līdz pagriež tur, kad jāsākas.
Viens procents no pavasara
Klusa jausma, infraskaņa
Viena nots no zaļa zara

Atvērts vārds no teksta gara
Līgodams tas uzkāpj gaisā, 

skarot torņus uzmanīgi:
”Drīz es atgriezīšos, sirdis.
Atgriezīšos simtkārtīgi”.

Procents no pavasara

Brigita Senkāne

gan Latvijā, gan Somijā. Ar lielu 
interesi vērojām somu kolēģu darba 
metodes un materiāli tehnisko 
nodrošinājumu darbam ar citādiem 
bērniem. 

Galvenā atziņa – bērns, lai kāds arī 
viņš nebūtu, vienmēr ir vērtība un 
bērni ir mūsu nākotne. Un nākotne 
tiek veidota šodien un tagad.

Gribam pateikt lielu paldies 
Comenius partnerības projektu 
koordinatoriem un saviem 
sadarbības partneriem – Somijā 
Haukkaranta speciālajai pamat-
skolai, Turcijā Boztepes pamatskolai 
un Latvijā – Kusas pamatskolai.

Daudz radošu ideju nākotnē un 
darbīgus, atsaucīgus un interesantus 
sadarbības partnerus novēlam sev 
un pārējiem!

Maija mēneša nogalē Cesvainē 
risināsies mūsu projekta noslēguma 
posms, kurā piedalīsies visi 
partneri.

prot skaisti saģērbties, iet kā klauns 
Sebastians,Vienam kaut ko prast 
slavēt, otram pelt un parādīt izlozēto 
krāsu etīdi.pasākumsbija jauks, bet 
secinājums arī viens- citus smīdināt 
nav nemaz tik viegli.Viens gan 
visiem tapa skaidrs - arī nakošajā 
gadā jābūt šādam pasākumam.

Zvaniņa svētkos
20.aprīlī atzīmējām Zvaniņa 

svētkus, kuros tika godināti devīto 
un divpadsmito klašu skolēni un 
skolas darbinieki. Šogad Zvaniņa 
svētkos atzinības par panākumiem 
mācību olimpiādēs saņēma tikai 
divpadsmito klašu skolēni. Pārējos 
kopā ar vecākiem apbalvos 
30.maijā. 

Divpadsmito klašu skolēni no 
skolas pašpārvaldes saņēma īpašus 

diplomus ar tajā norādītu titulu, 
ko attiecīgais skolēns izpelnījies. 
Tika lasīti arī skolēnu horoskopi, 
un katram bija jāpieceļas un 
jāpamāj ar galvu, ka piekrīt 
sacītajam. 

Divpadsmito klašu skolēni 
kopā ar sākumskolas mazajiem 
dejotājiem tika lūgti uz deju, lai 
kopīgi atcerētos, kā viņi dejoja, 
kad bija tikpat mazi. 

velosipēda uzbūvē.
Vislabākās zināšanas satiksmes 

noteikumos uzrādīja Pēteris 
Āboltiņš (5.klase), Henrijs Skujiņš 
(6.klase),Reinis Kalniņš (7.klase).
kovērtējumā līderos izvirzījās 5.b 
klases komanda 5.-6.klašu grupā 
un 7.a klases komanda 7.-8.klašu 
grupā.

Rita Turkina

šo labo darbu, tiek saliedēts klases 
kolektīvs un apgūtas elementāras 
prasmes.Vēlreiz paldies visiem, kas 
godprātīgi veica savu darbu.Paldies 
visiem, bet Īpašs paldies 3.un 
4.,klašu skolēniem un skolotājām 
par ļoti rūpīgu  darba viekšanu.
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Budžeta izpildes analīze
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Sarma Kurme

Mēs lepojamies!
Mūsu skolēnu un skolotāju 

panākumi 2010./11.m.g. olimpiādēs, 
konkursos Madonas zonā, valstī.

1.vieta
Zanei Ozoliņai       11.a   matemātikā                  sk.S.Rimša
                                          latviešu val.                sk.L.Kanaviņa
Eduardam Zigfrīdam 
Aveniņam                4.b     angļu val.                    sk.I.Driķe           
Baibai Buļai             9.a    bioloģijā                      sk.S.Dimpere
Jānim Rubulam       9.a   matemātikā                   sk.S.Rimša
Reinim Kalniņam    7.a   matemātikā                   sk.A.Graudupe
Ilzei Kurmei             12.b  matemātikā                 sk.S.Lukša
Agnijai Kārkliņai    10.b   ZPK                            sk.I.Rubiņa

2.vieta
Dāvim Vēverim        9.a  ģeogrāfijā                 sk.V.Sabule
Baibai Buļai              9.a   ģeogrāfijā                 sk.V.Sabule
Jānim Rubulam         9.a  ģeogrāfijā                sk.V.Sabule
Zanei Ozoliņai           11.a  bioloģijā                sk.S.Dimpere
Ievai Gavarei             11.b  matemātikā            sk.S.Rimša
Henrijam Skujiņam    6.     matemātikā          sk.S.Rimša
Vitai Ozoliņai               8.b  angļu val.              sk.I.Driķe
Karīnai Kiseļovai       7.a  sportā              sk.Z.Gulbis, I.Luce
Vitai Ozoliņai              8.b sportā              sk.Z.Gulbis, I.Luce
Lindai Dagnijai Driķei     9.a  sportā           sk.Z.Gulbis, I.Luce
Simonai Ponomarenko     9.a sportā            sk.Z.Gulbis, I.Luce
Didzim Siksalietim            9.b sportā            sk.Z.Gulbis, I.Luce
Valteram Kārkliņam       9.a sportā              sk.Z.Gulbis, I.Luce
Raivim Kampānam          9.b sportā             sk.Z.Gulbis, I.Luce
Tomam Skujiņam              9.a sportā           sk.Z.Gulbis, I.Luce
Zanei Ozoliņai                  11.a    ZPD            sk.S.Dimpere
Meldrai Bērziņai                11.a    ZPD        sk.S.Dimpere

                         3.vieta

Emmai Bandeniecei        9.a   bioloģijā               sk.S.Dimpere
Montai Ustinovai            12.b  bioloģijā               sk.S.Dimpere
Ritai Turkinai                 10.a  bioloģijā               sk.S.Dimpere
                                            krievu val.                
sk.V.Afanasjeva
Alisei Ozoliņai                7.a    bioloģijā                sk.S.Dimpere
Baibai Buļai                 9.a    latviešu val.             sk.B.Spridzāne
            Konkursā „pazīsti savu organismu”             
sk.S.Dimpere
Egitai Lepeškinai          5.a     matemātikā             sk. S.Lukša
Pēterim Akmentiņam 8.b   matemātikā              sk.A.Graudupe  
Latvenergo konkurss ”Eksperiments”                   sk.A.Šķēls
Jānim Rubulam            9.a
Valteram Kārkliņam   9.a
Rūdolfam Eglītim         9.a
Dāvim Vēverim            9.a
Tomam Skujiņam            9.a

Atzinības
Evijai Kalvei       7.a        bioloģijā                       sk.S.Dimpere
Renātei Saulītei   7.a    bioloģijā                          sk.S.Dimpere
Elvim Kristiānam Eglītim  5.a matemātikā        sk. S.Lukša
Tomam Noram     11.b    ZPD                               sk.V.Sabule
Baibai Buļai          9.a  mājturība un tehnoloģijas sk.A.Ozola
Egijai Vasilišinai     8.a mājturība un tehnoloģijas sk.A.Ozola
Ingum Melgailim    8.b  mājturība un tehnoloģijas sk.J.Galejs
Tomam Skujiņam    9.a mājturība un tehnoloģijas sk.J.Galejs
Jānim Rubulam       9.a bioloģijā                            sk.S.Dimpere
Zanei Ozoliņai 11.a LDK ”Ko, Latvija, Tev varu dot?”      
sk.L.Kanaviņa
Lindai Dagnijai Driķei 9.a   konkursā”Vēstule Aspazijai” 
sk.B.Spridzāne
Jānim Rubulam           9.a      vēsturē                        sk.I.Šulce
Klintai Tēbergai          9.a      vēsturē                          sk.I.Šulce
Baibai Buļai   9.a R.Blaumaņa literārās prēmijas konkursā 
sk.B.Spridzāne
Evai Štilai    9.a R.Blaumaņa literārās prēmijas konkursā 
sk.B.Spridzāne

Panākumi vizuālās mākslas 
olimpiādē

Titula „Lieliskais zīmētājs „ ieguvēji (vietas netika dalītas)
Kristapam Korņejevam        3.                 sk.R.Pinka
Anastasijai Panasjukai         5.b           sk.E.Aļeksejeva
Jānim Rubulam                     9.a           sk.E.Aļeksejeva
Marikai Boikai                     11.a          sk.E.Aļeksejeva
Evijai Vaniņai                       12.a          sk.E.Aļeksejeva
Egijai Keišai                          12.b          sk.E.Aļeksejeva

Republikas meistarsacīkšu 
godalgoto vietu ieguvēji 

vieglatlētikā
Jānis Vanags           12.b                                   sk.Z.Gulbis
Didzis Siksalietis       9.b                                    sk.Z.Gulbis
Reno Apinis                6.                                     sk.Z.Gulbis

Lai veicas  arī turpmāk!
Paldies skolotājiem!

Olimpiāžu uzvarētāji

Korespondents jautā 
trakomājas direktoram:
- Kāds tests tiek uzskatīts 

par kritēriju, lai izrakstītu 
pacientu mājās?
- Mēs pielejam pilnu 

vannu ar ūdeni, noliekam 
blakus karotīti un krūzīti 
un liekam atbrīvot vannu 
no ūdens.
Korespondents smaidot 

saka:
- Nu, jebkurš normāls 

cilvēks paņems krūzīti.
- Nē, normāls cilvēks 

izraus vannai korķi.

Baibiņa sastrīdējās ar 
vīru Ivaru, savāca savas 
mantas un teica:
- Paskatīsimies, kas 

notiks ar tevi pēc manas 
aiziešanas!
Izdzirdot šos vārdus, 

Ivars sāka ļoti pārdzīvot. 
Baibiņa jautā:
- Kāpēc tu tā raudi?
- Es domāju, kas būs ar 

mani, ja tu paliksi!
- Ak tā, tad es palieku uz 

visiem laikiem!

Degvielas uzpildes 
stacijā stāv “Hummer”, 
un vecis tam uzpilda 
degvielu. Paiet pusstunda, 
bet vecis vēl aizvien 
turpina uzpildīšanu. Paiet 
stunda, vēl vecis turpina. 
Paiet divas stundas... 
Vecis vēl aizvien turpina 
degvielas uzpildīšanas 
procesu...
Aiz viņa izveidojusies 

pamatīga rinda...
Viens no rindā 

stāvošajiem 
autobraucējiem neiztur un 
saka:
- Vecīt! Tu vismaz varēji 

motoru noslāpēt!
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Ziedošs ceriņzars māmiņai.

Šūpoļu būvētājs Gundars Rumpītis (no kreisās) izšūpina projekta autores 
Ilzi Āboliņu un Intu Siliņu. 

Gunas Graudiņas foto

Dodam un saņemam prieku

Pirms gada pie Cesvaines 
internātpamatskolas ar biedrības 
„Durvis” gādību atklāja atpūtas 
un sporta laukumu, bet 20. aprīlī, 
ieskandinot Lieldienas, šajā 
laukumā atklāja šūpoles. 

Lieldienu nedēļā Cesvaines 
internātpamatskolā tika īstenots 
biedrības „Durvis” projekts 
„Pavasara saulgriežu godināšana”, 
kuram līdzfinansējums iegūts no 
Valsts kultūrkapitāla fonda. Projekta 
mērķis bija nodrošināt pavasara 
saulgriežu tradīciju apgūšanu, 
popularizēšanu, tradicionālo 
amatu un prasmju pārmantošanu 
skolēniem, sarūpējot nepieciešamos 
materiālus praktiskām nodarbībām 
kopā ar grupu audzinātājām.

Projekta laikā skolēni izgatavoja 
apsveikumus, krāsoja olas, 
apguva Lieldienu tautasdziesmas. 
Ar sagatavoto programmu un 
apsveikumiem skolēni kopā ar 
skolotāju Ivetu Zemīti devās 
apciemot un apsveikt svētkos 
Cesvaines internātpamatskolas 
darbiniekus, kuri šobrīd jau 
ir pelnītā atpūtā. Pensionāru 
apciemošana nu jau kļuvusi par 
jauku tradīciju. Radošās nedēļas 
noslēgumā ar pasākumu „Pavasara 
saulgriežu godināšana” ar 
dziesmām un rotaļām to krāšņāku 
darīja internātpamatskolas skolēni, 
pedagogi, darbinieki un Madonas 
folkloras kopa „Madaviņa”. 
Ievērojot Lieldienu rituālus, tika 

atklātas Gundara Rumpīša 
izgatavotās un ierīkotās 
šūpoles. Tajās tika 
izšūpināti visi – vispirms 
pats šūpoļu meistars, 
projekta rakstītājas, skolas 
direktore, pedagogi un 
darbinieki. Par darbu, 
kas veikts uzstādot 
šūpoles, paldies sakām 
arī Cesvaines internāt-
pamatskolas darbiniekiem 
J.Andersonam, A.Puzulim, 
V.Gromovam un skolēniem 
– J.Liepiņam un S.Dukam. 

Diemžēl pēc dažām 
dienām mūsu prieks 
par padarīto bija krietni 
noplacis. Jau sestdienas 
rītā pirms Lieldienām 
konstatējām, ka Cesvaines 
iedzīvotāju vidū ir 

atrast vainīgos. Esam pateicīgi 
cilvēkiem, kuri aktīvi iesaistījās 
apstākļu noskaidrošanā un 
priecājamies, ka starp demolētājiem 
ir arī tādi, kuri paši atzinās 
nodarījumā, pieteicās izdarīto vērst 
par labu.

Sajūtas nepatīkamas, bet tas 
nenozīmē, ka neturpināsim domāt 
par apkārtnes sakopšanu, jo skolas 
teritoriju atpūtai nedēļas nogalēs 
un visas vasaras garumā lielākoties 
izmanto cesvainieši. Arī darbdienu 
pēcpusdienās un vakaros bieži 
ir situācijas, kad mūsu skolas 

skolēniem ar audzinātājiem 
neatrodas vieta ne sporta, ne 
atpūtas laukumā. Priecājamies, ka 
pilsētas jaunieši šeit rod iespēju 
aktīvi atpūsties, bet ļoti vēlamies 
sagaidīt ne tikai cieņu pret citu 
veikumu, bet arī daudz lielāku 
vietējo iedzīvotāju līdzatbildību 
apkārtējās vides veidošanā 
un uzturēšanā kārtībā. Varbūt 
vērtīgāk ir ik dienu paskatīties, 
kas aiz mums katra paliek, nevis 
priecāties par lielajā pavasara 
talkā salasīto atkritumu maisu 
daudzumu? 

Gribam dalīties ar jums savā 
priekā par kopīgi ar vecvecākiem 
noorganizējām sešām vecvecāku 
dienām, kas notika šajā mācību 
gadā 2. jaunākajā grupā.

Pirmajā vecvecāku dienā 
„Riti, raiti valodiņa” oktobrī 
kopā ar Letīcijas Annas Skrides 
vecmāmiņu, mūsu logopēdi – Māru 
Skridi, kopīgi vingrinājām mēli, 
lūpas, pūtām burbuļus.

Otrajā vecvecāku dienā 
„Smaržīgās piparkūkas” decembrī 
kopā ar Esteres Riekstiņas omīti, 
konditori Ņinu Riekstiņu, kopīgi 
rullējām mīklu, ar formiņām 
spiedām un rotājām piparkūkas.

Trešā vecvecāku diena bija 
īpaša, jo ciemos gaidījām lustīgāko 
Ziemassvētku vecīti – Letīcijas 
Annas Skrides vectētiņu Edmundu 
Skridi, kurš esot atbraucis ar 
ziemeļbriežiem līdz Valmierai, tad 
ar sniega motociklu līdz Cesvainei. 
Kopīgajās rotaļās mazie centās 
pamācīt vecīti kas un kā jādara.

