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CESVAINE AICINA!
Cesvaines novadam – 10, Cesvainei – 810, Augustam Saulietim – 150!

Šogad Cesvaines novads svin 10 gadu jubileju, kā arī aprit 810 gadi, kopš Cesvaines
vārds pirmo reizi minēts hronikās. Varam atminēties grandiozās svētku svinības pirms desmit
gadiem, kad svinējām Cesvaines 800. Taču tie
nav vienīgie apaļie gadskaitļi, ar kuriem zīmīgs
šis gads. Jau informējām, ka Cesvaines novada domes deputāti atbalstīja ideju 2019. gadu
Cesvaines novadā veltīt rakstniekam un skolotājam novadniekam Augustam Saulietim.

Līdz šim jau norisinājušās vairākas aktivitātes,
kurās daudzināta rakstnieka daiļrade, izzinātas
A. Saulieša dzīves gaitas, veikti pētījumi par
vēl neatklāto un nezināmo viņa dzīvē.
Kā ierasts, galvenā svētku diena ir sestdiena – šogad tas ir 27. jūlijs. Novada svētkos
vairākas aktivitātes radīs A. Saulieša auru. Ja
nepaspēji uz pirmizrādi jūnijā, būs iespējams
atkal noskatīties Cesvaines tautas teātra iestudējumu pēc Augusta Saulieša lugas „Vienprā-

tības komiteja” motīviem. Izrāde būs skatāma
Cesvaines pansionāta pagalmā plkst. 11.00.
Saulieša lugas savā veidā atgādina veclaicīgas
gleznas, kas valdzina ar īpatnēju gaisotni un
kolorītu un kurās saskatāmas tik daudzas līdzības ar mūsdienām…
Saulieša dzīvesstāstu izzināsim arī bezmaksas ekskursijās „Satikšanās ar Saulieti” kopā
ar Cesvaines tūrisma centra gidu. Pulcēšanās
uz ekskursiju – pie tējas namiņa pils pagalmā,

22.07 – 27.07 STARPTAUTISKAIS MĀKSLAS PLENĒRS ‘’CESVAINE 2019’’
Latvija, Lietuva, Krievija, Baltkrievija, Dānija
26.jūlijā:
Strītbola laukumā:
18.00 		
3X3 SACENSĪBAS STRĪTBOLĀ
Uz Lielās skatuves pļavā pie TV torņa:
19.00 		
KONCERTS “SATIKSIMIES CESVAINĒ”
		
(mūziķi-jaunieši no Cesvaines, Gulbenes, Madonas, Lejasciema
21.00 		
DJ Haralds un GAISMAS ŠOVS “Studio Fotia”
27.jūlijā:
9.00 		
“LABRĪT, CESVAINE!”
		
Novada modināšana Cesvaines pūtēju orķestra izpildījumā.
Stadionā pie internātskolas un Cesvaines ev.lut. baznīcas dārzā:
10.00-16.00 RADOŠĀS AKTIVITĀTES, ATRAKCIJAS UN PĀRSTEIGUMI
Pagalmā pie pansionāta:
11.00 IZRĀDE PĒC A.SAULIEŠA LUGAS MOTĪVIEM “VIENPRĀTĪBAS KOMITEJA”
(Cesvaines Tautas teātris)
Pie tējas namiņa:
10.00-18.00 		
TIC INFO STENDS, ZĀĻU PAKLĀJA STELLES
(Cesvaines radošā studija), Starptautiskā plenēra “Cesvaine 2019” darbu izstāde
Cesvaines pils parkā:
10.00-18.00 AMATNIEKU, MĀJRAŽOTĀJU TIRDZIŅŠ.
SENĀS MŪZIKAS ANSAMBLIS “NEYMANN ENSEMBLE” (Latvija, Lietuva, Austrija)
13.00 DEJU UZVEDUMS “PILS PARKA STĀSTS” (Latvija, Igaunija,Austrija)
15.00 KONCERTS “SPĒLĒJU, DANCOJU”
(Rīgas skolēnu pils TDA “Uguntiņa”, pop-folka grupa “Sintēze”)
16.30 IZRĀDE BĒRNIEM “Mana dzimšanas diena” (“Teātris un Es”)
Cesvaines ev.lut. baznīcā:
18.00 KONCERTS “Vasaras romance” (tenors Mārtiņš Zvīgulis, ērģeles Aigars Reinis)
Uz lielās skatuves pļavā pie TV torņa:
20.00 SVĒTKU KONCERTS (leģendārās grupas “Eolika”, “Turaidas roze”,
Dailes teātra aktrise Olga Dreģe, TDA “Madara” un TDA “Cesvaine”)
22.00 SVĒTKU BALLE (Grupa “Apvedceļš” un DJ Roberts Lejasmeijers)
Pusnaktī
SVĒTKU SALŪTS
28.jūlijā Kraukļos: 19.00 IZRĀDE “Pareizuo stidzine” (Baltinavas teātris “Palādas”)
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ekskursijas sākums – plkst. 16.30. Pastaiga
noslēgsies pie Cesvaines evaņģēliski luteriskās baznīcas, kur plkst. 18.00 notiks koncerts
„Vasaras romance”: skanēs ērģeļmūzika Aigara Reiņa izpildījumā, ko kuplinās tenors Mārtiņš Zvīgulis.
Jāpiebilst, ka svētki norisināsies visu nedēļu. Cesvainē, veidojot savus darbus, būs redzami starptautiskā mākslas plenēra dalībnieki.
Plenērā piedalīsies mākslinieki no Latvijas,
Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Dānijas.
Viņu veikumu ikviens varēs novērtēt sestdien,
27. jūlijā, pie tējas namiņa pils pagalmā. Turpat no plkst. 10.00 būs atvērts tūrisma centra
infostends un zāļu paklāja stelles.
Tuvojoties nedēļas otrajai pusei, svētki palielinās apgriezienus. Piektdienas vakars tiks
pavadīts sportiski muzikālā gaisotnē. Piektdien, 26. jūnijā, strītbola laukumā notiks sacensības 3 x 3 basketbolā, bet jau plkst. 19.00
uz lielās skatuves pļavā pie TV torņa uzstāsies
jaunie mūziķi (jauniešu grupas) no Cesvaines,
Gulbenes, Madonas, Lejasciema. Pēc koncerta
par muzikālo noformējumu gādās DJ Haralds.
Īpašs pārsteigums – uzņēmuma „Studio fotia”
veidotais gaismas šovs.
Svētku galvenā skatuve atradīsies jau ielīgošanas svētkos iemēģinātā vietā – pļavā
pie TV torņa. Baznīcas iela, kas atrodas tieši
blakus pasākuma norises vietai, svētku dienā
(27. jūlijā) būs slēgta, jo gan tajā, gan blakus
esošajā sporta laukumā, gan baznīcas dārzā
plkst. 10.00–16.00 norisināsies radošas aktivitātes, atrakcijas un citi pārsteigumi.
Svētku rīts, kā ierasts, iesāksies ar pūšaminstrumentu skaņām – novadu un pilsētu modinās Cesvaines pūtēju orķestris. Savukārt jau
no plkst. 10.00 Cesvaines pils parkā visi tirgoties, pirkt un pārdot gribētāji aicināti uz amatnieku, mājražotāju tirdziņu. Parku pieskandēs
senās mūzikas ansamblis „Neymann Ensemble” (Latvija, Lietuva, Austrija). Plkst. 13.00
parkā notiks deju uzvedums „Pils parka
stāsts”, kurā piedalīsies mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Austrijas, savukārt
plkst. 15.00, piedaloties Rīgas skolēnu pils
TDA „Uguntiņa” un popfolka grupai „Sintēze”, – koncerts „Spēlēju, dancoju”. Aktivitātes
jaunākajai paaudzei ar to nebeigsies, jo turpat,
parkā, plkst. 16.30 notiks interaktīva izrāde
„Mana dzimšanas diena”.
Svētki kulmināciju sasniegs sestdienas vakarā, kad koncertā uz lielās skatuves kāps leģendārās latviešu grupas „Eolika” un „Turaidas roze”, šarmantā Dailes teātra aktrise Olga
Dreģe, kā arī TDA „Madara” un TDA „Cesvaine”. Par lustīgu ballīti gādās grupa „Apvedceļš” un DJ Roberts Lejasmeijers. Pusnaktī –
salūts!
Svētdien, 28. jūlijā, visi aicināti uz Kraukļiem, kur ar jokiem izklaidēs Baltinavas teātris
„Palādas” izrādē „Pareizuo stidzine”.
Svētki nesīs ne vienu vien pārsteigumu apmeklētājiem, tādēļ Cesvaine aicina – svinēsim
svētkus kopā! Ieeja visos svētku pasākumos
visās norises vietās – BEZ MAKSAS.
Svētkus organizē Cesvaines novada pašvaldība. Svētkos iespējama filmēšana un fotografēšana.
Linda Vanaga
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Domes sēdē 2019. gada 20. jūnijā
Turpinās
Pils ielas
rekonstrukcijas
darbi
Pārvietoties pa Cesvaini pēdējos mēnešos nav bijis ērti galvenās
ielas rekonstrukcijas dēļ. Arvien
redzam, ka norisinās ielas seguma
un elektroinstalācijas ierīkošanas
darbi. Iedzīvotāju ievērībai: autobusa pietura šobrīd pārvietota uz ielas otru pusi – tā atrodas
Pils ielā, pie skvēra starp kultūras
namu un bibliotēku. Sekojiet izvietotajām zīmēm, jo pietura atkal
būs ierastajā vietā, tiklīdz tiks pabeigti darbi tās teritorijā.
Redzams, ka visas ielas garumā tiek izvietotas gājēju ietves
apmales – ietve stiepsies līdz pat
punktam, kur Pils iela krustojas
ar Madonas–Gulbenes šoseju. Pēc
darbu pabeigšanas tā būs apgaismota un droša gājēju kustībai. Pēc
apmaļu izvietošanas gaidāmi bruģēšanas darbi. Šobrīd redzams, ka
darbi rit bez ļoti lielas aizķeršanās,
tādēļ ceram, ka novada svētkos
varēsim pārvietoties pa labāku un
ērtāku segumu.
Paredzēts, ka darbi varētu noslēgties vasaras beigās, kad būs
ieklāts svaigs asfaltbetona segums
un veikta apkārtnes labiekārtošana.
Rekonstrukcija notiek ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda
atbalstu projektā „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Cesvaines
pilsētā” (Nr. 3.3.1.0/17/I/012).
Linda Vanaga

