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Ņem spēku no jāņuzālēm,
Ko tās tev šovakar sniedz –
Tas paliks ar tevi tik ilgi,
Kaut sen būs novītis zieds.
Ņem spēku no Jāņu gaismas,
Kas pakalnos gaiši spīd –
Tā paliks ar tevi tik ilgi,
Kaut sen būs atausis rīts.
Ņem spēku no jāņuzālēm,
No gaismas, kas kalnos zied,
Ņem spēku no nakts bez tumsas,
Kas šonakt pār zemi iet.
Anita Anitīna

Novēlam ar skanīgām dziesmām
pavadīt garāko dienu un, spoži degot
jāņugunij, sagaidīt gada īsāko nakti!
Līgo!
Cesvaines novada pašvaldība

CESVAINES NOVADA DOMES
VĒLĒŠANU REZULTĀTI
Balsstiesīgie: 2212
Nobalsojušie: 1059 (47,88 %)
Derīgās aploksnes: 1058 (47,83 %)
Derīgās zīmes: 1034 (97,73 %)
IEVĒLĒTIE DEPUTĀTI
Nr. p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vārds, uzvārds

Saraksta nosaukums

Balsu skaits

Vilnis Špats
Didzis Baunis
Vēsma Nora
Līga Ozola
Dzintars Bušs
Juris Rozenbergs
Kārlis Edvards
Bandenieks
Ilga Rumpe
Imants Spridzāns

„Savam novadam”
„Savam novadam”
„Savam novadam”
„Savam novadam”
„Savam novadam”
„Novada saimnieks”
„Jaunais vilnis”

666
582
565
531
526
360
358

„Novada saimnieks”
„Jaunais vilnis”

334
295

Cesvaines Tautas teātra
pirmizrāde “Kaudzēm naudas”
17. jūnija pievakarē Cesvaines
kultūras namu piepildīja teātra
mīļi, kuri bija ieradušies vērot
izklaidējošu situāciju komēdiju
“Kaudzēm naudas” (Vils Evans &

Arturs Valentains) pirmizrādi Cesvaines tautas teātra izpildījumā.
Iestudējuma režisore ir Alda Alberte, scenogrāfs Pēteris Griezāns,
skaņu un gaismu operatori Ainārs

Cesvaines novada vēlēšanu komisija

Pateicība
Izsaku pateicību visiem Cesvaines novada iedzīvotājiem par aktīvu piedalīšanos pašvaldību vēlēšanās, kā arī izteikto uzticību man personīgi.
Ir ievēlēti tie, par kuriem vairākums ir nobalsojis. Tiem arī būs jāstrādā
un jāatbild par pieņemtajiem lēmumiem un dotajiem solījumiem.
Novēlu mums visiem – lai kopā izdodas veidot Cesvaini labāku un gaišāku!
Vilnis Špats,
jūsu pašvaldības vadītājs

Cesvaines tautas teātris ar režisori Aldu Alberti pēc pirmizrādes

Cesvaines Ziņas

Melbārdis un Edmunds Vestmanis.
Kā ierasts, pirmizrādes tautas
teātra izpildījumā ir ļoti iecienītas
un uz tām ierodas krietns apmeklētāju pūlis. Arī šī reize nebija izņēmums – izrāde pulcēja vairākus
desmitus teātra mīļotāju. Apmeklētājus priecēja krāšņās skatuves
dekorācijas, aizraujošais sižets un
izteiksmīgā aktierspēle. Paldies
aktieriem, režisoriem un visiem citiem izrādes tapšanā iesaistītajiem.
Tiem, kuri nevarēja ierasties uz
pirmizrādi, būs iespēja to baudīt
novada svētku ietvaros Kraukļu
tautas namā 30. jūlijā! Izrādes norises laiks tiks precizēts!
Linda Vanaga,
Jāņa Dziļuma foto
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Plānotie ceļu uzturēšanas
darbi Cesvaines novadā

Visos gadalaikos aktuāls ir jautājums par
ceļu un ielu tīkla sakārtošanu Cesvaines pilsētas un novada teritorijā. Lai nedaudz kliedētu
neziņu par to, kādi ir tuvākie plānotie darbi
ceļu seguma uzlabošanā, izvaicāju ceļu speciālistu Jāni Putniņu.
„Iesākumā gribu aicināt ikvienu jau laikus,
sākoties katrai uzturēšanas sezonai, informēt
par interesējošo ceļu stāvokli, jo situācija var
mainīties, ik dienas nav iespējams apbraukāt
visus ceļus un ielas, jo ceļu kopgarums novadā
ir aptuveni 180 km (ielas aptuveni 17 km). Arī
šobrīd labprāt uzklausīšu ieteikumus par problēmām,” aicina ceļu speciālists Jānis Putniņš.
Runājot par tuvākajiem plānotajiem remontiem novadā, speciālists uzsver, ka līdzekļu ir tik,
cik ir, tādēļ visu uzreiz nav iespējams salabot.
Jūnijā ir plānots asfaltēto ceļu un ielu bedrīšu
remonts pēc pilnās metodes (frēzējot kontūras);
to veiks SIA „Ceļinieks 2010”. Remontdarbi ir
plānoti ne tikai pilsētā, bet arī uz pārējiem novada ceļiem ar asfalta segumu. Pils iela tiks labota, ieklājot auksto asfaltu, jo nākamgad plānots
to remontēt. Šobrīd ir greiderēta un ar putekļu
absorbentu (kalcija hlorīds) apstrādāta Bērzu,
Jaunā (no Bērzu līdz Brīvības), Madonas (no
Pils līdz Veidenbauma) iela. Vēl pēc remontdarbu beigšanas plānots apstrādāt arī Veidenbauma
ielas grants seguma posmu un Lubānas ielu.
Tiklīdz noslēgsies remontdarbi Veidenbauma ielā, tie notiks Zaļajā ielā (remontēs atsevišķus posmus), pievedot drupinātu granti un
greiderējot. Pēc tam notiks lauku teritorijas
grants ceļu remontdarbi – vispirms tiem novada ceļiem, kuri līdz šim netika greiderēti,
jo ir paredzēta grants pievešana. Remontdarbi
notiek saskaņā ar prioritātēm: vispirms tie ceļi,
kurus ir iespējams nogreiderēt, pēc tam – kur
ir nepieciešama greiderēšana ar grunts pievešanu; kad vieglākie darbi ir paveikti, notiek
sarežģītākie remonti – šķembu, grants pievešana, caurteku un grāvju labošana. Nopietnākie
remontdarbi, cik ļaus finanšu līdzekļi, sāksies
jūlijā. Kā uzsver Jānis Putniņš, diemžēl novadā
ir ceļi, kurus ar šobrīd pieejamo smago tehniku
grants pievešanai nevar remontēt, jo tehnikai
šaurajos un līkumotajos ceļos nav manevrēšanas spēju. Tiek meklēti risinājumi.
Par mērķi šajā gadā Jānis izvirza vajadzību
apmierinošā stāvoklī saglabāt tos ceļus, kuri
tādi ir arī šobrīd, lai tie neaiziet postā, bet sliktos posmus pēc iespējas uzlabot.
Linda Vanaga

31. maija domes
ārkārtas sēdē

* Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības
konsolidēto 2016. gada pārskatu.
* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījumi Cesvaines novada domes 2017. gada
9. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Cesvaines novada pašvaldības 2017. gada budžets””.
* Nolēma reorganizēt Cesvaines internātpamatskolu, ar 2017. gada 22. decembri pievienojot to Cesvaines vidusskolai. Noteica, ka
Cesvaines vidusskola ir Cesvaines internātpamatskolas funkciju, tiesību, saistību un mantas
pārņēmēja, ciktāl tas ir iespējams. Noteica, ka
Cesvaines internātpamatskolā 2017./2018. mācību gadā netiek uzņemti jauni audzēkņi un pēc
šā lēmuma pieņemšanas Cesvaines internātpamatskolā netiek veidotas jaunas darba attiecības. Noteica samazināt Cesvaines internātpamatskolas direktora amata vienības slodzi no
1 uz 0,5. Uzdeva Cesvaines internātpamatskolas direktora pienākumu izpildītājai Ilzei Brantei, Cesvaines vidusskolas direktoram Didzim
Baunim un novada izglītības darba speciālistei
Rudītei Adamkovičai veikt nepieciešamās darbības, lai izpildītu lēmumu.
* Apstiprināja Cesvaines novada vispārīgās
izglītības iestāžu attīstības plānu.
* Noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par sadarbību Eiropas
Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta
mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda
projekta „Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide” īstenošanā.
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25. maija domes sēdē
* Atbalstīja novada politiski represētās personas ar 70 euro dalības maksājumu, kas ir
paredzēts visu Latvijas politiski represēto personu salidojuma organizēšanai, pārskaitot dalības maksu no kultūras nama budžeta līdzekļiem uz biedrības „Latvijas politiski represēto
apvienība” kontu. Nolēma atbalstīt represēto
personu nokļūšanu salidojumā Ikšķilē, nodrošinot transportu.
* Atbalstīja biedrības „Cimdu ceļš” projektu par 100 grāmatu „Jettes dienu grāmata”
sagatavošanu un izdošanu ar 100 euro līdzfinansējumu, pārskaitot to no domes budžeta
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, pēc
projekta realizācijas saņemot trīs grāmatas
eksemplārus.
* Noteica, ka Cesvaines vidusskola no vidusskolas budžeta līdzekļiem ir tiesīga izlietot
15 euro līdzmaksājumu katras Cesvaines vidusskolas 1. klases skolēna formastērpa vestes iegādei 2017./2018. mācību gadā.
* Nolēma izslēgt no uzskaites SIA „grandPR” nomas maksas parādu – 4255,05 euro.
* Saskaņoja Cesvaines vidusskolas izstrādātās mācību programmas, kas tiks īstenotas
vidusskolā: pamatizglītības programma (kods
21011111) un pamatizglītības pedagoģiskās
korekcijas programma (kods 21011811).
* Nolēma noslēgt sadarbības līgumu ar

Iekšlietu ministrijas Informācijas centru par
ziņu sniegšanu un meklēšanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā valsts informācijas sistēmas
„Integrētā iekšlietu informācijas sistēma”
apakšsistēmās, valsts informācijas sistēmā
„Sodu reģistrs”, valsts informācijas sistēmā
„Dokumentu paraugu reģistrs” un valsts informācijas sistēmā „Šengenas informācijas
sistēma”.
* Piekrita, ka no nekustamā īpašuma
„Grāverīši”, kas atrodas Cesvaines pagastā
Cesvaines novadā, tiek atdalīta zemes vienība 5,6 ha platībā. No nekustamā īpašuma
atdalītajai zemes vienībai piešķīra nosaukumu „Jaungrāverīši”, nosakot nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). Īpašumā paliekošajai daļai – zemes vienībai 10,4 ha platībā un uz tās
esošajām ēkām un būvēm – saglabāja līdzšinējo adresi un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
* Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalna Ķeirāni”, Cesvaines
pagasts, Cesvaines novads, zemes vienības
sadalei. Zemes ierīcības projektā projektētajai 1. zemes vienībai 25,1 ha platībā piešķīra

nosaukumu „Ķeirānmežs” un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). Zemes ierīcības projektā
projektētajai 2. zemes vienībai 13,6 ha platībā
saglabāja līdzšinējo nosaukumu „Kalna Ķeirāni” un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
* Vairākām iznomātām zemes vienībām noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101).
* Iznomāja pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu daļas kopumā 1075 m2 platībā bez apbūves tiesībām uz 5 gadiem lauksaimnieciskai
un saimnieciskai darbībai, nosakot nomas
maksu atbilstīgi normatīvajiem aktiem.
* Iznomāja pašvaldībai piekritīgā zemesgabala daļu 0,19 ha platībā bez apbūves tiesībām
uz 5 gadiem sakņu dārza ierīkošanai, nosakot
nomas maksu atbilstīgi normatīvajiem aktiem.
* Piekrita, ka ar 2017. gada 30. jūniju Cesvaines internātpamatskolā tiek samazināta
vairāku amata vienību slodze. Apstiprināja
Cesvaines internātpamatskolas amata vienību, mēnešalgu un piemaksu sarakstu ar
2017. gada 1. jūliju.

