
�Cesvaines Ziņas

Eiropas Kultūras mantojuma karogs plīvo arī pie 
Cesvaines pils

Redaktores sleja

Pēc pirmo „Cesvaines Ziņu” no-
nākšanas lasītāju rokās man bija ie-
spēja doties apskatīt Itāliju un tās 
sirdi – Romu. Pirms došanās ceļā sa-
vās atmiņās pārcilāju vēstures un 
kultūrvēstures stundās pārrunāto. 
Tik daudz par to lasīts, bet beidzot 
man bija iespēja savām acīm aplūkot 
pilsētu, kur ik uz soļa jūtama vēstu-
res elpa. Iespaidu un emociju sakrāts 
kādam laikam, spilgti prātā paliks 
itāļu mentalitāte – viņu karstasinī-
gums, izpalīdzība un atsaucība, kas 
iet roku rokā ar cilvēcību un smaido-
šām sejām. Jā, arī viņiem klājas vi-
sādi, bet viņi dzīvo tālāk, jo neapstā-
jas, ja vienreiz neizdodas. Īsts itālis 
ies cīnīties un darīs visu, lai arī aiz 
viņa paliktu kas pieminēšanas vērts, 
piemēram, picērija vai ģimenes res-
torāns. Tajā pašā laikā viņu bezrūpī-
ba un neuztraukšanās par sīkumiem 
ir apbrīnojama. Liekas, ka viņiem šī 
īpašība ir iedzimta. 

Atgriežoties Latvijā, iemūžināju 
fotogrāfijās konkursam pieteiktās 
sakoptākās mājas Cesvaines nova-
dā. Patiess prieks, ka iedzīvotāji 
dalās pieredzē un labprāt iepazīsti-
na ar mājām un to apkārtni arī citus. 
Pamanīju, ka no daudziem skatu-
punktiem, paveras pasakainas aina-
vas ar kalniem un mežiem, tāpat arī 
to, ka katrai Cesvaines sētai ir sava 
īpašā aura. 

Izstāde „Pašu rokām darināts” un 
Eiropas Kultūras mantojuma dienas 
ir pierādījums tam, ka Cesvainē 
kultūras aktivitātes notiek. Cesvai-
nes iedzīvotāju darbīgās rokas ir 
sagādājušas prieku daudziem izstā-
des apmeklētājiem. Smalki adīti un 
tamborēti rokdarbi, tapoti lakati, 
dažādi auskari – tas viss pašu ro-
kām darināts. Lūkojoties uz šiem 
darbiem, dažubrīd pat neticas, ka 
tas ir izdarāms pašu spēkiem. 
Prieks, ka arī vīri spēj atklāt savus 
talantus gan foto mākslā, gan sa-
skatīt koku veidojumos to, ko ik-
dienā nemanām. 

Pārcilājot iespaidus, šķiet, ka 
varu vilkt paralēles starp latviešiem 
un itāļiem. Lai cik grūti mums klā-
tos – mēs ejam un darām. Tas sīks-
tums, kas mīt ikvienā no mums, ta-
gad ir jāparāda tik spēcīgi kā nekad 
agrāk. Nospraust sev mērķi un tiek-
ties pēc tā, bet pēc sasniegtā neap-
stāties – tiekties pēc nākamā. Vienī-
gais, ko mēs varētu mācīties no 
itāļiem – vairāk smaidīt!

Kristīne Vilciņa
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Eiropas Kultūras mantojuma 
dienu ietvaros par godu Cesvaines 
pils ēdamzālē restaurētajam kamī-
nam pils mastā tika pacelts karogs. 

Eiropas Kultūras mantojuma die-
nas visas Eiropas mērogā pirmo reizi 
notika 1991. gadā pēc Eiropas Pa-
domes iniciatīvas. Savukārt Latvija 
Eiropas kultūras mantojuma dienas 
svin no 1995. gada, un šogad tās no-
risinājās 16. reizi. Kopumā Eiropas 
Kultūras mantojuma dienas šogad 
tika atzīmētas 48 valstīs.

Eiropas Kultūras mantojuma die-
nu mērķis ir tuvināt cilvēkus viņu 
kultūras mantojumam, atverot vēstu-
risko pieminekļu durvis – it īpaši tās, 
kas vai nu parasti ir slēgtas vai arī ir 
tikai daļēji pieejamas ikdienā. Eiro-
pas Kultūras mantojuma dienas dod 
iespēju pievērst lielāku uzmanību 
kultūrvēsturiski vērtīgiem objektiem, 
organizējot speciālistu vadītas eks-
kursijas, izstādes, koncertus. Eiropas 
Kultūras mantojuma dienām ir liela 
loma Eiropas kultūras dzīves proce-
sos.

Izvēloties šī gada tēmu „Kultūras 
mantojums – zināšanas un prasmes”, 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzī-
bas inspekcija vēlējās īpaši izcelt kul-
tūras pieminekļu īpašnieku, restaura-
toru, amatnieku, kultūras mantojuma 
un izglītības speciālistu ieguldīto 
darbu, zināšanas un prasmes kultū-
ras mantojuma saglabāšanā, atzīstot 
panākumus, kas var iedvesmot arī 
citus.

Eiropas Kultūras mantojuma die-
nas tika atklātas ar Cesvaines novada 
domes priekšsēdētāja Viļņa Špata uz-
runu. „Eiropas Kultūras mantojuma 
dienu karoga pacelšana ir kā simbols 
tam, ka konkrētajā vietā kaut kas tiek 
darīts un tas ir avanss, lai darītu to vēl 
labāk. Katru gadu šāds karogs tiek 
pacelts mastā 20 – 30 objektos. Ces-
vainē ir saņemti vairāki šādi karogi, 
arī privātpersonām, taču pie pils šis 
ir jau trešais karogs,” uzrunā atklāja 
priekšsēdētājs. 

Pirmo karogu pils saņēma 1997. 
gadā, kad mantojuma dienu tēma bija 
“Latvijas muižas un pilis”. Pēc 10 
gadiem – 2007. gadā tēmas „Parki un 
dārzi” ietvaros Cesvaines pils parks 
bija iemesls karogam plīvot atkārtoti 
Cesvaines pilī. 2011. gada 10. sep-
tembrī karogs mastā tiek pacelts at-
kal, tikai šoreiz saistībā ar tēmu „Zi-
nāšanas un prasmes”, kas ieguldītas, 
restaurējot pils ēdamzāles kamīnu. 

Patiesu prieku kultūras mantoju-
ma dienu atklāšanas svētkos pauda 
Valsts kultūras pieminekļu aizsar-
dzības Vidzemes reģionālās nodaļas 
vadītāja Vilma Platpīre: „Šogad mēs 
ar šo tēmu gribējām izcelt gan objek-
tus, gan cilvēku centienus šo objektu 
saglabāšanā.” Savā uzrunā Eiropas 
Kultūras mantojumu dienu pārstāve 
uzsvēra, ka restauratoru zināšanas 
un prasmes ir paliekoša vērtība, tāpat 

arī tās vērtības, kuras nododam viens 
otram apmācības ceļā. „Gribētos pa-
teikt klātesošajiem paldies, ka rūpēja-
ties par savu mantojumu, sargājat to 
un rādāt tūristiem un paši saskatāt šeit 
skaisto, tepat Cesvainē. Prieks, ka ne-
braucat uz citām valstīm, citām pilsē-
tām, bet paliekat un lepojaties ar to, 
kas jums ir,” atzina Vilma Platpīre.

Cesvaines novada domes priekš-
sēdētājs informēja, ka kamīna restau-
rācijas darbu veic restauratore Baiba 

Pilsuma. Karoga pacelšanas dienā 
viņa nevarēja būt klāt, jo bija devusies 
ārpus Latvijas, taču, atgriežoties Lat-
vijā, darbi pie kamīna atjaunošanas 
turpināsies. Restauratore bija saga-
tavojusi aprakstu par to, kā noris ka-
mīna restaurācijas darbi. 2009. gadā 
ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbal-
stu sākta kamīna restaurācija. Četru 
projektu ietvaros veikta izpēte, neat-
liekami konservācijas, attīrīšanas un 
nostiprināšanas darbi. Zudumu vietās 

izgatavotas un nostiprinātas jaunas 
detaļas – kopijas. 2010. gadā ar Ces-
vaines domes līdzfinansējumu atjau-
notas kamīna ciļņa profilētās apmales. 
Daudz ir paveikts, bet vēl ir darbi, kas 
jāveic. 

Pēc svinīgā karoga pacelšanas 
klātesošie tika aicināti ēdamzālē, lai 
varētu aplūkot restauratores paveik-
to. Cesvaines novada domes izpild-
direktors Uģis Fjodorovs prezentā-
cijā sniedza plašāku ieskatu par pils 
restaurācijas darbiem laika posmā 
no 2009. līdz 2011. gadam Ēdamzā-
les kamīna izpētes gaitā tika atklā-
tas saglabājušās oriģinālas 17. – 19. 
gs. holandiešu flīzes un to fragmenti 
– atliekas no sākotnējā flīzējuma ap 
kamīna kurtuvi. Restauratore Baiba 
Pilsuma noskaidrojusi, ka flīzes vei-
dotas pirms Cesvaines pils celšanas, 
un tās atradušās citā vietā. Domes 
priekšsēdētājs uzrunā minēja, ka arī 
kamīna mutes un flīžu atjaunošanai 
tiks meklēts finansējums.