* Apstiprināja Cesvaines novada
pašvaldības 2018. gada publisko
pārskatu.
* Izdeva saistošos noteikumus
Nr. 5 „Grozījumi Cesvaines novada domes 2019. gada 7. marta saistošajos noteikumos Nr. 2 „Cesvaines novada pašvaldības 2019. gada
budžets””.
* Nolēma sniegt galvojumu ar
pašvaldības finanšu līdzekļiem
SIA „Cesvaines siltums”, kurā
kapitāla daļas 100 % apmērā pieder pašvaldībai, līdz 189 500 euro
aizņēmumam ar 15 gadu atmaksas
termiņu un Valsts kases noteikto
procentu likmi Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Siltumtīklu izbūve Cesvainē” realizācijai.
* Nolēma grozīt Cesvaines novada domes 2019. gada 28. marta do-

mes sēdes lēmumu, precizējot to.
* Nolēma izvirzīt SIA „Cesvaines siltums”, kurā kapitāla daļas
100 % apmērā pieder pašvaldībai,
valdes locekļa amatam Rihardu
Ereli, nosakot 1285 euro atlīdzību.
* Nolēma domes labiekārtošanas nodaļā ar 2019. gada 1. jūliju
izveidot jaunu strādnieka amata
vienību: 0,25 slodzes, minimālā
mēnešalga.
* Nolēma pārdot pašvaldības
nekustamā īpašuma „Grašu kalte”
daļu, kas sastāv no zemesgabala,
kura platība ir 1,78 ha, par nosacīto
cenu – 1652 euro.
* Nolēma pārdot pašvaldības
nekustamā īpašuma „Grašu kalte”
daļu, kas sastāv no zemesgabala,
kura platība ir 1,78 ha, par nosacīto
cenu – 1848 euro.
* Nolēma domes priekšsēdētā-

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 3
Cesvainē 2019. gada 7. martā (sēdes protokols Nr. 3, 17. §)
Grozījumi Cesvaines novada domes 2015. gada 19. marta
saistošajos noteikumos Nr. 4

„Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par maznodrošinātu Cesvaines novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto
daļu, likuma „Par dzīvojamo telpu
īri” 36.1 panta otro daļu
1. Izdarīt pašvaldības domes
2015. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Saistošie noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par maznodrošinātu Cesvaines novadā” šādus grozījumus:
1.1. papildināt saistošo noteikumu
tiesisko pamatojumu ar šādu tekstu: „Ministru kabineta 2014. gada
25. novembra noteikumu Nr. 727
„Darbības programmas „Pārtikas
un pamata materiālās palīdzības
sniegšana vistrūcīgākajām personām
2014.–2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi) 4.1.3.3. apakšpunktu”;
1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
„Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai
par maznodrošinātu atzīstama ģimene (persona), kuras ienākumi mēnesī
ir vienādi ar 242 euro vai mazāki par
242 euro personai mājsaimniecībā un:
2.11. tai nepieder naudas līdzekļu
uzkrājumi vairāk par 2 minimālajām
mēnešalgām, vērtspapīri, īpašums,
izņemot īpašumu, kas nav uzskatāms
par īpašumu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu (turpmāk – Ministru

kabineta noteikumi) un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem par kustamo īpašumu, kas nav uzskatāms par
īpašumu, novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
2.12. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
2.13. tā nesaņem ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijas sniegtos pakalpojumus
vai tā neatrodas ieslodzījumā;
2.14. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks, ja tā ir darbspējīgā vecumā un nestrādā (nav uzskatāma par
darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo
apdrošināšanu”), izņemot gadījumu,
ja persona ir:
2.14.1. invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja;
2.14.2. sieviete grūtniecības un
dzemdību atvaļinājuma laikā, viens
no bērna vecākiem vai cita persona
bērna kopšanas periodā;
2.14.3. viens no bērna invalīda vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;
2.14.4. persona vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē
vispārējās vidējās vai profesionālās
vidējās izglītības iestādē vai ir pilna
laika studējošais augstskolā”.
2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā „Cesvaines Ziņas”.
Domes priekšsēdētājs
Vilnis Špats

Paziņojums par izsoli
Cesvaines
novada
dome
2019.
gada
27.
augustā
plkst. 11.00 domes zālē mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli pārdod vieglo pasažieru automašīnu „Renault Trafic”, valsts
reģistrācijas numurs MC252:
gaiši pelēka, 1. reģistrācijas datums – 01.09.2010., 9 sēdvietas,
2,0 litru dīzeļa dzinējs, transportlīdzekļa tehniskā apskate – līdz
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13.02.2020., atrašanās vieta – Madonas iela 1 Cesvainē, Cesvaines
novads.
Izsoles sākumcena – 4956 euro.
Izsoles dalības maksa (20 euro) un
nodrošinājuma apmērs (496 euro)
līdz izsoles sākumam iemaksājami Cesvaines novada domes kontā
Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2
AS „SEB banka” vai kasē.
Nosolītā summa jāsamaksā ne-

dēļas laikā no izsoles dienas,
ieskaitot to domes kontā vai iemaksājot skaidrā naudā kasē.
Izsoles noteikumus var iepazīt
mājaslapā www.cesvaine.lv vai
Cesvaines novada domē darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00
un no 14.00 līdz 17.00. Par
automašīnas apskati interesēties pa tālruni: 64852022 vai
28382616.
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jam Vilnim Špatam piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no
2019. gada 8. jūlija līdz 19. jūlijam, 22. jūlijā, no 13. augusta līdz
27. augustam un 10 darba dienu
papildatvaļinājumu no 23. septembra līdz 4. oktobrim. Noteica
domes priekšsēdētāja 1. vietniecei Vēsmai Norai aizvietot domes
priekšsēdētāju ikgadējā atvaļinājuma laikā.
* Nolēma pagarināt īres līgumu
par dzīvokļu īpašumu pašvaldības
dzīvojamajā mājā „Komunāri” 7,
Kraukļi, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, nosakot, ka īres tiesības netiek pagarinātas, ja netiek
maksāta īres maksa, reālā dzīvesvieta tiek atrasta citā vietā vai tiek
pārkāpti citi īres līguma nosacījumi.
* Pagarināja īres līgumu par die-

nesta dzīvokli Pils ielā 2 Cesvainē
Cesvaines novadā.
* Nolēma atsavināt domei piederošo automašīnu „Renault Trafic”,
pārdodot to izsolē. Noteica nosacīto cenu (4956 euro) un apstiprināja
izsoles noteikumus.
* No Kraukļu bibliotēkas pamatlīdzekļu uzskaites izslēdza zāles
pļāvēju; no domes labiekārtošanas
nodaļas pamatlīdzekļu uzskaites –
datoru; no sociālā dienesta pamatlīdzekļu uzskaites – monitoru.
* Atļāva domei (izpildinstitūcijai) no Maijas Graudiņas pieņemt
50 euro ziedojumu Kārzdabas kapu
uzturēšanai un izlietot to norādītajam mērķim.
* Nolēma grozīt iepirkumu plānu, papildināt to ar 16. iepirkumu
„Autobusa noma operatīvajā līzingā”.

