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Rūdolfa Evardsona fotogrāfiju izstāde

Cesvaines pilī tiek uzņemta filma „Hamelinas stabulnieks”
Cesvainē un īpaši Cesvaines pils 

apkārtnē pēdējās dienās ir manāma 
rosība – stāvlaukumi pārpildīti ar 
tehnikas vienībām, cilvēki aktīvi 
darbojas, pie pils izvietotas dažā-
das butaforijas. Šī aktivitāte saistīta 
ar kinofilmas „Hamelinas stabul-
nieks” uzņemšanu. Oriģinālvalodā 
filmas nosaukums ir „The Piper”. 
Tas ir Kipras producentu „Ratcat-
cher Entertainment” mākslas filmas 
projekts, kas balstīts patiesā teikā 
par Hamelinas stabulnieku. Tā būs 
romantiska fantāzijas filma jauniešu 
auditorijai, sākot ar 12 gadu vecu-
mu.

Filmas darbība risinās mūsdienās 
nelielā Vācijas ciematā Hamelinā 
(Hamelin), uz kurieni no Amerikas 
pārceļas jauna meitene Eimija (17) 
un viņas mamma Liza. Eimija sāk 
mācīties vietējā skolā un pilsētas 
svētku laikā iepazīstas ar čigānu 
zēnu Luku (19). Uzzinājusi vietējo 
leģendu par Hamelinas stabulnie-
ku (The Piper), Eimija nolemj to 

izmantot savam vēstures uzdevu-
mam. Sākot pētīt dziļāk, viņa sa-
prot, ka par stabulnieku saglabāju-
šās leģendas ir īstākas, nekā sākumā 
šķiet. Tajā pašā laikā Eimija pamana 
daudzas dīvainības pilsētiņas pieau-
gušo iedzīvotāju uzvedībā un no-
slēpumus, kas citu bērnu nostāstos 
un skaidrojumos par senākiem un 
nesenākiem notikumiem atšķiras no 
oficiāli pieņemtā pieaugušo skaid-
rojuma. Eimijai un viņas mammai 
Lizai sāk rādīties dīvaini sapņi, un 
notikumi izvēršas arvien dīvaināki 
un draudīgāki. Luka mēģina palī-
dzēt, taču situācija pasliktinās, un 
Eimija, līdzīgi kā citi pilsētas bērni, 
tiek pakļauta dīvainai hipnotiskai 
varai, kas izprovocē mēnessērdzī-
bu. Kad realitāte sajaucas ar sapni, 
sapnī redzētais un dzirdētais nepa-
met arī nomodā, Eimijas veselība 
un dzīvība tiek apdraudēta. Brīdī, 
kad Eimija tuvojas slimnīcas jumta 
korei, sekojot stabulnieka spēlēta-
jai mūzikai, viņu no nāves izglābj 

Luka, ziedojot savu dzīvību viņējās 
vietā.

Stabulnieka tēls filmā iezīmē vai-
nas apziņu, no kuras nevar aizmukt. 
Tā ir pilsētiņas pieaugušo vaina par 
izdarītiem noziegumiem, pārkā-
pumiem, no kuru soda, sekām par 
nodarīto šķietami ir izdevies izbēgt. 
Tas ir tikai šķietami, jo, nenožēlo-
jot nodarījumus, pastrādātā sekas 
dzird un uz savas ādas izjūt bērni. 
Izrādās, ka arī Eimijas mamma Liza 
slēpj noslēpumu, kas ir izraisījis no-
tikumu virkni, kura dēļ stabulnieks 
ieradies viņu sodīt. Filmā tagadne 
savijas ar pagātnes teiku, varoņu 
sapņiem un vīzijām. Stabulnieks 
ir arī metafora, kas iezīmē daudzu 
mūsdienu cilvēku drīzāk formālu 
ticības apliecību, pat izteiktu māņ-
ticību, vēlmi garīgos konfliktus 
kārtot veikalnieku manierē – izpirkt 
piedošanu, tikai redzot soda neizbē-
gamību, pretstatā spējai uzņemties 
atbildību par izdarīto.

Filmas scenārijā aprakstīto Vāci-

jas pilsētu Hamelinu plānots filmēt 
vienīgi Latvijā. Cesvaines pils ir 
viena no filmas būtiskākajām filmē-
šanas vietām – tā ir Hamelinas sko-
la, kurā un ap kuru risinās liela daļa 
filmas notikumu. Kopumā Cesvai-
nes pilī un tās apkārtnē paredzētas 
sešas filmēšanas dienas, kas atka-
rībā no laikapstākļiem norisināsies 
vai nu Cesvaines pils interjerā, vai 
tās pieguļošajā teritorijā.

Lai sagatavotu filmēšanas vie-
tu, Latvijas puses mākslinieku ko-
manda iekārtošanas darbus sāka 
jau 1. oktobrī – piecas dienas pirms 
filmēšanas uzsākšanas. Sagatavoša-
nās darbu laikā pie pils piebrauca-
mā ceļa tika uzstādīta dekorācija – 
pils vārti.

No Latvijas filmas veidošanā 
iesaistīti visu galveno radošo po-
zīciju pārstāvji, izņemot režisoru, 
operatoru un galveno mākslinieku, 
filmējās arī Latvijas aktieri. Masu 
skatu filmēšanā tika aicināti iesais-
tīties Cesvaines iedzīvotāji – skolas 

Cesvaines pils ieguvusi jaunus vaibstus – pirms filmēšanas tika uzstādīti 
butaforiski vārti

Masu skatu filmēšanā piedalījās arī Cesvaines un apkārtnes 
skolas vecuma jaunieši

vecuma bērni un jaunieši, kuri fil-
mējās līdztekus pasaulē zināmiem 
aktieriem, viņu vidū arī kinozvaig-
znēm no Holivudas.

Pilnmetrāžas spēlfilmas „Hame-
linas stabulnieks” ražošanas proce-
su no Latvijas puses nodrošina stu-
dija „Tasse Film” un tās producente 
Aija Bērziņa, kura ir veidojusi vai-
rākas starptautiski atzītas filmas, 
piemēram, Renāra Vimbas filmu 
„Es esmu šeit” („Mellow Mud”), 
kas 2016. gadā Berlīnes Starptau-
tiskajā filmu festivālā saņēma balvu 
„Kristāla lācis”, kā arī Jura Kursie-
ša filmu „Oļegs” („Oleg”), kas tika 
pirmizrādīta Kannu kinofestivālā 
un novērtēta kā 2019. gada labākā 
spēlfilma Latvijas Nacionālās kino 
balvas „Lielais Kristaps” pasnieg-
šanas ceremonijā. Studija „Tasse 
Film” plaša mēroga auditorijai 
veido augstas kvalitātes Latvijas 
un Eiropas filmas, kas ne tikai ir iz-
klaidējoša rakstura, bet arī runā par 
sabiedrībā nozīmīgām tēmām.

Šajā laikā ir būtiski pievērst uz-
manību higiēnas un epidemiolo-
ģiskās drošības pasākumiem. Fil-
mēšanas komandai un tehniskajam 
personālam, kā arī aktieriem tika 
veikti Covid-19 testi. Tie tika at-
kārtoti arī filmēšanas laikā un pēc 
filmēšanas noslēguma, lai nodroši-
nātu vīrusa neizplatīšanos.

Filmas projekts Latvijā tiek vei-
dots ar Nacionālā kino centra un 
Rīgas filmu fonda atbalstu ārvalstu 
filmu veidošanai. Filmas uzņemša-
nas komanda pateicas par sapratni 
un iecietību par radītajām neērtī-
bām.

Linda Vanaga,
autores foto

Cesvaines novada domes zālē ir 
apskatāma Rūdolfa Evardsona foto-
grāfiju izstāde. Tās atklāšana, pieda-
loties pašam fotogrāfam, viņa tuvi-
niekiem, skolotājiem un citiem in-

teresentiem, norisinājās 6. oktobrī. 
Fotogrāfs atbildēja uz jautājumiem 
par viņa ceļu fotomākslas pasaulē, 
iedvesmas avotiem un turpmākajām 
iecerēm, savukārt par pasākuma 

Fotomākslinieks Rūdolfs Evardsons izstādes atklāšanā

muzikālo pusi gādāja jaunie mūziķi 
no Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolas Inese Zladeja un Roberts Zu-
tis, kuri priecēja klātesošos ar virtu-
ozām saksofona skaņām.

Fotogrāfiju izstādei dots nosau-

kums „Foto. Cesvaine. Atmiņas”, 
un tas ir visai zīmīgi: attēlos redza-
mas Cesvaines ainas, dzīvās dabas 
pārstāvji, daļa attēlu uzņemti ar 
dronu – ar skatu no putna lidoju-
ma. Arī Cesvaines novada domes 
priekšsēdētājs Vilnis Špats, atklājot 
izstādi un uzrunājot mākslinieku, 
uzsvēra, ka fotogrāfija ir veids, kā 
saglabāt nozīmīgas vēstures liecī-
bas par esošo un notiekošo. Foto-
grāfijā noķertais mirklis vairs nav 

atkārtojams, taču tas ir iemūžināts. 
Pats mākslinieks norādīja, ka fo-
togrāfijas rodas impulsīvi – ieraugi 
mirkli un to iemūžini, taču nereti 
grūts ir bilžu atlases process, kad 
no vairākiem desmitiem šķietami 
vienādu attēlu jāizvēlas viens īstais.