Restaurācijas darbi Cesvaines 
pilī laika posmā no 2009. līdz 2011. 
gadam:

Atjaunota Dzelzavas 1869.g. 
zemju karte (2008.g., restauratore 
Ārija Ubarste);

2009. gadā ar Valsts Kultūrkapi-
tālda fonda atbalstu uzsākti ēdamzā-
les kamīna restaurācijas darbi;

2010. gada rudenī atjaunota kamī-
na ciļņa profilētā apmale (B.Pilsuma, 
J.Voronka);

2010. gada pils austrumu spārna 
2. stāvā labots un atjaunots grīdas se-
gums;

Notīrīts un atjaunots 1. stāva par-
kets;

Lielajām kāpnēm atjaunoti bojā-
tie koka fragmenti un griestu velve 
virs tām (J.Neimanis, I.Spridzāns);

Atjaunotas, attīrītas un labotas 
mazās kāpnes (J.Neimanis);

Atjaunoti un restaurēti vairāki 
desmiti durvju un logu (J.Neimanis);

Atsevišķās telpās atjaunota un no-
stiprināta iekštelpu apdare, izmanto-
jot sākotnējos – oriģinālos materiālus 
un formas (K.Bandenieks);

Iztīrīti pagrabi, ievilktas komu-
nikācijas, vietām labots sākotnējais 
ķieģeļu grīdas klājums.

Pēc iepazīstināšanas ar kamīna 
restaurācijas darbiem klātesošie tika 
aicināti baudīt vijolnieces Intas Bro-
kas muzikālo priekšnesumu. Kultūras 
mantojuma dienu izskaņā varēja no-
garšot kliņģeri un doties uz meistar-
darbnīcām, kas notika izstādes „Pašu 
rokām darināts” ietvaros „Klēts” tel-
pās.

Trešais Eiropas Kultūras manto-
jumu dienu karogs ir apliecinājums 
tam, ka cesvainiešiem jāturpina gla-
bāt kultūrvēsturiskās vērtības un 
jāpadara tās pieejamas nākamajām 
paaudzēm.

Kristīne Vilciņa

Eiropas Kultūras mantojuma dienu karogs pie Cesvaines pils mastā 
tika pacelts trešo reizi

Ēdamzāles kamīns 
ap 1983. gadu

Ēdamzāles kamīns pēc 
restaurācijas



� Cesvaines Ziņas

No 16. līdz 20. augustam Cesvai-
nē norisinājās jau devītā Eiropas 
Jauniešu parlamenta (EJP) Latvi-
jas Nacionālā atlases konference, 
kas pulcēja jauniešus, lai komite-
jās strādātu pie rezolūcijām par 
Eiropas Savienībā, īpaši Baltijas 
valstu reģionā, aktuāliem jautāju-
miem.

16. augustā Cesvainē ieradās 150 
jaunieši no visas Latvijas un 7 citām 
Eiropas valstīm un komiteju darbā, 
kas risinājās burvīgajā Cesvaines 
pilī, strādāja pie rezolūcijām par 
kopumā 10 Latvijā un ES svarīgiem 
jautājumiem. Piemēram, transporta 
komiteja diskutēja par “Rail Baltica” 
nepieciešamību, bet tiesību komi-
teja skatīja narkotiku legalizēšanas 
jautājumu. Konferences noslēgumā 
komitejas aizstāvēja savas rezolūci-
jas Ģenerālajā Asamblejā, ko vadīja 
pieredzējušais nacionālo un interna-
cionālo sesiju dalībnieks Jamie Bea-
le Brown no Īrijas. Pēc konferences 
beigām rezolūcijas tika nosūtītas arī 
lēmumu pieņēmējiem, ministrijām 
un citām organizācijām, kas izskata 
jauniešu sagatavotās rezolūcijas.

EJP ir ne tikai sūrs komiteju darbs, 
bet arī neskaitāmas team-building 
aktivitātes, jauni draugi un izklaide 
vakara programmas pasākumos, kā 
piemēram, “Eurovillage” konferen-
ces pirmajā vakarā, kur katra delegā-
cija iepazīstināja ar savas izlozētās 
valsts kultūru un ēdienu vai “Euro-

Concert”, kur uz skatuves delegāti 
rādīja talantus dziedot, dejojot, stās-
tot anekdotes, demonstrējot cīņas 
mākslas trikus vai spēlējot dažādus 
mūzikas instrumentus. Īpaša atsau-
cība un sajūsma no delegātu puses 
bija vērojama šķēršļu un uzdevumu 
trases laikā, kā arī konkursā par ele-
gantākā deju pāra titulu.

Cesvaines vidusskolā un pilī pa-
ralēli komitejām darbojās arī preses 
komanda, kas uz vietas veidoja raks-
tus  konferences avīzei “Press Play”, 
kā arī žūrija, kas, sekojot līdzi dele-
gātu darbam komitejās un Ģenerā-
lajā Asamblejā, izvēlējās jauniešus, 
kurus virzīt uz internacionālajām un 
nacionālajām konferencēm. Šogad 
uz katru ārvalstu sesiju tika nosūtīta 
kopumā sešu skolēnu delegācija no 
Latvijas. Jaunieši viesosies starp-
tautiskajās sesijās Zagrebā un Stam-
bulā, internacionālajā forumā Vāci-
jā, kā arī nacionālajās konferencēs 
Igaunijā un Spānijā. 

Par visu konferences dalībnieku 
labsajūtu konferences laika cītīgi rū-
pējās organizatoru komanda no LJO 
“Tellus” ar Ievu Freidenfeldi un Ievu 
Vīksni priekšplānā. “Viena no lielā-
kajām veiksmēm mums kā projekta 
galvenajām koordinatorēm šķiet 
projekta organizatoru komanda. Lū-
kojoties uz tik uzņēmīgiem, atsaucī-
giem un entuziastiskiem cilvēkiem, 
kas gatavi darīt visu, lai neformālā 
veidā palīdzētu dažādi izglītot jau-

niešus visā Latvijā, pārņem lepnums 
un cerams, tas iedvesmos citus rīko-
ties pašiem,” saka abas Ievas.

Eiropas Jauniešu parlaments ir 
ne tikai viena no lielākajām debašu 
platformām Eiropā ar mērķi attīstīt 
neformālo izglītību, bet arī lielis-
ka iespēja vidusskolēniem no visas 
Eiropas iesaistīties starpkultūru dia-
logā, rast jaunus domubiedrus un 
draugus no visas Eiropas. “Viens 
no spēcīgākajiem iespaidiem Ces-
vainē noteikti bija pasākuma norise 
tieši Cesvaines pilī – iespēju īstenot 
konferenci tur augstu novērtējām ne 
tikai mēs, organizatori, bet arī visi 

Vērtēšanas komisija apskata 
konkursam pieteiktās mājas

dalībnieki. Īpaši atzīmējams arī tas, 
ka atrašanās pilī ļoti veiksmīgi palī-
dzēja uzsvērt mūsu izvirzīto konfe-
renes tematiku “Past Forward>>Fast 
Forward”, tādā veidā atzīmējot pa-
gātnes izpētes un vēstures apziņas 
nozīmi, apskatot mūsdienu aktuālos 
notikumus un problēmas. Cesvaines 
vidusskola savukārt deva patīkamu 
iedvesmu skatam uz nākotni, skolēni 
no Latvijas un arī ārzemju dalībnieki 
priecājās uzturēties modernajās un 
labiekārtotajās skolas telpās,” stāsta 
galvenās organizatores. Jāpiebilst, 
ka tieši Cesvaini EJP konferences 
dalībnieki atcerēsies kā vietu, kur 
iepazīti neskaitāmi jauni draugi, uz-
krātas zināšanas un pieņemti jauni 
izaicinājumi. 

“Tellus” saka lielu paldies sa-
viem atbalstītājiem: SIA “EMKA”, 
Mārupes novada domei, “Fazer” 
maiznīcai, “Antalis”, AS “GRI-
KIŠKES”, “Alumniportal Deust-
chland”, Iecavas novada domei, 
“Coca-Cola Hellenic”, “Unile-
ver”, “Lulu Pica”, “Ādažu Čipsi”, 
“Rogas maize”,  “Grite”, “Baltijas 
papīrs” un Cesvaines pilsētai par 
jauko uzņemšanu!

Edīte Garjāne, 
EJP Latvijas nacionālās 

konferences promo organizatore

Noris Cesvaines 
novada 

sakoptākā 
objekta 

izvērtēšana
Šobrīd noris konkursa rezul-

tātu apkopošana un izvērtēšana, 
bet konkursa rezultāti tiks pazi-
ņoti Latvijas Republikas 18. no-
vembra svētku pasākumā.

Kā jau ierasts, arī šogad vērtē-
šanas komisija apskata un vērtē 
pieteiktās mājas 5 dažādās kate-
gorijās: vienģimeņu mājas laukos; 
vienģimeņu mājas pilsētā; daudz-
dzīvokļu mājas; darījumu un sa-
biedriskās iestādes un ražošanas 
uzņēmumi. Otrajā kārtā iekļuvušas 
tās mājas, kuras izturējušas pirmo 
kārtu, kas norisinājās jūnijā.

Vērtēšanas komisija, apsekojot 
konkursam pieteiktās mājas, kon-
statēja, ka katra māja vai iestāde 
atšķiras no citām ar kaut ko savu. 
Kāds mājas saimnieks vairāk pie-
domājis par apkārtnes sakopšanu, 
apzaļumošanu, savukārt kāds cits 
– par mērķtiecīgu uzlabojumu 
ieviešanu. Tāpat varējis just, ka 
katrai mājai ir sava aura, ko rada 
mājas saimnieki.