Ceturtajā dienā – janvārī notika 
kopīgs ziemas sporta pasākums 
„Ziemas prieki rūķu ciemā” – prieks, 
pozitīvas emocijas, pietiekama 
„C” vitamīna deva gan bērniem, 
vecākiem un vecvecākiem. 

Piektajā dienā „čaklie palīgi” 
februārī un sestajā „krāsainie 
salāti” martā – vecvecāku dienas 
notika kopā ar Renāra Brieža omiņu 
Mudrīti Briedi. Viņa pastāstīja 
un parādīja dārzkopības un 
pavārmākslas noslēpumus: sējām 
zirņus, pupas, stādījām sīpolus, 
ķiplokus, gatavojām salātus, 
smērējām sviestmaizes, servējām 
galdu un visu arī nogaršojām. „cik 

garšīgi!” –  tā teica bērni.
Martā bērni savus mīļos 

vecvecākus sveica ar īpašu svētku 
koncertu „No sirsniņas sirsniņā”- 
kurā valdīja sirsnība, mīļums un 
tika notraukta prieka asara. 

Mēs priecājamies un esam 
lepnas par to, ka mūsu grupas 
bērniem ir tik atsaucīgi, radoši 
un mūsdienīgi vecvecāki, kuri tur 
cieņā patiesas dzīves vērtības un 
nekautrējās tās nodot nākamajām 
paaudzēm.

13. maijā uz Cesvaines 
vidusskolu ar ceriņzaru rokās, 
dziesmām un dejām devās 
bērnudārza kolektīvs, lai 
sveiktu māmiņas viņu svētkos. 
Māmiņas tika iepriecinātās ar 
lieluzvedumu „Sarkangalvīte 
un vilks”. Lietus mākonīši, 
saulītes, jautrās vardītes, tauriņi, 
bailīgie zaķēni, draudzīgie vilki 
un izpalīdzīgie mednieki  radīja 
mīlestības pilnus svētkus. 

Paldies scenārija autorei 
Ilgai Rumpei, Irēnai Lecītei par 
muzikālo noformējumu, vecākiem 
– Baibai Rumpītei un Lienītei 
Krūmiņai par tērpu darināšanu.

18. maija rītā suns Pifs (Ilga 
Rumpe) un kaķis Herkuless 
(Tekla Ozoliņa) aicināja mazus 
un lielus uz pavasara sporta 
izpriecām sporta hallē. Sporta 
dienas dalībnieki sacentās 
septiņās disciplīnās: Rūda foto 
biatlons, Melnīša joku boulings, 
pie Garfilda, Runča Renāra 
glābšanas stacija u.c., pasākuma 
noslēgumā Pifs un Herkuless 
visus iepriecināja ar diplomiem un 
saldumu kalendāriem.

Pārdomas pirms un pēc Lieldienām
Pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 14.panta 
otrās daļas 1.punktu, Attīstības 
plānošanas sistēmas likuma 7. un 
10.pantu un Reģionālās attīstības 
likuma 13.pantu, Cesvaines 
novada dome 2011.gada 7.aprīlī 
pieņēma lēmumu „Par Cesvaines 
novada attīstības plāna izstrādes 
uzsākšanu” (prot. Nr.5., 4.p.). 
Pamatojoties uz pieņemto 
lēmumu, Cesvaines novadam tiks 
uzsākta šādu attīstības plānošanas 
dokumentu izstrāde: Cesvaines 
novada ilgtermiņa attīstības 
stratēģija 2012.-2024. gadam 
un Cesvaines novada attīstības 
programma 2012.-2018.gadam. 
Plānošanas dokumentu izstrāde 
uzsākta 2011. gada aprīlī un ilgs 
līdz 2012. gada aprīlim.

Attīstības plānošanas mērķis 
ir uzlabot Cesvaines novada 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti, 
veidojot līdzsvarotu novada 
teritorijas attīstību gan pilsētā, 
gan lauku teritorijā, sekmējot tā 
ekonomisko izaugsmi, sociālo 
stabilitāti un vides kvalitāti, 
noteikt Cesvaines novada 
attīstības virzienus ilgtermiņā 
un vidēja termiņa stratēģiskos 
uzstādījumus, kā arī rīcību 
kopumu.

Aicinām visus Cesvaines 
novada iedzīvotājus līdzdarboties 
attīstības plānošanas procesā. 
Iespējams pieteikties gan 
attīstības plāna izstrādes 
grupu darbā, gan iesniedzot 
priekšlikumus individuāli. Līdz 
2011.gada 1.jūlijam aicinām 
iesniegt rakstiskus priekšlikumus 
un ieteikumus par aktuālākajām 
problēmām un potenciālajām 
attīstības iespējām Cesvaines 
novadā, fiziskajām personām 
norādot savu vārdu, uzvārdu, 
adresi un tālruni, juridiskajām 
personām – nosaukumu, 
reģistrācijas datus, adresi un 
tālruni. Lai pieteiktos izstrādes 
grupu darbam jāsūta pieteikums, 
kurā jānorāda savu kompetences 
sfēru un kontaktinformāciju. 
Priekšlikumi vai pieteikumi 
izstrādes grupu darbam 
adresējami Cesvaines novada 
domei Pils ielā 1a, Cesvainē, 
LV-4871 vai, sūtot elektroniski, 
uz adresi dome@cesvaine.lv. 
Iepazīties ar Cesvaines novada 
spēkā esošajiem plānošanas 
dokumentiem iespējams novada 
mājas lapā www.cesvaine.lv 
vai novada domē Pils ielā 1a, 
Cesvainē darba dienās no plkst. 
8:30 līdz 17.30. 

Pašvaldība veic iedzīvotāju 
aptauju, izplatot anketas. Anketa 
pieejama pašvaldības iestādēs, 
novada domē un domes mājas 
lapā. Par citiem sabiedrības 
iesaistes pasākumiem detalizētāk 
informēsim turpmāk, tādēļ 
lūdzam sekot informācijai 
Cesvaines novada domes mājas 
lapā www.cesvaine.lv. 

Līga Nagle, attīstības plāna 
izstrādes vadītāja Cesvaines 
novada domes teritorijas 
plānotāja kontakttālrunis 
64852715, e-pasts liga.nagle@
cesvaine.lv

tādi, kuri neprot ne izmantot, 
ne novērtēt citu paveikto – 
šūpoles pāris dienu laikā bija 
sabojātas, izdarot iegravējumus, 
iededzinājumus, ap šūpolēm 
pavērās pavisam nepatīkama aina – 
stipri paturpināta ap laukumu esošā 
nožogojuma bojāšana, uz laukuma 
atstātas automašīnas riepu pēdas, 
gar dzīvžogu izmētātas tukšas 
plastmasas alus pudeles, dažādu 
pārtikas produktu iepakojams, 
stikla lauskas, neņemot vērā to, 
ka laukumā ir pietiekami daudz 
atkritumu urnu. Laukumā esošās 
novērošanas kameras palīdzēja 

Ilze Āboliņa, biedrības “Durvis” 
valdes priekšsēdētāja

6

Uzsāk novada attīstības 
plāna izstrādi

Te izaugs pašu audzēti sīpolloki.

Gunas Graudiņas foto

Foto no iestādes arhīva

Paldies vecākiem par sadarbību, 
palīdzību un atbalstu! 

Sandra Āriņa, Jana Medniece, 
skolotājas
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Iepazīstas ar ķīmiķa darbu 

Atrasties pārmaiņu virpulī 
ir grūti. Cilvēks meklē Gaismu. 
Skolotājam Gaisma ir audzēkņa 
vēlme darboties un apgūt 
izvēlēto profesiju, redzēt jauniešu 
acīs gandarījuma dzirksti par 
paveikto. 

Rankas arodvidusskolā 
skolotājiem gandarījumu 
dod topošie pavāri un 
būvizstrādājumu galdnieki, 
pavāra palīgi un galdnieku 
palīgi. Šī ir vienīgā skola 
Vidzemes reģionā, kurā var 
apgūt pirmā, otrā un trešā 
līmeņa profesionālo izglītību. 

Skola, piedaloties ESF 
projektos un tos realizējot, ir 
ieguvusi gan materiāli, gan 
sociāli. Izremontētie un moderni 
iekārtotie kabineti rosina 
skolotājos vēlmi rast jaunus 
risinājumus. Audzēkņiem ir 
iespēja saņemt mērķstipendiju 
un valsts garantēto stipendiju. 
Profesionālās izglītības vērtība 
jauniešu acīs pieaug. Skolā 
iegūtais arods var būt pamats 
dzīvei. Jaunieši, kuri izvēlējušies 
mācīties amatu, ātrāk kļūst 
patstāvīgi un ātrāk spēj sevi 
materiāli nodrošināt.

Skolā tiek modernizēts mācību 
process, ieviešot e-mācību vidi, 
tā rodot iespēju audzēkņiem 
turpināt mācības, kad nevar 
apmeklēt skolu klātienē. Skolā 
turpina uzlabot mācību kabinetus 
darbnīcas, mācību virtuvi.Skolā 
un dienesta viesnīcā nomainīs 
logus, ārdurvis, nosiltinās ēku 
ārsienas un jumtus.

Skola sadarbojas ar Vidzemes 
reģiona darba devējiem gan 
ēdināšanas pakalpojumu, gan 

Vidusskolas plāni
Skolas vadība informē par šī un 

nākamā gada Cesvaines vidusskolas 
plāniem un iecerēm.

Galvenā prioritāte paliek skolas 
sporta zāles būvniecība. Jauna sporta 
zāle nepieciešama, jo esošā halle ir 
nolietojusies, atrodas tālu no skolas, 
neļaujot pilnvērtīgi nodrošināt mācību 
procesu, un tai ir lielas ekspluatācijas 
izmaksas.

2011. gadā Cesvaines vidusskolā 
tiks pabeigts ERAF fonda projekts 
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 
atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana”. Tā rezultātā skola iegūs 
mācību grāmatas un mācību līdzekļus 
dabaszinību un matemātikas mācību 
priekšmetam, vēl labāku moderno 
informācijas tehnoloģiju pieejamību.

Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu 
skola plāno piedalīties projektos „Skolas 
auglis” un „Skolas piens”, kuri dos 
iespēju sākumskolas skolēniem skolā 
saņemt augļus vai dārzeņus un pienu bez 
maksas. Pateicoties sponsoru atbalstam, 
daļai bērnu būs pusdienas bez maksas.

Eiropas Savienības Mūžizglītības 
programmas SOCRATIS apakšprog-
rammas ietvaros turpināsies projekta 
„Human. Landscape. Healthy Lifestyle” 
īstenošana. Maija beigās skol uzņems 
Turcijas un Somijas partnerskolu 
pārstāvjus, tādējādi īstenojot projekta 
noslēguma aktivitātes. Plānots 
pasākumos iesaistīt arī skolēnu deju 
kolektīvu no Pleskavas apgabala .

2011. gada 1. septembrī klašu 
papīra žurnālus paredzēts aizstāt ar 
e-klases žurnāliem, tos aizpildot tikai 
elektroniski. Tas ļaus precīzi uzskaitīt 
skolēnu kavējumus, uzlabos mācību 
darba analīzes iespējas, kā arī atvieglos 
klašu audzinātāju darbu.

Līdz 2011. gada 31. maijam tiks 
izveidota Cesvaines vidusskolas 
interneta mājas lapa, piesaistot to 
Cesvaines mājas lapai.

Ar Pasaules bankas atbalstu Cesvaines 
vidusskola 2011. gadā saņēma jaunu 
skolas autobusu ar 18 sēdvietām. 

Turpinot tradīciju, 14. jūnijā skolēnu 
grupai paredzēts pasākuma pie Brīvības 
pieminekļa apmeklējums un izglītojoša 
programma Rīgā. 

No 3. līdz 10.jūlijam skolas ēkā notiks 
pasaules latviešu ģimeņu saiets 3X3, 
kura organizēšanā iesaistīsies arī skolas 
skolotāji un darbinieki.

Līdz ar to, ka skolā mācās bērni 
ar īpašām vajadzībām, plānots 
licencēt divas speciālās izglītības 
programmas – speciālās pamatizglītības 
programmu izglītojamajiem 
ar mācīšanās traucējumiem un 
Speciālās pamatizglītības programmu 
izglītojamajiem ar garīgās veselības 
traucējumiem, kā arī jūnija sākumā 
organizēt atbilstošus tālākizglītības 
kursus skolotājiem.

Skola turpinās darbību Eiropas Sociālā 
fonda projekta aktivitātē „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos”. Šī 
projekta galvenais mērķis ir skolotāju 
profesionālās darbības kvalitātes 
novērtēšana.

Turpināsies dalība Eiropas Sociālā 
fonda projekta aktivitātē „Atbalsts 
vispārējās izglītības pedagogu 
nodrošināšanai prioritārajos mācību 
priekšmetos”. Projekta mērķis ir 
nodrošināt skolēnu sagatavošanu 
studijām augstākajā izglītībā, uzlabojot 
vispārējās izglītības kvalitāti.

Plānots uzsākt remontu sākumskolā un 
turpināt pašu spēkiem labiekārtot skolas 
ēkas.

„Profesiju dienās skolēniem” 
Cesvaines vidusskolas 12. 
klases skolnieks Jānis Vanags 
„ēnoja” „Grindeks” Kvalitātes 
kontroles laboratorijā. 
Jānis iepazinās ar ķīmiķa-
analītiķa profesiju un darba 
pienākumiem.

Lai kļūtu par 
„Grindeks”„Profesiju dienu 
skolēniem” dalībnieku, Jānim 
bija elektroniski jāatsūta 
motivācijas vēstule, kurā jāatbild 
uz jautājumu – kāpēc interesē 
konkrētā profesija un zāļu 
ražotājs „Grindeks”. Kopumā 
„Grindeks” piedāvāja iepazīt 
astoņas, ar farmācijas nozari 
tieši saistītas, profesijas. Jānis 
stāsta, ka: „Kopš 10. klases mani 
interesē ķīmija, esmu izvēlējies 
studēt ķīmiju Rīgas Tehniskajā 
universitātē. Atnākot uz 
„Grindeks” varu teikt, ka vīlies 
ķīmiķa profesijā noteikti neesmu, 
lai gan daudz ko biju iedomājies 
savādāk. Redzu, ka daudz ir 
jāstrādā ar dažādu aparatūru, ne 
tikai ar kolbām un mēģenēm. 
Visas laboratorijā esošās iekārtas 
ir ļoti modernas, un varu teikt, ka 
šodien pavadītais laiks bija ļoti 
interesants un piepildīts.”

„Grindeks” gatavās produkci-
jas kontroles grupas ķīmiķis-
analītiķis Jānis Jēkabsons 

Ķīmiķis-analītiķis J.Jēkabsons  (pa kreisi) un J.Vanags laboratorijā.

Didzis Baunis, skolas direktors

Rankas arodvidusskola aicina

p a s k a i d r o : 
„Iepazīstināju savu 
„ēnu” ar mūsu 
grupas darba specifi-
ku, aparātiem, devu 
iespēju Jānim arī 
pašam praktiski 
šo to pamēģināt. 
Redzētais apstipri-
nāja, ka no puiša 
varētu iznākt labs 
ķīmiķis, un domāju, 
ka piedalīšanās 
„Profesiju dienās” 
noteikti palīdzēs 
viņam izdarīt pēc 
skolas pareizo 
izvēli!” 

AS „Grindeks” 
personāla departamenta vadītāja 
Dace Šaitere: „Projekta mērķis 
ir veicināt skolēnos interesi par 
ķīmiju un karjeras iespējām 
farmācijas nozarē, kas ir viena 
no prioritārajām Latvijas 
ekonomikā. Esam ļoti iepriecināti 
par skolēnu lielo ieinteresētību 
un ceram, ka nākotnē mūsu 
nozarei pievienosies zinātkāri un 
mērķtiecīgi speciālisti. Cilvēkiem 
zāles būs vajadzīgas vienmēr, 
un pieprasījums pēc ķīmijas un 
farmācijas speciālistiem darba 
tirgū turpinās pieaugt, pie tam ne 
tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē. 
Farmācijas nozare uzskatāma par 

ļoti perspektīvu un arī nākotnē 
piedāvās labas darba iespējas”.

