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Lieldienas manā ģimenē Lieldienu ticējumi

Deju sacensības “Vidzemes zvaigznītes”

Kopš pagājušā gada jūnija 
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā kalpo prāvests Hanss 
Jensons. Viņš ir mācītājs Madonas, 
Cesvaines, draudzēs. H.Jensons 
ir zviedrs, kurš Latvijā dzīvo 
vienpadsmit gadus un iepriekš bijis 
Priekules draudzes mācītājs.  

Viens no pirmajiem 
redzamākajiem jaunā mācītāja 
darbiem Cesvainē ir izremontētas 
un apsildītas baznīcas telpas. 
Mācītāja aicināta, skatīju baznīcas 
interjeru citām acīm. Liela 
baznīcas vērtība ir ērģeles un 
vitrāžas. Ir domāts, kā tās akcentēt. 
Uzmanīgāk aplūkojot, var saskatīt 
vitrāžu krāsu dažādību un nianses. 
Ir nodoms atklāt ērģeļu fragmentu, 
lai tūristi tās varētu tuvāk apskatīt, 
kā arī ir ieceres turpmākai telpu 
labiekārtošanai un tualetes 
ierīkošanai.

Kā nonācāt Latvijā?
– Pirms Latvijas brīvības 

atgūšanas, mēs bijām informēti par 
netaisnību un okupāciju Baltijā. 
Mēs lūdzām par Baltiju, jo tas bija 
ļoti svarīgi. Kad Baltija kļuva brīva, 
radās nereāla sajūta. Mūsu lūgšanas 
palīdzēja. Dievs brīnumainā veidā 
bija ielicis mūsos sirdi lūgt par to. 

Vēlāk, laikā ap 2000. gadu, 
Latvijā bija mācītāju trūkums un 
šeit mūs gaidīja. 

Vēl viens būtisks iemesls – 
bijām spiesti meklēt kalpošanas 
vietu ārpus dzimtenes, jo zviedru 
baznīca kļuva liberāla. Mums bija 
iespēja doties uz Somiju, Norvēģiju, 
Krieviju, Baltiju. Izvēlējos Latviju. 
Mans draugs jau bija Latvijā un es 
biju informēts par situāciju šeit. Tā 
kā pastāvēja šī saite, bija vieglāk 
nākt uz svešu valsti.

Kāds ir jūsu ceļa sākums 

kalpošanai Dievam? 
– Uzaugu kristīgā ģimenē, mans 

tēvs bija zemnieks, man ir pieci 
brāļi. 

Pateicoties vecākiem, bērnībā 
gāju baznīcā. Neatceros, ko tieši, 
bet atceros, ka mācītājs runāja par 
svarīgam lietām un skaisti dziedāja. 
Kā jau bērnam, arī man tā gribējās. 
Pusaudža vecumā sāku par to domāt 
vairāk. Secināju, ka kristietība un 
baznīca atbild uz visiem maniem 
jautājumiem, arī uz tiem, kuriem 
atbildes nevarēja dot humānisms 
vai eksistenciālisma filozofija. 
Tas man bija atklājums. Toreiz 
jau biju sadraudzējies ar Dievu. 
Biju piedzīvojis, ka viņš ir blakus. 
Turpināju būt kristietis un, ja to 
nedarītu, es justos kā nodevis savu 
labāko draugu. 

Kad bija jāizšķiras, ko dzīvē darīt 
– būt zemniekam, uzņēmējam vai 

Ceļojums kopā ar Dievu

darīt citu darbu, izvēlējos šo ceļu. 
Esmu bijis pat autobusa šoferis. 
Varbūt vieglāk būtu darīt ko citu, 
bet vajag izmēģināt, lai zinātu, kā ir. 

Prāvests Hanss Jensons.

Esmu kristiete, tāpat kā pārējie ģimenes locekļi .  Man 
Lieldienas saistās ar ko citu. 

Es šos svētkus uztveru kā Kristus Augšāmcelšanās svētkus. 
Dažiem Lieldienas ir tikai vieni no svētkiem, bet man nē. 
Man Jēzus nozīmē ļoti daudz, lai gan dažreiz viņu pieviļu. 
Lieldienas ir tie svētki , kad varu viņam lūgt piedošanu. 
Ticīgie cilvēki Lieldienās nāk pie Jēzus uz baznīcu. Es 
vēlētos, lai tikpat daudz cilvēki kā Ziemassvētkos nāktu 
uz Lielo Misi un piedalītos procesijā apkārt baznīcai . 
Kristiešu Lieldienas atšķiras no parastām Lieldienām, jo 
mēs svinam ko vairāk par olu ripināšanu vai krāsošanu. Ja 
Tu ieklausies Dievā, kurš mēģina atvērt Tev sirdi , tad Tu 
tiec aicināts kļūt par kristieti un aiziet Mūžīgajā Dzīvībā, 
dzīvot bez strīdiem un visiem kopā būt laimīgiem 
Paradīzē!

Man Lieldienas nozīmē arī ģimenes svētkus, kopā 
sanākšanu un svinēšanu.

Māra Vaska

Lieldienas ir 
prieka svētki , jo 
tie no senseniem 
laikiem nozīmē 
Gaismas un 

Piemēram. es gavēnī nespēlēju datoru un esmu 
atklājis, ka arī daba piedāvā daudz izklaides. Gavēnis 
parāda, cik ļoti esi uzticīgs Dievam.

Ralfs Roberts Ozoliņš

Fragmenti no Cesvaines vidusskolas 4. a klases skolēnu domrakstiem par Lieldienām. 

Dzīvības uzvaru 
pār tumsu un nāvi . 
“Priecīgas Lieldienas!” 
cik silti un mīļi skan šis novēlējums svētku rītā.
Pelēkie, samtainie pūpoli mums vēsta par dabas 

atmošanos. Arī olas kā Saules un Dzīvības simbols glabā sevī 
snaudošu dzīvību. 

Mamma mani un pārējos ģimenes locekļus modina ar 
pūpola zaru. Viņa jau ir piecēlusies mazā gaismiņā, 
nokrāsojusi olas un paspējusi tās izlikt dārzā zem krūmiem 
kopā ar nelielām dāvaniņām. Mamma olas krāso kā saulītes, 
tad iet uz baznīcu, lai pārnestu katram mums svētītu olu, 
šķipsniņu sāls, kas Lieldienu rītā jāapēd vispirms. 

Kopā ar ģimeni karam šūpoles, kurās izšūpina arī mani : 
“Tiš, odi , nekodiet bērnu!”

Lieldienu tradīcijām mūsu ģimenē ir liela nozīme, jo tās 
stiprina mūsu attiecības, mēs izjūtam, ka esam vajadzīgi 
viens otram. Kopīgi veiktais darbs, gatavojoties svētkiem, ir 
svētīgas mūsu ģimenes kopstundas.

Samanta Maderniece

Lieldienas ir baznīcas 
vislielākie svētki, jo Jēzus, 
kura piedzimšanu mēs svinam 
Ziemsvētkos, parāda savu 
diženumu ar savu uzvaru pār 
nāvi Lieldienās.

Klusā nedēļa ietver ļoti 
lielu dramatismu. Mēs 
iedziļināmies šajā drāmā 
un izdzīvojam to, lai labāk 
saprastu tā laika notikumus, 
jo tas, kas notika toreiz 
attiecas uz mums arī šodien. 

Lieldienās mēs nākam agri 
no rīta uz baznīcu, durvis 
ir atvērtas (tā simbolizējot 
novelto akmeni kapa priekšā) 
un ar prieku piedzīvojam, 
ka Jēzus nav kapā, bet 
augšāmcēlies un mēs atkal 
dziedāsim liturģijā Aleluja! 

Cesvaines ev.lut. 
“Draudzes Vēstis” Nr.4, 2011turpinājums 4.lpp.

16. aprīlī Cesvainē notika 
sporta deju kluba “Aizkrauklīte” 
sadarbībā ar Cesvaines kultūras 
namu organizētās sporta deju 
sacensības “Vidzemes zvaigznītes” 
un “Ezerzemes valsis”. 

Sacensībās piedalījās 246 
dejotāju pāri. Rumbu, ča-ča-ča, 
džaivu, kvikstepu, lēno valsi, 
Vīnes valsi un citas dejas dejoja 
pirmsskolas vecuma bērni, skolēni, 
jaunieši un pieaugušie. Sacensības 
tiesāja tiesneši no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas nu Krievijas. 

Dalībnieki bija no Alūksnes, 
Apes, Ērgļiem, Cēsīm, Madonas, 
Ludzas, Gulbenes, Ādažiem, Rīgas, 

Smiltenes, Valkas, 
Ķeipenes, Madlienas 
un citām vietām. No 
Madonas startēja 
pirmsskolas izglītības 
iestādes “Saulīte” 
jaunie dejotāji (peda-
gogs Artis Birks) un 
deju kluba “Ritms” 
dejotāji, viņu vidū 
cesvainietis Markuss 
Mačukāns (pedagogs 
Viktors Leimanis). 

Guna Graudiņa

Gunas Graudiņas foto

Gunas Graudiņas foto

Lieldienas sestdienā visām 
saimniecēm bija jāvāra olas, tad 
nākošā gadā varēja labi satikt ar 
saimi un kaimiņiem.

Lieldienās vajag katram šūpoties, 
jo vairāk, jo labāk. Kad šūpojas, tad 
vasarā odi nelien acīs un lopi labi 
barojas.

Lieldienas olas ēdot, čaumalas 
jāsadrupina labi smalki, lai vistas 
labi dēj.

Kas lieldienas rītā priekš saules 
lēkšanas iet pie upes muti mazgāt, 
tam nākošā gadā nenākot miegs.

Lieldienas rītā bez saules 
jāizkurina krāsns, tad darbi veicas 
visiem pa priekšu.

Ja grib naudu atrast, tad Lieldienas 
rītā jālasa skaidiņas.

Ja saimes tēvs Lieldienās olu 
sagriež tik daļās, cik cilvēku, tad 
saime dzīvojot saticīgi.

Kurš pirmais pirmās Lieldienas 
rītu iziet laukā, tam tai gadā laba 
laime.

Lieldienas rītā, saulei lecot, 
jāmazgā mute, jo tad tiekot skaists.
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Siltinās domes ēku
2010.gada 27.decembrī Vides 

ministrija, Vides investīciju 
fonds un Cesvaines novada 
pašvaldība noslēdza vienošanos 
par projekta „Energoefektivitātes 
paaugstināšana Cesvaines 
pašvaldības administratīvajā ēkā” 
līguma Nr.KPFI-7/6  īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt 
globālo klimata pārmaiņu 
novēršanu, pielāgošanos klimata 
radītājām sekām un sekmēt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanu, samazinot 
siltumenerģijas patēriņu domes 
administratīvajā ēkā.

