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2014. gadā 
ieejot

Aizvadīts kārtējais gads. Atmiņā 
noteikti paliks sniegotā ziema un 
pavasara plūdi, kādi Cesvaines pusē 
nebija pieredzēti. 

Nozīmīgi notikumi risinājušies 
Cesvainē vai arī cesvainieši tajos pie-
dalījušies. Svarīgākais, acīmredzot, 
bija Dziesmu un deju svētki, kuri 
cesvainiešiem iesākās pie Cesvaines 
pils un turpinājās Rīgā. Aiztrauca 
Novada svētki, kurus tradicionāli 
uzskatām par vasaras kulmināciju. 
Pēc tam Teātra svētki, un stadionā 
atkal atgriezušies Jātnieku sporta 
svētki. 

Pa vidu kultūras pasākumiem no-
tika arī pašvaldību vēlēšanas. Un 
mums jau pusgadu strādā jauna 
deputātu komanda. Lai viņiem izdo-
das!

Gada beigās visu Latviju, tai skaitā 
arī Cesvaini, pārsteidza Zolitūdes 
traģēdija. Pat atjaunojot neatkarību, 
mums bija mazāk upuru. Tas liek 
aizdomāties par dzīves pavediena 
trauslumu un tās jēgu.

Bet nu gaidām Jaungada salūtu! 
Jaunajā gadā mūs atkal gaida jau-
ni darbi. Tā kā domām patīk ma-
terializēties, piedomāsim pie mūsu 
lielā plāna – sporta zāles būvniecības. 
Skaists, bet grūts mērķis. Un tikai 
kopā varam to veikt!

Nopietni jāizspriež, ko vēlēsim 
Eiroparlamentā un savā Saeimā. Vai 
mācēsim atšķirt „viendienītes” parti-
jas no kaut cik stabilām.

Novēlu patīkamu pārdzīvojumu, 
cerību un veselības pilnu Jauno – 
2014. – Zirga gadu!

Jūsu pašvaldības vadītājs  
Vilnis Špats

Pieliec savu  roku „Sudraba Vītoli” celtniecībā!

No Zelta ābeles – brīnumābeles –
Sirdī lai kāda sēkliņa krīt!
Kā Ziemassvētku vakarā,
Tā Jaungada gājumā,
Palīdzot laimi ieraudzīt…
 /A.Ķirškalne/

 Gaišus, mīlestības un labu domu piepildītus 
Ziemassvētkus! 

Lai Jaunajā gadā izdodas izjust prieku par 
apkārt esošām, bet vēl nepamanītām lietām!

              Cesvaines novada dome

Gada nogale Grašu bērnu ciematā 
ir bijusi īpaša ar to, ka pēc ilgstošas 
plānošanas ir sākušies darbi pie 
bērnu ciemata ceturtās mājiņas 
celtniecības.

Grašu bērnu ciemata vadītāja San-
dra Stade vairāk stāsta par mājas 
buvniecību: – Celtniecību esam sadalī-
juši divos posmos. Šogad ir izdevies 
piesaistīt ziedotājus, lai veiktu pirmā 
posma uzdevumus. Nupat ir izvei-
dots pagaidu ceļš un uzsākta pamatu 
būvniecība. Nākamgad turpināsim 
otro posmu – celsim māju, cerot, ka 
varēsim to nodot ekspluatācijā gada 
beigās.

Šobrīd mājas celtniecībai 
ir saziedota tikai puse no ne-
pieciešamajiem līdzekļiem. 
Tādēļ mēs aicinām visus, 
kas vēlas un var atbalstīt mūs 
šajā darbā, ziedojot savus 
līdzek-ļus vai celtniecības 
materiālus. Jāpiemin, ka 

Grašu bērnu ciemats ir sabiedriskā 
labuma organizācija un ziedojot VID 
jums vai jūsu uzņēmumam piemēros 
nodokļu atlaidi. Mājai piešķirts no-
saukums „Sudraba Vītoli”. Dzīvojamā 
māja projektēta divos stāvos un 
paredzēta astoņu bērnu izmitināšanai. 
Tajā būs četras bērnu guļamistabas, 
audzinātāja istaba, lielā atpūtas 
telpa, virtuve un ēdamzāle. 1. stāva 
ziemeļaustrumu galu aizņems garāža.

Kā stāsta Sandra Stade, lēmums par 
ceturtās mājas būvniecību pieņemts 
tādēļ, ka Latvijas pašvaldības arvien 
biežāk zvana un lūdz ievietot bērnus. 

Nav būtiski, vai esi privātpersona 
vai uzņēmuma pārstāvis. Ceturtās 
mājas būvniecībā vari palīdzēt, zie-
dojot celtniecības materiālus; ziedojot 
mēbeles, santehniku, virtuves iekārtu, 
žalūzijas vai citas lietas; veicot zie-
dojumu ar norādi „Sudraba Vītolu” 
celtniecībai.

Viņi novērtē to, ka Grašu bērnu cie-
mats ir neliela iestāde, kurā individuāli 
var strādāt ar katru bērnu. – Šobrīd 
esam ielikuši tikai mājas pamatus, bet 
ziemā jāmēģina piesaistīt ziedotāji. 
Tas noteikti nebūs viegli, bet ceram, 
ka varbūt arī Latvijā ir cilvēki, kas var 
mūs atbalstīt. Nevar jau vienmēr tikai 
cerēt uz ārzemnieku atbalstu, – atklāj 
Sandra. 

Ir Ziemassvētku laiks. Grašu bērna 
ciemata bērni būtu priecīgi ne tikai 
par kādu mantu, bet arī par cilvēku 
klātbūtni un kopā pavadīto laiku. 
– Reizēm cilvēki var palīdzēt arī ar 
savām zināšanām un prasmēm. Varbūt 
grib pieteikties kāds frizieris, kurš 
bērniem apgrieztu matus un izveidotu 
frizūras. Varbūt kāds tepat, Cesvainē, 
var bērnus uzaicināt uz baseinu. Varbūt 
ir  kāds foto entuziasts, kas gribētu sa-

Piedalies projektā!

vas prasmes iemācīt kādam no Grašu 
bērnu ciemata jauniešiem. Iespējas, 
kā iepriecināt bērnus un jauniešus, ir 
dažādas. Tas var būt arī kāds finansiāls 
atbalsts, lai varētu noorganizēt ekskur-
siju. Galvenais, lai ir vēlme sagādāt 
prieku otram!

 Kristīne Vilciņa, 
foto no Grašu bērnu ciemata arhīva

2013. gada 12. decembra 
domes sēdē:

• Izdeva saistošos noteikumus Nr.15 
„Grozījumi Cesvaines novada domes 2009.
gada 24.jūlija saistošajos noteikumos Nr.3 
„Cesvaines novada pašvaldības nolikums”

• Ievēlēja domes Iepirkumu komisijā 
Uģi Fjodorovu, Ivetu Raimo, Līgu Ozolu, 
Elitu Kvēpu, Veltu Trofimovu. Par domes 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāju ievēlēts 
Uģis Fjodorovs. Iepirkuma komisija darbu 
sāk ar 2014. gada 1. janvāri.

• Apstiprināja Cesvaines novada teritorijas 
plānojuma 2008. – 2020.gadam grozījumu 
3.redakciju kā Cesvaines novada teritorijas 
plānojuma 2008. – 2020.gadam grozījumu 
galīgo redakciju. Nolēma nodrošināt Ces-
vaines novada teritorijas plānojuma 2008.– 
2020.gadam grozījumu galīgās redakciju 
publiskošanu no 2013.gada 23.decembra 
līdz 2014. gada 14. janvārim, paredzot, ka 
galīgā redakcija tiek ievietota Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmā un 
pašvaldības mājaslapā.

• Nolēma slēgt sabiedrisko pa-
kalpojumu līgumu par siltumapgādes 
pakalpojuma sniegšanu Cesvainē ar SIA 
„Cesvaines siltums” uz 10 gadiem.

• Izdeva noteikumus par naudas 
balvu piešķiršanu Cesvaines novada 
pašvaldības institūciju darbiniekiem 
(līdz 15 latiem gadā).

• Apstiprināja amatus Cesvaines 
Sociālajā dienestā un Cesvaines 
novada bāriņtiesā, kurus ieņemošie 
darbinieki ir pakļauti reālam veselības 
apdraudējumam (riskam). Nolēma 
nodrošināt lēmumā norādīto amatu 
ieņemošo darbinieku veselības ap-
drošināšanu, ņemot vērā Valsts un 
pašvaldību institūciju un amatpersonu 
atlīdzības likuma normas, atbilstoši 
iestādei piešķirtajiem finansēm.

• Izveidoja domē 0,5 amata vienības 
sporta organizators ar amata algu 0,5 
amata vienībām Ls155 mēnesī ar 2014.
gada 1.janvāri

• Nolēma piedalīties Sabiedrības 
integrācijas fonda un SIA „Hannu-pro” 

realizētajā projektā „Demogrāfisko pasā-
kumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu 
ģimeņu apliecības – Goda ģimenes kartes 
ieviešana”. Noslēdza sadarbības līgumu 
par projekta īstenošanu.

• Atļāva SIA „AL Denta”  izmantot 
zobārstniecības prakses personālam 
un pacientiem domes ēkas Pils ielā 1A 
pirmā stāva foajē un tualeti, nosakot 
nomas maksu 15 euro mēnesī, tai skaitā, 
PVN, uz 5 gadiem.

• Izslēdza no uzskaites Cesvaines 
Sociālā dienesta Sociālās aprūpes 
nodaļas nolietojušos pamatlīdzekļus

• Nolēma atbalstīt ar līdzfinansējumu 
Ls 300 Andas Līces grāmatas „Lielais 
lakats” izdošanu izdevniecībā „Nordik” 
no domes budžeta līdzekļiem, pretī 
saņemot 30 grāmatas eksemplārus 

• Paredzēja 2014. gada pašvaldības 
budžetā līdzfinansējumu līdz Ls 200 
Cesvaines novada sportistu dalībai 
smagatlētikas un cīņas sacensībās 
2014. gadā, naudu pārskaitot pēc rēķina 
saņemšanas no Smagatlētikas un cīņas 

kluba „Madona”.
• Nolēma piešķirt pašvaldības 

administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušiem pirmsskolas vecuma 
bērniem saldumu paku – katram Ls 2,25 
vērtībā; pašvaldības administratīvajā 
teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem 
ilgdzīvotājiem virs 90 gadiem un 
pansionāta klientiem saldumu paku 
– katram Ls 2,90 vērtībā.

• Atļāva no pašvaldības ziedojuma 
konta SEB bankas ziedojumu Ls 400 ar 
mērķi – Cesvaines bibliotēkai – izlietot 
jauna datora iegādei.

• Iznomāja A.O. zvejas tiesības pri-
vātajā Jurgucu dīķī pašpatēriņa zvejai 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. 
gada 31. decembrim.

• Apstiprināja zemes ierīcības pro-
jektu, atdalītajām zemes vienībām 
piešķīra adresi un īpašuma lietošanas 
mērķi. 

• Nolēma, ka Cesvaines internāt-
pamatskolas internāta ēkā Augusta 
Saulieša ielā 1, istabu (turpmāk– 

Krīzes istaba), kas sadalīta divās 
istabās, paredzēt krīzes situācijā 
nonākušu pašvaldības ģimeņu 
īslaicīgai izmitināšanai. Noteica maksu 
pašizmaksas apmērā par krīzes situācijā 
nonākušu pašvaldības iedzīvotāju 
īslaicīgu izmitināšanu Krīzes istabā pēc 
grāmatvedības aprēķiniem. Cesvaines 
internātpamatskola sniedz ēdināšanas 
pakalpojumu četras reizes dienā 
Krīzes istabā ievietotajai ģimenei par 
pašizmaksu. Noteikt, ka maksu par 
ģimenes uzturēšanos krīzes istabā maksā 
Cesvaines Sociālais dienests vai krīzes 
istabā izmitinātā ģimene pēc vienošanās 
ar Cesvaines Sociālo dienestu.

• Noteica maksu par naktsmītni 
Cesvaines internātpamatskolas internātā 
istabā, kurā ir četras gultasvietas: viens 
īrnieks istabā – Ls 84,70 mēnesī; divi 
īrnieki istabā – katram Ls 42,35 mēnesī; 
trīs īrnieki istabā – katram Ls 30,25 
mēnesī; četri īrnieki istabā – katram 
Ls 18,15 mēnesī. Maksas noteiktas ar 
PVN.



� Cesvaines Ziņas

Deputāta portrets
Šajā numurā par deputāta darbu un citām ar 

Cesvaines novadu saistītām lietām publicējam 
interviju ar Didzi Bauni. Zīmīgi, ka pirms 10 
gadiem –  2003. gada 1. augustā – Cesvaines 
vidusskolas absolvents sāka strādāt par savas 
skolas direktoru.

Pastāstiet par būtiskākajiem notikumiem, 
kas ir bijuši kā atskaites punkti, strādājot par 
vidusskolas direktoru?