„Profesiju dienas skolēniem” 
ir īpaši uz karjeru ķīmijas un 
farmācijas nozarē orientēts 
projekts, kuru jau otro gadu 
organizē AS „Grindeks”. Līdz 
tam uzņēmums ņēma aktīvu 
dalību „Ēnu dienās”, bet, ņemot 
vērā lielo skolēnu atsaucību un 
farmācijas ražošanas uzņēmuma 
darbības specifiku, tika izvērtēts, 
ka piedāvāt dažādu profesionāļu 
„ēnošanu” vienā konkrētā dienā 
ir apgrūtinoši. Tāpēc šobrīd 
konkrētā „ēnu” diena tiek izvēlēta, 

savstarpēji pielāgojot uzņēmuma 
un katra skolēna iespējas viņam 
izdevīgā laikā. Kopumā šogad 
„Profesiju dienās” piedalījās 31 
skolēns no 15 Latvijas pilsētām 
un pagastiem.

Projektu „Profesiju dienas 
skolēniem” atbalsta LR Izglītības 
un zinātnes ministrija, Valsts 
izglītības satura centrs, Latvijas 
ķīmijas un farmācijas uzņēmēju 
asociācija (LAĶĪFA), Olaines 
Mehānikas un tehnoloģijas 
koledža u.c.

kokapstrādes jomā. Katru 
gadu piedalāmies konkursā 
„Krēsls”, kur atzinību gūst 
skolas audzēkņi. Skolā tiek rīkoti 
konkursi, praktiski semināri, 
mācību ekskursijas, izstādes.

Brīvā laika aktivitātes 
audzēkņiem saistītas ar dažādiem 
sporta veidiem. Mēs lepojamies 
ar 2010./2011.m.g. gūtajiem 
rezultātiem Profesionālās 
izglītības sporta kluba „AMI” 
spartakiādē Vidzemes zonā: 
meitenes ir čempiones dambretē, 
telpu futbolā, 2. vieta iegūta 
rudens krosā; zēni ir čempioni 
šautriņu mešanā un izcīnīta 
3. vieta svaru bumbu celšanā. 
meitenes ir čempiones dambretē, 
telpu futbolā, 2. vieta iegūta 
rudens krosā; zēni ir čempioni 
šautriņu mešanā un izcīnīta 3. 
vieta svaru bumbu celšanā.

Iepriecina jauniešu prasmes 
lietderīgi pavadīt brīvo laiku 
interešu izglītībā. Lepojamies 
par tautisko deju kolektīva iegūto 
otrās pakāpes diplomu Gulbenes 
novada deju kolektīvu skatē 
un iespēju pārstāvēt novadu 
Vidzemes novada deju svētkos. 
Skolas vokālais ansamblis priecē 
ar skanīgām dziesmām gan skolas 
gan ārpusskolas pasākumos.  

No Cesvaines  novada 
būvizstrādājumu galdnieka 
profesiju apgūst Artūrs Goters. 
Artūrs vēl ir  pirmajā kursā, bet 
jau lieliski tiek galā ne tikai ar 
teorētiskajām un praktiskajām 
mācībām galdnieka arodā, 
bet arī aktīvi iesaistās skolas 
sabiedriskajā dzīvē. Artūrs gan 
sporto, gan raiti dejo skolas 
tautisko deju kolektīvā, gan 

 Artūrs Goters (trešajā rindā 
pirmais no labās) ar skolas deju 

kolektīvu. 
Laura Rozīte (sēž) skolas 

prezentācijas šovā.

darbojas izglītojamo pašpārvaldē.
Pavāra profesiju apgūst divas 

Cesvaines novada jaunietes. 
Renāte Djomina mācās 1.kursā. 
Renātei labi veicas mācību darbs 
un jauniete ir ļoti ieinteresēta 
apgūstamajā profesijā, parādot 
teicamus rezultātus pavāru 
praktiskajās nodarbībās. Otrajā 
kursā pavāra profesiju apgūst 
Laura Rozīte. Arī Laura aktīvi 
iesaistās skolas dzīvē- sporto, 
dzied skolas vokālajā ansamblī un 
darbojas drāmas grupā, pārstāvot 
skolu gan vietējos, gan plašāka 
mēroga pasākumos. 

Arodvidusskolā jaunieši apgūst 
profesijas, kas vienmēr ir bijušas 
cieņā. Pavārs un galdnieks ir 
amati, kas ir pieprasīti un stabili 
un tie neslēpjas zem smalkiem 

nosaukumiem, kuru būtība nav 
saprotama. Skolā ir iespēja 
arī iegūt dažādu kategoriju 
autovadītāja apliecības, meža 
tehnikas un medību vadītāju 
apliecības. Informācija www.
rankasarodvidusskola.lv 

Foto no skolas arhīva

Aelita Kļava, direktora vietniece 
audzināšanas darbā

S.Ulmane,  no AS “Grindeks” 

Foto no AS “Grindeks”
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Ziedošs ceriņzars māmiņai.

Šūpoļu būvētājs Gundars Rumpītis (no kreisās) izšūpina projekta autores 
Ilzi Āboliņu un Intu Siliņu. 

Gunas Graudiņas foto

Dodam un saņemam prieku

Pirms gada pie Cesvaines 
internātpamatskolas ar biedrības 
„Durvis” gādību atklāja atpūtas 
un sporta laukumu, bet 20. aprīlī, 
ieskandinot Lieldienas, šajā 
laukumā atklāja šūpoles. 

Lieldienu nedēļā Cesvaines 
internātpamatskolā tika īstenots 
biedrības „Durvis” projekts 
„Pavasara saulgriežu godināšana”, 
kuram līdzfinansējums iegūts no 
Valsts kultūrkapitāla fonda. Projekta 
mērķis bija nodrošināt pavasara 
saulgriežu tradīciju apgūšanu, 
popularizēšanu, tradicionālo 
amatu un prasmju pārmantošanu 
skolēniem, sarūpējot nepieciešamos 
materiālus praktiskām nodarbībām 
kopā ar grupu audzinātājām.

Projekta laikā skolēni izgatavoja 
apsveikumus, krāsoja olas, 
apguva Lieldienu tautasdziesmas. 
Ar sagatavoto programmu un 
apsveikumiem skolēni kopā ar 
skolotāju Ivetu Zemīti devās 
apciemot un apsveikt svētkos 
Cesvaines internātpamatskolas 
darbiniekus, kuri šobrīd jau 
ir pelnītā atpūtā. Pensionāru 
apciemošana nu jau kļuvusi par 
jauku tradīciju. Radošās nedēļas 
noslēgumā ar pasākumu „Pavasara 
saulgriežu godināšana” ar 
dziesmām un rotaļām to krāšņāku 
darīja internātpamatskolas skolēni, 
pedagogi, darbinieki un Madonas 
folkloras kopa „Madaviņa”. 
Ievērojot Lieldienu rituālus, tika 

atklātas Gundara Rumpīša 
izgatavotās un ierīkotās 
šūpoles. Tajās tika 
izšūpināti visi – vispirms 
pats šūpoļu meistars, 
projekta rakstītājas, skolas 
direktore, pedagogi un 
darbinieki. Par darbu, 
kas veikts uzstādot 
šūpoles, paldies sakām 
arī Cesvaines internāt-
pamatskolas darbiniekiem 
J.Andersonam, A.Puzulim, 
V.Gromovam un skolēniem 
– J.Liepiņam un S.Dukam. 

Diemžēl pēc dažām 
dienām mūsu prieks 
par padarīto bija krietni 
noplacis. Jau sestdienas 
rītā pirms Lieldienām 
konstatējām, ka Cesvaines 
iedzīvotāju vidū ir 

atrast vainīgos. Esam pateicīgi 
cilvēkiem, kuri aktīvi iesaistījās 
apstākļu noskaidrošanā un 
priecājamies, ka starp demolētājiem 
ir arī tādi, kuri paši atzinās 
nodarījumā, pieteicās izdarīto vērst 
par labu.

Sajūtas nepatīkamas, bet tas 
nenozīmē, ka neturpināsim domāt 
par apkārtnes sakopšanu, jo skolas 
teritoriju atpūtai nedēļas nogalēs 
un visas vasaras garumā lielākoties 
izmanto cesvainieši. Arī darbdienu 
pēcpusdienās un vakaros bieži 
ir situācijas, kad mūsu skolas 

skolēniem ar audzinātājiem 
neatrodas vieta ne sporta, ne 
atpūtas laukumā. Priecājamies, ka 
pilsētas jaunieši šeit rod iespēju 
aktīvi atpūsties, bet ļoti vēlamies 
sagaidīt ne tikai cieņu pret citu 
veikumu, bet arī daudz lielāku 
vietējo iedzīvotāju līdzatbildību 
apkārtējās vides veidošanā 
un uzturēšanā kārtībā. Varbūt 
vērtīgāk ir ik dienu paskatīties, 
kas aiz mums katra paliek, nevis 
priecāties par lielajā pavasara 
talkā salasīto atkritumu maisu 
daudzumu? 

Gribam dalīties ar jums savā 
priekā par kopīgi ar vecvecākiem 
noorganizējām sešām vecvecāku 
dienām, kas notika šajā mācību 
gadā 2. jaunākajā grupā.

Pirmajā vecvecāku dienā 
„Riti, raiti valodiņa” oktobrī 
kopā ar Letīcijas Annas Skrides 
vecmāmiņu, mūsu logopēdi – Māru 
Skridi, kopīgi vingrinājām mēli, 
lūpas, pūtām burbuļus.

Otrajā vecvecāku dienā 
„Smaržīgās piparkūkas” decembrī 
kopā ar Esteres Riekstiņas omīti, 
konditori Ņinu Riekstiņu, kopīgi 
rullējām mīklu, ar formiņām 
spiedām un rotājām piparkūkas.

Trešā vecvecāku diena bija 
īpaša, jo ciemos gaidījām lustīgāko 
Ziemassvētku vecīti – Letīcijas 
Annas Skrides vectētiņu Edmundu 
Skridi, kurš esot atbraucis ar 
ziemeļbriežiem līdz Valmierai, tad 
ar sniega motociklu līdz Cesvainei. 
Kopīgajās rotaļās mazie centās 
pamācīt vecīti kas un kā jādara.

Ceturtajā dienā – janvārī notika 
kopīgs ziemas sporta pasākums 
„Ziemas prieki rūķu ciemā” – prieks, 
pozitīvas emocijas, pietiekama 
„C” vitamīna deva gan bērniem, 
vecākiem un vecvecākiem. 

Piektajā dienā „čaklie palīgi” 
februārī un sestajā „krāsainie 
salāti” martā – vecvecāku dienas 
notika kopā ar Renāra Brieža omiņu 
Mudrīti Briedi. Viņa pastāstīja 
un parādīja dārzkopības un 
pavārmākslas noslēpumus: sējām 
zirņus, pupas, stādījām sīpolus, 
ķiplokus, gatavojām salātus, 
smērējām sviestmaizes, servējām 
galdu un visu arī nogaršojām. „cik 

garšīgi!” –  tā teica bērni.
Martā bērni savus mīļos 

vecvecākus sveica ar īpašu svētku 
koncertu „No sirsniņas sirsniņā”- 
kurā valdīja sirsnība, mīļums un 
tika notraukta prieka asara. 

Mēs priecājamies un esam 
lepnas par to, ka mūsu grupas 
bērniem ir tik atsaucīgi, radoši 
un mūsdienīgi vecvecāki, kuri tur 
cieņā patiesas dzīves vērtības un 
nekautrējās tās nodot nākamajām 
paaudzēm.

13. maijā uz Cesvaines 
vidusskolu ar ceriņzaru rokās, 
dziesmām un dejām devās 
bērnudārza kolektīvs, lai 
sveiktu māmiņas viņu svētkos. 
Māmiņas tika iepriecinātās ar 
lieluzvedumu „Sarkangalvīte 
un vilks”. Lietus mākonīši, 
saulītes, jautrās vardītes, tauriņi, 
bailīgie zaķēni, draudzīgie vilki 
un izpalīdzīgie mednieki  radīja 
mīlestības pilnus svētkus. 

Paldies scenārija autorei 
Ilgai Rumpei, Irēnai Lecītei par 
muzikālo noformējumu, vecākiem 
– Baibai Rumpītei un Lienītei 
Krūmiņai par tērpu darināšanu.

18. maija rītā suns Pifs (Ilga 
Rumpe) un kaķis Herkuless 
(Tekla Ozoliņa) aicināja mazus 
un lielus uz pavasara sporta 
izpriecām sporta hallē. Sporta 
dienas dalībnieki sacentās 
septiņās disciplīnās: Rūda foto 
biatlons, Melnīša joku boulings, 
pie Garfilda, Runča Renāra 
glābšanas stacija u.c., pasākuma 
noslēgumā Pifs un Herkuless 
visus iepriecināja ar diplomiem un 
saldumu kalendāriem.

Pārdomas pirms un pēc Lieldienām
Pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 14.panta 
otrās daļas 1.punktu, Attīstības 
plānošanas sistēmas likuma 7. un 
10.pantu un Reģionālās attīstības 
likuma 13.pantu, Cesvaines 
novada dome 2011.gada 7.aprīlī 
pieņēma lēmumu „Par Cesvaines 
novada attīstības plāna izstrādes 
uzsākšanu” (prot. Nr.5., 4.p.). 
Pamatojoties uz pieņemto 
lēmumu, Cesvaines novadam tiks 
uzsākta šādu attīstības plānošanas 
dokumentu izstrāde: Cesvaines 
novada ilgtermiņa attīstības 
stratēģija 2012.-2024. gadam 
un Cesvaines novada attīstības 
programma 2012.-2018.gadam. 
Plānošanas dokumentu izstrāde 
uzsākta 2011. gada aprīlī un ilgs 
līdz 2012. gada aprīlim.

Attīstības plānošanas mērķis 
ir uzlabot Cesvaines novada 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti, 
veidojot līdzsvarotu novada 
teritorijas attīstību gan pilsētā, 
gan lauku teritorijā, sekmējot tā 
ekonomisko izaugsmi, sociālo 
stabilitāti un vides kvalitāti, 
noteikt Cesvaines novada 
attīstības virzienus ilgtermiņā 
un vidēja termiņa stratēģiskos 
uzstādījumus, kā arī rīcību 
kopumu.

Aicinām visus Cesvaines 
novada iedzīvotājus līdzdarboties 
attīstības plānošanas procesā. 
Iespējams pieteikties gan 
attīstības plāna izstrādes 
grupu darbā, gan iesniedzot 
priekšlikumus individuāli. Līdz 
2011.gada 1.jūlijam aicinām 
iesniegt rakstiskus priekšlikumus 
un ieteikumus par aktuālākajām 
problēmām un potenciālajām 
attīstības iespējām Cesvaines 
novadā, fiziskajām personām 
norādot savu vārdu, uzvārdu, 
adresi un tālruni, juridiskajām 
personām – nosaukumu, 
reģistrācijas datus, adresi un 
tālruni. Lai pieteiktos izstrādes 
grupu darbam jāsūta pieteikums, 
kurā jānorāda savu kompetences 
sfēru un kontaktinformāciju. 
Priekšlikumi vai pieteikumi 
izstrādes grupu darbam 
adresējami Cesvaines novada 
domei Pils ielā 1a, Cesvainē, 
LV-4871 vai, sūtot elektroniski, 
uz adresi dome@cesvaine.lv. 
Iepazīties ar Cesvaines novada 
spēkā esošajiem plānošanas 
dokumentiem iespējams novada 
mājas lapā www.cesvaine.lv 
vai novada domē Pils ielā 1a, 
Cesvainē darba dienās no plkst. 
8:30 līdz 17.30. 

Pašvaldība veic iedzīvotāju 
aptauju, izplatot anketas. Anketa 
pieejama pašvaldības iestādēs, 
novada domē un domes mājas 
lapā. Par citiem sabiedrības 
iesaistes pasākumiem detalizētāk 
informēsim turpmāk, tādēļ 
lūdzam sekot informācijai 
Cesvaines novada domes mājas 
lapā www.cesvaine.lv. 