– Rūtotajā somā pie tahtas ieliku 
tās dažas segas un nedaudz veļas, 
kuru nepaguva nodzert tavs tēvs un 
māte. Toreiz visu pārējo atdevu tavam 
mātes brālim Oskaram, arī sadauzīto 
motociklu, ar kuru abi dullumā 
uzdrāzās grants čupai. Arī teli atdevu, 
labi zini, ka mana dēla sieva Lidija 
aprēķina katru izdoto santīmu...

– Māmuliņ...
– Nejaucies! Varbūt rīt ilgosies 

dzirdēt manu balsi, bet būs par vēlu...
– Māmuliņ, –  paijāju viņas 

zildzīslotās rokas ar kumpajiem, 
izliektajiem pirkstiem un bučoja 
palsos, plānos matus.

– Rimsties! Te mums nekādu 
greznu mēbeļu nav. Skapī arī nekā 
mūsdienīga, diezin vai pat Lidijai 
patiks... Tava tahta jāatdod šuvējai 
Betijai, labi zini: viņa daudzreiz 
mums izlīdzēja ar lopiņu apkopšanu. 
Tev, meitiņ, tikai viens ceļš – uz 
Rīgu pie Apaļas tantes. Pati redzēju 
viņas nesavtību, kad nupat pie viņas 
mitinājies. Līdzi paņem visu gaļu 
no kubuliņa, noroc sīpolus, ielasi 
kulē kartupeļus. Salej visas zaptes 
un kompotus desmit litru kannā 
un mēģini to visu iedabūt vilcienā. 
Rīgā maize uz akmeņiem neaug... 
Mēģini piepelnīties ar angļu valodas 
pasniegšanu skolēniem – varbūt 
Apaļai kāds zināms vai ieliecies avīzē. 
Skolotāj man teica, ka tu protat labāk 
nekā viņa...

– Mīļā, labā māmuliņ... Nesamoki 
sevi...Nesatraucies!

– Ramona, man jāizrunā viss! 
Mums jāšķiras... Vakarnakt kreklā 
un uz spilvena redzēju utis – tās saož 
nāves smaku. Tik tīrā veļā bez nozīmes 
neparādās. Ja Lidija nesavāc palagus 
un deķus – sadedzini. Un nu, meitiņ, 
paņem šo maku, tur visi pēdējo gadu 
ietaupījumi – divi ar pussimta latu. Tos 
manus agrākos krājumus ar naudas 
maiņu valdība sacūkoja, mana mūža 
grūtākos darbus pārvērta santīmos. To 
nabadzību paturi visu sev.

–  Māmuliņ...
– Piedod, meitiņ! Gribēju izvadīt 

tevi dzīvē... Nespēju... – izdveš 
vecmāmuļa un piever acis. Kunkst...
ievaidas...

Beidzot iebrauca „ātrie”. Un tā 
es visu nakti nodzīvoju slimnīcā, 
cerēdama, ka vecmāmuļai kļūs labāk. 
Bet šorīt viņa mani nepazina. Un es 
kā apmāta nosūtīju telegrammas: 
„Vecmāmuļa slimnīcā. Cerību nav. 
Ramona.”

Kāpēc tas jāzina svešiem cilvēkiem? 
Vai viņi varēs spēt palīdzēt?

Asi, nežēlīgi notrinkšķēja telefona 
zvans: „Jūsu vecmāmiņa aizmiga uz 
mūžu...”

– Nav! Nav vairs!
Stāvēju pie tālruņa aparāta, kurš 

vēl te no tiem laikiem, kad māmiņa 
un vecmāmuļa strādāja fermā par 
cūkkopēm. Pēdējos divus gadus ar 
to mēs sazinājāmies ar skolotājiem, 
ja kādreiz nevarēju apmeklēt skolu. 
Saņēmos. Piezvanīju Oskaram – 
mehāniķim brigādē, kuram tagad 
pieder arī sava saimniecība.

– Vai tas ir viss no tās zīmītes? Vai 
naudas nav? – jautāja skarba balss.

– Pāris latu un daži santīmi...–  
sasarku līdz kvēlei kā piegājusi par 
tuvu ugunskuram. 

– Sākšu rīkoties, –  dēla vārdi bija 
lietišķi.

Hermīne Vietniece
2.turpinājums

turpinājums nākošajā numurā

• Par SIA „Cesvaines siltums” 2010. 
gada pārskatu un uzņēmuma darbību 
informē valdes loceklis Aivars Baiers. 
• Nolēma uzsākt Cesvaines novada 
attīstības plāna, kas sastāv no 
ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2012. 
– 2014. gadam un vidēja termiņa 
attīstības programmas 2012. – 2018. 
gadam, izstrādi. Par plāna vadītāju 
nozīmēja domes teritorijas plānotāju 
Līgu Nagli. Izveidoja attīstības plāna 
darba grupu piecu cilvēku sastāvā. 
Apstiprināja attīstības plāna izstrādes 
darba uzdevumu. Plāna izstrādes gala 
termiņš – 2012. gada 31. marts.
• Nolēma piedalīties Izglītības un 
zinātnes ministrijas projektu konkursā 
„Resursu punkta jauniešiem izveide 
pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes 
organizācijām” ar domes izstrādāto 
projekta iesniegumu „Resursu 
punkta jauniešiem izveide Cesvaines 
pašvaldībā”. Projekta izmaksas Ls 
1920, kuru pilnībā finansē valsts. 
Projekta atbalsta gadījumā paredzēts 
iegādāties ziemas sporta inventāru 
vidusskolai. 
Projekts „Atbalsts jauniešu centra 
darbības nodrošināšanai Cesvaines 
pašvaldībā” ar paredzēto finansējumu 
Ls 1550 nav atbalstīts. 
• Lai piedalītos Kulēnas – Madonas 
sadraudzības 20. gadadienas svinībās 
Francijā, no 15. – 25. maijam uz 
Kulēnu nolēma komandēt domes 
priekšsēdētāju Vilni Špatu un projektu 
vadītāju Ivetu Raimo. 
• Izdeva saistošos noteikumus 
Nr.4 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Cesvaines novadā”. 
• Apstiprināja domes nolikumu 
par dāvinājuma pieņemšanas un 
pārzināšanas kārtību. 
• Izdarīja grozījumus nolikumā par 
grāmatvedības kārtošanu.
• Izveidoja malkas šķūņa-
garāžas Augusta Saulieša ielā 7 a, 
Cesvainē būvniecības ekspluatācijā 
pieņemšanas komisiju. 
• Atbalstīja biedrības „Durvis” 
izstrādāto projektu „Laukuma 
vienkāršota rekonstrukcija” ar 
līdzfinansējumu Ls 1022. Biedrība 
paredzējusi piedalīties Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai izsludinātajā konkursā. 
Projekta apstiprināšanas gadījumā 
atpūtas un sporta laukumā Rīgas ielā 
4 tiks uzlikts triecienus absorbējošs 
segums basketbola laukumam, 
apzaļumota teritorija, uzlikta 
pārvietojamā tualete. Projekta 
kopīgās izmaksas Ls 10220.
• Piekrita izīrēt dienesta dzīvokli 
vidusskolas darbiniecei Pils ielā 2.
• Vienai iedzīvotājai izīrēja dzīvokli 
dzīvojamā mājā „Komunāri”. 
• Piekrita, ka no nekustamā īpašuma 
„Grāvruņģi” atdalītajai zemes daļai 
piešķir nosaukumu „Grāvruņģu 
mežs”. Paliekošajai daļai mainīja 
nosaukumu no „Grāvruņģi” pret 
„Pavasari”. 

7. aprīļa domes sēdē Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.2, Cesvainē, 2011.gada 3.februārī, (sēdes protokols Nr.2, 2#)
Cesvaines novada pašvaldības 2011.gada budžets
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu
1.Apstiprināt 2011.gada pamatbudžeta ieņēmumus 1 742 159 latu apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2.Apstiprināt 2011.gada pamatbudžeta 2011.gada izdevumus 2 087 459 latu apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
3.Apstiprināt 2011.gada speciālā budžeta ieņēmumus 56 593 latu apmērā un izdevumus 61 288 latu apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.
4.Pašvaldības iestāžu vadītāji un citi budžeta izpildītāji vienas nedēļas laikā pēc budžeta apstiprināšanas sastāda, apstiprina un iesniedz domē 
iestāžu budžeta tāmes. Pašvaldības iestāžu vadītāji piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu 
izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi.
V.Špats, domes priekšsēdētājs

Nosaukums 2011.gada 
plāns

PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi) 2 090 857
FINANSĒŠANA 348 698
Naudas atlikums gada sākumā 156574
Aizņēmumi 192124
t.sk. Kredītsaistību palielinājums 235915
Kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa) 43791
IEŅĒMUMI (I+II+III+IV) 1742159
I Nodokļu ieņēmumi 576878
Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases 
sadales konta                                                                                                             6570
Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada 
ieņēmumiem      509210
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada 
ieņēmumi                                                                                                                                   43566
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi                                                                                                                          3500
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā 
saimnieciskā gada ieņēmumi                                                                                                                          13042
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu 
parādi                                                                                                                                     990
II Nenodokļu ieņēmumi 9920
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 
Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs                                                                                               500
Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo 
dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšana                                                                                                 1000
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās                                                                                                                                     500
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu   200
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības                                                                                                                          20
Pārējie naudas sodi                                             1200
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas                                                                                                                            6500
III Transfertu ieņēmumi 1041712
Dotācija pedagogu darba samaksai-mūzikas un mākslas skola                                                                                                                   32908
Dotācija brīvpusdienām                                                           3000
Dotācija bērnu namam                                                        30000
Dotācija par iemītniekiem pansionātā                                                                                                      9000
No Labklājības ministrijas ieskaitītā dotācija par GMI un dzīvokļa 
pabalsta atmaksu                                                                                                                     22800
Dotācija pedagogu darba samaksai-vidusskola                     200282
Dotācija pedagogu darba samaksai-internātpamatskola                                                                                                                80360
Dotācija internātpamatskolai                            143560
Dotācija 5.,6.gadīgo apmācībai                                 13552
Mērķdotācijas izglītības pasākumiem – dabas zinātņu kabinetiem                                                                                                                21127
Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda                                                                            275704
Vides ministrija-maksājums energoefektivītātes paaugstināšanas 
projektam                                                                                                                                112627