– Kad pieteicos konkursam, viens no 
nosacījumiem bija uzrakstīt piecu gadu programmu 
par to, kā redzu savu darbību skolā, kas jāpaveic. 
Protams, galvenais uzdevums bija jaunas skolas 
būvniecība. Pēc šiem pieciem gadiem, pārskatot 
šo programmu, konstatēju, ka lielākā daļa no 
iecerētā ir paveikta. Biju norādījis, ka skolēnus un 
skolotājus vajadzētu iesaistīt starptautiskos projek-
tos, lai gūtu citu valstu pieredzi. Šodien tas viss 
notiek. Ir īstenojusies iecere, ka  skola ir ne tikai 
izglītības iestāde, bet arī kultūras centrs.  Šeit katru 
vakaru notiek dažādas aktivitātes – skolēni nāk 
muzicēt, notiek auto apmācība, pieaugušo izglītība. 
Man prieks, ka skolā atdzīvojušās estrādes gru-
pas. Tas noticis, pateicoties skolas saimnieka 
Alvja Duplinska iniciatīvai. Saku paldies visiem 
skolotājiem, kas šajā jomā ar bērniem darbojušies 
– Alvim, Mārim Raudam, Mārim Ozoliņam un šā 
brīža skolotājam Aināram Melbārdim. 

Skola ir uzcelta. Kā vidusskola sevi pozicionē 
tālāk?

– Piepildās prognozes, ka skolā palielinās to 
bērnu skaits, ar kuriem jāstrādā pēc speciālām 
programmām. Nāk bērni ar īpašām vajadzībām, 
uzvedības traucējumiem. Kopā ar skolotājiem 
esam konstatējuši, ka reizēm neesam tam gatavi. 
Ir jāmācās strādāt citādāk. Bērni no skolotāja pie-
prasa aizvien lielāku darbu. Nav iespējams strādāt 
kā pirms 10 gadiem. Visu laiku jāseko katram 
skolēnam līdzi, jāpielieto citas metodes, lai kaut ko 
iemācītu.

Skolēnu skaits arī sarūk…
– Tas ir jautājums, par kuru negribas daudz 

domāt. Tas ir zināms fakts. Šo desmit gadu laikā 
katru gadu skolēnu skaits ir samazinājies, un šis 
process jau  bija sācies pirms tam. Šis faktors 
psiholoģiski negatīvi ietekmē strādājošos un kavē 
skolas attīstību. Skolotājiem nākas samazināt slodz-
es, taču piesaistīt jaunus skolotājus arī ir grūtāk, jo 
tā slodze, kas veidojas, jaunam skolotājam ir par 
mazu. 

Kas jūs pamudināja kandidēt par deputātu? 
– Piekritu tāpēc, ka kādam tas ir jādara, un man 

šķiet, ka es varu pieņemt  tādus lēmumus, kas ir 
svarīgi Cesvainei. Esmu nostrādājis divus sasauku-
mus, šis ir trešais. Deputāta darbam jāpatērē daudz 

laika, turklāt jāpieņem atbildīgi 
lēmumi. 

Esot par deputātu, tieši 
vai netieši ir iespēja ietekmēt 
lēmumus, kas svarīgi vi-
dusskolai?

– Kā pozitīvo šajā dar-
bā vērtēju to, ka man ir 
informācija par to, kas notiek 
domē. Taču es nedomāju par 
savas iestādes labumiem. Ja esi 
deputāts, tev jāskatās kopumā, 
jāredz visas iestādes un ar 
pārējo komandu jāvienojas 
par mērķiem. Ja katrs vadītājs 
deķīti vilks uz savu pusi, tas 
nebūs pareizi. Jāsaprot, kas 
novadam ir svarīgāks. Šobrīd 
esam vienojušies, ka tā ir 
sporta zāle. Ne tikai tāpēc, ka 
skolai tā vajadzīga, bet novad-
am – skolēniem, jauniešiem, 
pieaugušajiem. Otra prioritāte 
ir pansionāts. Tāpēc mēs 
– deputāti – vienojamies. Jāredz ir  visas  novada 
vajadzības, nevar skatīties tikai savas iestādes 
robežās. 

Vai bijis kāds lēmums, ko bijis grūti pieņemt, 
vai valdījusi nevienprātība?

– Uzreiz prātā nenāk. Visi lēmumi, kas pieņemti, 
ir sīki izrunāti, pieaicināti cilvēki un vienmēr ir 
papildu informācija.  Tā kā šie jautājumi tiek izrunāti 
iepriekš komitejās, domes sēdē ir salīdzinoši viegli 
pieņemt lēmumu. Uzskatu, ka deputātu sastāvs ir 
gudrs un pozitīvi domājošs, tāpēc lieli strīdi nav 
notikuši.

Pēc 21. novembra notikumiem Rīgā, Zolitū-
dē, ir pievērsta pastiprināta uzmanība pēdējos 
gados ekspluatācijā nodotām būvēm. Vai pastāv 
kādas bažas par skolu?

– Vienmēr bīstamās situācijas, kas radušās skolā, 
ir novērstas.  Tāda tika pamanīta skolas ednīcā, kur 
bija ieplaisājusi stikla jumta pakete. Stikla jumts tika 
nomainīts ar drošu jumtu, kuram uzlikām metāla 
segumu. Nesen nomainījām sabrukušo jumta segu-
mu pie ieejas. Par bērnu drošību tiek domāts. Bija arī 
jautājums par drošību sporta hallē. Mēs pasūtījām 
eksperta vērtējumu, kas atzina, ka uzturēties tur ir 
droši. No mūsu puses – cik varam, tik izdarām.

Zolitūdes gadījumā, manuprāt, bija nepro-
fesionālisms, bezatbildība no projektētāja un 
būvnieka puses. Pat, ja projekts ir nepareizs, tad 
tāpēc būvniekiem ir augstākās izglītības, lai to 
redzētu un iebilstu. 

Kas jūs aizrauj ārpus direktora darba un 

2013. gada 14. novembra domes sēdē:
• Piešķīra augstāko Cesvaines novada pašvaldības 

apbalvojumu –  medaļu „Par nopelniem Cesvaines 
novada labā” Vilfrīdam Egonam Kanaviņam 
un Gunāram Agrīnam Kornetam, 1. pakāpes 
pašvaldības apbalvojumu „Cesvaines novada domes 
Atzinības raksts” piešķīra Inesei Lūsei, Marutai 
Krūmiņai un Ritai Briņķei. 

• Izdeva saistošos noteikumus Nr.14 „Pašvaldības 
aģentūras “Cesvaines tūrisma centrs” maksas pa-
kalpojumi”. Noteica Cesvaines tūrisma centra darba 
laiku: no 1. maija līdz 31. oktobrim no plkst. 10:00 līdz 
19:00; no 1. novembra līdz 30. aprīlim no plkst. 10:00 
līdz 16:00.

• Izslēdza no Cesvaines vidusskolas pamatlīdzekļu 
uzskaites nolietojušos inventāru.

• Ņemot vērā eiro ieviešanas kārtības likuma 
noteikumus, grozīja Cesvaines bibliotēkas lietošanas 
noteikumu 4.8., 4.9. un Kraukļu bibliotēkas 
lietošanas noteikumu 17. un 18. punktus. Svītroja 
Kraukļu bibliotēkas lietošanas noteikumu 11. 
punktu. Jaunie lietošanas noteikumi stājas spēkā ar 
2014. gada 1. janvāri. 

• Nolēma apmaksāt nepilngadīgo trūcīgo ģimeņu 
divu bērnu pusdienu maksu Ērgļu vidusskolā no 
2013. gada 1. novembra līdz 31. decembrim.  

• Atbalstīja ar līdzfinansējumu Ls 200 jeb 285 
euro fonda „Sibīrijas bērni” dokumentālās filmas 
„Kur palika tēvi?” veidošanu. 

• Atļāva Cesvaines pirmsskolai „Brīnumzeme” 
no pašvaldības ziedojumu konta Taipejas misijas 
Latvijas Republikā vēstnieka KO Kuang-Yueh 
kunga ziedojumu ar mēŗki – Cesvaines pirmsskolas 
izglītības iestādei „Brīnumzeme”– izlietot inventāra 
iegādei par Ls 547,05: kokle – Ls 85, ksilofons– 
27,85, mazās kongas – Ls 32,30, porolona baseins ar 
bumbiņām – Ls 401,90.

• Ierosināja Izglītības un zinātnes ministrijai 
apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas 
Atzinības rakstu Cesvaines vidusskolas sporta 
skolotāju Zigmāru Gulbi, Ausmu Ozolu, Māru 
Skridi, Ingunu Luci, Inesi Āri, Sarmu Kurmi, Antru 
Graudupi.

• Mainīja nosaukumu nekustamajam īpašumam.
• Deleģēja Jēkabpils pilsētas pašvaldībai Izglītības 

likuma 17. panta trešās daļas 19. punktā noteikto 
Cesvaines novada domes funkcijās ietilpstošo 
uzdevumu – nodrošināt pašvaldības pedagoģiski 
medicīniskās komisijas darbību un pieejamību 
bērniem ar speciālām vajadzībām. Apstiprināja 
deleģēšanas līguma projektu.

2013. gada 29. novembra ārkārtas 
domes sēdē: 

• Nolēma nepiedalīties Eiropas Ekonomikas 
zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada pe-
rioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma 
saglabāšana un atjaunošana” neliela apjoma 
grantu shēma” Kultūras mantojuma saglabāšana” 
projektā – „Cesvaines pils kultūrvēsturiskā man-
tojuma saglabāšana un atjaunošana”, jo projekta 
maksimālais finansējums, ko var iegūt, ir 250 000 
eiro, bet sastādītā tāme, kas paredzētu atjaunot 
Cesvaines pils jumta centrālo daļu, ir 1 035 413 eiro, 
savukārt tikai konstrukcijas ar pagaidu segumu– 
587 863 eiro.

deputāta pienākumiem?
– Mans hobijs un mazais 

bizness ir biškopība. Patīk 
savā mežā sagatavot malku 
ziemai un pie reizes izvēdināt 
galvu. Ja laiks, lasu grāmatas,  
man viens no vismīļākajiem 
žanriem ir detektīvs. Interesē 
informācija, kas detektīvos 
ir kā fons – vēsturiskie noti-
kumi, sadzīve, savstarpējās 
attiecības. 

Vēl cita aizraušanās – dažāda 
veida ceļojumi. Ļoti interesan-
ti iepazīt cilvēku domāšanu un 
dzīves apstākļus citās valstīs.

Vai ir kādi jautājumi, kas 
jūs satrauc globālā un Latvi-
jas mērogā?

– Globāli mani satrauc val-
stu bezatbildība, patērējot 
neatjaunojamos dabas resur-
sus. Tas noved zemeslodi pie 
katastrofas un žēl, ka tādas 

lielvalstis kā Ķīna, Krievija, ASV šo visu ignorē. 
Latvijā uztrauc cilvēku politiskā bezatbildība, 

tajā skaitā, arī pašu politiķu. Cilvēki neinteresējas 
par to, kuri politiskie spēki ir lojāli Latvijai, kas 
domā par valsts attīstību. Ārkārtīgi liela ir politiskā 
neizglītotība. To pierāda Rīga, kur vēlētāji balso 
par sīkiem personiskajiem labumiem (piemēram, 
par bezmaksas sabiedrisko transportu), nedomājot 
par pilsētas ilgtermiņa attīstību. Cilvēki nesaprot, 
ka tā ir tā pati nauda, ko maksā nodokļu maksātāji. 
Naudu ražo uzņēmumi, pašvaldības to tikai 
pārdala. Nepatīk latviešu žēlošanās, vainojot valsti 
visās ķibelēs.  Mūsu valsti pašiem tās pilsoņiem 
vajadzētu slavēt un lepoties ar to. Mēs paši esam 
valsts! Ja esam kādreiz ievēlējuši sliktus tās 
pārvaldītājus, tad paši esam līdzatbildīgi. Domāju, 
ka Valdis Dombrovskis bija labs valdības vadītājs, 
jo domāja par Latvijas izaugsmi, nevis tikai par 
saviem personīgajiem labumiem.

Ko Ziemassvētki nozīmē jums? Ko novēlat 
cesvainiešiem?

– Man tie ir ģimenes svētki. Vispār visiem šajā 
laikā  jāaizmirst konflikti, jādomā pozitīvi. Jāmeklē 
atbilde uz to, ko es varu darīt, lai visiem būtu labāk. 
It īpaši, ja tas neko nemaksā.

2014. gadā vēlos, lai jautājums par sporta zāli 
virzītos uz priekšu. Savukārt cesvainiešiem vēlu 
gaišas domas, aizmirst negatīvo un pārvērst to 
pozitīvās lietās!

Kristīne Vilciņa, autores foto

Cesvaines pils esošā situācija
Kopš 2002. gada, kad Cesvaines pili skāra 

postošais ugunsgrēks, pašvaldība ar dažādu 
līdzekļu palīdzību ir centusies atjaunot pili. Kā 
stāsta domes priekšsēdētājs Vilniš Špats, jumts, 
kas ir primārais, atjaunots abiem pils spārniem un 
torņiem. Realizēti dažādi mazāki projekti. Kopā 
atjaunošanas darbos līdz šim ieguldīti  576 832 Ls, 
kas lielākā daļa ir pašvaldības budžets. Taču ikvi-
ens zina, ka vislielākās izmaksas nepieciešamas 
pils jumta centrālās daļas atjaunošanai. Lai iegūtu 
finansējumu, pašvaldība centusies piesaistīt 
līdzekļus, iesniedzot projektus vairākiem fondiem, 
taču līdz šim atbalsts nav gūts. Pateicoties Ces-
vaines novada muzeja speciālistei Daigai Matrozei, 
kas aktīvi raksta projektus Valsts kultūrkapitāla fon-
dam, vairākas Cesvaines pils iekštelpas izjutušas 
restauratora roku.  Esošais centrālās daļas jumts 
kalpojis vairāk nekā 10 gadus, tam ir atjaunots 
ruberoīda segums un vairākkārt veikti remontdar-
bi.