Līga Nagle, attīstības plāna 
izstrādes vadītāja Cesvaines 
novada domes teritorijas 
plānotāja kontakttālrunis 
64852715, e-pasts liga.nagle@
cesvaine.lv

tādi, kuri neprot ne izmantot, 
ne novērtēt citu paveikto – 
šūpoles pāris dienu laikā bija 
sabojātas, izdarot iegravējumus, 
iededzinājumus, ap šūpolēm 
pavērās pavisam nepatīkama aina – 
stipri paturpināta ap laukumu esošā 
nožogojuma bojāšana, uz laukuma 
atstātas automašīnas riepu pēdas, 
gar dzīvžogu izmētātas tukšas 
plastmasas alus pudeles, dažādu 
pārtikas produktu iepakojams, 
stikla lauskas, neņemot vērā to, 
ka laukumā ir pietiekami daudz 
atkritumu urnu. Laukumā esošās 
novērošanas kameras palīdzēja 

Ilze Āboliņa, biedrības “Durvis” 
valdes priekšsēdētāja

6

Uzsāk novada attīstības 
plāna izstrādi

Te izaugs pašu audzēti sīpolloki.

Gunas Graudiņas foto

Foto no iestādes arhīva

Paldies vecākiem par sadarbību, 
palīdzību un atbalstu! 

Sandra Āriņa, Jana Medniece, 
skolotājas
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Iepazīstas ar ķīmiķa darbu 

Atrasties pārmaiņu virpulī 
ir grūti. Cilvēks meklē Gaismu. 
Skolotājam Gaisma ir audzēkņa 
vēlme darboties un apgūt 
izvēlēto profesiju, redzēt jauniešu 
acīs gandarījuma dzirksti par 
paveikto. 

Rankas arodvidusskolā 
skolotājiem gandarījumu 
dod topošie pavāri un 
būvizstrādājumu galdnieki, 
pavāra palīgi un galdnieku 
palīgi. Šī ir vienīgā skola 
Vidzemes reģionā, kurā var 
apgūt pirmā, otrā un trešā 
līmeņa profesionālo izglītību. 

Skola, piedaloties ESF 
projektos un tos realizējot, ir 
ieguvusi gan materiāli, gan 
sociāli. Izremontētie un moderni 
iekārtotie kabineti rosina 
skolotājos vēlmi rast jaunus 
risinājumus. Audzēkņiem ir 
iespēja saņemt mērķstipendiju 
un valsts garantēto stipendiju. 
Profesionālās izglītības vērtība 
jauniešu acīs pieaug. Skolā 
iegūtais arods var būt pamats 
dzīvei. Jaunieši, kuri izvēlējušies 
mācīties amatu, ātrāk kļūst 
patstāvīgi un ātrāk spēj sevi 
materiāli nodrošināt.

Skolā tiek modernizēts mācību 
process, ieviešot e-mācību vidi, 
tā rodot iespēju audzēkņiem 
turpināt mācības, kad nevar 
apmeklēt skolu klātienē. Skolā 
turpina uzlabot mācību kabinetus 
darbnīcas, mācību virtuvi.Skolā 
un dienesta viesnīcā nomainīs 
logus, ārdurvis, nosiltinās ēku 
ārsienas un jumtus.

Skola sadarbojas ar Vidzemes 
reģiona darba devējiem gan 
ēdināšanas pakalpojumu, gan 

Vidusskolas plāni
Skolas vadība informē par šī un 

nākamā gada Cesvaines vidusskolas 
plāniem un iecerēm.

Galvenā prioritāte paliek skolas 
sporta zāles būvniecība. Jauna sporta 
zāle nepieciešama, jo esošā halle ir 
nolietojusies, atrodas tālu no skolas, 
neļaujot pilnvērtīgi nodrošināt mācību 
procesu, un tai ir lielas ekspluatācijas 
izmaksas.

2011. gadā Cesvaines vidusskolā 
tiks pabeigts ERAF fonda projekts 
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 
atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana”. Tā rezultātā skola iegūs 
mācību grāmatas un mācību līdzekļus 
dabaszinību un matemātikas mācību 
priekšmetam, vēl labāku moderno 
informācijas tehnoloģiju pieejamību.

Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu 
skola plāno piedalīties projektos „Skolas 
auglis” un „Skolas piens”, kuri dos 
iespēju sākumskolas skolēniem skolā 
saņemt augļus vai dārzeņus un pienu bez 
maksas. Pateicoties sponsoru atbalstam, 
daļai bērnu būs pusdienas bez maksas.

Eiropas Savienības Mūžizglītības 
programmas SOCRATIS apakšprog-
rammas ietvaros turpināsies projekta 
„Human. Landscape. Healthy Lifestyle” 
īstenošana. Maija beigās skol uzņems 
Turcijas un Somijas partnerskolu 
pārstāvjus, tādējādi īstenojot projekta 
noslēguma aktivitātes. Plānots 
pasākumos iesaistīt arī skolēnu deju 
kolektīvu no Pleskavas apgabala .

2011. gada 1. septembrī klašu 
papīra žurnālus paredzēts aizstāt ar 
e-klases žurnāliem, tos aizpildot tikai 
elektroniski. Tas ļaus precīzi uzskaitīt 
skolēnu kavējumus, uzlabos mācību 
darba analīzes iespējas, kā arī atvieglos 
klašu audzinātāju darbu.

Līdz 2011. gada 31. maijam tiks 
izveidota Cesvaines vidusskolas 
interneta mājas lapa, piesaistot to 
Cesvaines mājas lapai.

Ar Pasaules bankas atbalstu Cesvaines 
vidusskola 2011. gadā saņēma jaunu 
skolas autobusu ar 18 sēdvietām. 

Turpinot tradīciju, 14. jūnijā skolēnu 
grupai paredzēts pasākuma pie Brīvības 
pieminekļa apmeklējums un izglītojoša 
programma Rīgā. 

No 3. līdz 10.jūlijam skolas ēkā notiks 
pasaules latviešu ģimeņu saiets 3X3, 
kura organizēšanā iesaistīsies arī skolas 
skolotāji un darbinieki.

Līdz ar to, ka skolā mācās bērni 
ar īpašām vajadzībām, plānots 
licencēt divas speciālās izglītības 
programmas – speciālās pamatizglītības 
programmu izglītojamajiem 
ar mācīšanās traucējumiem un 
Speciālās pamatizglītības programmu 
izglītojamajiem ar garīgās veselības 
traucējumiem, kā arī jūnija sākumā 
organizēt atbilstošus tālākizglītības 
kursus skolotājiem.

Skola turpinās darbību Eiropas Sociālā 
fonda projekta aktivitātē „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos”. Šī 
projekta galvenais mērķis ir skolotāju 
profesionālās darbības kvalitātes 
novērtēšana.

Turpināsies dalība Eiropas Sociālā 
fonda projekta aktivitātē „Atbalsts 
vispārējās izglītības pedagogu 
nodrošināšanai prioritārajos mācību 
priekšmetos”. Projekta mērķis ir 
nodrošināt skolēnu sagatavošanu 
studijām augstākajā izglītībā, uzlabojot 
vispārējās izglītības kvalitāti.

Plānots uzsākt remontu sākumskolā un 
turpināt pašu spēkiem labiekārtot skolas 
ēkas.

„Profesiju dienās skolēniem” 
Cesvaines vidusskolas 12. 
klases skolnieks Jānis Vanags 
„ēnoja” „Grindeks” Kvalitātes 
kontroles laboratorijā. 
Jānis iepazinās ar ķīmiķa-
analītiķa profesiju un darba 
pienākumiem.

Lai kļūtu par 
„Grindeks”„Profesiju dienu 
skolēniem” dalībnieku, Jānim 
bija elektroniski jāatsūta 
motivācijas vēstule, kurā jāatbild 
uz jautājumu – kāpēc interesē 
konkrētā profesija un zāļu 
ražotājs „Grindeks”. Kopumā 
„Grindeks” piedāvāja iepazīt 
astoņas, ar farmācijas nozari 
tieši saistītas, profesijas. Jānis 
stāsta, ka: „Kopš 10. klases mani 
interesē ķīmija, esmu izvēlējies 
studēt ķīmiju Rīgas Tehniskajā 
universitātē. Atnākot uz 
„Grindeks” varu teikt, ka vīlies 
ķīmiķa profesijā noteikti neesmu, 
lai gan daudz ko biju iedomājies 
savādāk. Redzu, ka daudz ir 
jāstrādā ar dažādu aparatūru, ne 
tikai ar kolbām un mēģenēm. 
Visas laboratorijā esošās iekārtas 
ir ļoti modernas, un varu teikt, ka 
šodien pavadītais laiks bija ļoti 
interesants un piepildīts.”

„Grindeks” gatavās produkci-
jas kontroles grupas ķīmiķis-
analītiķis Jānis Jēkabsons 

Ķīmiķis-analītiķis J.Jēkabsons  (pa kreisi) un J.Vanags laboratorijā.

Didzis Baunis, skolas direktors

Rankas arodvidusskola aicina

p a s k a i d r o : 
„Iepazīstināju savu 
„ēnu” ar mūsu 
grupas darba specifi-
ku, aparātiem, devu 
iespēju Jānim arī 
pašam praktiski 
šo to pamēģināt. 
Redzētais apstipri-
nāja, ka no puiša 
varētu iznākt labs 
ķīmiķis, un domāju, 
ka piedalīšanās 
„Profesiju dienās” 
noteikti palīdzēs 
viņam izdarīt pēc 
skolas pareizo 
izvēli!” 

AS „Grindeks” 
personāla departamenta vadītāja 
Dace Šaitere: „Projekta mērķis 
ir veicināt skolēnos interesi par 
ķīmiju un karjeras iespējām 
farmācijas nozarē, kas ir viena 
no prioritārajām Latvijas 
ekonomikā. Esam ļoti iepriecināti 
par skolēnu lielo ieinteresētību 
un ceram, ka nākotnē mūsu 
nozarei pievienosies zinātkāri un 
mērķtiecīgi speciālisti. Cilvēkiem 
zāles būs vajadzīgas vienmēr, 
un pieprasījums pēc ķīmijas un 
farmācijas speciālistiem darba 
tirgū turpinās pieaugt, pie tam ne 
tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē. 
Farmācijas nozare uzskatāma par 

ļoti perspektīvu un arī nākotnē 
piedāvās labas darba iespējas”.

„Profesiju dienas skolēniem” 
ir īpaši uz karjeru ķīmijas un 
farmācijas nozarē orientēts 
projekts, kuru jau otro gadu 
organizē AS „Grindeks”. Līdz 
tam uzņēmums ņēma aktīvu 
dalību „Ēnu dienās”, bet, ņemot 
vērā lielo skolēnu atsaucību un 
farmācijas ražošanas uzņēmuma 
darbības specifiku, tika izvērtēts, 
ka piedāvāt dažādu profesionāļu 
„ēnošanu” vienā konkrētā dienā 
ir apgrūtinoši. Tāpēc šobrīd 
konkrētā „ēnu” diena tiek izvēlēta, 

savstarpēji pielāgojot uzņēmuma 
un katra skolēna iespējas viņam 
izdevīgā laikā. Kopumā šogad 
„Profesiju dienās” piedalījās 31 
skolēns no 15 Latvijas pilsētām 
un pagastiem.

Projektu „Profesiju dienas 
skolēniem” atbalsta LR Izglītības 
un zinātnes ministrija, Valsts 
izglītības satura centrs, Latvijas 
ķīmijas un farmācijas uzņēmēju 
asociācija (LAĶĪFA), Olaines 
Mehānikas un tehnoloģijas 
koledža u.c.

kokapstrādes jomā. Katru 
gadu piedalāmies konkursā 
„Krēsls”, kur atzinību gūst 
skolas audzēkņi. Skolā tiek rīkoti 
konkursi, praktiski semināri, 
mācību ekskursijas, izstādes.

Brīvā laika aktivitātes 
audzēkņiem saistītas ar dažādiem 
sporta veidiem. Mēs lepojamies 
ar 2010./2011.m.g. gūtajiem 
rezultātiem Profesionālās 
izglītības sporta kluba „AMI” 
spartakiādē Vidzemes zonā: 
meitenes ir čempiones dambretē, 
telpu futbolā, 2. vieta iegūta 
rudens krosā; zēni ir čempioni 
šautriņu mešanā un izcīnīta 
3. vieta svaru bumbu celšanā. 
meitenes ir čempiones dambretē, 
telpu futbolā, 2. vieta iegūta 
rudens krosā; zēni ir čempioni 
šautriņu mešanā un izcīnīta 3. 
vieta svaru bumbu celšanā.

Iepriecina jauniešu prasmes 
lietderīgi pavadīt brīvo laiku 
interešu izglītībā. Lepojamies 
par tautisko deju kolektīva iegūto 
otrās pakāpes diplomu Gulbenes 
novada deju kolektīvu skatē 
un iespēju pārstāvēt novadu 
Vidzemes novada deju svētkos. 
Skolas vokālais ansamblis priecē 
ar skanīgām dziesmām gan skolas 
gan ārpusskolas pasākumos.  

No Cesvaines  novada 
būvizstrādājumu galdnieka 
profesiju apgūst Artūrs Goters. 
Artūrs vēl ir  pirmajā kursā, bet 
jau lieliski tiek galā ne tikai ar 
teorētiskajām un praktiskajām 
mācībām galdnieka arodā, 
bet arī aktīvi iesaistās skolas 
sabiedriskajā dzīvē. Artūrs gan 
sporto, gan raiti dejo skolas 
tautisko deju kolektīvā, gan 

 Artūrs Goters (trešajā rindā 
pirmais no labās) ar skolas deju 

kolektīvu. 
Laura Rozīte (sēž) skolas 

prezentācijas šovā.

darbojas izglītojamo pašpārvaldē.
Pavāra profesiju apgūst divas 

Cesvaines novada jaunietes. 
Renāte Djomina mācās 1.kursā. 
Renātei labi veicas mācību darbs 
un jauniete ir ļoti ieinteresēta 
apgūstamajā profesijā, parādot 
teicamus rezultātus pavāru 
praktiskajās nodarbībās. Otrajā 
kursā pavāra profesiju apgūst 
Laura Rozīte. Arī Laura aktīvi 
iesaistās skolas dzīvē- sporto, 
dzied skolas vokālajā ansamblī un 
darbojas drāmas grupā, pārstāvot 
skolu gan vietējos, gan plašāka 
mēroga pasākumos. 

Arodvidusskolā jaunieši apgūst 
profesijas, kas vienmēr ir bijušas 
cieņā. Pavārs un galdnieks ir 
amati, kas ir pieprasīti un stabili 
un tie neslēpjas zem smalkiem 

nosaukumiem, kuru būtība nav 
saprotama. Skolā ir iespēja 
arī iegūt dažādu kategoriju 
autovadītāja apliecības, meža 
tehnikas un medību vadītāju 
apliecības. Informācija www.
rankasarodvidusskola.lv 

Foto no skolas arhīva

Aelita Kļava, direktora vietniece 
audzināšanas darbā

S.Ulmane,  no AS “Grindeks” 

Foto no AS “Grindeks”



25. februārī, kad Cesvainē 
notika „Latvijas Avīzes” 
diena, iedzīvotājiem bija 
iespēja uzdot savu jautājumu 
ministru prezidentam Valdim 
Dombrovskim un paust 
viņuprāt svarīgākos darbus, kas 
jāveic pašvaldībai. Pēc anketu 
apkopošanas, lūk, darbi, ko 
iedzīvotāji gaida no pašvaldības:

Cesvaines pils restaurācija, 
remonts, jumta uzlikšana kā 
svarīgākais darbs minēts 49 anketās. 
Ceļa infrastruktūras uzlabošana 
Cesvainē un tās apkārtnē – 47 
anketās, vidusskolas būvniecības 
2. kārtas pabeigšana – 35 anketās, 
sporta zāles nepieciešamība, vecās 
sporta zāles remonts – 27 anketās. 

Apkopoto lūdzu komentēt 
domes priekšsēdētājam Vilnim 
Špatam. Projekts par Cesvaines pils 
centrālās daļas jumta atjaunošanu 
iesniegts 2010. gada novembrī un to 
plānots īstenot Latvijas – Krievijas 
– Igaunijas pārrobežu sadarbības 
programmas ietvaros. Atbilde vēl 
nav zināma. Cesvaines vidusskolas 
būvniecības 2. kārtā paredzēta sporta 
zāles būvniecība un saimniecības 

1.Projekta satura izklāsts. 
Saistošie noteikumi nosaka 

kārtību, kādā Cesvaines novadā 
tiks apsaimniekoti sadzīves 
atkritumi, noteikts dalījums 
atkritumu apsaimniekošanas 
zonās, prasības atkritumu 
savākšanai un atkritumu 
savākšanas biežumam, 
pārvadāšanai, pārkraušanai un 
uzglabāšanai, kā arī kārtību, 
kādā veicami maksājumi par 
šo atkritumu apsaimniekošanu.