           
Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2011.gadam (latos)

Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu 
projektu īstenošanai - bezdarbnieki                                                                                                        14092
Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas 
Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai - 
plānošanas un attīstības speciālistu piesaiste                   3700
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai                                                                                                                       79000
IV Budžeta iestāžu ieņēmumi 113649
Skolas kafejnīcas ieņēmumi                                           7500
Ieņēmumi no vecāku maksām - ēdināšana                                      40000
Vecāku līdzfinansējums par mūzikas un mākslas skolu                                     3453
Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu                                                                                                        350
Par ēdināšanu sociālās aprūpes nodaļā                                                                                                                 5733
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem 
kancelejas pakalpojumiem- dome                                                                                                                    30
Ieņēmumi par telpu nomu -dome                                                                                                      450
Ieņēmumi par telpu nomu-vidusskola                                                                                                300
Ieņēmumi par nomu-sporta zāle                                                                                                            500
Ieņēmumi par telpu nomu-sociālās aprūpes nodaļa                                                                                                                            1500
Ieņēmumi par telpu nomu - pils                                                                                                                      50
Ieņēmumi par telpu nomu-Kraukļu skola                                                                                                           10
Ieņēmumi par telpu nomu- mūzikas un mākslas skola                                                                                                                                     144
Ieņēmumi par telpu nomu –internātpamatskola                                                                                                        3000
Ieņēmumi par kustamā īpašuma iznomāšanu-mūzikas un mākslas 
skola                                                                                                                                        15
Ieņēmumi par zemes nomu                                                                                                    290
Maksa par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs-līdzfinansējums                                                                                                         3360
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs-VSAA 
pensijas                                                                                                                                   36000
Ieņēmumi par biļešu realizāciju - kultūras nams                                                                                                               1500
Komunālie pakalpojumi /kapličas izmantošana A.Saulieša ielā                                                                                                                               10
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem-dome                                                                                                         580
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem-sociālās 
aprūpes nodaļa                                                                                                                             174
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem maksājumiem 
internātpamatskola                                                                                      660
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem - PII                                                                                                      1500
Pārējie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem - kultūras nams                                                                                                                    200
Personāla ēdināšana izglītības iestādē-vidusskola, PII                                                                                                         3500
Personāla ēdināšana internātpamatskolā                                                                                               300
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi                                                                                           30
Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi                                                                                                      10
Par avīzi “Cesvaines Ziņas”                                                                600
Auto kursi                                                                                                      1400
Apbedīšanas pakalpojumi (Ķinderu kapi)                                                                                            150
Ēdināšanas pakalpojumi-vidusskola                                                                                      200
Ēdināšanas pakalpojumi – internātpamatskola                                                                                           150 

 Atlīdzība 
  Preces 

un 
pakalpo-

jumi 

Procentu 
izdevumi

Pamatka- 
pitāla 

veidošana
Sociālie 
pabalsti

Tran-
sferti

Izdevumi 
kopā

Dome 78924 41 110 0 2 150 0 0 122184
Zemes ierīkotājs 4274 2436 0 2000 0 0 8710
Pils 15050 17060 0 300 0 0 32410
Pašvaldības aģentūra 0 8500 0 0 0 0 8500
Būvvalde 0 4422 0 0 0 0 4422
Sabiedriskā kārtība 0 550 0 0 0 0 550
Dome kopā: 98248 74078 0 4450 0 0 176776
Grāmatvedība 37119 3885 0 300 0 0 41304
Vidusskola 341517 129601 0 2700 0 0 473818
Internātpamatskola 155508 72359 0 700 0 0 228567
Pirmskolas izglītības iestāde 126933 26800 0 0 0 0 153733
Mūzikas un mākslas skola 51984 4470 0 270 0 0 56724
Skolu savstarpējie  norēķini 0 9000 0 0 0 44000 53000
Izglītība kopā: 713061 246115 0 3970 0 44000 1007146
Sociālais dienests 24324 1975 0 200 57045 5423 88967
Sociālās aprūpes nodaļa 57794 44115 0 0 0 3600 105509
Grašu bērnu ciemats 0 0 0 0 0 30000 30000
Bāriņtiesa 10989 1150 0 0 0 0 12139
Sociālā aprūpe kopā: 93107 47240 0 200 57045 39023 236615
Labiekārtošanas nodaļa 25431 11314 0 2139 0 0 38884
Cesvaines siltums 0 0 0 45000 0 0 45000
komunālie pakalpojumi 0 0 0 35000 0 0 35000
Labiekārtošana kopā: 25431 11314 0 82139 0 0 118884
Kultūras nams 32621 17668 0 15500 0 0 65789
Kraukļu bibliotēka 10503 4933 0 1000 0 0 16436

V.Špats, domes priekšsēdētājs
Pamatbudžeta izdevumu plāns 2011.gadam (latos)

Cesvaines bibliotēka 27923 8903 0 2900 0 0 39726
Cesvaines Ziņas 6195 1820 0 0 0 0 8015
Kultūra kopā: 77242 33324 0 19400 0 0 129966
Darba praktizēšanas pasākumi 
pašvaldībā, darba iemaņu 
iegūšanai un uzturēšanai 2 636 2 540 0 0 17 400 0 22576
Dabas zinātņu un matemātikas 
apguves uzlabošana vidusskolā 0 0 0 21 127 0 0 21127
COMENIUS partnerība 
vidusskolā 0 0 0 0 0 0 0
Autobusa iegāde vidusskolai 0 0 0 31 200 0 0 31200
Senioru ceļš 0 1 000 0 0 0 0 1000
Domes administrācijas 
ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana 0 0 0 146 269 0 0 146269
Tautas nama iekštelpu 
renovācija 0 0 0 126 126 0 0 126126
Attīstības un plānošanas 
speciālistu piesaiste 12 062 540 0 0 0 0 12 602
Internātpamatskolas 
informatizācija 0 0 0 9 270 0 0 9270
Projekti kopā: 14 698 4080 0 333992 17400 0 370170
Kredītsaistības 0 0 45902 0 0 0 45902

Izdevumi kopā: 1021787 416151 45902 444151 74445 83023 2085459
Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem 0 2000 0 0 0 0 2000

Izdevumi pavisam kopā: 1021787 418151 45902 444151 74445 83023 2087459

V.Špats, domes priekšsēdētājs

 
Atlikums 
01.01.2011. Ieņēmumu plāns Izdevumu plāns

Vides aizsardzības fonds 3052 3500 6552
Autoceļu fonds 1643 53093 54736
Pārējie ieņēmumi 318   
Speciālais budžets kopā 5013 56593 61288

turpinājums no 2.lpp.

Speciālā budžeta plāns 2011.gadam (latos)

Cesvaines novada pašvaldības 
2011.gada budžets atspoguļo 
pašvaldības iespējas veikt tai ar 
likumu „Par pašvaldībām” uzliktos 
pienākumus, un tas ir sastādīts 
saskaņā ar likuma „Par pašvaldības 
budžetiem” prasībām un saskaņā ar 
pašvaldības nolikumu „Nolikums 
par pašvaldības gada budžeta 
sastādīšanu, apstiprināšanu un 
izpildi”. Budžets dod iespēju 
domei uzturēt pašvaldības 
pakļautības institūcijas, tomēr, 
naudas līdzekļiem samazinoties, 
tas ir izdzīvošanas budžets.

Lai sastādītu 2011.gada budžetu, 
tika ņemts vērā, ka valsts garantē 
tikai 96 % no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa un pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem, 
līdz ar to abas minētās ieņēmumu 
pozīcijas ir Ls 509 210 un Ls 
275 704, kas ir par Ls 78 810 
mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Kopumā naudas summa, kas 
ir pašu ieņēmumi un par ko 
varam lemt, ir Ls 1 103 885, 

mērķfinansējums Ls 745 659, bet 
plānotie kredīti paredzēto projektu 
realizācijai ir Ls 235 915.

Ar 2011.gada 1.janvāri valstī 
tpalielināja minimālo darba 
alga no Ls 180 uz Ls 200. Lai 
arī pamatdoma bija apkarot ēnu 
ekonomiku, pašvaldībām tie radīja 
papildus izdevumus budžetā.

Aplūkojot budžetu, ir redzama 
ievērojama naudas līdzekļu 
atlikuma daļa – Ls 156 574. Šī 
nauda pārsvarā ir mērķfinansējums 
un lielākā daļa no tiem atrodas 
Valsts kasē pašvaldības kontā. 

Kopumā pašvaldība 2011.gada 
1.janvāri sagaida labākā finansiālā 
stāvoklī kā gadu iepriekš, kad 
gadu noslēdzām ar vairāk kā Ls 
46 000 lielām īstermiņa parādu 
saistībām. Gada laikā budžetu 
izdevās sabalansēt un gadu beigt 
bez parādiem. Savukārt fiziskās 
un juridiskās personas pašvaldībai 
gadu mijā bija parādā Ls 35 234, 
no tā nekustamā īpašuma nodoklis 
Ls 20 854.

Tāpat kā iepriekšējā gadā, caur 
novada pašvaldības budžetu tiks 

Budžeta paskaidrojuma raksts
maksāta valsts dotācija Grašu 
bērnu namam, šogad  - Ls 30 000.

Jau otro gadu ievērojami pieaug 
Sociālā dienesta izmaksātie 
pabalsti, 2011.gadā plānotā 
pabalstu summa ir Ls 57 045.

Budžetā atsevišķi izdalīti 
projekti, kurus lielākoties 
līdzfinansē Eiropas Savienība vai 
Latvijas valsts. Tie ir: 

1.„Apmācība darba iemaņu 
iegūšanai un uzturēšanai, ja darba 
devējs ir pašvaldība” (ESF fonds);

2.„Dabaszinātņu un matemāti-
kas apguves uzlabošana Cesvaines 
vidusskolā” (ERAF fonds);

3.Senioru ceļš (Latvijas un 
Šveices sadarbības programma 
Grantu shēmā „NVO fonds”);

4.„Viena autobusa iegāde 
Sociālās drošības tīkla stratēģijas 
pasākumu īstenošanai” (skolēnu 
autobusa iegāde Cesvaines 
vidusskolai);

5.„Tautas nama ēkas 
rekonstrukcija daļēji izbūvējot 
mansardu” (ELFLA fonds);

6 . „ E n e r g o e f e k t i v i t ā t e s 
paaugstināšana Cesvaines pašval-

dības administratīvajā ēkā” (KPFI 
fonds);

7.„Cesvaines internātpamat-
skolas informatizācija” (ERAF 
fonds);

8.„Attīstības un plānošanas 
speciālistu piesaiste Cesvaines 
novada pašvaldībai” (ESF fonds);

9.„Siltumtrases rekonstrukcija 
un siltummezglu izbūve Cesvaines 
pilsētā, Madonas rajonā” (KF 
fonds);

10.„Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu attīstība Cesvainē” 
(ūdensvadu nomaiņa Cesvainē – 
trešā kārta, KF fonds).

