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Novada „Sportiskās spēles 2013”
18. maijā – dienā, kad Cesvainē 

notiek dažādi pasākumi, rīts iesākas 
ar aktīvām  nodarbēm – Bērnu 
un jauniešu centrs organizēja 
„Sportiskās spēles 2013”.

Komandas jau nedaudz pēc plkst. 
11:00 sāk piepildīt Parka stadionu. 
Atraktīvas un izdomas bagātas – tā 
gribas teikt par komandām, jo katrai 
kāds kopīgs elements, kas komandu 
vieno un var atpazīt. Ir komandas, 
kas domājušas par atbalstītājiem un 
ar plakātiem  un saukļiem gatavas 
uzmundrināt komandu. Laiks arī lu-
tina – brīžiem pat pārāk, jo vairāki 
dalībnieki tiek pie pirmajiem saules 
apdegumiem.

Pēc domes priekšsēdētāja uzrunas 
un kopīgas iesildīšanās pie Laura Rei-
nika „Es skrienu” dziesmas tiek dots 
starts spēlēm. Disciplīnas komandām 
dažādas – ar iesildošo stafeti sporta 
aktivitātes turpinās gan futbolā, gan 
dvieļu volejbolā. Šķiet, ka futbols 
izrādās sporta veids, kas visvairāk 
paņem spēka no komandām, jo visi 
spēlētāji no laukuma iet noguruši 
un sakarsuši. Interesantas izrādās 
disciplīnas, kurās dalībniekiem ar 
acīm ciet, uzticoties komandas bied-
riem, ir jāpagatavo cepta ola vai 
jāatrod piecas bumbiņas, klausoties 
dalībnieku norādēs. Bērnu un jauniešu 
centra jaunieši godam pilda tiesnešu 
pienākumus un liek arī soda minūtes, 

Ar saplaukušām koku lapām un 
zaļās krāsas otām pie mums atnācis, 
manuprāt, gada gaidītākais gada-
laiks. Rosība manāma ne tikai ces-
vainiešu piemājas dārzos, bet arī 
kultūras dzīvē. 

Maija mēnesis ir bagāts ar dažā-
diem pasākumiem un notikum-
iem. Prieks par nesen izveidotā 
Bērnu un jauniešu centra aktivitāti, 
rīkojot pasākumus, un pirmajām 
ugunskristībām – labi noorganizētām 
Sportiskajām spēlēm. Iedzīvotāju 
atsaucība noteikti mudinās šādu 
pasākumu padarīt par ikgadēju kopā 
būšanas pasākumu ģimenei, draugiem 
un darba kolēģiem. Lai jaunajam cen-
tram daudz ideju un enerģijas jaunām 
aktivitātēm un jauniešu lietderīgai 
brīva laika pavadīšanai!

Cesvaines iedzīvotāji jau mai-
ja sākumā zvanīja uz redakciju 
un interesējās par gaidāmajām 1. 
jūnija pašvaldību vēlēšanām un ie-
sniegtajiem sarakstiem Cesvaines 
novadā. Ņemot vērā, ka aprīļa 
„Cesvaines Ziņas” iznāca 23. aprīlī, 
nebija iespējas publicēt gaidāmo 
vēlēšanu pieteiktos sarakstus, jo to 
iesniegšanas termiņš bija 22. aprīlis. 
Vēlos vērst iedzīvotāju uzmanību 
uz to, ka avīze ir plānots process un 
darbs pie laikraksta iespiešanas prasa 
vidēji nedēļu no nodošanas dienas. 
Tehnisku un finansiālu apstākļu dēļ 
iepriekšējā dienā tipogrāfijai nodotu 
avīzi nākamajā dienā nav iespējams 
iegūt. Avīzes tirāžai ir jābūt tūkstošos, 
lai tipogrāfijai atmaksātos iekārtu 
palaišana un darbinieku alga. Tāpēc 
šajā numurā ir publicēti 1. jūnija 
pašvaldību vēlēšanām Cesvaines 
novadā pieteiktie apvienību un parti-
ju saraksti un to priekšvēlēšanu pro-
grammas. Ievērojot priekšvēlēšanu 
aģitācijas likumu, „Cesvaines Ziņās” 
nav atļauts publicēt sarunas un inter-
vijas ar deputātu kandidātiem 30 die-
nas pirms vēlēšanām. Tomēr aicinu 
iedzīvotājus sekot līdzi informācijai 
par tikšanām, kas tiek organizētas 
ar mērķi, lai iedzīvotāji varētu 
uzdot deputātu kandidātiem sev 
interesējošus jautājumus. Nebūsim 
vienaldzīgi un iesim balsot – šis ir 
tas brīdis, kad mūsu rokās ir izvēles 
iespējas par to, kādu nākotni gribam 
redzēt turpmākajos četros gados.

Laikā, kad ievas ziedi jau pilnā 
briedumā, bet plūmes un ābeles tik-
ko sākušas ziedēt, 9. un 12.  klašu 
skolēni kārto gala noslēguma dar-
bus – ieskaites un eksāmenus. Lai 
izturība, pacietība un spēks parādīt 
savas vislabākās zināšanas! 

Nākamais „Cesvaines Ziņu” nu-
murs iznāks 20. jūnijā.

Kristīne Vilciņa

Kristīne Vilciņa

ja tiek pārkāpti noteikumi. 
Starp komandu spēlēm spēkus 

varēja pārbaudīt individuālajās dis-
ciplīnās. Aktivitātes dažādas – no 
puzles likšanas, šautriņu mešanas, 
makšķerēšanas  līdz aktīvākām – at-
kritumu basketbols, zābaka mešana 
un skriešanas disciplīna. 

Individuālo disciplīnu rezultāti – 
Šautriņas: 1. vieta – Raivis Kampāns, 
2. vieta – Raivis Kecko, 3. vieta – Os-
kars Sausiņš. Puzles likšana: 1. vie-
ta – Niks Lācis, 2. vie-
ta – Mārtiņš Markevics, 
3. vieta – Jolanta Puzule. 
Atkritumu basketbols: 
1. vieta –  Lauris Teteris, 
2. vieta – Romāns Sem-
jonovs, 3. vieta – Saulvedis 
Gutāns. Zābaka mešana 
(sievietes): 1. vieta– Ali-
se Krasta, 2. vieta –  Iluta 
Sausiņa, 3. vieta – Sarmīte Rošāne; 
(vīrieši): 1. vieta– Juris Pauers, 2. vie-
ta – Juris Praškevics, 3. vieta –  Valdis 
Jermacāns. Makšķerēšana: 1. vie-
ta – Mareks Boika, 2. vieta – Oskars 
Sausiņš, 3. vieta – Mārtiņš Markevics. 
Skriešanas disciplīna: 5 – 13 gadi: 1. 
vieta – Marks Ļava, 2. vieta – Liene 
Bērziņa, 3. vieta– Evija Drosene; 13– 
18 gadi: 1. vieta – Raivis Kampāns, 2. 
vieta – Toms Skujiņš, 3. vieta – Henrijs 
Skujiņš; pieaugušie: 1. vieta – Raivis 
Kecko, 2. vieta – Edmunds Pūce, 3. 
vieta – Kaspars Strods. 

Pēc skriešanas dis-
tances norisinājās vie-
na no aizraujošākajām 
un pēdējām komandas 
disciplīnām – virves 
vilkšana. Azartiska 
un spraiga izvēršas 
spēka disciplīna, tomēr 
šajā aktivitātē savu 

pārākumu izrāda „Krauss” komanda. 
Kopvērtējumā komandu disciplīnām 
tika vērtēta visu disciplīnu punktu 
summa. Par laureātiem kļuva koman-
da „Sulīgie”, 2. vietu ieņem „Dar-
dedze”, savukārt 3. vietu – „XL” ko-
manda. 

Paldies pārējām komandām –„Sa-
vējie”, „Pensīši”, „Brīnumzemieši”, 

„Krauss”, „Aukstā zupa”, „Sko-
la”, „Patrioti”, „Lats” un „Stiprs 
kā ozols” par atsaucību un dalību! 
Sporta aktivitāšu noslēgumā visiem 
dalībniekiem – garda zupa un balle.

 Uz tikšanos nākamajās sportiskajās 
aktivitātēs!

Kristīne Vilciņa, autores foto

Kad Cesvaines dārzos 
ceriņi zied

***
Cesvaine, Cesvaine, dzimtene 
   mana,
Vienmēr tev ziedēt un zelt. 
Ielās un pilī laimes zvani lai zvana,
Tavu slavu lai ļaudis nebeigtu celt!

  /Juris Sārnis/

Cesvaines novada vēlēšanu iecirkņi – 

Nr. 655. CESVAINES KULTŪRAS NAMS 
Pils iela 8, Cesvaine, Cesvaines nov.

Nr. 953. KRAUKĻU SKOLA 
“Kraukļu Skola”, Cesvaines pag., Cesvaines nov.

Cesvaines novada vēlēšanu iecirkņu darba laiks
27.maijā  16:00 – 20:00 
28. maijā  9:00 – 13:00 
29. maijā  17:00 – 20:00 (iepriekšējā balsošana)
30. maijā  9:00 – 12:00 (iepriekšējā balsošana)
31. maijā  10:00 – 16:00 (iepriekšējā balsošana) 
1.jūnijā  7:00 – 22:00 (vēlēšanu diena) 

1. jūnijā Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Arī Cesvaines  novada balsstiesīgajiem iedzīvotājiem būs
 jāizdara izvēle un jāievēl 9 deputāti, uzticot Cesvaines pašvaldības vadību nākamos četrus gadus. 



� Cesvaines Ziņas

1. jūnija pašvaldību vēlēšanas

Nr.  
p.k. Vārds Uzvārds Dzimša-

nas gads 
Reģistrētā 
dzīvesvieta Izglītība Pamatdarbavieta Amats

1. Jānis Zuitiņš 1983 Cesvaines 
novads Augstākā SIA”Barka Invest” Mehanizēto transporta 

līdzekļu vadītājs

2. Vitālijs 
Stikāns 1973 Cesvaines 

novads Augstākā Cesvaines novada 
dome Ceļu meistars

3. Imants 
Spridzāns 1974 Cesvaines 

novads Vidējā IK “Tas Pats 
Spridzāns” Direktors

4. Matīss Vasks 1971 Cesvaines 
novads

Vidējā 
profesionālā

SIA “Saimniecība 
Vaski” Direktors

5. Vitāliks 
Sokirka 1975 Cesvaines 

novads
Vidējā 

profesionālā
SIA “SV 

Kalnameži”  Valdes loceklis

6. Egils Skride 1976 Cesvaines 
novads

Vidējā 
profesionālā SIA “Drabo” Kokmateriālu 

iepirkšanas speciālists

7. Ivars Vizulis 1965 Cesvaines 
novads

Vidējā 
profesionālā

Individuālais 
uzņēmējs Direktors

8. Dace Rācene 1976 Cesvaines 
novads Augstākā

Zemkopības minis-
trija Valsts meža 

dienests
Inženiere

9. Agris Galejs 1984 Cesvaines 
novads Augstākā SIA “Metrum” Zemes ierīcības 

inženieris

“Centriskā partija 
LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

• Atcerēties un ievērot vienmēr to, ka esam 
tautas ievēlēti un darbojamies kopīgi ar saviem 
vēlētājiem.