Pēc Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instru-
menta 2009. – 2014. gada perioda programmas 
„Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un 
atjaunināšana” projektu konkursa izsludināšanas 
pašvaldība nolēma piedalīties un iesniegt projek-
tu, kas paredz realizēt Cesvaines pils rekonstruk-

ciju un restaurāciju 4. kārtu – „Centrālās daļas 
jumta atjaunošana”.  Tika aktualizēts projekts un 
tāmes, jo esošās bija novecojušas un neatbilda 
pašreizējai ekonomiskajai situācijai valstī. Paralēli 
sākās darbs pie projekta rakstīšanas un pietei-
kuma formas aizpildīšanas. Projekta maksimālais 
finansējums, ko varēja iegūt, – 250 000 eiro. Pie-
teikuma formas aizpildīšanas laikā tika saņemta  
projektētāju sastādītā tāme, kurā norādīts, ka 4. 
kārtas realizācijai nepieciešami 1 035 413 eiro. Ar 
projekta autoriem saskaņojot daļēju apjomu, kas 
paredzētu  uzklāt centrālās daļas jumta konstruk-
cijai pagaidu segumu, izmaksu tāme samazinās 
gandrīz uz pusi – 587 863 eiro. Ir skaidrs, ka 
pašvaldībai finansējuma nepietiek pat pagaidu 
jumtam. Cesvaines, Lubānas un Varakļānu no-
vada  apvienotās būvvaldes arhitekts Jānis Liepiņš 
atklāja arī savu notāju šajā jautājumā: – Situāciju 
ar Cesvaines pils vidusdaļas jumta atjaunošanu 
šobrīd raksturo sakāmvārds “Ko nevar celt, to ne-
var nest.”  Esam izdarījuši visu, lai projekts būtu 
aktualizēts atbilstoši pastāvošajai likumdošanai un 
saprastu, cik jumta izbūve maksā šobrīd. Tas, ko ar 
nožēlu jāatzīst, – pašreizējās pašvaldības iespējas 
(šeit ņemta vērā arī dažādu finanšu projektu pie-
saiste) ne uz pusi nesedz nepieciešamās būvdarbu 
izmaksas. Manuprāt, ņemot vērā mūsu novada 
līdzekļu pieejamību, risinājums meklējams plašāk. 
Cesvaines pils ir Valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis. Šobrīd tā uzturēšana uzlikta par 
pienākumu tikai Cesvaines novada iedzīvotājiem. 
Mēs ziedojam jauniem objektiem, piemēram, 
“Likteņdārzam”,  bet novārtā esam atstājuši esošās 
vērtības. Mēs esam bijuši kūtri, lai lūgtu palīdzību. 
Šķiet, ir īstais laiks, jo pagaidu izbūvētā jumta 
konstrukcija un klājums nav arhitektūras pērlei 
cienīgs. 

Lai meklētu risinājumu, 29. novembrī  tika 
sasaukta ārkārtas domes sēde, lai lemtu par 
piedalīšanos projektu konkursā, ņemot vārē tāmes 
aktualizāciju. 

Sēdē piedalījās visi 9 deputāti un, uzklausot pro-
jekta vadītājas Ivetas Raimo, muzeja speciālistes 
Daigas Matrozes un domes izpilddirektora Uģa 
Fjodorova teikto, izteicās katrs deputāts. Gandrīz 
vienbalsīgi deputāti atzina, ka Cesvaines novada 
prioritāte ir sporta halle un pansionāts. Deputāts 
Matīss Vasks atrada interesantu salīdzinājumu: 
„Mums pieder rolsroiss, kuru esam sasituši, 
bet naudas pietiek tikai viena riteņa nomaiņai.” 
Domes priekšsēdētājs neslēpj, ka pils ir viena no 
prioritātēm. Tā ir mūsu sirds, kas arī jāatjauno. 
Deputāti vienojās, ka, zinot prioritātes un iespējas, 
mēs varam pašvaldību pakļaut maksātnespējas 
riskam. Pastāv cerība, ka nākamajā plānošanas 
periodā tiks atvēlēts finansējums kultūras man-
tojuma saglabāšanai, un Cesvaines pils varēs 
pretendēt uz finansējumu pils jumta centrālās daļas 
atjaunošanai.

Mēģinājums pretendēt uz finanšu piesaisti 
pils jumtam aktualizējis jautājumu par to, ko pilī 
vēlamies redzēt un kādu to vēlamies redzēt. Tā kā 
prakstiski projekts tika izstrādāts, tad tajā esošā 
informācija un pavadošie dokumenti noteikti 
noderēs turpmākajam darbam un pretendēšanai 
uz citiem projektu konkursiem. Ir izstrādāts pro-
jekts Cesvaines pils darbības stratēģijai, kas 
paredz, ka Cesvaines pils ir Austrumvidzemes 
kultūras un mākslas izstāžu centrs. Ikvienam 
jābūt pārliecinātam par to, ka pili redzam kā vienu 
veselumu un ar vienu mērķi. Iespējams, tas būs 
nozīmīgs faktors, pretendējot uz Eiropas fondu 
līdzekļiem turpmāk.

Kristīne Vilciņa, autores foto

2013. gada 17. decembra ārkārtas
 domes sēdē: 

Ņemot vērā likumu „Grozījumi Dabas 
resursu nodokļa likumā”, kas stāsies spēkā 
2014. gada 1. janvārī un kurā paaugstināta 
nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu, 
Cesvaines no-vada domes 2011.gada 23.maija 
saistošo noteikumu Nr.10 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Cesvaines novadā” 20., 21. 
punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
39. panta pirmo daļu, Cesvaines novada dome 
noteica sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
maksu 15,23 euro par m3, ko veido maksa 
par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, uzglabāšanu – 6,93 euro par 
m3, atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā – 
5,90 euro par m3, dabas resursu nodoklis – 
2,40 euro par m3, Cesvaines novadā ar 2014.
gada 1.janvāri.

Konteinera vienas reizes izvešanas cena
Konteinera 
tilpums m3

Maksa euro 
ar PVN

0,12 2,21
0,14 2,58
0,24 4,42
0,26 4,79
0,66 12,16
0,75 13,82
1,1 20,27
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IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Stāstnieku konkurss notiek katru 
gadu. Vispirms klašu labākie runātāji 
novadā parāda savu prasmi stāstīt pasa-
ku, anekdoti un atgadījumu no dzīves. 
Labākie stāstnieki dodas uz konkursu 
Madonā. No Cesvaines vidusskolas 
Madonā sacentās 1. a klases skolēni: 
Valts Veismanis un Pēteris Apfelbergs, 
5. a klases skolēni: Liene Bērziņa un 
Nauris Ziediņš un 7. b klases skolnieks 
Eduards Aveniņš, kas Dižā stāstnieka 
titulu izcīnījis jau divas reizes un 
uzvarējis Anekdošu virpulī Rīgā.

Šogad Madonā bija liela konkurence, 
visi skolēni  bija izcili stāstnieki, kas aizrautīgi 
stāstīja patiešām interesantus un jautrus stāstus. 
Uz konkursu Rīgā tika izvirzīti Eduards Aveniņš 
un pirmklasnieks Valts Veismanis.

Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa”
Ar katru gadu Rīgā konkurence ir 

lielāka. Piedalīšanās šajā konkursā 
mūsu skolēniem ir liels piedzīvojums. 
Liels prieks par Valta Veismaņa 
izcilo sniegumu – 1. pakāpes 
diplomu un Dižā stāstnieka titula 
iegūšanu. Eduards Aveniņš saņēma 
Lielā stāstnieka titulu un 2. pakāpes 
diplomu. Atliek vēlēt Eduardam 
veiksmi nākamajā gadā, lai viņš 
trešo reizi tiktu pie Dižā stāstnieka 
titula un varētu cīnīties un kļūt par 
Stāstnieku kēniņu, kas ir augstākais 
sasniegums.

Liels prieks par cesvainieti Jēkabu Apfelbergu, 
kas šogad Rīgā kļuva par Stāstnieku ķēniņu. Pašlaik 
gan viņš mācās Madonas Valsts ģimnāzijā, bet Dižā 
stāstnieka titulu izcīnīja trīs reizes, vēl mācoties 

Cesvaines Mūzikas un mākslas skola
Pagājušajā mācību gadā skolai paveicās iegūt 

labu  flīģeli Weinbach no Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas. Oktobrī aicinājām Latvijā 
labi pazīstamo pianisti Elīnu Bērtiņu ieskandināt 
šo instrumentu ar izcilu kompo-nistu skaņdarbiem. 
Elīnas spēle ir ļoti tēlaina, pārdomāta, dziļi izjusta, 
tāpēc klātesošie klausītāji bija liecinieki patie-
sam mūzikas bau-dījumam, kuru grūti aizmirst. 
Kā pārsteigums koncerta nobeigumā izskanēja 
skaņdarbs kopā ar vijolnieci Elgitu Polloku, 
kura pirmo reizi apņēmīgi spēlēja  pēc pārciestās 
avārijas uz bedrainā Latvijas ceļa, kas pārvilka 
svītru vijolnieces karjerai. Pēc šāda koncerta rodas 
vēlme vēl un vēl baudīt ko līdzīgu. Mūsu skolā jau 
sen ir tradīcija vismaz reizi gadā aicināt izcilus 
māksliniekus, lai interesentiem būtu kāds īpašs 
notikums parastajā ikdienā un darba steigā. Šo 
tradīciju turpināsim arī nākotnē.

Šī mācību gada I semestris nemanot tuvojas 
izskaņai. Audzēkņu, skolotāju un vecāku kopdarbu 
parasti izvērtējam decembra koncertos. Tā no-

tika arī šajā reizē. No 9. līdz 13. decembrim katrs  
skolotājs veidoja savas klases audzēkņu  koncertu 
vecākiem, kurā piedalījās visi audzēkņi.  Šogad 
audzēkņi un skolotāji bija sevišķi aizņemti dažādos 
projektos vidusskolā vai citur, tāpēc dažus koncer-
tus atliksim uz janvāri, lai rūpīgāk sagatavotos. 
Atsaucāmies uz uzaicinājumu sniegt koncertu pilī 
Latvijas virsmežziņiem, kuru rīko Arvīds Greidiņš, 
kā arī piedalīties Cesvaines novada lauksaimnieku 
pa-sākumā, uz kuru uzaicinājumu izteica Māris 
Rauda. Ir gandarījums, ka mūsu mazās skolas 
audzēkņi un skolotāji var  koncertēt, ja novadā ir 
tāda nepieciešamība.

Skolas kolektīva vārdā novēlu visiem mūsu 
sadarbības partne-riem, atbalstītājiem  un mūzikas 
cienītājiem  gaišu domu un labu darbu piepildīšanos 
Ziemassvētkos un jaunus panākumus, tālejošas 
ieceres Jaunajā gadā!

Inta Stiene, Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolas direktore

Pirmsskolā „Brīnumzeme”
Pirmsskolā „Brīnumzeme” sācies Ziemassvētku 

gaidīšanas laiks, kas ļauj saklausīt un saskatīt  
brīnumu pat visparastākajā lietā, pat vispelēkākajā 
dienā. Ziemassvētku noskaņojumu bērnudārzā 

rada arī eglīšu  izstāde, par kuras tapšanu parūpējās 
arī bērnu vecāki. 11. decembra rīts iesākās ar 
neparastu rosību iestādes teritorijā, kur trīs rūķi 
draiskojās – vizinājās ragavās, pikojās, dejoja 
ap eglīti. Rūķi ieradās Ziemassvētku vecīša 
uzdevumā katrai grupai nogādāt ielūgumu uz 
Ziemassvētkiem. Pēcpusdienā ikviens tika aicināts 
uz lielās egles iedegšanu – kopīgiem spēkiem 
egle tika izrotāta ar virtenēm, bumbuļiem, kuru 
tapšanā aktīvi iesaistījās visu grupu bērni, iestādes 
saimniecības daļas vadītāja Irēna un elektriķis 
Māris, audzinātājas, auklītes un vecāki. Ieskaties 
vērīgi mūsu eglē! Tur ir arī maza daļiņa  no tevis 
– tavu roku un sirds siltuma.

Norunājot īpašus buramvārdus, eglē tika iedegtas 
lampiņas. Mūzikas skolotāja Irēna aicināja visus uz 

Novērsti plūdu 
postījumi

Decembra sākumā pašvaldībā izdevies pa-
beigt darbus, novēršot plūdu, kuri radās šī gada 
pavasarī, intensīvi kūstot sniegam, sekas.

Vislielākos postījumus plūdi nodarīja diviem 
tiltiem pār Sūlas upi un izskaloja caurtekas 
uz Urdavas un Āriņu upēm. Kopumā lielāki 
vai mazāki darbi tika veikti astoņās vietās, 
kopsummā iztērējot 130204,01 Ls, no tiem 
95034 Ls piešķīra valsts, 35170,01 Ls Cesvaines 
pašvaldība no saviem budžeta līdzekļiem. 

Tiltus un caurtekas atjaunoja SIA „MTE”, 
ceļu klātnes laboja arī z/s „Akmeņkrogs” un SIA 
„Cesvaines komunālie pakalpojumi”. 