Projektiem budžetā kopumā 
ir atvēlēti Ls 450 170. Projektu 
realizācijas gaitā summas, 
iespējams, var tikt precizētas. 
Pašvaldības budžetā projektiem 
ir plānota jau maksimāli 
nepieciešamā pašvaldības daļa. 

Finanšu līdzekļu sadalījums 
pašvaldību institūcijām ir 
atspoguļots skaitļu tabulās. 
Kopsummā 2011.gada pašvaldības 
pamatbudžeta  ieņēmumu daļas 
plāns ir – Ls 1 742 159, bet 

izdevumu – Ls 2 087 459. 
Budžeta izdevumu lielākā daļa 

Ls 1 007 146 paredzēta izglītībai, 
bet, sociālajai aprūpei Ls 236 615. 

Pašvaldības domes 
lēmējinstitūcijām un izpildinsti-
tūcijām kopā Ls 176 776, bet 
kultūrai - Ls129 966. Kredītsaistību 
atmaksai no pamatbudžeta ir 
paredzēti Ls 89 693 (Ls 45 902 
procentu maksai, Ls 43 791 – 
pamatsummas atmaksai).

Sākot 2011.gadu, pašvaldībai ir 
septiņi kredīta līgumi: 

1.Cesvaines pils labā spārna 
atjaunošanai ar atlikušo 
pamatsummu Ls 99 960;

2.Skolas būvniecībai ar atlikušo 
pamatsummu Ls 169 220;

3.Atkritumu apsaimniekošanas 
projektam ar atlikušo pamatsummu 
Ls11 560;

4.Ūdenssaimniecības projektam 
ar atlikušo pamatsummu Ls 
71 576;

5.Cesvaines vidusskolas 
veikto darbu apmaksa ar atlikušo 
pamatsummu Ls 300 000;

6.Tautas nama un bibliotēkas 
novācijai ar atlikušo pamatsummu 
Ls 29 982;

7.Energoefektivitātes palielinā-
šana Cesvaines novada vispārējās 
pirmsskolas izglītības iestādē ar 
atlikušo pamatsummu Ls 29 000.

Pašvaldība ir sniegusi galvojumu 
SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi” aizņēmumam, 
kur neatmaksātā  pamatsumma 
ir Ls 78 337 ūdenssaimniecības 
projekta realizācijai, un SIA „Alba 
5” aizņēmumam, kur neatmaksātā 
pamatsumma Ls 2 853 atkritumu 
apsaimniekošanas projekta 
īstenošanai.

Speciālajā budžetā ir divas 
galvenās sastāvdaļas: vides 
aizsardzības fonds un autoceļu 
fonds.

Autoceļu fonda ieņēmumi, 
ko veido valsts mērķdotācija, ir 
iepriekšējā gada līmenī, un tie 
2011.gadā ir Ls 53 093. Līdztekus 
budžetam tiek apstiprināta autoceļu 
fonda izlietojuma programma, 
kurā plānots pašvaldības ceļu un 
ielu pārvaldīšanas un uzturēšanas 
darbu finansējums trijiem gadiem. 
Būtībā līdzekļu pietiek tikai ceļu 
un ielu minimālai uzturēšanai. 

Vides aizsardzības fonda līdzekļi 
ir salīdzinoši nelieli, un tie plānoti 
atkritumu poligona kredīta daļējai 
apmaksai.

Kopumā speciālajā budžetā 
plānoti ieņēmumi Ls 56 593 un 
izdevumi Ls 61 288.

V.Špats, domes priekšsēdētājs

Budžeta paskaidro-
juma raksts

Jau iesniedzot projekta 
pieteikumu tika veikts ēkas 
energoaudits, kura rezultātā tika 
aprēķināts ēkas energoreitings 
un veikta izmaiņu prognoze. 
Darbu veica SIA „VEK”. Projekta 
iesniegumam tika pievienots 
sertificēta būvinženiera Andra 
Garanča paskaidrojuma raksts un 
darba izmaksu tāme. Patreiz norit 
darbi pie ēkas tehniskā projekta 
izstrādes, ko veic SIA „ARH 
STADIJA”. Tam sekos tehniskā 
projekta ekspertīze, iepirkuma uz 
būvdarbu veikšanu sludināšana 
un tad sāksies būvdarbi.

Projektā paredzēts veikt 
sekojošas aktivitātes: ēkas fasādes 
siltināšanu, logu nomaiņu, 
jumta siltināšana un seguma 
izveidošana, durvju nomaiņa, 
ventilācijas sistēmas ierīkošanā 
ēkā un citas energoefektivitātes 
paaugstināšanas darbības, kas 
samazinās siltumenerģijas 
patēriņu un ar to saistītos 
izdevumus minētajā iestādē. 

Projektu realizējot Cesvaines 
domei samazināsies izmaksas 
par siltumenerģiju, uzlabosies 
ēkas tehniskais stāvoklis un 
kvalitāte. Renovējot ēku, tā tiks 

padarīta pievilcīgāka un iekļausies 
pilsētvidē.

Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas plānotas 146269,00 
LVL, no tām Cesvaines novada 
dome projektā piedalās ar savu 
līdzfinansējuma daļu 23% - 
33642,00 LVL.

Projektu plānots realizēt līdz 
2011. gada 1. decembrim.

Iveta Raimo, projektu vadītāja

• Lai nodrošinātu parakstu vākšanu 
likuma „Grozījumi Latvijas 
Republikas Satversmē” ierosināšanai 
dome nolēma noteikt parakstu 
vākšanas vietu Cesvaines bibliotēkā.
• Piešķīra adresi: „Kārklu veikals” 
– 1, Kārkli, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads dzīvoklim, kas 
atrodas dzīvojamā mājā „Kārklu 
veikals”.
• Nostiprināja zemesgrāmatā dzīvokļa 
īpašumu Nr.8,  kas atrodas Dārzu ielā 
2, Cesvainē.

15. aprīļa ārkārtas 
domes sēdē



Pirms divpadsmit gadiem 
Laimdota Andersone un dāmu 
deju grupa „Madonas dāmas” 
ieviesa dāmu deju kustību Latvijā, 
kas gāja plašumā, pārņemot visu 
valsti. Cesvaines dāmu deju grupa 
„Kamenes” var lepoties, ka stāv 
ļoti tuvu šī deju veida šūpulim 
un šopavasar svin pastāvēšanas 
desmit gadu jubileju. Sveiciens 
jubilejā visām „Kamenēm”. 
Tās ir: Anda Arcimoviča, Anita 
Saveļjeva, Ausma Buldere, 
Ausma Ozola, Dzidra Žogota, 
Lidija Jurkovska, Mirdza 
Dolbe, Rasma Melbārde, Rasma 
Pērkone, Skaidrīte Aveniņa, Solita 
Baltause, Zaiga Ķeirāne.  

Toreiz kopā sanāca dāmas ar 
vēlmi darboties, kuru mērķis nebūt 
nebija kāpt uz skatuves, bet gan 
kustēties savam priekam. Tomēr 
vadītājas iedrošinātas, 2002. gada 
12. maijā „Kamenes” Cesvaines 
kultūras namā sniedz pirmo 
koncertu. „Kamenēm” pirmos deju 
soļus māca Laimdota Andersone, 
vēlāk vadību uzņemas Ināra 
Muižniece un šodien kopā ar grupu 
ir Marika Šķēle. 

Apaļā skaitļa atzīmēšanas 
svētkus cesvainietes svinēja 
dejojot. Viņām pievienojās 
„kolēģes” – „Madonas dāmas”, 
„Varbūt” no Ērgļiem, Lubānas 
„Varavīksne” un Dzelzavas 

“Kamenes” svin 10 gadu jubileju

Skaistumkopšanas salons 
„Mora” šajā aprīlī svin 
pastāvēšanas desmit gadu jubileju. 
Salona esamība nelielā pilsētā 
kā Cesvainē, ir ieguvums tās 
iedzīvotājiem. „Moru” apmeklē 
gan vietējie, gan brauc vingrot un 
sevi sakopt gribētāji no tuvējām 
pilsētām un pagastiem. Par salona 
dzīvi un sevi tajā – saruna ar 
„Moras” īpašnieci Gintu Ustinovu.  

Kā radās doma, ka jāatver 
salons?

– Ir jāpiedomā, lai atcerētos, 
kā tā ideja dzima. Pilnīgi noteikti 
zinu, ka nelauzīju galvu par biznesa 
uzsākšanu un doma neatnāca kā 
lietus no skaidrām debesīm. Viss 
pakāpeniski virzījās. Pirmais solis 
ceļā uz skaistumkopšanu varētu 
būt meklējams, kad pirms kādiem 
sešpadsmit gadiem apmeklēju 
„Beauty for all Seasons” krāsu un 
stila konsultanta kursus. Stiliste man 
teica: „Tev tas ir „iekšā”, mācies 
pati... 

Un pirmais punkts uzņēmēj-
darbībā ir aptieka, kas bija mana vīra 
ideja un izpildījums. Man atlika to 
visu tikai vadīt (starp citu aptiekai 
šogad aprit divpadsmit gadi, tikai 
vairs ne manā vadībā). Aptiekā 
atradās viens mazs “ūķītis”, kas 
prasījās pēc apdzīvošanas. Tā radās 
ideja par manikīru, pedikīru un 
vaksāciju. Pēc tam sekoja solārijs. 
Pieprasījums auga, telpas kļuva par 
šauru, kā rezultātā 2001.gada 22. 
aprīlī durvis vēra „Mora”.

Kas mainījies desmit gados?
– Pirmajā mirklī liekas, ka nekas 

īpašs, jo, ja esi tajā iekšā, pie visa 
pierodi. Bet tā nav. Mainījušās 
telpas, ievērojami paplašinājies 
pakalpojumu klāsts. 