Vēlam Rūdolfam turpmāku ie-
dvesmu, skaistus fotomirkļus un 
jaunas izstādes.

Linda Vanaga,
autores foto
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Domes sēdē 2020. gada 17. septembrī

Domes ārkārtas sēdē 2020. gada 30. septembrī

Izsolē pārdod 
nekustamo 

īpašumu 
Augusta 

Saulieša ielā

Izsolē pārdod 
nekustamo 

īpašumu 
„Godiņi”

* Izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 7 „Grozījumi Cesvaines novada 
domes 2020. gada 23. janvāra sais-
tošajos noteikumos Nr. 1 „Cesvai-
nes novada pašvaldības 2020. gada 
budžets””.

* Nodeva Cesvaines novada te-
ritorijas plānojuma 2. redakcijas 
projektu publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai.

* Noteica Cesvaines novada iz-
glītības iestāžu vadītāju mēnešalgu 
no 2020. gada 1. septembra.

* Atļāva domei (izpildinstitūcijai) 
pieņemt no Ginta Kalniņa 150 euro 
ziedojumu un nodeva to Cesvaines 
vidusskolai izlietošanai norādītajam 
mērķim – skolēnu pusdienu samak-
sai.

* Atļāva domei (izpildinstitūcijai) 
pieņemt no Dzintara Edvīna Buša 
novadnieka Alberta Vītola grāmatu 
kolekcijas 217 grāmatas un iekļaut 
tās muzeja krājumā.

* Izslēdza no domes pamatlīdzek-
ļu uzskaites pašvaldības ceļus Tirz-
banurti–Kārkli, Kalnakrogs–Lejas 
Putniņi, Lāgi–Egle, Spieķi–Dzeņi, 
jo pēc ceļu rekonstrukcijas izveido-
tas jaunas pamatlīdzekļu kartītes.

* Saskaņoja Cesvaines pirmsko-
las „Brīnumzeme” izdotos noteiku-
mus „Kārtība piesardzības pasāku-
mu īstenošanai Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai Cesvaines 
pirmskolā „Brīnumzeme””.

* Saskaņoja Cesvaines Mūzikas 
un mākslas skolas izdotos noteiku-
mus „Kārtība, kādā tiek nodrošinā-
tas Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanas prasības Cesvaines 
Mūzikas un mākslas skolā”.

* Apstiprināja Cesvaines vi-
dusskolas dalību Eiropas Sa-
vienības programmas „Eras-
mus+” pamatdarbības Nr. 2 
(KA 2) skolu apmaiņas partnerī-
bas projektā Nr. 2020-1-TR01-
KA229-093966_4 (partneris). 

Piešķirtais finansējums projekta 
īstenošanai – 24 887 euro. Projek-
ta darbības laiks – no 2020. gada 
1. novembra līdz 2022. gada 31. ok-
tobrim. Atbildīgās personas par pro-
jekta īstenošanu – Cesvaines vidus-
skolas direktors Didzis Baunis un 
skolotāja Inguna Luce.

* Noteica Cesvaines vidusskolas 
sporta zāles brīvā laika apmeklē-
juma ieejas maksu – 0,50 euro, at-
brīvojot no tās pirmsskolas vecuma 
bērnus, skolēnus un studentus.

* Piekrita, ka Cesvaines vidus-
skolā tiek palielināta aukļa amata 
vienības slodze no 0,9 uz 1,2 ar 
2020. gada 1. oktobri.

* Piekrita, ka Cesvaines pirmsko-
lā „Brīnumzeme” tiek palielināta 
aukļa amata vienības slodze no 4,5 
uz 5 ar 2020. gada 1. oktobri.

* Likvidēja kasiera un grāmatve-
ža amata vienību domes finanšu un 
grāmatvedības nodaļā ar 2020. gada 
30. oktobri; sarga 1,7 amata vienī-
bas domē (darba veikšanas vieta – 
pils) ar 2020. gada 31. oktobri.

* Samazināja apkopēja amata 
vienības domē (darba veikšanas 
vieta – pils) slodzi no 2 uz 0,4 ar 
2020. gada 30. septembri.

* Izveidoja domē (darba veikša-
nas vieta – pils) jaunu amata vienī-
bu ar 0,6 slodzēm – saimniecības 
pārzinis.

* Piekrita, ka sociālā dienesta so-
ciālās aprūpes nodaļā tiek likvidē-
tas terapeita 0,2 amata vienības ar 
2020. gada 1. oktobri, ambulatorās 
aprūpes māsas palīga un ambulato-
rās aprūpes māsas 0,75 amata vie-
nības ar 2020. gada 30. septembri.

* Piekrita, ka sociālā dienesta so-
ciālās aprūpes nodaļā ar 2020. gada 
1. oktobri tiek izveidota jauna ama-
ta vienība ar pilnu slodzi – ambula-
torās medicīnas māsa.

* Noteica – ja pašvaldības iestāžu 
amatpersonas (darbinieki), pildot ar 

dzīvības vai veselības apdraudēju-
mu (risku) saistītus amata (darba) 
pienākumus, ir cietušas nelaimes 
gadījumā un guvušas ievainojumu 
vai sakropļojumu vai šo amatper-
sonu (darbinieku) veselībai no-
darīts citāds kaitējums (izņemot 
arodslimību), bet tām nav noteikta 
invaliditāte, ar pašvaldības iestādes 
vadītāja rīkojumu pēc darbinieka 
dokumentu par veselības bojājumu 
iesniegšanas un izvērtēšanas izmak-
sā vienreizēju pabalstu:

smaga veselības bojājuma gadīju-
mā – 2000–3000 euro;

vidēji smaga veselības bojājuma 
gadījumā – 1000–2000 euro;

viegla veselības bojājuma gadī-
jumā – 500–1000 euro, ja pārejošā 
darba nespēja ilgst vairāk par sešām 
dienām.

* Apstiprināja izmaksas par vienu 
izglītojamo gadā: 1684,68 euro Ces-
vaines vidusskolā un 2995,35 euro 
Cesvaines pirmskolā „Brīnumze-
me”.

* Nolēma atsavināt, pārdodot par 
brīvu cenu, nekustamo īpašumu, 
kura adrese ir „Kalna Kujsviķi”, 
Cesvaines pagasts, Cesvaines no-
vads, un kas sastāv no zemesgabala 
0,8383 ha platībā. Noteica īpašu-
ma nosacīto cenu – 1800 euro – un 
nolēma piedāvāt īpašuma pirmpir-
kuma tiesības mājīpašuma īpašnie-
kiem.

* Nolēma atsavināt, pārdodot par 
brīvu cenu, pašvaldības nekustamo 
īpašumu, kura adrese ir Baznīcas 
iela 8, Cesvaine, Cesvaines no-
vads, un kas sastāv no zemesgabala 
0,1984 ha platībā. Noteica nosacīto 
cenu – 1400 euro – un nolēma piedā-
vāt pirmpirkuma tiesības uz zemes-
gabala esošās būves īpašniekam.

* Nolēma atsavināt, pārdodot par 
brīvu cenu, pašvaldības nekustamo 
īpašumu, kura adrese ir „Silgaiļi”, 
Cesvaines pagasts, Cesvaines no-

vads, un kas sastāv no zemesgabala 
1,15 ha platībā. Noteica nosacīto 
cenu – 2400 euro – un nolēma pie-
dāvāt īpašuma pirmpirkuma tiesī-
bas mājīpašuma īpašniecei.

* Nolēma atsavināt pašvaldībai 
piederošu nekustamo īpašumu „Go-
diņi”, kas sastāv no zemes vienības 
1,1621 ha platībā un atrodas Ces-
vainē Cesvaines novadā. Apstipri-
nāja nosacīto cenu – 2300 euro – un 
izsoles noteikumus.

* Izīrēja pašvaldības dzīvokli 
pašvaldības īpašumā „Kraukļu tau-
tas nams” Kraukļos Cesvaines pa-
gastā uz 3 gadiem.

* Ar 200 euro līdzfinansējumu 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem atbals-
tīja nodibinājuma „Fonds „Sibīri-
jas bērni”” 2021. gada projektu – 
14. jūnija konferences 1941. gadā 
izsūtīto piemiņai organizēšanu.

* Piekrita, ka Cesvaines vi-
dusskola internāta pakalpojumus 
sniedz pēc nepieciešamības mācību 
gada laikā.

* Precizēja 2020. gada 13. augus-
ta domes sēdes lēmumu, izteica to 
jaunā redakcijā, precizējot nekusta-
mā īpašuma kadastra numuru.

* Piekrita, ka no nekustamā īpa-
šuma „Jātnieki”, kas atrodas Ces-
vaines pagastā Cesvaines novadā, 
tiek atdalīta 2. zemes vienība un tā 
veido patstāvīgu īpašumu. Atdalīta-
jai daļai (zemes vienībai) piešķīra 
nosaukumu „Jaunjātnieki” un no-
teica nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir  lauksaim-
niecība.

* Pārjaunoja nomas tiesības uz 
telpu grupu, kas atrodas ēkā Augus-
ta Saulieša ielā 9 Cesvainē Cesvai-
nes novadā, no SIA „Laba prakse” 
uz SIA „Laba prakse Cesvainē”, 
saglabājot līguma termiņu, nomas 
maksu un saistības.