Finansējums izlietots šādi:
1) caurteku atjaunošana uz Urdavas upes paš-

valdības ceļam Kočkares - Greķi – 11437,00 Ls;
2) ceļu klātnes atjaunošana pašvaldības ceļam 

Ķinderes - Āriņas –  3869,54 Ls;
3) ceļu atjaunošana uz Āriņas pašvaldības ceļa 

Ķinderes - Āriņas –  12887,75 Ls;
4) ceļu klātnes atjaunošana pašvaldības ceļam 

Ūbāni - Ģigurti  – 1771,44 Ls;
5) ceļu klātnes atjaunošana pašvaldības ceļam 

Āreskrieviņi - Slūžas –  757,00Ls;
6) tilta atjaunošana pār Sūlu uz pašvaldības 

ceļa Dreikās 45496,69 Ls;
7) tiltu atjaunošana pār Sūlu uz pašvaldības 

ceļa Čonkās  – 50512,59 Ls;
8) tiltu atjaunošana pār Kuju uz pašvaldības 

ceļa Bebros – 3472,00 Ls.
Noteikti jāpiebilst, ka pašvaldība, sastādot 

gada budžetu, nebija plānojusi naudu plūdu 
postījumu likvidēšanai. Tika nolemts neņemt 
kredītu, bet  saspiest  jau esošo 2013. gada, kas 
arī tika izdarīts. 

Informāciju apkopoja Vilnis Špats, 
pašvaldības vadītājs

Piemiņas akmens 
dakterim Aleksandram 

Lencam
Es nāku no tās vecākās mediķu paaudzes, kurai 

bija laime ārstēties un strādāt daktera Aleksandra 
Lenca dibinātā slimnīcā. Tas bija tanī laikā, kad 
Cesvaines slimnīca plauka un radoši strādāja, 
kad Cesvainē strādāja ļoti labs mediķu kolektīvs, 
kad Cesvaines apkārtnes iedzīvotājiem uz vietas 
bija pieejama jebkāda medicīniskā palīdzība, 
kad slimnīcā bija ķirurģiskā, ģinekoloģiskā, 
dzemdību, bērnu un terapeitiskā nodaļa. 
Tad strādāja tādi labi ārsti kā ķirurgi – dr. 
Augusts Lapiņš, dr. Markuss Ozols, dr. Apīnis, 
ginekoloģe akušere, dr. Astra Eikena, bērnu ārsts 
dr. Voldemārs Eikens, terapeiti dr. Jānis Lapiņš, 
dr. Silvija Garleja, dr. Marianna Tomiņa.

Tuvojoties slimnīcas  100. dzimšanas dienai, 
mūsu jaunais terapeits dr. Juris Lazovskis 
sevišķi ieinteresējās par slimnīcas dibinātāju 
dr. Aleksandru Lencu. Diemžēl muzejos par 
viņu bija skopas ziņa. Taču slimnīcas sanitāre 
Austra Štokmane zināja daktera Lenca atdusas 
vietu Ķinderu kapsētā. Un tā dr. Lazovskis 
saorganizēja mediķus, un šoferis Genādijs 
visus aizveda uz Ķinderu kapsētu, kur visi kopā  
sakopa ļoti aizaugušo kapu vietu. Pat Indulis 
Zvirgzdiņš ar velosipēdu no Madonas bija 
atbraucis palīgā.

Taču sakarā ar pārmaiņām valstī un līdz ar to 
arī Cesvainē šī kapu vieta atkal tika aizmirsta 
un aizauga. 

Bet tagad, pateicoties uzņēmīgiem, darbīgiem 
cilvēkiem, daktera Aleksandra Lenca kapa 
vieta ir sakopta un uzlikts piemineklis. Es visu 
mediķu vārdā izsaku lielu, lielu palies visiem 
tiem labajaiem cilvēkiem, kuri nežēloja laiku un 
pūles, lai padarītu šo labo darbu. Liels paldies!

Bijusī feldšere-vecmāte 
Cesvaines slimnīcā – Mudīte Gasparoviča 

kopīgām rotaļām. Mums bija arī savs brīnumaino 
svecīšu salūts, kas vienu parastu dienu pārvērta 
mazā brīnumā.

12. decembrī sirds siltumu, Ziemassvētku 
noskaņu un prieku Ziemassvētku ieskaņas 
koncertā „Sniegpārsliņas deja” maziem un 
lieliem dāvāja vokālais ansamblis „Domiņa”, 
skolotāju ansamblis un viņu vadītāja Irēna Lecīte. 
Koncerts bija īpašs ar to, ka vokālajam ansamblim 
„Domiņa” aprit jau 5 gadi. 

Lielu paldies mūzikas skolotājai Irēnai par 
ieguldīto darbu koncertu tapšanā teica ne tikai 
iestādes vadītāja, bet arī mazie vokālisti, kas kopā 
ar vecākiem bija sarūpējuši ziedus un kliņģeri. 
Vecāki novēl turpināt iesākto un neapstāties.   

 Jana Medniece

Cesvaines vidusskolā. Liels prieks par Jēkaba 
neatlaidību. Apsveicam!

Runātprasme katram cilvēkam ir pati svarīgā-kā 
prasme. Nemaz nav viegli pārvarēt satraukumu un 
uzstāties lielas publikas priekšā, būt atraktīvam, 
stāstīt droši, interesanti, lai publika saprastu un 
novērtētu. Un lielākā balva ir klausītāju aplausi 
un smiekli. Svarīgi izvēlēties interesantu pasaku, 
smieklīgu anekdoti un atcerēties jautru atgadījumu. 
Un tad vēl tas jāprot pasniegt klausītājiem. Te vietā 
sakāmvārds: ,,Kāds darbs, tāda alga.’’ Konkur-
sam jāgatavojas ļoti rūpīgi. Galvenais, lai katram 
stāstniekam patīk tas, ko viņš dara. Liels paldies 
vecākiem par atbalstu! Lai mūsu stāstniekiem vei-
cas arī turpmāk!

 
Ginta Libeka, direktora vietniece sākumskolā 

un skatuves runas pulciņa vadītāja

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.14
Cesvainē, 2013.gada 14.novembrī

(sēdes protokols Nr.11, 5.§)
Pašvaldības aģentūras “Cesvaines tūrisma centrs” 

maksas pakalpojumi
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17.panta 
otro daļu un ceturto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības aģentūras 
„Cesvaines tūrisma centrs” (turpmāk – aģentūra) 
sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi 
(pielikumā) un tiem noteiktos atvieglojumus.
2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra 
saņem skaidras naudas norēķinu veidā vai bez-
skaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu 
starpniecību.
3. Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem tiek noteikti 
šādi atvieglojumi:
3.1. Ieejas maksa Cesvaines pilī:
3.1.1. noteikta ieeja bez maksas: 
3.1.1.1. pirmsskolas vecuma bērniem (līdz 6 gadiem 
ieskaitot),
3.1.1.2. bāreņiem un internātskolu audzēkņiem,
3.1.1.3.1. un 2. grupas invalīdiem,
3.1.1.4. valsts un pašvaldību muzeju darbiniekiem, 
3.1.1.5. vienam skolotājam/audzinātājam (uz desmit 
skolēnu lielu klasi/pirmsskolas vecuma bērnu lielu 
grupu),
3.1.1.6.Cesvaines novada vispārizglītojošo iestāžu 
audzēkņiem mācību procesa nodrošināšanai,
3.1.1.7.Cesvaines novada pašvaldības oficiālajām 
delegācijām un viesiem.
4. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos 
līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši Aģentūras 
apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar maksas pakalpo-
jumiem saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā 

arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu 
samaksai.
5. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.
6. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Cesvaines novada domes 2011.
gada 12.maija saistošie noteikumu Nr.6 „Pašvaldības aģentūras „Cesvaines 
tūrisma centrs” maksas pakalpojumi
7. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī

N.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena 
euro

1. Ieejas maksa Cesvaines pilī pieaugušais 2,00
2. Ieejas maksa Cesvaines pilī skolēns, students, pensionārs 0,70
3. Ieejas maksa Cesvaines pilī Ģimene (2 pieaugušie un vismaz 2 

bērni līdz 18 gadu vecumam)
4,00

4. Ieejas maksa Cesvaines pilī 
gadā

Cesvaines novada pašvaldības 
iedzīvotāji – pieaugušie;
Cesvaines novada pašvaldības 
iedzīvotāji – skolēni, studenti, 
pensionāri

2 ,00

5. Ekskursija ar gidu pa 
Cesvaines pili 

1-10 cilvēki
10-30 cilvēki
30-45 un vairāk

7,50
10,00
20,00

6. Ekskursija pa Cesvaines pili ar 
gidu svešvalodā 

1-10 cilvēki
10-45 cilvēki

10,00
20,00

7. Ekskursija pa Cesvaini ar gidu 15,00
8. Kāzu ekskursija pa Cesvaines 

pili 
1-10 cilvēki
11-30 cilvēki
30-45 cilvēki

10,00
15,00
25,00

9. Kāzu ekskursija pa Cesvaines 
pili svešvalodā

1-10 cilvēki
10-45 cilvēki

15,00
30,00

Tirdzniecība ar suvenīriem 
aģentūrā un aģentūras 
organizētajos pasākumos

Uzcenojums Cesvaines uzņēmēju 
izgatavotajiem suvenīriem
Citu uzņēmēju izgatavotajiem 
suvenīriem

    15% 

     
   25%

Cesvaines novada domes saistošie 
noteikumi Nr.15

Cesvainē, 2013.gada 12.decembrī
(sēdes protokols Nr.13,4.§)

Par grozījumiem Cesvaines 
novada domes 2009.gada 24.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.3 
„Cesvaines novada pašvaldības 

nolikums”
Izdoti pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 1.punktu un 24.pantu
1. Izdarīt Cesvaines novada domes 
2009.gada 24.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Cesvaines no-
vada pašvaldības nolikums” šādus 
grozījumus:
1.1. papildināt noteikumus ar 
14.6.punktu šādā redakcijā 
„14.6. iepirkuma komisija 5 cilvēku 
sastāvā.”
1.2. noteikumu 44.punktā skaitli un 
vārdu „3000 latus“ aizstāt ar skaitli un 
vārdu „4000 euro”  
1.3. noteikumu 44.punktā skaitli un 
vārdu „1000 latus“ aizstāt ar skaitli un 
vārdu „1500 euro”  
1.4. noteikumu 46.punktā skaitli un 
vārdu „3000 latus“ aizstāt ar skaitli un 
vārdu „4000 euro”  
2. Noteikt, ka noteikumu 1.2., 1.3., 
1.4. punkts stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī.

V.Špats, domes priekšsēdētājs

Pielikums pašvaldības domes 2013.gada 14.novembra noteikumiem Nr.14
Pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” maksas

 pakalpojumu cenrādis 



� Cesvaines Ziņas

Godina novadniekus

„No darba neesmu bijies”

Tradicionāli valsts svētku pasākumā Cesvainē 
godina novadniekus. Cesvainieši  šajā reizē bau-
da arī pašdarbnieku sniegumu. 2013. gads gan 
Latvijas, gan novada mērogā kultūras dzīvē bija 
īpašs, jo vasarā tika aizvadīti 25. Dziesmu un 
15. deju svētki. Cesvaines novadu šajos svētkos 
pārstāvēja pieci amatiermākslas kolektīvi – 
jauktais koris „Cesvaine”, senioru koris „Virši”, 
tautas deju ansamblis „Cesvaine”, tautas deju 
ansambļa „Cesvaine”studija un deju kolektīvs 
„Sprīdītis”. 

Par veikumu Dziesmu un deju svētku stiprināša-
nā ar Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā 
Kultūras centra pateicību tika sveikta pašvaldība 
un visi Dziesmu un deju svētku kolektīvu vadītāji. 

Svētku pasākumā pašvaldība apbalvoja piecus 
novadniekus ar augstāko un 1. pakāpes apbalvoju-
mu. Augstāko pašvaldības apbalvojumu – medaļu 
„Par nopelniem Cesvaines novada labā” – saņēma 
Vilfrīds Egons Kanaviņš un Gunārs Agrīns Kor-
nets.

Vilfrīds Egons Kanaviņš 50 gadus strādājis 
Cesvaines vidusskolā par skolotāju, vienu gadu arī 
par skolas direktoru, enerģiju un zināšanas veltot 
bērnu un jauniešu izglītošanai, vienmēr iesaistījies 

kultūras un sabiedriskajā dzīvē. Būdams gids, 
dalījies ar savām zināšanām, iepazīstinot pils 
apmeklētājus ar visas Cesvaines vēsturi. Vilfrīds 
Kanaviņš ir savas skolas un valsts patriots un bijis 
Latvijas Tautas frontes dalībnieks.  

Gunārs Agrīns Kornets ar nelokāmo iestāšanos 
par neatkarīgu Latviju, ar skaidro redzējumu poli-
tiskos jautājumos,  ar spēju nešauboties pamatot 
savu viedokli izraisa patiesu cieņu. Aktīvi darbo-
jies Latvijas Tautas frontes un Pilsoņu kongresa 
darbā, vairākkārt bijis Cesvaines pašvaldības 
deputāts. Ilgus gadus Gunārs Kornets bijis Ces-
vaines pasta priekšnieks un ar atbildību izturējies 
pret uzticētajiem pienākumiem. Zirgi bijuši Gunāra 
lepnums, mīlestība un rūpes.  Viņš ir jātnieku sporta 
sacensību „Cesvaines kauss” dibinātājs, ilggadējs 
Cesvaines kora dziedātājs un dažādu sabiedrisku 
pasākumu atbalstītājs, joprojām izrāda interesi par 
kultūras un sabieriskās dzīves norisēm. 

Cesvaines novada domes 1. pakāpes apbalvo-
jums „Atzinības raksts” šogad pasniegts trīs no-
vadniekiem.