Ko „Mora” piedāvā?
– To vienā vārdā nevar pateikt. Tie 

ir veselības veicināšanas pasākumi: 
baseins ar pirtīm, kosmētiskie 
pakalpojumi sejai un ķermenim, 
solārijs, permanentais meikaps un 
tetovēšanas pakalpojumi.

Kādi ir tie iecienītākie?
– Laikam viens no 

pieprasītākajiem ir ūdensvingro-
šana. Bez vispārzināmajām proce-

Ginta saka paldiesSkaistuma pasaulē 
dūrām, ko veic kosmētiskajā 
kabinetā viena no pieprasītākajām 
ir skropstu pieaudzēšana. Un 
tas ir mīts, ka skropstas izskatās 
nedabīgas. Garumu var izvēlēties. 

Vēl ievērības cienīga ir 
kritoterapija, ko izmanto gan 
medicīnā, gan kosmetoloģijā. Tā 
ir pret iekaisušu ādu, novecošanos, 
kārpām, matu izkrišanu, muguras, 
asinsrites problēmām u.c. 

Īpaši vēlos izcelt aromterapiju. 
Par to varētu runāt stundām un 
pat dienām. „Morā” iespējams 
iziet aromterapijas testu, kas 
trīsdesmit gadu ilgas pieredzes laikā 
izstrādāts Maskavas Aromterapijas 
institūtā. Aromterapija māca 
dabīgo vielu (eļļu, kuras ir 100 % 
dabīgas) pielietošanu organisma 
atveseļošanā. 

Eļļas pats var pagatavot?
– Jā. Tās gatavojot es izpaužu 

savu radošo garu. Kopš bērnības 
man ir paticis jaukt, maisīt un 
skatīties, kas galā sanāk. Esmu 
gatavojusi kliņģerīšu, sarkanā 
āboliņa, sinepju un citas eļļas. 

Un kosmētiku? Arī pati 
gatavo?

– Jā, arī to gatavoju pati. Ik pa 
laikam gan pamainu, jo pārbaudu 
uz sevis to gatavo kosmētiku, 
ko piedāvā „Mora”, lai zinātu, 
ko stāstīt klientiem. Bet vienmēr 
atgriežos pie savas kosmētikas. 
Arī ģimene ir pieņēmusi un lieto 
manu ražojumu. To gatavoju, ņemot 
vērā gan gadalaiku, gan aktuālās 
emocionālās un fiziskās problēmas. 

Tad jau tev ir bijis daudz 
jāmācas, lai šo visu apgūtu.

– Es mācos nepārtraukti. Sapratu, 
ka nevaru vadīt uzņēmumu, sīki 
nepārzinot visu, ko salons piedāvā, 
tāpēc iestājos Starptautiskajā 
Estētikas koledžā klātienē un mā-
cījos par kosmētiķi.  Lai būtu apritē 
un saglabātu sertifikātu nemitīgi ir 
jābraukā uz kursiem. Man ir pilna 
mape ar dažādiem sertifikātiem. 
Divas reizes esmu bijusi arī Francijā 
uz mācībām. Esmu izgājusi arī 
aromterapijas (tos apmeklēju 
joprojām), siltumterapijas un 
ūdensdziedniecības kursus. Tagad 

mācos Baha ziedu terapiju. 
Kādi ir „Moras” kienti?
– Daudzās grāmatās pārpārēm 

ir padomi veiksmīgam biznesam, 
bet, manuprāt, svarīgākais biznesā 
ir klients. Kāda jēga no biznesa, ja 
nav klientu? Liels paldies „Moras” 
klientiem par uzticību. Gatavošanās 
desmitgadei uzjundīja atmiņas 
mūsu kolektīva starpā. Nonācām 
pie secinājuma, ka ir ļoti daudz 
klientu, kuri ir uzticīgi „Morai”. 
Bet lielais goda klienta ordenis 
pienākas Astrīdai Kozulei, kura bija 
pirmā vingrotāja baseinā un vingro 
vēl arvien reizi nedēļā desmit gadu 
garumā. 

Ir arī rūgtuma brīži?
Varētu jau teikt, ka rūgtuma ir 

maz, bet ir. Visgrūtāk ir tad, kad jūties 
bezspēcīgs sadzīvisku problēmu 
priekšā. Saplīsuši ūdensvadi, sūkņi, 
apkures sistēmas, tekošs jumts, 
elektrības problēmas ir tās lietas, 
kas varbūt kādam liekas smieklīgas, 
bet mani tās dzen izmisumā. Kad 
stāvi pie aizsalušas siltumtrases vai 
dīvainas skaņas izdvesoša baseina 
sūkņa, apzinies, ka esi tikai sieviete, 
nevis visurgājējs un pilnīgi neko no 
tā visa nesaproti. Pārsvarā jau saucu 
palīgā Dzintaru (vīru), bet viņš 

nevar atskriet uz pirmo svilpienu. 
Cesvainē vispār ir daudz sieviešu 
uzņēmēju, pat pārsvarā. Martiņa, 
Olga, Ļuda, Gita, Ineta, arī „Rauša” 
veikals pieder sievietēm. Kā viņas ar 
to visu tiek galā?   

Vēl mani nomāc ekonomiskā 
situācija valstī, jo nevar pilnībā 
atdoties darbam. Vajadzētu atkal 
ko jaunu, varbūt paplašināties vai 
iegādāties kādu jaunu iekārtu, bet 
pašreizējos apstākļos tas būtu ne-
prāts. Cilvēks nevar būt pārliecināts 
par to, kas ar viņu notiks rīt, ko 
viņš izlasīs ziņās: jauni nodokļi, 
cenas cēlušās utt. Tas kavē attīstību. 
Pagaidām gan man izdevies iztikt 
bez kredītiem un parādiem.  

Kas sniedz gandarījumu?
– Gandarījumu sniedz pats darbs 

un tas, ka izdodas. Ir patīkami 
saņemt patiesu un sirsnīgu paldies. 
„Morā” reti nāk cilvēki ar negācijām. 
Varbūt tāda aura. Patiess prieks par 
klientēm, kuras teikušas: „Nu, re, kā 
„Mora” izmainījusi manu dzīvi”. Tas 
sniedz tādu dvēselisku gandarījumu 
– patiesu prieku, ka esi spējis dalīties 
ar savām zināšanām, kāds to ir 
uzklausījis un realizējis. 

• Apkopot informāciju 
par mācību priekšmetiem, 
kuros skolēnu zināšanas nav 
pietiekoši labā līmenī un  iespēju 
robežās meklēt risinājumu 
mācību kvalitātes uzlabošanai. 
Iespējams, ka atsevišķos mācību 
priekšmetos ir jāmaina mācību 
programma vai pasniegšanas 
stils. 

– Risinājumi mācību kvalitātes 
uzlabošanai tiek meklēti pastāvīgi. 
Katru gadu skolā tiek veikta skolēnu 
mācību sasniegumu analīze ar 
ieteikumiem darba uzlabojumam. 
Skolotāji apgūst jaunas zināšanas 
un prasmes tālākizglītības 
kursos. Notiek darbs pie moderno 
informācijas sistēmu un mācību 
līdzekļu apguves (interaktīvā tāfele, 
dokumentu kamera, laboratorijas 
darbu iekārtas). 

Mācību programmu izmainīt 
nav vienkārši, jo mūsu skolā visi 
skolotāji strādā pēc Izglītības un 
Zinātnes ministrijā apstiprinātas 
paraugprogrammas. 

Skolēnu mācību sasniegumu 
rezultāti (iekaišu un eksāmenu 
atzīmes) Cesvaines vidusskolā 
visos priekšmetos ir pietiekami 
labā līmenī, un nav tāda mācību 
priekšmeta, kurā šie rezultāti būtu 
īpaši sliktāki.

Mācīšanas stilu mainīt vajag, 
ja skolotājs konstatē, ka ir radušās 
problēmas mācību procesā un 
skolēnu zināšanu un prasmju 
līmenis krītas. Paldies! Tas ir labs 
priekšlikums.

• Neļaut skolēniem bojāt 
skolas tualetes, un pasteidzināt 
skolas otrās kārtas būvniecības 
sākšanu, un skolas autobusiem 
normālas garāžas uzcelt. Skolas 
priekšā uztaisīt lielu auto placi 
– vieglajām automašīnām un 
autobusiem ar žogu – aizpildīt 
līdz ar to – to tukšo bedri – 
nesmuks skats!!!

 Vēl sporta stadionu uzbūvēt 
dažādiem sporta veidiem, kā 
es to redzēju Anglijā – būdams 
darbā pie Lesteras pilsētas 
mazpilsētā Silebī -  ar vairākām 
novērošanas kamerām. Asfalta 
segumu vajag tomēr gar skolas 
ceļu un labi platu to ceļu!!!

– Paldies! Pilnīgi piekrītu jūsu 
ierosinājumiem. Diemžēl ir naudas 
grūtības, lai pabeigtu iesākto 
būvniecību.

Skolas tualetēs notiekošo 
cenšamies iespēju robežās 
kontrolēt un biežāk ieskatīties 
tajās. Man žēl, ka atrodas skolēni, 
kuri posta savu skolu.

• Vai nebūtu lietderīgi, ja 
skolēni mazgātu savas klases? 
Saprotu, ir braucēji. Bet vai 
viņus no rīta uz skolu neatved 
laicīgi? 

– Uzsākot mācības jaunajā 
skolas ēkā tika plānots, ka skolēni 
paši mazgās savas klases. Diemžēl 
to nevarēja realizēt, jo:

- Daudz skolēnu tiek atvesti 
uz skolu ar autobusiem, un viņi 
patiešām nevar paspēt sakopt 
klases ne pēc stundām, ne no rīta;

- Skolas grīdas prasa specifisku 
kopšanu, jālieto mazgājamie 
līdzekļi noteiktā koncentrācijā. 
Bērniem nevar atļaut to darīt.

Līce

„Dzeldes”. 
Koncertu 

i e s ā k a 
jubilāres ar 
īpašo deju 
„ K ā d a i 
m e i č a i 
C e s v a i n ē ” 
C e s v a i n e s 
p ū t ē j u 
o r ķ e s t r a 
pavadījumā. 
Dzimšanas 
d i e n a s 
s v i n ī g u m a 
g a i s o t n i 
p i e š ķ ī r a 
deja ar 

ziedus un aiznest tām, kuras mūs 
veidojušas, mācījušas, devušas 
padomu, izdzīvojušas kopā ar mums 
bēdas un priekus. Tās ir bijušās 
vadītājas Laimdota Andersone 
un Ināra Muižniece. Desmit 
gadi. It kā maz, bet cilvēka mūžā 
tie pieskaras atmiņu mirkļiem, 
kopā labi pavadītam laikam un 
iegūtai atziņai, ka tas ir labākais 
un krāsainākais, kas ar mums 
noticis tieši šajos gados. Mēs esam 
augušas, sevi pārvarējušas, pirms 
katras uzstāšanās uztraukušās. 
Centušās dāvināt to, ko varam 
un to, kas esam.” uzrunājot zālē 
sēdošos, saka kolektīva un vakara 
vadītāja Marika Šķēle. 