• Cesvaines pilsētas un novada ilgtspējīgai 
attīstībai par prioritāti uzskatām Cesvaines 
novada iedzīvotājus, izglītību un atbalstu 
Cesvaines novada esošajiem un, jo sevišķi, 
jaunajiem uzņēmējiem, lai nodrošinātu 
darbavietu veidošanos novada teritorijā un 
nepārtrauktību labklājības attīstībai novada 
iedzīvotājiem nākotnē.

Izglītība: 
• Esošo izglītības iestāžu saglabāšana, 

infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana, mācībspēku tālākizglītība, 
mūžizglītības iespējas.

• Latvijas novadu jaunatnes piesaiste, nodrošinot 
bezmaksas transportu vai apmaksājot transporta 
izdevumus uz izglītības iestādēm Cesvainē. 

* Cesvaines internātpamatskolas telpās 
radīt apstākļus profesionālās izglītības mācību 
programmu izveidei un akreditācijai.  

Priekšvēlēšanu programma

“Mēs Cesvainei”
Nr.  
p.k. Vārds Uzvārds Dzimša-

nas gads
Reģistrētā 
dzīvesvieta Izglītība Pamatdarbavieta Amats

1. Jānis Vizulis 1984 Cesvaines 
novads

Vidējā 
profesionālā SIA Galerija teātris Valdes loceklis

2. Solita 
Baltause 1950 Cesvaines 

novads
Vidējā 

profesionālā Pensionāre

3. Dzintars 
Ustinovs 1971 Cesvaines 

novads
Vidējā 

profesionālā SIA Centrs Mora Elektriķis

4. Judīte 
Rakuzova 1989 Cesvaines 

novads Augstākā Cesvaines 
internātpamatskola Skolotāja

5. Raivis 
Palmakovskis 1990 Cesvaines 

novads Vidējā
Nordea Bank 

Finland Plc Latvijas 
filiāle

Ieguldījumu 
speciālists

6. Paula Lecīte 1994 Cesvaines 
novads Pamatskolas

Priekšvēlēšanu programma
1. Domes darbs
Mainīt Cesvaines novada domes darba stilu. 

Panākt pretimnākošu attieksmi no domes 
darbinieku puses pret iedzīvotājiem. Palielināt 
kontroli visos Cesvaines novada uzņēmumos un 
uzņēmumos, kuros tam pieder kapitāla daļas. 

uzņēmumam. Tāpat jāizstrādā praktisks un eko-
nomisks plāns Cesvaines siltumtīklam. Jāmeklē 
risinājumi sporta halles uzlabošanai.

3. Atbalsts uzņēmējiem un zemniekiem
Sakārtot Cesvaines novada tirgu, vairāk atbalstīt 

tieši vietējos uzņēmējus, kā arī piesaistīt jaunus 
uzņēmējus. 

Aktīvi iesaistīties diskusijās ar uzņēmējiem un 
zemniekiem un maksimāli palīdzēt rast problēmu 
risinājumus no domes puses. Šajā ziņā atbalsts 
būtu nepieciešams ne tikai praktisks, bet arī kā 
informācijas un konsultāciju sniegšana.

Izskaidrot ES fondu apguves iespējas, palīdzēt 
saņemt finansējumu no ES. 

4. Sociālo problēmu risinājumi
Izveidot efektīvāku sociālās aprūpes sistēmu. 

Kā prioritāte – ģimenes ar bērniem. Bērni un 
jaunieši – pilsētas nākotne. Palielināt jaundzimušo 
pabalstus ģimenēm, samazināt maksas par 
bērnudārzu, sniegt atbalstu nepieciešamo skolas 
preču iegādei, izveidot bezmaksas ārpusstundu 
nodarbības jauniešu vispusīgai attīstībai.

Sniegt atbalstu maznodrošinātajiem un pen-
sionāriem nepieciešamo medikamentu iegādei, 
samazināt komunālos maksājumus.

Realizēt projektu par jauna sociālās aprūpes 
centra – pansionāta – izveidi.

“Savam novadam”
Nr.  
p.k. Vārds Uzvārds Dzimša-

nas gads
Reģistrētā 
dzīvesvieta Izglītība Pamatdarbavieta Amats

1. Vilnis Špats 1966 Cesvaines 
novads Augstākā Cesvaines novada 

dome  Priekšsēdētājs

2. Didzis Baunis 1965 Madonas 
novads Augstākā Cesvaines 

vidusskola Direktors

3. Roberts 
Driķis 1961 Cesvaines 

novads
Vidējā 

profesionālā
Zemnieku 

saimniecība Īpašnieks

4. Jana 
Medniece 1988 Cesvaines 

novads Augstākā
Cesvaines 
pimskola 

“Brīnumzeme”
Skolotāja

5. Aldis 
Krūmiņš 1940 Cesvaines 

novads Augstākā Pensionārs

6. Ilze Līcīte 1944 Cesvaines 
novads

Vidējā 
profesionālā Pensionāre

7. Dzintars Bušs 1968 Cesvaines 
novads Augstākā

VAS LVRTC 
Vidzemes 

Reģionālais vadības 
centrs

Inženieris

8. Jānis Vanags 1964 Madonas 
novads Augstākā

SIA “Cesvaines 
komunālie 

pakalpojumi”
Tehniskais speciālists

• Atbalstīt jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
centra pamatfunkciju nodrošinājumu, atbalstīt 
centra aktivitātes.

Kultūra: 
• Saglabāt un popularizēt materiālās un 

nemateriālās kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības, 
aktualizēt un stiprināt sabiedrības identitātes un 
piederības saites.

• Atbalstīt vietējos māksliniekus, amatniekus, 
mājražotājus, pašdarbniekus.

• Izstrādāt atbalsta programmu un projekta 
nolikumu vietējo kultūras, izglītības, sporta, 
uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu 
turpmākai motivēšanai un atbalstam.

Sadarbība: 
• Atbalstīt vietējos uzņēmējus, lauksaimniekus, 

zemniekus, piedāvājot nodokļu atvieglojumus 
tādos gadījumos, ja tiek nodrošinātas darbavietas 
vietējiem iedzīvotājiem, kā arī izveidotas jaunas 
darbavietas skolēniem vasaras brīvdienās.

• Veidot sadarbības tīklu ar kaimiņu novadiem, 
iesaistīties kopīgās aktivitātēs, izstrādāt un realizēt 
kopīgus reģionālos un pārrobežu sadarbības 
projektus.

Tūrisms:
• Aktualizēt jaunu tūrisma pakalpojumu izveidi, 

atjaunot Cesvaines pilsētas vēsturisko apbūvi kā 
vienotu un stratēģiski plānotu kompleksu.

• Sakopt Cesvaines parka teritoriju, veicināt 
un pilnveidot vides tūrisma, dabas taku, apskates 
objektu izveidi un izvietošanu parka teritorijā.

• Aktualizēt pasākumu vietas izveidi Cesvaines 
parka teritorijā, analizēt un stratēģiski plānot 
kultūras un sporta pasākumu pieejamību, grafiku 
un maksimālo noslodzi izveidotajā atpūtas vietā.

 Saimniecība:
• Izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju par daudzdzī-

vokļu namu apkuri un apsaimniekošanu.
• Sekot līdzi ceļu stāvoklim un ziemas 

periodā nodrošināt sniega tīrīšanu līdz viensētu 
pagalmiem.

• Izveidot ceļa segumu un veikt teritorijas labie-
kārtošanas darbus pie Cesvaines vidusskolas ēkas.

Sociālās garantijas un sabiedrības integrā-
cija:

• Atbalstīt maznodrošinātās, trūcīgās un 
daudzbērnu ģimenes.

• Organizēt apmācības, piedāvāt aktuālo infor-
māciju par darba, izglītības un pārkvalifikācijas 
iespējām. 

• Atbalstīt sociālās mājas – pansionāta izveidi 
un modernizāciju Cesvainē.

• Uzlabot novada un pilsētas infrastruktūru 
un esošo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar 
funkcionāliem traucējumiem. 

Komunikācija:
• Sniegt informāciju novada avīzē „Cesvaines 

Ziņas” par ikgadējā budžeta pārskatu, papildus 
paskaidrojot ieņēmu-izdevumu plūsmu un 
sasniegtos mērķus.

• Regulāri organizēt ikmēneša tikšanos ar 
vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

 Sports:
• Aktualizēt sporta zāles būvniecību vai esošās 

sporta halles pārbūvi, piesaistot Eiropas un valsts 
līdzekļus mērķu sasniegšanai.

• Atbalstīt sporta un brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu laukuma izveidi Cesvaines centrā un 
aktualizēt aktīvā brīvā laika pavadīšanas laukuma 
izveides nepieciešamību parka teritorijā.

Vide:
• Veicināt nekustamo īpašumu sakārtošanu un 

atjaunošanu novada teritorijā.
Drošība:
• Uzstādīt ātrumu ierobežojošās barjeras pie 

izglītības iestādēm.
• Sadarbībā ar Valsts policiju nodrošināt kārtību 

novada teritorijā.

Atbildīgās amatpersonas vērtēt pēc to padarītā 
darba, uzstādot konkrētus mērķus. Kontrolēt 
līdzekļu izlietojumu visās Cesvaines novadam 
pakļautajās iestādēs, novēršot jebkādu līdzekļu 
nelietderīgu izšķērdēšanu. Izskaidrot vienkāršā un 
saprotamā valodā Cesvaines novada iedzīvotājiem 

par domes darbu, niansēm, kā veidojas budžets, kā 
tas tiek tērēts. Veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos 
Cesvaines novada attīstībā.

2. Pilsētas attīstība
Tūrisms ir viena no galvenajām nozarēm, kas 

būtu jāattīsta. Galvenais objekts ir Cesvaines 
pil. Tā ir mūsu naudas ādere, mums tikai pareizi 
tā ir jāizmanto. Ir nepieciešams radīt vidi, kurā 
tūristi gribētu atgriezties vēl un vēl. Tā ir sakopta 
apkārtne, atpūtas iespējas, viesu nami, dabas 
takas, tirdziņi utt. Pilsētai jāsaņem maksimāls 
finansiāls ieguvums no tūrisma nozares. Jāveicina 
sadraudzība un sadarbība ar pilsētām Latvijā 
un ārvalstīs, jābūt ciešai sadarbībai ar tūrisma 
aģentūrām. Pasākumi pilsētai. Vēl viena pilsētas 
attīstības ideja ir ikgadēji pilsētas pasākumi. Tikai 
ar Pils parka svētkiem vienreiz gadā ir par maz. 
Šiem pasākumiem jābūt ar dažādiem stiliem un 
veltītiem dažādām mērķauditorijām. Kā rāda 
pieredze, labi organizēti pasākumi Cesvainē ir 
ļoti labi apmeklēti. Tas dotu iespēju realizēties 
vietējiem uzņēmējiem, dāvātu svētku prieku 
iedzīvotājiem. Šādi pasākumi uzlabotu Cesvaines 
tēlu un radītu pilsētas izaugsmi. 