Tā kā viens no pilsētas balstiem 
ir uzņēmējdarbība, ar interesi tika 
apskatīti Cesvaines ražotāji un 
viņu iekoptās sētas. Vērtēšanas lai-
kā tika secināts, ka Cesvaines uz-
ņēmēji prot ne tikai ražot produk-
tus un radīt jaunas darbavietas, bet 
prot sakopt apkārtni tā, lai jebkurā 
laikā var uzņemt ciemiņus. Patīka-
mi pārsteidza daudzdzīvokļu māju 
iekoptās dobes un nopļautie zālie-
ni. Tāpat par sakoptu apkārtni bija 
padomājušas darījumu un sabied-
riskās iestādes, apzaļumojot savu 
apkārtni un domājot par viesmīlī-
gu uzņemšanu.

Dažās kategorijās punktu skaits 
starp mājām ir tik minimāls, ka 
starp komisijas pārstāvjiem nori-
sinājās debates. Cesvaines iedzī-
votāji šogad ir pacentušies, lai ko-
misijas locekļiem ne tikai izrādītu 
mājas apkārtni, bet arī viesmīlīgi 
uzņemtu. Atsaucīgie konkursa da-
lībnieki bija iemesls tam, lai ko-
misijas pārstāvji sāktu apdomāt 
jauna kritērija ieviešanu konkursā 
- viesu uzņemšana. Vai tas reali-
zēsies, varēs redzēt nākamā gada 
konkursā. 

Latvijas Republikas 18. novem-
bra svētku pasākums būs arī svētki 
„Sakoptākā objekta Cesvaines no-
vadā” laureātiem, kad tiks paziņoti 
rezultāti un apbalvoti uzvarētāji.

Kristīne Vilciņa, autores foto

Konferences dalībnieki tika iesaistīti arī interesantās spēlēs

Izstāde „Pašu rokām darināts” 
Div’ rociņas, div’ kājiņas
Lielus darbus nevarēja;
Daudz rociņu, daudz kājiņu,
Tās darbiņus padarīja.
 (Latviešu tautasdziesma)
9. septembra pēcpusdienā ar uz-

runām un pateicības vārdiem tika 
atklāta izstāde „Pašu rokām dari-
nāts”, kas norisinājās no 9. līdz 11. 
septembrim „Klēts” telpās.

Trijās saulainajās septembra die-
nās cesvainieši un Cesvaines apmek-
lētāji varēja apskatīt un priecāties par 
darinājumiem izstādē „Klētī”. 

Izstādes iekārtošanā darbojās 
Kristīne Šulce, Inguna Špate, Imants 
Spridzāns, Ilze Āboliņa, Māra 
Evardsone. 

Izstādes laikā norisinājās meistar-
darbnīcas, kur ikviens varēja apgūt 
ko jaunu. Ilze Āboliņa rādīja pirmās 
iemaņas tapošanā – kā darināt šalli, 
lakatus. Kristīne Šulce mācīja no 
māla gatavot putniņus – svilpītes, 
kā arī atklāt bērniem restaurācijas 
brīnumus. Vanda Podiņa izstādes 
noslēguma dienā demonstrēja klēpī 

turamās „mini stellītes” un rādīja, kā 
tajās top gobelēna tehnikā austas so-
mas bez vīlēm. Izstādes pēdējā dienā 
bija paredzēts apmainīties, tirgoties 
ar dažādiem lauku labumiem, rok-
darbiem un citām lietām, bet šoreiz 
tas netika īstenots, jo nebija tādas 
atsaucības, kā tika paredzēts. 

Izstādes organizētāju vārdā pal-
dies darbu autoriem par skaistajiem 
darinājumiem un piedalīšanos izstā-
dē: Henriham Dubokam, Līgai Dze-
nei, Ligitai Kvēpai, Paulīnei Štrom-
bergai, Aijai Krieviņai, Eleonorai 
Apenītei, Sigijai Stašinskai, Ievai 
Sarkanābolai, Judītei Mihejenko, El-
gai Vāliņai, Ausmai Audžei, Dainai 
Markevicai, Gundaram Rumpītim, 
Intai Siliņai, Ņinai Fiļipenko, Valen-
tīnai Āboliņai, Ilzei Āboliņai, Vil-
nim Špatam, Imantam Spridzānam, 
Kristīnei Šulcei, Mārai Evardsonei, 
Ingunai Špatei, Dinai Tēbergai.

Paldies par cienastiem, augļiem un 
ziediem Norai Apenītei, Mārai Ūd-
rei, Daigai Matrozei, Ausmai Audže, 
Elgai Vāliņai, Ingunai Špatei, Dzid-

rai Lācei, Inārai Muižniecei, kā arī 
sveicējiem par skaistajiem ziediem. 
Pateicība Judītei Mihejenko, Ritmai 
Zeiļukai un viņas palīdzēm par tel-
pu sakopšanu, paldies par atsaucību 
Jurim Rozenbergam un Viktoram 
Leimanim.

Interese rada zināšanas, no zinā-

Noris komitejas apspriede

šanām rodas darbi, paveiktais rada 
gandarījumu.

Drīzumā Cesvaines mājas lapā tiks 
ievietotas fotogrāfijas, kurās būs redza-
mi darbu autori pie saviem darbiem. 

Izstādes organizatoru vārdā
 Ilze Līcīte

Kristīnes Vilciņas foto

Ilze Āboliņa apmeklētājus iepazīstina at tapošanas mākslu

Atskats no devītās Eiropas Jauniešu parlamenta 
Latvijas Nacionālās konferences Cesvainē

Elīzas Spilneres foto 

Oscar Haglind foto 
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1. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 
2011. gada pamatbudžeta ieņēmumus par 
73 320 latiem un apstiprināt 1 845 630 latu 
apmērā  saskaņā ar 1. pielikumu.

2. Palielināt Cesvaines novada 2011.gada 
pamatbudžeta izdevumus par 26 742 latiem 
un apstiprināt 2 144 352 latu apmērā saskaņā 
ar 2. pielikumu.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.17 
Cesvainē, 2011.gada 25.augustā (sēdes protokols Nr.11, 2#)

Par grozījumiem Cesvaines novada domes 
2011. gada 3. februāra saistošajos noteikumos nr. 2 
„Cesvaines novada pašvaldības 2011. gada budžets”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 30.pantu

Klasifikāci-
jas kods Nosaukums

Apstiprinātais 
gada plāns 

(latos)

Grozījumi 
(latos)

Apstiprinātais 
gada plāns ar 
grozījumiem 

(latos)

 PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + 
ieņēmumi) 2 121 008 26 742 2 147 750

 FINANSĒŠANA 348 698 -46 578 302 120
 Naudas atlikums gada sākumā 156574  156 574
 Aizņēmumi 192124 -46578 145 546
 t.sk. Kredītsaistību palielinājums 235915 -46578 189 337

 Kredītsaistību samazinājums (pamatsummas 
samaksa) 43791 0 43 791

 IEŅĒMUMI (I+II+II+IV) 1 772 310 73 320 1 845 630
 I Nodokļu ieņēmumi 588 295 35 720 624 015

01.1.1.1. Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums 
no Valsts kases sadales konta  6 570 0 6 570

01.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta no 
pārskata gada ieņēmumiem      520 627 35 720 556 347

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 
saimnieciskā gada ieņēmumi         43 566 0 43 566

04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 
iepriekšējo gadu parādi                 3 500 0 3 500

04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un 
būvēm kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi            13 042 0 13 042

04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un 
būvēm iepriekšējo gadu parādi     990 0 990

  II Nenodokļu ieņēmumi 12 499 932 13 431

08.6.2.2.
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par 
kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) 
vai kredītiestādēs                                                                                     

500 0 500

09.5.1.1.
Nodeva par pašvaldības domes (padomes) 
izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to 
kopiju saņemšana                                                                                          

1 000 0 1 000

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās              500 0 500
09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu       200 0 200
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības         20 0 20
10.1.9.0. Pārējie naudas sodi         1 200 0 1 200

12.2.3.0.
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību 
nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas  
izmantošanas (licences)                  

12 12 24

12.3.9.9.1
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav 
iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā – veselības 
apdrošināšana           

300 120 420

12.3.9.9.2 Citi nenodokļu ieņēmumi          200 800 1 000
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas           6 600 0 6 600

13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un 
mantas realizācijas          1 967 0 1 967

  III Transfertu ieņēmumi 1 056 632 22 398 1 079 030

18.6.1.0.1 Dotācija pedagogu darba samaksai – mūzikas 
un mākslas skola 32 908 0 32 908

18.6.1.0.2 Dotācija mācību grāmatu iegādei           269 437 706
18.6.1.0.3 Dotācija brīvpusdienām     3 000 0 3 000
18.6.1.0.5 Dotācija bērnu namam   30 000 0 30 000
18.6.1.0.6 Dotācija par iemītniekiem pansionātā      9 000 0 9 000

18.6.2.0.1 No Labklājības ministrijas ieskaitītā dotācija 
par GMI un dzīvokļa pabalsta atmaksu        24 300 0 24 300

18.6.2.0.2 Mērķdotācija bibliotēku nodrošināšanai ar 
bezmaksas internetu un datoru izmantošanu     0 823 823

18.6.2.0.3 Dotācija pedagogu darba samaksai – vidusskola    200 282 0 200 282

18.6.2.0.4 Dotācija pedagogu darba samaksai – 
internātpamatskola                                                                                 80 360 0 80 360

3. Palielināt Cesvaines novada 2011. gada 
speciālā budžeta ieņēmumus un izdevumus 
par 11 364 latiem un apstiprināt ieņēmumus    
67 957 latu  apmērā, izdevumus 72 652 latu 
apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.