„Kamenes” nesušas Cesvaines 
vārdu Madonā, Ērgļos, Gulbenē, 
Kaivē, Rīgas dailes teātrī un VEF 
kultūras pilī, Salaspilī, Siguldā, 
Mārcienā, Lizumā, Valkā, 
Gaujienā un vēl daudzās Latvijas 
pilsētās. Kameņu vārds ir skanējis 
arī Vācijā, Igaunijā, Baltkrievijā.

Muzikālus sveicienus 
„Kamenēm” dāvāja Cesvaines 
pūtēju orķestris un senioru 
koris „Virši”. Gaviļnieces 
sveica pārstāves no pašvaldības, 
kultūras nama, „Mārtiņrozēm”. 
Ar amizantu iznesību pie dāmām 
nāca Cesvaines teātra „trani”.   
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Kopš 1. oktobra ESF darbības 
programmas „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” papildinājuma 
1.5.3.1. aktivitātē „Speciālistu 
piesaiste plānošanas reģioniem, 
pilsētām un novadiem” ar 
projekta pieteikumu „Attīstības un 
plānošanas speciālistu piesaiste 
Cesvaines novada pašvaldībai” 
Cesvaines novada domē strādā divas 
darbinieces – projektu koordinatore 
Linda Pomere un teritorijas 
plānošanas speciāliste Līga Nagle. 
Darba algu speciālistēm maksā 
Eiropas Sociālais fonds.

Abām kolēģēm jautāju kā viņas 
iejutušās šajā darbā un kolektīvā?

Līga: Cesvainē esmu iejutusies 
labi! Kolektīvs ir neliels, kolēģi 
pretimnākoši un izpalīdzīgi, tāpēc 
samērā ātri te sajutos kā savējā. 

Linda: Kolēģi ir saprotoši, atsau-
cīgi un, pats galvenais, savas jomas 
profesionāļi. Ir tiešām viegli strādāt, 
ja darba vide ir tik patīkama.

Kādi ir tavi darba pienākumi? 
Līga: Mani darba pienākumi ir 

iepazīties ar spēkā esošiem teritorijas 

Frančiem ir teiciens: 
„Pateicība – sirds atmiņa. 
Tādēļ izmantošu izdevību, lai 
pateiktu ikdienā aizmirstos 
„paldies”. Pilnīgi noteikti 
„Mora” nebūtu „Mora” bez 
manas ģimenes atbalsta un 
stimula. Visus šos gadus 
liels dzinējspēks un atbalsts 
man ir vīrs Dzintars, kurš 
pats būdams aktīvs, nav ļāvis 
man „norakties alā”. Lielais 
paldies meitai Montai par 
izturību, sapratni, patstāvību 
un mīlestību. Un par to, ka 
viņa ir tāda, kāda ir – mans 
prieks un dzīves jēga. 

Veidot savu uzņēmumu ir 
neticami aizraujoši, bet tas 
nebūt nav viegli. Jāstrādā (it 
sevišķi sākumā) daudz vairāk 
nekā jebkurā algotā darbā, jo 
pat pēc darbadienas beigām 
un arī brīvdienās nevar pārstāt 
domāt par darbu. Un tas viss 
neapšaubāmi atņem laiku, kas 
patiesībā būtu jāvelta ģimenei. 
Lielais paldies mammai, 
tētim un māsai ar ģimeni, ka 
viņi vienmēr ir lepojušies ar 
maniem panākumiem. 

Saku milzīgu paldies visām 
savām kolēģītēm, katrai 
personīgi. Vienmēr esmu 
uzskatījusi, ka milzīga nozīme 
uzņēmumā ir kolektīvam, 
kolektīva attieksmei pret savu 
darbu un vienam pret otru. Tas 
ir tas, kas veido uzņēmuma 
„rozīnīti”, auru. Man šai ziņā 
ir neaprakstāmi paveicies. 
Visas meitenes darbojas ar 
lielum lielu atdevi un viņas 
ir tās, kas veido šo „Moras” 
īpašo gaisotni. Meiteņu īpašā 
attieksme pret savu darbu ir 
tas, kas man palīdz brīžos, 
kad „viss piegriežas” un 
sagribas mājās „adīt zeķes” 
vai nodoties sevis žēlošanai. 
Tādos brīžos aizdomājos, 
ka man viņas ir uzticējušās 
un nedrīkstu viņām likt 
vilties. Tās ir lietas, kas dzen 
uz priekšu, jo ir apziņa, ka 
nedrīkst citus pievilt.

plānojumiem, attīstības plāniem 
un programmām, ierosināt un 
piedalīties šo dokumentu izstrādē, 
konsultēt un sniegt atzinumus par 
būvniecības, zemes izmantošanas un 
citas saimnieciskās darbības ieceru 
atbilstību teritorijas plānojumam. 
Uzsākot attīstības programmas 
izstrādi, kā primārais darba 
uzdevums būs ierosināt un vākt 
datus esošās situācijas apzināšanai, 
veikt iedzīvotāju, speciālistu, 
ieinteresēto personu aptauju, 
noskaidrot sabiedrības attīstības 
prioritātes.

Linda: Mani galvenie pienākumi 
saistīti ar jaunu projektu izstrādi, kā 
arī piedalīšanos jau esošos projektos, 
to dokumentācijas sagatavošanu un 
aktualizāciju. Regulāri informēju 
par aktuālāko informāciju investīciju 
piesaistē, sniedzu priekšlikumus 
pašvaldības attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādē. Protams, vēl 
viens svarīgs darbs, ko uzskatu par 
savu misiju, ir tieša palīdzēšana 
Cesvaines iedzīvotājiem – palīdzu 
viņiem ar konsultācijām dažādos 

projektu konkursos, palīdzu saprast 
projektu konkursu nolikumus, plānot 
projektu, aizpildīt projekta veidlapas 
u.c. darbus. Ir daudz projektu 
konkursu, kuros var piedalīties 
tikai nevalstiskās organizācijas 
vai interešu grupas, tāpēc mudinu 
pašus iedzīvotājus sasparoties 
un piedalīties. Esmu pamanījusi, 
ka cilvēki Cesvainē ir gaiši un 
radoši, tikai dažkārt trūkst pašiem 
uzņēmības pabeigt iesākto lietu. 

Kas izdarīts un kas vēl darāms? 
Līga: Esmu akopojusi informā-

ciju par Cesvaines novada pašval-
dības iestāžu un pakalpojuma sfēras 
nepieciešamajiem pasākumiem 
iestādes attīstībai un pakalpojumu 
optimizācijai. Šie apkopotie rezultāti 
tiks izmantoti attīstības programmas 
izstrādē, kā arī novada domes 
darbā, sniegs iespēju ātrāk reaģēt, 
piesaistot ES fondu līdzekļus dažādu 
attīstības projektu aktivitātēm. Uz 
doto brīdi gatavoju ziņojumu par 
Attīstības programmas aktualizāciju, 
kas, atbilstoši Reģionālās attīstības 
likumam, novadam jāveic līdz 2013.

gada 1.janvārim. Tuvākajā laikā 
tiks uzsākts darbs pie Attīstības 
programmas izstrādes un, ja novada 
pašvaldības līdzekļi būs pietiekami, 
plānots arī izstrādāt Cesvaines 
novada teritorijas plānojuma 
grozījumus Cesvaines pilsētas daļai.

Linda: Piecu mēnešu laikā, 
kopš te strādāju, esmu iesniegusi 
4 projektus – vienu Pārrobežas 
sadarbības projektu, kurā iecerēts 
rekonstruēt Cesvaines pils centrālās 
daļas jumtu, vienu projektu 
Kultūrkapitāla fondam (diemžēl 
neguva atbalstu), viens projekts 
iesniegts Sabiedrības Integrācijas 
fondā par apmācību organizēšanu 
pašvaldībā un ceturtais projekts 
iesniegts Rietumu Bankas labdarības 
fondam. Šobrīd strādāju pie vēl divu 
projektu iesniegumu sagatavošanas – 
viens būs par rotaļu laukuma izveidi 
un otrs par pils parka labiekārtošanu.

Ginta aicina dzīvot saskaņā ar sevi un savām domām.

Projekts ļauj piesaistīt speciālistus

Guna Graudiņa

Guna Graudiņa

Guna Graudiņa

šampanieša glāzēm. Jubilāres 
no savu deju plašā klāsta šodien 
varēja izvēlēties mīļākās dejas un 
vienas no tām – „Rucavietis” un 
„Saulīte nāca” kā arī atcerēties tos 
deju soļus, kurus mācījušās pirms 
desmit gadiem. 

Pirms nepilniem diviem gadiem 
kolektīvu sāka vadīt Marika 
Šķēle. Šajā laikā tapušas desmit 
jaunas dejas. „Kamenēm” šo divu 
gadu laikā veidojusies pozitīva 
sadarbība ar deju skolotāju un 
horeogrāfu Jāni Šķēli. Jāņa radītās 
dejas dejotas visos koncertos, viņš 
arī sagatavojis deju programmas.

„Mums šodien gribas paņemt 
tikko plaukstošas pavasara 

Jūs labi runājat latviski.
– Tas ir brīnums, ka es runāju 

latviski. Vispār man ir grūtības ar 
valodu apguvi. Zinot kā man gāja 
ar angļu valodu, draugi brīnās, ka 
es runāju šajā valodā. Es esmu 
pateicīgs Dievam par to. 

