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Cesvaines teātra pirmizrāde “Īstā līgaviņa”

Cesvaines novada domes izdevums

Pasaules latviešu nometne 3x3 ir klāt

Siguldietis Juris Sārnis, kura sirds pieder bērnības 
zemei – Cesvainei, mums piedāvā stāstu par Jāņu nakts 
burvību. Tas balstīts uz patiesu notikumu.1978. gadā 
autors piedalījies Jāņu svinēšanā Vecpiebalgā, kur 
kolhozā „Alauksts” strādājis par būvdarbu vadītāju 
un tieši Jāņu naktī bijis liecinieks dzīves situācijai, pēc 
kuras tapis stāsts. 

Jāņu nakts burvība 
saīsināts 

Mašīna apstājas piekalnē. Tieši tagad, kad tai vajag 
darboties. Jāņu vakars, draugi gaida.

– Kas ir, šoferīt, mašīna neiet? 
– Tā nu ir, jūs līgosiet, bet es ceļa malā skumšu.
– Nē, tā nevar. Mēs jūs ņemam līdzi, lūk, tur uz tām 

mājām. 
Artūrs sēžas mašīnā, kura, jauniešu roku stumta, slīd 

pa ceļu. Stūmēji dzied, smejas, visi bezgala jautri. Tad 
apstājas. Mašīna taču jāizpušķo. Tā smejot, mašīna 
tiek iestumta Jāņu svinētāju pagalmā. Nama saimnieki, 
uzzinājuši, kas par lietu, lūdz Artūru neskumt, bet 
priecāties kopā ar viņiem. Māju saimnieki ir Līga un 
Jānis. Arturs līdzpaņemto cienastu liek galdā, vēlot 
abiem laimes. Ir iedegti Jāņu ugunskuri, ļaužu daudz,  
līksmība. Aivars aiziet dārza malā, no kurienes var 
redzēt ļoti tālu. Kalnos un piekalnēs mirdz ugunis. 
Pamazām visa pamale slīgst zilā dūmakā, skan līgo. 

– Cik skaisti! – viņš čukst.
– Par ko ceļinieks skumst vai priecājas? 
Artūrs pagriežas pret runātāju. Uz viņu raugās 

saulainas, smejošas acis, galvā zāļu vainags. Lūpas 
kairinoši savilktas smaidā. Gaiši brūnie mati viļņos 
krīt pār tautisko blūzi un pleciem. Artūrs, pārsteigts no 
meitas skaistuma, brīdi klusē.

– Žēl, netieku pie draugiem, mašīna pievīla. Bet  nav 
par ko skumt, palūkojieties, cik te skaisti! 

– Jā. Katru gadu mēs, apkārtējie, nākam te svinēt. 
Lūk, tur, ezera krastā, ir manas mājas.

– Kas jums mājās? Bērni, vīrs? Tā tak mājas nevar 
atstāt.

– Mājās māmulīte, bet pie vīra un bērniem vēl 
neesmu tikusi. Kā jūs uzrunāt?

– Arturs Ozols. Tad jau mans ģimenes stāvokli ir tāds 
pats kā jums. Kā jūs godāt?

– Anita Liepa. Vai nav skaisti, tieši Līgo vakarā 
satiekas divi diži Latvijas koki – Liepa un Ozols? 

– Jā. Anita, pavadiet mani līdz ezeram! Jums te visas 
taciņas zināmas.  

– Jā, labprāt. Ko teiks līgotāji, ka mūsu nav? Divi 
sveši cilvēki pazūd, nevienam nesakot ne vārda.

– Anita, bet šovakar ir Jāņu vakars, tātad viss var 
notikt. Ir alus, siers, dziesmas, dejas, spēles, teikas 
un papardes zieds. Kāpēc lai kāds labais burvis 
nepajokotu ar mums?

Pie ezera abus pārņem neaprakstāmi saviļņojoša 
sajūta. Anita saspiež Artūra roku. Jā, šī ir īsākā un 
burvīgākā nakts gadā. 

– Nu vai nebija vērts nākt, lai palūkotos uz šo 
skaistumu?

– Artūr, ko mēs teiksim tiem augšā? Sāksies valodas?
– Zini, teiksim, ka esam seni paziņas un satikšanās 

mums bija norunāta. Anitiņ, piedodiet, bet es gribētu 
pāris dienas pie jums padzīvot. Ja jūs zinātu, kā es 
mīlu ūdeņus! 

– Varēsiet dzīvot kā debesīs. Man laiva arī ir. Artūr, 
pārejam uz tu, un tev mans Jāņu nakts skūpsts. 

– Tā abi izrunājušies, lielā rīta gaismā dodas pie 
līgotājiem. Viņus ieraugot, pārējie ir priecīgi un 
pārsteigti. Visi notic abu tikko izdomātajam stāstam. 