Cesvaines novada domes 2019. gada 7. marta saistošo noteikumu Nr. 3
„Grozījumi Cesvaines novada domes 2015. gada 19. marta
saistošajos noteikumos Nr. 4

„Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par maznodrošinātu Cesvaines novadā””
paskaidrojuma raksts

Projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumu projekta grozījumi
attiecas uz ienākumu līmeni un nosacījumiem, kurus nepārsniedzot ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu, tikai
lai ģimene (persona) varētu saņemt Eiropas
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām
atbalstu – pārtikas paku, higiēnas un saimniecības preču komplektus un pakas (turpmāk – fonda atbalsts). Pašvaldība izmanto
Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra
noteikumu Nr. 727 „Darbības programmas
„Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām
2014.–2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” 4.1.3.3. apakšpunkta
labvēlīgāko noteikumu un nosaka ģimenes
(personas) atzīšanu par maznodrošinātu, ja
tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz
242 euro un tiek izpildīti jau noteiktie kritēriji, lai varētu saņemt fonda atbalstu.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Tikai pašvaldība var noteikt ienākumu un
materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) iegūst maznodrošinātas personas statusu. Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumu
Nr. 727 „Darbības programmas „Pārtikas un
pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada
plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”
4.1.3.3. apakšpunktā noteikts, ka pašvaldība
saistošajos noteikumos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus fonda atbalsta saņemšanai, tas ir, 242 euro. Nosakot ģimenes (personas) ienākumu līmeni 242 euro apmērā,
palielināsies to ģimeņu (personu) skaits, kas
būs tiesīgas saņemt fonda atbalstu. Pašvaldībā tās varētu būt apmēram 20 ģimenes.

Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu

Saistošajiem noteikumiem nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs
uzņēmējdarbības vidi.

Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

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

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām netika organizētas. Saistošo noteikumu projekts divas reizes tika apspriests komiteju kopīgajā
sēdē.
Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 5
Cesvainē 2019. gada 20. jūnijā (sēdes protokols Nr. 8, 4. §)

Grozījumi Cesvaines novada domes
2019. gada 7. marta saistošajos noteikumos Nr. 2
„Cesvaines novada pašvaldības 2019. gada budžets”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. pantu
1. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības
2019. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu
par 38 439 euro un apstiprināt pamatbudžeta
ieņēmumu plānu 4 983 212 euro apmērā sa-

skaņā ar 1. pielikumu.
2. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības
2019. gada pamatbudžeta izdevumu plānu par
31 278 euro un apstiprināt izdevumu plānu
7 150 379 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

1. pielikums
pašvaldības domes noteikumiem Nr. 5

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2019. gadā
Klasifikācijas kods

Nosaukums
PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi)
FINANSĒŠANA
Naudas atlikums gada sākumā
Aizņēmumi
t. sk. kredītsaistību palielinājums
kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa)
IEŅĒMUMI (I + II + III + IV)
I. Nodokļu ieņēmumi

01.1.1.1.
01.1.1.2.
04.1.1.1.
04.1.1.2.
04.1.1.3.
04.1.2.1.
04.1.2.2.
04.1.2.3.
04.1.3.1.
04.1.3.2.
04.1.3.3.
08.6.2.2.
09.5.1.1.
09.5.1.4.
09.5.2.1.
10.1.4.0.
12.3.1.0.
12.3.9.3.
12.3.9.9.0
12.3.9.9.0
12.3.9.9.0
12.3.9.9.1
13.1.0.0.
13.2.1.0.
13.4.0.0.
13.4.0.0.1

Plāns
(EUR)
7 151 387

31 278 6 460 987

2 206 614
293 116
1 913 498
2 064 484

−7161 1 477 775
293 116
−7161 1 184 659
360 839 1 703 645

150 986
4 944 773
1 316 227

368 000
518 986
38 439 4 983 212
17 456 1 333 683

Saņemts no Valsts kases sadales konta ie5320
priekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums
Saņemts no Valsts kases sadales konta pār1 183 976
skata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtē90 000
jā saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi ie6000
priekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi noka1500
vējuma nauda
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kār21 809
tējā gada maksājumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām ie900
priekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām no300
kavējuma nauda
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājok5972
ļiem, kārtējā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājok300
ļiem, iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli
150
nokavējuma nauda
II. Nenodokļu ieņēmumi
6870
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par
20
kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs
Nodeva par pašvaldības domes (padomes)
1300
izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu
to kopiju saņemšanu
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
500
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
150
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
300
Ieņēmumi no privatizācijas
0
Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi
0
Veselības apdrošināšana
2000
Pārējie ieņēmumi
0
Nodrošinājuma nauda
0
Dalības maksa izsolē
100
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdo1500
šanas
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
0
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma
1000
un mantas realizācijas
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma
0
un mantas realizācijas – Cesvaines tūrisma
centrs
III. Transfertu ieņēmumi
3 498 366

18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti – sociālais
dienests
18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti – sociālais
dienests, administrēšanas izdevumi
18.6.2.0.1 VARAM dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra darbībai

PrecizēGrozīju- tais gada
mi (EUR) plāns
(EUR)

0

5320

15 356 1 199 332
0

90 000

1700

7700

250

1750

0

21 809

0

900

0

300

0

5972

150

450

0

150

11 479

18 349

0

20

0

1300

0
0
250
34
70
2150
125
0
0
3600

500
150
550
34
70
4150
125
0
100
5100

3950
800

3950
1800

500

500

4660 3 503 026

1000

600

1600

80

50

130

6900

0

6900

18.6.2.0.1 ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie
10 000
darbi”
18.6.2.0.1 Labklājības ministrija, mērķdotācija audžu0
ģimenēm
18.6.2.0.1 Labklājības ministrija, mērķdotācija pie1000
maksām sociālajiem darbiniekiem
18.6.2.0.1 Finansējums vēlēšanām
5116
18.6.2.0.1 Finansējums projektam „Latvijas skolas
2051
soma”
18.6.2.0.1 Mērķdotācija novadu pašvaldībām
45 113
18.6.2.0.3 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai –
316 827
vidusskola
18.6.2.0.6 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai –
28 800
5 un 6 gadus veco bērnu apmācībai
18.6.2.0.7 Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei
5200
18.6.2.0.8 Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītā0
jiem un dziesmu svētkiem
18.6.2.1.1 Dotācija brīvpusdienām
20 000
18.6.2.1.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai –
26 123
Mūzikas un mākslas skola
18.6.2.1.8 Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā
3096
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādē,
īstenošanai
18.6.2.2.0 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības in0
spekcija, kultūrkapitāla fonds – pils
18.6.3.0.7 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
8942
izglītības iestādēs, Nr. 8.3.5.0/16/I/001
18.6.3.0.9 Finansējums projektam „Veselai un laimīgai
2962
ģimenei”
18.6.3.1.0 Finansējums projektam „Atbalsts izglītoja7477
mo individuālo kompetenču attīstībai”
18.6.3.1.2 Finansējums projektam „Piekļuves nodro20 755
šināšana rūpnieciskās ražošanas objektiem
Cesvainē”
18.6.3.1.4 Finansējums projektam „Uzņēmējdarbības
465 980
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība”
18.6.3.1.5 Finansējums projektam „Ceļu infrastruktū460 000
ras sakārtošana Cesvainē”
18.6.4.0. Pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no
519 044
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
18.6.4.0.1 PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu
11 167
19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām
1 350 733
pašvaldībām
19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
180 000
IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi
123 310
21.3.5.1.
21.3.5.2.
21.3.5.3.
21.3.5.9.4
21.3.7.9.1
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.1
21.3.8.3.2
21.3.8.4.
21.3.9.1.1
21.3.9.1.2
21.3.9.3.
21.3.9.4.3
21.3.9.4.4
21.3.9.4.5
21.3.9.4.6
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.1
21.4.9.9.