Lai pilsēta attīstītos, nepieciešams sakārtot lietas, 
kas svarīgas vietējiem iedzīvotājiem. Jāsakārto 
daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana, uzticot šos 
pienākumus Cesvaines novada domei piederošam 

9. Līga Ozola 1970 Cesvaines 
novads Augstākā SIA “Ozols LG” Veikala vadītāja

10. Vēsma Nora 1961 Cesvaines 
novads Augstākā Cesvaines 

bibliotēka Vadītāja

11. Skaidrīte 
Aveniņa 1954 Cesvaines 

novads Augstākā
Cesvaines 
pirmskola 

“Brīnumzeme”
Vadītāja

12. Baiba 
Putniņa 1960 Cesvaines 

novads Augstākā Cesvaines mūzikas 
un māksalas skola Skolotāja

Priekšvēlēšanu programma
Pašvaldības attīstība
• Cesvaine patstāvīgs novads ar ilgtspējīgas 

attīstības tendencēm.
• Cesvaines novada sadarbība ar citiem no-

vadiem.
• Cesvaines pašvaldības attīstības programmas 

un teritorijas plānojuma regulāra pārskatīšana 
atbilstoši reālajai situācijai.

• Eiropas Savienības un valsts investīciju 
līdzekļu piesaiste.

• Cesvaines novadā pieņemto lēmumu un 
notiekošo pasākumu popularizēšana. 

• Nacionāli patriotisko ideju un organizāciju 
atbalstīšana. 

• Atbalsts tūrisma  aktivitātēm.
• Sadarbība ar uzņēmējiem. 
• Jauniešu aktivitāšu un iniciatīvu atbalstīšana.
• Drošības un kārtības uzturēšana. 
Infrastruktūra
• Ielu un lauku ceļu uzturēšana, remonts, 

atjaunošana.
• Vides sakārtošana un uzturēšana. 
• Cesvaines pilsētas ūdenssaimniecības projekta 

otrās kārtas pabeigšana. 
• Cesvaines pils kā pašvaldības objekta 

saglabāšana, tās atjaunošanas turpināšana. 
• Kultūrvēsturisko objektu saglabāšana un 

uzturēšana. 
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Māris ar vectēvu un vecmammu 
(foto tapis viesošanās reizē Cesvainē neilgi pēc Londonas olimpiādes)

• Madonas ielas rekonstrukcija. 
• Cesvaines siltumapgādes sistēmas program-

mas izveide.
• Atbalsts valsts infrastruktūras objektu 

saglabāšanai. 
• Ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukcijas 

turpināšana.
• Ielu un māju informācijas zīmju atjaunošana 

un uzstādīšana Cesvainē.
• Bērnu rotaļu laukuma izveides pabeigšana.
• Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas 

risināšana.
Izglītība
• Līdzekļu piesaiste Cesvaines vidusskolas spor-

ta zāles būvniecībai.

• Internātpamatskolas saglabāšana, Cesvaines 
un kaimiņu novadu izglītības un sociālo jautājumu 
risināšana.

• Cesvaines izglītības iestāžu pedagogu 
tālākizglītības atbalstīšana, kā arī logopēdu, sociālo 
pedagogu amata vienību saglabāšana.

• Pirmsskolas programmas apguves nodro-
šināšana no viena gada vecuma.

• Neklātienes apmācības programmas ieviešana 
vidusskolā.

• Atbalsts interešu izglītībai – autoapmācības 
programmas apmācības un citi.

• Vidusskolas materiāli tehniskās bāzes 
pilnveidošana, lai tā kļūtu par efektīvu novada 
izglītības un kultūras centru.

• Skolas, vecāku un pašvaldības komunikācijas 
un sadarbības uzlabošana.

• Mūžizglītības veicināšana un atbalstīšana.
Sociālie pakalpojumi un veselība
• Veselības aprūpes pakalpojumu saglabāšana  

un attīstība novadā. 
• Ēkas rekonstrukcija pansionāta vajadzībām.
• Sociālo pakalpojumu sniegšanas kvalitātes 

uzlabošana.
• Sociālo dzīvokļu iekārtošana, remonts.
• Sociālo atbalsta pasākumu (tai skaitā zupas 

virtuves) saglabāšana.
• Vecāku atbalsta pasākumi – apmācības, brīv-

pusdienas un citi.

Kultūra un sports
• Kultūras un sporta aktivitāšu daudzveidības 

veicināšana. 
• Atbalsts amatiermākslas kolektīviem.
• Kraukļu bibliotēkas jumtu segumu maiņas 

pabeigšana. 
• Centralizētās apkures sistēmas izbūve Ces-

vaines bibliotēkā. 
• Atbalsts sabiedriskajām organizācijām un 

interešu grupām.
• Sadarbība ar tradicionālajām reliģiskajām 

konfesijām.
• Slēpošanas trases izveide parkā.

Nr.  
p.k. Vārds Uzvārds Dzimša-

nas gads
Reģistrētā 
dzīvesvieta Izglītība Pamatdarbavieta Amats

1. Juris 
Rozenbergs 1950 Cesvaines 

novads
Vidējā 

profesionālā

Cesvaines novada 
Cesvaines sociālais 

dienests
Pārvaldnieks

2. Lāsma Tetere 1992 Cesvaines 
novads Vidējā

Cesvaines novada 
bērnu un jauniešu 

centrs
Vadītāja

“Novada rītausmai”

Novada pašvaldības attīstības prioritātes:
• Cesvaine paliek kā patstāvīgs novads ar 

perspektīvām attīstības tendencēm.
• Cesvaines attīstības programmas un teri-

torijas plānojuma pārskatīšana atbilstoši reālajai 
situācijai.

• ES un valsts investīciju līdzekļu piesaiste no-
vada attīstībai.

• Bērnu un jaunatnes aktivitāšu atbalstīšana.
• Sporta pasākumu aktivizēšana bērniem, 

jauniešiem un pieaugušajiem novadā.
• Sociālo jautājumu risināšana.
• Sadarbība un atbalsts uzņēmējiem (t.sk. zem-

niekiem) kopīgo jautājumu risināšanā.
• Novada kultūrvēsturisko pieminekļu sakār-

tošana un uzturēšana kārtībā.
• Infrastruktūras jautājumu risināšana novadā. 
• Izglītības un kultūras jautājumu risināšana.
• Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un 

reliģiskajām konfesijām.
• Pieņemto lēmumu un pasākumu izpildes 

popularizēšana masu medijos.
Primārie veicamie darbi novadā:
• Bērnu un jaunatnes centra izveide, tā darbības 

uzsākšana.
• Bērnu spēļu laukuma izveides pabeigšana.
• Ceļu, ielu seguma atjaunošana, remonta darbu 

uzsākšana, ņemot vērā budžeta  līdzekļus.
• Jaunā pansionāta ar 40 klientu vietām izveide. 

Priekšvēlēšanu programma
• Mājaprūpes kā pakalpojuma izveide novadā.
• Dienas sociālās aprūpes centra izveidošana un 

sociālā dienesta pārcelšana uz A. Saulieša ielu 14 
(vecā pansionāta ēka).

• Veselības aprūpes pakalpojumu saglabāšana un 
tālāka attīstība (A. Saulieša14).

• Sociālo dzīvokļu (sociālās mājas) izveide 
novadā.

• Cesvaines pils kā pašvaldības īpašuma 
saglabāšana un tālāka atjaunošana.

• Ielu apgaismojuma tālāka rekonstrukcija.
• Līdzekļu piesaiste jaunās sporta zāles izbūvei 

pie vidusskolas.
• Internātpamatskolas  saglabāšana.
• Mūzikas un mākslas skolas saglabāšana un tās 

tālāka attīstība.
• Brīvpusdienu ieviešana bērnudārzā un 

vidusskolā.
• Daudzveidīgu sporta pasākumu uzsākšana un 

veicināšana bērniem, jaunatnei un  pieaugušajiem 
novadā.

• Pārvietojamās estrādes iegāde kultūras 
pasākumu organizēšanai un veicināšanai.

• Amatiermākslas kolektīvu saglabāšana un 
atbalstīšana.

• Pārvietojamā dīzeļģeneratora iegāde ārkārtas 
situāciju novēršanai (pašvaldībai, zemniekiem, 
uzņēmējiem).

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 8
Cesvainē 2013. gada 18. aprīlī (sēdes protokols Nr.6, 6.§)

 Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 
zemes Cesvaines novadā

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro 
daļu un Ministru kabineta 2012.gada 2.maija 
noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu 
ārpus meža” 22.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka: 
1.1. ārpus meža augošu koku ciršanas 

izvērtēšanas kārtību; 
1.2. publiskās apspriešanas par koku ciršanu 

ārpus meža (turpmāk – publiskā apspriešana) 
procedūras kārtību; 

1.3. koeficientu zaudējumu atlīdzības aprē-
ķināšanai par dabas daudzveidības samazināšanu 
saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciemu teritorijā 
(turpmāk – zaudējumu atlīdzība).

II. Ārpus meža augošu koku ciršanas 
izvērtēšanas kārtība

2. Ārpus meža augošu koku ciršanai Cesvaines 
novada administratīvajā teritorijā nepieciešama 
Cesvaines novada domes (turpmāk – Dome) koku 
ciršanas atļauja.

3. Koku ciršanas atļaujas saņemšanai persona 
iesniedz Domei:

3.1. iesniegumu par koku ciršanu, norādot koku 
ciršanas iemeslu un atrašanās vietu zemesgabalā;

3.2. zemes gabala robežu vai situācijas plānu;
3.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu 

īpašnieku kopības vai citas institūcijas lēmumu 
par koka ciršanu dzīvojamai mājai piesaistītā 
zemesgabalā;

4. Iesniegumu par koku ciršanu ārpus meža 
zemes izskata Domes Labiekārtošanas nodaļa un 
pieņem lēmumu par ārpus meža zemes augoša 
koka saglabāšanu vai ciršanu. 

5. Labiekārtošanas nodaļa:
5.1. izskata iesniegumu par koku ciršanu, veic 

koku apskati un fotofiksāciju dabā un uzrak-
sta koku apskates aktu, pieaicinot teritorijas 
plānotāju;

5.2. aprēķina zaudējumu atlīdzību; 
5.3. izvērtē nepieciešamību rīkot publisko 

apspriešanu par koku ciršanu; 

5.4. pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu 
koku ciršanai ārpus meža un izsniedz koku 
ciršanas atļauju vai pieņem lēmumu par atteiku-
mu izsniegt atļauju.

6. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu.
7. Patvaļīgas koku ciršanas gadījumā zemes 

īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir 
jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības 
samazināšanu.

III. Publiskās apspriešanas procedūras 
kārtība

8. Lēmumu par publiskās apspriešanas 
nepieciešamību pieņem un publisko apspriešanu 
organizē Domes Labiekārtošanas nodaļa.

9. Publiskās apspriešanas rīkošanas kārtība no-
teikta Cesvaines novada pašvaldības nolikumā.

10. Publisko apspriešanu rīko, ja plānota koku 
ciršana pie sabiedriski nozīmīgiem objektiem.

11. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatā-
ma par notikušu arī tad, ja tās laikā nav saņemta ne-
viena atsauksme, priekšlikums vai ierosinājums.

IV. Koeficients zaudējumu atlīdzības 
aprēķināšanai par dabas daudzveidības sama-
zināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un 
ciemu teritorijā

13. Pašvaldības koeficients zaudējumu atlī-
dzības aprēķināšanai par dabas daudzveidības 
samazināšanu saistībā ar koku ciršanu ārpus 
meža –  pilsētā ir 1, ciemos – 0,5.

V. Lēmuma un faktiskās rīcības apstrīdēšanas 
un pārsūdzības kārtība

14. Labiekārtošanas nodaļas vadītāja lēmumu 
vai faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā Cesvaines no-
vada domes izpilddirektoram, kura lēmumu var 
apstrīdēt Cesvaines novada domē. Domes lēmumu 
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VI. Noslēguma jautājums
15. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc to publicēšanas pašvaldības laikrakstā 
„Cesvaines Ziņas”.