15. jūnija domes sēdē
* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Cesvaines novada domes 2009. gada
24. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums””.
* Grozīja domes grāmatvedības un finanšu
nodaļas nosaukumu no „grāmatvedības un
finanšu nodaļa” uz „finanšu un grāmatvedības nodaļa” un noteica, ka nosaukuma maiņa
stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā. Apstiprināja
domes finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikumu.
* Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības 2016. gada publisko pārskatu.
* Pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalnieši”, kas sastāv no zemesgabala Cesvainē Cesvaines novadā, ½ (vienai domājamajai pusei)
noteica nosacīto cenu – 2200 (divi tūkstoši
divi simti) euro.
* Atļāva no ziedojuma konta 1500 euro
ziedojumu ar mērķi „Cesvaines pilij” izlietot
Cesvaines pils mūziķu telpas griestu restaurācijai.
* Nekustamajam īpašumam „Ozolkalns”
mainīja nosaukumu „Ozolkalns” uz nosauku-

mu „Ozolpakalni”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.
* Apstiprināja Cesvaines novada bāriņtiesas ētikas kodeksu.
* Izīrēja divām personām divus pašvaldības dzīvokļus.
* Pašvaldības dzīvojamajā mājā „Kripu
māja” izveidoja dzīvokļa īpašumu, kas sastāv
no dzīvokļa, domājamajām daļām no dzīvojamās mājas, kūts, šķūņa, zemes, kura adrese
ir „Kripu māja” 2, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.
* Pašvaldības dzīvojamajā mājā „Rūpkombināta māja 1” izveidoja dzīvokļa īpašumu, kas sastāv no dzīvokļa un domājamajām daļām no dzīvojamās mājas un zemes,
kura adrese ir „Rūpkombināta māja 1”–11,
Kraukļi, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.
* Akceptēja noslēgto sadarbības līgumu ar
Latvijas Zvērinātu notāru padomi par iespēju
tiešsaistes režīmā pārbaudīt mantojumu reģistra datus.
* Atbalstīja izdevniecības „NT klasika”

projektu par dzejnieces Andas Līces grāmatas „Paldies, ka uzmodināji” sagatavošanu
un izdošanu ar 200 euro līdzfinansējumu no
domes budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, pēc projekta realizācijas saņemot
40 grāmatas eksemplārus.
* Piekrita, ka Cesvaines pirmskola „Brīnumzeme” slēdz līgumu par pirmskolas „Brīnumzeme” aktu zāles un gaiteņa remontu,
nepārsniedzot 15 700 euro.
* Piekrita, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis
dalībnieku sapulcēs SIA „Cesvaines siltums”
un SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”
apstiprina grozījumus vidējā termiņa darbības
stratēģijā 2016.–2018. gadam.
* Piekrita, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” un SIA „Cesvaines siltums” dalībnieku
sapulcēs nosaka valdes locekļa mēneša atlīdzību, Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai
valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša
vidējā darba samaksai piemērojot koeficientu 1,28.

Cesvaines internātskolas reorganizācija
Vidējās izglītības mācību iestādēs visā Latvijā ir noslēdzies mācību gads, bet jaunais
mācību cēliens rudenī nesīs spēcīgas pārmaiņu vēsmas izglītības sistēmā Cesvaines
novadā. 2017. gada 31. maija domes sēdē
tika pieņemts lēmums reorganizēt Cesvaines
internātskolu, pievienojot to Cesvaines vidusskolai.
Deputāti atklāti balsoja ar sešām balsīm
par (Vilnis Špats, Skaidrīte Aveniņa, Vēsma
Nora, Didzis Baunis, Baiba Putniņa, Jānis Vanags) un trim balsīm pret (Juris Rozenbergs,
Vitālijs Stikāns, Judīte Rakuzova), tātad ar
balsu vairākumu tika pieņemts lēmums par
reorganizāciju un nebija nepieciešams balsot
par otru variantu – likvidāciju. Lēmumā ir noteikts, ka Cesvaines vidusskola ir Cesvaines
internātpamatskolas funkciju, tiesību, saistību
un mantas pārņēmēja, ciktāl tas ir iespējams.
Tā kā lēmums par reorganizāciju ir jāpaziņo
Izglītības un zinātnes ministrijai 6 mēnešus
iepriekš, tas bija jāpieņem nekavējoties.
2016./2017. mācību gada sākumā Cesvaines
internātpamatskolā mācījās 51 skolēns; viņu
dzīvesvieta ir Cesvaines, Madonas, Gulbenes
un Lubānas novadā. Skolā mācību gada sākumā bija deviņi klašu komplekti. Mācību gada

beigās Cesvaines internātpamatskolā mācījās
49 izglītojamie, no kuriem 28 izglītojamie ir
no Cesvaines novada, un mācības notika apvienotajās klasēs (pieci klašu komplekti). Šā
gada septembrī Cesvaines internātpamatskolā
netiks uzņemti jauni audzēkņi.
Cesvaines internātpamatskolas audzēkņi
un viņu vecāki 2017. gada maijā tika informēti par paredzēto reformu; ir notikusi pašreizējo audzēkņu anketēšana. Anketēšanas
rezultātā tika noskaidrots, ka vidusskolā
vēlētos mācīties 24 bērni, no viņiem 10 bērniem būtu nepieciešams internāts. Šie, protams, ir provizoriski skaitļi – reālā situācija
būs redzama rudenī. Ir notikušas sarunas ar
Cesvaines internātpamatskolas un Cesvaines
vidusskolas pedagogiem par nepieciešamo
reformu internātpamatskolā, tās reorganizāciju un plānoto izglītības sistēmu Cesvaines
novadā.
Izglītības likuma pārejas noteikumu
50. punktā ir noteikts, ka uzturēšanas izdevumus pašvaldību internātskolās no 2017. gada
1. janvāra līdz 31. decembrim sedz no valsts
budžeta mērķdotācijas par internātskolas izglītojamajiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku
gādības palikuši bērni, kā arī par izglītoja-

Cesvaines Ziņas

majiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Izglītības reformas politikas rezultātā
internātpamatskolas uzturēšanas izdevumi
ar 2018. gada 1. janvāri pilnīgi būs jāfinansē
pašvaldībām, tādējādi veidojas papildu slogs
pašvaldības budžetam.
Lēmums par internātskolas reorganizāciju tika pieņemts, jo gan ierobežotais finansējums, gan apvienotie klašu komplekti
internātpamatskolā pašlaik neļauj nodrošināt pilnvērtīgu mācību darbu, tāpēc izglītības iestādes pastāvēšana ir neefektīva.
Gluži kā visā Latvijā, arī Cesvaines izglītības
iestādēs skolēnu skaits sarūk, bet ir svarīgi nodrošināt pilnvērtīgu izglītību ikvienam skolēnam. Sociālā funkcija (ēdināšana, dzīvošana,
psihologa konsultācijas), ko līdz šim veica
internātpamtskola, nu būs vidusskolas kompetencē.
Izvērtējot visus aspektus un apsverot tālākās darbības, tika pieņemts lēmums skolu reorganizēt, jo slogs pašvaldības budžetam būtu
pārāk liels. Jaunajai novada skolu sistēmai rudenī būs nepieciešams papildu darbs un pielāgošanās gan no skolēnu, gan skolotāju puses.
Linda Vanaga

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 13
Cesvainē 2017. gada 31. maijā (sēdes protokols Nr. 10, 2. §)

18.6.2.1.1

Grozījumi Cesvaines novada domes 2017. gada 9. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 4 „Cesvaines novada pašvaldības
2017. gada budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16. pantu
1. Samazināt Cesvaines novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu par
15 370 euro un apstiprināt 3 379 778 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta izdevumu plānu par
27 749 euro un apstiprināt 4 354 860 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs
1. pielikums
pašvaldības domes noteikumiem Nr. 13

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.
12.3.9.9.0
12.3.9.9.0
12.3.9.9.1
13.1.0.0.

18.6.2.0.1
18.6.2.0.1
18.6.2.0.1
18.6.2.0.1
18.6.2.0.3
18.6.2.0.4
18.6.2.0.5
18.6.2.0.6
18.6.2.0.7
18.6.2.0.8

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
Saņemts no Valsts kases sadales konta
pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju
ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
nokavējuma nauda
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām
kārtējā gada maksājumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām
iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām
nokavējuma nauda
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, kārtējā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli
nokavējuma nauda
II. Nenodokļu ieņēmumi
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi
par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs
Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un
apliecinātu to kopiju saņemšanu
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Veselības apdrošināšana
Pārējie ieņēmumi
Dalības maksa sporta spēlēm
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma
pārdošanas
III. Transfertu ieņēmumi
Finansējums asistenta pakalpojuma
nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti – sociālais dienests
Finansējums asistenta pakalpojuma
nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti – sociālais dienests, administrēšanas
izdevumi
VARAM dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai
ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai –
vidusskola
Mērķdotācija izglītības pasākumiem –
CIP pedagogi
Mērķdotācija izglītības pasākumiem –
dotācija pārējiem izdevumiem CIP
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai –
5, 6 gadus veco bērnu apmācībai
Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei
Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dziesmu svētkiem

18.6.2.1.8
18.6.2.2.1
18.6.2.2.2
18.6.2.2.3
18.6.2.2.5
18.6.2.2.7
18.6.2.2.8

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu
plāns ar grozījumiem 2017. gadam, EUR

Klasifikācijas kods

18.6.2.1.2

Gada
plāns,
EUR

18.6.3.0.7
18.6.4.0.

Grozījumi, +/–

Plāns ar
grozījumiem, EUR

4 380 030

0

4 364 660

984 882
228 904
755 978
861 000

0
0
0
0

984 882
228 904
755 978
861 000

21.3.5.1.

105 022

0

105 022

21.3.5.2.

3 395 148
1 295 440

–15 370
0

3 379 778
1 295 440

21.3.5.3.

1 176 634

0

1 176 634

79 996

0

79 996

21.3.7.9.1

7000

0

7000

1800

0

1800

21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0

21 494

0

21 494

21.3.8.1.0

1800

0

1800

21.3.8.1.0

300

0

300

5766

0

5766

500

0

500

150

0

150

5930

1025

6955

30

0

30

1500

0

1500

1000
100
250
3000
0
50

0
0
70
0
20
0

1000
100
320
3000
20
50

0

935

935

1 968 563

–18 319

1 950 244

2088

–209

1879

0

209

209

6900

0

6900

11 869

0

11 869

281 976

0

281 976

84 504

0

84 504

119 257

–39 752

79 505

30 768

0

30 768

5994

0

5994

3267

0

3267

18.6.4.0.1
18.6.9.0.2
18.6.9.1.5
19.2.1.0.

21.3.5.4.
21.3.5.9.4

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
21.3.9.9.0
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.