Mācību maksa – mūzikas skola
Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas
pakalpojumi
Kafejnīcas ieņēmumi
Vecāku līdzfinansējums par internātu
Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem –
dome
Ieņēmumi par telpu nomu – dome
Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola
Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle
Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams
Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa
Ieņēmumi par telpu nomu – pils
Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola
Ieņēmumi par telpu nomu – internāts
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – vidusskola
Ieņēmumi par zemes nomu
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – VSAA pensijas
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – līdzfinansējums
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – dome
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – sociālās aprūpes centrs
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – sociālais dienests
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – internāts
Personāla ēdināšana – vidusskola
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi
Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi
Avīzes „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi
Auto kursu ieņēmumi
Kapličas izmantošana (Ķinderes)
Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola
Tūrisma centra ieņēmumi
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

0

10 000

320

320

0

1000

–2
0

5114
2051

–15 355
0

29 758
316 827

0

28 800

866
2681

6066
2681

0
0

20 000
26 123

0

3096

15 500

15 500

0

8942

0

2962

0

7477

0

20 755

0

465 980

0

460 000

0

519 044

0
11 167
0 1 350 733
0
4844

180 000
128 154

2500
30 000

0
0

2500
30 000

4000
50
10

0
0
0

4000
50
10

1200
3500
400
300
1000

0
0
0
0
0

1200
3500
400
300
1000

0
50
7000
800

14
0
0
0

14
50
7000
800

900
45 000

600
0

1500
45 000

3600

0

3600

3000
3000

0
4500

3000
7500

1200

–800

400

300

0

300

0

300

300

5000
100
250
300
1700
50
5000
1600
1500

0
70
0
60
600
0
0
–500
0

5000
170
250
360
2300
50
5000
1100
1500
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2. pielikums
pašvaldības domes noteikumiem Nr. 5

„Skolas somas” aktualitātes

Cesvaines novada pašvaldības
pamatbudžeta izdevumu plāns 2019. gadā (EUR)
1000
Atlīdzība

2000
Preces
un pakalpojumi
72 571
524
10 617
83 712

Dome
173 750
Vēlēšanu komisija
4807
Būvvalde
0
Pārvalde kopā:
178 557
Pirmskola „Brīnumzeme”
283 371 79 814
Vidusskola
585 520 230 773
Mūzikas un mākslas
skola
79 198 17 911
Grāmatvedība
61 718
9049
Izglītība kopā:
1 009 807 337 547
Sociālais dienests
52 091 33 814
Bāriņtiesa
28 646
3934
Sociālās aprūpes nodaļa
125 396 63 473
Sociālā aprūpe kopā:
206 133 101 221
Labiekārtošanas nodaļa
87 431 76 706
Ieguldījums pamatkapitālā SIA „Cesvaines
siltums”
0
0
Ieguldījums pamatkapitālā SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”
0
0
Labiekārtošana kopā:
87 431 76 706
Kultūras nams
77 011 64 379
Cesvaines bibliotēka
49 648 14 040
Kraukļu bibliotēka
17 434 17 647
Pašvaldības laikraksts
„Cesvaines Ziņas”
11 820
3633
Bērnu un jauniešu centrs
9261
4120
Pils
37 951 46 586
Cesvaines tūrisma centrs
22 163 33 510
Kultūra kopā:
225 288 183 915
Darba praktizēšanas pasākumi pašvaldībā darba
iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai
745
0
Skolēnu nodarbinātība
vasaras brīvdienās
7045
0
Vienotā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centra darbība
7445
1534
„Veselai un laimīgai
ģimenei Cesvaines novadā”
2258 11 454
Cesvaines un Lagardellas pie Lezas sadraudzības biedrības starptautiskās jauniešu apmaiņas
projekts programmā
„Erasmus+”
0
3079
„Latvijas skolas soma”
0
2051
Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču
attīstībā
7478
0
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs
6305
2637
Pārrobežu projekts kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanai (pils)
0
0
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība – Pils
ielas rekonstrukcija
0
0
Pamatpakalpojumi lauku
apvidos – grants ceļu
remonts
0
0
„Gaismas ceļš cauri
gadsimtiem” – pils jumta
atjaunošana
0
0
Projekti kopā:
31 276 20 755
Izdevumi kopā: 1 738 492 803 856
Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem
0 10 000
Izdevumi pavisam
kopā: 1 738 492 813 856

3000
5000
4000
6000
SubsīPamat7000 Precizētais GroProcenSociādijas,
kapitāla
Trans- gada plāns zījumi
tu izdelie padotāciveidošaferti
(EUR)
(EUR)
vumi
balsti
jas
na
200
0
2328
0
0 248 849
–5700
0
0
0
0
0
5331
214
0
0
0
0
0
10 617
0
200
0
2328
0
0 264 797
–5486
0
0

0
1510

1100
21 000

0
0
0
30
0
0
30
0

0
0
1510
0
0
0
0
180

530
0
600
0
23 230
0
0 31 181
0
0
25 259
0
25 259 31 181
15 188
0

0

0

697 950

0

0

697 950 –74 050

0
0
1000
0
0

0
180
0
0
0

10 932
724 070
750
6200
2200

0
0
0
0
0

0
18 033
0
336
336

10 932
0
906 420 –61 187
143 140
2631
70 224
0
37 617
2500

0
0
0
0
1000

0
0
0
0
0

600
0
0
0
9750

0
0
0
0
0

0
0
0
200
872

16 053
13 381
84 537
55 873
420 825

0
0
1953
907
7991

0

0

0

9400

0

10 145

–229

0

0

0

0

0

7045

0

0

0

0

0

0

8979

0

0

0

0

0

0

13 712

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3079
2051

3079
0

0

0

0

0

0

7478

0

0

0

0

0

0

8942

0

0

0 1 388 888

0

0 1 388 888

0

0

0 1 186 381

0

0 1 186 381

0

0

0

0

0

0
0
1230
0
1230

113
67 000

364 398
905 803

0
10 389

0
97 639
0
71 367
67 113 1 439 207
20 387 137 503
0
32 580
0 214 128
20 387 384 211
18 033 197 538

0
0
10 389
483
0
0
483
11 869

579 349

68 238

0 540 148
0
0 540 148
0 3 694 766 9400
0 3 756 197
1690 4 479 403 40 581 106 405 7 171 657

8000
79 088
31 278

10 000

0

1690 4 479 403 40 581 106 405 7 181 657

31 278

0

579 349

0
0

0

0

0
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Cesvaines Ziņas

Nemanot ir paskrējis pirmais
mācību gads, kad Cesvaines
vidusskolā skolēniem bija iespēja
izbaudīt kultūras un mākslas
pasākumus, pateicoties iniciatīvai
„Latvijas skolas soma”. Programmas mērķis ir skolēniem mācību
laikā piedzīvot un iepazīt Latvijas
kultūru, vēsturi, mākslu un valsts
vērtības, tādējādi stiprinot viņu
piederības izjūtu Latvijai.
Pasākumus
skolēniem
bija
iespēja piedzīvot gan skolā, gan
ārpus tās – dodoties mācību
ekskursijās. Martā 9.a klase devās
uz Rēzekni paskatīties uz mākslu
no cita skatpunkta un pie reizes
apmeklēt arī koncertzāli „Gors”, ko
lielākā daļa skolēnu iepazina pirmo
reizi. 9.a klase šo dienu izmantoja
pilnvērtīgi: tika apskatīts, iepazīts
Ančupānu memoriāls – liecība par
Otrā pasaules kara šausmām; tika
uzkāpts arī Ančupānu skatu tornī;
tika iepazīta Rēzeknes pilsētas
vēsturiskā daļa un apmeklēta
Latgales un Latvijas skanīgākā
koncertzāle – „Gors”. „Gorā” tika
aplūkota Rīgas leļļu teātra izrāde
„Zelta zirgs” pēc Raiņa lugas
motīviem. Jauniešu domas par šo
izrādi dalījās.
Maijā Cesvaines vidusskolā
viesojās folkloras kopa „Vilkači”.
Tā ne tikai sniedza muzikālus
priekšnesumus, bet arī visiem
atgādināja, cik svarīgi ir cienīt un
godāt mūsu Tēvzemi.
Paši mazākie no 1.a klases devās
mācību ekskursijā uz zinātkāres
centru „Zinoo” Cēsīs. Skolēni
piedalījās nodarbībā, kuras tēma
bija „Skaņa”, ar dažādu eksperimentu palīdzību saprata, kā tā rodas, kurš materiāls vislabāk vada
skaņu. Dabaszinību mācību stundā
iegūtās zināšanas varēja nostiprināt
un lietot praktiski.
Maijā 11. klase devās mācību ekskursijā uz brāļu Kaudzīšu un Kār-