V. Špats, domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts 
Cesvaines novada domes 2013. gada 18. aprīļa saistošajiem 

noteikumiem Nr.8 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 
zemes Cesvaines novadā”

Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka ārpus meža augošu koku ciršanas 
izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību, 
kā arī gadījumus, kad jārīko publiskā apspriešana. Noteikumos 
noteikts arī pašvaldības koeficents zaudējumu atlīdzības 
aprēķināšanai par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 
koku ciršanu pilsētā un ciemu teritorijā.

Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Meža likuma 8.pantā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos 
noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas teritorijā nosaka 
zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī 
šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Zaudējumu 
atlīdzība ieskaitāma pašvaldības budžetā. Saskaņā ar 2012. gada 
2.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža” 26.punktu vietējās pašvaldības dome līdz 
2012. gada 31. decembrim izdod saistošos noteikumus par koku 
ciršanu ārpus meža.

Projekta ietekme uz pašvaldības 
budžetu

Zaudējumu atlīdzība tiks ieskaitīta Cesvaines novada pašvaldības 
budžetā.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Saistošo noteikumu īstenošana būtiski neietekmēs uzņēmējdarbības 
vidi. 

Projekta ietekme uz 
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams 
veidot jaunas darbavietas vai paplašināt esošo institūciju 
kompetenci.

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām, izstrādājot saistošos noteikumus, 
nav veiktas.

2013. gada 18. aprīļa domes sēdē:
Sēde norisinājās Kraukļu skolā, kur Kraukļu 

bibliotēkas vadītāja Larisa Maligina iepazīstināja 
deputātus ar bibliotēkas darbību – lasītāju 
apmeklējumu, datoru un interneta izmantošanu. 
Bijušās pamatskolas telpu izmantošanu – vēlēšanu 
iecirkņa darbam; folkloras kopas darbībai, 
Kraukļu iedzīvotāju kopā sanākšanai; klašu telpu 
saglabāšanu un materiālu izvietošanu apmeklētāju 
apskatei. Vadītāja aktualizē ēkas jumta remonta 
nepieciešamību, pozitīvi novērtējot pašvaldības 
ieguldījumu saimnieciskajā un kultūras jomā 
bijušajā Kraukļu pamatskolā pēc tās darbības 
beigšanās Kraukļos.

• Atbalstīja pašvaldības aģentūras „Cesvaines 
tūrisma centrs” iniciatīvu organizēt suvenīru 
gatavošanas apmācības Cesvaines vecāko klašu 
skolēniem, piešķirot līdzfinansējumu Ls 200,00 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem.

• Izdeva saistošos noteikumus Nr.8 „Saistošie 
noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Cesvaines 
novadā”. 

• Noteica Cesvaines novada Vēlēšanu 
komisijas darba stundas tarifa likmi: komisijas 
priekšsēdētājam – 2,35 latu; komisijas sekretāram 
– 2,30 latu; komisijas loceklim – 1,65 latu. Noteica 
Cesvaines novada Vēlēšanu iecirkņa komisijas dar-
ba stundas tarifa likmi: komisijas priekšsēdētājam 
– 2,20 latu; komisijas sekretāram –2,15 latu; 
komisijas loceklim – 1,65 latu.

• Apstiprināja Cesvaines novada 2013.gada 
pavasara sporta spēļu nolikumu.

• Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Cesvaines 
tūrisma centrs” 2013.gada darba plānu.

• Noraidīja lēmuma projektu nekustamajam 
īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi.

• Iznomāja pašvaldības zemes apgabalu uz 5 

gadiem bez apbūves tiesībām, nosakot nomas 
maksu.

• Piekrita atdalīt zemes vienības, atdalītajām 
vienībām piešķīra adreses un zemes lietošanas 
mērķi.

• Noteica  Cesvaines vidusskolas vadītajiem 
autoapmācības kursiem maksu un atļāva Ces-
vaines vidusskolai nomāt piekabi autoapmācības 
organizēšanai. Atzina par spēku zaudējušu Ces-
vaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 
15.oktobra domes sēdes Nr.13 lēmuma 5# „Par 
autoapmācības kursiem” 5.1. lēmumu.

• Grozīja 2013.gada 21.marta domes sēdes 
Nr.5 lēmuma 5.# punktu 5.1. un izteica to šādā 
redakcijā: “Atdalīt no pašvaldībai piekritīgā zemes 
gabala daļu 800 kv.m platībā un noteikt to kā valsts 
rezerves fonda zemi – starpgabalu”.

• Grozīja 2013.gada 21.marta domes sēdes Nr.5 
lēmuma 6.# punktu 6.1. un izteikt to šādā redakcijā: 
“Atdalīt no pašvaldībai piekritīgā zemes gabala 
daļu 1700 kv.m platībā un noteikt to kā valsts rez-
erves fonda zemi”.

• Cesvaines novada iedzīvotājai ar ģimeni izīrēja 
pašvaldības dzīvokli uz 5 gadiem.

• Mainīja nekustamajam īpašumam adresi.
• Precizēja Cesvaines novada domes 2013.

gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par    
atvieglojumiem ēdināšanas izdevumu samaksai 
Cesvaines novada vispārējās izglītības iestādēs” 
8.2. punktā radušos tehnisko kļūdu, tajā 2. un 
3.punktu aizstāt ar skaitli un vārdiem 4.punktu.

2013. gada 22. aprīļa ārkārtas 
domes sēdē:

• Atkārtoti izskatīja 2013.gada 18.aprīļa domes sēdē 
Nr.6 noraidīto lēmuma projektu par nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķa noteikšanu un akceptēja to. V. Špats, domes priekšsēdētājs
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IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Tā gribas teikt par ikgadējo talkoša-
nu parkā. Dabas untumu dēļ šogad 
vēlāk nekā citus gadus mūsu skolas 
skolēni devās uz parka kopšanas talku. 
Šogad parkam bija vajadzīga daudz 
lielāka kopšana. Diemžēl skolēni savāc 
tikai zarus un lapas, slauka celiņus. 
Es domāju, ka parks ir mūsu, visu 
cesvainiešu, lepnums un reizē arī rūpju 
objekts. Ļoti priecātos, ka nākotnē 
parka kopšanas talka izvērstos par visu 
cesvainiešu, iestāžu, biedrību kopā 
darbošanās dienu. Tad arī šī kopšana 
būtu rezultatīvāka. Lai nākotnē mums 
izdotos visiem kopā izdarīt labu darbu! 
Šogad vēlos uzteikt visus sākumskolas 
skolēnus, kas strādāja visapzinīgāk.
Tālāk šis darba tikums sāk izzust. 
Kāpēc?

Sarma Kurme, 
direktora vietniece ārpusklases darbā

“Vēstule mātei”
10. maijā Cesvaines vidusskolā 

izskanēja Mātes dienai veltīts 
koncerts „Vēstule mātei”, kas 
tika viedots kā vēstules lasīšana 
audzēkņu vistuvākajam cilvēkam – 
mātei, papildinot to ar interesantiem 
priekšnesumiem.

– Māmiņ, šodien Tava diena un 
gribas Tev teikt vislabākos un baltākos 
vārdus, jo Tu taču esi vislabākā! 

– Gribu Tev piekļauties un no visas 
sirds samīļot. Tā, lai Tu zini, cik dārga  
man esi, cik ļoti Tevi mīlu.

– Visdažādākajos veidos es cenšos 
Tev pateikt, cik ļoti dārga man esi. 
Secinājums, kā to vislabāk teikt, – ir 
vēstulē. 

– Tu man palīdzi, kad kaut ko 
nesaprotu vai esmu kļūdījies. Tu mani 
mierini, kad esmu bēdīgs.

– Māmiņ, es vēlos, lai Tu būtu tāda, 
kādi esi!

– Man patīk, ka Tu vienmēr 
priecājies par maniem sasniegumiem 
un mani atbalsti!

Ar šādiem vārdiem no skolēnu 
rakstītajiem domrakstiem  iesākās 
Māmiņdienai veltīts koncerts. Tajā 
piedalījās vidusskolas interešu 
izglītības pulciņu audzēkņi – dejotāji, 
dziedātāji, skolas ansambļu un pulciņu 
dalībnieki. Koncerta laikā varēja redzēt 
dažādus talantus un aizkustinošus 
priekšnesumus.

Biedrība „Izglītībai un kultūrai 
Cesvainē” bija izsludinājusi konkursu 
„Mana māmiņa – vislabākā”, kurā 
piedalīties tika aicināti visi Cesvaines 
vidusskolas audzēkņi. Kopā biedrība 
saņēma 56 domrakstus. Vieni no 
aktīvākajiem dalībniekiem bija 
mazākie – sākumskolas skolēni. 
Koncerta noslēgumā skolotāja Sarma 
Kurme sveica labākos domraksta 
rakstītājus. Vislielāko žūrijas simpātiju 
izpelnījās 8. klases skolnieka Anda 
Āboliņa domraksts. 2.vietu ieguva 11. 
klases skolniece Linda Dagnija Driķe, 
3. vietu dalīja 4. klases skolnieces 
Liene Bērziņa un Ivonna Melngaile.

Paldies par skaistām dāvanām 
skaistumkopšanas centra “Mora”, 
kempinga „Rozītes” un brīvdienu 
mājas „Pie sievasmātes” vadītājiem!

Kristīne Vilciņa

Pirmsskolā „Brīnumzeme”
18. aprīlī „Brīnumzemes” skolotājām 

bija iespēja ielūkoties speciālajā 
rotaļnodarbībā /logoritmikā/ par tēmu 
„Pavasaris klāt”.

22. aprīlī  „Brīnumzemē”  viesojās 
ciemiņi no Praulienas PII „Pasaciņa” ar 
mērķi iepazīties ar speciālās program-
mas īstenošanu vispārējā pirmsskolas 
izglītības iestādē. Vadītāja Skaidrīte 
informēja viesus par dokumentācijas 
noformēšanu. Mūzikas skolotāja Irēna 
un skolotāja logopēde Agita parādīja 
speciālo rotaļnodarbību, par to viesi 
izrādīja lielu interesi un atsaucību. Par 
pedagoģiskām tēmām noritēja diskusija 
starp vadītājām, mūzikas skolotājām un 
logopēdēm.

12. aprīlī grupā „Bitīte” norisinājās 
tematiskais pasākums „Krāsas ap 
mani”.

Ap mums ir krāsaina pasaule, zaļa 
zāle, zilas debesis, dzeltena saule, sar-
kanas puķes, zila jūra un balts sniegs. 
Visas šīs krāsas mums izraisa prieku. 
Tāpēc, lai radītu bērnos krāsu prieku, 
pie bērniem viesojās māksliniece 
Zane Otiņa (sk.Linda).  Māksliniece 
pārbaudīja bērnu zināšanas par krāsām, 
par to nepieciešamību apkārtējā vidē 
un aicināja bērnus baudīt krāsu prieku, 
gleznojot visu, ko sirds vēlas.

Bērnu kopdarbs bija ļoti krāšņs un 
skaists. Ne tikai māksliniecei bija prieks 
par paveikto, bet arī pašiem bērniem.

Tematiskais pasākums grupā 
„Bizmārīte”  „Kukaiņi te un kukaiņi 
tur”.