2.Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums. 

Cesvaines novadā sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas 
kārtību nosaka Cesvaines 
pilsētas ar lauku teritoriju 
domes saistošie noteikumi, kas 
izdoti 2005.gadā. Šajā laikā 
stājies spēkā jauns Atkritumu 
apsaimniekošanas likums, kura 
Pārejas noteikumu 8.punktā 
norādīts, ka pašvaldības līdz 
2011.gada 1.aprīlim izvērtē 
spēkā esošo saistošo noteikumu 
par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu atbilstību šā 
likuma prasībām un atkritumu 
apsaimniekošanas valsts 
plānam un reģionālajiem 
plāniem, kā arī pašvaldību 
administratīvo teritoriju 
dalījumu atkritumu apsaim-
niekošanas zonās un, ja 
nepieciešams, līdz 2011.
gada 1.oktobrim izdod jaunus 
saistošos noteikumus.

3. Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu.

Saistošajos noteikumos 
noteiktā kārtība neietekmē 
pašvaldības budžetu.

4.Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi.

Uzņēmējdarbības vide 
netiek ietekmēta tieši, taču 
kārtība atkritumu savākšanā 
nodrošina labvēlīgu vidi 
jebkuram, arī uzņēmējdarbībai.

5. Projekta ietekme uz 
administratīvajām proce-
dūrām. 

Saistošie noteikumi 
līdzšinējo kārtību nemainīs.

6. Informācija par 
konsultācijām ar privāt-
personām. 

Saistošo noteikumu 
projekts apspriests domes 
Attīstības komitejā. Saistošajos 
noteikumos noteiktā atkritumu 
savākšanas kārtība apspriesta arī 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
dzīvokļu īpašnieku sapulcēs.

Cietušajam un likumpār-
kāpējam ir iespēja iesaistīties 
izlīguma procesā. Valsts probācijas 
dienests (VPD) ar starpnieka 
palīdzību organizē krimināllietās 
starp cietušo un likumpārkāpēju. 
Īpaši rezultatīvi izlīgums iedarbojas 
uz nepilngadīgajiem, un Norvēģijas 
speciālisti uzskata, ka tas ir 
visefektīvākais uzvedības korekcijas 
līdzeklis, jo samazina atkārtoti 
izdarītu noziedzīgu nodarījumu 
līmeni. 

Galvenais priekšnosacījums 
likumpārkāpējam ir tas, ka viņš 
pats atzīst savu vainu noziedzīgā 
nodarījuma izdarīšanā, nevis 
uzsver, ka viņa vaina vēl jāpierāda. 
Izlīgums sniedz iespēju mainīties 
un uzlabot savu dzīves kvalitāti, būt 
līdzatbildīgiem, mazināt vienaldzību 
vienam pret otru. 

Norvēģijas pieredze liecina, ka arī 
sabiedrības pārstāvjiem ir lietderīgi 
iesaistīties izlīguma īstenošanā, 
kļūstot par brīvprātīgajiem 
starpniekiem. Tas nozīmē, ka 
sabiedrība iesaistās noziedzības 
profilaksē, tādēļ pasaulē ir plaši 
attīstīta brīvprātīgo starpnieku 
darbība tieši izlīguma jomā. 
Probācijas dienestā ir brīvprātīgie 
starpnieki, kuri piedalās izlīgumu 
organizēšanā un vadīšanā.

Latvijā izlīguma procesa 
ieviešana īpaši viegli nepadodas, jo 
katram procesa virzītājam: policijai, 
prokuratūrai, tiesai ir savs skatījums 
uz to. Kādam skepse, citam – 
ironija, vēl citam – nesapratne 
vai nevēlēšanās uzsākt ko jaunu. 
Izlīguma process ir veids, kā ātrāk 
un ar mazākiem izdevumiem 
atrisināt nepatīkamo situāciju. 

Ir vēl viena taisnīguma 
atjaunošanas pieeja – izlīguma 
sanāksme, kurā piedalās ne tikai 
cietušais, likumpārkāpējs un 
viņu ģimenes locekļi, bet arī citi 
profesionāļi, kas varētu iesaistīties 
likumpārkāpēja uzvedības korekcijā 

Izlīgums - problēmas risinājums

telpu bloka būvniecība. 
Tā ir pašvaldības 
prioritāte. Ļoti svarīgi 
ir izbūvēt arī ceļu gar 
skolu. Diemžēl neviens 
no četriem pašvaldības 
iesniegtajiem projektiem 
nav guvis atbalstu. Ja būs 
iespēja rakstīt projektus 
šiem objektiem, dome 
to noteikti izmantos. Tā 
kā pašvaldības kredītu 
apjoms ir liels, tad jaunu 
aizņēmumu dome ņemt 
nedrīkst. 

Aptaujās pieminēti 
arī šādi darbi – jaunu 
darbavietu radīšana, 
atkritumu izvešanas 
sakārtošana, parka sakop-
šana, jaunās estrādes 
pabeigšana, autoostas, 

un atbalsta sniegšanā cietušajam. 
Šī pieeja ir tendēta tieši uz darbu 
ar nepilngadīgajiem, jo, ja paliksim 
vienaldzīgi pret pusaudžiem, tad 
nostiprināsies viņu vienaldzība arī 
pret mums. Galvenais ir atcerēties 
– taisnīguma atjaunošanas pieeja 
nav balstīta uz morāles lasīšanu, 
bet uz izvēles iespēju un atbildības 
uzņemšanos. 

Izlīguma process nav tikai 
formāla vienošanās parakstīšana, bet 
tam noslēdzoties, ieguvējas ir abas 
puses, jo  tās vienojas, saglabājot 
neitrālas attiecības. Izlīguma pamatā 
ir taisnīguma atjaunošanas pieeja, 
kuru pasaulē izmanto kā noziedzīga 
nodarījuma radītā ļaunuma 
mazināšanas vai likvidēšanas veidu. 
Taisnīguma atjaunošanas pieejai ir 
vairākas formas, taču tajās vairāki 
aspekti ir līdzīgi. Amerikāņu 
profesors Hovards Zehrs (Howard 
Zehr) taisnīguma atjaunošanas 
pieejā to formulē šādi: „Noziegums 
ievaino ne tikai cilvēkus, bet arī 
viņu attiecības. Izlīgums veicina 
taisnīguma atjaunošanas panākšanu, 
kur tiek iesaistīts gan cietušais, gan 
likumpārkāpējs, kā arī sabiedrība, 
lai kopā meklētu risinājumu, kas 
sekmē dziedināšanu, izlīgšanu 
un mierinājumu”. Dziedināšana, 
izlīgšana un mierinājums ir trīs 
atslēgas vārdi. Dziedināšana kā 
process cietušajam, kurā caur 
sarunām un emociju paušanu viņš 
mēģina izkļūt no upura lomas, 
savukārt likumpārkāpējs redz 
nodarījuma sekas cietušajam. 
Izlīgšana kā process, kas veicina 
cilvēcīgu konfliktu risināšanu un 
izlīgšanu ne tikai ar cietušo, bet arī 
ar savu sirdsapziņu. Mierinājums 
kā process, kurā cietušais un 
likumpārkāpējs var daudz mierīgāk 
atgriezties savās ģimenēs un 
sabiedrībā.

Sabiedrībā  iesakņojies 
stereotips, ka vienīgais veids, 
kā panākt  vēlamo uzvedību, ir 

izmantot represīvo pieeju. Ja netiek 
apzinātas cietušā vajadzības, viņš 
tā arī paliek ar nomāktības, dusmu, 
kauna un vainas apziņu. Taču, 
izmantojot atjaunojošo pieeju, 
taisnīgo risinājumu cietušais un 
likumpārkāpējs meklē kopā.

Taisnīguma atjaunošanas pamat-
principi:

1.Citāds skatījums un reaģēša-
na uz noziedzīgu nodarījumu-  
tas nozīmē, ka noziedzīgais 
nodarījums tiek aplūkots ne tikai 
kā Krimināllikuma pārkāpums, 
bet kā konflikts starp cietušo 
un likumpārkāpēju. Taisnīguma 
atjaunošana notiek caur konkrētā 
konflikta atrisināšanu. Tā ir 
koncentrēšanās uz noziedzīgā 
nodarījuma sekām, lai mazinātu 
vai likvidētu to ietekmi uz iesaistīto 
pušu dzīvi nākotnē. 

2.Tas ir brīvprātīgs process abām 
iesaistītajām pusēm – iesaistītās 
puses jebkurā laikā var atteikties no 
dalības izlīguma procesā. 

3.Aktīva abu iesaistīto pušu 
dalība, kur veidojas dialogs starp 
cietušo un  likumpārkāpēju – 
cietušais uzdod jautājumus un saņem 
likumpārkāpēja atbildes, savukārt 
likumpārkāpējs var izskaidrot savas 
rīcības iemeslus. 

4.Cietušā un likumpārkāpēja 
vajadzību apzināšana –  
cietušais izvirza savas prasības 
likumpārkāpējam noziedzīgā 
nodarījumā radušos seku 
likvidēšanai vai mazināšanai, 
savukārt likumpārkāpējs izvērtē 
savas iespējas, un viņi kopā pieņem 
lēmumu. Izņemot kompensāciju 
naudas izteiksmē, puses var 
vienoties arī par kāda darba veikšanu 
vai ko citu. 

5.Likumpārkāpēja atbildības 
uzņemšanās – likumpārkāpējs var 
pats izlemt un uzņemties konkrētus 
nosacījumus, kurus izvirza cietušais, 
nevis nosacījumus, kurus izvirza 
profesionālis – jurists, nosakot 
likumā paredzēto sodu. Tā ir arī 
iespēja lūgt piedošanu un piedot. 
Dažkārt cietušais no likumpārkāpēja 
gaida tieši vaļsirdīgu piedošanas 
lūgšanu un nožēlu par izdarīto. 
Tāpat tā ir iespēja saglabāt neitrālas 
attiecības ar likumpārkāpēju. 

Šodien mūsu sabiedrībā sāk 
pietrūkt cilvēciskā faktora un 
konfliktu risināšanas prasmju, bet 
izlīguma procesā ir iespējas to 
apgūt. 

Maijs Nr. 5/20118 Cesvaines Ziņas

Ko gaida no pašvaldības

maršruta autobusu laiku sakārtošana.
Aprīlī Cesvaines dome 

uz tikšanos aicināja novada 
uzņēmējus un  zemniekus 
lai informētu par pašvaldībā 
notiekošo un pārrunātu abām 
pusēm interesējošus jautājumus. 
Sanākušie uzklausīja domes 

priekšsēdētāja un darbinieku 
informāciju par novada budžetu, 
ceļu apsaimniekošanu, īstenotajiem 
un sagatavošanā esošajiem 
projektiem, situāciju sociālajā sfērā, 
kultūrā, tūrismā. Par SIA “Cesvaines 
siltums” un SIA “Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” notiekošo 

stāstīja šo uzņēmumu vadītāji. 
Klātesošos interesēja jautājumi 
par subsidētajām darba vietām,  
uzņēmumu un uzņēmēju skaitu 
novadā, bijušajām muižas 
siltumnīcām, ceļu stāvokli, 
apgaismojumu un citi.

No kreisās: Madonas TSV vadītāja V.Buiķe, brīvprātīgie izlīguma 
starpnieki A.Knope, A.Rolova,izlīguma starpnieki A.Mitjakova, A.Rubuls.

Astrīda Mitjakova,
VPD Madonas TSV vecākā referente

Guna Graudiņa

Sanāksme ar uzņēmēju un zemnieku piedalīšanos. 

turpinājums no 2.lpp.

J.Rozenbergs, domes 
priekšsēdētāja vietnieks

Cesvaines novada domes 2011. 
gada 7. aprīļa saistošo noteikumu 

Nr. 4 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu 
Cesvaines novadā” 

paskaidrojuma raksts

23. maija ārkārtas 
domes sēdē:

Gunas Graudiņas foto

Foto no iestādes arhīva

• Izdeva precizētus 2011. gada 
7. aprīļa saistošos noteikumus 
Nr. 4 “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Cesvaines 
novadā” jaunā redakcijā kā 
saistošos noteikumus Nr. 10. 
Skatīt 2.lpp.

• Akceptēja starp domi un 
SIA “Cesvaines komunālie 
pakalpojumi” noslēgto līgumu par 
ūdenssaimniecības sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanu. 

Maijs Nr. 5/2011 Cesvaines Ziņas

Vecāku 
priekšlikumi 
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Ziedošs ceriņzars māmiņai.

•  Būtu vēlams rīkot 
lekcijas par pusaudžu 
savstarpējām attiecībām 
un attieksmi pret citiem 
līdzcilvēkiem.

• Aktīvi iesaistīties 
skolotāju un skolēnu 
attieksmes uzlabošanā 
vienam pret otru.

• Aktivizēt smēķēšanas 
apkarošanu – reidi 
konstatācijai – piemēram, 
administratīvais sods 
vecākiem.

• Pēc iespējas vairāk 
informēt vecākus  kas 
notiek skolā.

• Vairāk informācijas 
vecākiem.

• Skolas padomes 
informāciju izvietot 
skolas stendos vai avīzē 
„Caurvējš”.

•  Autobusu skolas arī 
citos maršrutos, lai nav 
jābrauc ar sabiedrisko 
transportu, kur bērni nav 
prioritāte, bet tie, kas maksā 
naudu brauc.

•   Ja skola vēlas, lai tās 
kontā ieskaita naudu, tad 
vajag noorganizēt tā, lai 
man kā vecākam nav pašai 
jāmeklē šis konts, bet bērns 
man atnes konta numuru ar 
visiem rekvizītiem. Un būtu 
labi, ja tā arī būtu stingra 
prasība – pa vienu mēnesi 
– 1 Lats jeb 10Ls uz gadu. 
Un skolai jānodarbojas ar 
bērna izglītošanu, nevis ar 
bērnu parunāšanu skolotāju 
vai vecāku starpā.

• Jāuztaisa aptauja 
bērniem, anonīma. Kā viņi 
jūtas skolā. Psiholoģiska 
atmosfēra skolā liek 
aizdomāties. Bērni savā 
starpā diezgan agresīvi 
noskaņoti.

• Neesmu informēta 
par skolas padomes 
darbību. Sniegt informāciju 
”Cesvaines ziņās” par 
padomes darbu.

• Ierosinu vairāk 
informācijas par 
vidusskolas centrālajiem 
jautājumiem izvietot 
interneta mājas lapā.  Arī  
skolas padomē izskatītos 
jautājumus ierosinu izvietot 
interneta mājas lapā.

• Jāmāca sabiedrība 
audzināt bērnus, skolotāji 
zināšanas iedos.

Jau trešo gadu Cesvainē notiek 
Bībeles svētki. Šogad – 30. aprīlī. 
Pirmie Bībeles svētki tika plānoti 
kā vienreizējs evaņģelizācijas 
pasākums, taču Dieva spēkā 
un paļāvībā uz Viņu ir noticis 
brīnums. Pagājušajā gadā svētku 
moto bija ,,Pazudušais dēls”, šajā,–  
,,Jēzus apklusina vētru”. 

Svētki sākās ar katra mazā un 
lielā Dieva bērna reģistrēšanos un 
cilvēciņa silueta saņemšanu ar kādu 
numuru uz tā. Pie reģistrācijas varēja 
uzrakstīt jautājumu mācītājam un 
iemest to kārbiņā. Gaidot sākumu, 
bija iespēja noskatīties multfilmu 
,,Jēzus brīnumi”. Pasākumu 
iesāka priesteris Rihards Rasnacis 
ar kopēju lūgšanu. Klātesošos 
uzrunāja vāverēns Toms un ātri vien 
sadraudzējās ar bērniem. Slavēšanas 
dziesmas tika dziedātas kopā ar 
jauniešu grupu ,,EX ANIMO” no 
Jēkaba katedrāles.