Apmeklējot Rēzekni

ļa Skalbes muzejiem Vecpiebalgā.
Skolēni tika iepazīstināti ar rakstnieku biogrāfijām, kā arī ciemojās
brāļu Kaudzīšu mājās „Kalna
Kaibēni” un Kārļa Skalbes mājās
„Saulrieti”.
Pāris dienu vēlāk arī 7.b klase
ciemojās Kārļa Skalbes vasaras
mājā – memoriālajā muzejā „Saulrieti”. Skolēni lieliskas gides
pavadībā iepazina rakstnieku, viņa
ģimeni. Pēc muzeja apmeklējuma
klase devās uz Dzērbenes pilsmuižu,
kur gide iepazīstināja ar pilsmuižas
vēsturi un pastāstīja dažus spoku
stāstus. Vēl 7.b klase ielūkojās
Cimdu Jetiņas istabiņā, kur ir izlikti
darbi un atmiņas par Jetiņu.
Cesvaines vidusskolas skolēni
14. jūnijā devās uz piemiņas
pasākumu pie Brīvības pieminekļa
Rīgā. Nu jau astoto gadu pēc kārtas
skolas filantrope Grēta Bakša
finansiāli atbalsta skolu, sniedzot iespēju bērniem būt klāt šajā
pasākumā un pēc tam baudīt pusdienas atpūtas kompleksā „Lido”.
Mums bija liels gods Saeimas
priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces
vadībā doties pie pieminekļa, kur
mūs sagaidīja Valsts prezidents
Raimonds Vējonis, lai kopīgi noliktu ziedus, pieminot
izsūtītos
latviešus.
Paldies
Grētas
kundzei par atbalstu, kā arī paldies
iniciatīvai „Latvijas
skolas soma” par
iespēju nokļūt uz šo
pasākumu!
Lāsma
Markevica,
Cesvaines vidusskolas skolotāja,
foto no autores
personiskā arhīva
Mācību ekskursijā uz zinātkāres centru „Zinoo”
Cēsīs

Brāļu Kaudzīšu muzejs Vecpiebalgā

Cesvaine aicina: vēsture atkārtojas!
Cesvaine vēstures rakstos pirmo
reizi minēta 1209. gadā Rīgas bīskapa Alberta lēņu grāmatā, bet pilsētas tiesības ieguvusi 1991. gadā.
14. gadsimtā blakus pilskalnam
tika uzcelta bīskapa mūra pils, kuru
nopostīja Livonijas kara laikā. Arī
blakus esošā pilsētiņa cietusi kara
laikos un uzplaukusi miera periodos.
1815. gadā Cesvaini nopērk muižnieku Vulfu dzimta, kas četrās paaudzēs saimnieko Cesvainē un veido
iespaidīgu muižu, kuras kompleksa
ēkas un 1896. gadā celtā pils saglabājušās līdz mūsdienām.
Rīgas iela Cesvainē
Rīgas iela Cesvainē atrodas mazpilsētas vēsturiskajā centrā. Tā
saglabājusi ainavisko pievilcību
ar tiekšanos kalnā un ļauj gājējam
izjust Vidzemes augstienes skaisto,
bet sarežģīto reljefu. Te gadsimtu
gaitā atradušās Cesvainei nozīmīgas
ēkas un sabiedrības pulcēšanās vietas. Laika gaitā ielas ainava, kāda
bija 20. gadsimta sākumā, ir mainījusies. Saglabājušās tikai dažas
19. un 20. gadsimtā būvētās vēsturiskās ēkas, tomēr tā joprojām ir viena no galvenajām ielām, kur atrodas
veikali, aptieka, tirgus laukums, TV
tornis. Pašā Cesvaines centrā kādreiz atradās garākais krogs Latvijā, kartē atzīmēts 16. gadsimtā, bet
1765. gadā dokumentos minēts kā
Šļākas krogs. 1924. gadā pēc arhitekta Augusta Raistera projekta pusi
no kroga pārbūvē par kultūras biedrības namu. 1931. gadā pie Šļākas
kroga cesvainieši sagaidīja Kārli
Ulmani. Kara laikā Šļākas krogs
tika daļēji nopostīts. Rīgas iela sākas pie Sulupītes tilta. Ielas garumā
ēkas mijas ar skvēriem, žogiem,
privātmāju dārziem, krustojumiem,
ābeļdārzu – vietu, kur 20. gadsimta sākumā atradās vēsturiskais
tirgus laukums, un ielas noslēgumu iezīmē TV tornis, kas atrodas
vēsturiskajā Karātavu kalnā. Tas ir
Rīgas ielas augstākais punkts, kur
20. gadsimta 20.–30. gados atradās
brīvdabas estrāde un notika novada
dziesmu dienas, koncerti, teātra izrādes, komponista Marģera Zariņa
kantātes „Malienas zemnieki”’ pirmatskaņojums un aviācijas svētki.
Līdztekus tam atrodas lielais tirgus
laukums – cesvainiešu un apkārtējo
pagastu iedzīvotāju tirgošanās un
satikšanās vieta. 1959. gadā Karātavu kalnā uzbūvēja TV torni. Tā

virsotne ir augstākais punkts Baltijā – 398 metri virs jūras līmeņa.
Koncerts Cesvaines evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
Laiki mainās, bet varbūt vēsturiski mirkļi atkārtojas? Šogad galvenā
Cesvaines svētku pasākumu norises
vieta ir kādreizējā Karātavu kalna
nogāze un lielais tirgus laukums.
Netālu atrodas arī Cesvaines evaņģēliski luteriskā baznīca, kur arī šāgada
svētkos ir paredzēts koncerts, kas
sauks un aicinās uz garīgu izaugsmi.
27. jūlijā plkst. 18.00 koncertā „Vasaras romance” ar virtuozu ērģeļspēli
cesvainiešus un viesus iepriecinās
ērģelnieks Aigars Reinis. Aigars Reinis ir Rīgas Doma titulārais ērģelnieks – katedrāles mūzikas direktors
un mākslinieciskais vadītājs. Daudzus gadus bijis Latvijas Radio kora
mākslinieks un solists, vokālo grupu
„Schola Cantorum Riga” un „Ars
Antiqua Riga” dalībnieks. Piedalījies
Lahti starptautiskajā ērģelnieku konkursā un Erfurtes konkursā Vācijā.
Vairāk nekā 10 gadus bijis Jelgavas
Svētās Annas baznīcas ērģelnieks,
2013.–2019. gadā – Rīgas Vecās
Svētās Ģertrūdes baznīcas galvenais
ērģelnieks. Maģistra grādu ērģeļspēlē
ieguvis pie profesora Tālivalža Dekšņa. Meistarību ērģeļspēlē papildinā-

Tenors Mārtiņš Zīverts

Ērģelnieks Aigars Reinis

Cesvaine tirgus dienā
jis pie Ludgera Lomana, Hansa Ūlas
Eriksona, Hansa Helstena un Uplandes Starptautiskajā ērģeļu akadēmijā.
Ar viņu kopā muzicēs daudzsološais akadēmiskās mūzikas tenors
Mārtiņš Zvīgulis, kura muzikālās
darbības pamatžanri ir mesas, pasijas, oratorijas, koncerti. Mārtiņš absolvējis Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmiju Sigvarda Kļavas kordiriģēšanas klasē, taču mākslinieka gaitas

Paldies par iesaistīšanos!

2018./19. mācību gadā pirmskolas ki, jo par nodoto makulatūru mēs
„Brīnumzeme” kolektīvs atbalstīja saņemsim 35 kg papīra.
„Zaļās jostas” rīkoto makulatūras
Liels, liels paldies visiem atsauvākšanas konkursu „Tīrai Latvijai!. cīgajiem bērnu vecākiem, kuri mūs
Tajā piedalījās 336 iestādes no visas atbalstīja! Cerējām gan, ka kaut ar
Latvijas. Mēs, savākuši 7500 kilo- mazumiņu mūs atbalstīs katra bērna
gramu makulatūras, ierindojāmies vecāki…
21. vietā.
Paldies
Cesvaines
Visaktīvākie
manovada iedzīvotājiem,
iestādēm par atsaucību
kulatūras vācēji bija
un makulatūras nogādāpaši mazākie – grupa
šanu pie mums!
„Sienāzītis” (3017 kg),
Paldies „Brīnumzetad – grupa „Skudriņa”
(1318 kg), „Bizmārīte”
mes” kolektīvam par
(1112 kg), „Taurenīatbalstu un līdzdarbošatis” (1110 kg), „Bitīte”
nos!
(943 kg).
Ilga Rumpe,
Vācot makulatūru,
pirmskolas
mēs ne tikai kļūstam
„Brīnumzeme”
skolotāja,
draudzīgāki apkārtējai
Pirmskola saņēmusi
foto no personiskā
videi, bet atbalstām pateicības rakstu par
arhīva
pirmskolu tīri praktis- piedalīšanos konkursā

kopš akadēmijas absolvēšanas turpina akadēmiskās dziedāšanas jomā.
Dziedātājs allaž dod priekšroku garīgajai mūzikai, kas spilgtāk izteikta
tieši koncertžanra skaņdarbos. Mārtiņš Zvīgulis koncertējis daudzās Eiropas valstīs, kā arī ASV, Austrālijā,
taču pārsvarā dzīvo un strādā Latvijā, ikdienā veicot kora „Ave SOL”
vokālā pedagoga pienākumus. Koncertā izskanēs Johana Sebastiāna