Vienu nedēļu pētījām kukaiņus 
enciklopēdijās, attēlos, rotaļājāmies 
ar mazām rotaļlietām – kukainīšiem, 

meklējām dabā un ar lupu pētījām 
dažādus kukaiņus: skudras, vabolītes, 
bizmārītes un tauriņus. Izzinot 
enciklopēdijas, noskaidrojām, ka 
Latvijā ir 15000 kukaiņu sugu. 
Mūsdienās ir pazīstama tikai daļa 
kukaiņu. Uzzinājām, ka kukaiņiem ir 
liela nozīme dabā. Piemēram, skudras, 
kas dzīvo zemē, ar savām ejām uzir-
dina augsni, un ir labāka ventilācija 
un ūdensapgāde tajā, līķvaboles veic 
sanitāro funkciju dabā, bizmārītes 
atbrīvo augus no kaitēkļiem.

Vairāk ieguvām informāciju par 

bizmārīti – par sugas daudzveidību, no 
kā pārtiek, kā arī uzzinājām, ka mārīte ir 
veiksmes simbols.

 Noslēgumā bērni katrs apgleznoja 
akmeni kā kukainīti. Taču apskatot 
izstādi, izrādījās – bija tapušas daudzas 
skaistas bizmārītes!

Aprīlī grupā „Spārīte” notika tema-
tiskais pasākums „Div’ rociņas, div’ 
kājiņas”. Grupā ieradās kaimiņmājas 
meitene Linda (skolotāja Jolanta) un 
rosināja bērnus iepazīt savu ķermeni, 
atsevišķu ķermeņa daļu nosauku-
mus, funkcijas. It īpaši Linda uzsvēra 

nepieciešamību sargāt sevi no traumām, 
jo pašai bija gadījies krist un sāpīgi sa-
sist roku. 

Lai nostiprinātu apgūto, visi kopā 
gājām rotaļā „Lācīt’s kāpa ozolā” un, 
strādājot ar plastilīnu, izveidojām 
cilvēciņa siluetu.

19. aprīlī grupā „Taurenītis” notika 
tematiskais pasākums „Kukaini ragaini, 
tev jauni svārki”. Pasākuma ieskaņā 
bērni minēja mīklas un skandēja tautas 
dziesmas par kukaiņiem. Lielu jautrību 
un prieku bērnos radīja iejušanās 
dažādu kukaiņu tēlos. Bērni lidinājās 
kā tauriņi, sīca kā odi, zumēja kā bites, 
rāpoja kā vabolītes, sisināja un lēkāja 
kā sienāzīši.  Pasākuma laikā bērniem 
tika dota iespēja uzzināt daudz inte-
resantu faktu par kukaiņu dzīvi un ie-
justies latviešu tautas pasakas „Skudra 
un sisenis” personāžu tēlos. Pasākums 
noslēdzās ar sapņu taurenīša zīmēšanu.

30. aprīlī grupā “Skudriņa” notika 
tematiskais pasākums “Puķu prieki”. 
Bērni kopā ar mākslas skolotāju   
K.Šulci izspēlēja puķes dzīvi, sākot no 
sēkliņas līdz bites apciemojumam.

No ģipša pulvera Kristīne bija sagata-
vojusi baltu ziedu sagataves, kuras bērni 
ar draudzīgām akrila krāsām krāsoja, 
izmantojot 3 pamatkrāsas: sarkanu, 
dzeltenu un zilu, tās jaucot, ieguva 1. 
pakāpes atvasinātās krāsas: oranžu, 
zaļu, violetu.

Prieks, emocijas, radošs pro-
cess. Pasākuma noslēgumā Kristīne 
uzaicināja, lai bērni izdomā savām 
puķēm nosaukumus: “Skaistums”, 
“Elīna” u.c. Jurģis: “Man iznāca dubļu 
kūka!”

Pirmsskolas „Brīnumzeme” 
skolotājas

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā
Skolu mācību gads strauji tuvo-

jas nobeigumam. Laiks atskatīties 
uz paveikto un plānot nākamā gada 
aktivitātes. Aprīlī parasti tiek piedāvāti 
pasākumi tiem audzēkņiem,  kuri vēlas 
lielāku uzmanību veltīt muzicēšanai 
vai mākslai. Mūziķiem tradicionāli 
pierasts, ka konkursu forma ir 
populārākais  veids, kā pārbaudīt sa-
vus spēkus salīdzinājumā ar citiem. 
Tas ceļ pašapziņu, veido prestižu 
skolai un  ģimenei. Taču pēdējā laikā 
ļoti labs veids, kā sevi apliecināt, 
ir  piedalīties reģionālā lī-
meņa koncertā. Abas šīs 
uzstāšanās formas piedāvājam 
audzēkņiem arī mūsu skolā.  
Visiem audzēkņiem ir iespēja 
piedalīties klases koncertos, 
kuri veltīti ģimenei, kā arī 
gada noslēguma koncertā, kur 
aicinām piedalīties visus Ces-
vaines kolektīvus, kuros savā 
brīvajā laikā muzicē mūsu 
audzēkņi. Piemēram, pūtēju 
orķestris, populārās mūzikas 
ansambļi, ģitāristu ansamblis 
un arī jauktais koris.

Sakarā ar komponista ju-
bileju mākslas skolām šogad 
konkursa tēma bija Jāzepa 
Vītola mūzikas attēlojums 

mākslā. Tā kā mūsu skolā jau pagājušajā 
gadā aizsākām meklēt mūzikas un 
mākslas sakarības Arabeskā un  daudz 
laika veltījām skolotājas  K. Šulces 
projekta realizēšanai, tad šoreiz valsts 
konkursā nepiedalījāmies. Nākamgad 
plānojam nopietnāk pievērsties mūzikas 
pārdzīvojuma attēlojumam dažādās 
mākslas tehnikās.

19. aprīlī skolotājas Jolandas An-
dževas saksofona klases audzēknis 
Toms Skujiņš un koncertmeistare 
Baiba Putniņa piedalījās A. Kalniņa 

Cēsu mūzikas vidusskolas organizētajā  
Vidzemes  zonas mūzikas skolu pūšam-
instrumentu spēles audzēkņu koncertā, 
kas notika J. Norviļa Madonas mūzikas 
skolā. Panākumi bija labi, jo Tomam 

Toms Skujiņš un koncertmeistare Baiba 
Putniņa Vidzemes zonas pūšaminstrumentu 

spēles audzēkņu  koncertā J. Norviļa mūzikas 
skolā

“Ikvienam ir 
roka  jāpieliek”

Visapzinīgākie talkotāji – 
sākumskolas skolēni

Skolotāja Velga Sokirka, audzēknes 
Madara Adamkoviča, Māra 

Bendeniece, koncertmeistare Daiga 
Matroze pēc jauno vijolnieku 

konkursa Inčukalna Mūzikas un 
mākslas skolā

tika izteikts piedāvājums  mācīties 
Cēsu mūzikas vidusskolā, kura tuvākajā 
nākotnē atradīsies jaunajā kultūras 
centrā. Ja ģimenei mūziķa profesija 
šķitīs piemērota, to iespējams apgūt 
labā kvalitātē. 

24. aprīlī skolotājas Velgas Sokir-
kas vijoles klases audzēknes Madara 
Adamkoviča,  Māra Bandeniece un 
koncertmeistare Daiga Matroze ar la-
biem panākumiem piedalījās jauno vi-
jolnieku konkursā Inčukalna Mūzikas 
un mākslas skolā. Madarai III pakāpes 
diploms  45 dalībnieku konkurencē 
A grupā, Mārai – pateicība un  11. 
augstākais punktu skaits   21 dalībnieka 
konkurencē B grupā. Šādi sasniegumi ir 
labs pamats mūziķa profesijai.

No 24. līdz 29. maijam katrs skolotājs 
organizēs savas klases audzēkņu kon-
certu vecākiem, kurā uzstāsies visi 
audzēkņi. Tas tiks uzskatīts arī par 
pārcelšanas eksāmenu.

Visiem interesentiem piedāvājam 
Cesvaines pūtēju orķestra, vidussko-
las populārās mūzikas ansambļu, 
ģitāristu ansambļa,  mūzikas  skolas 
kolektīvu un solistu  KONCERTU  un  
mākslas nodaļas audzēkņu  IZSTĀDI  
31. maijā plkst. 18:00 pils zālēs.

Inta Stiene, Cesvaines Mūzikas un 
mākslas skolas direktore

„Bizmārītes” vislabprātāk izvēlējās zīmēt savu kukainīti – bizmārīti

Lai radītu bērnos krāsu prieku, pie 
bērniem viesojās māksliniece Zane 

Otiņa (sk.Linda)

Prauliens PII „Pasaciņa” bērniem 
interesantas likās speciālās 

rotaļnodarbības, ko vadīja mūzikas 
skolotāja Irēna un logopēde Agita

Viena no interesantākajām tematiskā pasākuma daļām bija izdomāt puķēm 
nosaukumus



�Cesvaines Ziņas

Georga Barkāna gobelēni Cesvaines pilī
10. maija pēcpusdienā Cesvaines 

pilī pulcējās dažādi mākslas jomas 
pazinēji un lietpratēji, lai svinīgi at-
klātu izcilā latviešu tekstilmākslinie-
ka Georga Barkāna gobelēnu izstādi 
„Mana vienīgā griba”. Ekspozīcijā 
apskatāmi mākslinieka darbi no 
privātkolekcijām, kas plašākai ap-
skatei līdz šim nav izstādīti.

Cesvaines novada muzeja speciāliste 
Daiga Matroze sadarbībā ar biedrības 
„Sidegunde” valdes priekšsēdētāju 
Helēnu Medni ir īstenojusi  ideju par 
Georga  Barkāna izstādi Cesvaines pilī. 
Izstādes kuratore Inese Jakobi pie darbu 
sagatavošanas izstādei strādāja jau 
vairākus mēnešus, lai rezultātā panāktu 
mākslinieka darbu harmoniju ar katru 
telpu, kurā tie izvietoti. Izstāde ar 
mākslinieka darbiem tapusi, pateicoties 
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam, 
mākslinieku biedrībai „Sidegunde” un 
Cesvaines novada domei.

Biedrības „Sidegunde” izpilddirek-
tore Līva Raita ir izstrādājusi maģistra 
darbu par Georgu Barkānu un savos 
priekšstatos un secinājumos par 
mākslinieku dalījās izstādes atklāšanā. 
– Maģistra darbs tapa, pateicoties  
sadarbībai ar „Sidegundi” un Barkāna 
dzīvesbiedri  Dzidru Ozoliņu.  Galvenie 
pētījuma secinājumi ir apkopoti 
informatīvā materiālā, kas nodots šīs 
izstādes rīcībā, tāpēc ikviens interesents 
aicināts ar to iepazīties. Barkāns ir 
iegājis Latvijas mākslas vēsturē kā izcils 
tekstilmākslinieks, taču palūkošanās 
viņa darbībā arhitektūrā ir kaut kas 
jauns.  