Īpaša bija bērnu sadalīšana pa 
grupiņām, kuru ar mīlestību veica 
vāverēns Toms. Skolotāju vadībā 
notika nodarbība ,,Jēzus apklusina 
vētru”. Nodarbības laikā bērniem 
bija iespēja dzirdēt Mateja evaņģēlija 

Bībeles svētki vieno lielus un mazus 
8. nodaļu no 23. līdz 27. pantam. 
Šis lasījums bērniem tika pasniegts 
gan ar spēļu, gan ar rotaļu, gan ar 
uzskates līdzekļu palīdzību. Jūrā 
laiva cīnījās ar trakajiem viļņiem 
un bērni kāpa laivā un airēja. Pats 
būtiskākais, ka bērniem bija iespēja 
censties saredzēt pašu dzīves 
situācijas, kurās notiek vētra. 
Skolotājas mudināja uz paļāvību 
un uzticību Jēzum, jo viņš ir tas 
zelta tilts, kas ved pie Dieva, Viņš 
ir Tas, kurš redz visus mūs, mūsu 
likstas un vienmēr, ja paļausimies, 
ja Jēzum atvēlēsim vislielāko vietu 
savā sirdī, tad šī Ticība, Mīlestība 
un Cerība uz Viņu mūs nekad 
neatstās un mēs vienmēr tiksim 
pāri visām dzīves vētrām. 

Nodarbības laikā bērni gan 
baltajos cilvēciņu siluetos iezīmēja 
sevi, gan glābšanas riņķī ierakstīja 
Zelta pantu ,,Mana palīdzība nāk 
no Tā Kunga, kas radījis debesis 
un zemi.” (Ps. 121: 2). Bērni 
pie centrālās laivas piesprauda 
katrs savu cilvēciņu (sevi) par 
apliecinājumu, piederību laivai, 
kurā ir mācekļi kopā ar Jēzu.

Tikmēr pieaugušie piedalījās 

Jau vairākus gadus Saint 
Nicolas de Port Rotari klubs no 
Francijas pilsētas Nansī atbalsta 
nodibinājumu „Fonds Grašu 
bērnu ciemats”. 

Pirms diviem gadiem saņēmām 
lauksaimniecības tehnikas 
dāvinājumu mūsu fermas darbībai.

Šajā gadā Rotari klubs atkal 
piedāvāja atbalstīt kādu projektu 
bērnu ciemata vajadzībām. Tika 
nolemts lūgt atbalstu mikroautobusa 
iegādei. Pateicoties sadarbībai 
ar Nirnbergas Rotari klubu no 
Vācijas un Gulbenes Rotari klubu, 

No 11. līdz 13. maijam Cesvainē 
viesojās delegācija no Tulūzas 
apgabala Francijas dienvidos. 
Vizītes mērķis – piedāvāt veidot 
sadarbību dažādu projektu 
realizācijā, kopīgu interešu 
īstenošanā un draudzības saišu 
stiprināšanā. 

Franči ir izstrādājuši vairākus 
projektus, kuriem finansējums 
paredzēts no Eiropas fondiem. 
Cesvaine kā potenciālais sadarbības 
partneris izvēlēta pateicoties Grašos 
dzīvojošajam francūzim Žanam 
Amblāram (Jean Amblard), kurš 
tautiešiem ieteicis mūsu novadu. 
Žans Amblārs Grašu bērnu ciematā 
dzīvo jau sešus gadus, raksta 
projektus, darbojas pedagoģiskajā 
fermā, mācās runāt latviski, iepazīst 
latviešu kultūru, tradīcijas, pozitīvi 
reklamē tautiešiem Latviju un dara 
citas lietas, kas stiprinātu abu valstu 
sadarbību. Žans ir pārliecināts, 
ka: „Latvija ir fantastiska valsts ar 
interesantu kultūru. Te ir dabiska 
vide, arhitektūra. Ir saglabātas 
daudzas lietas, kuru pie mums vairs 
nav. Mēs varam no latviešiem daudz 
mācīties.” Par vizīti Cesvainē un 
ne tikai to, Žans Amblārs stāsta 

Franči piedāvā sadarboties
Francijas iedzīvotājiem savā mājas 
lapā: www.jeanlv.typepad.fr

Viens no projektiem domāts 
senioriem, precīzāk, „sievietēm 
pēc 50”, kura gaitā latvietes savu 
pieredzi nodos francūzietēm. Jomas 
visdažādākās – piemēram, sievietes 
loma sabiedrībā, māksla, kultūra, 
mūzika, folklora, dziedinošie augi, 
dārzkopība, kulinārija. Jomas vēl 
tiks apzinātas, bet aicinām arī 
jūs izteikt savas idejas gan par 
tēmām, gan cilvēkiem, kas varētu 
iesaistīties projektā. 

Otrs projekts domāts jauniešiem, 
kurā piedalās triju valstu pārstāvji 
– Francijas, Rumānijas un Latvijas. 
Plānots iesaistīt septiņus jauniešus 
un divus pieaugušos no katras 
dalībvalsts, kuri jau šovasar dosies 
uz Rumāniju, lai restaurētu kādu 
vecu ēku. 2012. gadā nometne 
turpināsies Francijā, bet 2013. gadā 
– Cesvainē. Brīvajā laikā paredzēti 
kultūras un atpūtas pasākumi. Taču 
ir viena ļoti būtiska lieta – mums 
jāmācās franču valoda. Tāpēc 
izskanēja doma, ka cesvainieši 
varētu mācīties franču valodu. 
Skolotājs ir jau atrasts. 

Ir vēl viens projekts, kura 

ietvaros abu valstu muzicējošie 
bērni kopā koncertētu. 

Vīnu zemes viesi vizītes laikā 
baudīja Grašu bērnu ciemata 
viesmīlību. Cesvainē viņi bija 
pieņemšanā domē, apskatīja 
vidusskolu, pilī vadīja tikšanos 
ar izglītības un kultūras iestāžu 
pārstāvjiem. 

Lai iepazītos ar franču kolēģu 
darbu, valsti un sadarbības 
jomām, viesi uzaicināja Cesvaines 
delegāciju ciemos pie sevis uz 
Lagardellas pilsētu. Cesvaine šajā 

sadarbībā ir ieinteresēta un apsvērs 
iespēju apmeklēt Franciju. 

Divpusējās un trīspusējās valstu 
sadarbības iespējas ir plašas. Tajā 
ir ieinteresēta arī kāda pašvaldība 
no Itālijas. Kā uzsvēra Pasniedzēju 
līgas prezidents Andrē Budū (André 
Boudou): „Mūsu mērķis ir darīt labu 
darbu. Dažādu valstu cilvēkiem 
ir grūti satikties, jo traucē valstu 
robežas. Mēs vēlamies tuvināties 
viens otram un izkausēt ledu starp 
cilvēkiem.” 

pavasarī Grašu bērnu ciemats 
saņēma astoņvietīgu busiņu, kurš 
kalpos bērnu vešanai uz skolu un 
ekskursijās, kā arī citām iestādes 
vajadzībām. 

Aprīļa beigās Grašos uz oficiālu 
busiņa pasniegšanas ceremoniju 
ieradās Francijas un Gulbenes 
Rotari klubu pārstāvji. Vācijas 
kluba biedri diemžēl nevarēja 
būt klāt tikšanās reizē, bet solīja 
atbraukt pie mums līdzko tas būs 
iespējams. 

Grašu bērnu ciematam - mikroautobuss

Viesi sarunājas ar Cesvaines kultūras un izglītības iestāžu pārstāvjiem. 

Guna Graudiņa

Sandra Stade

paneļdiskusijā, kur 
uzdeva jautājumus 
un saņēma atbildes.   

Katrs mazais 
svētku dalībnieks 
tika aicināts uz 
Bībeles svētkiem 
atnest savu 
sagatavotu darbiņu 
par tēmu ,,Jēzus 
apklusina vētru”. 
Skaistos zīmējumus 
un dzejoļus varēja 
apskatīt ikviens. 
Katrs bērns 
saņēma vāverēna 
Toma atzinību par 
darbiņu. 

Visatraktīvākā 
nodarbe bija 
stafete ,,Saliec 
puzli”. Komandas 
saņēma Cesvaines 
vidusskolas pirmā 
stāva karti ar 14 
kontrolposteņiem. 
Par katrā postenī 
paveikto, komanda 
saņēma vienu puzles 

Gunas Graudiņas foto

turpinājums 10.lpp

Vāverēns Toms sarunā ar bērniem.

Cesvaines vidusskolas skolēnu 
vecāku priekšlikumi 

skolas padomei.

Skolas padome

Rotari klubu pārstāvji nodod autobusu Grašu bērnu ciematam.



25. februārī, kad Cesvainē 
notika „Latvijas Avīzes” 
diena, iedzīvotājiem bija 
iespēja uzdot savu jautājumu 
ministru prezidentam Valdim 
Dombrovskim un paust 
viņuprāt svarīgākos darbus, kas 
jāveic pašvaldībai. Pēc anketu 
apkopošanas, lūk, darbi, ko 
iedzīvotāji gaida no pašvaldības:

Cesvaines pils restaurācija, 
remonts, jumta uzlikšana kā 
svarīgākais darbs minēts 49 anketās. 
Ceļa infrastruktūras uzlabošana 
Cesvainē un tās apkārtnē – 47 
anketās, vidusskolas būvniecības 
2. kārtas pabeigšana – 35 anketās, 
sporta zāles nepieciešamība, vecās 
sporta zāles remonts – 27 anketās. 

Apkopoto lūdzu komentēt 
domes priekšsēdētājam Vilnim 
Špatam. Projekts par Cesvaines pils 
centrālās daļas jumta atjaunošanu 
iesniegts 2010. gada novembrī un to 
plānots īstenot Latvijas – Krievijas 
– Igaunijas pārrobežu sadarbības 
programmas ietvaros. Atbilde vēl 
nav zināma. Cesvaines vidusskolas 
būvniecības 2. kārtā paredzēta sporta 
zāles būvniecība un saimniecības 

1.Projekta satura izklāsts. 
Saistošie noteikumi nosaka 

kārtību, kādā Cesvaines novadā 
tiks apsaimniekoti sadzīves 
atkritumi, noteikts dalījums 
atkritumu apsaimniekošanas 
zonās, prasības atkritumu 
savākšanai un atkritumu 
savākšanas biežumam, 
pārvadāšanai, pārkraušanai un 
uzglabāšanai, kā arī kārtību, 
kādā veicami maksājumi par 
šo atkritumu apsaimniekošanu.

2.Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums. 

Cesvaines novadā sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas 
kārtību nosaka Cesvaines 
pilsētas ar lauku teritoriju 
domes saistošie noteikumi, kas 
izdoti 2005.gadā. Šajā laikā 
stājies spēkā jauns Atkritumu 
apsaimniekošanas likums, kura 
Pārejas noteikumu 8.punktā 
norādīts, ka pašvaldības līdz 
2011.gada 1.aprīlim izvērtē 
spēkā esošo saistošo noteikumu 
par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu atbilstību šā 
likuma prasībām un atkritumu 
apsaimniekošanas valsts 
plānam un reģionālajiem 
plāniem, kā arī pašvaldību 
administratīvo teritoriju 
dalījumu atkritumu apsaim-
niekošanas zonās un, ja 
nepieciešams, līdz 2011.
gada 1.oktobrim izdod jaunus 
saistošos noteikumus.

3. Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu.

Saistošajos noteikumos 
noteiktā kārtība neietekmē 
pašvaldības budžetu.

4.Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi.

Uzņēmējdarbības vide 
netiek ietekmēta tieši, taču 
kārtība atkritumu savākšanā 
nodrošina labvēlīgu vidi 
jebkuram, arī uzņēmējdarbībai.

5. Projekta ietekme uz 
administratīvajām proce-
dūrām. 

Saistošie noteikumi 
līdzšinējo kārtību nemainīs.

6. Informācija par 
konsultācijām ar privāt-
personām. 

Saistošo noteikumu 
projekts apspriests domes 
Attīstības komitejā. Saistošajos 
noteikumos noteiktā atkritumu 
savākšanas kārtība apspriesta arī 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
dzīvokļu īpašnieku sapulcēs.

Cietušajam un likumpār-
kāpējam ir iespēja iesaistīties 
izlīguma procesā. Valsts probācijas 
dienests (VPD) ar starpnieka 
palīdzību organizē krimināllietās 
starp cietušo un likumpārkāpēju. 
Īpaši rezultatīvi izlīgums iedarbojas 
uz nepilngadīgajiem, un Norvēģijas 
speciālisti uzskata, ka tas ir 
visefektīvākais uzvedības korekcijas 
līdzeklis, jo samazina atkārtoti 
izdarītu noziedzīgu nodarījumu 
līmeni. 

Galvenais priekšnosacījums 
likumpārkāpējam ir tas, ka viņš 
pats atzīst savu vainu noziedzīgā 
nodarījuma izdarīšanā, nevis 
uzsver, ka viņa vaina vēl jāpierāda. 
Izlīgums sniedz iespēju mainīties 
un uzlabot savu dzīves kvalitāti, būt 
līdzatbildīgiem, mazināt vienaldzību 
vienam pret otru. 

Norvēģijas pieredze liecina, ka arī 
sabiedrības pārstāvjiem ir lietderīgi 
iesaistīties izlīguma īstenošanā, 
kļūstot par brīvprātīgajiem 
starpniekiem. Tas nozīmē, ka 
sabiedrība iesaistās noziedzības 
profilaksē, tādēļ pasaulē ir plaši 
attīstīta brīvprātīgo starpnieku 
darbība tieši izlīguma jomā. 
Probācijas dienestā ir brīvprātīgie 
starpnieki, kuri piedalās izlīgumu 
organizēšanā un vadīšanā.

Latvijā izlīguma procesa 
ieviešana īpaši viegli nepadodas, jo 
katram procesa virzītājam: policijai, 
prokuratūrai, tiesai ir savs skatījums 
uz to. Kādam skepse, citam – 
ironija, vēl citam – nesapratne 
vai nevēlēšanās uzsākt ko jaunu. 
Izlīguma process ir veids, kā ātrāk 
un ar mazākiem izdevumiem 
atrisināt nepatīkamo situāciju. 

Ir vēl viena taisnīguma 
atjaunošanas pieeja – izlīguma 
sanāksme, kurā piedalās ne tikai 
cietušais, likumpārkāpējs un 
viņu ģimenes locekļi, bet arī citi 
profesionāļi, kas varētu iesaistīties 
likumpārkāpēja uzvedības korekcijā 

Izlīgums - problēmas risinājums

telpu bloka būvniecība. 
Tā ir pašvaldības 
prioritāte. Ļoti svarīgi 
ir izbūvēt arī ceļu gar 
skolu. Diemžēl neviens 
no četriem pašvaldības 
iesniegtajiem projektiem 
nav guvis atbalstu. Ja būs 
iespēja rakstīt projektus 
šiem objektiem, dome 
to noteikti izmantos. Tā 
kā pašvaldības kredītu 
apjoms ir liels, tad jaunu 
aizņēmumu dome ņemt 
nedrīkst. 

Aptaujās pieminēti 
arī šādi darbi – jaunu 
darbavietu radīšana, 
atkritumu izvešanas 
sakārtošana, parka sakop-
šana, jaunās estrādes 
pabeigšana, autoostas, 

un atbalsta sniegšanā cietušajam. 
Šī pieeja ir tendēta tieši uz darbu 
ar nepilngadīgajiem, jo, ja paliksim 
vienaldzīgi pret pusaudžiem, tad 
nostiprināsies viņu vienaldzība arī 
pret mums. Galvenais ir atcerēties 
– taisnīguma atjaunošanas pieeja 
nav balstīta uz morāles lasīšanu, 
bet uz izvēles iespēju un atbildības 
uzņemšanos. 