* Noteica nomas maksu – 
0,29 euro par kvadrātmetru die-
nā – par Cesvaines pils telpām. 
Nodeva nomā Cesvaines pils telpas 
SIA „Tasse Film” filmas „Hameli-
nas stabulnieks” uzņemšanai.

Cesvaines novada dome 
2020. gada 17. novembrī 
plkst. 10.00 domes mazajā zālē 
pirmajā mutiskajā izsolē ar aug-
šupejošu soli pārdod pašvaldības 
nekustamo īpašumu Augusta 
Saulieša ielā 9A Cesvainē Ces-
vaines novadā, kadastra numurs 
7007 001 0075.

Izsoles sākumcena – 4900 EUR, 
izsoles solis – 50 EUR. Dalības 
maksa (20 EUR) un izsoles no-
drošinājums (490 EUR) līdz iz-
soles sākumam iemaksājami 
Cesvaines novada domes kontā 
Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 
AS „SEB banka” vai kontā 
Nr. LV21 PARX 0012 4578 2000 1 
AS „Citadele banka”, vai kontā 
Nr. LV41 HABA 0551 0323 2908 8 
AS „Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei – līdz 
2020. gada 16. novembra 
plkst. 16.00.

Nosolītā summa jāsamaksā mēne-
ša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā 
tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinā-
juma nauda.

Izsoles noteikumus var iepazīt 
mājaslapā www.cesvaine.lv vai Ces-
vaines novada domē darba dienās 
no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 14.00 
līdz 17.00. Par īpašuma apskati in-
teresēties pa tālruni: 64852022 vai 
28382616, 29461212.

* Grozīja domes 2020. gada 
18. jūnija sēdes lēmumus un izteica 
tos jaunā redakcijā, precizējot īpa-
šumu nosaukumus, nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķus.

* Apstiprināja biļetes cenu 

(3 euro) uz katru no Cesvaines 
kultūras namā izrādītajām filmām: 
„Sonāte”, „Mijkrēslī”, „Maiņa” un 
„Mans mīļākais karš”.

* Nolēma atsavināt pašvaldībai 
piederošu nekustamo īpašumu, kas 

sastāv no zemes vienības 302 kvad-
rātmetru platībā un uz tās esošas 
ēkas Augusta Saulieša ielā 9A Ces-
vainē Cesvaines novadā, pārdodot to 
izsolē. Apstiprināja nosacīto cenu – 
4900 euro – un izsoles noteikumus.

Cesvaines novada dome 
2020. gada 5. novembrī 
plkst. 10.00 domes mazajā zālē pir-
majā mutiskajā izsolē ar augšupejo-
šu soli pārdod pašvaldības nekus-
tamo īpašumu „Godiņi”, kadastra 
numurs 7007 003 0061, kas atrodas 
Cesvainē Cesvaines novadā.

Izsoles sākumcena – 2300 EUR, 
izsoles solis – 50 EUR. Dalības 
maksa (20 EUR) un izsoles no-
drošinājums (230 EUR) līdz iz-
soles sākumam iemaksājami 
Cesvaines novada domes kontā 
Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 
AS „SEB banka” vai kontā 
Nr. LV21 PARX 0012 4578 2000 1 
AS „Citadele banka”, vai kontā 
Nr. LV41 HABA 0551 0323 2908 8 
AS „Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei – līdz 
2020. gada 4. novembra plkst. 16.00.

Nosolītā summa jāsamaksā mēne-
ša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā 
tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinā-
juma nauda.

Izsoles noteikumus var iepazīt 
mājaslapā www.cesvaine.lv vai Ces-
vaines novada domē darba dienās 
no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 14.00 
līdz 17.00. Par īpašuma apskati in-
teresēties pa tālruni: 64852022 vai 
28382616.

Paziņojums par Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2019. gada 
grozījumu 2. redakcijas publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Cesvaines nova-
da domes 2020. gada 17. septembra 
lēmumu (protokols Nr. 14, 4. §), 
publiskajai apspriešanai un institū-
ciju atzinumu saņemšanai ir nodota 
Cesvaines novada teritorijas plāno-
juma 2019. gada grozījumu 2. re-
dakcija.

Publiskās apspriešanas termiņš 
noteikts no 2020. gada 5. oktobra 
līdz 2. novembrim.

Teritorijas plānojuma materiālus 
minētajā termiņā elektroniskā for-
mātā var iepazīt Cesvaines novada 

domes interneta vietnes www.ces-
vaine.lv sadaļā „Sabiedrības līdzda-
lība” un valsts vienotā ģeotelpiskās 
informācijas portāla www.geolat-
vija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības 
plānošana”, izdruku formātā – Ces-
vaines novada domē (Pils ielā 1A 
Cesvainē) darba laikā.

Rakstveida priekšlikumi iepriekš-
minētajā apspriešanas termiņā ie-
sniedzami Cesvaines novada domē 
Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines 
novadā, LV-4871 (ierodoties klātie-
nē darba laikā vai nosūtot pa pastu), 

vai nosūtāmi elektroniski uz e-pasta 
adresi dome@cesvaine.lv, norādot 
sūtītāja vārdu, uzvārdu vai uzņē-
muma nosaukumu, adresi, tālruņa 
numuru un (vai) e-pasta adresi, kā 
arī īpašuma, par kuru tiek izteikts 
priekšlikums, adresi un kadastra 
numuru.

Cesvaines novada teritorijas plā-
nojuma 2019. gada grozījumu 2. re-
dakcijas publiskās apspriešanas sa-
nāksme notiks 2020. gada 21. ok-
tobrī plkst. 17.00 Cesvaines nova-
da domē Pils ielā 1A Cesvainē.

Papildinformācija un individuālo 
konsultāciju iespējas – pie teritori-
jas plānojuma izstrādes vadītājas 
Rūtas Putniņas (tālr.: 22464536, 
e-pasts: ruta.putnina@cesvaine.lv).

Papildinformācija – pie teritori-
jas plānojuma izstrādātāja IK „Plā-
nošanas eksperti” pārstāvja Paula 
Granta (tālr.: 29209638, e-pasts: 
pauls@planosana.lv).

Rūta Putniņa,
Cesvaines novada domes

teritorijas plānotāja

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 7
Cesvainē 2020. gada 17. septembrī (sēdes protokols Nr. 14, 3. §)

Grozījumi Cesvaines novada do-
mes 2020. gada 23. janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 1 „Cesvaines 
novada pašvaldības 2020. gada bu-
džets”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 21. panta pirmās daļas 

2. punktu, likuma „Par pašvaldību 
budžetiem” 16., 17. pantu

Izdarīt Cesvaines novada domes 
2020. gada 23. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 1 „Cesvaines nova-
da pašvaldības 2020. gada budžets” 
šādus grozījumus:

Izteikt 1. punktu šādā redakcijā: 
„Apstiprināt Cesvaines novada paš-
valdības 2020. gada pamatbudžeta 
ieņēmumu plānu 4 477 391 euro 
apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.”

1. Izteikt 2. punktu šādā re-
dakcijā: „Apstiprināt Cesvaines 

novada pašvaldības 2020. gada 
pamatbudžeta izdevumu plānu 
4 573 975 euro apmērā saskaņā ar 
2. pielikumu.

Domes priekšsēdētājs
 Vilnis Špats



3Cesvaines Ziņas

2. pielikums pašvaldības domes 2020. gada 17. septembra noteikumiem Nr. 7
Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 2020. gadā (euro)

 1000
Atlīdzība

2000
Preces un 

pakalpojumi

3000
Subsīdijas, 
dotācijas

4000
Procentu 
izdevumi

5000
Pamatkapitāla 

veidošana
6000

Sociālie pabalsti
7000

Transferti Izdevumi kopā

Dome 172 952 79 758 240 0 2520 0 0 255 470
Vēlēšanu komisija 2000 305 0 0 0 0 0 2305
Būvvalde 0 10 563 0 0 0 0 0 10 563
Pārvalde kopā: 174 952 90 626 240 0 2520 0 0 268 338
Pirmskola „Brīnumzeme” 261 910 60 162 0 0 100 0 0 322 172
Vidusskola 547 882 223 887 300 1448 10 500 0 62 000 846 017
Ēdināšanas nodaļa 84 405 85 330 0 0 0 0 0 169 735
Mūzikas un mākslas skola 105 877 18 796 0 0 1030 0 0 125 703
Grāmatvedība 66 678 8436 0 0 700 0 0 75 814
Izglītība kopā: 1 066 752 396 611 300 1448 12 330 0 62 000 1 539 441
Sociālais dienests 55 000 31 309 0 0 700 20 955 23 000 130 964
Bāriņtiesa 29 634 4051 0 1000 0 0 0 34 685
Sociālās aprūpes nodaļa 106 220 57 380 0 0 700 0 0 164 300
Sociālā aprūpe kopā: 190 854 92 740 0 1000 1400 20 955 23 000 329 949
Labiekārtošanas nodaļa 90 385 80 813 0 132 7800 0 0 179 130
Autoceļu un ielu uzturēšana 0 156 960 0 0 2000 0 0 158 960
Ieguldījums pamatkapitālā SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” 0 0 0 0 10 727 0 0 10 727
Labiekārtošana kopā: 90 385 237 773 0 132 20 527 0 0 348 817
Kultūras nams 77 844 63 654 1600 0 1700 0 0 144 798
Cesvaines bibliotēka 52 261 12 169 0 0 6300 0 336 71 066
Kraukļu bibliotēka 20 805 9592 0 0 2700 0 336 33 433
Pašvaldības laikraksts „Cesvaines Ziņas” 14 316 3836 0 0 600 0 0 18 752
Bērnu un jauniešu centrs 9977 5228 0 0 0 0 0 15 205
Pils 35 067 27 721 0 0 0 0 0 62 788
Cesvaines tūrisma centrs 26 456 43 518 0 0 1000 0 0 70 974
Kultūra kopā: 236 726 165 718 1600 0 12 300 0 672 417 016
Darba praktizēšanas pasākumi pašvaldībā darba 
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai 748 0 0 0 0 9600 0 10 348
Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvdienās 7051 0 0 0 0 0 0 7051
Vienotā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas 
centra darbība 7475 1495 0 0 0 0 0 8970
„Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā” 293 5500 0 0 0 0 0 5793
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” 14 508 40 0 0 0 0 0 14 548
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs 5342 2067 0 0 0 0 0 7409
Pārrobežu projekts kultūras un vēstures mantojuma 
saglabāšanai (pils) 0 6141 0 0 1 008 000 0 0 1 014 141
Pamatpakalpojumi lauku apvidos – grantsceļu 
remonts 0 0 0 0 189 250 0 0 189 250
„Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” – pils jumta 
atjaunošana 0 0 0 0 50 204 0 0 50 204
Projekti kopā: 35 417 15 243 0 0 1 247 454 9600 0 1 307 714