Dotācija brīvpusdienām
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai –
Mūzikas un mākslas skola
Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārīgās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādē, īstenošanai
Finansējums sporta zāles būvniecībai
Finansējums LEADER projektiem
Finansējums projektam „Gaismas ceļš
caur gadsimtiem”
Finansējums projektam „Piekļuves
nodrošināšana rūpnieciskās ražošanas
objektiem Cesvainē”
Finansējums projektam „Veselai un
laimīgai ģimenei”
Labklājības ministrija – par apmācību
supervīzijās
Karjeras atbalsts vispārīgās un
profesionālās izglītības iestādēs
Nr. 8.3.5.0/16/I/001
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo
gadu
Kultūrkapitāla fonds – pils mākslinieciskā izpēte un inventarizācija
Dotācija par iemītniekiem pansionātā
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi
Mācību maksa – mūzikas skola
Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas pakalpojumi
Kafejnīcas ieņēmumi
Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu
Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu
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 – pirmsskolas
izglītības iestāde
Ieņēmumi par telpu nomu – internātpamatskola
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 – internātpamatskola
Personāla ēdināšana – vidusskola
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi
Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi
Avīzes „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi
Auto kursu ieņēmumi
Kapličas izmantošana (Ķinderes)
Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola
Ēdināšanas pakalpojumi – internātpamatskola
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

19 000

0

19 000

38 099

0

38 099

1400

300

1700

50 000
65 199

0
0

50 000
65 199

441 565

0

441 565

187 423

0

187 423

11 115

0

11 115

0

284

284

0

4426

4426

461 900

0

461 900

9239

0

9239

0

3000

3000

0

1423

1423

137 000

12 000

149 000

125 215
5000

1924
0

127 139
5000

30 000

0

30 000

5000

0

5000

2500

–900

1600

0

160

160

5

0

5

1400
2000
600

0
0
0

1400
2000
600

300

195

495

1500

0

1500

400

0

400

100

0

100

0

10

10

5000

0

5000

2000

0

2000

1700

0

1700

46 500

0

46 500

2400

0

2400

7000

0

7000

500

250

750

500

0

500

400

0

400

5600
230
80
900
3500
100
0

0
0
0
0
0
0
1200

5600
230
80
900
3500
100
1200

0

134

134

0

875

875

Pieņem pieteikumus par izmaiņām sabiedriskā
transporta kustībā Cesvaines novadā

Lai pilnveidotu reģionālo maršrutu tīklu, padarot to pievilcīgāku un ērtāku pasažieriem
un vienlaikus uzlabotu reisu rentabilitātes rādītājus, nepieciešams jūsu, Cesvaines
novada iedzīvotāju, viedoklis un priekšlikumi (mainīt kursēšanas laikus, pagarināt vai
saīsināt maršrutu utt.).

Ja jums ir priekšlikumi par to, kā uzlabot sabiedriskā transporta kustību
Cesvaines novadā, lūdzam tos iesniegt klātienē Cesvaines novada domē Pils
ielā 1A Cesvainē, sazinoties pa tālruni 64852715 vai rakstot uz e-pastu
ruta.putnina@cesvaine.lv līdz 2017. gada 28. jūnijam.

Cesvaines Ziņas
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2. pielikums
pašvaldības domes noteikumiem Nr. 13

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 2017. gadam, EUR

Projekta „PANEL 2050”
energopārvaldības
mācības Cesvainē
31. maijā Cesvaines novada domē norisinājās
CEESEN (Centrāleiropas un Austrumeiropas ilgtspējīgas enerģētikas tīkls) projekta „PANEL 2050”
energopārvaldības mācības, kuras organizēja Vidzemes plānošanas reģions. Mācību laikā pieredzējuši
eksperti un jomas speciālisti stāstīja par datu ievākšanas un apkopošanas nozīmi veiksmīgas energosaimniecības izveides procesā. Liels uzsvars mācību laikā tika likts uz prasmi datus analizēt, kā arī
uz tehnoloģiskajiem risinājumiem, kas ļauj to darīt
efektīvi. Noslēgumā mācību dalībnieki, pašvaldību
darbinieki un nozaru speciālisti tika iepazīstināti ar
Cesvaines novada pašvaldības energosaimniecību,
lai kopā mācītos no veiksmīgajiem piemēriem, diskutētu par problēmām un to iespējamajiem risinājumiem.
Vairāk par pašu projektu un līdzdarbošanās iespējām lasiet „PANEL 2050” mājaslapā https://ceesen.
org/lv/.
Rūta Putniņa,
Cesvaines novada domes teritorijas plānotāja

Cesvaines, Lubānas un Varakļānu
novadu apvienotās būvvaldes
pieņemšanas laiks 2017. gadā:
Cesvainē katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā plkst. 10.00–12.00;
Madonā katru ceturtdienu plkst. 8.00–16.00, pusdienas pārtraukums plkst. 12.00–13.00
Mēnesis
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris

Datumi
03.07.
07.08.
04.09.
02.10.
06.11.
04.12.

17.07.
21.08.
18.09.
16.10.
–
18.12.

Būvvaldes vadītāja:
Iveta MEĻEHOVA, m. t. 29422298
Būvinspektors:
Andris GARANČS, m. t. 29244474
Arhitekts: Jānis LIEPIŅŠ, m. t. 26538839

IEDZĪVOTĀJI
JAUTĀ
Kāpēc ir mainījušies ūdens un kanalizācijas
tarifi?
Iepriekšējais ūdensapgādes tarifs bija spēkā
kopš 2008. gada, tas ir, deviņus gadus. Šo deviņu
gadu laikā ir ieguldīti līdzekļi ūdens kvalitātes uzlabošanā: uzbūvēta atdzelžošanas stacija, izbūvēti
jauni ūdensvada posmi, tiek attīrīti notekūdeņi, sakārtota kanalizācijas sūkņu stacijas sistēma. Līdz
2017. gada 30. maijam aprēķinātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi vairs nesedza faktiskās ar
pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas. Tarifi ir
noteikti tādā apmērā, lai lietotāju maksājumi segtu
ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu šo pakalpojumu rentabilitāti.
Aprēķina metodiku var iepazīt SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” (Dārzu iela 1, Cesvaine).
Citos novados notiek makšķerēšanas sacensības, bet mūsu novadā? Mums ir daudz ūdenskrātuvju, kur to varētu organizēt.
Kultūras nama vadītāja Kristīne Aumele: „Šī ir
ļoti laba ideja, kuru būtu vērts īstenot. Šādu aktivitāti kultūras nams ļoti labprāt atbalstītu gan finansiāli,
gan organizatoriski. Lai šādu ideju īstenotu, aicinām ar mums sazināties makšķerēšanas entuziastus
un citus interesentus, kuri būtu gatavi palīdzēt šāda
pasākuma plānošanā, organizēšanā, jo šobrīd mums
vēl nav bijusi saskare ar šāda veida sacensībām –
būtu jāizzina viss nozīmīgais, specifiskais. Laipni
gaidīsim ieinteresētos!”
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1000
2000
3000
4000
5000
6000
Atlīdzība Preces un Subsī- Procentu PamatSociālie
pakalpo- dijas, izdevumi kapitāla pabalsti
jumi dotācijas
veidošana
Dome

155230

61 212

0

50

1500

4535

493

0

10 360

0

0

0

0

Pārvalde kopā:

159 765

72 065

0

Pirmskola „Brīnumzeme”

241 471

68 404

Vidusskola

511 734

Internātpamatskola

Vēlēšanu komisija
Būvvalde

Mūzikas un mākslas skola
Grāmatvedība

7000
Transferti

Izdevumi Grozījukopā
mi, +/–

0

0

217 992

–796

0

0

0

5028

0

0

0

0

10 360

0

50

1500

0

0

233 380

–796

0

14

2600

0

0

312 489

0

189 665

0

902

718 235

0

69 537 1 490 073

2654

213 849

78 321

0

0

0

0

0

292 170

20 126

73 189

11 284

0

0

550

0

0

85 023

0

0

68 251

0

69 537 2 248 006

22 780

57 389

8862

0

0

2000

0

1 097 632

356 536

0

916

723 385

0

Sociālais dienests

48 164

19 134

0

0

500

23 964

25 000

116 762

399

Bāriņtiesa

26 746

4425

0

0

0

0

0

31 171

0

Sociālās aprūpes nodaļa

110 388

69 740

0

0

1060

0

0

181 188

11

Sociālā aprūpe kopā:

185 298

93 299

0

0

1560

23 964

25 000

329 121

410

Labiekārtošanas nodaļa

70 647

44 811

0

553

5986

0

0

121 997

–2071

0

0

0

0

11 000

0

0

11 000

0

Labiekārtošana kopā:

70 647

44 811

0

553

16 986

0

0

132 997

–2071

Kultūras nams

62 561

47 533

2000

85

8067

0

0

120 246

0

Cesvaines bibliotēka

45 685

15 737

0

0

6290

0

336

68 048

0

Kraukļu bibliotēka

18 642

5347

0

0

2000

0

336

26 325

0

Pašvaldības laikraksts „Cesvaines Ziņas”

10 921

3164

0

0

0

0

0

14 085

0

9725

2481

0

0

0

0

0

12 206

0

78 806

25 619

0

100

0

0

0

104 525

3000

0

9000

0

0

0

0

0

9000

0

226 340

108 881

2000

185

16 357

0

672

354 435

3000

Darba praktizēšanas pasākumi
pašvaldībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai

1828

0

0

0

0

10 390

0

12 218

0

Skolēnu nodarbinātība vasaras
brīvlaikā

7045

0

0

0

0

0

0

7045

0

Valsts un pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas centra
darbība

7180

1800

0

0

0

0

0

8980

0

Veselai un laimīgai ģimenei
Cesvaines novadā

0

11 115

0

0

0

0

0

11 115

0

Skolu partnerības projekts
(„Erasmus+”)

0

8230

0

0

0

0

0

8230

0

Tautastērpi Cesvaines kultūras
nama amatierkolektīviem

0

0

0

0

19 998

0

0

19 998

0

Cesvaines bibliotēkas krājuma
mēbeļu atjaunošana

0

4000

0

0

10 548

0

0

14 548

0

Cesvaines pils muižas staļļu
jumta rekonstrukcija

0

0

0

0

104 000

0

0

104 000

0

Uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras
attīstība – Pils ielas rekonstrukcija

0

0

0

0

17 661

0

0

17 661

0

Piekļuves nodrošināšana rūpnieciskās ražošanas objektiem –
Brīvības iela

0

0

0

0

266 848

0

0

266 848

0

Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos –
grants ceļu remonts

0

0

0

0

28 072

0

0

28 072

0

Gaismas ceļš cauri gadsimtiem – pils jumta atjaunošana

0

0

0

0

525 800

0

0

525 800

0

2294

2132

0

0

0

0

0

4426

4426

0

0

0

0

22 980

0

0

22 980

0

18 347

27 277

0

0

995 907

10 390

0 1 051 921

4426

1 758 029

702 869

2000

1704

1 755 695

34 354

95 209 4 349 860

27 749

0

5000

0

0

0

0

5000

0

1 758 029

707 869

2000

1704

1 755 695

34 354

95 209 4 354 860

27 749

Izglītība kopā:

Ieguldījums pamatkapitālā
SIA „Cesvaines komunālie
pakalpojumi”

Bērnu un jauniešu centrs
Pils
Pašvaldības aģentūra „Cesvaines tūrisma centrs”
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BJC vasarā
Klāt ilgi gaidītais skolēnu vasaras brīvlaiks, bet pirms došanās atpūtā Cesvaines vidusskolas
6. klases skolēni bērnu un jauniešu
centrā (BJC) bija sarīkojuši brīnišķīgu mācību gada noslēguma pasākumu, kurā centra apmeklētāji un
bērnu vecāki varēja baudīt mūziķu
grupas priekšnesumus un dziedāt līdzi tiem. Pirmo reizi uz BJC jauno
telpu skatuves dzīvojām līdzi 6. klases pašu iestudētajam teātra uzvedumam. Jaunieši piedalījās arī sportiskās aktivitātēs un darbojās virtuvē,
gatavojot cienastu vecākiem.
1. jūnijā uz Starptautiskajai bēr-

nu aizsardzības dienai veltītajiem
bērnu svētkiem BJC telpās bija
pulcējies milzīgs daudzums ķiparu,
kas dejoja, dziedāja un piedalījās
radošajās darbnīcās. Bērniem bija
iespēja izmēģināt spēkus burbuļu
pūšanas sacensībās un mieloties ar
māmiņu gatavotajiem smūtijiem. Ir
patiess prieks, ka visi kopā spējam
uzburt neviltotus smaidus bērnu
sejās. Paldies visiem svētku dalībniekiem!
Pašā brīvlaika sākumā Latvijas
veselības nedēļas ietvaros BJC risinājās konkurss „Kurš kuru?”,
kurā jauniešu uzdevums bija darbos