Tekstilmākslinieka daudzpusība 
parādās dažādos mākslas veidos un to 
bagātību var ieraudzīt arī Cesvaines pils 
izstādē. Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolas direktore Inta Stiene, iepazīstinot 
klātesošos ar pili, arī atklāja, ka pils 
celta kā mākslas un arhitektūras šedevrs. 
Lai gan pils centrālās daļas otrais stāvs 
joprojām ir zem pagaidu jumta un 
telpās redzamas ugunsgrēka pēdas, 
Georga Barkāna darbi telpas atdzīvina 
un ienes gaišumu. Jau pagājušajā 
gadā ikviens interesents Ineses Jakobi 
izstādē „Vēdināšana” pārliecinājās, cik 

harmoniski darbi iekļaujas skarbajās un 
uguns liesmu skartajās telpās. Georga 
Barkāna darbi tieši tāpat atdzīvina 
telpas un ienes tajās gaišumu. Šo telpu 
saaugšana ar tekstilijām vairākos 
mākslas pazinējos raisīja pārliecību, ka 
nākotnē Cesvaines pils varētu kļūt par 
tekstiliju muzeju. 

“Es iedomājos, ka Latvijā ir daudz 
brīnišķīgu tekstilmākslinieku un kāpēc 
gan šeit nevarētu būt tekstilmākslas 
centrs vai muzejs?! No sirds vēlu idejas 
un enerģiju, kas rada spēku un ļauj visu 
nokārtot un īstenot,” novēlēja Turaidas 
muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne, 
kuras dzimtā puses ir Madona. Viņa arī 
atcerējās, ka savulaik Elza Rudenāja 
aicināja viņu atpakaļ uz dzimto pusi.  
Anna Jurkāne atzina, ka piedāvājumam 
būtu piekritusi ar vienu nosacījumu –  ja 
Cesvaines pilī varētu veidot tērpu 
muzeju. Tomēr izglītība vienmēr ir 
bijusi svarīgāka un skolai citu telpu 
toreiz nebija. 

Par Georga Barkāna darbiem ieskatu 
sniedza arī Latvijas Mākslas akadēmijas 
profesore un Tekstilmākslas asociācijas 
prezidente Aija Baumane: “Mēs tagad 
turpinām mācīties no viņa darbiem. 
Varam paskatīties uz viņa tonālo krāsu 
bagātību, uz virsmas apdari, kom-
pozicionālo uzbūvi – tur ir tik daudz da-
žādu interesantu, savdabīgu lietu, kas 
raksturīgas tikai Barkānam. Gribu teikt, 
ka viņš ir dzīvojis laimīgā un nelaimīgā 
laikā. Laimīgā – kad viss apkārtējais 
bija pietiekami neinteresants, lai pilnībā 
varētu nodoties aušanai, jo tur viņš 
izteica sevi visu. Nelaimīgā laikā – ne 
līdz galam mākslinieks tika novērtēts. 
Aija Baumane aicināja biedrības 
“Sidegunde” pārstāvjus turpināt stāstīt 
un lepoties ar latviešu māksliniekiem, 
lai arī mūsu zemes talantīgie cilvēki 
tiktu pienācīgi novērtēti un būtu 
atpazīstami arī ārpus Latvijas robežām. 
Arī LMA profesore piekrita Turaidas 
muzejrezervāta direktores teiktajam, ka  
Cesvaines pils būtu brīnišķīgs tekstiliju 
centrs, jo mākslinieku darbi šeit ļoti labi 
iedzīvojas. 

“Katra mākslinieka radošā darbība 
ietver sevī formas un tās piepildījumu 

Aizkraukles sākum-
skolas skolotāju 

viesošanās Cesvainē
25.  aprīlī pēc Kalsnavas pamat-

skolas un arborētuma apmeklējuma 
Cesvainē ieradās sākumskolas 
skolotāji no Aizkraukles novada. 
Skolotājus sagaidīja Cesvaines 
vidusskolas direktors Didzis Baunis, 
kas pastāstīja par skolu un vēlēja 
iespaidiem bagātu dienu.

Pēc sātīgam pusdienām un kafijas 
pauzes viesus priecēja Cesvaines vi-
dusskolas estrādes ansambļu, ģitā-
ristu, runātāju un mazo dejotāju 
priekšnesumi. Cesvaines vidusskolas 
ārpusklases darba organizatore Sarma 
Kurme pastāstīja par ārpusstundu un 
pulciņu darbu Cesvaines vidusskolā.
Pulciņu vadītāji cenšas strādāt ar saviem 
skolēniem pēc labākās sirdsapziņas, 
tāpēc arī mākslinieki saņēma no viesiem 
skaļus aplausus par izcilo uzstāšanos, 
kam pamatā ir nopietns darbs, par ko 
liecina uzvaras konkursos.

Skolotāji no Aizkraukles tika iepa-
zīstināti ar Starpnovadu sākumskolas 
metodiskās apvienības darbu.  Sadarbība 
ar Aizkraukles skolotājiem ir aizsāku-
sies jau rudenī, kad viesojāmies Aiz-
kraukles sākumskolā. Priecē informāci-
jas apmaiņa un jaunas idejas metodiska-
jā darbā, ko gūstam savstarpējā 
sadarbībā. Kā dāvanu viesi saņēma 
metodisko materiālu mapi ,,No visa kā’’, 
ko gatavojušas sākumskolas skolotājas. 

Viesi devās ekskursijā pa skolu un  
iepazinās ar Cesvaines vidusskolas 
labiekārtotajiem kabinetiem, kā arī 
devās uz Cesvaines pili. Zinošā gide 
Māra Evardsone iepazīstināja viesus ar 
pils vēsturi. Skolotāji noskatījās Māras 
veidoto prezentāciju par putniem un ar 
lielu aizrautību iesaistījās putnu vēro-
šanā pilī. Atbildēt uz visiem jautāju-
miem nebija viegli pat skolotājiem! 
Noslēgumā viesi apmeklēja salonu ,,Di-
vi torņi’’, par ko bija īpaši sajūsmināti.

Atliek tikai secināt, ka mums Cesvainē 
ir, ar ko lepoties, ir, ko parādīt, un ir, 
ar ko dalīties pieredzē. Par to liecina 
Aizkraukles skolotāju izteiktā atzinība 
par saturīgi pavadīto dienu Kalsnavā un 
Cesvainē.

Lielu paldies vēlos teikt Cesvaines vi-
dusskolas direktoram Didzim Baunim, 
skolas saimniekam Alvim Duplinskim, 
ārpusklases darba organizatorei Sarmai 
Kurmei, skolas saimniecēm un visām 
sākumskolas skolotājām par atbalstu 
pasākuma sagatavošanā.

Ginta Libeka, Starpnovadu 
metodiskās apvienības vadītāja

Pils telpu saaugšana ar tekstilijām vairākos mākslas pazinējos raisīja pārliecību, 
ka nākotnē Cesvaines pils varētu kļūt par tekstiliju muzeju

Barkāna darbos redzama tikai viņam raksturīgā tonālo krāsu bagātība, 
virsmas apdare un kompozicionālā uzbūve 

jeb satura meklējumus. Tāpēc šķiet 
likumsakarīgi un trāpīgi, ka šobrīd 
Georga Barkāna darbi ir atceļojuši pie 
mums uz Cesvaini un aplūkojami šeit – 
ēkā, kur vide ir tik daudzšķautnaina, 
kur sienas pašas runā un savā ziņā 
spēj izgaismot mākslinieka pārdo-
mas, idejas, vēstījumu un radītos 
tēlus,– klātesošos uzrunāja Cesvaines 
tekstilmāksliniece Kristīne Šulce.  
10. un 11. septembrī mūsu pašu 
tekstilmāksliniece vadīs batikošanas un 

dziju krāsošanas meistarklasi, kurā būs 
iespēja krāsot ar mākslinieka dzīves- 
biedres Dzidras Ozoliņas dāvinājumu – 
Georga Barkāna tekstilkrāsām.

Georga Barkāna izstāde „Mana 
vienīgā griba” ir aplūkojama līdz 
27. septembrim. Paldies izstādes 
iekārtotājiem un organizatoriem par 
iespēju iepazīties tuvāk ar mākslinieka 
personību un daiļradi!

Kristīne Vilciņa,
 autores un Jāņa Brenča foto

Ēvalds Ezerietis (1913–2013)
2013. gada 21. aprīlī nepilnu 100 

gadu vecumā mūžībā aizsaukts 
izcilais ārsts ķirurgs, zinātnieks, 
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks 
(2000) un Paula Stradiņa balvas 
laureāts (2008) Ēvalds Ezerietis. Ē. 
Ezerietis, kurš dzimis Kalncempju 
pagasta „Ezerniekos” 1913. gada 
26. decembrī, ierakstījis spilgtas 
lappuses Latvijas medicīnas un arī 
Cesvaines vēsturē, būdams Cesvaines 
Valsts ģimnāzijas absolvents.

Ēvalda Roberta Jēgera, vēlāk Ēvalda 
Ezerieša, vecāki bija muižas kalpi, 
taču dēlu skoloja Cesvaines ģimnāzijā. 
Ģimnāzijas audzēkņa Ēvalda Jēgera 
aktivitātes savās atmiņās pieminējuši 
vairāki 1932. gada absolventi. 
Piemēram, Nikolajs Kurzemnieks 
atceras, ka Ēvalds darbojies skautu 
vienības Baložu kopā, kas piedalījās 
parka sakopšanā un citos darbos, 
Kārlis Sebris piemin, ka Ēvalds 
spēlējis vienu no prinčiem uzvedumā 
„Princese Gundega”. Studēt medicīnu 
Ē. Jēgers tika nolēmis, mācoties 
Cesvainē, kur viņa labākie draugi bija 
vēlāk slavenais aktieris Kārlis Sebris 
un arhitekts Ēvalds Hugo Alks.

Izcilā ārsta mūžs bijis raibs un 
piesātināts. Jau trešajā kursā Ezerietim 
palaimējās dabūt darbu pie profesora 
Paula Stradiņa – voluntiera darbs 
nozīmēja iztiku, dzīvesvietu un – 
galvenais – pieredzi. Ezerietis asistēja 
operācijās, iepazīstot P. Stradiņa 
operāciju tehniku, naktīs dežurēja 
slimnīcā. Stradiņa mudināts, nākamais 
ārsts jau trešajā kursā pievērsās 

zinātniskajam darbam, 1940. gadā – arī 
ortopēdijai un traumatoloģijai.

Leitnants Ē. Ezerietis kara gados 
pildīja grenadiera trieciendivīzijas 
galvenā ķirurga un pārsiešanas punkta 
ķirurga darbu. 1951. gadā tapušā 
raksturojumā uzsvērts, ka Ezerietis 
nederot pedagoģiskajam darbam, jo 
bijis kara ķirurgs vācu armijā. 50. 
gadu sākumā P. Stradiņa vadībā jau 
bija nokomplektēta ķirurģijas klīnika – 
vienu no četrām tās nodaļām vadīja 
vēlākais profesors Ēvalds Ezerietis, kā 
raksta docents Izidors Sjakste, – viens no 
četriem klīnikas stūrakmeņiem. Nodaļā 
tika ārstēti dažāda profila slimnieki, taču 
pārsvarā pacienti ar vairogdziedzera 
patoloģiju, jo Ē. Ezerietis veica strumas 
pētījumus. 1962. gadā viņš aizstāvēja 
doktora disertāciju „Sirds aneirismas”. 
Pēc P. Stradiņa nāves, no 1958. līdz 
1974. gadam, katedru un klīniku vadīja 
profesors Ē. Ezerietis. Ar viņa aktīvu 
līdzdalību torakālās ķirurģijas nodaļā 
ienāca arī sirds ķirurģija.