Izdevumi kopā: 1 795 086 998 711 2140 2580 1 296 531 30 555 85 672 4 211 275
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 0 10 000 0 0 0 0 0 10 000

Izdevumi pavisam kopā: 1 795 086 1 008 711 2140 2580 1 296 531 30 555 85 672 4 221 275

1. pielikums pašvaldības domes 2020. gada 17. septembra noteikumiem Nr. 7

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns 
2020. gadā

Klasifikācijas 
kods Nosaukums Plāns (euro)

 PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi) 4 340 874
 FINANSĒŠANA 218 157
 Naudas atlikums gada sākumā 519 413
 Aizņēmumi –301 256
 t. sk. kredītsaistību palielinājums 348 669
 kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa) 649 925

 IEŅĒMUMI (I + II + III + IV) 4 122 717
 I. Nodokļu ieņēmumi 1 372 205

01.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada 
nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums 20 140

01.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 221 300

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada 
ieņēmumi 88 853

04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 10 000
04.1.1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi nokavējuma nauda 2500
04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi 21 637
04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi 800
04.1.2.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām nokavējuma nauda 600
04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, kārtējā gada 

ieņēmumi 5725
04.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, iepriekšējo gadu parādi 500
04.1.3.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli nokavējuma nauda 150
 II. Nenodokļu ieņēmumi 8700

08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 
Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs 20

09.5.1.1. Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo 
dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu 1000

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 450
09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 150
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 700
12.3.9.3. Piedzīti un labprātīgi atmaksāti līdzekļi 80
12.3.9.9.1 Dalības maksa izsolē 100
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 3000
13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 2000
13.4.0.0.1 Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas 

realizācijas – Cesvaines tūrisma centrs 1200

 III. Transfertu ieņēmumi 2 619 137

18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar 
invaliditāti – sociālais dienests 3000

18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar 
invaliditāti – sociālais dienests, administrēšanas izdevumi 185

18.6.2.0.1 VARAM dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra darbībai 6900
18.6.2.0.1 ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” 9780
18.6.2.0.1 Finansējums vēlēšanām 2305
18.6.2.0.1 Finansējums projektam „Latvijas skolas soma” 2000
18.6.2.0.3 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – vidusskola 317 656
18.6.2.0.6 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – 5 un 6 gadus veco 

bērnu apmācībai 39 816

18.6.2.0.8 Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dziesmu 
svētkiem 2779

18.6.2.1.1 Dotācija brīvpusdienām 10 000
18.6.2.1.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – Mūzikas un mākslas 

skola 49 909

18.6.2.1.8
Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā īstenošanai personām, 
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 
izglītības iestādē

3096

18.6.3.1.0 Finansējums projektam „Veselai un laimīgai ģimenei” 5793
18.6.3.1.0 Finansējums projektam „Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” 6316

18.6.3.1.4 Finansējums projektam „Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras attīstība” 65 098

18.6.3.1.5 Finansējums projektam „Ceļu infrastruktūras sakārtošana 
Cesvainē” 368 000

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda 604 188

18.6.4.0.1 PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu 13 382
18.9.1.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 140 196
19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 74 153
19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 160 000
19.2.4.0 Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanu 734 585
 IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi 122 675
21.3.5.1. Mācību maksa – mūzikas skola 2800
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas pakalpojumi 30 000
21.3.5.3. Kafejnīcas ieņēmumi 2000
21.3.5.9.4 Vecāku līdzfinansējums par internātu 100
21.3.7.9.1 Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – dome 15
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – dome 1800
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola 2000
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle 300
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams 200
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa 2000
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola 50
21.3.8.1.1 Ieņēmumi par telpu nomu – internāts 10 000
21.3.8.3.2 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – vidusskola 800
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 1000
21.3.9.1.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – VSAA 

pensijas 45 000

21.3.9.1.2 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – 
līdzfinansējums 3600

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 3000
21.3.9.4.3 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – dome 1000
21.3.9.4.4 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – sociālās aprūpes 

centrs 500
21.3.9.4.5 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – sociālais dienests 400
21.3.9.4.6 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – internāts 350
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – vidusskola 6000
21.3.9.9.0 Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi 50
21.3.9.9.0 Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi 10
21.3.9.9.0 Avīzes „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi 600
21.3.9.9.0 Auto kursu ieņēmumi 3000
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Ķinderes) 80
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Cesvaine) 20
21.3.9.9.0 Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola 5000
21.3.9.9.1 Tūrisma centra ieņēmumi 1000
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Noslēgusies 
nominantu 
pieteikšana 
pašvaldības 

apbalvojumiem

„Cesvaines vērtību lāde”

Inga Žolude: grāmatās labais ir tas, ka tās ir klusas

Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība jaunajā darbības gadā

Gandrīz noslēgušās projekta 
„Cesvaines vērtību lāde” norises. 
23. jūlijā „Divu torņu” pagalmā no-

tika māla darbnīca Sanitas Ozolas 
vadībā. Piedalījās kopā 75 dalīb-
nieki, 41 no tiem bija cesvainietis. 
Dalībnieki bija atbraukuši no Rīgas, 
Liepājas, Priekuļiem, Ērgļiem, Ma-
donas, Dzelzavas, Jelgavas, Barka-
vas, Sarkaņiem un Vaidavas; viens 
dalībnieks bija no Beļģijas, bet 
viena meitene – no Filipīnām. Jau-
nākajam dalībniekam bija 3 gadi, 
vecākajam – 60 gadu. Pavisam tika 
izgatavoti 135 darbi (tie, kuri tika 
atstāti apdedzināšanai). Patiesībā 
darbu bija vairāk, jo daudzi dalīb-

nieki savus darbus paņēma līdzi un 
apdedzināšanai neatstāja. Visiem 
liels paldies par dalību projektā, 
īpaši paldies cesvainiešiem, kas at-
balstīja pasākumu!

Pilsētas svētkos 25. jūlijā un arī 
15.–16. augustā rokdarbu studijā 
Pils ielā 4 notika augu paklāju auša-
nas nodarbības Vandas Podiņas va-
dībā. Piedalījās kopā 25 dalībnieki 
no Cesvaines, Madonas, Gulbenes, 
Ļaudonas, Rīgas, Jelgavas, Mār-
cienas, Jaunkalsnavas, Ērgļiem un 
Liezēres. Daži dalībnieki izmanto-
ja iespēju un auda vairākas dienas. 
Pirms nodarbību sākuma stellēs tika 
ievilkti 30 metri velku diegu, kuri 
visi tika izausti, un uz divām stel-
lēm papildus tika ievilkti 10 metri 
velku diegu, arī tie tika izausti. Visi 
noaustie augu paklāji tika atdoti da-
lībniekiem, par ko viņiem bija vis-
lielākais prieks. Paldies skolotājai 
Ausmai Audžei par atbalstu un iz-
turību! Paldies Enijai Savietei par 
piedalīšanos vairākās norisēs!

14., 15. un 16. augustā rokdarbu 
studijā Pils ielā 4 Sandras Briedes 
vadībā notika krustdūrienā izšūtu 
apsveikuma kartīšu izgatavošana. 
Piedalījās kopā 28 dalībnieki no 

Cesvaines, Dzelzavas, Madonas, 
Lubānas un Liezēres. Paldies vi-
siem, kas atnāca un piedalījās kar-
tīšu izgatavošanā! Liels prieks, ka 
9–12 gadus vecām meitenēm ir in-
terese par izšūšanu, paldies Enijai, 
Aleksandrai un Samantai!

Projekta „Cesvaines vērtību lāde” 
pēdējā norise notiks 24. oktobrī 
Cesvaines Mūzikas un mākslas sko-
las telpās Celtnieku ielā 1 no pulk-
sten 9.00 līdz 15.00. Aicināti visi, 
kuriem ir interese darboties ar mālu 
Sanitas Ozolas vadībā.