Laivojot pa Aivieksti

apliecināt savu fizisko izturību –
sacentāmies pietupienos. Paldies
dalībniekiem, kas atbalstīja visas
Cesvainē notiekošās veselības nedēļas aktivitātes!
Jau otro gadu pēc kārtas Cesvaines jauniešiem bija iespēja piedalīties kristīgās jauniešu tikšanās organizācijas „Skapis” rīkotajā laivu
braucienā pa Aiviekstes upi. Lai
gan laikapstākļi nelutināja, laivošana 22 km garumā izvērtās ārkārtīgi
pozitīva. Bija gan joki, jautrība un
sacensības, gan iespēja pārdomāt
krietni nopietnākus pie pusdienu
galda aizsāktus tematus par cilvē-

ka lomu un mērķi viņa dzīvē, par
veidu, kā risināt problēmas. Atraktīvākajiem un atvērtākajiem tā bija
iespēja satikt jaunus draugus. Paldies Artūram un mācītājam Reinim
un viņa ģimenei par jauko iespēju
jēgpilni un saturīgi pavadīt lietainu
dienu!
Lai vasara nepaskrietu garām
nepamanīta un ziemā sildītu ar lieliskām atmiņām, turpināsim aktīvi
darboties arī atlikušo brīvlaiku! Tiekamies BJC!
Inga Bekasova,
BJC vadītāja,
autores foto

Koncerts uz BJC skatuves

Kad ir „Disko pavasaris”…
Aptuveni divus mēnešus pēc astronomiskā pavasara iestāšanās,
26. maija pievakarē, Cesvaines vidusskolas aulu pārņēma „Disko pavasaris”. Tas ir brīnišķīgs 3., 5. un
8. klases bērnu kopdarbs – labdarības izrāde, kuru jaunie aktieri veltīja draugiem, ģimenēm un Latvijas
simtgadei.

Izrādes ideja, izmantojot materiālus no gatavām lugām, nāca no bērniem. Izrādei tapt palīdzēja skolotāja Olita Ķimele, Inese Mickeviča
un Baiba Pūriņa. Olita stāsta: „Mēs,
bērni un skolotāji, daudz strādājām
arī savā brīvajā laikā, lai izrāde izdotos. Jāsaka – līdz galam izturēja
apzinīgākie un stiprākie.”

Izrādes dalībnieku kopbilde

Lai izrāde izdotos krāšņa, ar radošiem tērpiem, burvīgām dekorācijām un skaisti iestudēta, tika
pieliktas lielas pūles, tādēļ radošais
kolektīvs saka lielu paldies visiem
draugiem, kuri uzrunāti neatteica,
vecākiem, kuri atbalstīja. Īpašs paldies Beātes tētim Alvim Kārkliņam
par dekorācijām, skolotājai Lāsmai par sagatavoto
mūziku, skolotājai
Ērikai par gleznu
izstādi un radošajām idejām! Liels
paldies čaklajiem
puišiem Sendijam
un Helvijam, kuri
palīdzēja
izrādei
notikt! Par atbalstu
paldies arī grāmatnīcai
„Jumava”,
Dainai Markevicai,
SIA „Aronieši”, aptiekai „Apotheka”,
veikalam „top!”.
Pateicoties liela-

jam atbalstam, izrāde izskanēja ļoti
krāšņi, atdzīvinot īstu pļavu tepat,
lielajā zālē. Bet šis darbs tika ieguldīts ne tikai tādēļ, lai priecētu vietējos pirmizrādē 26. maijā un bērnu
dienā 1. jūnijā, bet arī tādēļ, lai izrādītu kaimiņu novadā – Bērzaunes
pamatskolā, Liezēres pamatskolā
un bērnudārzā. Lai iepriecinātu
mazos slimnieciņus Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, izrāde
tika izrādīta arī tur. Ar šo viss vēl
nebeidzas – rudens pusē izrāde būs
skatāma Sveķu internātpamatskolā.
Ir liels prieks, ka pēc pašu bērnu iniciatīvas papūloties var tapt
tik skaisti darbi. Paldies bērniem,
skolotājiem un visiem pārējiem
atbalstītājiem par ieguldīto darbu,
radošajām idejām un brīnišķīgo
galarezultātu, kas patiešām priecē!
Cerēsim, ka nākotnē taps vēl daudzas skaistas izrādes.
Linda Vanaga,
Olitas Ķimeles foto

Pieminot deportācijās cietušos
Ar Dievu nu, dzimtajā sēta,
Ar Dievu, mans sapņu draugs!
No Dzimtenes projām man veda,
Kur mīļa bij’ druva un lauks.
Daina Freiverte
Ik gadu 14. jūnijā Cesvaines
evaņģēliski luteriskajā baznīcā uz
svētbrīdi pulcējas ļaudis, lai domās pieminētu 1941. gada naktī
no 13. uz 14. jūniju izsūtītos. Šajā
dienā tika pieminētas izdzisušās
dzīvības, noliekot ziedus piemiņas
vietā baznīcas dārzā un arī Cesvaines dzelzceļa stacijā. No šīs vietas
uz PSRS attālākajiem apgabaliem
piespiedu kārtā tika izvesti vairāki
desmiti cilvēku, bet kopumā no Latvijas teritorijas izveda vairāk nekā

15 000 cilvēku, iznīcinot mājas un
izjaucot ģimenes.
Lai gan laiki mainās un iet, tautas
atmiņā ir saglabājusies sāpīgā pieredze, kuru pārdzīvoja tautieši pirms
vairāk nekā 70 gadiem. Piemiņas
pasākumā mācītājs Reinis Bikše
aicināja pieminēt viņus un lūgt ne
tikai par tiem, kuri tika sadzīti lopu
vagonos un vesti uz Sibīriju, bet arī
par palicējiem, jo viņu sāpes, bēdas
un ciešanas nebija mazākas. Cesvaines domes priekšsēdētājs Vilnis
Špats minēja vēsturiskus faktus par
izsūtītajiem Cesvaines novada ļaudīm un par ciešanām, kas bija jāpārdzīvo ikvienam tautietim.
Masveida deportācijas bija cen-

tieni iznīcināt latviešu tautu. Diemžēl ne visiem izvestajiem bija iespēja atgriezties dzimtenē: daudzi
gāja bojā ceļā, bada nāvē, darba
nometnēs. Tik daudzas ģimenes
tika izjauktas un izšķirtas, daudzi
pazuda bez vēsts, bet daudzu dzī-
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vības izdzisa logu vagonos ceļā uz
Sibīriju…
Laika gaitā paliek arvien mazāk
to, kuri piedzīvoja izsūtījumu, bet
tautas atmiņā šī ir viena no daudzām sāpīgajām atmiņu lappusēm.
Ir svarīgi saglabāt vēsturi, tautas apziņu, cīnīties par savu pastāvēšanu
un būt stipriem.
Šajā dienā pieminēsim visus tos,
kuru dzīvība izdzisa valdošās varas
izraisītajās ciešanās, bet kuri līdz
pat pēdējam elpas vilcienam saglabāja ticību dzimtenei un savai zemei un mīlestību pret to.
Linda Vanaga,
autores foto

Ejiet katrs
pretī savai
rītdienai, jo
RĪTDIENA
jūs gaida…
9. jūnijā mākoņi virs Cesvaines
internātpamatskolas bija tik zili,
dienziedes – tik dzeltenas un smaidīgas, krāšņie spireju krūmi – tik
balti, jo atkal klāt bija priecīgs brīdis – skolas izlaidums. Diena bija
veiksmīga deviņiem skolas skolēniem, kuri ieguva apliecību par
9. klases absolvēšanu.
Izlaidumā skanēja gan atmiņu,
gan pateicības, gan uzmundrinājuma vārdi – gan skolotājiem, gan
vecākiem, gan arī pašiem absolventiem.
Pirms deviņiem gadiem, skolas
gaitas uzsākot, šos brašos zēnus
un mazās meitenītes sagaidīja audzinātājas Gunta Riekstiņa un Ilze
Biķerniece. Vēl tagad šo skolotāju
atmiņā ir viņu nemitīgie „kāpēc”
un lepni paceltie deguntiņi, jo „mēs
taču jau ejam skolā”. Kā mazie bezdelīdzēni šie šodienas brašie jaunekļi un smaidīgās meitenes tolaik
mācījās „lidot pret vēju un saskatīt
sauli”.
Absolventu atmiņās paliks arī
audzinātāja Ina Čevere, kura mācīja priecāties par mazumiņu, kurš
jāsakrāj no sīkām sapņu dzirkstelītēm, lai dzīvē tiktu līdz LIELAJAM
SAPNIM.
Audzinātāja, kuras priekšā skolēni ir gatavi savas galvas noliekt,
kura ir „visa labā iemiesojums”,
kura ticēja un uzticējās saviem skolēniem, kurai skolēni ticēja un uzticējās, – tā ir Evija Kupča.
Absolventi teica lielu paldies arī
skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem – tiem cilvēkiem, kuri pa
šiem deviņiem gadiem centās atvērt
katra „adataino čaulu, lai tās viducī
tomēr saredzētu mīkstu, baltu un
pūkainu kodolu”.
Ļoti ceru, ka mūsu absolventi spēs novērtēt to, ko ir ieguvuši mūsu skolā, un nekad nezudīs
prieks un atmiņas par kopā pavadītajiem brīžiem, bet gūtās zināšanas
kalpos par lielisku atspērienu, lai
nokļūtu nākamajā pakāpienā.
Skolas absolventus sveica Cesvaines novada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats, kurš vēlēja veiksmi, neatlaidību un pacietību tālāko
mērķu sasniegšanā. Skolas direktora p. i. Ilze Brante absolventiem novēlēja atrast sevi, iegūt pārliecību
par saviem spēkiem un nekad nepārtraukt sapņot, jo, ja tic sapņiem,
tie piepildās.
Paldies skolotājai Vitai Meikšānei par muzikālo noformējumu,
skolotājam Aivaram Šķēlam par
izlaiduma mirkļu iemūžināšanu un
8. klases audzinātājai Baibai Damrozei par zāles noformējumu! Un
visiem, visiem, kuri bija kopā ar
mums…
Mēs katrs aizejam pretī savai rītdienai, jo RĪTDIENA mūs jau gaida…
Iveta Zemīte
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IZLAIDUMI CESVAINES IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Grupiņas „Taurenītis” izlaidums pirmskolā „Brīnumzeme”, skolotājas – Alita Jēgere,
Sandra Ruduka

Cesvaines vidusskolas 9. klase izlaidumā

Izlaidums Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā

Cesvaines vidusskolas 12. klase izlaidumā

Daļa no Cesvaines vidusskolas audzēkņiem, kuri šajā mācību gadā ir ieguvuši godalgotas
vietas novadu apvienības, reģiona vai valsts mēroga mācību olimpiādēs, un viņu skolotāji
Foto no Cesvaines vidusskolas, pirmskolas „Brīnumzeme”,
Cesvaines internātpamatskolas un Intas Stienes arhīva

Cesvaines internātpamatskolas 9. klase izlaidumā

Cesvaines Mūzikas un mākslas
skola jaunos audzēkņus
uzņems 28. augustā plkst. 18.00
Celtnieku ielā 1

Valsts finansējums tiek piešķirts
noteiktam audzēkņu skaitam, ziņas
par to ir jāiesniedz Kultūras ministrijā
6. septembrī.
Pirmā tikšanās
2017./2018. mācību gadā –
piektdien, 1. septembrī, plkst. 12.00
Celtnieku ielā 1 (bijušajā sākumskolā)
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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:
● ar 9 gadu vecumu – valsts finansētā
profesionālās ievirzes izglītības 5 gadu
programmā „Vizuāli plastiskā māksla” ar
vecāku līdzfinansējumu (7 EUR mēnesī);
● gleznošanas nodarbībās personām bez
vecuma ierobežojuma par samaksu (7 EUR
par vienu nodarbību, sadalot samaksu uz grupas dalībniekiem līdz 12 personām);
● iespējamas arī bezmaksas nodarbības.
Sagatavojiet dzimšanas apliecības kopiju!
Pārējo dokumentu veidlapas aizpildīsiet uz
vietas.