“Par atzīstamu un kvalitatīvu ieguldījumu no-
vada iedzīvotāju veselības un sociālajā aprūpē, 
par novada vides veidošanu un pašvaldības 

popularizēšanu” Atzinības raksts tika pasniegts 
ģimenes ārstei Inesei Lūsei. Inese Lūse gadu 
desmitiem rūpējusies par Cesvaines novada 
iedzīvotāju veselību un sociālo aprūpi. Ārstes 
sirsnīgā, iejūtīgā attieksme pret pacientiem un 
kompetence ārstniecībā  iedzīvotājiem palīdzējusi 
atgūt veselību. Pacienti novērtējuši ģimenes ārstes 
zināšanas, precizitāti un ieinteresētību medicīnis-
ko problēmu risināšanā. Jau vairākus gadus ārste 
Inese Lūse uzņēmusies arī grūto un atbildīgo 
pienākumu – būt par ārsti sociālās  aprūpes centrā.

“Par mūža ieguldījumu veselības aprūpē, 
profesionālo meistarību, par nesavtīgu atbalstu 
novada iedzīvotājiem” Atzinības rakstu saņēma 
Maruta Krūmiņa. Marutas Krūmiņas vienīgā 
darbavieta 51 gadu bijusi Cesvaines aptieka. Patei-
coties pašaizliedzīgajam darbam, profesionālajām 
zināšanām un laipnajai attieksmei, farmaceite 
palīdzējusi kaldināt Cesvaines labo slavu. Pārmaiņu 
laikos Maruta Krūmiņa uzņēmās pārņemt aptieku 
savā pārziņā. Ikvienā situācijā viņa spējusi atšķirt 
būtisko, paužot skaidru skatījumu par lietām un 
notikumiem, nebaidoties uzņemties atbildību. Ces-
vaines aptieka finansiāli atbalstījusi arī daudzus 
kultūras pasākumus novadā. 

“Par atzīstamu ieguldījumu kora dziedāšanas 
tradīciju turpināšanā un izkopšanā, par ilggadēju un 
talantīgu jaunatnes izglītošanu, par novada kultūras 
dzīves veicināšanu” Atzinības raksts pasniegts Ritai 
Briņķei. Rita Briņķe no 1982. līdz 1992. gadam 
strādājusi par kormeistari jauktajā korī „Cesvaine”, 
savukārt no 1992. līdz 2013. gada augustam bi-
jusi kora mākslinieciskā vadītāja. 16 gadi pavadīti 
Cesvaines mūzikas skolā, vadot arī bērnu kori, 
Cesvaines vidusskolas zēnu kori, 5-9. klašu un 10.-
12. klašu kori. Ritas Briņķes vadībā jauktais koris 
„Cesvaine” piedalījies visos viņas darbības laikā 
notikušajos Dziesmu un deju svētkos, iegūstot I un II 
pakāpes diplomus koru skatēs. Ritas Briņķes vadībā 
koris kuplinājis nozīmīgākos pasākumus Cesvainē, 
uzstājies Latvijā, Vācijā, Francijā, Norvēģijā. Veicot 
savus darba pienākumus, Rita Briņķe veicinājusi 
Cesvaines kultūras izaugsmi, spodrinot Cesvaines 
tēlu Latvijā un valstīs, kurās koris viesojies. 

 P.S. Decembra numurā bija paredzētas divas 
intervijas ar godinātajiem novadniekiem, taču 
veselības un personīgu apstākļu dēļ  tās tika at-
celtas. Intervijas tiks publicētas nākamajos avīzes 
numuros.

Kristīne Vilciņa

Valsts svētku mēnesī – novembrī – mēs patei-
camies par darbu ne tikai novada ietvaros, bet 
arī valsts mērogā, kur notiek dažādu apbalvo-
jumu pasniegšana. Šogad augstāko profesionālo 
apbalvojumu – inženiera Jāņa Lintera prēmiju – 
saņēma cesvainietis Guntis Krēsliņš, kas vairāk 
nekā 40 gadus strādā Latvijas valsts radio un 
televīzijas centra (LVRTC) Cesvaines radio un 
televīzijas stacijā (CRTS).

1993. gadā uzņēmumi Lattelecom, LMT un Tele2 
nodibināja Jāņa Lintera fondu. Fonds tika dibināts 
ar mērķi stimulēt atsevišķu personu un personu 
grupu ieguldījumu Latvijas radiofonijas un elek-
tronisko sakaru nozares vispusīgā attīstībā. Šis ap-

balvojums motivē speciālistus savā darbā meklēt 
inovatīvus risinājumus tehnoloģiju lietošanā, kā arī 
stimulē jauniešus apgūt inženierzinātnes. Inženieris 
Jānis Linters ir viens no radiofonijas pamatlicējiem 
Latvijā un inženiera vadībā 1925. gada 1. novembrī 
darbu sāka pirmais radioraidītājs Latvijā. 

Šī gada 1. novembrī Rīgas Tehniskās universitātes 
Lielajā aulā Latvijas elektronisko sakaru nozares 
speciālisti, tai skaitā arī četri LVRTC darbinieki, 
saņēma augstāko profesionālo apbalvojumu. Ces-
vainietis Guntis Krēsliņš apbalvojumu saņēma „Par 
mūža ieguldījumu elektronisko sakaru attīstībā un 
ekspluatācijā”.

– Protams, ir pagodinājums. Īpaši tāpēc, ka šim 
apbalvojumam mani virzījis kolektīvs, un šis ir augs-
tākais profesionālais apbalvojums manā darbā,– 
stāsta Guntis Krēsliņš. Rīgas elektromehānikas 
tehnikumu beidzu 1968. gadā, iegūstot radiotehniķa 
kvalifikāciju un radioaparātu būves specialitāti. 
Nonācu darbā Cesvainē, bet sanāca te pastrādāt 
tikai pāris mēnešus, jo iesauca armijā. Taču pēc tam 
atgriezos un varu teikt, ka no 1970. gada decembra 
nepārtraukti strādāju Cesvaines radio un televīzijas 
stacijā. 

Guntis ar prieku stāsta par to, ko zina vislabāk 
– inženiertehnisku, un izrāda CRTS telpas, kurās iz-
vietota visdažādākā aparatūra, kas nodrošina apraidi 
Cesvaines novadā un 70 km rādiusā. – Ar Cesvaines 
torņa palīdzību tiek nodrošināta apraide radio un 
televīzijai kā valsts, tā komerckanāliem. Pirms pie-

ciem gadiem tika nomainītas sistēmas, šobrīd viss 
ir salīdzinoši jauns. Grūti salīdzināt padomju laika 
tehniku  un to, ar  kādu strādājam šobrīd. Viss ir 
datorizēts un tas vien atļauj mums veikt stipri lielāku 
darba apjomu. Kādreiz, ja kaut kas notika, par to 
liecināja, ja pazuda attēls, iedarbojās signalizācija 
vai pazuda  skaņa. Taču tagad viss tiek uzrādīts 
datorā. 

Jāņa Lintera apbalvojumam iesniegtajā pie-
teikumā par Gunti teikts: „Pieredzē labprāt dalās 
ar jaunākās paaudzes darbiniekiem, uzņemas jauno 
darbinieku apmācību un ir sabiedriski aktīvs. Ar 
savu godprātīgo un pašaizliedzīgo darbu Guntis 
Krēsliņš ir iemantojis autoritāti un cieņu.” 

Guntis atzīst, ka darbs viņam ļoti patīk. Kā liela 
priekšrocība tiek uzskatīta, ka šis ir maiņu darbs, un 
tas nozīmē, ka ir iespēja apvienot to vēl ar kaut ko 
citu. Nenoliedzami, ir arī grūtas maiņas, kad naktī 
dators uzrāda problēmas un atpūsties neizdodas pat 
vēlās nakts stundās. 

– Apmācu jaunos darbiniekus, jo esmu viens no 
tiem, kas šeit strādā visilgāk. Ar jaunajiem izdodas 
sastrādāties labi, viņi nāk izglītoti, turklāt daudz ko 
specifiskāku var apgūt tepat uz vietas. Manuprāt, 
galvenais, lai cilvēks ir saprotošs un  nosvērts. Varu 
teikt, ka mums  ir laimējies ar jaunajiem puišiem un 
kolektīvu kopumā. 

Padomju saimniecībā Guntis strādājis ar rācijām, 
kā arī veicis dažādus ar radiotehniku saistītus re-
montdarbus. – No darba nekad neesmu bijies. 

Vienmēr esmu meklējis iespējas, kur izmantot 
savas zināšanas un kur var arī piepelnīties. Apbal-
vojumu uztveru mierīgi un eiforijā neesmu. Esmu 
piezemēts cilvēks un strādāju ar nopietnu attieksmi, 
tāpēc izrādīties nav mans pašmērķis. Taču liels 
paldies kolektīvam! Kaut visās iestādēs tāds bū-
tu! – novēl Guntis.

Kristīne Vilciņa, autores un LVRTC foto

Redzēt bērnu acīs prieku
Jau mazliet vairāk nekā pusgadu novadā 

darbojas Bērnu un jauniešu centrs, kuru vada 
Lāsma Markevica. Iesākumā nebija nekā, tikai 
idejas un vēlme darboties ar Cesvaines novada 
bērniem un jauniešiem. Šobrīd pēcpusdienās pie 
staļļu ēkas var redzēt bērnu un jauniešu rosību, 
jo tieši tur ir atvēlētas telpas Cesvaines novada 
Bērnu un jauniešu centram.

Kas bija pirmā lieta, ko, uzsākot strādāt, 
darīji?

– Pirmā lieta – lēnām visu iepazinu. Pirmais 
mēnesis iesākās ar apmācībām Cēsīs. Mācības 
man sniedza daudz ideju un iespēju, lai spētu sevi 
iedrošināt un paveikt visu iecerēto. No sākuma bija 
ļoti grūti, jo viss likās svešs, taču lēnām sāku visu 
iepazīt. Šāda amata vienība Cesvainē nekad nav bi-
jusi, tādēļ īsti nezināju, ar ko sākt, ko darīt un kā 
pareizi darīt. Bet ar laiku viss sāka veikties. Bija 
uzrakstīts projekta pieteikums Izglītības un zinātnes 
ministrijai, bet diemžēl projektu neapstiprināja, taču 
tas nelika apstāties. Uzrakstījām projektu „Sabiedrība 
ar dvēseli”, kuru atbalstīja. Šī projekta noteikumos 
bija minēts, ka viss jāveic pašu spēkiem, tāpēc kopā 
ar jauniešu grupu izremontējām Bērnu un jauniešu 
centru, kas  šobrīd darbojas. 

Lielu enerģiju un vēlmi turpināt darboties 
Cesvainē deva mūsu organizētās „Cesvaines no-
vada sportiskās spēles” un „Muižnieku turnīrs”, 
kas bija pirmie lielie paveiktie darbi pirms centra 
atklāšanas. 

Jau šobrīd ir skaidrs, ka centram nepiecieša-
mas lielākas telpas. Ko plānots  darīt šajā jomā?

– Jā, telpas ir mazas, bet katra lieta jāsāk no 
mazumiņa. Mēs varam cerēt uz kaut ko lielāku, bet 
no sākuma jāgaida, kad parādīsies līdzekļi jaunā 
pansionāta izveidei. Jo ātrāk tas notiks, jo ātrāk mēs 
tiksim pie lielākām telpām! 

Kā bērni un jaunieši pavada laiku centrā?

– Ļoti dažādi. Populārākais pavadīšanas laiks 
ir spēlēt spēli xbox360, kas darbojas jau no centra 
atvēršanas pirmajām stundām līdz pat darba die-
nas beigām. Citi spēlē galda spēles. Katru mēnesi 
organizēju zīmēšanas konkursus, katram mēnesim 
ir noteikts temats. Decembrī konkursa temats ir 
„Ziemassvētki”. Bērni konkursos piedalās ar lielu 
prieku, uzzīmējot  pat vairākus zīmējumus, jo 
vienmēr darbi tiek novērtēti un apbalvoti. Esmu 
organizējusi konkursus, kur bērniem jāatbild uz 
jautājumiem, piemēram, par Latviju.  Viņiem ir 
liels azarts acīs,  bērni mēģina uzminēt atbildes, lai 
saņemtu punktu par katru pareizo atbildi.  Ir  arī rei-
zes, kad bērni atnāk un neko negrib darīt. Viņi vēlas 
parunāties, pastāstīt, kā gājis skolā, kas noticis pa 
brīvdienām.  Katra diena atšķiras cita no citas.

Cik vidēji bērnu apmeklē centru un kāds ir to 
vidējais vecums?

– Vidējais skaits aptuveni dienā ir 15 cilvēki, kas 
mūsu telpām ir ļoti daudz.  Kādā filmu vakarā bija 
27 bērni, tad tiešām nebija, kur apgriezties. Bērnu 
vidējais vecums ir 9 - 14 gadi.

Pavasarī oganizējāt novada sportiskās spēles. 
Kādus vēl pasākumus esat iecerējuši organizēt?

– Tā kā no 2014. gada Bērnu un jauniešu centram 
būs savs budžets, būs iespējams iecerēt bērniem un 
jauniešiem kādus lielākus atpūtas vakarus. Ziemas 
periodā plānojam  talantu šovu, kur bērniem un 
jauniešiem būs iespējams parādīt savus talantus. 
Pavasarī iecerēts doties pārgājienā pa Cesvaines 
novadu. Iesākoties vasarai, protams, vēlamies 
organizēt Cesvaines novada sportiskās spēles. Tās ir 
mūsu ieceres, cerams,  arī viss izdosies.  