18.6.2.0.5 Dotācija internātpamatskolai  143 560 0 143 560
18.6.2.0.6 Dotācija 5.,6.gadīgo apmācībai      13 552 0 13 552
18.6.2.0.7 Dotācija sporta inventāram                 0 1 920 1 920

18.6.2.1. Mērķdotācijas izglītības pasākumiem – dabas 
zinātņu kabinetiem      21 127 2 565 23 692

18.6.4.0. Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda                                       286 055 21 137 307 192

18.6.9.1.9
Vides ministrija – energoefektivitātes 
paaugstināšanas projekts domes ēkā                   
         

112 627 0 112 627

18.8.1.0.
Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansēto daļu projektu īstenošanai – 
bezdarbnieki                         

14 092 3 940 18 032

18.8.1.1.1

Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību 
budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansēto daļu projektu īstenošanai – plānošanas 
un attīstības speciālistu piesaiste                            

3 700 76 3 776

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai                 81 800 -8 500 73 300
  IV Budžeta iestāžu ieņēmumi 114 884 14 270 129 154
21.3.5.2.2 Skolas kafejnīcas ieņēmumi      7 500 0 7 500
21.3.5.2.3 Ieņēmumi no vecāku maksām – ēdināšana  40 000 0 40 000

21.3.5.9.1 Vecāku līdzfinansējums par mūzikas un mākslas 
skolu                             3 453 0 3 453

21.3.5.9.2 Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu          350 112 462
21.3.5.9.4 Par ēdināšanu sociālās aprūpes nodaļā      5 733 0 5 733

21.3.7.9. Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un 
pārējiem kancelejas pakalpojumiem – dome   20 25 45

21.3.7.9.0 Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – in-
ternātpamatskola    30 0 30

21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – dome   450 0 450
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola    300 1 600 1 900
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par nomu – sporta zāle 500 -200 300
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams 40 0 40

21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes 
nodaļa           1 500 0 1 500

21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – pils 50 120 170
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola      20 0 20

21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – mūzikas un 
mākslas skola           25 17 42

21.3.8.1.1 Ieņēmumi par telpu nomu – internātpamatskola      3 000 5 000 8 000
21.3.8.1.5 Ieņēmumi par nomu – veselības centrs 5 0 5
21.3.8.1.9 Telpu noma  – mūzikas un mākslas skola 119 0 119

21.3.8.3.2 Ieņēmumi no kustamā īpašuma izmantošanas 
– vidusskola         200 560 760

21.3.8.3.4 Ieņēmumi par kustamā īpašuma iznomāšanu 
– mūzikas un mākslas skola     15 0 15

21.3.8.3.5 Ieņēmumi par kustamā īpašuma iznomāšanu 
– internātpamatskola   35 0 35

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu  440 0 440
21.3.9.1.1 Uzturēšanās pansionātā 300 0 300

21.3.9.1.2 Maksa par uzturēšanos sociālās aprūpes 
iestādēs-līdzfinansējums   3 060 0 3 060

21.3.9.1.3 Maksa par personu uzturēšanos sociālās 
aprūpes iestādēs-VSAA pensijas  36 000 0 36 000

21.3.9.3.1 Ieņēmumi par biļešu realizāciju – kultūras nams  1 500 0 1 500

21.3.9.4.2 Komunālie pakalpojumi /kapličas izmantošana 
A.Saulieša ielā 10 0 10

21.3.9.4.3 Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem 
pakalpojumiem-dome 580 0 580

21.3.9.4.4 Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem 
pakalpojumiem-sociālās aprūpes nodaļa      174 0 174

21.3.9.4.5 Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem 
maksājumiem internātpamatskola  660 0 660

21.3.9.4.6 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem – PII   1 500 0 1 500

21.3.9.4.7 Pārējie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 
– kultūras nams   200 360 560

21.3.9.5. Ieņēmumi par projektu īstenošanu     0 200 200

21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana izglītības iestādē 
– vidusskola, PII 3 500 0 3 500

21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana internātpamatskolā      300 124 424
21.3.9.9.0 Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi       30 0 30
21.3.9.9.0 Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi       10 0 10
21.3.9.9.0 Par avīzi “Cesvaines Ziņas”     600 0 600
21.3.9.9.0 Auto kursi      1 400 0 1 400
21.3.9.9.0 Apbedīšanas pakalpojumi (Ķinderu kapi) 150 0 150
21.3.9.9.0 Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola           800 5 700 6 500
21.3.9.9.1 Ēdināšanas pakalpojumi – internātpamatskola         300 652 952
21.3.9.9.1 Veļas mazgāšana – internātpamatskola               25 0 25

1. pielikums 
 pašvaldības domes 2011. gada 25. augusta noteikumiem Nr.17

Cesvaines novada pašvaldības
 pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2011. gadam latos
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2. pielikums 
 pašvaldības domes 2011. gada 25. augusta noteikumiem Nr.17

Cesvaines novada pašvaldības  pamatbudžeta izdevumu plāns 2011. gadam latos

 1000 
Atlīdzība 

2000   
Preces un 
pakalpo-

jumi 

4000 
Procentu 
izdevumi

5000 
Pamatka- 

pitāla 
veidošana

6000 
Sociālie 
pabalsti

7000 
Tran-
sferti

Izdevumi 
kopā

Grozī- 
jumi

Dome 78107 43 969 0 1 483 0 0 123559 725
Zemes ierīkotājs 4274 2436 0 2000 0 0 8710 0
Pils 17935 20640 0 270 0 0 38845 6132
Pašvaldības aģentūra 0 8500 0 0 0 0 8500 0
Būvvalde 0 4422 0 0 0 0 4422 0
Sabiedriskā kārtība 0 550 0 0 0 0 550 0
Dome kopā: 100316 80517 0 3753 0 0 184586 6857
Grāmatvedība 37119 3768 0 417 0 0 41304 0
Vidusskola 341517 138469 0 3597 0 45770 529353 54546
Internātpamatskola 155860 77093 0 478 0 0 233431 5112
Vispārējā pirmskolas 
 izglītības iestāde 128422 26428 0 0 0 0 154850 1117

Mūzikas un mākslas 
 skola 52518 5168 0 200 0 0 57886 1162

Skolu savstarpējie 
 norēķini 0 9000 0 0 0 37000 46000 -7000

Izglītība kopā: 715436 259926 0 4692 0 82770 1062824 54937
Sociālais dienests 24324 2298 0 0 60245 5423 92290 323
Sociālās aprūpes nodaļa 57794 44115 0 0 0 3600 105509 0
Grašu bērnu ciemats 0 0 0 0 0 30000 30000 0
Bāriņtiesa 10989 1150 0 0 0 0 12139 0
Soc. aprūpe kopā: 93107 47563 0 0 60245 39023 239938 323
Labiekārtošanas nodaļa 25209 14598 0 2139 0 0 41946 2762
Cesvaines siltums 0 0 0 5000 0 0 5000 -40000
Cesvaines komunālie 
pakalpojumi 0 0 0 35000 0 0 35000 0

Labiekārtošana kopā: 25209 14598 0 42139 0 0 81946 -37238
Kultūras nams 30760 32378 0 22925 0 0 86063 867
Kraukļu bibliotēka 12303 6403 0 1000 0 0 19706 470
Cesvaines bibliotēka 27923 8570 0 2900 0 0 39393 -333
Cesvaines Ziņas 6195 1820 0 0 0 0 8015 0
Kultūra kopā: 77181 49171 0 26825 0 0 153177 1004
Darba praktizēšanas 
pasākumi pašvaldībā, 
darba iemaņu iegūšanai un 
uzturēšanai

3 482 3 981 0 0 19 053 0 26 516 3940

Dabas zinātņu un 
matemātikas apguves 
uzlabošana vidusskolā

0 16 522 0 7 170 0 0 23692 2565

COMENIUS partnerība 
vidusskolā 0 946 0 0 0 0 946 946

Autobusa iegāde 
vidusskolai 0 0 0 31 219 0 0 31219 19

Senjoru ceļš 0 1 000 0 0 0 0 1000 0
Domes administrācijas 
ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana 

0 0 0 146 269 0 0 146269 0

Tautas nama iekštelpu 
renovācija 0 0 0 125 548 0 0 125548 -1578

Attīstības un plānošanas 
speciālistu piesaiste 12 062 545 0 0 0 0 12 607 5

Internātpamatskolas 
informatizācija 0 0 0 9 270 0 0 9270 0

Projekti kopā: 15 544 22994 0 319476 19053 0 377 067 5897
Kredītsaistības 0 0 43864 0 0 0 43864 -2038

Izdevumi kopā: 1026793 474769 43864 396885 79298 121793 2143402 29742
Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem 0 950 0 0 0 0 950 -3000

Izdevumi pavisam kopā: 1026793 475719 43864 396885 79298 121793 2144352 26742

3. pielikums 
 pašvaldības domes 2011. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 17

Cesvaines novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2011. gadam latos

 Atlikums 
01.01.2011.