Vizuāli plastiskās mākslas prasmju apguve attīsta spējas darboties jebkurā jomā.

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:
● ar 6–9 gadu vecumu – valsts finansētās
profesionālās ievirzes izglītības 4, 6, 8 gadu
programmās ar vecāku līdzfinansējumu
(7 EUR mēnesī);
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● pašapmaksas nodarbībās personām bez
vecuma ierobežojuma (samaksa – 6 EUR par
vienu nodarbību).
Mūzikas instrumenta vai dziedāšanas
prasmju apguve attīsta spējas darboties jebkurā jomā.
Bērniem būs jānodzied dziesma. Sagatavojiet dzimšanas apliecības kopiju! Pārējo dokumentu veidlapas aizpildīsiet uz vietas.
Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos
atrast un izveidot īstenošanas plānu, tiekoties pirmdien, 2017. gada 28. augustā,
plkst. 18.00 Celtnieku ielā 1 vai sazinoties
pa telefonu 64852498, 26446141.
Inta Stiene,
direktore

Cesvaines internātpamatskolai – 60
2017. gada 28. maijā apritēja
60 gadu, kopš 1957. gadā šajā pašā
datumā LPSR Izglītības ministrija
izdeva rīkojumu Nr. 118 par Cesvaines internātskolas dibināšanu. Gadu
gaitā skola ir palīdzējusi izaugt daudziem krietniem cilvēkiem, nodrošinājusi darba vietas daudziem Cesvaines iedzīvotājiem. Pedagogi un
citi darbinieki ir palīdzējuši veidot,
kopt un attīstīt Cesvaines kultūrvidi.
Tiek plānots, ka 2017. gada rudenī
notiks skolas absolventu salidojums.
Pirmais skolas direktors bija Antons Indāns, bet par mācību pārzini
strādāja Georgs Kube. 1957. gada

4. oktobrī Cesvaines pilī mācības uzsāka četras Cesvaines internātskolas
klases, bija 120 skolēnu, 13 pedagogu
un 27 tehniskie darbinieki. Internāts
tika iekārtots Pils ielā 4. 1961. gada
ziemā tika nodota ekspluatācijā pašreizējā skolas mācību korpusa ēka Rīgas ielā 4 Cesvainē. Laika gaitā internātskolā darbojās dažādi ārpusklases
aktivitāšu pulciņi un organizācijas,
to vidū pūtēju orķestris, estrādes ansamblis, skautu organizācija; strādāja
vairāki desmiti skolotāju un mācījās
vairāk nekā 1000 skolēnu ne tikai no
Cesvaines, bet arī apkārtējiem pagastiem un pilsētām.

Internātskolas ēka šodien
Laika gaitā Cesvaines internātpamatskolas un internāta ēkas ir piedzīvojušas nozīmīgas pārmaiņas:
atjaunots jumts, sakārtota apkures
sistēma, uzcelta katlumāja, remontētas daudzas telpas un siltinātas ēkas.
2016./2017. mācību gadu internātpa-

matskolā iesāka 51 audzēknis. Diemžēl pagājušā gada rudenī veiktajās Izglītības likuma izmaiņās ir paredzēts
turpmāk no valsts budžeta finansēt tikai internātskolu pedagogu algas, bet
uzturēšanas izdevumus ar 2018. gada
1. janvāri segt pašvaldībām. Cesvaines internātskolu sagaida pārmaiņas,
par kurām tika lemts 31. maija domes
ārkārtas sēdē, – internātpamatskolu
tika nolemts reorganizēt, pievienojot
Cesvaines vidusskolai.
Linda Vanaga,
informācija no
„Cesvaines grāmatas II”,
autores foto

Projekta „Like? Share!” aktualitātes
Laikā, kad Latvija zaļo un zied,
kad skolēni tikko ir sākuši izjust
vasaras brīvlaika burvību, programmas „Erasmus+” starptautiskās
partnerības projekta „Like? Share!”
Cesvaines vidusskolas skolotāju
grupa īsteno projekta aktivitātes.
Mūsdienās cilvēku dzīve un notikumi tajā rit un mainās ļoti strauji.
Mainās tehnoloģijas, metodes, pieejas, idejas, plāni, politika, attiecības, un mainās arī cilvēku dzīve.
Visās trijās projektā iekļautajās valstīs – Polijā, Igaunijā un Latvijā – ir
ģimenes, kuras dažādu iemeslu dēļ
ir bijušas spiestas emigrēt no savas
etniskās dzimtenes, pēc kāda laika
tomēr rodot iespēju atkal atgriezties. Taču atgriešanās un iekļaušanās sabiedrībā vienmēr ir saistīta ar
vairākām problēmām. Arī Cesvainē
ir šādas ģimenes, un mums bija interesanti satikties un uzzināt, kā tās ir
iekļāvušās Cesvaines vidē un ar kādām problēmām ir nācies saskarties.
Izvēlējāmies kritērijiem atbilstīgu
vecāku grupu un norunātajā laikā

satikāmies viesu mājā „Pie sievasmātes”, lai neformālā gaisotnē varētu noskaidrot mūs interesējošos jautājumus. Priecēja vecāku atsaucība,
un tikšanās bija ļoti vērtīga.
Uzzinājām daudz par dzīvi un
skolas gaitām Lielbritānijā. Vecāki
dalījās savā dzīves pieredzē ārzemēs. Pārrunājām Lielbritānijas un
Latvijas izglītības jautājumu atšķirības un iekļaušanos jaunajos dzīves
apstākļos. Sarunās atklājās arī daudz
kas tāds, kas pie mums ir pašsaprotams, bet pret ko Lielbritānijā attieksme ir aizliedzoša un neapstrīdama.
Izrādās, ka Lielbritānijā vecāki bērnus līdz 12 gadu vecumam aizved
uz skolu un izņem no skolas pēc
stundām, ģimene kopā iet pastaigāties uz parku, jo bērni vieni paši to
nedrīkst darīt. Vecāki minēja arī faktu, ka katra ģimene domā par sava
bērna talantu un interešu izkopšanu
dažādās interešu izglītības programmās un finansē to. Veikalā skolēnam
līdz pilngadībai ir liegta iespēja iegādāties asus priekšmetus (šķēres,

nažus) un viegli uzliesmojošas lietas
(sērkociņus, šķiltavas utt.).
Arī skolas ikdienas dzīve Lielbritānijā ir atšķirīga no Latvijas izglītības sistēmas. Vispirms jau ar to, ka
katrai skolai ir sava noteikta skolas
forma, tās lietošana nav apstrīdama
un ir obligāta. Ja kāds tomēr izdomā
atnākt uz skolu bez formas, skolēns
tiek aizturēts un viņam iedod rezerves formastērpu. Vecāki skolas formu brīvi var iegādāties veikalā tad,
kad ir radusies nepieciešamība. Sarunās tika atklāts fakts, ka atšķirība
ir vērojama arī sākumskolas vecuma
bērnu apmācībā. Lielbritānijā šī apmācība notiek neformālā klases vidē
ar rotaļu palīdzību un pats apmācības
process ir balstīts uz saistību ar reālo
dzīvi un sadzīvi, ar praktisko darbošanos un eksperimentēšanu. Vecāki
uzsvēra: jo jaunāka skolas vecuma
bērnus skar pārmaiņas, jo labāk viņi
integrējas jaunajā vidē un apstākļos.
Atgriežoties Latvijā, grūtības sagādā
mazais vārdu krājums dzimtajā valodā un specifiskā eksakto priekšmetu

terminoloģija, piemēram, matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā.
Vecāki uzsvēra to, ka materiālā
labklājība nav galvenā prioritāte,
kad dvēselē iezogas ilgas pēc savas
tēvu zemes, pēc dzīves un darba
Latvijā. Tieši tāpēc viņu ģimenes
atkal ir Cesvainē un lēnām notiek
atgriešanās un iedzīvošanās dzimtajā Cesvaines vidē. Katras pārmaiņas nāk ar nedrošību un bažām,
taču ar laiku un līdzcilvēku atbalstu
tas notiek sekmīgi. Arī mācību process dažādās valstīs ir atšķirīgs, bet,
pateicoties veiksmīgai sadarbībai,
pamazām arī skolas vecuma bērni
iekļaujas Latvijas izglītības sistēmā.
Tomēr tas ir liels pārbaudījums gan
vecākiem, gan bērniem.
Ticēsim, ka viss, kas notiek, notiek uz labu. Lai mums visiem pietiek spēka iet pa pareizajām izglītības darba takām!
Projekta grupas vārdā –
skolotāja Ingrīda Evardsone

Cesvaines Mūzikas un mākslas skola pārmaiņu priekšā
No 26 mūsu skolas pastāvēšanas
mācību gadiem pēdējos 10 mūzikas
nodaļa ir pavadījusi pilī, pēdējos 9
mākslas nodaļa – Pils ielā 4. Kā jau
tas mēdz būt, katrā vietā uzturoties,
ar laiku veidojas māju izjūta un

pieradums. Cesvaines novadā šogad ir gaidāmas dažādas pārmaiņas
izglītības iestādēs. Ir paredzēts, ka
šo pārmaiņu rezultātā mūzikas un
mākslas nodaļas apvienojas bijušajā
sākumskolā.

Uz drīzu redzēšanos, pils!

Daži pārmaiņas uztver ar sajūsmu, daži – ar skumjām vai izmisumu. Tā arī mūsu kolektīvam
nāksies piedzīvot visu emociju
gammu, īstenojot Cesvaines novada
domes piedāvātās pārmaiņas, kad
varam pārvietoties uz gaišu, siltu,
pietiekami plašu mājvietu – bijušo
sākumskolu. Galvenais – viss ir jāpaveic līdz 1. septembrim. Ir prieks,
ka vairākums pedagogu ir gatavi
radoši un, kā vienmēr, ar entuziasmu doties jaunos izaicinājumos,
jo mūsu skolas izglītības programmu īstenošana jau tā pastāvīgi ir
saistīta ar dažādiem negaidītiem
pavērsieniem. Līdz šim visu esam
pārvarējuši un paveikuši. Atvado-

ties no pašreizējās mājvietas, mūsu
sauklis koncertā un izstādē bija „Uz
drīzu redzēšanos, pils!”. Jaunos audzēkņus 28. augustā uzņemsim jau
Celtnieku ielā 1, bet 1. septembrī
sāksim apdzīvot jaunās telpas, sadarboties ar jaunajiem kaimiņiem
pirmskolā un īstenot jaunus plānus.
Par iepriekšējo periodu pateicamies līdzšinējiem domes deputātiem un priekšsēdētājam Vilnim
Špatam. Novēlam radoši un ar lielu
atdevi darboties jaunajiem pašvaldības saimniekiem.
Inta Stiene,
Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolas direktore,
Lindas Vanagas foto

Lasītājiem – balva
Ir noslēdzies vēl viens lasīt veicināšanas iniciatīvas „Burtu spēles”
pasākums. Ir patiess prieks, ka šajā
sezonā lasītāju ieinteresētība bija
daudz lielāka, aktīvi iesaistījās arī
bērnu vecāki. Paldies viņiem!
25. maijā pulcējās tie dažādu klašu dalībnieki, kuri bija izlasījuši trīs
ieteiktās grāmatas vai vairāk, kā arī
nebija aizmirsuši vēl vienu nosacījumu – grāmatu vērtēšanu anketās.
Tika noskaidrotas visvairāk atzītās
grāmatas visās klašu grupās: labu
novērtējumu ieguva M. Cielēnas
„Kļūdu Rūdis”, Dž. Luisa „Sarkanais ibiss”, P. Nesa „Septiņas minūtes pēc pusnakts” u. c. Čaklākie lasītāji, kuri paspēja izlasīt visvairāk
grāmatu, saņēma nelielas balviņas.