Šobrīd aktīvi darbojas jaunieši, kuri Kraukļu 
kultūras namā  veido BMX trasi. Prieks par šiem 
puišiem, kas savu brīvo laiku pavada, lai izveidotu 
gan sev, gan citiem jauniešiem labvēlīgu vidi, kur 
aktīvi varētu pavadīt  brīvo laiku. Kad tiks pabeigta 

BMX trase, šajā vietā arī 
gaidāmi pasākumi. 

 Esi jauna un tā note-
ikti  ir priekšrocība, komu-
nicējot ar jauniešiem. Kas 
pašai vislabāk patīk, dar-
bojoties centrā?

– Jā, tā tiešām ir 
priekšrocība, jo bērniem un 
jauniešiem vieglāk uzsākt 
kontaktu ar mani. Visvairāk 
patīk tas, ka bērni novērtē šo 
centru un priecājas, ka tāds ir 
izveidots mūsu novadā. Man 
patīk redzēt bērnos prieku, 
ka viņiem ir iespēja atnākt uz 
šādu centru un pavadīt brīvo 
laiku lietderīgi. Lepojos ar 
to, ka esmu piedalījusies šajā 
prieka radīšanā – centra izveidē. 

Labprāt  ar bērniem uzspēlēju kādu galda spēli, jo 
pašai arī tās ļoti patīk. Ja ir brīva vieta pie xbox360 
spēles, tad arī to spēlēju ar bērniem, jo viņiem patīk 
sacensties arī ar mani.

Dažus mēnešus Bērnu un jauniešu centrā strādā 
brīvprātīgā darbiniece (sadarbojoties ar NVA pro-
jektu) Līga Gutāne, kura ir ļoti aktīva un radoša, kas 
gan man, gan arī bērniem jau iemācījusi daudz in-
teresantu lietu. 

Ir kādas problēmas, kas rodas, darbojoties ar 
bērniem un jauniešiem?

– Protams, ir bijušas problēmas, jo bērni kā jau 
bērni, bieži nespēj dalīties ar lietām. Sarežģītākā 
problēma ir tā, ka viņi tās  risina ar fiziska spēka 
palīdzību. Ir bijis arī tā, lai izbeigtu kādu konfliktu, 
es palūdzu doties prom. Taču nākamajā dienā bērns 
atnāk un atvainojas. Tas ir patīkami, jo redzu, ka 
bērns ir sapratis savu vainu, kāpēc viņam palūgts 

doties prom.  
Bijušas  arī dienas, kad bērns 

ir saskumis un atnāk pie ma-
nis. Tad ir grūti, jo es nespēju 
sniegt to, ko var sniegt vecāki, 
vecvecāki. 

Zinu, ka  tu studē Rēzeknes 
Augstskolā.  Pastāsti vairāk 
par to! Kādu redzi savu 
nākotni pēc studijām?

– Jā, studēju Rēzeknes 
Augstskolā 2. kursā specialitātē 
“Grāmatvedība un finanšu 
vadība’’ nepilna laika studijās. 
Savu nākotni ceru saskatīt 
savā specialitātē, jo studējot, 
saprotu, ka šī lieta man 
tiešām ir tuva. Ļoti patīk sava 
izvēlētā specialitāte. Mācoties 

vidusskolā, doma par ekonomista profesiju nebija, 
bet tiklīdz absolvēju vidusskolu, sapratu, ka vēlos 
savu dzīvi saistīt ar matemātiku. Skolotāja īsti 
negribēju būt, tādēļ izvēlējos ekonomista profesiju 
grāmatvedības specialitāti. Zinu, ka šī profesija nav 
viegla, bet ceru nākotnē strādāt par grāmatvedi. 
Taču pagaidām, kamēr esmu jauna, darbu saistu ar 
bērniem un jauniešiem, jo viņi man palīdz sasniegt 
manus dzīves mērķus. 

Ko sagaidi no nākamā – 2014. – gada?
– No 2014. gadā sagaidu stipru veselību, ticību un 

lielus panākumus.  Cesvaines novada iedzīvotājiem 
novēlu veselību, saticību, mīlestību un ticēt 
brīnumiem! Mīliet sevi un savus mīļos! Cesvaines 
novada Bērnu un jauniešu centrs vēlas pateikt 
lielu paldies Cesvaines novada domei, Sociālās 
aprūpes centram, Sociālajam dienestam par centra 
atbalstīšanu. 

Kristīne Vilciņa, foto no Lāsmas personīgā arhīva

No kreisās: J. Lintera fonda valdes 
priekšsēdētājs Ādolfs Jākobsons, Guntis 

Krēsliņš, LMT prezidents Juris Binde

Guntis savā darbavietā Cesvaines radio un 
televīzijas stacijā



�Cesvaines Ziņas

Ziemassvētki katru dienu
Jau gandrīz divus mēnešus Cesvainē vieso-

jas priesteris Tomass Zieļonka. Priesteris ir 
pieredzes bagāts un ar interesantu skatījumu 
uz dažādām – ne tikai ar Baznīcu saistītām 
lietām. Cesvainē priesteris Tomass Zieļonka 
vēlas aktivizēt bērnus un jauniešus lietderīgi 
pavadīt brīvo laiku. 

Pastāstiet vairāk par sevi un to, kā nonācāt 
Cesvainē?

– Pēc vidusskolas absolvēšanas nolēmu kļūt 
par priesteri. Mani nesaistīja priesteriskā dzīve, 
kāda tā ir globāli, tāpēc gribēju citādāku. Pazinu 
dažādus priesterus, kas ir atraktīvi, bet starp 
tiem bija arī tādi, kuriem nebija laika bērniem 
un jauniešiem. Nodomāju, ka tad, ja es kļūšu 
par priesteri, tad noteikti strādāšu ar bērniem un 
jauniešiem. 

Izlasīju grāmatu par Svētā Jāņa Bosko dzīvi. 
Bosko bija jauniešu draugs, daudz laika pavadīja 
ar bērniem, spēlēja dažādas sportiskas spēles. 
Viņš viņiem bija kā tēvs. Vēlējos būt tāds pats kā 
Bosko, taču mani uztrauca tas, vai būšu spējīgs 
būt tāds pats. 

Mana ģimene dzīvo Rietumberlīnē.  Mammai 
mana izvēle bija  pārsteigums, taču viņa neko 
neaizliedza. Šajā pilsētā strādāja poļu saleziāņi 
un vadīja draudzi. Iepazinos un interesējos, vai 
varu tur iestāties. Saleziāņu draudzē iestājos 
Polijā Varšavas provincē. Formāciju izgāju Poli-
jā Varšavā.  Par priesteri kļuvu 2005. gadā. Esmu 
ieguvis teoloģijas maģistra grādu un studējis tālāk 
resocializācijas pedagoģiju. Saleziāņi strādā visā 
pasaulē un tā ir starptautiska kopiena. Kopā esam 
16 tūkstoši 143 valstīs.

Darboties saleziāņus Latvijā mūs ielūdza 
arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Šāds lūgums 
divas reizes tika izteikts ģenerālim Romā, taču 
līdz šim tika atteikts. Šogad provinciālā izskanēja 
jautājums, vai ir kāds brālis, kas gribētu doties uz 
Latviju. Piedāvāja man. Sākumā domāju, ko es tur 
darīšu. Nezinu valodu, vēsturi, kultūru. Taču tad 
es sapratu, ka te arī ir cilvēki, kas interesējas par 
Dievu. Manu pārliecību stiprināja informācija par 
Grašu bērnu namu un to, ka tur arī būtu vajadzīgs 
priesteris.

Jums ir bagāta pieredze darbā ar 
jauniešiem…

– Piecus gadus strādāju jauniešu ieslodzījumu 
vietās, divus gadus braukāju uz meiteņu kolonijām. 
Paralēli saleziāņu skolā biju svētdienas skolotājs. 
Šajās skolās strādāju par cietumu kapelānu, 
skolotāju – mācīju vācu valodu, vadīju bērnu cen-
trus. Vadīju saleziāņu sporta organizāciju Polijas 

pilsētā Ostrudā. Tā ir sporta organizācija, kurā visā 
Polijā darbojas daudz bērnu.  Sākumā Ostrudā šajā 
sporta organizācijā saņēmu grupu ar 30 bērniem, 
bet, kad devos prom, viņu  skaits bija sasniedzis  
jau 100.

Iespējams, rodas jautājums, kāpēc saleziāņi to 
dara? Jānis Bosko, kas iedibināja svēto ordeni, 
teicis: „Tad, kad bērni aizņemti ar kaut ko aktīvu, 
tad velnam pie tāda bērna nav ko darīt.”  Redzu, 
ka tagad bērnus grūti atraut no datora. Labi, ja tas 
viss ir samērīgās devās un lietderīgi, bet šī nodarbe 
bieži pārvēršas par ieslodzījuma vietu. 

Jau vairāk nekā mēnesi esat Latvijā. Kāds 
priekšstats izveidojies par latviešiem?

– Manuprāt, jūsu tautas traģēdija ir, ka šeit sāk 
izzust latvieši.  Mani uztrauc, ka jūs jau skaitliski 
esat maz, turklāt liela daļa bēg un ir aizbēgusi uz 
ārzemēm, jo te nav, ko darīt. Katras valsts pie-
nākums ir rūpes par saviem pilsoņiem, lai viņam 
būtu drošības sajūta, ka pēc skolas beigšanas būs 
labi atalgots, stabils darbs. Tas ir valsts uzde-
vums.

Latvieši ir skumīgi. Jūs nespējat aptvert to, ka 
esat spējīgi izdarīt brīnišķīgas lietas. Esat iebiedēti. 
Protams, tas noteikti skaidrojams arī ar jūsu valsts 
vēsturi. Latviešiem ir biežāk jāsmaida. Svētais 
Jānis Bosko teica: „Sātanam ir bail no cilvēkiem, 
kas ir priecīgi.” Šeit nav runa par jēlu smiešanos, 
bet  par īstu prieku, kas nāk no sirds. Jūs neticat 
saviem spēkiem. Jums ir auglīga zeme - dzīvību 
dodoša, skaistas ainavas, ezeri, pļavas, meži. Taču 
zeme nav izmantota. Sargājiet savu zemi, tā ir jūsu 
manta! Cilvēks, kam nav savas zemes, ir bezpa-
jumtnieks.

Kā jūs raksturotu savienību, ko sauc par 
ģimeni?

– Ģimene ir sabiedrības sākums, šūniņa. Šodien 
ir liela cīņa par to, kas ir ģimene. Jāpieliek visas 
pūles, lai stiprinātu šo sabiedrības šūnu. Saleziāņi 
grib izdarīt visu, lai stiprinātu ģimeni. Latvijā 
vērojams tēva mīlestības trūkums. Daudzi tēvi 
brauc prom no ģimenēm, lai strādātu. Mūsu reģionā 
mēs šādus bērnus saucam par eiro bāreņiem. Zinu, 
ka daudzi bērni ir kristīti, bet viņiem šī ticība mājās 
nav audzināta, attīstīta un tajā visā nav sakņu. Nav 
pietiekami būt kristītam – ir jāklausās par Baznīcu, 
Jēzu, ticību, ir jāpieder pie kopienas. Mēs gribam, 
lai mūsu baznīca būtu atvērta visiem cilvēkiem, ne 
tikai katoļiem. Mums nav iecere veikt sāncensību 
ar citām konfesijām, jo mēs ticam vienam un tam 
pašam Jēzum Kristam. Ja kāds domā, ka mēs šeit 
esam ieradušies, lai cilvēkus pārvilinātu no citas 
konfesijas uz savu, tad tā ir visrupjākā kļūda. Pro-

tams, konfesijas savā starpā ar kaut ko atšķiras 
tāpat kā ģimenes, kas nav vienādas. Pierādījums 
tam, ka esam atvērti cilvēkiem, ir mēģinājums 
veidot izrādi (bērnu un jauniešu izrāde kultūras 
namā 21.12.). Šajā izrādē spēlēs bērni, kas ir 
katoļi, luterāņi un pat tādi, kas nav kristīti.

Ko jums nozīmē Ziemassvētki?
– Kristus piedzimšanas laiks baznīcai ir      

skaists laiks. Ziemassvētki var būt katru dienu 
un tiem arī jābūt katru dienu. Dievam jāatklājas 
ne tikai 24. decembrī – tas ir simbolisks da-
tums. Tas jādara katru dienu. Šodien cilvēki 
svin svētkus ne tāpēc, ka Jēzus ir piedzimis, 
bet kā svētkus, kuri ir mazliet romantiski, kur 
ir dāvanas, salatētis. Jā, šajos svētkos šīs lietas 
ir labas, taču jāatceras svarīga lieta: ja es Dievu 
neesmu pieņēmis savā dzīvē, ja manī nav vēlme, 
ko izmainīt, lai kļūtu par labāku cilvēku, tad vi-
sas tās lietas ir tādi kā atkritumi – putas. Skai-
stas, bet no tām nav nekādas jēgas. 

Šobrīd prāvests Tomass Zieļonka aktīvi dar-
bojas ar novada bērniem un jauniešiem. Cik ilgi 
priesteris šeit būs, to, kā viņš pats saka, rādīs laiks 
un zina tikai Dievs. Katoļu Baznīcas prāvests 
Andrejs Kazakevičs neslēpj prieku par tēva To-
masa viesošanos Cesvainē: – Uzskatu šo par 
lielu dāvanu un iespēju Cesvainei. Tomass ir ar 
citu domāšanu, mentalitāti, nāk no citas kultūras 
un audzis citādākos apstākļos. Pārsteidzoša ir 
viņa pieredze darbā ar jauniešiem, kā arī dziļais 
skatījums uz dažādām lietām.