Ieņēmumu 
plāns

Ieņēmumu 
plāns pēc 

grozījumiem

Izdevumu 
plāns

Izdevumu plāns 
pēc grozījumiem

Grozījumi 
latos

Vides aizsardzības fonds 3052 3500 6000 6552 9052 2500
Autoceļu fonds 1643 53093 61957 54736 63600 8864
Pārējie ieņēmumi 318    0 0
Speciālais budžets kopā 5013 56593 67957 61288 72652 11364

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.12
Cesvainē, 2011.gada 14.jūlijā (sēdes protokols Nr.10, 8.1.#)
Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās

Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 4. punktu, likuma 

„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu

1. Nodevas objekts ir tirdzniecība 
pašvaldības iekārtotās publiskās vietās 
Cesvaines novadā.

2. Nodevas maksātāji ir fiziskās un 
juridiskās personas, kuras veic tirdznie-
cību publiskās vietās.

3. Nodevas likme par vienas pastā-
vīgās publiskās tirdzniecības vietas iz-
mantošanu vienā dienā:

3.1. saimnieciskās darbības veicē-
jiem, amatniekiem, kas ir fiziskas per-
sonas un kas pašu izgatavotos mākslas 
priekšmetus un lietišķās mākslas daiļ-
amatniecības izstrādājumus tirgo paši, 
ir Ls 1;

3.2. fiziskai personai, kurai atbilstoši 
nodokļu jomu reglamentējošiem norma-
tīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnie-
ciskā darbība, ja tirgo pats, par:

3.2.1. pašu ražoto lauksaimniecības 
produkciju – Ls 1, uzrādot izziņu par 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
piederību; 

3.2.2. savvaļas ogām, augļiem, riek-
stiem, sēnēm un savvaļas ziediem – Ls 1;

3.2.3. pašu iegūtiem svaigiem zvejas 
produktiem un medījamo dzīvnieku gaļu 
nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo 
aktu prasībām par primāro produktu apriti 
nelielos apjomos – Ls 2;

3.2.4. par saldējuma tirdzniecību – Ls 
1.

4. Nodevas likme dienā par vienas 
publiskās tirdzniecības vietas izmanto-
šanu pasākuma laikā vai īslaicīga rak-
stura tirdzniecībā:

4.1. Ls 3 dienā; 
4.2. Ls 5 dienā par pārtikas preču, al-

koholisko un bezalkoholisko dzērienu, 
tabakas izstrādājumu un rūpnieciski ra-
žotu preču tirdzniecību.

5. Nodevas likme dienā par ielu tirdz-
niecību sabiedriskās ēdināšanas pakal-
pojumu sniegšanai: Ls 5

6. Nodeva pilnā apmērā samaksājama 
pirms atļaujas saņemšanas tirdzniecībai 
publiskās vietās.

7. Par saistošo noteikumu izpildi ir 
atbildīgs izpilddirektors.

Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas 
par tirdzniecību publiskās vietās apjomu un 
nodevas maksātājus

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Likumu „Par pašvaldībām”, Par nodokļiem un 
nodevām” normas nosaka, ka tikai ar saistošajiem 
noteikumiem pašvaldība nosaka pašvaldības 
nodevas apjomu par tirdzniecību publiskās vietās.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Uzņēmējdarbības vide netiek ietekmēta vairāk kā 
jau līdz šim. 

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts nav apspriests ar 
privātpersonām, jo pašvaldības nodevas apjoms 
būtiski nemainās.

Cesvaines novada domes 2011.gada 14.jūlija saistošo noteikumu Nr.12
„Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās 

vietās” paskaidrojuma raksts

25. augusta domes sēdē:
1. Grozīja Cesvaines novada paš-

valdības 2011.gada budžetu, izdodot 
saistošos noteikumus Nr.17„Par gro-
zījumiem Cesvaines novada domes 
2011.gada 3.februāra saistošajos no-
teikumos Nr.2 „Cesvaines novada 
pašvaldības 2011.gada budžets”;

2. Palielināja pašvaldības SIA 
„Cesvaines siltums” pamatkapitālu, 
ieguldot tajā Ls 5000 un saņemot pretī 
5000 daļas, kā arī izdarīja grozījumus 
uzņēmuma statūtos par pamatkapitāla 
lielumu un daļu skaitu.

3. Piekrita, ka Cesvaines novada 
pirmsskolā „Brīnumzeme” tiek sama-
zināta 1 amata vienība–pirmsskolas 
skolotājs ar 2011.gada 31.augustu un 
tiek izveidota 1 amata vienība – sko-
lotājs logopēds ar 2011.gada 1.sep-
tembri.

4. Nolēma izveidot domē jaunas 
1,5 amata vietas „sargs”, kura darba 
vieta būs Cesvaines pils, ar šī gada 
1.septembri.

5. Izveidoja siltumtrases rekons-
trukcijas darbu un siltummezglu iz-
būves darbu Cesvainē, 1. kārtas–sil-
tumtrases rekonstrukcijas darbu 
ekspluatācijā pieņemšanas komisiju.

6. Akceptēja vienošanos par sa-
darbību starp biedrību „Orientēšanās 
klubs „Arona”” un Cesvaines novada 
pašvaldību;

7. Piekrita, ka nekustamais īpašums 
“Birztiņas” tiek sadalīts 3 patstāvīgos 
īpašumos. No nekustamā īpašuma 
“Birztiņas” atdalītajai daļai – 1. ze-
mes vienībai, kas sastāv no zemes ar 

kadastra Nr.7027-009 -0049 un uz tās 
esošajam mājīpašumam, mainīja no-
saukumu un adresi, piešķirot nosau-
kumu un adresi “Birzītes”, Cesvaines 
pagasts, Cesvaines novads, LV-4871, 
no nekustamā īpašuma “Birztiņas” at-
dalītajai daļai – 2.zemes vienībai, kas 
sastāv no zemes ar kadastra Nr.7027-
013 -0045, mainīja nosaukumu, pie-
šķirot nosaukumu “Zemenītes”, Ces-
vaines pagasts, Cesvaines novads.

8. Piešķīra īpašumam “Pilnvērtīgās 
lopbarības cehs”, adresi “Sviķu nolik-
tava”, Cesvaines pagasts, Cesvaines 
novads, LV-4871.

9. Atsaucoties Valsts reģionālās at-
tīstības aģentūras uzaicinājumam kļūt 
par projekta partneri, nolēma pieda-
līties Latvijas – Šveices sadarbības 
programmas ietvaros izsludinātajā 
Valsts reģionālās attīstības aģentū-
ras individuālajā projektā „Atbalsts 
ugunsdrošības pasākumiem pašval-
dību vispārējās izglītības iestādēs  ar 
aktivitāti – Cesvaines internātpamat-
skolas balss ugunsgrēka izziņošanas 
sistēmas ierīkošana, kuras kopējās 
izmaksas Ls 5000, no kurām 90% ir 
Valsts reģionālās attīstības aģentūras 
finansējums un 10% novada pašval-
dības finansējums, tas ir, Ls 500 Ces-
vaines internātpamatskolas līdzfinan-
sējums. Projektu plānots uzsākt 2012. 
gadā un īstenot divu gadu laikā.

10. Izīrēja vienu dzīvokli uz 3 ga-
diem, ar nosacījumu, ka īrnieks par 
saviem līdzekļiem veic dzīvokļa lab-
iekārtošanas darbus.

 V. Špats, domes priekšsēdētājs
 V. Špats, domes priekšsēdētājs
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Jauna projektu koordinatore Cesvaines domē Turpināsim iesākto

Daudzi cesvainieši un Cesvaines 
viesi, jāsaka gan, gados jaunāki, ku-
riem patīk skeitot, jau vairāk kā gadu 
var nodarboties ar šo sporta veidu 
pateicoties pērn biedrības „Durvis” 
ar Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) un Cesvai-
nes internātskolas atbalstu īstenota-
jam projektam “Atpūtas un sporta 
laukuma izveide”. Projekta laikā tika 
uzstādīta skeitparka rampa, atpūtas 
soliņi, atkritumu urnas, uzstādītas un 
pieslēgtas apgaismošanas laternas, at-
jaunoti basketbola grozi. Izveidotajā 
laukumā ir vērojamas nemitīgas bēr-
nu un jauniešu aktivitātes. Atpūtas un 
sporta laukumu izmanto Cesvaines in-
ternātpamatskolas skolēni, Cesvaines 
bērni, jaunieši, pieaugušie  un Ces-
vaines viesi.  Lai gan daļēji laukuma 
uzturēšanu kārtībā finansē Cesvaines 
novada dome, ir vērojams, ka arī paši 
jaunieši labprāt pēc savas iniciatīvas 
veic laukuma uzkopšanas darbus. 

Esam iecerējuši turpināt iesākto, 
tādēļ šajā pavasarī tika iesniegts pro-
jekts „Laukuma vienkāršotā rekons-
trukcija”, lai piesaistītu finansējumu 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku at-
tīstības programmas (LAP) „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstī-
bas stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 
Esam saņēmuši lēmumu par projek-
ta apstiprināšanu. Projekta rezultātā 
šoruden basketbola laukumam tiks 
uzlikts triecienabsorbējošs segums, 
jo šobrīd esošās dolomīta izsijas ap-
grūtina basketbola, strītbola spēlēša-
nu. Spēlējot basketbolu vai strītbolu, 
sausā laikā veidojas lieli putekļi, sa-
vukārt mitrā laikā bumba aplīp, pa-
liek netīra, dubļaina. Tiks veikta arī 
laukuma apzaļumošana, iestādot da-
žādus košumkrūmus, kā arī uzstādīta 
pārvietojamā tualete, jo ņemot vērā 
iepriekšējo sezonu, esam novērojuši, 
ka šī ir aktuāla problēma. 