Kā nonācāt Cesvainē?
– Prāvests Ingus Dāboliņš 

saņēma aicinājumu doties 
kalpošanā uz Rīgu un arhibīskaps 
man piedāvāja nākt uz Vidzemi. 
Pirms dot atbildi, vajadzēja 
saprast, ko nozīmē šis pavērsiens. 
Biju pārsteigts, ka kaut kas tāds 
notiek ar mani. Šajā pusē vēl 
nebiju bijis, tāpēc braucu izbaudīt 
vietu un lūgt. Es vēl nezināju, 
kurā baznīcā vajadzēs kalpot, 
tāpēc apmeklēju vairākas šejienes 
baznīcas. Lūdzu un biju izbrīnīts, 
ka mans aicinājums bija pieņemt 
šo piedāvājumu. Teikšu atklāti, 
pirmais iespaids par Cesvaines 
baznīcu nebija tas labākais. Bija 
tumšs, grūti atrast, jo atrodas 
pilsētas malā. Bet atbraucot otrreiz 
un pirmo reizi ienākot iekšā, mani 
uzrunāja ēkas plašums, augstums, 
tilpums. Kā jau vasarā, iekšā 
bija silts. Tāpēc nevarēju saprast 
stāstīto, ka ziemā te jāsalst. 

Saku, ka mana dzimtā puse 
Latvijā ir Vaiņode Liepājas pusē. 
Un šai baznīcai ir saikne ar Liepāju. 
Cesvaines baznīcas arhitekts Pauls 
Berči projektējis arī Liepājas 
Svētās Annas baznīcu. Un šobrīd 
abām draudzēm ir draudzīgas 
attiecības. 

Atliek laiks privātajai dzīvei?
– Tik, cik vajadzētu, sev 

laika nepietiek. Te man ir sācies 
jauns dzīves posms, kas prasa 
savu tiesu. Pārmaiņu dēļ laikus 

nesanāca izman-
tot atvaļinājumu. 
Reizēm ir tā, ka 
apsēžos un domāju 
– kur es esmu? 
Rīgā, Priekulē vai 
Madonā? Katrā 
vietā man ir kāds 
pieturas punkts. 
Es apzināti paturu 
dzīvokli un 
saikni ar Priekuli. 
Cenšos reizi 
mēnesī aizbraukt 
uz turieni, lai 
gluži vienkārši 
atslēgtos. 

Kā varat 
izdomāt ko katru 
svētdienu runāt 
dievkalpojumos?

– Dzīve ir 
ceļojums. Ja es 
neceļotu kopā ar Dievu un nedzī-
votu garīgo dzīvi, nezinātu, ko teikt. 
Bet es satiekos ar cilvēkiem, krāju 
pieredzi, pārdomāju savas sarunas 
ar Dievu. Ja šīs sarunas mani 
uzrunā, ar to gribās dalīties. Ko 
runāšu svētdienas dievkalpojumā, 
sāku domāt jau otrdienā. Lieldienu 
laiks ir pateicīgs un nav nekas 
jāizdomā, mēs vadāmies pēc 
tradīcijām un dažādajām tēmām. 
Tajās iedziļinoties rodas īstie vārdi. 
Katra svētdiena ir ar savu raksturu.  

Ko baznīcai nozīmē 
Lieldienas? 

– Lieldienas baznīcā ir vislielā-
kie svētki, jo Kristus ir uzvarējis 
nāvi. Augšāmcelšanās parāda, ka 
Jēzus ir dzīvs. Mēs saskaramies 
ar nāvi, jo esam grēcinieki. Kad 
Dievs radīja pasauli, viss bija labi, 
bet mūsu attiecības ar Dievu šķir 

grēks. 
Pārāk bieži domājam, kas ir 

Dievs un vai viņš vajadzīgs? 
Viņš ir dzīvības devējs. Viņš 
devis tik daudz, bet mēs viņam 
veltam pārāk maz uzmanības. Kā 
arhibīskaps Jānis Vanags, nesen 
būdams Cesvainē, teica – kāds 
mums izglābj dzīvību un mēs viņu 
nemaz neievērojam. Tas ir tāpat 
kā viņš mums būtu uzdāvinājis 
vērtīgāko dāvanu dzīvē un mēs 
to nevērīgi noliekam stūrī, sakot 
– vēlāk apskatīšos. Nevar dzīvot 
tikai horizontālajā virzienā, jādzīvo 
arī vertikālajā. Tas ir mūžīgs un 
mēs esam aicināti mūžīgai dzīvei. 
Kaut arī fiziski mirstam, mēs varam 
garīgi pastāvēt.   

Ko jūs mums, cesvainiešiem 
novēlētu? 

– Cesvainē ir skaista baznīca. 

Kāpēc tik maz cilvēku nāk uz 
šo dievnamu? Cesvainē esmu 
piektdienās. Esmu pieejams un, 
ja cilvēkam ir sakrājusies smaga 
nasta, varam izrunāties. Labāk,  
iepriekš vienojoties par laiku.

Novērtējiet šo ārējo baznīcas 
pievilcību un tajā pašā laikā 
piedzīvojiet lielāko vērtību – 
iekšējo bagātību. To, ko varam 
piedzīvot ar Dieva vārdiem, ar 
sakramentu. Pajautāsim sev - 
vai dzīvojam tādu dzīvi, kuru 
ir vērts dzīvot, kura sniedz jēgu 
un piepildījumu? Mēs pārāk 
daudz raizējamies par lietām, 
kuras nevaram mainīt. Vajadzētu 
apstāties, padomāt, mēģināt atrast 
dziļāku prieku, kas nepazūd pirmo 
grūtību priekšā. Lieldienas ir tās, 
kas parāda dzīves pamatu. Novēlu 
jums katram to atrast. 

Guna Graudiņa

“Kamenes” jubilejā.

Linda Pomere

Līga Nagle

Svētā Vakarēdiena saņemšana no arhibīskapa Jāņa Vanaga un prāvesta Hansa Jensona. Gunas Graudiņas foto
Gunas Graudiņas foto

Gunas Graudiņas foto

>turpinājums

turpinājums “Skaistuma pasaulē”
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MirušiLienīte Eglīte! 
Lūdzam nokārtot parādsaistības 

par gāzi ar Edgaru Kažmeru. 
Pretējā gadījumā būsim spiesti 

vērsties tiesā. 

Sirsnīgi sveicam Inesi 
Antonoviču, pārkāpjot skaisto 

gadu slieksni! Lai prieks, enerģija 
un stipra veselība!

Inesīt
Mīuļi sveicam nozīmīgajā jubilejā! 

Laimi, prieku, veselību 
vēlam tev no sirds!

21. aprīlī – Lielā Ceturtdiena
Plkst.18.00 – Kunga Pēdējo 
Vakariņu Svētā Mise
Vissvētākā Sakramenta pārnešana 
uz Tumsību altāri. Adorācija un 
„Rūgto Asaru” dziedājums
22. aprīlī – Lielā Piektdiena
Plkst.11.00 – ekumeniskais 
Krustaceļš pa Cesvaines ielām  
(sākums pie katoļu baznīcas)
Plkst.18.00 – Kunga Ciešanu 
dievkalpojums un procesija uz 
Kunga Kapu. Adorācija un „Rūgto 
Asaru” dziedājums.
23. aprīlī – Lielā Sestdiena
Plkst.19.oo – Lieldienu Vigīlijas 
(priekšvakara) Svētā Mise.
Uguns un ūdens svētīšana, 
Kristības solījumu atjaunošana.
24. aprīlī – Lieldienas – Kunga 
Augšāmcelšanās svētki
Plkst. 8.00 – svinīgā Rezurekcija, 
procesija apkārt baznīcai, 
dziedājums „Dievs, mēs Tevi 
slavējam...” un Svētā Mise. 
Lieldienu maltītes pasvētīšana.
25. aprīlī – otrās Lieldienas
Plkst. 10.00 – Svētā Mise

Apsveikumi

Tavas dzīves rožu dārzā - 
Skaistākie no gadiem zied.
Nemanot tie mūža dienām 
Pieskaras un projām iet.
Nežēlo, kas iet, lai aiziet.
Gaidi tos, kas atkal nāks,
Priecājies, ka jauni ziedi
Tavā dārzā atkal plauks!
Arī mēs tos uzmanīsim
Citu citam pieskaitot,
Atnāksim un novēlēsim
Laimi tev – tos saņemot!

Cesvaines pašvaldība

Rita, Rudīte, Dzidra, Skaidrīte, 
Vija un Juris. 

V.Kokle-Līviņa

21. aprīlī  – Zaļā Ceturtdiena
Plkst.17.00 dievkalpojums 
22.aprīlī – Lielā Piektdiena 
Plkst.11.00 Krusta ceļš  
Tie, kuri dažādu iemeslu dēļ, nevar 
piedalīties Krusta ceļā, pulcējas 
luterāņu baznīcā, kur būs iespēja 
dzirdēt Krusta ceļa staciju apceres 
lasījumus un dziedāt krusta ceļa 
dziesmas, un sagaidīt pārējos 
krusta ceļa dalībniekus. 
24. aprīlī  – Lieldienas 
Plkst. 9.00 dievkalpojums 
Svētdienas skola. 
Dievkalpojums notiks baznīcas 
lielajā telpā
Sadraudzība pēc dievkalpojuma

Tas mirklis sudrabots,
kad labi vārdi spieto
un kā bites
sirdī sauli nes,
Lai atkal domas cero 
zaļos dzietos
un gribas dzīvot
uz šīs pasaules...

K.Apškrūma

Ausma, Maiga, Daina, Valērija, Ilga, 
Zinaida un Rudņevu ģimene

Afiša

Dievkalpojumi Lielajā Nedēļā 
Cesvaines katoļu draudzē

Dievkalpojumi Cesvaines 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā

Vilciens kursē

Sveicam Valentīnu Afanasjevu 
dzīves nozīmīgajā jubilejā!

Uz tevi, uz tevi šīs puķes iet,
Uz tevi šīs ziedošās domas -
Sirds saule tevī lai nenoriet!
To lūdz manas gaidošās 
domas.
Tev vēlu mirdzošās debesis,
Tev zaļos kalnus un lejas -
Lai tavās acīs šis vēlējums 
viss!
Kā daļa no mūžīgās dzejas.

Kolēģi Cesvaines vidusskolā

Daudz baltu dieniņu vēlam
Mirdzai Bulderei jubilejā!

Cesvaines bērnudārza kolektīvs

Martā Cesvaines novada 
dome, lai risinātu neapmierinošo 
situāciju ar atkritumu savākšanu 
daudzdzīvokļu mājās, aicināja uz 
sarunu atkritumu apsaimnieko-
šanas uzņēmumu SIA „ALBA”.