Sandra Briede,
projekta vadītāja

Izšūšanas krustdūrienā prasmes 
rosina ne vien kartīšu, bet arī 
jostu un citu darbu tapšanuMāla darbnīcā radītais rezultāts

Tuvojoties gada nogalei un valsts 
svētkiem, ik gadu iedzīvotāji ir ai-
cināti iesūtīt pieteikumus Cesvaines 
novada pašvaldības apbalvojumam. 
Šogad nominantu pieteikšana no-
slēdzas 16. oktobrī. Apbalvojumus 
plānots pasniegt valsts svētkos no-
vembrī. Pieteikumus izskatīs domes 
komiteja, un apbalvošanai izvirzītos 
kandidātus apstiprinās domes sēdē. 
Par pašvaldības apbalvojuma saņē-
mējiem informēsim novembrī, neilgi 
pirms pasākuma.

Atgādinām, ka Cesvaines novadā 
saskaņā ar nolikumu ir trīs apbalvo-
jumu veidi:

• medaļa „Par nopelniem Cesvai-
nes novada labā” – par īpašiem no-
pelniem Cesvaines novada labā;

• atzinības raksts – par mūža ie-
guldījumu un (vai) sasniegumiem 
dažādās tautsaimniecības nozarēs, 
zinātnes, izglītības, veselības aizsar-
dzības, kultūras, sporta, politikas un 
valsts aizsardzības jomā, kā arī par 
atzīstamu ieguldījumu Cesvaines no-
vada pašvaldības attīstībā, Cesvaines 
novada tēla veidošanā un popularitā-
tes veicināšanā;

• pateicība – par atzīstamu ieguldī-
jumu profesionālajā vai sabiedriskajā 
jomā.

Apbalvojumus var piešķirt Ces-
vaines novada iedzīvotājiem un 
iestādēm, kā arī citām personām un 
institūcijām, kas devušas atzīstamu 
ieguldījumu Cesvaines novada paš-
valdības attīstībā un par kurām no-
likumā noteiktajā kārtībā iesniegti 
ierosinājumi apbalvošanai, kā arī ār-
valstu pilsoņiem vai institūcijām, kas 
veikušas nozīmīgu ieguldījumu paš-
valdības labā. Lēmumu par apbalvo-
juma piešķiršanu pieņem dome.

Atgādinām, ka pieteikumus var 
iesniegt visa gada laikā, nevis tikai 
gada nogalē, pirms valsts svētkiem.

Linda Vanaga

10. oktobrī ar braucienu uz Ēr-
gļiem noslēdzās kārtējā lasīšanas 
iniciatīvas „Burtu spēles pieaugu-
šajiem” sezona. Šogad lasīšanas 
pasākumā iesaistījās 44 dalībnieki, 
no kuriem 32 izpildīja paredzēto 
uzdevumu, tas ir, no piedāvātajām 
26 grāmatām izlasīja vismaz četrus 

latviešu un četrus cittautu autoru 
darbus, kā arī iesniedza anketu ar 
vērtējumu.

Visaugstāk tika novērtēta Jaunzē-
landes rakstnieces Heteres Morisas 
grāmata „Aušvicas tetovētājs”, ot-
rajā vietā — šveicieša Aleksa Kapī 
romāns „Leons un Luīze”, trešajā 

vietā – armēņu autores Narinē Ab-
garjanas darbs „No debesīm no-
krita trīs āboli”. No latviešu autoru 
grāmatām vislielāko atzinību guva 
Leona Brieža romāns „Vilcene un 
atraitnis”.

Čaklākās lasītājas šajā sezonā: 
Zenta Brīvība, Maija Zvaigzne, 
Agrita Korneta un Larisa Maligina. 
Prieku sagādāja Andas Akmentiņas, 
Zentas Brīvības, Evitas Jūras un 
Zanes Alksnes iesniegtās anketas, 
kurās līdztekus vērtējumiem un ci-
tātiem bija arī gūtās atziņas, domas 
un ieteikumi.

Iniciatīvas „Burtu spēles pieau-
gušajiem” noslēgumā Ērgļos iepa-
zinām pilsētas vēsturisko centru, 
viesojāmies Rūdolfa Blaumaņa 
„Brakos” un brāļu Jurjānu memori-
ālajā muzejā „Meņģeļi”. Šis bija jau 
ceturtais bibliotēkas organizētais 

brauciens pa Latvijas novadiem la-
bākajiem lasītājiem – „Burtu spēļu” 
dalībniekiem. Iepriekšējos gados 
pabijām Cēsīs, Rēzeknē un Sēlijas 
pusē.

Lielākais „Burtu spēļu” iegu-
vums ir daudzveidīgas, augstvērtī-
gas jaunākās oriģinālliteratūras un 
tulkotās daiļliteratūras popularizē-
šana. Spēļu veiksmīgu ritējumu pa-
līdzēja nodrošināt Madonas novada 
bibliotēka, uz laiku aizdodot mums 
nepieciešamās grāmatas, savukārt 
mūsu novada bibliotēkas (Cesvai-
nes, Kraukļu un vidusskolas) kup-
lināja pasākumu gan ar grāmatām, 
gan ar darbinieku aktīvu dalību to 
lasīšanā.

Paldies visiem „Burtu spēļu” da-
lībniekiem un atbalstītājiem!

Agrita Korneta,
Aivas Pugačas fotoAktīvākie „Burtu spēļu” lasītāji

Cesvaines kultūras veicināšanas 
biedrība (CKVB) sākusi 24. dar-
bības gadu. Tās mērķi palikuši ne-
mainīgi, vienīgi darbība laika gaitā 
no ārējas (Cesvaines novada dienu, 
Cesvaines pils dienas, novadpēt-
nieku konferences, semināru, tal-
ku u. tml. pasākumu organizēšana) 
kļuvusi par vairāk iekšēju, no malas 
gandrīz neredzamu (novadpētniecī-
bas materiālu vākšana, apkopošana, 
grāmatu izdošana), līdz iznāk kārtējā 
grāmata.

Augusta Saulieša grāmata
Šobrīd noslēgumam tuvojas no-

vadnieka dzejnieka Augusta Saulie-
ša dzejas izlases sagatavošana. Sau-
lieša dzeja mūsdienās gandrīz nav 
pieejama. Iepriekšējā izlase „Aiz 
zaļiem kalniem” izdota 1969. gadā – 
uz dzejnieka 100. gadskārtu, kad 
pastāvēja cenzūra un sava laika 
principi dzejas atlasē. Turklāt izla-
ses sakārtotājs Edgars Damburs jau 
ievadā raksta, ka „būtu interesanti 
lasītājus iepazīstināt arī ar dzejnie-
ka vēlākajiem darbiem, taču izlases 
ierobežotā apjoma dēļ tas nav iespē-
jams”; tolaik dzejas atlase beidzas ar 
1924. gadu, lai gan Saulietis turpi-

nāja dzejot līdz savai nāvei (1933). 
Šobrīd, kad nepastāv cenzūra, ir ie-
spēja lasītājiem piedāvāt ieskatu vis-
dažādākajās Saulieša dzejas tēmās 
un motīvos, izceļot arī kādreiz pavi-
sam nenovērtētos literārā jūgendstila 
dārgumus, reliģisko un patriotisko, 
humoristisko un satīrisko dzeju, mī-
las liriku un dzejoļus, kas veltīti au-
tora bērniem. Nozīmīgi aktualizēt arī 
dziļi latvisko dabas izjūtu gadalaiku 
ritējumā, radošas personības, sava 
ceļa gājēja meklējumu un tikumisko 
ideālu atainojumu.

Jauna, mūsdienīga, poligrāfiski 
un vizuāli pievilcīga dzejas izlase, 
ko papildina divas apceres (Sanitas 
Dāboliņas darbs „Augusts Saulie-
tis – sava ceļa gājējs latviešu lirikā”, 
kurā ietverts Saulieša personības 
raksturojums, un Sandras Ratnie-
ces pētījums „Literārā jūgendstila 
iezīmes Augusta Saulieša dzejā”), 
komponista Jolanda Andževa kom-
pozīcijas „Ziedu diena” nošu raksts 
un mākslinieces Ērikas Doganas 
ilustrācijas (Jāņa Dziļuma fotorepro-
dukcijas), Augusta Saulieša dzeju 
padarīs pieejamu mūsdienu lasītā-
jam, padziļinās literatūras vēstures 

konteksta izpratni, palīdzēs saglabāt 
vērtīgu literāro mantojumu, kalpos 
par jaunu darbu iedvesmas avotu 
(piemēram, komponistiem). Grāma-
tas veidošanā piedalās arī literatūrzi-
nātnieki Ausma Cimdiņa un Viesturs 
Vecgrāvis, ilggadējā muzeja speciā-
liste Dace Zvirgzdiņa.