Izlīguma process nav tikai 
formāla vienošanās parakstīšana, bet 
tam noslēdzoties, ieguvējas ir abas 
puses, jo  tās vienojas, saglabājot 
neitrālas attiecības. Izlīguma pamatā 
ir taisnīguma atjaunošanas pieeja, 
kuru pasaulē izmanto kā noziedzīga 
nodarījuma radītā ļaunuma 
mazināšanas vai likvidēšanas veidu. 
Taisnīguma atjaunošanas pieejai ir 
vairākas formas, taču tajās vairāki 
aspekti ir līdzīgi. Amerikāņu 
profesors Hovards Zehrs (Howard 
Zehr) taisnīguma atjaunošanas 
pieejā to formulē šādi: „Noziegums 
ievaino ne tikai cilvēkus, bet arī 
viņu attiecības. Izlīgums veicina 
taisnīguma atjaunošanas panākšanu, 
kur tiek iesaistīts gan cietušais, gan 
likumpārkāpējs, kā arī sabiedrība, 
lai kopā meklētu risinājumu, kas 
sekmē dziedināšanu, izlīgšanu 
un mierinājumu”. Dziedināšana, 
izlīgšana un mierinājums ir trīs 
atslēgas vārdi. Dziedināšana kā 
process cietušajam, kurā caur 
sarunām un emociju paušanu viņš 
mēģina izkļūt no upura lomas, 
savukārt likumpārkāpējs redz 
nodarījuma sekas cietušajam. 
Izlīgšana kā process, kas veicina 
cilvēcīgu konfliktu risināšanu un 
izlīgšanu ne tikai ar cietušo, bet arī 
ar savu sirdsapziņu. Mierinājums 
kā process, kurā cietušais un 
likumpārkāpējs var daudz mierīgāk 
atgriezties savās ģimenēs un 
sabiedrībā.

Sabiedrībā  iesakņojies 
stereotips, ka vienīgais veids, 
kā panākt  vēlamo uzvedību, ir 

izmantot represīvo pieeju. Ja netiek 
apzinātas cietušā vajadzības, viņš 
tā arī paliek ar nomāktības, dusmu, 
kauna un vainas apziņu. Taču, 
izmantojot atjaunojošo pieeju, 
taisnīgo risinājumu cietušais un 
likumpārkāpējs meklē kopā.

Taisnīguma atjaunošanas pamat-
principi:

1.Citāds skatījums un reaģēša-
na uz noziedzīgu nodarījumu-  
tas nozīmē, ka noziedzīgais 
nodarījums tiek aplūkots ne tikai 
kā Krimināllikuma pārkāpums, 
bet kā konflikts starp cietušo 
un likumpārkāpēju. Taisnīguma 
atjaunošana notiek caur konkrētā 
konflikta atrisināšanu. Tā ir 
koncentrēšanās uz noziedzīgā 
nodarījuma sekām, lai mazinātu 
vai likvidētu to ietekmi uz iesaistīto 
pušu dzīvi nākotnē. 

2.Tas ir brīvprātīgs process abām 
iesaistītajām pusēm – iesaistītās 
puses jebkurā laikā var atteikties no 
dalības izlīguma procesā. 

3.Aktīva abu iesaistīto pušu 
dalība, kur veidojas dialogs starp 
cietušo un  likumpārkāpēju – 
cietušais uzdod jautājumus un saņem 
likumpārkāpēja atbildes, savukārt 
likumpārkāpējs var izskaidrot savas 
rīcības iemeslus. 

4.Cietušā un likumpārkāpēja 
vajadzību apzināšana –  
cietušais izvirza savas prasības 
likumpārkāpējam noziedzīgā 
nodarījumā radušos seku 
likvidēšanai vai mazināšanai, 
savukārt likumpārkāpējs izvērtē 
savas iespējas, un viņi kopā pieņem 
lēmumu. Izņemot kompensāciju 
naudas izteiksmē, puses var 
vienoties arī par kāda darba veikšanu 
vai ko citu. 

5.Likumpārkāpēja atbildības 
uzņemšanās – likumpārkāpējs var 
pats izlemt un uzņemties konkrētus 
nosacījumus, kurus izvirza cietušais, 
nevis nosacījumus, kurus izvirza 
profesionālis – jurists, nosakot 
likumā paredzēto sodu. Tā ir arī 
iespēja lūgt piedošanu un piedot. 
Dažkārt cietušais no likumpārkāpēja 
gaida tieši vaļsirdīgu piedošanas 
lūgšanu un nožēlu par izdarīto. 
Tāpat tā ir iespēja saglabāt neitrālas 
attiecības ar likumpārkāpēju. 

Šodien mūsu sabiedrībā sāk 
pietrūkt cilvēciskā faktora un 
konfliktu risināšanas prasmju, bet 
izlīguma procesā ir iespējas to 
apgūt. 
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Ko gaida no pašvaldības

maršruta autobusu laiku sakārtošana.
Aprīlī Cesvaines dome 

uz tikšanos aicināja novada 
uzņēmējus un  zemniekus 
lai informētu par pašvaldībā 
notiekošo un pārrunātu abām 
pusēm interesējošus jautājumus. 
Sanākušie uzklausīja domes 

priekšsēdētāja un darbinieku 
informāciju par novada budžetu, 
ceļu apsaimniekošanu, īstenotajiem 
un sagatavošanā esošajiem 
projektiem, situāciju sociālajā sfērā, 
kultūrā, tūrismā. Par SIA “Cesvaines 
siltums” un SIA “Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” notiekošo 

stāstīja šo uzņēmumu vadītāji. 
Klātesošos interesēja jautājumi 
par subsidētajām darba vietām,  
uzņēmumu un uzņēmēju skaitu 
novadā, bijušajām muižas 
siltumnīcām, ceļu stāvokli, 
apgaismojumu un citi.

No kreisās: Madonas TSV vadītāja V.Buiķe, brīvprātīgie izlīguma 
starpnieki A.Knope, A.Rolova,izlīguma starpnieki A.Mitjakova, A.Rubuls.

Astrīda Mitjakova,
VPD Madonas TSV vecākā referente

Guna Graudiņa

Sanāksme ar uzņēmēju un zemnieku piedalīšanos. 

turpinājums no 2.lpp.

J.Rozenbergs, domes 
priekšsēdētāja vietnieks

Cesvaines novada domes 2011. 
gada 7. aprīļa saistošo noteikumu 

Nr. 4 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu 
Cesvaines novadā” 

paskaidrojuma raksts

23. maija ārkārtas 
domes sēdē:

Gunas Graudiņas foto

Foto no iestādes arhīva

• Izdeva precizētus 2011. gada 
7. aprīļa saistošos noteikumus 
Nr. 4 “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Cesvaines 
novadā” jaunā redakcijā kā 
saistošos noteikumus Nr. 10. 
Skatīt 2.lpp.

• Akceptēja starp domi un 
SIA “Cesvaines komunālie 
pakalpojumi” noslēgto līgumu par 
ūdenssaimniecības sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanu. 
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Vecāku 
priekšlikumi 
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Ziedošs ceriņzars māmiņai.

•  Būtu vēlams rīkot 
lekcijas par pusaudžu 
savstarpējām attiecībām 
un attieksmi pret citiem 
līdzcilvēkiem.

• Aktīvi iesaistīties 
skolotāju un skolēnu 
attieksmes uzlabošanā 
vienam pret otru.

• Aktivizēt smēķēšanas 
apkarošanu – reidi 
konstatācijai – piemēram, 
administratīvais sods 
vecākiem.

• Pēc iespējas vairāk 
informēt vecākus  kas 
notiek skolā.

• Vairāk informācijas 
vecākiem.

• Skolas padomes 
informāciju izvietot 
skolas stendos vai avīzē 
„Caurvējš”.

•  Autobusu skolas arī 
citos maršrutos, lai nav 
jābrauc ar sabiedrisko 
transportu, kur bērni nav 
prioritāte, bet tie, kas maksā 
naudu brauc.

•   Ja skola vēlas, lai tās 
kontā ieskaita naudu, tad 
vajag noorganizēt tā, lai 
man kā vecākam nav pašai 
jāmeklē šis konts, bet bērns 
man atnes konta numuru ar 
visiem rekvizītiem. Un būtu 
labi, ja tā arī būtu stingra 
prasība – pa vienu mēnesi 
– 1 Lats jeb 10Ls uz gadu. 
Un skolai jānodarbojas ar 
bērna izglītošanu, nevis ar 
bērnu parunāšanu skolotāju 
vai vecāku starpā.

• Jāuztaisa aptauja 
bērniem, anonīma. Kā viņi 
jūtas skolā. Psiholoģiska 
atmosfēra skolā liek 
aizdomāties. Bērni savā 
starpā diezgan agresīvi 
noskaņoti.

• Neesmu informēta 
par skolas padomes 
darbību. Sniegt informāciju 
”Cesvaines ziņās” par 
padomes darbu.

• Ierosinu vairāk 
informācijas par 
vidusskolas centrālajiem 
jautājumiem izvietot 
interneta mājas lapā.  Arī  
skolas padomē izskatītos 
jautājumus ierosinu izvietot 
interneta mājas lapā.

• Jāmāca sabiedrība 
audzināt bērnus, skolotāji 
zināšanas iedos.

Jau trešo gadu Cesvainē notiek 
Bībeles svētki. Šogad – 30. aprīlī. 
Pirmie Bībeles svētki tika plānoti 
kā vienreizējs evaņģelizācijas 
pasākums, taču Dieva spēkā 
un paļāvībā uz Viņu ir noticis 
brīnums. Pagājušajā gadā svētku 
moto bija ,,Pazudušais dēls”, šajā,–  
,,Jēzus apklusina vētru”. 

Svētki sākās ar katra mazā un 
lielā Dieva bērna reģistrēšanos un 
cilvēciņa silueta saņemšanu ar kādu 
numuru uz tā. Pie reģistrācijas varēja 
uzrakstīt jautājumu mācītājam un 
iemest to kārbiņā. Gaidot sākumu, 
bija iespēja noskatīties multfilmu 
,,Jēzus brīnumi”. Pasākumu 
iesāka priesteris Rihards Rasnacis 
ar kopēju lūgšanu. Klātesošos 
uzrunāja vāverēns Toms un ātri vien 
sadraudzējās ar bērniem. Slavēšanas 
dziesmas tika dziedātas kopā ar 
jauniešu grupu ,,EX ANIMO” no 
Jēkaba katedrāles.

Īpaša bija bērnu sadalīšana pa 
grupiņām, kuru ar mīlestību veica 
vāverēns Toms. Skolotāju vadībā 
notika nodarbība ,,Jēzus apklusina 
vētru”. Nodarbības laikā bērniem 
bija iespēja dzirdēt Mateja evaņģēlija 

Bībeles svētki vieno lielus un mazus 
8. nodaļu no 23. līdz 27. pantam. 
Šis lasījums bērniem tika pasniegts 
gan ar spēļu, gan ar rotaļu, gan ar 
uzskates līdzekļu palīdzību. Jūrā 
laiva cīnījās ar trakajiem viļņiem 
un bērni kāpa laivā un airēja. Pats 
būtiskākais, ka bērniem bija iespēja 
censties saredzēt pašu dzīves 
situācijas, kurās notiek vētra. 
Skolotājas mudināja uz paļāvību 
un uzticību Jēzum, jo viņš ir tas 
zelta tilts, kas ved pie Dieva, Viņš 
ir Tas, kurš redz visus mūs, mūsu 
likstas un vienmēr, ja paļausimies, 
ja Jēzum atvēlēsim vislielāko vietu 
savā sirdī, tad šī Ticība, Mīlestība 
un Cerība uz Viņu mūs nekad 
neatstās un mēs vienmēr tiksim 
pāri visām dzīves vētrām. 

Nodarbības laikā bērni gan 
baltajos cilvēciņu siluetos iezīmēja 
sevi, gan glābšanas riņķī ierakstīja 
Zelta pantu ,,Mana palīdzība nāk 
no Tā Kunga, kas radījis debesis 
un zemi.” (Ps. 121: 2). Bērni 
pie centrālās laivas piesprauda 
katrs savu cilvēciņu (sevi) par 
apliecinājumu, piederību laivai, 
kurā ir mācekļi kopā ar Jēzu.

Tikmēr pieaugušie piedalījās 

Jau vairākus gadus Saint 
Nicolas de Port Rotari klubs no 
Francijas pilsētas Nansī atbalsta 
nodibinājumu „Fonds Grašu 
bērnu ciemats”. 

Pirms diviem gadiem saņēmām 
lauksaimniecības tehnikas 
dāvinājumu mūsu fermas darbībai.

Šajā gadā Rotari klubs atkal 
piedāvāja atbalstīt kādu projektu 
bērnu ciemata vajadzībām. Tika 
nolemts lūgt atbalstu mikroautobusa 
iegādei. Pateicoties sadarbībai 
ar Nirnbergas Rotari klubu no 
Vācijas un Gulbenes Rotari klubu, 

No 11. līdz 13. maijam Cesvainē 
viesojās delegācija no Tulūzas 
apgabala Francijas dienvidos. 
Vizītes mērķis – piedāvāt veidot 
sadarbību dažādu projektu 
realizācijā, kopīgu interešu 
īstenošanā un draudzības saišu 
stiprināšanā. 

Franči ir izstrādājuši vairākus 
projektus, kuriem finansējums 
paredzēts no Eiropas fondiem. 
Cesvaine kā potenciālais sadarbības 
partneris izvēlēta pateicoties Grašos 
dzīvojošajam francūzim Žanam 
Amblāram (Jean Amblard), kurš 
tautiešiem ieteicis mūsu novadu. 
Žans Amblārs Grašu bērnu ciematā 
dzīvo jau sešus gadus, raksta 
projektus, darbojas pedagoģiskajā 
fermā, mācās runāt latviski, iepazīst 
latviešu kultūru, tradīcijas, pozitīvi 
reklamē tautiešiem Latviju un dara 
citas lietas, kas stiprinātu abu valstu 
sadarbību. Žans ir pārliecināts, 
ka: „Latvija ir fantastiska valsts ar 
interesantu kultūru. Te ir dabiska 
vide, arhitektūra. Ir saglabātas 
daudzas lietas, kuru pie mums vairs 
nav. Mēs varam no latviešiem daudz 
mācīties.” Par vizīti Cesvainē un 
ne tikai to, Žans Amblārs stāsta 

Franči piedāvā sadarboties
Francijas iedzīvotājiem savā mājas 
lapā: www.jeanlv.typepad.fr

Viens no projektiem domāts 
senioriem, precīzāk, „sievietēm 
pēc 50”, kura gaitā latvietes savu 
pieredzi nodos francūzietēm. Jomas 
visdažādākās – piemēram, sievietes 
loma sabiedrībā, māksla, kultūra, 
mūzika, folklora, dziedinošie augi, 
dārzkopība, kulinārija. Jomas vēl 
tiks apzinātas, bet aicinām arī 
jūs izteikt savas idejas gan par 
tēmām, gan cilvēkiem, kas varētu 
iesaistīties projektā. 

Otrs projekts domāts jauniešiem, 
kurā piedalās triju valstu pārstāvji 
– Francijas, Rumānijas un Latvijas. 
Plānots iesaistīt septiņus jauniešus 
un divus pieaugušos no katras 
dalībvalsts, kuri jau šovasar dosies 
uz Rumāniju, lai restaurētu kādu 
vecu ēku. 2012. gadā nometne 
turpināsies Francijā, bet 2013. gadā 
– Cesvainē. Brīvajā laikā paredzēti 
kultūras un atpūtas pasākumi. Taču 
ir viena ļoti būtiska lieta – mums 
jāmācās franču valoda. Tāpēc 
izskanēja doma, ka cesvainieši 
varētu mācīties franču valodu. 
Skolotājs ir jau atrasts. 

Ir vēl viens projekts, kura 

ietvaros abu valstu muzicējošie 
bērni kopā koncertētu. 

Vīnu zemes viesi vizītes laikā 
baudīja Grašu bērnu ciemata 
viesmīlību. Cesvainē viņi bija 
pieņemšanā domē, apskatīja 
vidusskolu, pilī vadīja tikšanos 
ar izglītības un kultūras iestāžu 
pārstāvjiem. 

Lai iepazītos ar franču kolēģu 
darbu, valsti un sadarbības 
jomām, viesi uzaicināja Cesvaines 
delegāciju ciemos pie sevis uz 
Lagardellas pilsētu. Cesvaine šajā 

sadarbībā ir ieinteresēta un apsvērs 
iespēju apmeklēt Franciju. 

Divpusējās un trīspusējās valstu 
sadarbības iespējas ir plašas. Tajā 
ir ieinteresēta arī kāda pašvaldība 
no Itālijas. Kā uzsvēra Pasniedzēju 
līgas prezidents Andrē Budū (André 
Boudou): „Mūsu mērķis ir darīt labu 
darbu. Dažādu valstu cilvēkiem 
ir grūti satikties, jo traucē valstu 
robežas. Mēs vēlamies tuvināties 
viens otram un izkausēt ledu starp 
cilvēkiem.” 

pavasarī Grašu bērnu ciemats 
saņēma astoņvietīgu busiņu, kurš 
kalpos bērnu vešanai uz skolu un 
ekskursijās, kā arī citām iestādes 
vajadzībām. 