Kristīne Vilciņa, autores foto

Ziemassvētkus gaidot
Ar katru dienu vairāk Cesvaine pārvēršas par īstu 

Ziemassvētku pilsētiņu! Sniegs pārklāj māju jumtus 
un pat pils  torņu smailes piesegušās ar sniega segu. 
Visapkārt viss tik balts, ka nevar nedomāt par gada 
skaistāko svētku – Ziemassvētku – tuvošanos.

Cesvaines tūrisma centrs strādā, lai piesaistītu vie-
sus braukt uz Cesvaini un atklāt tās rāmo un viesmīlīgo 
skaistumu. Tomēr ziemā, kad apmeklētāju skaits saru-
cis, vēlamies sagādāt prieku ne tikai viesiem, bet arī 
Cesvaines iedzīvotājiem un visiem, kas vēlas pirms 
Ziemassvētkiem padomāt par sev tuvajiem un mīļajiem 
līdzcilvēkiem. Tāpēc šogad turpināsim iesāktās 
tradīcijas. Viena no tām ir  Ziemassvētku labdarības 
akcija Iepriecini līdzcilvēku!.

Cesvaines novads nav liels, tomēr varbūt arī šeit ir 
cilvēki, kam svētku siltuma pietrūkst. Un ikkatram no 
mums ir iespēja padarīt šos svētkus skaistākus kādam 
līdzcilvēkam. Ja arī tu vēlies dalīties došanas priekā, 
sagatavo nelielu dāvaniņu šiem cilvēkiem! Dāvaniņai 
nav jābūt par dārgu naudu pirktai, tā var būt paša 
rokām darināta. Pieliec tai klāt sirsnīgu vēlējumu un 
savu parakstu un atnes uz pili. Ar Cesvaines sociālā 
dienesta atbalstu dāvaniņas nogādāsim tiem cilvēkiem, 
kuriem varbūt pietrūkst svētku siltuma – Cesvaines  
vientuļajiem pensionāriem.

Saglabājot tradīcijas, tāpat kā pagājušo gadu arī 
šogad no 9. decembra pilī sācis darboties Ziemassvētku 
pasts. Katram ir iespēja atnest savus sagatavotos 
Ziemassvētku apsveikumus un iemest īpašajā pils 
Ziemassvētku pasta kastē. Mēs tos apzīmogosim ar pils 
īpašo zīmogu un nogādāsim adresātam. Cesvaines no-
vada iedzīvotājiem tas būs par velti, bet, ja vēlaties sūtīt 
apsveikumu kādam aiz Cesvaines robežām, uzlīmējiet 
pastmarku. Lai adresāti sūtījumus saņemtu laikā, pils 
Ziemassvētku pasta kastē tie jāiemet līdz rītdienai – 20. 
decembrim.

Lai visas mūsu labās domas tiek savērptas sniega 
virpulī un iepūstas nu jau nākamajā gadā! Priecīgus, 
baltus un mīlestības piepildītus Ziemassvētkus!

Diāna Cepurniece, pašvaldības aģentūras 
„Cesvaines tūrisma centrs” direktore 

Izsmalcināts roku darbs
No 13. decembra Cesvaines domes lielajā zālē 

ir skatāma Vinetas Meisteres krustdūrienā izšūtu 
gleznu izstāde. 

Jau trīspadsmito gadu Vineta  dzīvo Cesvainē, kur ir 
viņas un vīra Gata mājas. Tās atrodas skaistā vietā, jo 
no pagalma paveras skats uz baznīcas un pils torņiem. 
Vinetas ikdienas darbs paiet, strādājot Cesvaines 
degvielas uzpildes stacijā.

Izstādē redzamās gleznas tapušas no 2009.  gada 
vasaras, kad rokdarbniece atgriezusies no žurnāla 
“Ieva” nometnes. Šī nometne devusu pamatīgu impul-
su darboties. Lielākie darbi ir vairāku mēnešu darbs, ja 
to dara katru dienu. 

– Katrs brīvais mirklis tiek veltīts manam sirds-
darbam – izšūšanai. Ir vajadzīga liela pacietība. Lai 
izšūtu mazu zieda lapiņu, vajadzīgas vairākas stun-
das, – stāsta Vineta.

Visas izstādē redzamās 25 gleznas ir izšūtas 
krustdūrienā. Par prasmi darboties ar rokdarbiem 
Vineta lielu paldies saka savai skolotājai Dzintrai 
Rudzītei, pie kuras apgūta gan spodršuvuma, gan 
rišeljē, gan krustdūriena tehnika. Pa šo laiku daudz kas 
mainījies gan audumu ziņā, gan diegu izvēlē. Ja agrāk 
no katras krāsas bija  dabūjami 3 toņi, tad tagad tie ir 
jau vairāki desmiti. Ir gleznas, kurās izmantoti vairāk 
nekā 60 krāsu toņi.

Vairākos kursos pabūts pirms 20 gadiem, tāpēc 
Vineta tagad regulāri papildina zināšanas dažādos 
rokdarbu semināros, kur ir iespēja dalīties pieredzē 
ar citām rokdarbniecēm.  Jo kā jau visā – viss iet uz 
priekšu, mainās.

Vinetas otrs vaļasprieks ir ziepju vārīšana, pievie-
nojot tām dažādu ziedu buķeti. Tā kā Vinetas mamma 
audzē lavandu, ziepes var papildināt ar dažādiem da-
biskajiem materiāliem. Tiek izmantotas arī jasmīnu un 
rožu ziedlapiņas. Ar gatavo produkciju tiek apmeklēti 
dažādi zaļie tirdziņi, tādā veidā reklamējot Cesvaini, 
pili un novadu, jo pircēji vienmēr apjautājas, no ku-
rienes pārdevēji atbraukuši.

Vineta atklāj, ka būs priecīga, ja kādam no izstādes 
apmeklētājiem būs devusi iedvesmu darboties.

Kristīne Vilciņa, foto no 
Vinetas Meisteres personīgā arhīva

3. decembrī Minea-
polē (ASV) 88 gadu 
vecumā savās mājās 
mūžībā aizgājusi me-
cenāte, Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavaliere, 
ilggadēja Latvijas 
jaunatnes izglītības 
veicinātāja Dr. Aina 
Galēja-Dravniece.

A. Galēja-Dravnie-
ce dzimusi 1925. ga-

da 14. aprīlī Rīgā mediķu ģimenē, pabeigusi 
Rīgas 1. Valsts vidusskolu, skaidri zinot, ka 
savu profesionālo dzīvi saistīs ar medicīnu. 
1941. gadā padomju okupācijas vara izsūtīja 
uz Sibīriju Ainas tēvu, bet 1944. gada vasarā 
Aina kopā ar māti un brāli devās bēgļu gaitās 
uz Vāciju.

Kad Latvija atguva neatkarību, A. Galēja-
Dravniece jutās par vecu, lai atgrieztos Latvijā 
un tieši iesaistītos valsts atjaunotnes darbā, tā 
vietā viņa nolēma atbalstīt Latvijas studentu 
iespējas mācīties un iegūt pieredzi ārzemēs. Vēl 
intervijā (http://www.youtube.com/watch?v=
re8jwslpMz8&feature=youtube_gdata) 2012. 
gada 14. aprīlī, savā 87. dzimšanas dienā, viņa 
teica, ka būtiskākais ir atbalstīt tos, kas spēj 
Latviju celt, un lepojās, ka 50 no 51 stipendiāta 
ir atgriezušies strādāt Latvijā.

Pēc profesora Pauļa Lazdas ierosmes un ar 
Dr. Ainas Galējas-Dravnieces finansiālu atbal-
stu 1992. gadā tika izveidota stipendiju pro-
gramma divu semestru mācībām Viskonsīnas 
Universitātē Oklērā, kuras absolventu skaits 
pārsniedz piecdesmit, savukārt kopējais sti-
pendiju apjoms lēšams vairāk nekā pus-
miljona ASV dolāru apmērā. Paralēli viņa 

vairākus gadus atbalstīja Viskonsīnas studentu 
mācības Latvijas Universitātē un ziedoja tai 
mācību grāmatas, 90. gadu sākumā izveidoja sti-
pendiju programmu Latvijas jaunajiem ārstiem un 
pētniekiem, finansiāli atbalstot viņu studijas un 
tālākizglītību dažādās Eiropas un ASV slimnīcās, 
klīnikās vai institūtos. 2005. gadā ar Dr. A. Galējas-
Dravnieces finansiālu atbalstu tika izveidota 
stipendiju programma Latvijas patoloģijas rezi-
dentiem. Viņas devums ir arī Amerikas Latviešu 
apvienības un Amerikas Latviešu jaunatnes 
apvienības administrētā Latvijas Okupācijas 
muzeja stipendija, kas devusi iespēju Amerikas 
latviešu jauniešiem atgriezties senču dzimtenē 
un strādāt praksi Latvijas Okupācijas muzejā. Tā-
pat atbalstu saņēmis Latvijas Okupācijas muzejs 
ceļojošās izstādes rīkošanai, Latviešu fonds un ci-
tas organizācijas un institūcijas savai darbībai. 
Viņa pati aktīvi darbojās Mineapoles latviešu 
evaņģēliski luteriskajā draudzē, Akadēmiskajā 
kopā u. c. organizācijās, bija ilggadēja žurnāla 
„Akadēmiskā Dzīve” līdzstrādniece.

Ainas Galējas-Dravnieces zinātnes un kultūras 
caurstrāvotais gars nenorobežoja cilvēkus, no-
vadus, valstis un darbības jomas. Viņa spēja 
saredzēt arī šķietami necilas iestrādnes, novērtēt 
to potenciālu un atbalstīt tās. Tādējādi arī Ces-
vaine ir viens no novadiem, kas varējis īstenot 
vairākus projektus ar viņas atbalstu. Starp citiem 
Latviešu fonda Amerikā projektiem viņa izvēlējās 
ar speciālu dāvinājumu atbalstīt toreizējās Ces-
vaines ģimnāzijas un novada muzeja vadītājas Il-
gas Holstes izstrādāto projektu. Ārzemju latviešu 
A. Galējas-Dravnieces un Jāņa Edgara Gaiguļa 
finansiālais atbalsts deva iespēju iegādāties pirmo 
datoru, printeri, reģistrēt un uzsākt nevalstiskās 
organizācijas „Izglītības, kultūras un tūrisma 
informācijas centrs „Cesvaine”” (tagad Cesvaines 

kultūras veicināšanas biedrība) darbību (1997), 
organizēt Cesvaines novada kultūras dienas, 
izdot pirmās Latvijas skolotāju novadpētnieku 
konferences materiālu krājumu „Savam no-
vadam un Latvijai” (1998).

Atbraukusi apskatīt muzeju un iepazinusi 
tā krājumu, A. Galēja-Dravniece materiāli 
atbalstīja arī „Cesvaines grāmatas” tapšanu. 
Ceļavārdos grāmatai viņa rakstīja: „Būdama 
pie jums Cesvainē un īsumā iepazīstot muzeja 
krājumus, apzinos, cik daudz ar mērķtiecīgu 
darbu jūs, cesvainieši, esat veikuši. Zinu, ka arī 
šo manu ziedojumu liksit labā lietā. Visu labu 
visiem vēlēdama – Aina Galēja-Dravniece.” 
Arī turpmāk viņa interesējās par cesvainiešu 
projektu gaitu.

2001. gadā A. Galējai tika piešķirts Triju 
Zvaigžņu ordenis, savukārt 2006. gadā – 
University of Wisconsin – Eau Claire Goda 
absolventa balva. „Atšķirībā no daudziem 
citiem mecenātiem, kuri savus piešķiramos 
finanšu līdzekļus līdzsvaro ar ievērojamiem 
ikdienas tēriņiem un pārtikušo dzīvi, Dr. 
Galēja stipendijām ir atdevusi teju vai visus 
savus uzkrājumus. Atdevusi daudz cēlākam 
mērķim – Latvijas valsts veidošanai,” šādi 
viņas stipendiāti raksturoja mecenātes 
dāsnumu un nesavtību, piesakot viņu 
laikraksta „Diena” un TV3 akcijai „Latvijas 
lepnums” 2009. gadā. A. Galēja-Dravniece 
kļuva par akcijas laureāti. 2010. gadā Latvi-
jas Universitāte piešķīra Dr. Galējai goda 
biedra nosaukumu.

Ainas Galējas-Dravnieces mūžs – izcilības 
un nesavtības piemērs…

                                                                
    Sanita Dāboliņa, foto no Latvijas jauno 

ārstu asociācijas arhīva

Aina Galēja-Dravniece In memoriam



� Cesvaines Ziņas

Klausītāju vērtējumam ir nodoti 
jau divi projekta “Tev tuvumā” 
singli – “Mazu brīdi pirms” un 
“Lūgšana”. Abas dziesmas iespējams 
noklausīties un ikvienam bez mak-
sas lejuplādēt Soundcloud vietnē. 

Nākot uz koncertu, aicinām līdzi 
ņemt pašadītus cimdus, cepures, šalles, 
zeķes. Labās lietas nodosim ar vietējo 
pašvaldību sociālā dienesta gādību 
tiem, kuriem šoziem ir īpaši auksti.

Biļešu iepriekšpārdošana www.
bilesuparadize.lv un Cesvaines kul-
tūras namā. Biļetes cena – 4 Ls, 
bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja – 
bez maksas.

Vitauts Bruno Barševskis 
1948 - 2013; 

Vitauts Lapše 1923 - 2013;
Antoņina Stūriņa 1929 - 2013.