Kopējās grāmatas projekta iz-
maksas ir 13 528,52 eiro, no kuriem 
lauvastiesu veido materiālu iegāde 
un poligrāfijas pakalpojums (kopā 
8626 eiro); maketa izstrāde, pro-
jekta administrēšana un pārdošanas 
izdevumi ir 2534,87 eiro. Šoreiz iz-
maksās ierēķināta arī atlīdzība par 
darbu sakārtotājam, tekstu, gleznu, 
fotoreprodukciju, nošu raksta au-
toriem (kopā 2367,65 eiro). Ziedo-
jumos esam savākuši 7977,23 eiro 
(paldies Birutai Banderei, Solveigai 
Stafeckai, Ainai Šveicei, Gundegai 
Otvarei, Jurim Lazovskim un Ka-
nādas Latviešu fondam (LRDF)!). 
Grāmatas izdevumu ar 1500 eiro 
atbalsta sponsors SIA „CMB”, kuru 
vada Cesvaines vidusskolas absol-
vents Artis Dzirkalis. Savu atbalstu 
290,38 eiro apmērā ir apstiprinājusi 
Cesvaines novada dome. Diemžēl 

Valsts kultūrkapitāla fonda projektu 
konkursā mūsu projektam līdzekļi 
netika piešķirti, tāpēc priecāsimies, ja 
kāds vēlēsies pievienot savu artavu.

Grāmata iznāks līdz šā gada 
22. decembrim – Saulieša 151. ju-
bilejai, bet jau nākammēnes ziņosim 
par iepriekšpasūtīšanas iespējām.

Citas aktualitātes
 Klasēm un ģimenēm, ciemojo-

ties Rīgā, piedāvājam piedalīties 
orientēšanās spēlē „Augusts Saulie-
tis Rīgā”. Spēlē var noskaidrot, kur 
rakstnieks dzīvoja pirms vairāk nekā 
100 gadiem, kurp devās, kuras vietas 
ir saistītas ar dzejnieka un skolotāja 
Saulieša vārdu, kur tiek glabāta viņa 
piemiņa.

Jau pirms kāda laika sociālajos 
plašsaziņas līdzekļos un arī „Cesvai-
nes Ziņās” izsludinājām materiālu 
vākšanu nākamajai (piektajai) „Ces-
vaines grāmatai”. Stāsti un fotoma-
teriāli pamazām krājas, priecājamies 
par ikkatra rakstītāja un fotogrāfa 
atsaucību.

Ja vēlaties atbalstīt CKVB dar-
bību, ir iespējams ziedot noteiktam 
mērķim vai sponsorēt konkrētu 
projektu, kas jānorāda maksājumā. 

Šobrīd CKVB vāc ziedojumus trim 
mērķiem: biedrības uzturēšanai (grā-
matvedības, bankas u. tml. izmak-
sas); „Cesvaines grāmatai” (nāka-
majai grāmatai, kā arī autoru atbals-
tam – vēl esam parādā aktīvākajiem 
„Cesvaines grāmatas, IV” autoriem, 
jo iespējamais sadarbības partneris 
savu solījumu neizpildīja); Augus-
ta Saulieša dzejas izlasei. Biedrības 
rekvizīti: Cesvaines kultūras vei-
cināšanas biedrība (CKVB), vien. 
reģ. Nr. 50008030931, AS „SEB 
banka”, kods UNLALV2X, konts 
LV20 UNLA 0030 9007 0000 6. Ir 
iespēja savu ziedojumu samaksāt arī 
skaidrā naudā; tālrunis informācijai: 
+371-29432776.

Bet tuvākā saredzēšanās jau pavi-
sam drīz – sadarbībā ar Cesvaines tū-
risma centru un Cesvaines bibliotēku 
26. oktobrī Cesvaines tūrisma centrā 
aicinām uz tikšanos ar novadnieci 
dzejnieci Andu Līci. Ieklausīsimies 
dzejnieces pārdomās un Vitas Krū-
miņas dziesmās, kopīgi pārlaposim 
jaunāko Andas Līces grāmatu „Ceļa-
domas” (to varēs iegādāties).

Sanita Dāboliņa,
CKVB vadītāja
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Mācībās izvērtē riskus un institūciju gatavību krīzes situācijām Aicina uz 
tikšanos ar 
Andu Līci 
Cesvaines 
tūrisma 
centrā

Dzejnieces atslēgvārds nesen 
izdotajā grāmatā „Ceļadomas” ir 
„ceļš” – fiziskā, garīgā un emo-
cionālā nozīmē. „Es esmu ceļa 
cilvēks, esmu daudz ceļojusi. Kat-
rā ceļā ir svarīgi ar interesi pētīt 
apkārtni, apstāties un padomāt. 
Sevišķi jau šajā laikmetā, kad visi 
ir steidzīgi un nav laika apstāties,” 
saka Anda Līce. Dzejnieci sajūs-
mina izbrīns par to, kas viņu sa-
gaida aiz katra ceļa līkuma. Tas 
neļaujot novecot. „Izbrīns man ir 
kā vitamīni,” atklāj Anda Līce.

„Ceļadomās” ir ietverti liriskie 
monologi, dzejas un esejas at-
spoguļo nobrieduša cilvēka dzī-
ves redzējumu, kam cauri vijas 
īpašs motīvs – iekšēja saruna ar 
Antuāna de Sent-Ekziperī Mazo 
princi. Andai Līcei ir sajūta, ka 
Mazais princis ir viņas laikabiedrs 
un ka viņiem ir daudz kā kopīga: 
„Mums visiem vajadzētu sajust 
Mazo princi savā sirdī.”

Pasākumā varēs dzirdēt dzejas 
lasījumus, Vitas Krūmiņas muzi-
cēšanu, pārdomas… Laipni aici-
nāti 26. oktobrī plkst. 17.00 Ces-
vaines tūrisma centrā!

5. oktobrī Madonā notika Ze-
messardzes 2. Vidzemes brigādes 
sadarbībā ar Aizsardzības ministriju 
organizētās Madonas sadarbības te-
ritorijas civilās aizsardzības komisi-
jas (CAK) mācības, kas ir daļa no 
plašāka Vidzemes pašvaldību CAK 
mācību cikla „Pilskalns 2020”. Ma-
donas sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisijas sastāvā ir 
pārstāvji no pieciem bijušā Mado-
nas rajona teritorijā izveidotajiem 
novadiem; VUGD Vidzemes reģio-
nālās brigādes Madonas daļas; Ne-
atliekamās medicīniskās palīdzības 
dienesta Madonas brigāžu atbalsta 
centra; Valsts policijas Vidzemes 
reģiona pārvaldes Madonas iecir-
kņa; Madonas novada pašvaldības 
SIA „Madonas slimnīca”; Valsts 
vides dienesta Madonas reģionālās 
vides pārvaldes; Pārtikas un vete-
rinārā dienesta Austrumvidzemes 
pārvaldes; AS „Sadales tīkli” Zie-
meļaustrumu ekspluatācijas daļas 
Madonas nodaļas; VAS „Latvijas 
valsts ceļi” Vidzemes reģiona Ma-

donas nodaļas; Valsts meža dienesta 
Centrālvidzemes virsmežniecības 
un Zemessardzes 25. kājnieku ba-
taljona.

Mācību mērķis ir veicināt atbil-
dīgo institūciju izpratni par rīcību 
militāra apdraudējuma gadījumā, 
un tajās tiek izspēlētas situācijas, 
kurās civilās aizsardzības komisi-
jām jānovērtē un jānovērš riski, kā 
arī jāizveido reaģēšanas plāns, lai 
nodrošinātu sabiedrību ar pamat-
vajadzībām militāra apdraudējuma 
gadījumā.

Mācību dalībnieki atzīst, ka šī bi-
jusi ļoti vērtīga pieredze, lai identi-
ficētu riskus un veidotu izpratni par 
savu lomu un rīcību krīzes situācijā, 
kad jāturpina nodrošināt iedzīvotā-
ju pamatvajadzības. Mācības ļāvu-
šas apzināties atbildīgo institūciju 
sadarbības un komunikācijas ar sa-
biedrību nozīmi.

Šā gada 26. augustā Ministru 
kabinets apstiprināja valsts civilās 
aizsardzības plānu, kurā paredzēts 
noteikt civilās aizsardzības sistē-

 Mācību dalībnieki.

mas darbību gadījumos, ja noticis 
militārs iebrukums vai sācies karš. 
Civilās aizsardzība sistēma ir visap-
tverošās valsts aizsardzības koncep-
cijas sastāvdaļa, un, lai to sekmīgi 
ieviestu, ir nepieciešama valsts pār-
valdes iestāžu un pašvaldību sadar-
bība vienotas izpratnes veidošanai. 
Pašvaldībām jaunie civilās aizsar-
dzības plāni atbilstīgi valsts civilās 
aizsardzības plānam jāizstrādā sešu 

mēnešu laikā. Aizsardzības nozares 
pārstāvju un pašvaldību kopējās 
mācības ir gan būtisks solis valsts 
civilās aizsardzības plāna ieviešanā, 
gan palīdzība pašvaldībām labāk 
izprast būtiskākos jautājumus, kas 
saistīti ar lokālā civilās aizsardzības 
plāna izstrādi.

Madonas novada pašvaldības 
informācija un foto

Lai apturētu straujo Covid-19 iz-
platības pieaugumu Latvijā, valdība 
pieņēma lēmumu ar 10. oktobri no-
teikt stingrākus pulcēšanās ierobe-
žojumus visā valstī un īpašus dro-
šības pasākumus astoņu pašvaldību 
teritorijās Latvijā. Ievērojot lielāku 
piesardzību tagad, iespējams, vē-
lāk varēs izvairīties no ierobežoju-
miem, kas atstātu lielāku ietekmi uz 
valsts ekonomiku.