Projektā paredzētos darbus veiks 
SIA “EcoCorner”, SIA “RC Aina-
va”, SIA “Prom”.

Ilze Āboliņa, biedrības “Durvis” 
valdes priekšsēdētāja 

Cesvaines novada domē prog-
rammas „Cilvēkresursi un no-
darbinātība” papildinājuma 
1.5.3.1. aktivitātē „Speciālistu 
piesaiste plānošanas reģioniem, 
pilsētām un novadiem” ar pro-
jekta pieteikumu „Attīstības un 
plānošanas speciālistu piesaiste 
Cesvaines novada pašvaldībai” 
ietvaros tika piesaistīti jauni spe-
ciālisti – teritorijas un plānoša-
nas speciāliste Līga Romančuka 
un projektu koordinatore Linda 
Pomere. Tā kā Linda Pomere de-
vusies dekrēta atvaļinājumā, tika 
izsludināta vakance uz projektu 
koordinatora vietu. No 12 pre-
tendentiem par piemērotāko tika 
izraudzīta LIENE ZĪLĪTE.

Tā kā ar Lieni Cesvaines domē 
sākām strādāt vienā laikā, vēlējos 
arī „Cesvaines Ziņu” lasītājus iepa-
zīstināt ar savu kolēģi.

Pastāsti par savu iepriekšējo 
profesionālu pieredzi!

– Iepriekšējā darba pieredze sais-
tīta ar praksi Madonas novada do-

mes Attīstības nodaļā. Tur varēju 
sekot līdzi projektu rakstīšanas un 
īstenošanas procesiem, tāpat izpētīt 
projektus, kuri jau īstenoti, un tad 
vizuāli redzēt tos dabā. Bija intere-
santi pētīt Attīstības nodaļas darbu, 
jo iepriekš nezināju, cik daudz Ma-
donā un novadā notiekošā realizē 
tieši šī nodaļa – bija pārsteidzoši 
saprast, ka praktiski visas lielās 
būvniecības, remontus un līdzīgas 
lietas realizē šī dinamisko cilvēku 
komanda. Tāpēc jau pēc prakses 
beigām vēlējos nākotnē šādu darbu 
strādāt. Vēlāk neilgu laiku darbojos 
Profesionālās izglītības, tālākizglītī-
bas un eksaminācijas centrā kā mā-
cību darba koordinatore. Tad radās 
iespēja strādāt Cesvainē, ko labprāt 
izmantoju un pieteicos konkursā. 

Kas šobrīd darbā ir aktuālākais? 
Pie kādiem projektiem strādā?

– Šobrīd aktuāli ir projekti, kuri 
tūdaļ ieies aktīvajā īstenošanas sta-
dijā. Kā vienu no tiem var minēt 
„Cesvaines, Lubānas un Varakļānu 
pašvaldību kapacitātes stiprināšana 

Eiropas Savienības politiku instru-
mentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansēto projektu un 
pasākumu īstenošanai”. Citas ak-
tualitātes manā darbā saistās ar pro-
jektiem, kuriem cenšamies piesais-
tīt finansējumu, piemēram, projekts 
„Sabiedrība ar dvēseli”. Vēl svarīgi 
ir sekot līdzi dažādās īstenošanas 
stadijās esošiem projektiem, lai lai-
kā izpildītu dažādus darbus – veiktu 
publicitātes pasākumus, iesniegtu 
atskaites un tml.

Vai ir jau nācies saskarties ar 
kādām grūtībām? 

– Ar vērā ņemamām grūtībām 
nav nācies saskarties, jaunajā darbā 
palīdz draudzīgie un pretimnākošie 
kolēģi.

Kas, tavuprāt, ir lielākais izai-
cinājums šajā darbā?

– Lielākais izaicinājums ir būt 
un palikt dinamiskam, sekot līdzi 
visiem jaunumiem par to, kādos 
konkursos var piedalīties, tāpat arī 
komunicēt ar dažādiem sadarbības 
partneriem no citām valstīm. 

Kā pavadi brīvo laiku?
– Brīvajā laikā mazliet sportoju, 

cenšos apmeklēt dažādus pasāku-
mus, izstādes, lasu grāmatas.

Novēlam, lai projektu koordina-
torei Lienei Zīlītei izdodas sniegt 
paliekošu ieguldījumu Cesvaines 
novada attīstībā!

Kristīne Vilciņa,
autores foto

Muižnieku turnīrs

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA

Ar aicinājumu rādīt roku spē-
ku, prāta asumu un sirds plašu-
mu, Latvijas Piļu un muižu asoci-
ācija (LPMA) aicināja tās biedrus 
uz Muižnieku turnīru.

24. augustā Bīriņu pilī klātesošie 
tika sagaidīti ar dienas spēļu plānu, 
taures skaņām un,  oficiālām runām 
izskanot, tika atklāts Muižnieku 
turnīrs. Piļu un muižu pārstāvji, 
atšķirībā no citiem gadiem, šogad 
tika sadalīti 4 pulkos – Ziemeļu, 
Dienvidu, Austrumu un Rietumu. 
Cesvaines pils pārstāvji tika iekļauti 
Austrumu pulkā kopā ar Kokneses 
dalībniekiem. 

Muižnieku turnīrs iekļāva septi-
ņas komandas spēles, taču paralēli 
tām norisinājās individuālie sporta 
veidi, kas aptvēra četras dažādas 
disciplīnas. Spēļu vērtēšana notika 
ar LPMA vērdiņiem – katrs pulks 
pirms spēlēm saņēma 20 vērdiņus, 
lai varētu apmaksāt savus zaudēju-
mus spēļu laikā, jo par katru uzvaru 
zaudētāju komanda maksāja uzva-
rētājam 1 vērdiņu. 

Katram pulkam tika izraudzīti 
pulkveži, kas gādāja par organizato-
riskajām lietām – sekoja komandas 
gaitām, uzraudzīja, vai viss norit pēc 
grafika un atbildēja par komandas 
finansēm. Tā kā piļu un muižu bied-
ri tika sadalīti pulkos, spēles kar-
stumā tika saliedētas komandas un 
stiprināts komandas gars. Patīkams 
pārsteigums izrādījās Cesvaines un 
Kokneses zaļās krāsas krekli, kas ie-
priekš netika savā starpā saskaņoti, 
taču turnīra gaitā kļuva par koman-
das atpazīšanas zīmi. 

Komandas spēles ietvēra tādas 

disciplīnas kā „Mūku futbolu”, 
„Droškas vilkšanu”, „Bočču”, „Vir-
ves vilkšanu” un vēl citas azartiskas 
spēles. Par vienu no aizraujošākajām 
komandas spēlēm tika atzīts „Mūku 
futbols”, kas tika spēlēts ar mūku 
tērpiem, turot rokās tērpa apakšdaļu 
un izmantojot lupatu bumbu. Aus-
trumu pulkam šajā disciplīnā veicās 
ļoti labi, jo no trim spēlēm, tika uz-
varētas divas. „Droškas vilkšana” 
izrādījās muzikāla spēle, jo tās lai-
kā gan sēdošajiem ratos, gan stūmē-
jiem bija jādzied dziesma „Rikšiem 
bērīt` es palaidu”. 

Paralēli komandas spēlēm dalīb-
nieki varēja parādīt savus spēkus 
individuālajās sacensībās, kas re-
zultātos tika summētas pie pulku 
vērtējuma. Pakavu vākšanas, šaut-
riņu mešanas un karietes rata ripi-
nāšanas disciplīnās Austrumu pulks 
tika pie godalgotām vietām. Izrā-
dās, ka kāds no komandas kādreiz 
nodarbojies ar jāšanu, bet vēl kāds 
uz labu laimi trāpījis mērķī šautriņu 
mešanā vai savācis visvairāk pun-
ktu rata ripināšanā. Pirms rezultā-
tu paziņošanas visi pulki tika vesti 
nelielā ekskursijā pa Bīriņu pili un 
iepazīstināti ar tās vēsturi un no-
stāstiem. 

Grand Prix balvu izcīnīja Rietumu 
pulks. Cesvaines un Kokneses pār-
stāvētais Austrumu pulks ierindojās 
1. vietā, aiz sevis atstājot Dienvidu 
un Ziemeļu pulku. Mielojoties ar 
gardu kliņģeri un baudot dzīvo mū-
ziku, Muižnieku turnīra dalībnieki 
ļāvās dejām un savstarpējām saru-
nām. „Šī gada muižnieku turnīrs 
ir palicis jaukā atmiņā gan ar inte-

resantajām vēsturiskajām spēlēm, 
gan viesmīlīgo uzņemšanu,” savos 
iespaidos dalās Kokneses pārstāve 
Anita Šmite. Austrumu pulks saka 
paldies Bīriņu pils saimniekiem par 
spēlēm, ekskursiju pa pili un lielisko 
balli. Tāpat liels paldies LPMA par 
pasākuma rīkošanu un ieguldītajām 

pūlēm, lai viss izdotos tik lieliski, 
kā tas bija šogad!

Uzņēmuši jaunas emocijas, pulki 
atvadījās ar domu nākamgad tikties 
tikpat aizraujošā Muižnieku turnī-
rā.