Aprīļa beigās Grašos uz oficiālu 
busiņa pasniegšanas ceremoniju 
ieradās Francijas un Gulbenes 
Rotari klubu pārstāvji. Vācijas 
kluba biedri diemžēl nevarēja 
būt klāt tikšanās reizē, bet solīja 
atbraukt pie mums līdzko tas būs 
iespējams. 

Grašu bērnu ciematam - mikroautobuss

Viesi sarunājas ar Cesvaines kultūras un izglītības iestāžu pārstāvjiem. 

Guna Graudiņa

Sandra Stade

paneļdiskusijā, kur 
uzdeva jautājumus 
un saņēma atbildes.   

Katrs mazais 
svētku dalībnieks 
tika aicināts uz 
Bībeles svētkiem 
atnest savu 
sagatavotu darbiņu 
par tēmu ,,Jēzus 
apklusina vētru”. 
Skaistos zīmējumus 
un dzejoļus varēja 
apskatīt ikviens. 
Katrs bērns 
saņēma vāverēna 
Toma atzinību par 
darbiņu. 

Visatraktīvākā 
nodarbe bija 
stafete ,,Saliec 
puzli”. Komandas 
saņēma Cesvaines 
vidusskolas pirmā 
stāva karti ar 14 
kontrolposteņiem. 
Par katrā postenī 
paveikto, komanda 
saņēma vienu puzles 

Gunas Graudiņas foto

turpinājums 10.lpp

Vāverēns Toms sarunā ar bērniem.

Cesvaines vidusskolas skolēnu 
vecāku priekšlikumi 

skolas padomei.

Skolas padome

Rotari klubu pārstāvji nodod autobusu Grašu bērnu ciematam.
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Miris

Cesvaines pašvaldība

AfišaBībeles svētki vieno lielus un mazus

Atis Trops 1983. – 2011.

Nozīmīgajā 
dzīves 

gadskārtā 

Inese un 
Irēna, 

gabaliņu. Mērķis – savākt visus 14 
gabaliņus. Piemēram, ,,Zemnieku 
sētā” ar ēdamkaroti ūdens no piena 
pakas bija jāsalej bērnu pudelītē, 
,,Tirgū”, bez roku palīdzības 
jānokož baranciņa striķītī. Bērni 
pabija arī ,,Dārzniecībā”, ,,Bākā”, 
,,Bankā” un citās vietās.  Vērojot 
bērnu darbošanos, var secināt, 
ka viņos kūsā pozitīva enerģija, 
prieks un mīlestība. Komandas 
darbs māca un bērni mērķtiecīgi 
sadarbojas cits ar citu. Jāuzsver, 
ka komandas veidoja dažāda 
vecuma bērni, tāpēc vēl jo vairāk 
mums – pieaugušajiem – jānovērtē 
bērnu spējas, ka viņi prot ieraudzīt 
lietas un rīkoties nekavējoties, 
atbilstoši noteiktajai situācijai. 
Svētdienas skolas skolotāja 
Katrīne Cirša no Lazdona ev. lut. 
draudzes priecājās: ,,vērojot bērnu 
darbošanos komandā, es tiešām 
pārliecinājos, ka bērni ir saliedēti 
un vienoti savā starpā. Vāverēns 
Toms bija vienkārši kolosāls!”  

Svētku izskaņā visi vienojās 
kopīgā lūgšanā un pateicībā 
Dievam, kuru vadīja prāvests 
Hanss Jensons. Skanēja pateicība 
svētku rīkotājiem, atbalstītājiem 
– jauniešu grupai ,,EX ANIMO”, 
vāverēnam Tomam (Sandai 
Aleknavičai), Svētdienas 
skolas skolotājām. Tās ir: Līga 
Čevere, Ina Radionova, Antra 
Graudupe, Regīna Paegle, 
Astrīda Briede, Alla Isačenko, 
Ērika Pommere, Nadja Niedrīte, 
Katrīne Cirša, Anita Tomiņa, 
Sandra Zariņa, Sanita Solovjova, 
Kristīna Gribonika, Gunda 
Lūse, Inga Stradiņa. Pateicība 
jau pieminētajiem mācītājiem, 
priesteriem Daumantam Abrickim 
un Andrejam Kazakevičam. 
Paldies skolas direktoram Didzim 
Baunim un skolotājiem, skolas 
saimniekam Alvim Duplinskim, 
skolas pavārītēm un tiem, kuri 
sarūpēja našķus. Paldies pasākuma 
plānotājai, koordinatorei, 
organizatorei Marikai Šķēlei. 

Pēc svētkiem H. Jensons atzina: 
,,Ir patiess prieks, ka svētkos 
bija tik daudz dalībnieku no 
dažādām draudzēm un konfesijām. 
Svētdienas skolas skolotājām tas 
ir svētīgs atbalsts, ka var nākt uz 
šādu pasākumu un turpināt to, 
ko viņas dara savās nodarbībās. 
Bībeles svētki ir brīnišķīgs veids, 
kā vienam ar otru iepazīties un 
sadraudzēties. Nenoliedzami – 
Bībeles svētki – ir laba tradīcija.” 

M. Šķēle vērtē, ka: ,,Bībeles 
svētki ir gada lielākais pasākums 
Madonas un Cesvaines novada 
svētdienas skolu un kristīgās 
mācības bērniem. Mūsu skolotāji 
vairāku mēnešu garumā ir 
veikuši lielu darbu, lai svētki 
būtu daudzpusīgi un interesanti. 
Lielākais ieguvums – ka mēs, 
dažādu konfesiju cilvēki 
mācāmies kopā strādāt, priecāties 
un kopā būt kā viena draudzīga 
ģimene!”

Inese Eiduka, kura uz svētkiem 
bija ieradusies ar savu meitiņu, 
vērtē:  ,,Bija patīkami sajust, ka 
kristīgā garā tiek audzināti arī citi 
bērni, ne tikai savējie. Pasākums 
bija vienojošs, jo kopā bija 
pieaugušie un bērni ar līdzīgiem 
uzskatiem. Manuprāt, mūzika bija 
par skaļu, bet kopumā pasākums 
bērniem pietiekami saprotamā 
veidā. Prieks par diskusiju, kurā 
vienkopus bija dažādu konfesiju 
pārstāvji. Tā bija ekskluzīva 
iespēja vienuviet satikties un 
secināt, ka vismaz tuvāko novadu 
mācītājiem nav fundamentāli 
atšķirīgu viedokļu par Dievu un 
kristietību. Laba vietas izvēle.”

Svētdienas skolas skolotāja 
Antra Graudupe atzina, ka 
patīkamākais bija šī gaidpilnā 
sajūta pirms svētkiem, jo briest 
kaut kas pozitīvs, skaists un labs: 
,,Man ilgi paliks atmiņā grupas EX 
ANIMO” dalībnieku slavēšanas, 
pateicības lūgsna Dievam”.

Svētdienas skolas skolotāja 
Alla Isačenko: ,,Ikvienu bībeles 
notikumu mēs izdzīvojam katrs 
savā dzīvē. Ar vētru  –  iekšēju 
vai ārēju, mēs katrs sastopamies. 
Ir labi saņemt stiprinājuma atziņu, 
ka Jēzus var apklusināt jebkuru 
vētru.” 

Pievienojos un novēlu, lai katrā 
no mums pieaug šī ticība. Tā mums 
var palīdzēt stabili stāvēt uz cietas 
zemes un ar taisnu mugurkaulu 
arī tagad – 21. gadsimtā, kad pār 
mums šalc ne viena vien sāļa un 
rūgta ūdens šļakata. 

Jēzus ir kā bērns pēc 
pamošanās, kad viņš sauc un 
gaida, lai tu viņu sadzirdi un 
pamani. Kad zīdaini paņemam 
klēpī, viņš smaida un ir laimīgs, 
gluži kā Jēzus ir laimīgs, kad mēs 
viņu sajūtam savās sirsniņās, un 
kopā ar Viņu izdzīvojam šo dzīvi 
zemes virsū. 

Latvenergo atbalsts 
ģimenēm

23. - 27. maijā Cesvaines 
vidusskolā viesojas „Comenius” 
sadarbības partneri no Turcijas un 
Somijas.

26. maijā plkst. 17.30 Cesvaines 
pils pagalmā festivāla „Latvju 
bērni danci veda” Cesvaines 
novada programmas atrādīšana 
Cesvaines skatītājiem.

26. maijā plkst. 18.00 Cesvaines 
vidusskolā projekta „Comenius” 
ietvaros noslēguma dienā – 
koncerts. Uzstājas: Pleskavas 
apgabala bērnu un jauniešu centra 
„Raduga” horeogrāfiskais deju 
paraugansamblis „Ruskije uzori” 
kopā ar Cesvaines vidusskolas 
Tautas deju ansambļa „Sprīdītis” 
dancotājiem.

27. maijā Cesvaines novada 
vispārējās pirmsskolas izglītības 
iestādes sagatavošanas grupu 
izlaidums.

27. maijā plkst. 17.00 Cesvaines 
Mūzikas un mākslas skolas 
20 gadu jubilejas pasākums 
noslēguma koncerts – izstāde.

28. maijā pasaku rallijs – 3. 
Starts pie Cesvaines pils.

29. maijā plkst. 11.00 Cesvaines 
pils ziemeļu terasē „Bērnu rīts” 
kopā ar draudzīgo sunīti Pifu.

30. maijā Cesvaines 
internātpamatsskolā mācību gada 
noslēguma koncerts.

9. jūnijā Cesvaines 
internātpamatskolas 9. klases 
izlaidums.

10. jūnijā plkst. 19.00 Cesvaines 
vidusskolā Cesvaines Tautas teātra 
pirmizrāde R. Blaumanis „Īstā 
līgaviņa”

11. jūnijā Cesvaines vidusskolas 
9. klašu izlaidums.

14. jūnijā komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas diena.

17. – 30. jūnijs Kraukļu 
bibliotēkā izstāde „Līgo, līgo Jāņu 
nakti”.

18. jūnijā Cesvaines vidusskolas 
12. klašu izlaidums.

22. jūnijā Cesvaines kultūras 
nama atklāšanas svētki.

16. – 17. jūlijā Cesvaines teātra 
festivāls “Teātris pagalmos 2011”.

27., 28. maijā Cesvaines 
vidusskolas tautas deju ansamblis 
„Sprīdītis” kopā ar Pleskavas  
apgabala bērnu un jauniešu 
centra „Raduga” horeogrāfisko 
deju paraugansambli „Ruskije 
Uzori” piedalās Tautas deju 
festivālā „Latvju bērni danci 
veda” Jekabpilī.

28. maijā Cesvaines kultūras 
nama senioru koris „Virši” 
piedalās Latvijas senioru koru 
svētkos Bauskā.

Līguma par projekta īstenošanu 
Nr. 9-09/3.5.2.1/022/6 projektam 
„Siltumtrases rekonstrukcija 
un siltummezglu izbūve 
Cesvaines pilsētā, Madonas 
rajonā”, identifikācijas numurs 
3DP/3.5.2.1.0/09/APIA/MA/022, 
ietvaros ir notikusi divdesmit 
piecu izbūvēto siltummezglu 
pieņemšana ekspluatācijā ar 
Cesvaines, Lubānas un Varakļānu 
novadu apvienotās būvvaldes 
piedalīšanos. 2011. gada 24. 
februārī komisija, kas izveidota 
saskaņā ar Cesvaines novada 
domes 2010. gada 27. decembra 
sēdes protokolu nr. 16.5.#, atzina 
siltummezglu izbūvi par derīgu 
ekspluatācijai. Siltummezglu 
kopējās izmaksas (ieskaitot PVN) 
ir Ls 49 475,59.   

  

turpinājums no 9.lpp.

Pārdod kases aparātu Samsung 
ER - 4615. Ls 45.

Piedāvā angļu valodas kursus 
iesācējiem. Tel. 29193971.

Cesvaines Ziņas

Regīna Paegle

Stafetes “Saliec puzli” kontrolpostenī “Ūdens stacija”.

Dzimuši
Signija Jermacāne
Kevins Kalniņš

aprīlī
aprīlī

Laulāti
Jānis Roze un 

Gunita Fiļipenkova
maijā

Apsveikumi

Kolēģi Cesvaines vidusskolā

Šobrīd darbojas divas 
programmas – „Atbalsta 
programma daudzbērnu 
ģimenēm” un „Atbalsts 
trūcīgajām ģimenēm ar 
bērniem”.

Daudzbērnu ģimenēm 
tiks piešķirtas papildu 2400 
kWh, par kurām varēs 
norēķināties par STARTA 
tarifu (T1 – 0.0825Ls/kWh). 
Tātad kopumā daudzbērnu 
ģimenes par STARTA tarifu, 
kas atbilst iepriekšējam tarifa 
apjomam, varēs norēķināties 
par 3600kWh.

Papildus 2400 STARTA 
kWh varēs tikt piemērotas 
ne tikai T1, bet arī citiem 
mājsaimniecību tarifiem – 
T2 un T3. Pieteikties varēs 
no līdz š.g. 31.augustam, 
aizpildot pieteikumu 
„Latvenergo” mājaslapā  
vai klātienē, klientu 
apkalpošanas centros, līdzi 
ņemot personu apliecinošu 
dokumentu.

Papildu 2400 STARTA 
kWh tiks piešķirtas vienam 
daudzbērnu ģimenes 
pārstāvim par visu ģimenes 
patēriņu. Uz kompensācijas 
dāvinājumu nevar pieteikties 
abi vecāki. Ja kompensācijas 
dāvinājums ir piešķirts 
vienam no vecākiem, otram 
tas tiek atteikts. Sīkāk variet 
uzzināt mājas lapā www.
latvenergo.lv.

Trūcīgas ģimenes var 
saņemt 500 kWh dāvanu karti 
norēķiniem par elektrību.

Dāvanu kartes 500 kWh 
netiek uzskaitītas no STARTA 
kWh un tās nesamazina 
STARTA 1200 kWh apjomu.

Atbalstu var saņemt 
ģimenes, kam piešķirts 
trūcīgās mājsaimniecības 
statuss. No jūnija trūcīgās 
ģimenes ar bērniem, kuras 
kampaņas ietvaros jau būs 
saņēmušas dāvanu kartes 
līdz 2011.gada 31. martam, 
varēs saņemt dāvanu karti 
atkārtoti. Dāvanu kartes var 
saņemt pašvaldību sociālajos 
dienestos. Ja daudzbērnu 
ģimenei piešķirts trūcīgās 
ģimenes statuss, tā varēs 
saņemt abus atbalsta veidus – 
kā 500 kWh dāvanu karti, tā 
papildu 2400 STARTA kWh.

Neskaidrību gadījumā 
zvaniet uz bezmaksas tālruni 
80200400 vai arī rakstiet 
e-pastu klientu.serviss@
latvenergo.lv. 

Aivars Baiers, SIA „Cesvaines 
siltums” valdes loceklis    

Siltumtrašu un 
siltummezglu izbūve 

Cesvainē

Tu esi daļa no
ziedošā pavasara.
Baudi šo mirkli
Tver Sevi.

sveicam 
jūs abas 
brīnišķajos, 

ziedošajos svētkos!

Skaiti savas naktis pēc zvaigznēm,
bet ne pēc ēnām.
Skaiti savu dzīvi pēc smaidiem,
bet ne pēc asarām.
Un ar prieku katrā dzimšanas dienā,
Skaiti savu vecumu 
pēc draugiem,
bet ne pēc gadiem. 

90 gadu jubilejā – sveicam  
Valēriju Dakšu 

Saņemot kompensējamās zāles 
un medicīniskās ierīces aptiekā, 
kura ir līgumattiecībās ar Veselības 
norēķinu centru, būs jāmaksā 
līdzmaksājums 50 santīmu apmērā 
par katru 100% kompensējamo 
zāļu recepti. 50 santīmus neiekasēs 
no trūcīgajām personām, bērniem 
līdz 18 gadu vecumam, zālēm, 
kuru viena iepakojuma cena 
nepārsniedz 3 latus. 