Šobrīd epidemioloģiskā izmeklē-
šana liecina, ka inficēšanās pārsvarā 
notiek darba un interešu izglītības 
kolektīvos, sporta komandās un ģi-
menēs. Lielākajos Covid-19 saslim-
šanas perēkļos iegūtā informācija 
norāda, ka cilvēki neievēro piesar-
dzības pasākumus – dodas uz darbu 
ar slimības pazīmēm, aktīvi apmek-
lē sabiedriskas vietas, pasākumus 
u. tml.

Mācību process
Lai samazinātu Covid-19 iz-

platību izglītības iestādēs, pēc ru-
dens brīvlaika, no 26. oktobra līdz 
30. oktobrim, mācību process no-
tiks attālināti 7.–12. klases audzēk-
ņiem, kuri apgūst vispārējo pamat-
izglītības programmu un vispārējo 
vidējās izglītības programmu.

Sejas maskas vai aizsargi
Mutes un deguna aizsegi jālieto 

tirdzniecības vietās – veikalos, ie-
skaitot lielveikalus, pastā, degvie-
las uzpildes stacijās un citur, kur 
norisinās tirdzniecība. To lietoša-
na būs obligāta dzelzceļa stacijās, 
autoostās, lidostās, kā arī kultūras 

norišu vietās un reliģiskās darbības 
veikšanas vietās, ja tajās nenotiek 
pasākums, kura dalībnieki atrodas 
fiksētās personalizētās sēdvietās.

Mutes un deguna aizsegi būs jā-
lieto, piemēram, muzeju, izstāžu 
zāļu, bibliotēku, reliģisko darbības 
vietu apmeklētājiem, ja viņi turp ir 
devušies apskatīt muzeja ekspozīci-
ju, izstādi, piedalīties dievkalpoju-
mā vai citu analoģisku iemeslu dēļ. 
Tomēr, ja šajās vietās, piemēram, 
bibliotēkā vai reliģiskās darbības 
vietā, tiek rīkots pasākums, kurā 
personas atrodas fiksētās personali-
zētās sēdvietās, personām mutes un 
deguna aizsegi nebūs jālieto.

Publiski pasākumi
Noteikts, ka privātos pasākumos 

drīkst pulcēties ne vairāk kā 30 cil-
vēku. Minētais skaits tiek pielīdzi-
nāts iepriekš noteiktajām cilvēku 
grupām, kas drīkstēja pulcēties, 
neievērojot distancēšanos, sporta 
treniņos, bērnu nometnēs u. tml. 
Ir noteikts, ka privātos pasākumos 
ārtelpās nedrīkst pulcēties vairāk 
par 300 cilvēkiem. Uz mēnesi tiek 
aizliegtas kolektīvas sporta nodar-
bības jeb treniņi iekštelpās.

Noteikumu grozījumos pare-
dzēts, ka kolektīvi amatieru sporta 
pasākumi drīkstēs notikt tikai ārā, 
neizmantojot ģērbtuves, bet iekštel-
pās notiks tikai individuālas sporta 
nodarbības. Ir būtiski nepieļaut lie-
lāku Covid-19 izplatības risku spor-
ta treniņos un sacensībās izglītības 
iestādēs, taču bieži tieši šajās vietās 

norisinās sacen-
sības ar lielu ap-
meklētāju skaitu.

Paskaidrojot sī-
kāk, jānorāda, ka 
šobrīd augsts in-
fekcijas izplatības 
risks ir tādos pasā-
kumos iekštelpās, 
kas saistīti ar ne-
organizētu cilvē-
ku pārvietošanos, 
dejošanu u. tml., 
kad nav iespē-
jams nodrošināt 
d i s t ancēšanos , 
tāpēc ir būtiski 
šādos pasākumos 
noteikt mazāku 

atļauto dalībnieku skaitu un ieviest 
personalizētas, fiksētas sēdvietas. 
Ja tiks ievērotas jaunās prasības un 
ja pasākumā būs ar Covid-19 slims 
cilvēks, epidemiologiem būs vieg-
lāk noteikt kontaktpersonas, kā arī 
to skaits varētu būt ievērojami ma-
zāks. Tas nozīmē, ka līdz 6. novem-
brim iekštelpās nedrīkstēs notikt 
diskotēkas, stāvkoncerti un līdzīgi 
pasākumi, kuros nav paredzētas 
sēdvietas. Arī ikdienā sabiedriskās 
ēdināšanas vietās cilvēkiem būs 
jābūt sēdvietās, nepieļaujot, piemē-
ram, drūzmēšanos pie bāra letes.

Tā kā strauja Covid-19 izplatība 
un liels inficēto skaits ir novērojams 
astoņu Latvijas pašvaldību terito-
rijās, stingrāki drošības pasākumi 
līdz 6. novembrim ir noteikti Aiz-
putes novadā, Daugavpilī un Dau-
gavpils novadā, Dundagas novadā, 
Kuldīgas novadā, Olaines novadā, 
Talsu novadā un Krāslavas novadā. 
Pēc speciālistu domām, ierobežo-
jumi šobrīd ir optimāli, tiek līdz-
svaroti riski sabiedrības veselībai 
un saimnieciskās darbības iespējas 
šajās administratīvajās teritorijās. 
Arī turpmāk epidemiologi rūpīgi 
analizēs situāciju, lai secinātu, vai 
šie ierobežojumi ir jāturpina vai jā-
pārskata.

Pieaugušo neformālās izglītības 
nodarbības

Novērojumi liecina, ka Covid-19 
izplatības risks ir saistīts arī ar pro-
fesionālās pilnveides izglītības pa-
sākumiem un pieaugušo neformālo 
izglītību, kur cilvēki no dažādiem 
darba kolektīviem ciešā kontaktā 
uzturas ilgāku laiku.

Sabiedriskais transports
Sākot ar 7. oktobri, sabiedriskajā 

transportā visā Latvijā ir jālieto se-
jas maska. Sabiedriskais transports 
šobrīd ir vieta, kur ir apgrūtināta 
savstarpējās distances ievēroša-
na, kā arī aukstā laikā nav iespējas 
transportlīdzekli labi izvēdināt, tā-
pēc, pieaugot saslimstības rādītā-
jiem, pieņemts lēmums par obligātu 
sejas masku valkāšanu brauciena 
laikā. Šī prasība attiecas uz visu 
veidu sabiedrisko transportu. Se-
jas masku drīkst nelietot bērni līdz 
13 gadu vecumam (sākot ar 13 gadu 
vecumu, maska ir jālieto), jo svarīgi 

ir masku valkāt pareizi. Sejas mas-
ku drīkst nevalkāt arī medicīnisku 
iemeslu dēļ, piemēram, ja personai 
kustību traucējumu dēļ ir apgrūtinā-
ta maskas uzlikšana vai personai ir 
psihiskās veselības traucējumi.

Prasība lietot sejas masku sa-
biedriskajā transportā noteikta līdz 
6. novembrim, taču, ja epidemio-
loģiskā situācija neuzlabosies, tāda 
prasība varētu tikt saglabāta ilgāk.

Lai sejas maskas lietošanai būtu 
efekts, tā ir jānēsā pareizi. Sabied-
riskajā transportā drīkst izmantot 
higiēniskās auduma maskas, ko var 
uzšūt arī pats, vizierus (sejas vairo-
gus) vai vienreizlietojamās medi-
cīniskās maskas, ko var iegādāties, 
piemēram, aptiekā. Vienlaikus jā-
uzsver, ka sejas maska neaizvieto 
galvenos profilakses un higiēnas 
pasākumus. Izmantojot sabiedrisko 
transportu, iespēju robežās ievēro 
distanci no citiem pasažieriem, ne-
skaries klāt sejai ar netīrām rokām, 
kā arī pēc brauciena rūpīgi nomazgā 
vai dezinficē rokas. Vienlaikus aici-
nām izvērtēt brauciena nepiecie-
šamību, un, ja iespējams, izvēlies 
braukt laikā, kad transportlīdzeklī 
ir mazāk pasažieru. Iesakām neiz-
mantot sabiedrisko transportu īsiem 
braucieniem.

Aicinām iedzīvotājus, kuri to 
vēl nav izdarījuši, lejupielādēt un 
lietot lietotni „Apturi Covid”, kas 
ļaus ātrāk noteikt, vai cilvēkam ir 
bijusi saskarsme ar personu, kura ir 
saslimusi ar šo slimību. Šādā veidā 
jūs gan palīdzēsiet epidemiologiem 
viņu darbā, gan varēsiet savlaicīgāk 
īstenot pasākumus, lai pasargātu sa-
vus ģimenes locekļus, draugus, ko-
lēģus un citus apkārtējos cilvēkus.

Elektroniskā anketa
Apliecinājuma aizpildīšana ir ob-

ligāta visiem ieceļotājiem, un tas ir 
jāveic ne agrāk kā 48 stundas pirms 
Latvijas Republikas robežas šķēr-
sošanas. Personai anketā jānorāda 
savs vārds, uzvārds, personas kods, 
kontakttālrunis saziņai un faktiskās 
dzīvesvietas adrese, kurā persona 
būs sasniedzama, kā arī valstis (un 
izbraukšanas datumi), kurās per-
sona uzturējusies pēdējo 14 dienu 
laikā pirms ierašanās Latvijas Re-
publikas teritorijā, u. c. dati. Katrai 

pilngadīgai personai apliecinājums 
ir jāaizpilda atsevišķi, nepilngadī-
gām personām apliecinājumu aiz-
pilda vecāki vai likumīgie aizbildņi.