Dziesmu svētki Karātavu kalnā

„Induļa un Ārijas” iestudējums pie Šļākas kroga. 20.–30. gadi

Tirgošanās rit pilnā sparā
Baha, Georga Frīdriha Hendeļa,
Džakomo Pučīni, Heinriha Šica,
Henrija Pērsela, Jāzepa Vītola, Jāņa
Mediņa, Ērika Ešenvalda skaņdarbi.
Atgriežoties pie latviešu komponistu
ērģeļmūzikas dārgakmeņiem, arī šogad koncertā dzirdēsim Marģera Zariņa skaņdarbu „Fantāzija par Jāņa
Poruka tēmu”. Komponista Marģera Zariņa tēvs 20. gadsimta sākumā
ilgu laiku kalpoja par ērģelnieku un

muzikālās dzīves vadītāju Cesvaines
evaņģēliski luteriskajā baznīcā, un,
protams, arī dažs Marģera Zariņa
dzīves posms ir cieši saistīts ar Cesvaini.
Uz tikšanos Cesvainē 27. jūlijā!
Daiga Matroze,
Cesvaines muzeja speciāliste,
ērģelniece,
foto no muzeja un autores
personiskā arhīva

Cesvaines Mūzikas un mākslas skola piedāvā

MĀKSLA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu
mērķi vizuāli plastiskās mākslas
prasmju apguvē, piedāvājam speciālistu vadībā:
apgūt zīmēšanas, gleznošanas,
mākslas valodas pamatu, veidošanas, kompozīcijas prasmes valsts
finansētā profesionālās ievirzes izglītības 5 gadu programmā „Vizuāli
plastiskā māksla” (sākot ar 9 gadu
vecumu; vecāku līdzfinansējums –
7 EUR mēnesī)
vai
gleznošanas nodarbības personām bez vecuma ierobežojuma
(samaksa – 7 EUR par 1 nodarbību,
sadalot samaksu uz grupas dalībniekiem līdz 12 personām).
Iespējamas arī bezmaksas nodarbības.
Vizuāli plastiskās mākslas pras-

Cesvaines Ziņas

mju apguve attīsta spējas darboties
jebkurā jomā.
Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast un izveidot īstenošanas
plānu, tiekoties papilduzņemšanā
pirmdien, 2019. gada 26. augustā, plkst. 18.00 Cesvaines Mūzikas
un mākslas skolā Celtnieku ielā 1
vai sazinoties pa tālruni: 64852498,
26446141. Sagatavojiet dzimšanas
apliecības kopiju, pārējo dokumentu
veidlapas aizpildīsiet uz vietas.
MŪZIKA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu
mērķi mūzikas instrumenta spēles
vai dziedāšanas prasmju apguvē,
piedāvājam speciālistu vadībā:
apgūt klavierspēles, akordeona
spēles, vijoles spēles, flautas spēles,
saksofona spēles, klarnetes spēles,
dziedāšanas prasmes valsts finansētās profesionālās ievirzes izglītības

4, 6, 8 gadu programmās (sākot ar
6–9 gadu vecumu; vecāku līdzfinansējums – 7 EUR mēnesī)
vai
pašapmaksas nodarbības personām bez vecuma ierobežojuma (samaksa – 6 EUR par 1 nodarbību).
Mūzikas instrumenta vai dziedāšanas prasmju apguve attīsta spējas
darboties jebkurā jomā.
Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast un izveidot īstenošanas
plānu, tiekoties papilduzņemšanā
pirmdien, 2019. gada 26. augustā, plkst. 18.00 Celtnieku ielā 1
vai sazinoties pa tālruni: 64852498,
26446141. Bērniem jānodzied dziesma. Sagatavojiet dzimšanas apliecības kopiju, pārējo dokumentu veidlapas aizpildīsiet uz vietas.
Inta Stiene,
direktore
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Turpinot ikgadējās tradīcijas, dodas ekskursijā
Ik gadu skumjā dienā, 14. jūnijā,
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā
baznīcā un pie represēto akmens
Cesvaines dzelzceļa stacijā pulcējas
represētās personas, kuras cietušas
genocīdā, un viņu tuvinieki, kuri
piemin savas dzimtas sūro likteni.
Represijas pret cilvēkiem notikušas
vairākkārt. Pirms gandrīz 80 gadiem
arī nakts no 13. uz 14. jūniju daudzās
ģimenēs izdarīja smagas korekcijas
ikdienas dzīvē. Ar katru gadu diemžēl starp dzīvajiem paliek arvien
mazāk represijas piedzīvojušo, taču
tas nemazina sēras un piemiņu līdzcilvēku atmiņās.
14. jūnijs ir diena, kad pēc svētbrīža baznīcā un ziedu nolikšanas
piemiņas vietā baznīcas dārzā un
Cesvaines stacijā represētajām personām un viņu tuviniekiem ir iespēja kopīgi pavadīt laiku, dodoties
nelielā izbraukumā pa netālo apkārtni. Braucienā ir iespēja kavēties
atmiņās, dalīties pārdzīvojumos un
atminēties senos notikumus. Šogad,
kliedējot drūmo dienas noskaņojumu, ekskursija notika Vecpiebalgas
virzienā.

Tā sākās ar Vecpiebalgas evaņģēliski luteriskās baznīcas apmeklējumu. Ikvienu klātesošo pārsteidza
tas, ka baznīca ir atvērta apmeklētājiem un ikvienam interesentam
visu dienu. Pēc baznīcas ekskursanti apmeklēja Latvijas Etnogrāfiskā
brīvdabas muzeja filiāli „Vēveri”.
Rāma pastaiga pa senā ciema zaļajiem pagalmiem deva iespēju kaut
nedaudz izjust senču vaļasbrīžu
mieru un brīvību. Lai plkst. 14.00
sagaidītu cesvainiešus, saimnieks
Edgars maizes krāsni bija iekūris
jau plkst. 9.00 no rīta. Viesi kopā ar
meistaru ielika krāsnī cepties īstu rudzu maizīti. Savukārt pagalmā, zem
kuplā ozola, saimniece vārīja siltu
zupu. Visur virmoja siltas maizes un
zupas smarža un garša, kas vienojās
un kopā veidoja īstu latvisku senču
vidi. Gluži kā senos laikos – laipna
sagaidīšana, cienasts, latviskās lauku
sētas izrādīšana, vāgūzis ar vecajiem
piebaldzēnu ratiem un zirglietām,
vējdzirnavām.
Pēc īsteni latviskās vides baudīšanas ekskursanti gides Vēsmas vadībā devās uz Jaunpiebalgas staciju.

Tika apmeklēta šīs stacijas piemiņas
vieta: no turienes izsūtījumā aizvesti iedzīvotāji. Viena no Cesvaines
seniorēm atklāja faktu, ka viņas
liktenis izsūtīšanā saistīts ar Vecpiebalgas staciju. Tika apmeklēta arī
Jaunpiebalgas baznīca, kur laipni
sagaidīja novadniece no Kraukļiem,
tad tika apmeklēta Jaunpiebalgas
dome. Šis pieturas punkts izvērtās
visai aizraujošs, jo viesus sagaidīja
Ķencis – Dzidra Kuzmane. Kundze
interesanti stāstīja dažnedažādus atgadījumus no savas Ķenča dzīves, ar
kuru viņa ir saistīta un saaugusi jau
kopš 1972. gada. Kundzes cienījamais vecums (89 gadi) nav šķērslis
atraktivitātei un kustīgumam, jo, kā
pati Dzidra atzīst, – visas sāpes un
bēdas aizmirstas, kad tiek uzvilkts
Ķenča kostīms. Ķencis sasveicinājās
ar visiem ciemiņiem un cienāja ar
kliņģeri.
Ekskursija bija sirsnīga un izglītojoša. Paldies kultūras nama vadītājai
Zeltītei Dūrītei par tās izplānošanu!
Linda Vanaga,
foto no Zeltītes Dūrītes
personiskā arhīva

Ziedu nolikšana Cesvaines evaņģēliski luteriskās baznīcas dārzā

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja filiālē „Vēveri” sagaida
saimnieks Edgars

Vecpiebalgas baznīcas apmeklējuma laikā

Piemiņas akmens represētajiem Jaunpiebalgas stacijā

Vēsturisko dārzu dienas Cesvainē
Zināt un pazīt nozīmē skatīt ar lielāku interesi un bijību… Vēsturisko
Cesvaines pils parku, kurš savulaik
veidots kā ainavu parks, jūlija sākumā, spītējot lietum, iepazinām kopā
ar dendrologu Nacionālā botāniskā
dārza direktoru Andreju Svilānu.
Savukārt citus stāstus piedāvāja

Cesvaines tūrisma centra gids.
Paldies par stāstīto, rādīto, piedzīvoto! Paldies par pārsteigumiem!
Paldies interesentiem par klātbūtni
un patieso vēlmi izzināt!
Tūrisma centra informācija
un foto

Aicina uz
ekskursiju
„Satikšanās
ar Saulieti”
Novada svētkos, 27. jūlijā, ikviens ir aicināts uz bezmaksas
ekskursiju „Satikšanās ar Saulieti”. Cesvaines tūrisma centra
gidi dalībniekus vedīs pa Augusta Saulieša pēdām, aptuveni
pusotru stundu garo ekskursiju
noslēdzot Cesvaines evaņģēliski
luteriskajā baznīcā, kur norisināsies koncerts.
Nebēdā, ja šajā dienā nevari
„satikties” ar Saulieti! Ekskursijas piedāvājums būs aktuāls arī
pēc svētkiem. Visa informācija
par šo un citiem tūrisma maršrutiem pieejama Cesvaines tūrisma
centrā Pils ielā 4, kā arī pa tālruni
(26172637) un e-pastu (turisma.
info@cesvaine.lv).