Kā pienākas svētkos, galdā tika celti
našķi. Šī pēcpusdiena noslēdzās ar
labām domām, kas uzrakstītas tika
palaistas debesīs ar gaisa baloniem.
Taču galvenā balva „Burtu spēļu”
dalībniekiem arī šogad – apmaksāta
ekskursija.
7. jūnija rītā devāmies uz „Liepkalniem” Klintaines novadā, lai
stāstiem un nostāstiem piepildītā
braucienā vikingu liellaivā „Lāčplēsis” pa mūsu likteņupi Daugavu
uzzinātu ko jaunu un vērotu brīnišķīgos skatus abos upes krastos.
Viļņi saulē vizēja, gluži kā aprakstīts latvju dainās. Lai atgūtos no
ūdens klāja radītajām emocijām,
atpūtas vietā pussalā varēja ļauties
spirgtajam vējam un saulei, kā arī

izklaidēm rotaļu laukumā. Pietika
laika arī tam, lai „Liepkalnu” veikalā izvēlētos smaržīgāko, garšīgāko svaigi cepto maizi un dažādus
kārumus. Tālāk ceļš veda uz ražotni „Skrīveru saldumi”. Noskatoties filmiņu, uzzinājām, kā radās
„Skrīveru gotiņa”, cik plašs tagad
ir saldo našķu sortiments un kā tos
gatavo. Bija iespēja pašiem ietīt
savas īpašās konfektes un iepakot
maisiņā – ar neievingrinātu roku
tas izrādījās grūti paveicams darbs.
Uzzinājām, ka darbinieki ar lielu
pieredzi dienā ietin vairāk nekā
tūkstoti konfekšu. Mājās pārradāmies laimīgi un nedaudz noguruši.
„Bija aizraujoši!” komentēja Letīcija Anna. Cerams, arī pārējiem par
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Top nākamā
„Cesvaines
grāmata”
Kopš maija vidus ir jūtams, ka
cesvainiešu prātus nodarbina dažādu savu ieceru īstenošana un vasaras
pasākumi – materiālu iesniegšana
„Cesvaines grāmatai” ir apsīkusi.
Tomēr ir pieteikti vai iecerēti vairāki materiāli un pat plašāki pētījumi,
piemēram, tiek apkopota visa Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas
mākslas nodaļas vēsture (jau iepriekš
vēstīju, ka noteikti būs materiāls arī
par mūzikas skolu kopumā); ir iecere
aktualizēt agrākos Cesvaines piensaimniecības vēstures pētījumus, lai
izveidotu materiālu grāmatai; papildināsim padomju saimniecības „Cesvaine” (vēlāk – VŠLA „Cesvaine”)
vēstures lappuses; taps raksts par
Cesvaines vidusskolas skolēnu vēlāko latviešu glezniecības vecmeistaru
Ariju Skridi, kā arī dzejas un aforismu autoru Andri Priedīti; jauni vaibsti tiks ievilkti kādu skaistu Cesvaines māju – „Majoru” – vaibstos (sk.
grāmatu „Cesvainieši”, 419.–423.
lpp.). Paldies visiem, kas ir izteikuši
ierosinājumus! Lūgums katram, kurš
kādu no šīm tēmām varētu izgaismot
vai paspilgtināt ar savām atmiņām,
kādiem faktiem un (vai) dokumentiem, neklusēt, bet rakstīt pašam vai
atrast kādu, kurš var pierakstīt. Ja
jums nav neviena, kas atmiņu stāstījumu pārraksta datorrakstā, droši
sūtiet pa pastu Sanitai Dāboliņai
Krasta ielā 3–7 Cesvainē, LV-4871.
Ļoti gaidām!
Atgādinu, ka savas dzimtas pētījumu vai atmiņu stāstus, tāpat kā līdz
šim, cilvēki raksta un iesniedz sabiedriskā kārtā, t. i., nesaņemot atlīdzību, taču, ja esat iecerējuši plašāku
pētījumu par kādu vispārīgu Cesvaines novada vēstures, dabas, kultūras
lappusi, ir iespēja iesniegt pieteikumu Cesvaines novada domei, lai saņemtu arī finansiālu atbalstu pētījuma veikšanai.
Palīdzēt tapt mūsu nākamajai grāmatai var, arī ziedojot līdzekļus: ar
pārskaitījumu – AS „SEB banka”,
konts LV20 UNLA 0030 9007 0000 6,
norāde „Ziedojums Cesvaines grāmatai”; ziedojumus var pārskaitīt
arī no Latvijas Pasta bankas uz jau
minēto „SEB bankas” kontu; skaidrā naudā, saņemot pretī kvīti (zvanīt
29432776).
Par visām idejām un ieteikumiem,
kā arī jau gataviem materiāliem, lūdzu, zvaniet (29432776) vai rakstiet
(ckvb@inbox.lv, sanita.dabolina@
inbox.lv)!
Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

šo dienu būs labas atmiņas.
„Paldies bērniem par aktivitāti,
lasot „Burtu spēļu” grāmatas! Vērtējot dalībnieku aizpildītās anketas,
ar prieku ir jāatzīst, ka uzlabojas
lasīšanas gaume, tiek novērtēta literatūra, kas mudina domāt,” atzīst
bibliotekāre Līga.
Paldies par atbalstu Cesvaines
novada pašvaldībai, vidusskolai,
autobusa šoferītim Albertam! Un
īpašs paldies SIA „Nordtorf” par
brauciena dalībniekiem apmaksātajām biļetēm un Uģim Trofimovam
no SIA „Cesvaines kūdra” par sadarbību!
Ekskursanti Skrīveru ražotnē

Vēsma Nora,
Cesvaines bibliotēkas vadītāja
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Ritas Zepas gleznu
izstāde Cesvaines
novada domes zālē
7. jūnijā Cesvaines novada domes zālē
tika atklāta Ritas Zepas gleznu izstāde.
Māksliniece aktīvi darbojas tēlotājmākslas
studijā „Madona” un gadu no gada piedalās
mākslas plenēros Cesvainē.
Rita ir mācījusies Jāņa Simsona dibinātajā
Madonas Mākslas skolā, bet savu profesionālo karjeru saistījusi ar juridisko jomu –
ieguvusi maģistra grādu jurisprudencē. Jau
daudzus gadus Rita praktizē par zvērinātu
advokāti Madonā.
Izstādē redzamajās gleznās galvenokārt ir
atspoguļoti ziedi, taču dažās no izstādītajām
gleznām ir atpazīstamas atsevišķas vietas
Cesvainē. Gleznas iepriekš ir bijušas izstādītas Rīgā, bet nu kādu laiku būs aplūkojamas
domes zālē.
Esiet laipni aicināti aplūkot krāšņos mākslasdarbus!
Linda Vanaga,
informācija no Ritas CV

Rita gleznu izstādes atklāšanā

Ceļš atpakaļ uz Cesvaini sākās uzreiz pēc tam,
kad sāku studēt Rīgā…
Skolās ir noslēdzies kārtējais mācību
gads, un tūlīt daļai absolventu priekšā ir
svarīgā izvēle – ko studēt? Priecājamies
par jauniešiem, kuri pēc studiju pabeigšanas atgriežas. Viena no tām ir Una Audže – jauna daudzsološa zobārste.
Jūs esat cesvainiete. Vai šo vietu izjūtat
kā savas mājas?
Protams, Cesvaini izjūtu kā savas mājas.
Šeit ir pavadīta visa mana bērnība un pusaudža gadi, šeit dzīvo mani vecāki, vecvecāki,
krustvecāki. Ierodoties Cesvainē, vienmēr
jūtos kā mājās – pārņem miers un labsajūta. Nekad arī neesmu kautrējusies teikt, no
kurienes esmu: ja kāds jautā, vienmēr saku –
esmu no Cesvaines.
Šobrīd aktuāls jautājums ir jauniešu un
jauno speciālistu piesaistīšana reģioniem.
Kas jaunos speciālistus pamudina atgriezties lauku reģionos? Kādēļ nolēmāt darboties ne tikai Rīgā, bet arī Madonā un
Cesvainē?
Par citiem jauniešiem ir grūti teikt, katram
ir savs stāsts un motivācija, kāpēc atgriezties. Mans ceļš atpakaļ uz Cesvaini un Madonu sākās jau 2012. gada vasarā, kad, patiesību sakot, tikko biju uzsākusi studijas Rīgā.
Pabeidzot 1. kursu, iepazinos ar Dr. Alisi
Leimani, un esmu neizsakāmi priecīga un
pateicīga par šo iepazīšanos un iespēju nu
jau strādāt kopā. Kopš 2012. gada katra vasara tika pavadīta kopā ar dakteri, asistējot
viņai, vērojot, uzdodot jautājumus, mācoties
un pilnveidojoties. Dr. Alise Leimane ir lieliska speciāliste un brīnišķīga skolotāja savā
jomā, kā arī fantastisks cilvēks un draugs. Tā
kā ar Alisi izveidojās tik labs kontakts un no
viņas nāca arī darba piedāvājums, pēc studiju beigšanas daļēji atgriezos dzimtajā pusē.
Tātad Dr. Alise Leimane ir viena no tiem
cilvēkiem, kuri mani ir atveduši atpakaļ uz
Cesvaini.
Ir noslēdzies mācību gads skolās. Kā jūs
nolēmāt kļūt par zobārsti? Vai, mācoties
vidusskolā, to jau zinājāt vai šādu lēmumu pieņēmāt spontāni? Ko ieteiktu skolēniem, kuri izvēlas šādu profesiju?
Spontāns šis lēmums noteikti nebija. Manuprāt, lēmums savu dzīvi saistīt ar medicīnu nevienam nav spontāns lēmums. Es jau

kopš 7. klases zināju, ka gribu būt zobārste.
Īsti gan nezinu, kā izkristalizējās tieši zobārstniecība. Liela loma noteikti ir ģimenei –
mamma, tētis un krustmāmiņa ir ārsti, tāpēc
medicīna ir bijusi visapkārt. Skolā man ļoti
patika bioloģija, jo īpaši anatomija (studiju laikā gan anatomija nebija starp maniem
mīļākajiem priekšmetiem). Zināju, ka gribu
darbu ar cilvēkiem, nevis ar papīriem. Noteikti bija arī kaut kāda iekšējā izjūta, kas
pateica priekšā, kas ir jāmācās, jo, stājoties
augstskolā, dokumentus iesniedzu arī medicīnas programmā, taču jau zināju – medicīnu
nemācīšos.
Jauniešiem, kas grib izvēlēties šo profesiju, ieteiktu izmantot ēnu dienu, lai pavērotu
gan zobārsta, gan zobārstniecības studenta
ikdienu. Tas palīdz saprast, vai zobārstniecība ir tas, ko jaunietis vēlas. Izvēlēties darbu,
kas patīk, ir ārkārtīgi svarīgi, jo darbā taču
pavadām lielāko dienas daļu.