Ezerietis attīstīja Stradiņa iecerēto 
endokrinoloģisko virzienu, izaudzinot 
jaunus ķirurgus un veicot operācijas 
gandrīz visās ķirurģijas nozarēs: 1958. 
gada 30. martā Stradiņa klīnikā viņš 
sekmīgi veica Baltijā pirmo sirds 
operāciju – mitrālo komisurotomiju; 
drīz pēc tam ķirurgs veica arī nieru 
pārstādīšanas operācijas; īpaši slavens 
Ēvalds Ezerietis kļuva ar spožu 
vairogdziedzera operāciju ciklu Stradiņa 
klīnikā – astoņi tūkstoši vairogdziedzera 
operāciju bez neviena nāves gadījuma, 
kas nodēvēts par Ginesa rekordu; kopā 

ar profesoru Pēteri Aivaru izstrādāja 
metodi, kā kaulu fiksācijai izmantot 
paegli, kuru organisms pieņemot lab-
prātāk nekā metālu. Ķirurgam pasnieg-
ta īpaša balva – Dzintara skalpelis.

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes 
slimnīcas Sirds ķirurģijas centra vadītājs 
Romāns Lācis, kura vadībā vairāk nekā 
pirms 10 gadiem tika veikta pirmā 
sirds transplantācija Latvijā, atceras: 
„Jau otrajā institūta kursā iesaistījos 
studentu zinātniskajā pulciņā. Stradiņa 
darba turpinātāji sirds ķirurģijā bija 
profesors Ēvalds Ezerietis un Jānis 
Slaidiņš, kurš vadīja šo pulciņu. Es, 
zaļš zēniņš, domāju: nekad nesapratīšu, 
par ko vecāko kursu studenti tur runā. 
Tik gudri... Gāju uz slimnīcu voluntēt, 
piedalījos dežūrās, līdz kādureiz 
profesors Ezerietis, kurš bija redzējis 
mani pulciņā, teica: „Nāc, varēsi 
piedalīties operācijā!””

Ēvalds Ezerietis publicējis vairāk 
nekā 100 zinātnisku rakstu par 
onkoloģiju, vairogdziedzera, sirds un 
asinsvadu sistēmas ķirurģiju, barības 
vada plastiku, sarakstījis vairākas 
grāmatas par ķirurģiju („Strutainā 
ķirurģija”, Vairogdziedzera ķirurģija” u. 
c.). Izstrādājis oriģinālu vairogdziedzera 
operācijas metodi. Izcilais ārsts bija 
arī aktīvs sabiedriskais darbinieks. 
Ezerietis bija Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Goda loceklis, Valsts 
emeritētais zinātnieks, Latvijas Ķirurgu 
biedrības ģenerālsekretārs, Latvijas 
Ķirurgu asociācijas loceklis, Latvijas 
Ārstu biedrības goda biedrs, studentu 
korporācijas „Latvia” biedrs, atbalstīja 

ideju par sarkanbaltsarkanā karoga u. c. 
valsts simbolikas atjaunošanu, piedalī-
jās Okupācijas muzeja un sabiedriskās 
organizācijas „Ainas Mucenieces 
biedrība vēža imūnterapijas izstrādei” 
dibināšanā. Profesora Ēvalda Ezerieša 
darbs ir novērtēts ar trijiem ordeņiem 
un deviņiem atzinības rakstiem.

Ē. Ezerietis operēja līdz 80 gadu 
vecumam. Izpildīja solījumu turēties 
ilgāk par savu vectēvu, kurš bijis 
darbaspējīgs līdz 95 gadu vecumam. 
Viena no profesora brīnumreceptēm 
bija paegļa izmantošana: paegļa ēterisko 
eļļu viņš ieteica lietot gan infekcijas 
slimību ārstēšanai, gan vispārīgai 
veselības uzlabošanai, un pats katru 
dienu esot pilinājis to deguna ejās, lai 
izvairītos no gripām un karsoņiem. Ē. 
Ezerietis tika ierīkojis divus paegļu 
dārzus – vienu Stradiņa slimnīcā, otru 
dzimtajā Kalnienā, kur viņš pētīja 
paegļu īpašības.

Sanita Dāboliņa

In memoriam

25. aprīlī Cesvaines pilī jau no 
rīta pulcējās sākumskolas skolēni, 
lai kopīgi ar skolotājām ieklausītos 
Māras Evardsones stāstītajā par 
putniem, kas mīt Cesvaines pilī. 

Izrādījās, ka Cesvaines pils lielajā 
zālē un viesu uzņemšanas telpās uz 
sienām un griestiem nolaidušies dažādu 
sugu putni – gan lielāki un mazāki, gan 
tādi, kas mīt Latvijā un sastopami tepat –
Cesvainē, gan tādi, kas dzīvo ārpus 
Latvijas robežām. Par katru no putniem 
Māra Evardsone pastāstīja, norādot 
uz kādu tikai konkrētajam putnam 
raksturīgu iezīmi. Tā, piemēram, skolēni 
uzzināja par Vulfa mīļāko putnu –
fazānu – vai kraukli, kas spēj imitēt 
daudz dažādu skaņu un ir mitoloģisks 
tēls daudzās tautās. Interesanti, ka putnu 
gleznojumi un veidojumi Cesvaines pilī 
atrodami visapkārt, ne tikai lielajā zālē 
un viesu uzņemšanas telpā.

Turpinājumā Putnu dienu dalībnieki 
kopā ar Ilzi Āboliņu gatavoja putnus 
no papīra – interesantā un radošā darbā 
skolēni izveidoja pūces. Lai gan visi 
tās gatavoja pēc vieniem noteikumiem, 
katram putns sanāca nedaudz citādāks.   

Putnu dienu ietvaros Cesvaines 
vidusskolā skolēni darbmācības 
stundā izgatavoja 14 dažādus putnu 
būrīšus. Paldies SIA “Ozols LG” par 
materiāliem un skolotājam Jānim 
Galejam, kas uzņēmās vadību par butnu 
būrīšu izgatavošanu! Paldies Mārai 
Evardsonei par interesanto stāsījumu 
un iepazīstināšanu ar pilī mītošajiem 
putniem!

Kopā Putnu dienas pilī apmeklēja 111 
cilvēki, no kuriem 98 bija skolēni. 

Kristīne Vilciņa, autores foto



� Cesvaines Ziņas

Dzimtsarakstu nodaļas 
informācija – 

Pēteris Romāns 
(1929 - 2013)

Ķinderu kapu pārziņa 
informācija – 

Anna Biruta Jagda 
(1923 – 2013)

Voldemārs Prunte 
(1951 - 2013)
Jānis Avotiņš 
(1945 - 2013)

Stradukalna kapu pārziņa 
informācija – 
Minna Suta 
(1917 - 2013)
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iesniegt līdz katra mēneša 5. datumam.

Miruši

Sludinājumi

Zolītes turnīrs
4. maija zolītes turnīra uzvarē-

tāji:
1. vietā Juris Praškevičs
2. vietā Atis Verebs
3. vietā Mareks Boika
Nākamais turnīrs 24. maijā plkst. 

18:00 Cesvaines kultūras namā.

Kas dienas bijušās var 
  pārskaitīt,
Arvien nāk jaunas 
aizgājušo vietā,
Un gadi tad starp tām kā 
dzintars spīd,
Un jaunas zvaigznes sijā 
  laika siets.

Nozīmīgajās dzīves gadskārtās 
sveicam: 

80 gados – Ilgu Kurmi, 
85 gados – Intu Ozoliņu, 

92 gados – Valēriju Dakšu!

Cesvaines pašvaldība

8. jūnijā no plkst. 23:00 Cesvainē pie Tējas namiņa notiks 
brīvdabas kino ar latviešu režisoru uzņemtajām filmām. Ar 
apdrošinātāju kompānijas BTA atbalstu tiks demonstrēta latviešu 
filma „Sapņu komanda” (1935. gadā Ženēvā tiek rīkots pirmais 
Eiropas čempionāts basketbolā. Čempionātam gatavojas arī Latvi-
jas valsts vienība. Jaunais treneris Baumanis ir pārliecināts, ka viss 
ir iespējams, viņš tic, ka basketbols var kļūt par populāru spēli, ka 
var apvienot cilvēkus ar dažādām interesēm un ambīcijām vienotam 
mērķim, ka visas valstis Eiropā ir vienlīdz svarīgas un līdzvērtīgas 
un uzvarēs labākais).

Vakara turpinājumā filma „Mammu, es Tevi mīlu” (Stāsts par 
trīspadsmitgadīgu Rīgas skolnieku Raimondu un viņa māti. Kāda 
šķietami nenozīmīga piezīme skolā iesāk piedzīvojumiem bagātu 
nedēļu Raimonda dzīvē. Raimonds aizbēg no mājām, iekuļas 
apšaubāmā afērā ar lokālo prostitūtu, nonāk policijas redzeslokā). 

Vakara gaitā būs arī skatāmi Edmunda Skrides video par Ces-
vaines novada notikumiem.

Ieeja par ziedojumiem Cesvaines pilij. Līdzi ņemt krēslu, tējas 
krūzi, pledu un pretodu līdzekli. 

Ņemot vērā laikapstākļus, brīvdabas kino datums var 
mainīties, tāpēc aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai 
mājaslapā www.cesvaine.lv un afišās.

Brīvdabas kino organizatori

Pateicības

Līdz 4. jūnijam izstāde Kraukļu 
bibliotēkā–“17. maijs – Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests. 
Sveicam mūsu ugunsdzēsējus un 
glābējus!” Izstāde apskatāma katru 
darba dienu no plkst. 9:00 līdz 17:00, 
izņemot svētdienas un pirmdie-
nas. Tālrunis uzziņām – 64800804.

25. maijā plkst. 19:00 Cesvaines 
Tautas teātra pirmizrāde Rutku 
Tēvs “Sievietes mīlas ieroči”, 
režisore Alda Alberte, ieeja – 1 Ls.

1. jūnijā Cesvaines ev. lut. 
baznīcā plkst. 19:00 ērģelnieces 
Ligitas Sneibes un čellistes Lolitas 
Lilje koncerts. Ieeja par ziedojum-
iem. Koncerts norisināsies, pateico-
ties Valsts            Kultūrkapitāla fonda 
atbalstam.

2. jūnijā plkst. 11:00 Cesvaines ev. 
lut. baznīcā Madonas pūtēju orķes-
tra kocerts, diriģents Andrejs Cepītis.

Afiša Brīvdabas kino Cesvainē

Paldies par ataucību un līdzdarbo-
šanos, lai norisinātos Sportiskās spēles: 
Cesvaines novada domei, z/s “Sviķi”, 
SIA “Ozols LG”, a/s “Cesvaines 
piens”, Daigai Iškānei, SIA “Cesvaines 
komunālie pakalpojumi”, Cesvaines 
labiekārtošanas nodaļai, Cesvaines 
vidusskolas pavārītem un Dainai 
Briedei, Cesvaines vidusskolas 11. a 
un 11. b klasei un viņu audzinātājām 
Irēnai Rubiņai, Valdai Sabulei, Ces-
vaines internātpamatskolai. Paldies 
sporta skolotājiem Ingunai Lucei un 
Zigmāram Gulbim. Paldies medmāsiņai 
Baibai Briedei, Sociālajam dienestam, 
Cesvaines aprūpes nodaļai, kultūras 
nama direktorei Kristīnei Aumelei, 
Mārim un Mārtiņam Raudām un 
Mārtiņam Markevicam!