Andrejs Svilāns iepazīstina ar parka augu valsti
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Pašvaldību vadītāji un deputāti tiekas ar Juri Pūci
Īsi pirms Jāņiem Madonas kinoteātrī „Vidzeme” Cesvaines, Ērgļu,
Lubānas, Madonas un Varakļānu
novadu deputāti tikās ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministru Juri Pūci. Sarunās piedalījās arī valsts sekretāra vietnieks
reģionālās attīstības jautājumos
Aivars Draudiņš un ministrijas
pieaicinātais eksperts uzņēmuma
„Jāņa sēta” galvenais redaktors
ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs.
Sarunas mērķis bija apspriest
plānoto teritoriālo reformu, kuru
plāno īstenot līdz 2020. gada vidum, kā arī ministrijas pārstāvjiem
konsultēties ar pašvaldību deputātiem par to.
„Šī nebūt nav tā reize, kad viss
sākas vai beidzas. No jūlija otrās
puses pakāpeniski sāksim arī organizēt tikšanās ar iedzīvotājiem.
Sabiedriskā apspriešana ir par
valdības apstiprināto informatīvo
ziņojumu, kas tika izsūtīts visām
pašvaldībām, kas satur analīzi un

tai sekojošu ministrijas sagatavoto
kritēriju kopu administratīvi teritoriālā iedalījuma izveidošanai, un
no tā izrietošo piedāvāto administratīvā iedalījuma projektu,” pirms
sagatavotās prezentācijas uzsvēra
Juris Pūce.
Administratīvi teritoriālā reforma paredz apvienotā Madonas
novada izveidi bijušā rajona teritorijā, apvienojot Cesvaines, Ērgļu,
Lubānas, Madonas un Varakļānu
pašvaldības, pārliekot akcentu no
bieži vērojamās neproduktīvās
savstarpējās šo pašvaldību konkurences (piemēram, atsevišķu
vidusskolu uzturēšana) uz integrētu un racionālu kopīgo resursu un
pozitīvās pieredzes izmantošanu.
Ar 33 tūkstošiem iedzīvotāju
apvienotais Madonas novads atbilstu vidējam Latvijas novadam
(18. vieta 35 apvienoto pašvaldību teritoriju skaitā). Platības ziņā
(3354 km2) tas būtu otrais lielākais
valstī aiz Liepājas novada. Uzņē-

mējdarbībā radītās pievienotās
vērtības apjoma ziņā (93,1 miljons eiro) Madonas novads būtu
23. vietā, bet, rēķinot pievienoto vērtību uz vienu iedzīvotāju
(2,8 tūkstoši eiro), – 24. vietā.
Ministrs tiekoties uzsvēra arī tos
izaicinājumus, kuri sagaida pašvaldību un tās iedzīvotājus. Vispirms
tā ir iedzīvotāju pārstāvniecības un
līdzdalības nodrošināšana, vietējās
identitātes saglabāšana, kā arī pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.
Pēc ministra prezentācijas tika
sākta diskusija, kurā katra novada pārstāvjiem bija iespēja izteikt
savas domas. Visi kā viens mudināja domāt par ilgtspējīgu reformas iznākumu. Kā tika uzsvērts,
reformām ir jēga, ja rezultāts dod
ieguvumu. Tika uzsvērts, ka modelī nosauktajiem partneriem (Cesvaine, Ērgļi, Lubāna, Madona, Varakļāni) nekas nav pret sadarbību,
taču jāizsver funkcijas. Kopīgais

uzskats, ko pauda visas pašvaldības, – reformu veidot pēc vairāku
līmeņu pašvaldību principa: esošos novadus saglabāt kā 1. līmeņa
pašvaldības, nododot 2. līmenim
(lielāks veidojums) daļu funkciju (ceļi, policija, veselības aprūpe
utt.). Madonas novada priekšsēdētājs Agris Lungevičs uzsvēra,
ka „cilvēkiem ir jāsaprot, ka mēs
administratīvi atgriežamies bijušā
rajona teritorijā, bet ne funkcionāli. Šī būs viena līmeņa pašvaldība
ar visām funkcijām, taču, manuprāt, ir jārunā arī par otrā līmeņa
pašvaldībām, un tad daļu funkciju
varētu deleģēt uz augšu, savukārt
kaut ko varbūt paņemt no ministrijām uz leju, stiprinot reģionus un
dodot tiem lielākas funkcijas”.
Arī Cesvaines novada domes
priekšsēdētājs Vilnis Špats izteica
viedokli: „Mūsu pašvaldības vairākuma viedoklis ir šāds: Cesvaines pašvaldība ir gatava piedalīties
jaunajā administratīvi teritoriālajā

veidojumā kā tautas vēlēta pirmā
līmeņa pašvaldība ar savām noteiktajām funkcijām un budžetu.
Piekrītu, ka vēlētajai varai jābūt
vistuvāk iedzīvotājiem. Arī mēs
esam par otrā līmeņa pašvaldībām.
Eiropā esam redzējuši pašvaldības
ar vēl mazāku skaitu nekā mūsu
novadā, un tad jau arī cilvēki nāk
uz pašvaldību un sarunājas.”
Tikšanās dalībnieki minēja, ka ir
daudz līdz šim neatrisinātu valstiska līmeņa jautājumu, kurus neatrisinās arī reforma. Tika uzdoti arī
retoriski jautājumi: vai iedzīvotāju
skaits pieaugs, ja tiks pārveidota
struktūra? Vai ceļu tīkls tiks sakārtots? Vai iedzīvotāji būs ieguvēji
pēc reformas? Skaidras atbildes
šobrīd nav, to rādīs laiks. Kā tikšanās noslēgumā uzsvēra Juris Pūce,
reforma noteikti būs, taču noteikti
jāpieliek pūles, lai tā norisinātos
vislabākajā un veiksmīgākajā veidā.
Linda Vanaga

Uzsākta pārrobežu projekta īstenošana
Šā gada 8. un 9. jūlijā Daugavpilī uz pirmo kopīgo tikšanos sanāca
Latvijas-Krievijas pārrobežu projekta partneri.
Sadarbojoties ar Daugavpils
pilsētas domi, Pleskavas pilsētas
administrāciju, VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, tiek izstrādāts
kopīgs pārrobežu projekts Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas infrastruktūras
projektu kultūras mantojuma saglabāšanas jomā. Tajā ir paredzēts
piesaistīt finansējumu vienas pils
zāles atjaunošanai.
Latvijas-Krievijas
pārrobežu
sadarbības programmas 2014.–
2020. gadam stratēģiskais mērķis
ir atbalstīt vienotus centienus risināt pārrobežu attīstības izaicinājumus un veicināt Eiropas Savienī-

bas ārējās pierobežas teritorijas un
to Krievijas reģionu, kas robežojas
ar Eiropas Savienību, potenciāla
ilgtermiņa izmantojumu. Daugavpils (Dinaburgas) cietoksnis,
Cesvaines pils un Pleskavas vēsturiskais centrs ir populāri tūrisma
objekti ar nozīmīgiem infrastruktūras, kultūras pieminekļu defektiem, kā arī tirgzinības trūkumiem,
kas neļauj dinamiski attīstīties
tūrismam un vietējai uzņēmējdarbībai. Realizējot šo projektu, tiks
renovēti iepriekšminētie kultūras
pieminekļi un kultūras mantojums,
veicināta pārrobežu tūrisma attīstība. Galvenais projekta mērķis –
saglabājot kultūras mantojuma
objektus, veicināt jaunu tūrisma
produktu veidošanu un pārrobežu
reģiona pievilcības paaugstināšanu

tūrisma, kultūras sakaru un biznesa attīstības nolūkos.
Cesvaines novada dome kā projekta partneris ar iepriekšminētajiem sadarbības partneriem sadarbosies Eiropas strukturālo un
investīciju fondu mērķa „Eiropas
teritoriālā sadarbība” LatvijasKrievijas pārrobežu sadarbības
programmas projektā Nr. LVRU-002 „Kultūras un vēsturiskā
mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā”.
Tā galvenais mērķis, restaurējot
objektu un attīstot pārrobežu tūrisma risinājumus ar tūristu un apmeklētāju skaita pieauguma lielāko potenciālu, ir veicināt kultūras
mantojuma tūrismu programmas
teritorijā. Saglabājot kultūras mantojuma objektus, partneri veicinās

jaunu tūrisma produktu veidošanu
un paaugstinās pārrobežu reģiona
pievilcību tūrisma, kultūras sakaru
un biznesa attīstībā.
Cesvaines novada dome finansējumu plānot izlietot 2002. gadā
ugunsgrēkā cietušās Cesvaines
pils zāles atjaunošanai, kā arī piekļuves nodrošināšanai cilvēkiem
ar kustību traucējumiem. Projektā