Una Audže

Kādu plānojat attīstību, turpmāko darbošanos Cesvainē? Varbūt iesaistīsieties
kādos kabineta iekārtošanas un attīstīšanas projektos?
Pagaidām nekas jauns nav plānos, arī par
savu kabinetu vēl neesmu domājusi. Tuvākajā laikā nekādas būtiskas izmaiņas darba
sfērā neesmu plānojusi.
Varbūt vēlaties nodot kādu informāciju, aktualitātes vai ziņu lasītājiem?
Varbūt ir kāds novēlējums un aicinājums?
Kā zobārste aicinu ikkatru – rūpējieties
par savu zobu veselību un mūs, zobārstus,
apmeklējiet regulāri, nevis tad, kad jau ir sāpes! Tad vizītes būs patīkamākas gan jums,
gan mums.
Una darba gaitās

Linda Vanaga,
foto no Unas personiskā arhīva

Skrides fonda konkursā piedalās arī cesvainieši
Šopavasar Skrides fonds, ko, godinot
latviešu glezniecības vecmeistaru Ariju
Skridi, dibinājis ārsts kardiologs Andris
Skride, Cesvaines vidusskolas absolvents,
izsludināja vizuālās mākslas konkursu
„Meistara pēdās”.
Arijs Skride (1906–1987) ir dzimis Dzelzavas pagasta „Boķos”, skolojies Cesvaines
ģimnāzijā, kur satika savu iedrošinātāju un
atbalstītāju zīmēšanas skolotāju Augustu
Nori, kurš mudināja doties uz Rīgu un stāties
Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA). Pēc sekmīgi nokārtotiem iestājpārbaudījumiem piecpadsmitgadīgais jauneklis kļuva par LMA
brīvklausītāju. Un atkal svarīgs pavērsiens,

savā ceļā satiekot izcilu skolotāju, – otrajā
mācību gadā Ariju Skridi uz LMA Dabasskatu glezniecības meistardarbnīcu uzaicināja
Vilhelms Purvītis. LMA jaunais gleznotājs
absolvēja 1932. gadā ar diplomdarbu „Zvejniekosta”.
Konkursa „Meistara pēdās” uzdevumi bija
apmeklēt Arija Skrides gleznu izstādi „Bezgalīgā ainava” Madonas novadpētniecības un
mākslas muzeja izstāžu zālēs (šā gada martā
un aprīlī), izvēlēties sev tuvāko mākslinieka
gleznu, īsā aprakstā (līdz 5 teikumiem, iekļaujot izvēlētās gleznas nosaukumu) pamatot savu izvēli, aprakstot mākslas darbu, kā arī
veikt gleznas brīvu kopiju vai, izvēloties kādu

fragmentu vai detaļu no konkrētās gleznas,
papildināt to ar savu ideju.
Konkursa darbus vērtēja Dr. Andris Skride
un mākslas kritiķis Vilnis Vējš, kurš atzīst:
„Uzdevums veidot brīvas kopijas Arija Skri-

des gleznām nav viegls: tam vajadzīga gan
vērība pret vecmeistara rokrakstu, gan paša
radošais ieguldījums. Prieks, ka skolēniem
tas ir pa spēkam! Iespējams, ir palīdzējusi arī
uzmanība pret dabu, apkārtni, kas meistaram
un sekotājiem ir dzimtā.” Vērtēšana notika
aizklāti, izraisoties kaismīgai diskusijai. Starp
Madonas (izņemot Dzelzavas pamatskolu,
kas bija atsevišķā kategorijā) un Cesvaines
novada skolēniem 5.–9. klašu grupā atzinību
ieguva arī četri Cesvaines internātpamatskolas audzēkņi: Jolanta Dinaburgska (6. klase),
Sigita Kalniņa un Vineta Tomiņa (abas –
9. klase), Sandis Liepiņš (7. klase).
Sanita Dāboliņa

Jolanta Dinaburgska. Labības stati

Vineta Tomiņa. Koki pavasarī

Sigita Kalniņa. Pļava ar kokiem

Sandis Liepiņš. Laivas pie Juglas
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Veselā miesā vesels gars: veselības nedēļa Cesvainē
No 29. maija līdz 4. jūnijam visā
Eiropā un Latvijā norisinājās veselības nedēļa. Jau otro gadu pēc
kārtas arī Cesvainē varēja piedalīties dažādās sportiskās un veselīgās aktivitātēs.
Veselības nedēļa iesākās ar aktivitātēm bērnu un jauniešu āra skeitparkā, kur aktīvākie demonstrēja
dažādus trikus. 30. maijā pirmsskolas izglītības iestādē „Brīnumzeme”
sportoja bērnudārza bērni, aktīvākie
vecāki. Visiem priekšzīmi rādīja audzinātājas, kurām bija sarūpēta pārsteiguma stafete.
Visas nedēļas laikā Cesvaines novada bērnu un jauniešu centrā varēja pārbaudīt sevi, veicot pietupienus, vēdera presītes vingrinājumus
un atspiežoties ar rokām no zemes.
Labākie vēdera presītē: 3. vieta – Egija Grauduže (52 reizes),
2. vieta – Dāvis Ceļmals (76 reizes), 1. vieta – Rainers Dominiks
Iecelnieks (200 reižu); pietupienos:

3. vieta – Liene Bērziņa (300 reižu),
2. vieta – Dāvis Ceļmals (500 reižu), nepārspēts palika pietupienu
rekordists Sandis Rošāns (1115 reižu).
1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu
aizsardzības dienā, aktīvākās māmiņas veda bērnus ratiņu pārgājienā
„Riteņrati”, bet pēc pārgājiena kopā
ar bērniem devās uz Cesvaines novada bērnu un jauniešu centru, kur
notika koncerts. Tā izskaņā klātesošie tika cienāti ar veselīgiem smūtijiem.
Veselības nedēļas laikā volejbola
interesenti tikās Cesvaines sporta hallē, kopīgi spēlējot volejbolu;
Cesvaines pilī, piesakoties pie gida
ar paroli „Veselība”, drīkstēja bez
maksas uzkāpt Cesvaines pils tornī,
lai vingrinātu kāju muskuļus un veicinātu stabilu sirdsdarbību. Lai gan
iesākumā tas šķita viegli, pils tornī
dalībnieki atzina, ka ir piekusuši.
Latvijas veselības nedēļa Cesvai-

nē noslēdzās ar projektā „Veselai un
laimīgai ģimenei Cesvaines novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/017) finansēto
pasākumu „Velofotoorientēšanās
2017”, pulcējot 28 dalībniekus, kas
bija sadalījušies 5 draugus komandās, kurām bija jāveic garāka distance, kā arī 7 ģimeņu komandās.
Draugu komandu konkurencē
3. vieta – Lienei Bērziņai un Agrim
Strautniekam komandā „Mersīts”
(kontrollaiks – 1 stunda 25 minūtes), 2. vieta – Janai Medniecei un
Anetei Cielavai komandā „Līdz
galam” (1 stunda 16 minūšu),
1. vieta – komandai „Kods”, kurā
startēja Sanita Dāboliņa un Olga
Klimanova (1 stunda 11 minūšu).
Ģimeņu komandu kategorijā
3. vieta – „Sāras komandai” – dalībnieki Egils Skride, Jolanta Skride, Ernests Skride un Letīcija Anna
Skride (42 minūtes), 2. vieta – komandai „Inga & Rainers” – velobraucēji Inga Bekasova un Rainers

Jaunākie dalībnieki bērnu dienas
pasākumos

Velofotoorientēšanās abu grupu dalībnieki pirms starta

Stafetes pirmskolā „Brīnumzeme”

Dominiks Iecelnieks (41 minūte).
Ģimeņu konkurencē visātrāk visus
kontrolpunktus sameklēja un uzvarēja Solvita Bērziņa ar meitu Anci
Bērziņu (39 minūtes). Uzvarētāji ieguva kausus, bet visi pārējie dalībnieki saņēma piemiņas balvas par
piedalīšanos.
Paldies visiem dalībniekiem, kas
piedalījās un braucienu izturēja līdz
galam! Bija patiess prieks redzēt
kuplo dalībnieku skaitu. Paldies arī
visiem pārējiem veselības nedēļas
dalībniekiem, kuri spēja atrast sev
vēlamo aktivitāti un piedalījās!
Ar orientēšanās pasākuma startu
iesākās projekta „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā” aktivitātes. Projekts kopumā ilgs trīs
gadus. Tajā ir paredzētas 12 dažādas aktivitātes: dažas no tām notiks
vienu reizi, citas, piemēram, orientēšanās, skriešanas nodarbības, nūjošana, fizioterapijas nodarbības un
ģimeņu sporta diena, – visa projekta laikā. 2017. gada 7. jūnijā ir
iesācies 10 nodarbību cikls „Bērnu
emocionālā audzināšana”, jūnijā ir
paredzēti semināri „Kustību nozīme sirds un asinsvadu slimību profilaksē” un „Veselīgs uzturs un liekā
svara problēmas”. Informācija par
pasākumiem būs pieejama Cesvaines novada mājaslapā.
Ilvija Trupavniece,
Sandra Briede,
Ilvijas Trupavnieces foto

Māmiņas ar bērniem gājienā „Riteņrati”

Pasākumi vietējās
sabiedrības
veselības
veicināšanai
Cesvaines novadā
Cesvaines novada dome ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
par projekta „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/017) īstenošanu.
Turpmākos trīs gadus Cesvaines
novada iedzīvotājiem būs iespēja
iesaistīties dažādos veselības veicināšanas pasākumos, kurus īstenos
pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta
piešķirtos līdzekļus.
Projekta „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā” mērķis
ir uzlabot veselības veicināšanas
un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību visiem Cesvaines
novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotajiem.
Projekta ietvaros ir plānoti fizisko
aktivitāšu veicināšanas pasākumi –
nūjošanas, skriešanas, fizioterapijas
nodarbības un ģimeņu sporta diena;
slimību profilakses pasākumi – seminārs par kustību nozīmi sirds un
asinsvadu slimību profilaksē, seminārs par veselīgu uzturu un liekā
svara problēmām, nodarbības par
bērnu emocionālo audzināšanu un
seminārs par atkarību problēmām.
Tiks organizētas diskusiju grupas
pusaudžiem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem.
Iedzīvotāji, kuri saņem pārtikas pakas, tiks iepazīstināti ar to ēdienu
receptēm, kurus var pagatavot no
paku produktiem.
Projektā ir paredzēts iesaistīt vairāk nekā 1500 iedzīvotāju.
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 31 760 EUR, no tām 85 %
jeb 26 996 EUR ir ESF līdzfinansējums, bet 15 % jeb 4764 EUR –
valsts budžeta līdzekļi.
Aicinām iedzīvotājus sekot aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem – informācija par tiem tiks
publicēta pašvaldības mājaslapā
www.cesvaine.lv un Cesvaines novada domes informatīvajā izdevumā „Cesvaines Ziņas”.
Sandra Briede,
projekta vadītāja

Par stipru Latviju!
Ar šo saukli 27. maijā mototrasē „Zelta zirgs” Ķegumā risinājās
„Betsafe” stipro skrējiens – starptautisks pasākums, kas ietver skriešanu un dažādu veiklības un spēka
disciplīnu elementus. Pasākumā
ceturto gadu pēc kārtas piedalījās
Cesvaines novada domes komanda.
Šogad 9 km garajā trasē pievarējām 33 mākslīgi un dabiski veidotus šķēršļus un vairākus trasē
esošos kalnus, bet vislielākais izaicinājums, protams, izvērtās pašiem
ar sevi – savu fizisko un emocionālo robežu apzināšanās, kas ko-

mandas sievišķīgajai daļai izvērtās
īpaši skaudra.
Lai gan skrējienam gatavojāmies
jau laikus, trases pārbaudījumi izrādījās daudz grūtāk pieveicami
un prasīja milzīgu izturību. Spēku
atlikušās distances pārvarēšanai
deva apziņa, ka trasē kopskaitā
vienlaikus startējām gandrīz divarpus tūkstoši skrējēju un pasākuma
atmosfēra bija ārkārtīgi pozitīva.
Visi centāmies viens otram palīdzēt pārvarēt sarežģītākos šķēršļus, uzmundrināt atpalicējus un
pat visvairāk nogurušos iedrošināt
pabeigt distanci. Paldies šoferītim

Aleksandram un komandas biedriem Janai Medniecei, Klāvam
Sveķim un Aivaram Kalniņam par
lielisko kompāniju un morālo atbalstu pirms finiša, īpaši, pārstāstot
iepriekšējo gadu dalībnieku šausmu stāstus par grūtībām trasē!
Gandarījums par paveikto ir vislielākais ieguvums, ko sniedz šis
piedzīvojums, lai gan pirmā doma
pēc finiša ir „Nekad vairs!”.
Inga Bekasova,
foto no personiskā arhīva
Inga un Jana pēc
finiša sasniegšanas