Tikšanās reizēs pārrunāja 
galvenās problēmas, aktualizēja 
risināmos jautājumus un norādīja 
katras iesaistītās puses turpmāko 
atbildību. Secināja, ka pašiem 
iedzīvotājiem trūkst iniciatīvas 
situācijas risināšanā, piemēram, 
kad privātmāju īpašnieki ved 
savus sadzīves atkritumus uz 
daudzdzīvokļu māju konteineriem. 
Sarunas dalībnieki aktualizēja 
jautājumu par atkritumu izvedēju 
šoferu atbildību savākt pilnīgi 
visus atkritumus, arī zemē esošos 
maisiņus. Trūkst precīzu datu par 
iedzīvotāju skaitu daudzdzīvokļu 
mājās, kas atvieglotu nepieciešamo 
konteineru skaita plānošanu un 
samaksu par pakalpojumu.

Nolēma, ka situācijas 
uzlabošanā nepieciešams  katram 
daudzdzīvkļu mājas dzīvokļa 
īpašniekam vai īrniekam noslēgt 
individuālu līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju. Lai izskaidrotu 
šo situāciju, pašvaldība organizēja 
sarunas ar daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem. Iedzīvotāji slēdza 

Atkritumu apsaimniekošana
individuālus līgumus ar atkritumu 
apsimniekotāju. 

Novada saistošie noteikumi par 
atkritumu apsaimniekošanu pilsētā 
nosaka, ka zemes gabala (ēkas) 
īpašnieka, vadītāja, nomnieka 
vai lietotāja pienākumos ietilpst 
noslēgt līgumu par atkritumu 
savākšanu, uzturēt kārtībā un 
tīrībā atkritumu tvertņu laukumus 
un nodrošināt specializētā 
transportlīdzekļa piekļūšanu 
atkritumu tvertnēm, kā arī sakopt 
atkritumu tvertņu laukumus un 
nodrošināt atkritumu savākšanai 
nepieciešamo tvertņu skaitu.

Šie noteikumi attiecas arī uz 
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašniekiem un īrniekiem. Ar 
noteikumiem var iepazīties www.
cesvaine.lv sadaļā dome - saistītie 
dokumenti - saistošie noteikumi 
par atkritumiem. Maijā dome 
veiks atkritumu apsaimniekošanas 
līgumu kontroli un piemēros 
sodus. 

Lūdzu rīkojieties atbildīgi 
un nemetiet sadzīves nešķirotos 
atkritumus blakus konteineriem, 
šķiroto atkritumu konteineros un 
citās neatļautās vietās. Par savas 
pilsētas sakoptību rūpēsimies 
paši! 

2.maijā no plkst. 09.00 līdz 
12.00 asins donoru diena 
Cesvaines vidusskolā.

VADC informē, ka no 7.marta, 
akcijas „Esi sasniedzams” 
ietvaros, Latvijas iedzīvotājiem 
ir iespēja reģistrēties īsziņas 
saņemšanai ar aicinājumu ziedot 
asinis brīdī, kad slimniekiem būs 
nepieciešamas tieši attiecīgās 
grupas asinis. 

1. Reģistrējies par donoru 
www.draugiem.lv/asinsdonori;

2. Norādi savu asins grupu un 
tuvāko asins ziedošanas vietu.

Kad pārliešanai būs 
nepieciešamas tieši tavas grupas 
asinis, VADC tevi uzrunās ar 
īsziņu!

Par donoru var kļūt vecumā no 
18 - 65 gadiem. Donora svars 
nedrīkst būt mazāks par 50 
kg, un pirms asins nodošanas 
nedrīkst lietot alkoholu un 
smēķēt. Līdzi jāņem personu 
apliecinošs dokuments!

Pēc asins nodošanas donors 
saņem naudas kompensāciju Ls 
3, brīvdienu asins došanas un 
nākamajā dienā. 

Uģis Fjodorovs, 
domes izpilddirektors

Ernests Vēveris 1933. – 2011

24. aprīlī plkst. 11.00 Cesvaines 
vidusskolā „LIELDIENU 
JAMPADRACIS”

Plkst. 11.00 koncerts – piedalās 
Cesvaines vispārējās pirmsskolas 
izglītības iestādes bērnu vokālie 
ansambļi  lielā un mazā „Domiņa”, 
Cesvaines vidusskolas tautas deju 
kolektīvs „Sprīdītis”

No plkst. 11.00 apskatīsim, 
samīļosim saimniecības 
„Margrietas” pūkainos trušus.

No plkst. 12.00 kopā ar GAILI, 
VISTU un KAIMIŅU ZAĶIEM 
ripināsim olas, radošajā darbnīcā 
gatavosim krāšņāko zeķi, ērtākai 
Lieldienu olu pārnēsāšanai, iesim 
rotaļās, dziedāsim, dejosim!

4.maijā garīgās mūzikas 
koncerts „Eņģel, rādi man ceļu...”

14. maijā plkst. 9.00 Pavasara 
tirgus Cesvainē. Aicinām pirkt 
un pārdot gribētājus. Lūdzam 
puķu stādu, augļu koku un 
krūmu tirgotājus, mājražotājus, 
amatniekus. Pieteikties Cesvaines 
kultūras namā, tel. 64852287, 
28658274 vai elektroniski - 
kristine.aumele@cesvaine.lv

Plašāka informācija – afišās!

Parakstu vākšana par 
grozījumiem Satversmē notiks 
no 11.maija līdz 9.jūnijam.

Centrālā vēlēšanu komisija 
izsludinājusi parakstu vākšanu 
likumprojekta „Grozījumi 
Latvijas Republikas Satversmē” 
ierosināšanai. 

Parakstu vākšanai nodotais 
likumprojekts paredz grozīt 
Satversmes 112.pantu, papildinot 
to ar nosacījumu, ka „valsts 
nodrošina iespēju bez maksas iegūt 
pamatizglītību un vidējo izglītību 
valsts valodā”, kā arī ierosina 
pārejas noteikumu, nosakot, ka „ar 
2012.gada 1.septembri visās valsts 
un pašvaldību izglītības iestādēs, 
sākot ar pirmo klasi, mācības 
notiek valsts valodā”.

Likumprojekts „Grozījumi 
Latvijas Republikas Satversmē” 

Par parakstu vākšanu

Dejo norvēģu jaunieši  

tiks iesniegts Saeimā, ja to 
atbalstīs ne mazāk kā viena 
desmitā daļa no pēdējās Saeimas 
vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu 
skaita jeb vismaz 153 232 vēlētāji. 
Ja Saeima vēlētāju iesniegto 
Satversmes grozījumu projektu 
pieņems bez satura labojumiem, 
tas stāsies spēkā. Ja Saeima to 
noraidīs vai grozīs, būs jārīko 
tautas nobalsošana. 

Piedalīties parakstu vākšanā 
varēs balsstiesīgie Latvijas 
pilsoņi, kuri parakstīšanās brīdī 
būs sasnieguši vismaz 18 gadu 
vecumu. Lai piedalītos parakstu 
vākšanā, vēlētājam nepieciešama 
derīga Latvijas pilsoņa pase.  

Cesvainē parakstu vākšanas 
vieta noteikta Cesvaines 
bibliotēka Pils ielā 6, Cesvainē, 
Cesvaines novadā.

24.aprīlī, 14., 21.maijā un 
28.maijā norīkos papildu 
dīzeļvilcienu Rīga-Gulbene-
Rīga. 

Vilciens no Rīgas aties 
plkst.8:25

Ogre – 8:55
Pļaviņas – 10:09
Jaunkalsnava – 10:33
Madona – 11:05
Cesvaine – 11:26 
Gulbenē pienāk – 12:11
Pasažieri Gulbenē varēs 

pārsēsties Bānītī, kas atiet 
plkst.13:00 un Alūksnē pienāk 
plkst.14:25. 

Pēc Bānīša Alūksne 
(plkst.15:25)-Gulbene (16:45) 
pienākšanas Gulbenē pasažieri 
24.aprīlī, 14., 21.maijā un 
28.maijā atceļam uz Rīgu varēs 
izmantot vilcienu Gulbene-
Rīga, kas no Gulbenes stacijas 
izbrauks plkst.17:05 

Cesvaine – 17:52
Madona – 18:14
Jaunkalsnava – 18:48
Ogre – 20:32
Rīgā pienāks plkst.21:07
21.aprīlī, un pirmdien, 25.aprīlī, 

līdz Gulbenei kursēs vilciens 
Rīga (plkst.19:00) - Madona 
(21:42). Gulbenes stacijā vilciens 
pienāks plkst.22:51. Tādējādi 
piektdien, 22.aprīlī, un otrdien, 
26.aprīlī, šis vilciens plkst.4:00 
ar kursēs no Gulbenes stacijas un 
Rīgā pienāks plkst.7:55. Pārējās 
dienās vilciens, kā ierasts, kursēs 
maršrutā Rīga-Madona-Rīga.

Donoru diena

Grašu bērnu ciemats saka 
paldies Dainai Kalniņai, 
kura bērniem uzadīja daudzus 

skaistus zeķu pārus.

SIA Krustaceles” piedāva pilnu 
apbedīšanas servisu un katafalka 

16. aprīlī Cesvaines vidus-
skolā  koncertu sniedza 
norvēģu mūsdienu deju grupa 
“Inmotion”. 

13 līdz 16 gadus veci jaunieši 
rādīja izrādi, kurā apvienoti dažādi 

Nozīmīgajās dzīves gadskārtās 
sveicam: 80 gados – Oskaru 

Bulderu, Paulu Kokorēviču, 
Ausmu Ludriku, 
Tatjanu Rozīti, 

85 gados – Mirdzu Bulderi 

Lai sniegpulksteņu zvani
Iezvana sirdī pavasari.
Gaišu kā saules stars,
Skanīgu kā upes strauts.

Mēs Tev dāvinām pirmās 
vizbulītes,
Lai pavasari spētu sirdī just.
Lai visi rīti - arī miglas tīti,
Ar gaismu dvēselē un sirdī aust.
Lai palo prieks - kā bērzam sulas
Kas dzīvošanai spēku dod. 

pakalpojumus. 
Atrodas 
Cesvainē, Pils 
ielā 1a, 2.stāvā. 
Tālr. 26399673. 

Rīgas ielā 7 frizetavā “Visai 
ģimenei” strādā manikīre.       

Tel. 29525342

Pieņem manikīre

deju stili, sākot ar hip-hop, beidzot 
ar klasiskās dejas elementiem. 
Viņu sniegumā redzējām 
azartismu, dinamiku, muzikalitāti, 
emocijas, tērpu daudzveidību. 
Pasākumā piedalījās Cesvaines 

un Sarkaņu 
dejotāji un 
ikviens, kurš 
vēlējās apgūt 
jaunus deju 
soļus. 

Deju grupa 
uzstāsies arī 
Valmierā un 
Rīgā. 