Kristīne Vilciņa,
Viļņa Špata foto

Cesvaines kausa izcīņa novusā

No 5. septembra Cesvaines novada 
muzeju vada Daiga Matroze. Šobrīd 
muzeja darbībā nekas nav mainīts, 
bet turpmāk iecerēts attīstīt muze-
ju gan izstāžu, gan sadarbības ziņā. 
Jaunā vadītāja uzsver, ka muzejs do-
māts cilvēkiem, lai viņi varētu atrast 
un iegūt informāciju. „Vēlētos, lai 
muzejā būtu regulāras izstādes, tāpat 
gribētu piesaistīt ceļojošās ekspozī-
cijas,” pirmās nedēļas iespaidos da-
lās Daiga Matroze. Norit sarunas ar 
dizaineru, kas sadarbotos ar muzeju 
par izstāžu dizainu un informācijas 
izvietošanu. Šobrīd notiek sadarbī-
ba ar Latvijas Arhitektu savienību 
par Latvijas Arhitektu dienām, kuras 
šogad norisināsies Madonā, bet to ie-
tvaros tiks apskatīta arī Cesvaine.

Lai jaunajai vadītājai radošas ide-
jas un izstādēm bagātas muzeja tel-
pas! 

Kristīne Vilciņa

Cesvaines novada 
muzejam - jauna 

vadītāja

27.augustā Cesvaines kultūras 
namā jau divpadsmito reizi noti-
ka Cesvaines kausa izcīņa novu-
sā. 

Pēc remonta telpas ir gaišas un 
mājīgas, gribētos atzīmēt prasmīgi 
izveidoto apgaismojumu.

Uz sacensībām ieradās 23 dalīb-
nieki: Rīgas, Rēzeknes, Valmieras 
Jēkabpils, Cesvaines, kā arī neiz-

trūkstošie Igaunijas pārstāvji.
Spēles sākās plkst. 10:00 un pēc 

divpadsmit stundu saspringtās spē-
les noskaidrojās uzvarētāji. Par uz-
varētāju kļuva Andris Celmiņš no 
Jēkabpils. Jāpiebilst, ka sacensībās 
Andris pārstāv Cesvaines koman-
du. Vēl pirms pēdējās kārtas uz otro 
vietu pretendēja Armands Matrozis 
no Cesvaines, tomēr zaudēja un 

ieguva ceturto vietu. Otro vietu ie-
guva lielmeistars Andris Krasts no 
Valmieras, bet trešais palika rīdzi-
nieks Armuška, piektajā vietā – Al-
dis Mednis no Valmieras, sestais – 
Kručāns no Rēzeknes. Uzvarētāji 
saņēma kausus un balvas.

Jau piekto gadu par Cesvaines 
kausa novusā sacensību organizē-
šanu rūpējas Cesvaines kultūras 

nama direktora vietnieks Viktors 
Leimanis. Pēc spēlēm atzinīgus vār-
dus teica novusa federācijas biedrs 
Eriks Celmiņš, atzīmējot labus spē-
ļu apstākļus.

Paldies par priekšzīmīgi sakopta-
jām telpām!

Jānis Matulis, Cesvaines novusa 
komandas pārstāvis 

Cesvaines pils pārstāvji Muižnieku turnīra atklāšanas ceremonijā

Austrumu pulks “Virves vilkšanas” spēlē
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Sludinājums

Informācija

Darba tirgū pieprasīti kvalificēti speciālisti
Reģistrētā bezdarba līmenis 

valstī 2011. gada augusta beigās 
bija 11,8% no ekonomiski aktīvo 
iedzīvotāju kopskaita. 

Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) uzskaitē 2011.gada augusta 
sākumā bija 137638, augusta beigās 
– 134175 bezdarbnieki. Bezdarb-
nieku skaits valstī mēneša laikā ir 
samazinājies par 3463 cilvēkiem. 
Vairāk nekā 5 tūkstoši NVA reģis-
trētie bezdarbnieki augustā iekārto-
jās darbā. 

Par bijušā Madonas rajona teri-

torijas novadiem informācija apko-
pota 1. tabulā. Tabulā redzams, ka, 
salīdzinot ar pagājušā gada jūliju, 
bezdarba līmenis no darbspējīgiem 
iedzīvotājiem ir krities visos nova-
dos. Visaugstākais bezdarba līmenis 
šobrīd ir Ērgļu novadā (11.7%), bet 
gandrīz tikpat liels bezdarba līmenis 
ir arī Cesvainē (11.6%). „Šā gada 8 
mēnešos Cesvainē darbā iekārtoju-
šies 64 bezdarbnieki. Populārākās 
nozares – tirdzniecība, kokapstrā-
de, būvniecība, lauksaimniecība,” 
ziņo Madonas nodarbinātības valsts 

Novadi

2010. gada augusts 2011. gada augusts

Bezdarbnie-
ku skaits

Bezdarba līmenis 
no darbspējīgiem 
iedzīvotājiem(%)

Bezdarbnie-
ku skaits

Bezdarba līmenis 
no darbspējīgiem 
iedzīvotājiem(%)

Cesvaine 267 13.2% 233 11.6%
Madona 2194 11.9% 2042 11.1%
Ērgļi 305 13.5% 262 11.7%
Lubāna 204 11.1% 166 9.0%
Varakļāni 337 14.0% 262 10.9%

Dati par bezdarbnieku skaitu bijušā Madonas rajona teritorijā pa 
novadiem 2010. un 2011. gada augustā 

(bezdarba līmenis no darbspējīgajiem iedzīvotājiem)

Kristīne Vilciņa,
 pēc NVA sniegtās informācijas

Leonards Krēsliņš 
(1920 – 2011)

Svecīšu vakari 
Cesvaines novadā

24.09. plkst. 19:00  Ķinderu kapos
01.10. plkst. 16:00 Stradukalna kapos
01.10. plkst. 17:00 Kārzdabas kapos
01.10. plkst. 18:00 Cesvaines kapos

Pārdod vienistabas dzīvokli 
Cesvainē, Parka ielā

– 36 m2

– malkas apkure
– bez ērtībām
– iespēja izīrēt ar izpirkšanas
   tiesībām

Tālr.: 26267489 (Biruta)

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

/K.Apškrūma/

Nozīmīgajās dzīves 
gadskārtās sveicam: 

80 gados – Neldu Kaltoni, 
85 gados – Natāliju 

Smirnovu 

Cesvaines pašvaldība

24. septembrī  no plkst. 9:00 
Parka ielā – 

Rudens tirgus
♦ ♦ ♦

Līdz 30. septembrim Kraukļu 
bibliotēkas sarīkojumu zālē– 
Dzidras Lapsas gleznu izstāde 

„Ziedi”

Izmaiņas AS „Nordeka” 
apkalpotajos maršrutos 
Ar šā gada 21. septembri stājas 

spēkā grozītie reisi: 
Aizkraukle – Gulbene (katru 

dienu) uz plkst 9.20 – 12.30 (Ces-
vainē plkst. 11.30). Pieturvietas 
„Bērzaune” vietā iekļauj pieturvietu 
„Sauleskalns”, neiekļauj pieturvietu 
„Siladzirnavas”.

Gulbene – Madona – Rīga (kat-
ru dienu) uz plkst. 13.30 – 18.15 
(Cesvainē plkst. 14.28). Pieturvietas 
„Bērzaune” vietā iekļauj pieturvietu 
„Sauleskalns”, neiekļauj pieturvietu 
„Siladzirnavas”.

Afiša

7. oktobris – 
Vispasaules 

arhitektu diena
Pirms vairākiem gadiem Latvijas 

Arhitektu savienība ierosināja arī 
Latvijā atzīmēt šo dienu, katru gadu 
kopā pulcējoties kādā no Latvijas pil-
sētām. Pagājušajā gadā Arhitektu die-
nas svētki notika Liepājā, bet šogad 
Madonā. Tos organizē Madonas ar-
hitektu grupa, kas ietver savā pārziņā 
Madonu, Cesvaini, Ērgļus, Lubānu.

7. oktobrī plkst. 10.00 Madonas 
novada domes zālē pulcēsies arhitekti 
no visiem Latvijas novadiem. Viesus 
svētkos uzrunās Madonas novada do-
mes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters. 
Domes ēkas 3. stāva zālē atklās foto-
grāfiju izstādi „Arhitektoniskās vides 
attīstība Madonas novadā, bijušajā 
Madonas rajonā.” Šī izstāde būs atvērta 
un jebkurš interesents to varēs apmek-
lēt līdz šī gada  7. novembrim. Dienas 
kārtībā arhitekti iepazīsies ar 2010. 
gada Latvijas arhitektūras  gada labāko 
darbu skates materiāliem. Svētku viesi 
dāvanā saņems foto albumu „Arhitek-
tūra un būvniecība foto attēlos, 1991. 
– 2011. gadi, bijušajā Madonas rajona 
teritorijā.” Šinī fotoalbumā ir ietvertas 
arī daudzas fotogrāfijas, kuras stāsta 
arī par Cesvaines arhitektūru. Pēc tam 
notiks diskusijas par arhitektonisko 
vidi un tās  attīstību Madonas novadā.

Pēcpusdienā viesi dosies  ekskursijā 
uz Cesvaini. Cesvainē arhitekti cie-
mosies Cesvaines pilī, kas ir Latvijas 
lauku eklektisma arhitektūras pērle,  
aplūkos Mežkunga māju, muižas kom-
pleksu, apmeklēs mākslas un amat-
niecības salonu „Divi torņi”, Cesvai-
nes luterāņu baznīcu, kas ir viena no 
lielākajām un izcilākajām neogotikas 
baznīcām laukos, kur ieklausīsies  A. 
Martina būvēto ērģeļu skaņās, kā arī 
iegriezīsies atjaunotajā kultūras namā 
un Cesvaines  vidusskolā.