Daugavpils pilsētas domē tiekas projekta partneri no Cesvaines novada domes, Daugavpils pilsētas domes, Pleskavas pilsētas administrācijas un
VAS „Valsts nekustamie īpašumi”

Cesvaines Ziņas

paredzēta izstāžu un konferenču
aprīkojuma iegāde. Jau šobrīd norisinās siltumtrašu izbūve uz Cesvaines pili.
Tikšanās laikā Daugavpilī notika
svinīga parakstīto līgumu nodošana visiem sadarbības partneriem,
pārrunas un projekta īstenošanas
gaitas kalendārā grafika izstrāde.
Tika pārrunāti sasniedzamie rezultāti un aktualitātes, kas jau šobrīd ir
svarīgas projekta īstenošanas gaitā,
kā arī gaidāmie tuvākie notikumi,
piemēram, 5. starptautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls
„Dinaburg 1812”, kurā piedalīsies
arī Cesvaines pārstāvji. Pasākums
veltīts 19. gadsimta pirmās puses
notikumiem, kad 1812. gada jūlijā
brašais Dinaburgas cietokšņa garnizons atvairīja Napoleona armijas
uzbrukumu. Pasākuma galvenais
mērķis ir Daugavpils cietokšņa un
vēsturiskās rekonstrukcijas klubu
kustības popularizēšana. Projekta galvenā partnera Daugavpils
pilsētas domes projekta mērķis ir
restaurēt cietokšņa pulverpagrabu,
kas ir iekļauts cietokšņa kompleksā, taču pasākumā tiks pievērsta
uzmanība kompleksam kopumā un
projekta mērķu nozīmīgumam.
Tikšanās laikā tika apsekots
Daugavpils cietokšņa pulverpagrabs un kopējā cietokšņa teritorija,
kā arī iepazīts līdzšinējās cietokšņa
attīstības stāsts un nākotnes vīzija.
Projekta īstenošana paredzēta
līdz 2021. gada vidum, kad Cesvaines pili redzēsim pievilcīgāku
apmeklētājiem un konferenču un
izstāžu rīkošanai.
Linda Vanaga,
foto no projekta publicitātes
materiāliem
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Izstāde Kraukļu bibliotēkas
sarīkojumu zālē

Starpvalstu sadarbības projekts
„Strūves maršrutu tīkls”

Sadarbībā ar Madonas novada Liezēres pagasta bibliotēku no
1. jūnija līdz 31. augustam Kraukļu
bibliotēkas sarīkojumu zālē skatāma
biedrības „Ozols un zīle” projekta
„Vietvārdu talka Liezērē” izstāde.
Laipni aicināti skatīt kaimiņu pagasta vēsturiskās vietas!

Projekta aktivitātes no 21. līdz 23. augustam veltītas Strūves ģeodēziskajam lokam – garākajai un precīzākajai
19. gadsimta ģeodēzisko uzmērījumu sistēmai.
21. augusts
9.00
Strūves ģeodēziskā loka punkts Sestu-kalns
(Ziestu kalns)
10.30
Konference Sausnējas pagasta muzejā
* Priekšlasījumi:
Strūves loka vēsture Latvijā;
Strūves loks un tūrisms
* Piemiņas monētas „Sestu-kalns” kalšana
14.30
Strūves ģeodēziskā loka punkts Gaissa-kalns
(Gaiziņš)
* Punkta apmeklējums
* Pārgājiens kopā ar vides gidu
* Piemiņas monētas „Gaissa-kalns” kalšana
viesu namā „Gaiziņstars”
22. augusts
11.30

Strūves ģeodēziskā loka punkta Nesaule-kalns
(Nesaules kalns) atjaunošana

no 13.00 Piemiņas monētas „Nessaule-kalns” kalšana
Cesvaines tūrisma centrā

Aicina pieteikties uz
bērnu ārsta konsultācijām
Cesvainē
Pieņems bērnu acu ārsts un alergologs. Pieteikšanās, zvanot uz sociālo dienestu pa tālruni: 29365023.

Izbraukšana no viesnīcas „Ērgļi” stāvlaukuma
Ērgļos, Rīgas ielā 31
„Līdumi”, Sausnēja, Sausnējas pag., Ērgļu nov.

Tikšanās Madonas nov. Bērzaunes pag.
Gaiziņkalnā, pie atpūtas kompleksa „Dāmu
paradīze” jeb „Lejas Gaiziņiem”

Cesvaines–Kārzdabas ceļa 7. km: līdz 1. zīmei
„Nesaules kalns”, pagrieziens pa kreisi „Zosēnu”
māju virzienā līdz 2. zīmei „Nesaules kalns”.
Tālāk – kājām un zābakos!
Pils iela 4, Cesvaine, Cesvaines nov.

Tūrisma maršruts „No Strūves līdz GPS”
Izbraukšana no viesnīcas „Ērgļi” stāvlaukuma
Programmā: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas Ērgļos, Rīgas ielā 31
aģentūras demonstrējumi triangulācijā,
nivelēšanā un GPS
Pieteikties mnf@inbox.lv, norādot datumu, punktu, personu skaitu!

* Dalībnieki brauc ar savām automašīnām.
* Partneri: Madonas novada fonds
(Latvija), Mittetulundusühing PAIK
(Igaunija), Leader Outokaira Tuottamhan (Somija), Lokalt ledd utveckling
Tornedalen (Zviedrija).

Ikgadējie jātnieku
sporta svētki
„Pakavos” jau
20. jūlijā

Mājražotāji un amatnieki
aicināti pieteikties uz
novada svētku tirgu

20. jūlijā plkst. 11.00 „Pakavos” – jātnieku sporta sacensības
šķēršļu pārvarēšanā „Cesvaines
kauss”.
Pasākuma programmā: sacensības konkūrā (šķēršļu pārvarēšanā), voltizēšanas demonstrējumi, visas dienas garumā bērnu
atrakcijas, spēļu pilsētiņa, radošās
darbnīcas ar krāsainām smiltīm,
vizināšanās ar poniju un zirgu
(plkst. 10.30–13.30), zirglietu tirdziņš, veselīgu un garšīgu ēdienu
virtuve.
Ieeja: 3 EUR; bērniem līdz skolas vecumam – bez maksas.
Laipni aicināti!
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Sirsnīgi sveicam Āriju
lielajā jubilejā!
Krasta 5 mājas iedzīvotāji

Apaļu 100 gadu dzīves
jubileju svin mūsu novada
cienījamāko gadu īpašniece
Ārija Vīksna.
Cilvēka dzīve nav mērāma
gados, bet gan Jūsu, Ārijas
kundze, paveiktajos darbos
un atstātajās pēdās citu
cilvēku dzīvē, domās un
sirdīs.
Prieks, kas nāk no sevis
		
pats,
tas neizzūd – tā diena ir vai
		
nakts.
Tas prieks, kas Tevī pašā
		
mīt,
tas neizzūd – ne vakar,
šodien, rīt…
Tu savu sirdi ieskandini silti
un atļauj gaismu izstarot, lai
pati dzirdi,
lai skaņa nedziestoša plūst
		
un plūst,
lai dejo debesis un zeme
		
līdzi,
Tu savu prieku citiem dāsni
		
sniedz.
Tas prieks, kas atnāk pats no
sevis, lai neizdziest…
Vēlam gaviļniecei
Ārijai Vīksnai neizsīkstošu
enerģiju, veselību un vēl
ilgus dzīves gadus!
Pirmskolas
„Brīnumzeme”
kolektīvs

Atsākušās skriešanas
nodarbības otrdienās un
ceturtdienās!
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Ja mācētu kā Tu mēs visi
ar smaidu cauri gadiem iet,
Varbūt, ka sakrātu daudz
		
vairāk
tā dzintara, kur saule zied.
Kornēlija Apškrūma

Smilteņu skola, Bērzaunes pag., Madonas nov.

23. augusts
9.00

Apsveikumi

Kapusvētki
Ķinderu kapos
28. jūlijā plkst. 15.00
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