Dzimuši
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Miruši

Sludinājumi

Caur gadu daudzkrāsainiem toņiem,
Caur laika steigas trakiem joņiem,
Lai vienmēr plaukst kāds zieds!

Nozīmīgās dzīves gadskārtās sveicam: 
80 gados – Klaudiju Liedskalniņu; 

90 gados – Pēteri Kubi, 
Antoniju Trimalnieci; 

92 – gados Austru Pikumu!
Cesvaines pašvaldība

Pateicības

Informācija

Afiša

Cesvaines ūdenssaimniecības attīstības 
otrās kārtas projekta realizācija

Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Cesvainē. Šo projektu 
līdzfinansē Eiropas Savienība.

2011. gada 9. septembrī Rīgā tika 
parakstīts civiltiesiskais līgums starp 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju, 
Cesvaines novada domi un SIA “Ces-
vaines komunālie pakalpojumi” par 
projekta “Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu attīstība Cesvainē” Nr. 
3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VIDM/008 
īstenošanu un Kohēzijas fonda 
finansējuma piešķiršanu un pro-
jekta uzraudzību. Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums šī projekta ietvaros 
būs 95% no attiecināmajām izmaksām, 
finansējuma saņēmēja līdzfinansējums 
- 5% no attiecināmajām izmaksām, kas 
tiek finansēts no finansējuma saņēmēja 
pamatkapitālā ieguldītā pašvaldības 
finansējuma. 

Būvdarbu ietvaros veikti un uzsākti 
šādi darbi:

1) rekonstruēts ūdensvads Pils ie-
las posmā, veikti domes ēkas un Ces-
vaines pils pārslēgumi pie rekonstruētā 
ūdensvada;

2) veikta pašteces kanalizācijas re-
konstrukcija Dārzu ielā, pie jaunā 
kanalizācijas cauruļvada pārslēgtas vi-
sas ēkas;

3) rekonstruēts ūdensvads posmā 
Dārzu - Madonas iela, veikti ēku 
pārslēgumi; 

4) izbūvēts septiķu pieslēguma 
kanalizācijas vads no ēkas Parka ielā 3 
ar trases pieslēgumu pie Madonas 2 un 
kanalizācijas pieslēguma vads ēkai Pils 
ielā 2;

5) izbūvēts kanalizācijas spiedvads 
Dārzu ielā;

6) izbūvēts pašteces kanalizācijas 
tīkls un kanalizācijas spiedvads Vei-
denbauma - Madonas ielā, pabeigti 
ūdensvada rekonstrukcijas darbi Vei-
denbauma ielā;

7) pabeigti ūdensvada rekonstrukci-
jas darbi cauruļvadu iebūvē Bērzu ielā, 
Lazdu un Ozolu ielā, veikti pārslēgumi 
pie rekonstruētā ūdensvada;

8) pabeigti ūdensvada rekonstrukci-
jas darbi Raiņa ielā posmā no Raiņa 9 
līdz  Raiņa 11;

9) veikti galvenie ūdensvada rekons-
trukcijas un izbūves darbi Rīgas ielā;

10)  pabeigti kanalizācijas trases 
rekonstrukcijas būvdarbi Rīgas ielā, 
pārslēdzot ēku Raiņa ielā 2;

11) izbūvēts pašteces kanalizācijas 
cauruļvads no Raiņa 1 virzienā uz 
dzīvojamo māju Rīgas ielā 15;

12)  pabeigti kanalizācijas spiedvada 
izbūves darbi līdz pansionātam;

13) pabeigti kanalizācijas trases 
izbūves un rekonstrukcijas darbi 
Brīvības ielā, kā arī ūdensvada rekons-
trukcijas darbi Brīvības ielā;

14) pabeigti ūdensvada rekonstruk-
cijas būvdarbi Silaines un A.Vītola ielā, 

šajās pašās ielās pabeigti kanalizācijas 
trases un kanalizācijas spiedvada 
izbūves darbi;

15) pabeigta pašteces kanalizācijas 
trases izbūve posmā Baznīcas - Amat-
nieku iela;

16) pabeigta ūdensvada rekonstruk-
cija Gravas - Upes ielā;

17) pabeigta ūdensvada izbūve Rīgas 
ielā;

18) pabeigta ūdensvada un kana-
lizācijas trases izbūve Nesaules ielā;

19) pabeigta kanalizācijas trases 
izbūve no Rīgas līdz Raiņa ielai.

Elektroapgādes kabeļu izbūves darbi 
kanalizācijas sūkņu stacijām pabeigti, 
sūkņu stacijas ir pieslēgtas.

Teritorijas atjaunošanas darbi, 
ieskaitot zālāju atjaunošanu un as-
falta atjaunošanu, ir pārtraukti, tie tiks 
turpināti nākamajā gadā.

Jaunu ūdensvada un kanalizācijas 
pieslēgumu izbūvei interesentiem SIA 
“Cesvaines komunālie pakalpojumi” 
jāsaņem tehniskie noteikumi.  

Finansējuma saņēmējs projekta iet-
varos ir SIA “Cesvaines komunālie pa-
kalpojumi”.  

Projekta tehniskās, administratīvās un 
finanšu vadības uzraudzību nodrošina 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Jānis Vanags

19. decembrī plkst. 11.00 Ces-
vaines kultūras namā ikgadējā kinop-
unkta tradīcija – 7 animācijas filmu 
programma „Multenītes sniegā 2013”

Kā lupatiņi uzminēja un Kā lupatiņi 
šūpojās,  rež. E. Jansons, Atom Art 
studija, 2012

Starptautiskā tēvu diena – rež. E. 
Jansons, Atom Art studija, 2012

Sārtulis – rež. D. Rīdūze,   studija, 
2013

Eži un lielpilsēta – rež. Ē. Lācis, 
Animācijas Brigādes studija, 2012

Vāsa – rež. J. Cimermanis, 
Animācijas Brigādes studija, 2013

Kaķis maisā – rež. N. Skapāns, 
studija Lokomotive, 2013-11-27

Blēņu stāsti par vilkiem – rež.                  
I. Prauliņa, studija Jet Media, 2012

20. decembrī plkst. 11.00 Ces-
vaines kultūras namā Ziemassvētku 
eglīte bērniem, kuri neapmeklē 
pirmsskolas izglītības iestādes

20. decembrī plkst. 18.00 
amatniecības un mākslas salonā „Divi 
torņi” Ziemassvētku ieskaņas kon-
certs kopā ar ģitāristu Ēriku Upenieku 
(biļetes iepriekšpārdošanā Cesvaines 
kultūras namā  – Ls 3, vietu skaits 
ierobežots) 

21. decembrī plkst. 17.00 
Cesvaines bērnu un jauniešu 
Ziemassvētku izrāde. Ieeja – bez 
maksas. Aicināti visi iedzīvotāji!

27. decembrī plkst. 17.00 Ces-
vaines kultūras namā Cesvaines no-
vada senioru eglīte

29. decembrī plkst. 19.00 kon-
certs “Tev tuvumā”. Šogad koncertā 
piedalīsies Marija Naumova un Marts 
Kristiāns Kalniņš, “Putnu balle”, MC 
orķestris. Programmā latviešu kom-
ponistu Zemassvētku dziesmas, šī 
gada repertuārā iekļauti vairāki Iman-
ta Kalniņa dziesmu pirmatskaņojumi, 
skanēs arī Valta Pūces “Ave Evita”.

Biļešu iepriekšpārdošana Ces-
vaines kultūras namā. Biļetes cena 
4 Ls. Bērniem līdz 7 gadu vecumam 
ieeja –   bez maksas.

31. decembrī plkst. 24.00 Ces-
vaines kultūras nama skvērā Jaunā– 
2014.– gada sagaidīšana. Salūts

1. janvārī plkst. 00.30 Cesvaines 
kultūras namā Jaungada nakts balle, 
spēlēs mūziķu apvienība “KA TIK 
NE TĀ!’’ (ieeja - Ls 2)

Koncerts Cesvaines luterāņu baznīcā
Mūzikas projekts “Tev tuvumā” 

tika izveidots 2011. gada nogalē, un 
nu jau trešo gadu priecē klausītājus 
ar skaistāko latviešu komponistu 
Ziemassvētku dziesmu ierakstiem un 
koncertiem Latvijas dievnamos. 

Viens no koncertiem notiks 
Cesvaines luterāņu baznīcā 29. 
decembrī plkst 19.00. Šogad koncertā 
piedalīsies Marija Naumova un Marts 
Kristiāns Kalniņš, “Putnu balle”, 
MC orķestris. Programmā latviešu 
komponistu Zemassvētku dziesmas, 
vairāki Imanta Kalniņa dziesmu 
pirmatskaņojumi, kā arī dzirdēsim 
Valta Pūces “Ave Evita”.

Niklāvs Lācis 
novembrī;

Keita Grāvīte 
novembrī.

    Sirsnīgi pateicos Cesvaines novada 
domes kolektīvam, Cesvaines vidus-
skolas pirmsskolas „Brīnumzeme”, 
Cesvaines bibliotēkas kolektīvam, Celt-
nieku ielas Nr.5 iedzīvotājiem, darba 
biedriem Cesvaines pilī un Mūzikas un 
mākslas skolā. Paldies visiem, visiem 
draugiem un iejūtīgajiem cilvēkiem, 
kuri sniedza man un ģimenei atbalstu 
un mierinājumu grūtajā brīdi, no mātes 
uz mūžu atvadoties. 

              Pateicībā – Inta Stiene

…gadi kā teiksmainā pasakā
Pamirdz – un atvadas māj.
Netici, ka tie aizejot
Jaunību paņem sev līdz.
Katrs nākamais atnākot
Staro kā saullēktā rīts.
Dzīvē tik daudz vēl darāmā…

 Sirsnīgi sveicam Luciju Keišu 
jubilejā! 

Novēlam stipru veselību un 
dzīvesprieku!

Biedrība „Mārtiņroze”

Zolītes turnīrs
30. novembra zolītes turnīra 

uzvarētāji:
1. vieta Juris Praškevičs
2. vieta Jānis Matulis
3. vieta Vitālijs Stikāns
13. decembra zolītes turnīra 

uzvarētāji: 1. vieta Raimonds Jēgers 
2. vieta Raivis Kecko 
3. vieta Jānis Matulis
Nākošā spēle  4. janvārī plkst. 17.00 

Cesvaines Kultūras namā.

Cesvaines novada 
bērnu un jauniešu 
centra darba laiks:
Pirmdienās - 13.00 - 17.00
Otrdienās - 13.00 - 20.00
Trešdienās -14.00 - 18.00
Ceturtdienās - 13.00 - 20.00
Piektdienās - nestrādā
Skolēnu brīvlaikā
27. decembrī - 9.00 - 15.00
28. decembrī - 9.00 - 15.00 (sest-
diena)
2. janvārī - 9.00 - 17.00
3. janvārī - 9.00 - 17.00
Svētku dienās centrs slēgts! 

Redzes pārbaude
Redzes pārbaude Cesvainē būs 

pieejama Cesvaines sociālā dienes-
ta telpās, Pils ielā 2: 2014. gadā: 22. 
janvārī; 19. februārī; 19. martā; 16. 
aprīlī; 14. maijā; 18. jūnijā.

Redzes pārbaudi veic optometrists 
Mg.phys. Sergejs Petručeņa, maksa par 
konsultāciju - 3,00 LVL (4,27 €)

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 
- 26340887

Ir iespējams arī:
• pasūtīt brilles; 
• pasūtīt kontaktlēcas;
• iegādāties briļļu futlārus, salve-

tes, kontaktlēcu kopšanas līdzekļus;
• nodot remontā brilles.
*Atšķirībā no acu ārsta optometrists 

izraksta briļļu recepti, bet neārstē 
acu slimības. Ja rodas aizdomas par 
medicīniskiem traucējumiem, tad op-
tometrists iesaka apmeklēt oftalmologu 
(acu ārstu).

Nacionālā 
integrācijas 

centra 
informācija

Saistībā ar imigrāciju un brīvu 
darbaspēka kustību Latvijā palielinās 
cilvēku skaits, kas pārstāv citu kultūru, 
rasi, reliģiju. Ir svarīgi šos cilvēkus 
motivēt apgūt latviešu valodu jau brīdī, 
kad viņi ierodas Latvijā vai uzturas šeit 
nesen.

Sabiedrības integrācijas fonda 
projekta «Nacionālais integrācijas 
centrs» ietvaros visos Latvijas reģionos 
tiek piedāvāta iespēja trešo valstu 
pilsoņiem atbilstoši savam prasmju 
līmenim apgūt latviešu valodu līdz B2 
līmenim. 

Apmācības kurss ir bez maksas.
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās 

līdz  20. 12. 2013. Tālrunis: 27010620, 
e-pasts: nicvidzeme@inbox.lv . Vairāk 
informācijas mājaslapā - integration.lv 

Informācija ir sagatavota Eiropas 
Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas 
fonda 2012. gada programmas Granta 
līguma Nr.IF/2012/1.b/1 ietvaros par 
projekta «Nacionālais integrācijas 
centrs» īstenošanu. Finansējums 
piešķirts no Eiropas Trešo valstu 
valstspiederīgo integrācijas fonda 
(75%) un Latvijas valsts budžeta 
(25%). Par publikācijas saturu atbild 
Sabiedrības integrācijas fonds.

Steidzami vēlos īrēt vai pirkt div-
istabu dzīvokli ar malkas apkuri. 
Meklēju darbu apkalpojošā sfērā. 
Tālr. – 28620187