Daiga Matroze, Cesvaines novada 
domes muzeja speciāliste

aģentūras nodarbinātības organiza-
tore Veronika Putāne. 86 Cesvaines 
bezdarbnieki 2011.gada 8 mēnešos 
iesaistīt pasākumā “Darba praktizē-
šana ar stipendiju”.

Stāsta NVA direktore Baiba Pa-
ševica: „Darba tirgū tiek pieprasīti 
kvalificēti speciālisti, tāpēc kvali-
ficēto bezdarbnieku skaits, salīdzi-
not ar iepriekšējiem gadiem, jūtami 
samazinās. Diemžēl 44% reģistrēto 
bezdarbnieku bez darba atrodas il-
gāk par gadu”. 

Vakanču skaits, ko piesaka darba 
devēji, palielinās. Augusta beigās 
NVA datu bāzē bija reģistrētas 4508 
vakances, kas ir par 366 vakancēm 
vairāk nekā jūlijā. 

Zemākais bezdarba līmenis 2011. 
gada augustā reģistrēts Rīgas reģio-
nā – 8,8%, augstākais bezdarba lī-
menis bija Latgales reģionā – 20,0%. 
Kurzemes reģionā bezdarba līmenis 
augustā pazeminājies līdz 12,5%, 
Zemgales reģionā tas bija 12,9%, sa-
vukārt Vidzemes reģionā – 13,3%.

Cesvaines novadam iznākusi foto grāmata
19. augusta pēcpusdienā domes 

telpās notika Cesvaines novada 
domes foto grāmatas izdošanas 
prezentācija.

Cesvaines ainava un kultūrvēs-
turiskā vide ir iedvesmojusi tās ie-
dzīvotājus redzēto atspoguļot foto-
grāfijās. Iemūžinātie foto bija tādā 
daudzumā, lai tos varētu apkopot un 
izdot foto grāmatu. 

Publika tika iepazīstināta ar foto 
grāmatas tapšanas ideju un tās pie-
lietojumu. Domes priekšsēdētājs 
Vilnis Špats uzrunā vēstīja, ka uz-
ņemtos foto grāmatā veikuši ama-
tieri, kuriem foto māksla ir hobijs. 
Grāmatā redzamie attēli ir tik kvali-

tatīvi, ka reizēm 
nevar pateikt, ka 
to uzņēmis ama-
tieris.

Prezentācijas 
laikā klātesošie 
iepazinās ar grā-
matas saturu un 
dalījās domu ap-
maiņā. Tika diskutēts, ka grāmatas 
attēliem būtu nepieciešami apraksti, 
kā arī to, ka cesvainieši labprāt tajā 
redzētu vairāk savus iedzīvotājus. 
Šī foto grāmata vairāk domāta kā 
prezentācijas materiāls tiem, kas ap-
ciemo Cesvaini vai kā dāvana Ces-
vaines ciemiņiem. Idejas nākamajai 

foto grāmatai ir, tikai nepieciešamas 
darbīgas rokas, kas to realizētu. 

Paldies tiem, kas šajā foto grā-
matā ieguldījuši savu darbu! Foto-
grāfiju autori ir A.Šuriņš, V.Špats, 
A.Šķēls, G.Graudiņa, B.Bernovska, 
I.Raimo, R.Zeiļuka, I.Stiene, 
K.Šulce, K.Dobrovoļskis. Māks-
liniece – K.Šulce, teksta autors – 
V.Špats, tulkotājs – K.Bandenieks.

Foto albumā ir 62 lapas un to 
iespiedusi „Hromets poligrāfija”. 
Foto grāmatu iespējams iegādāties 
Cesvaines Tūrisma informācijas 
centrā pilī, cena ir 3,50 Ls. 

Kristīne Vilciņa

Atjaunota Ķinderu 
kapliča

Ir noslēdzies Ķinderu kapličas 
jumta un iekšdarbu remonts. Paš-
valdība kapličas remontdarbos ie-
guldījusi 11635,70 Ls.

Darbus kapličā veica Andrejs Ave-
niņš, palīdzēja kapličas pārzinis Pē-
teris Antonovs un ESF programmas 
stipendiāti. Kapličai ir uzlikts ne tikai 
jauns jumts, bet arī veikti iekšdarbi 
– pārvilkti elektrības vadi, pārstikloti 
logi, nosiltinātas lūkas un veikti citi 
darbi. Andrejs Aveniņš gan atzīst, ka 
darbi iesākti nepareizā laikā – novem-
brī. Jumta darbi tika apstādināti, jo 
bija nepieciešams gatavot apmetumu. 
Tomēr ar darba rezultātiem ir apmieri-
nāts gan Andrejs, gan Pēteris. „Vislie-
lākās grūtības sagādājis tas, ka kapliča 
ir vēstures objekts. Manā 20 gadu dar-
ba pieredzē vēstures objekti nav bijuši 
tik daudz, bet tā ir jauna pieredze,” 
stāsta A.Aveniņš. 

Šobrīd mākslinieks Imants Spri-
dzāns Ķinderu kapličai gatavo jaunu 
ozolkoka uzrakstu. Remontdarbi ir 
noslēgušies un Ķinderu kapliča ir pie-
ejama jaunā izskatā.

 Kristīne Vilciņa

„Cesvaines novada gada cilvēks” nolikums
Cesvaines novada iedzīvotā-

ji tiek aicināti līdz 15. oktobrim 
pieteikt pretendentus „Cesvaines 
novada gada cilvēks” titulam. 
Pieteikumus par pretendentiem 
jāiesniedz Cesvaines novada 
domē.

APSTIPRINĀTS
Cesvaines novada domes

2010. gada 9.septembra domes 
sēdē, protokols Nr.11, 6#   

Nolikums
Kārtība, kādā piešķir nosau-

kumu „Cesvaines novada gada 
cilvēks”

Goda nosaukumu „Cesvaines 
novada gada cilvēks” piešķir par 
nozīmīgiem darbiem vai nopelniem 
Cesvaines novada attīstībā, saimnie-
ciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai 
citā novadam nozīmīgā jomā. Goda 
nosaukumu piešķir cilvēkiem, kuri, 
iesaistoties Cesvaines novada izglī-
tības, kultūras, sporta, uzņēmējdar-
bības un sabiedriskās dzīves nori-
sēs, ir veicinājuši Cesvaines novada 
attīstību vai atpazīstamību valsts un 
pasaules mērogā.

Nomināciju pretendenti – bi-
jušie vai esošie Cesvaines novada 
iedzīvotāji.

Nominācijas:
1. „Cesvaines novada gada cil-

vēks” – par nozīmīgu ieguldījumu 
novada labā un tā atpazīstamības 

veicināšanā.
2. „Cesvaines novada gada 

cilvēks izglītībā” – par nozīmī-
gu ieguldījumu izglītībā sistēmas 
pilnveidē, bērnu un jauniešu audzi-
nāšanā.

3. „Cesvaines novada gada 
cilvēks kultūrā” – par nozīmīgu 
ieguldījumu kultūrvēsturiskā man-
tojuma saglabāšanā un popularizē-
šanā, tautas jaunrades attīstībā, kul-
tūrvides veidošanā un novada vārda 
popularizēšanā.

4. „Cesvaines novada gada cil-
vēks sportā” – par nozīmīgu iegul-
dījumu sporta dzīves attīstībā, par 
sportiskiem sasniegumiem valsts 
un pasaules mērogā un novada vār-
da popularizēšanu.

5. „Cesvaines novada gada cil-
vēks uzņēmējdarbībā”– par nozī-
mīgu ieguldījumu uzņēmējdarbībā 
un novada vārda popularizēšanu.

6. „Cesvaines novada gada cil-
vēks valsts un pašvaldības darbā” 
– par nozīmīgu ieguldījumu novada 
labā.

7. „Cesvaines novada gada cil-
vēks apkalpojošajā sfērā” – par 
ieguldījumu sociāli labvēlīgas vides 
veidošanā.

Pretendentu pieteikšana:
Pretendentus nominācijām raks-

tiski var pieteikt Cesvaines novada 
domes deputāti (ne mazāk kā 5 de-

putāti), darba kolektīvi (ne mazāk 
kā 5 darbinieki), iestādes vai uz-
ņēmuma vadītājs, sabiedriskās un 
politiskās organizācijas (ne mazāk 
kā 5 biedri), iedzīvotāju grupas (ne 
mazāk kā 5 cilvēki).

Pieteikumā jānorāda:
1. Pretendenta vārds, uzvārds, 

dzīvesvietas adrese, nodarbošanās.
2. Nominācija, kurā pretendents 

tiek nominēts, un pamatojums.
3. Pieteicējs – vārds, uzvārds, dzī-

vesvietas adrese, nodarbošanās.
4. Pieteicēja paraksts, paraksta at-

šifrējums.
Pieteikumu iesniedz Cesvaines 

novada domē, pretendentu pieteik-
šanas termiņš – 15.oktobris.

Pretendentu pieteikumu izvērtē 
Cesvaines novada domes izveidota 
darba grupa, pēc kuras priekšliku-
ma dome pieņem lēmumu par Goda 
nosaukuma piešķiršanu.

Nominācijas paziņo un preten-
dentus apbalvo Latvijas Republi-
kas proklamēšanas dienas svētku 
pasākumā.

Apbalvojums – balva, ziedi.
Atkārtota pretendēšana – per-

sonas, kurām apbalvojums jau pie-
šķirts, goda nosaukumu tajā pašā 
nominācijā atkārtoti var piešķirt pēc 
5 gadiem.

V. Špats, domes priekšsēdētājs
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