Pēc apliecinājuma anketas aiz-
pildīšanas ieceļotājs saņems per-
sonificētu QR kodu, kas apliecinās 
datu iesniegšanu. Ja QR kods tiks 
nozaudēts, mājaslapā var saņemt 
QR kodu atkārtoti, ievadot e-pasta 
adresi.

Anketā norādītie dati tiks auto-
mātiski nodoti tiesībsargājošajām 
iestādēm: Valsts policijai, Valsts 
robežsardzei un Slimību profilakses 
un kontroles centram. Personas dati 
tiks uzglabāti 30 dienu, lai saņemto 
informāciju izmantotu epidemiolo-
ģiskās drošības nodrošināšanai un 
kontaktpersonu izsekojamībai. Pēc 
30 dienām personas dati tiks auto-
mātiski dzēsti.

Atgādinām, ka arvien ir spēkā 
pašizolācijas noteikumi, iebraucot 
Latvijā no augstāka riska valstīm.

Plašāko un aktuālāko informāciju 
par noteiktajiem ierobežojumiem 
var iegūt vietnē https://covid19.gov.
lv/.

Pēc Veselības ministrijas datiem 
apkopoja Linda Vanaga



6 Cesvaines Ziņas

Nr. 10 (326) 2020. gada 15. oktobrī
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.

Nākamais 
„Cesvaines Ziņu” numurs iznāks 

2020. gada 12. novembrī

Filmas Cesvaines kultūras namā

Latvijas veselības sporta nedēļa 2020 – jau 9. reizi

Kraukļu bibliotēkā 
apskatāmas divas jaunas 

izstādes

Turpinās 
makulatūras 
pieņemšana 

Kraukļu bibliotēkā
Izstāde „KATOĻU BAZNĪCA UN TICĪ-

BA MADONAS APKĀRTNĒ”
Sadarbībā ar Madonas novadpētniecības un 

mākslas muzeju izstāde Kraukļu bibliotēkā 
apskatāma no 22. septembra līdz 31. oktob-
rim.

Tuvplānā: vēsture, personības, liturģijas, 
tērpi, mūzika.

Izstādē ir iespējams ne tikai iepazīt katoļti-
cības vēsturi Madonas apkārtnē, noskaidrot, 
kur un kādas draudzes ir, kāda ir to vēsture, 
bet arī iegūt atbildes uz dažādiem jautāju-
miem par katoļticību, kas bieži, īpaši ar ticību 
nesaistītiem cilvēkiem, ir kaut kas mistisks 
un neizprotams. Izstāde veidota sadarbībā 
ar Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas 
Romas katoļu draudzēm un iepazīstina ar to 
vēsturi, kā arī Barkavas, Dzelzavas, Jaunkal-
snavas un Ļaudonas draudžu vēsturi.

Izstādes materiāli: 7 planšetes 150 × 80 cm 
(vertikālas).

Izstāde „Vai viegli būt jaunam?” – 
PROSTESTS [Madonas rajona 50.–
90. gadu jaunatne]

Sadarbībā ar Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzeju izstāde Kraukļu bibliotēkas 
sarīkojumu zālē apskatāma no 22. septembra 
līdz 31. oktobrim.

2018. gadā Madona bija Latvijas jauniešu 
galvaspilsēta, un togad tapa izstāde, veltīta 
20. gadsimta 50.–90. gadu Madonas rajona 
jaunatnei. Uzdodot režisora Jura Podnieka 
1986. gada filmas nosaukumā ietverto hresto-
mātisko jautājumu „Vai viegli būt jaunam?”, 
izstāde aicina ielūkoties, kādi bija tālaika jau-
nieši, kā viņi tika audzināti, kādas vērtības 
viņiem tika mācītas un kā uz to visu reaģēja 
viņi paši.

Izstādes tēmas: ģimene; attiecības, tiku-
miskā un seksuālā audzināšana; izklaide un 
brīvais laiks; ideoloģija; izglītība un skolas 
dzīve; militārisms un militārā audzināšana; 
darbs.

Izstādes materiāli: 8 papīra planšetes ar 
tekstu un fotokopijām.

Arī septembrī un oktobrī – līdz 31. oktob-
rim – Kraukļu bibliotēkā ir iespējams nodot 
makulatūru, kura tiks nogādāta pārstrādei 
SIA „Līgatnes papīrs”. Makulatūru nodot bib-
liotēkas darba laikā:

O., T., C., P. 09.00–17.00 
S. 09.00–14.00 
Sv., P. – slēgts
Tālrunis saziņai: 64800804 (LMT).

Sākot ar 9. oktobri, šā gada oktobra, no-
vembra un decembra piektdienu vakaros Ces-
vaines kultūras namā tiks demonstrētas fil-
mas. Kino kopā seansa sākums – plkst. 19.00. 
Ieejas maksa – 3 EUR.

***
16. oktobrī plkst. 19.00 spēlfilma „Mai-

ņa”, režisors Reinis Kalviņš.
Mareks naktīs strādā par taksistu, lai uztu-

rētu savu dēlu. No viņa mašīnas tiek nozag-
ta nauda, kuru Mareks par sasisto mašīnu ir 
parādā savam priekšniekam. Iespējami ātrāk 
jāatpelna zaudētais, tāpēc cerībā atrast ienesī-
gus klientus viņš dodas uz lidostu un apbrau-
kā Rīgas viesnīcas. Mareks ignorē nerakstītos 
taksistu pasaules likumus un izjauc trauslo 
līdzsvaru starp konkurējošām taksometru fir-
mām. Tuvojoties rītam, nozagtā nauda vairs 
nav viņa lielākā problēma…

***

23. oktobrī plkst. 19.00 spēlfilma „Mij-
krēslī”, režisors Šarūns Barts.

Filma „Mijkrēslī” stāsta par pēckara noti-
kumiem Lietuvā padomju okupācijas režīma 
pirmajos gados un mežabrāļu pretošanās kus-
tību. Filmas darbība notiek 1948. gadā, kad 
karš ir beidzies, bet Lietuva pārvērsta drupās.

Deviņpadsmit gadus vecais Unte ir viens 
no nacionālajiem partizāniem, kuri pretojas 
padomju okupācijai. Spēku samērs ir nevien-
līdzīgs, taču izmisīgajā cīņā izšķirsies visas 
tautas nākotne. Laikā, kad jauni cilvēki paras-
ti sāk iepazīt dzīvi, Unte iepazīst vardarbību 
un nodevību. Robeža starp to, kur beidzas 
viņa jauneklīgā degsme un sākas cīņas mēr-
ķis, ir izplūdusi, viņš atdod sevi visu, kaut gan 
tas nozīmē zaudēt jaunības nevainību.

***
30. oktobrī plkst. 19.00 filma „Sonāte”, 

režisors Endrjū Desmonds.
Filmas „Sonāte” galvenā va-

rone ir jauna vijolniece, vārdā 
Roza. Viņas tēvs 20. gadsimta 
70. gados bijis slavens kom-
ponists, bet tad pazudis bez 
pēdām. Roza savu tēvu nekad 
nav satikusi. Kādu dienu viņa 
atklāj, ka tēvs ir izdarījis paš-
nāvību un atstājis viņai man-
tojumā lielu villu nekurienes 
vidū. Viņa dodas turp cerībā 
uzzināt kaut ko par savu tēvu 
un – galu galā – arī par sevi 
pašu. Villā viņa atrod tēva pē-
dējo skaņdarbu – tā ir ļoti īpat-
nēja sonāte vijolei. Tajā iešifrē-
ti savādi muzikāli simboli, kuri 
spēlējot izraisa dažādus pārda-
biskus un baisus notikumus. 
Filma „Sonāte” daļēji uzņemta 
Cesvaines pilī.

Šogad, no 26. oktobra līdz 1. novembrim, 
jau 9. reizi visā Latvijā starptautiskā projekta 
„NowWeMOVE” ietvaros norisināsies Lat-
vijas veselības sporta nedēļa. Latvijas vese-
lības sporta nedēļu jeb MOVE Week organizē 
Latvijas Tautas sporta asociācija sadarbībā ar 
Starptautisko Sporta un kultūras asociāciju 
(ISCA). Tas ir ikgadējs Eiropas mēroga pa-
sākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu 
dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk 
cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās akti-
vitātēs. Globālais mērķis ir līdz 2020. gadam 
fiziskās aktivitātēs iesaistīt 100 miljonus Ei-
ropas iedzīvotāju. Veselības nedēļai veltītie 
pasākumi norisinās vairākās Eiropas valstīs 
vienlaikus. Latvijas veselības sporta nedēļa 
tiek organizēta, lai:

1) sniegtu informāciju un veidotu izpratni, 
ka fiziskās aktivitātes ir neatņemama veselīga 
dzīvesveida sastāvdaļa un viens no labāka-
jiem un lētākajiem slimību profilakses vei-
diem;

2) piedāvātu fizisko aktivitāšu dažādību un 
dotu iespēju piedalīties aktivitātēs, kas pēc 
tam varētu kļūt par ikdienas dzīves sastāvda-
ļu, kā arī dotu iespēju Latvijas iedzīvotājiem 
kopā ar ģimeni un draugiem aktīvi atpūsties.

Iesaisties aktivitātēs visas nedēļas garumā 
arī Cesvainē!