Cesvaines Ziņas
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Afiša
21. jūnijā plkst. 17.00
volejbola laukumā Peldu ielā
Cesvainē
Pludmales volejbols „Saulgriežu
kauss 2017” – jauniešu (līdz
16 g. v.) un sieviešu komandu
spēles (spēlē vienā grupā)
Dalības maksa komandai – 5 EUR
***
21. jūnijā plkst. 19.00
Zaļās mājas pagalmā
OGRES TAUTAS TEĀTRA
IZRĀDE
Rūdolfs Blaumanis
„SKRODERDIENAS
SILMAČOS”
Režisors: Jānis Kaijaks
Kostīmu māksliniece: Kristīne
Saliniece
Scenogrāfs: Māris Ruskulis
Ieeja – 3 EUR
***
22. jūnijā plkst. 16.00
volejbola laukumā Peldu ielā
Cesvainē
Pludmales volejbols „Saulgriežu
kauss 2017” – vīriešu komandu
spēles
Dalības maksa komandai – 5 EUR
***
22. jūnijā, sākot ar plkst. 22.00,
Cesvaines tirgus laukumā
LĪGO NAKTS ZAĻUMBALLE
Spēlē grupa „Kamēr jauni”
Ieeja – bez maksas
***
28.–30. jūlijā
Cesvaines novada svētki
Pasākumu plāns un norises
vieta tiks precizēta. Sekojiet
informācijai novada mājaslapā un
afišās!
***
4. augustā
Cesvainē (Augusta Saulieša
ielā 9)
mobilā veselības aprūpes brigāde
Bērniem (līdz 18 g. v.) vizīte pie
speciālista – bez maksas
Iepriekš pieteikties Cesvaines
sociālajā dienestā līdz 02.08.2017.
(tālrunis 64852032 vai 29365023)!
***
Plašāka informācija pieejama
novada mājaslapā un afišās

fffff
Cienījamie Cesvaines novada
mājaslapas apmeklētāji!
Cesvaines novada mājaslapai ir
mainīts uzturēšanas serveris, tādēļ, apmeklējot novada mājaslapu
www.cesvaine.lv, lūdzu, nospiediet uz klaviatūras taustiņu F5,
lai atjauninātu lapu! Neatjauninot
lapu, var gadīties, ka netiek attēlota jaunākā informācija.
Paldies par sapratni!
Linda Vanaga

Nākamais „Cesvaines Ziņu”
numurs iznāks
2017. gada 20. jūlijā

Informatīvo izdevumu liktenis

Šobrīd mediju vidē turpinās aktīvas diskusijas par pašvaldību laikrakstu tālāko pastāvēšanu. Kā zināms, jau ilgu laiku ir aktīvs strīds
par to, ka pašvaldību izdevumi
kropļo mediju tirgu, šķietami atņemot privātajiem laikrakstiem reklāmas ieņēmumus.
Pašreizējā situācija ir saspringta, jo
tiek meklēts kompromiss, vai un kā
pastāvēt pašvaldību informatīvajiem
izdevumiem. Šobrīd ir pieņemts,
ka šajos izdevumos netiek publicēta komerciāla rakstura reklāma, un
šāds uzskats ir visai atbalstāms. Lielākā diskusija tomēr risinās par pārējo izdevuma saturu. Viedokļi par to,
kā demokrātiski nošķirt informatīvu
izdevumu no masu informācijas līdzekļa, dalās, tas ir, vai pašvaldību
izdevumos būtu publicējama tikai
domes informācija, lēmumi, nepievēršoties citām jomām, kā intervijas,
kultūras jaunumu apraksti utt., jo tā

ir uzskatāma par žurnālistiku.
Vairākkārt spraigas diskusijas par
pašvaldības izdevumu likteni ir izvērtušās Saeimā. Pret paredzētajiem
ierobežojošajiem grozījumiem iebilst arī Latvijas Pašvaldību savienība, uzsverot, ka tie samazinās pašvaldību iespējas nepastarpināti informēt
sabiedrību. Svarīgs aspekts ir fakts,
ka, aizliedzot šādus izdevumus, liela daļa no vietējas nozīmes ziņām
līdz vietējās sabiedrības uzmanībai
nenonāktu. Turklāt nav mazsvarīga
arī apziņa par „mūsu pašu”, „savējā”
izdevuma esamību un pastāvēšanu.
Diskusija ir atvērta, un galīgais lēmums vēl nav pieņemts, tādēļ ceram
uz saprātīgu kompromisu.
Ir jāpiebilst, ka ierobežojoši noteikumi pašlaik attiecas uz novadu mājaslapām: likumā „Par pašvaldībām”
ir striktas vadlīnijas, kas ir publicējams un kas nav (izdevumu saturam
tās šobrīd nav strikti noteiktas).

2017. gada 28.–30. jūlijs –
Cesvaines novada svētki
Cesvaine – kultūras un mākslas
pilsēta. Jau kopš seniem laikiem
Cesvainei ir bijusi liela nozīme
Latvijas kultūrvēsturiskajā attīstībā. Kopš 1997. gada Cesvainē tiek
organizēti novada svētki (dažādos
formātos). Šis pasākums pulcē pašreizējos un bijušos novada iedzīvotājus, kā arī pilsētas viesus, aicinot
baudīt daudzveidīgu kultūras programmu.
28. jūlija vakarā svētkus ieskandinās lieli un mazi Cesvaines dejotāji,
kā arī viesi. Baudīsim ērģeļu skanējumu nakts koncertā Cesvaines
evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
29. jūlijā novada svētki turpināsies ar daudzveidīgu kultūras programmas piedāvājumu, kas ietver
plašu klāstu amatiermākslas un

Šķiro
atkritumus!

Cesvainē vairākās vietās ir izvietoti atkritumu šķirošanas konteineri
stiklam, PET un kartonam. Konteineri ir novietoti:
Cesvaines dzelzceļa stacijā;
A. Saulieša ielā 2C;
A. Saulieša ielā 9;
Pils ielā 2;
Pils ielā 8;
Dārzu ielā 4;
pie rotaļu laukuma Rīgas ielā 7;
Celtnieku ielas laukumā;
Celtnieku ielā 11;
Brīvības ielā 3A;
pie Kraukļu tautas nama.
Atkritumu šķirošana ne tikai
ietaupa resursus un saudzē vidi,
bet arī samazina atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. Šķirosim atkritumus!

profesionālu kolektīvu priekšnesumu. Kā lieliem, tā maziem svētku
apmeklētājiem visas dienas garumā
būs iespēja piedalīties sportiskās un
radošās aktivitātes, apmeklēt amatnieku tirdziņu, baudīt veselīgu un
garšīgu ēdienu virtuvi.
30. jūlijā tradicionāli svētkus noslēgsim ar Cesvaines Tautas teātra
izrādi Cesvaines novada lauku centrā – Kraukļos.
Tuvojoties notikumam, plašāka
informācija un precīzs pasākumu
plāns būs pieejams afišās, Cesvaines novada mājaslapā www.cesvaine.lv, Cesvaines novada profilos
sociālajos tīklos.
Gaidīsim Cesvaines novada svētkos!
Kristīne Aumele,
kultūras nama vadītāja

26. jūnijā plkst. 15.00–18.00
Cesvaines bērnu un jauniešu
centrā notiks projekta „Veselai
un laimīgai ģimenei Cesvaines
novadā” pasākums par veselīga uztura priekšnoteikumiem.
Pasākuma laikā tiks gatavoti un
degustēti veselīgi ēdieni.
4. jūlijā aizsāksies fizioterapeita nodarbību cikls. Nodarbības notiks katru otrdienu
plkst. 11.00 un 12.00 (divām
grupām) A. Saulieša ielā 9 Cesvainē. Tās vadīs Kristīne Čačka.
Aktivitātes pēdējā nodarbība –
10. oktobrī.
Plašāka informācija: projekta vadītāja Sandra Briede,
tālr. 29193971

Toms Feldmanis un
Linda Kļaviņa
Juris Kalniņš un
Santa Spravņikova
jūnijā

Apsveikumi
Gadi aizsmaržo kā ziedi zilās
		
vāzēs,
ko uz galdiem vienmēr jaunus
		
liek;
Gadi kvēl kā vīns, kas ieliets
		
glāzēs,
brīžos svinīgos kas izdzerts tiek.
Rūdolfs Vētra
Sirsnīgi sveicam visus jūnijā
dzimušos un īpaši
80 gados –
JĀNI PUPAUSI,
85 gados –
JĀZEPU KOPCI,
92 gados –
ANNU AVENIŅU,
97 gados –
ALEKSANDRU IGNATJEVU!
Cesvaines novada dome

Pateicība
Cesvaines novada valsts un
pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs (VPVKAC)
Adrese: Pils iela 1A, Cesvaine,
Cesvaines novads, LV-4871
Tālrunis: 64852715
E-pasts:
cesvaine@pakalpojumucentri.lv
VPVKAC darba laiks
Pirmdienās
8.00–18.00
Otrdienās
8.00–17.00
Trešdienās
8.00–17.00
Ceturtdienās
8.00–17.00
Piektdienās
8.00–16.00
Pārtraukums: 13.00–14.00
Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.

Ja daiļums ir pirmais būtiskais
elements latviešu pasaules uzskatā,
tad otrs ir darbs.
Zenta Mauriņa
Paldies Evitai Jūrai par krāšņajiem
ziedu stādiem, kas visas vasaras
garumā izdaiļos Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme” puķudobes!
Pateicībā – Cesvaines pirmskolas
„Brīnumzeme” saime

fffff
Paldies par līdzjūtību un atbalstu
visiem labajiem cilvēkiem, kuri pavadīja pēdējā gaitā Daini Līcīti.
Paldies Martai Kupčai un darbiniecēm par lielisko galda klājumu
un garšīgo atvadu mielastu!
Lai jums visiem veselība un darba spars!
Sieva, meita, dēls

Ir katram ziedam sava rasas
		
pērle,
Kas visās varavīksnes krāsās
		
mirdz.
Kā gribētos to satvert saules
		
starā
Un dāvināt to jums no visas
		
sirds!
Sirsnīgi sveicam Alitu Jēgeri
un Irēnu Šeru skaistajās dzīves
jubilejās!
Pirmskolas „Brīnumzeme”
kolektīvs

Kapusvētki
Cesvaines novadā

9. jūlijs:
plkst. 15.00 Cesvaines kapos
plkst. 17.00 Kārzdabas kapos
plkst. 18.00 Stradukalna kapos
30. jūlijs:
plkst. 15.00 Ķinderu kapos

Nr. 6 (286) 2017. gada 22. jūnijā
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 470 eks.
Redaktore – Linda Vanaga,
tālr. 64852030,
e-pasts: linda.vanaga@cesvaine.lv
Iespiests: SIA „Erante”.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus
iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam.
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Paralēli informatīvajam izdevumam Cesvaines novada pašvaldība
ar iedzīvotājiem komunicē arī ar
mājaslapas palīdzību (tajā ir plānots
izveidot iespēju uzdot jautājumu
pašvaldības speciālistiem vai deputātiem), kā arī sociālajos tīklos
„Twitter”, „Facebook” un „Draugiem.lv”. Ikviens iedzīvotājs ir aicināts sekot informācijai arī šajās
komunikācijas platformās un nekautrēties uzdot jautājumus, rakstot
vēstuli jebkurā pašvaldības sociālo
tīklu profilā.
Vienlaikus varu atgādināt, ka ikviens iedzīvotājs drīkst piedalīties
domes sēdē (norises laiks 5 dienas
iepriekš tiek ievietots pašvaldības
mājaslapas pasākumu sadaļā), iepriekš obligāti piesakoties pa tālruni
64852715 vai rakstot e-pasta vēstuli
uz dome@cesvaine.lv.
Ceru uz veiksmīgu sadarbību.
Linda Vanaga

Laulāti

Miruši
			
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija:
Dainis Līcītis
(1936.-2017.)

Cesvaines Ziņas