Cesvaines novada Bērnu un 
jauniešu centra jaunieši

Pārdod dzīvokli Cesvainē ar malkas 
apkuri. Tālr.: 29386372 (Mārtiņš).

Pērkam mežus īpašumā – pieaugušu, 
briestaudzes, var izstrādātus un kopā 
ar lauksaimniecības zemi. Palīdzam 
nokārtot īpašuma tiesības. Korekta 
samaksa. Interesē īpašums Kurzemē, 
Vidzemē, Zemgalē.

Tālr.: 29621515 vai 
zonda.ipasuma@gmail.com

Informācija 
par ceļiem un 

to naudām
Ir apkopota informācija par sniega 

tīrīšanas un kaisīšanas izdevumiem 
ziemā. Kopumā rēķini ir iesniegti 
51138 Ls, kas ir nebijusi liela summa 
ziemas darbiem. Ceļu fonds visam 
gadam kopā ir 60870 Ls.

Ceļu un ielu ziemas tīrīšanu SIA 
„Cesvaines komunālie pakalpoju-
mi” ir veikuši par summu 34697 Ls, 
z/s „Tirzupi” par summu 4277Ls, 
SIA „MTE” par summu 605 Ls, AS 
„Latvijas autoceļu uzturētājs” par 
summu 6323 Ls, z/s „Akmeņkrogs” 
par summu 5246 Ls. 

Lielākā daļa no izdarītā ir 
samaksāts, bet daļa ir atlikta gada 
garumā līdz jaunajai sezonai. 

Aktuāla ir plūdu postījumu 
novēršana. Ir atjaunota pārvietošanās 
un piekļuve visām vietām, daļa pa-
gaidu stāvoklī. Atjaunošanu gaida 
izskalotā caurteka un ceļa posms pie 
Ķinderu kapiem. 

Tā kā valsts ir solījusi piedalīties 
plūdu zaudējumu segšanā, ir ap-
rēķināta postījumu kopsumma un 
tā ir 137403 Ls. Summa veidojas 
tā: 1) ceļam Kočkares – Greķi ar 
caurtekas izbūvi ir 11437 Ls; 2) 
ceļam Ķinderes – Āriņas 3870 Ls; 
3) ceļam Ķinderes – Āriņas ar cau-
rtekas izbūvi – 1283 Ls; ceļam 
Ūbāni – Ģigurti – 3922 Ls; 4) ceļam 
Āreskrieviņi – Slūžas 757 Ls; 6) sa-
brukušajam un izskalotajam tiltam 
pār Sūlu 47762 Ls; 7) tilta pār Sūlu 
Čonkās remontam 53200; 8) tilta pār 
Kuju Bebros remontam – 3472 Ls.

Pašlaik darbi notiek par pašvaldības 
līdzekļiem, arī sniega tīrīšanas ap-
maksai paredzēto naudu pēc valsts 
palīdzības piešķiršanas būs jāatrod 
apmēram 20 – 30% pašvaldības 
līdzfinansējums.

Informāciju apkopoja Vilnis 
Špats, pašvaldības vadītājs

UZMANĪBU!!! Grozījumi Būvniecības likumā
2013. gada 1. jūnijā stājas spēkā 

grozījumi Būvniecības likumā. 
Būvniecības likuma grozījumi 
paredz noteikt īsākus termiņus 
būvatļaujas apstrīdēšanai un 
izmaiņas sabiedrības informēšanas 
kārtībā.

Būvniecības likuma grozījumi no-
saka, ka visos gadījumos būvatļaujas 
apstrīdēšanas termiņš būs viens mēne-
sis.

Ja persona, pārsūdzot būvatļauju, 
tiesai nelūgs būvatļaujas darbību 
apturēt, tad tā atjaunosies ar di-
enu, kad būvnieks par to saņems 
paziņojumu. Savukārt, ja tiesa saņems 
šādu lūgumu, tiesnešiem vienlaikus 
ar lietas ierosināšanu būs jāvērtē, vai 
būvatļaujas darbību nepieciešams 

apturēt. Būvatļauja paliks spēkā, ja 
tiesa noraidīs personas lūgumu apturēt 
tās darbību.

Paredzētas izmaiņas arī sabiedrības 
informēšanas kārtībā, nosakot, ka 
būvniecības pasūtītājam turpmāk 
par saņemto būvatļauju trīs darba di-
enu laikā būs jāinformē nekustamo 
īpašumu īpašnieki, kuru īpašumi 
robežojas ar būvniecībai plānoto 
zemes gabalu, nosūtot paziņojumu 
ierakstītā pasta sūtījumā uz deklarēto 
dzīvesvietas vai juridisko adresi un arī 
izvietojot zemes gabalā informējošu 
būvtāfeli.

Tāpat jaunajā regulējumā pašvaldībai 
būs pienākums trīs darba dienu laikā 
publicēt savā mājaslapā informāciju 
par saņemtajām būvniecības iesniegu-

mu – uzskaites kartēm, būvprojektiem, 
kas iesniegti akceptēšanai, kā arī par 
pieprasījumiem būvatļaujas saņemša-
nai, kā arī jāinformē par pieņemtajiem 
lēmumiem. Pašlaik likums noteic, 
ka pašvaldībām šāda informācija 
jāpublicē vismaz reizi mēnesī savā 
mājaslapā vai vietējā laikrakstā.

Jaunā kārtība piemērojama būvat-
ļaujām, kuras izsniegtas pēc 2013. 
gada 1. jūnija. 

Likums stājas spēkā 2013. gada 1. 
jūnijā. Tuvāk ar Būvniecības likuma 
grozījumiem varat iepazīties http://
www.likumi.lv/doc.php?id=256589.

Iveta Meļehova,
 būvvaldes vadītāja 

Gatavojoties jaunajam mācību ga-
dam, piedāvājam visiem, kuri vēlas 
muzicēt vai nodarboties ar mākslu,  
pārdomāt savus mērķus, kurus mūsu 
speciālisti palīdzēs realizēt. Sakarā ar 
mūzikas un mākslas izglītības reformu 
mūsu piedāvājums kļuvis plašāks un 
pieejamāks jebkuram. Gadījumā, ja vēl 
īsti nezināt, kāds ir jūsu mērķis  mūzikā 
vai mākslā, palīdzēsim to noskaidrot. 

Mūsu piedāvājums:
Mūzikā
1. Valsts apmaksāta Profesionālās 

ievirzes 8 vai 4 gadu mūzikas prog-
rammu apmācība ar vecāku līdz-
finansējumu 5 lati mēnesī no 6 līdz 
8 gadu vecuma:

Klavierspēle
Vijoles spēle
Čella spēle
Kora klase

2.  Valsts apmaksāta Profesionālās 
ievirzes 6 vai 3 gadu mūzikas prog-
rammu apmācība ar vecāku līdz-
finansējumu 5 lati mēnesī no 9 līdz 
10 gadu vecuma:

Akordeona spēle
Saksofona spēle
Klarnetes spēle
Flautas spēle
3. Pašapmaksas (4 lati par vienu 

nodarbību) instrumentu spēles un 
dziedāšanas nodarbības personām 
bez vecuma ierobežojuma ar 
priekšzināšanām vai bez tām.

Aicinām vecākus ar bērniem
un ieinteresētās personas uzpār-
runām, dziedāšanas vingrinājumu  un
iestāšanās dokumentu noformēšanu 
otrdien, 4. jūnijā,  18:00, Pils ielā 1 
(pilī) II stāvā.

Mākslā 

1.  Valsts apmaksāta Profesionālās 
ievirzes 5 gadu Vizuāli plastiskās 
mākslas programmas apmācībā 
ar vecāku līdzfinansējumu 5 lati 
mēnesī no 9 līdz 10 gadu vecu-
mam.

2. Bezmaksas Gleznošanas no-
darbības personām bez vecuma 
ierobežojuma ar priekšzināšanām 
vai bez tām.

Aicinām vecākus ar bērniem un 
ieinteresētās personas uz pārrunām, 
zīmēšanas vingrinājumu un ies-
tāšanās dokumentu noformēšanu 
otrdien, 4. jūnijā, 18:00 Pils ielā 4  
II stāvā.

Sīkāka informācija Pils ielā 1 II 
stāvā darba laikā vai pa tālruņiem  
64852498, 26446141.

Inta Stiene, Cesvaines Mūzikas 
un mākslas skolas direktore 

Aptauja Cesvaines bibliotēkā
Tuvojoties ikgadējai bibliotēku 

nedēļai, vēlējāmies noskaidrot bibliotēkas 
lietotāju domas par bibliotēkas darbu. 
Anketēšana  norisinājās no 2013. gada 
15. līdz 25. aprīlim. Tika aptaujāti 106 
respondenti, tas ir  11% bibliotēkas 
lietotāju. 

Apkopojot anketas datus, apstip-
rinājās ikdienā vērotais, ka bibliotēka 
ir iecienīta vieta bērniem un jauniešiem 
līdz 18 gadiem. Otra lielākā apmeklētāju 
grupa ir cilvēki aktīvajā vecumā no 36 
līdz 55 gadiem. Vismazāk – jaunieši 
no 19 līdz 35 gadiem. Bibliotēkas 
lietotāji pārsvarā ir cilvēki, kuri ir 
nodarbināti darbā un mācībās skolā. 
Maz ir studentu. Aptaujāto pieaugušo 
bibliotēkas lietotāju vidū procentuāli 
lielākais skaits ir ar augstāko izglītību. 
Lielākā daļa no respondentiem jau 

Cesvaines Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus

vairāk nekā desmit gadus izmanto 
mūsu bibliotēkas pakalpojumus. 
Anketas rezultāti atklāj, ka vairums 
ir aktīvi bibliotēkas dalībnieki, jo 
apmeklē bibliotēku vairākas reizes 
nedēļā. Aptauja atspoguļo iemeslus, 
kāpēc cilvēki nāk uz bibliotēku. 
Līderis ir informācijas iegūšana, tam 
seko  brīvā laika pavadīšanas iespējas. 
Bibliotēkā uzturas gan skolas bērni, 
gaidot autobusu, gan arī pieaugušie, 
vienlaicīgi tiekoties ar domu biedriem 
un iepazīstoties ar jaunāko presi, 
grāmatām u.c. Aptaujāto klientu vidū 
vislielāko vērību ir guvušas grāmatas.  
Kaut arī sabiedrībā valda uzskats, ka 
grāmatu lasīšana vairs nav populāra, 
anketēšanas rezultāti Cesvainē 
uzrāda pretējo –  lasīšanas tradīcija 
joprojām ir cieņā. Lasītāji bibliotēkas 

krājumu vērtē atzinīgi, arī preses 
piedāvājums atzīts par pietiekami 
daudzpusīgu, savukārt maz tiek 
izmantotas bibliotēkas abonētās datu 
bāzes: Lursoft un Letonika. Jautājumā 
par vēlamajiem pasākumiem lielākais 
atbalsts ir tiem, kas saistīti ar grāmatu 
un lasīšanu. Prieks, ka cilvēki ir 
pateicīgi par jau esošo bibliotēkas 
darbu un apkalpošanu. Ir ieteikumi 
tāpat turpināt iesākto – pirkt jaunās 
grāmatas, veikt uzlabojumus un 
remontus iekštelpās, kā arī attīstīties 
un paplašināties.

Paldies par atsaucību! Ar aptaujas 
apkopojumu varat iepazīties Cesvaines 
mājaslapā www.cesvaine.lv vai biblio-
tēkā. 

Jūsu bibliotekāres