– Nu tik jārīko kāzas! – visi sauc. Anita ir jauka 
meita un nav vairs nekāda jaunā. Re kā, klusi noķērusi 
tādu puisi! Būs saderīgs pāris. Lai šī nakts un Dievs 
viņus svētī! 

Nu jau aizritējuši daudzi gadi no tās brīnišķīgās 
nakts. Artūrs un Anita mīlestībā pavada savu laiku, 
kurā aug skaisti bērni. Ļaudis par viņiem priecājas. Nu 
kā var neticēt Jāņu nakts burvībai?

Juris Sārnis

Avenu mātei septiņas meitas, vecākā no viņām - Līze jāizprecina.

Īstā līgaviņa atrasta un sēdināta ratos.

Pasaules latviešu ģimeņu nometne 
„3 x 3” no 3. līdz 10.jūlijam notiek 
Cesvainē un cesvainieši var būt lepni, 
ka tieši Cesvaine izvēlēta šī notikuma 
norisei.

Nometne solās būt pasākumiem, 
ievirzēm, notikumiem un sajūtām 
piepildīta. Varbūt šīs nedēļas notikumos 
varat paspēt „ielēkt” arī jūs? Ja vēlaties, 
sazinieties ar vienu no nometnes 
koordinatorēm – Sarmu Kurmi, tālr. 
26554581.

Nometnes pirmsākumi meklējami 
Amerikā, kur 1981. gadā notika pirmā 
nometne. Krūmiņu ģimene turpina 
šo ideju, un katru vasaru citā Latvijas 
vietā notiek šāds ģimeņu saiets, lai 
latviešu kultūras vidē ģimenes kļūtu 
garīgi bagātākas un iepazītos ar jauniem 
draugiem. 

Nedēļas laikā nometnes dalībnieki 
iepazīsies, mācīsies, piedalīsies 
daudzveidīgās nodarbēs, piemēram, 
spēlēs teātri, dziedās korī, darinās 

cepures, apgūs novadpētniecību, veidos 
kartiņas un albumus, darinās puzurus, 
ies rotaļās, sportos. Līdzās daudziem 
citiem speciālistiem ieviržu organizēšanā 
ir iesaistīti arī Cesvaines uzņēmēji un 
aktīvisti, piemēram, Inguna Luce (sporta 
aktivitātes), Vita Krūmiņa (ģitāras spēle), 
Edmunds Skride (video), Vanda un Imelda  
Podiņas (rokdarbi), Sarma Kurme (darba 
grupa), Ausma Ozola (aušana), Baiba 
Putniņa (folklora), Vija un Jānis Puriņi 
(biškopība), Anita un Arvīds Greidiņi 
(latviskā virtuve) un citi. 

To, ka nometne notiek Cesvainē, 
atzinīgi vērtē Cesvaines novada domes 
priekšsēdētājs Vilnis Špats. „Mēs esam 
īpaši priecīgi un lepni parādīt Cesvaines 
skaistākās vietas un celtnes – Cesvaines 
pili, luterāņu un katoļu baznīcas, jauno 
skolu, izremontēto kultūras namu un citas 
vietas. Mēs esam priecīgi, ka Cesvainē ir 
Vidzemei raksturīgā latviskā aura.” 

Cesvainiete Ināra Muižniece, kura 
3x3 nometnēs piedalījusies Malnavā un 

Kazdangā, aicina cesvainiešus nelaist 
garām iespēju un piedalīties nometnē. 
„Man šķita, ka nometnes domātas tieši 
man – iedziļināties latviskajās tradīcijās, 
amatos, vērtībās, sniedzot dvēseles 
komfortu ar darbīgu gaisotni, labestīgām 
attiecībām. Nometnes man ir sagādājušas 
milzīgu prieku – sadoties rokās vakara 
dziesmas aplī un sajust blakusstāvētāja 
plecu. Runāt un uzsmaidīt, gūt jaunas 
zināšanas un jaunus draugus, iemācīties 
ko vērtīgu arī par sevi un savu ģimeni, 
priecāties un atpūsties no ikdienas. 
Nometnēs ir daudz interesantu cilvēku 
gan no Latvijas, gan no citurienes, un 
tādēļ vien vērts izbaudīt šo interesanto 
atmosfēru.” 

Savukārt domes priekšsēdētājs Vilnis 
Špats visiem pilsētas viesiem novēl 
izbaudīt šī pasākuma gaisotni Cesvainē 
un atgriezties mājās garīgi un fiziski 
bagātākiem, kā arī izturību, enerģiju un 
veselību Krūmiņu ģimenei, organizējot 
3x3 nometnes!

Lai gatavošanās svētkiem ar siera siešanu, alus darīšanu, 
zāļu vākšanu, nama rotāšanu, vainagu vīšanu, 

jums izvēršas par īpašu notikumu! 
Lai Līgo naktī netrūkst skaistu dziesmu un Jāņu 

rīta saullēkts jūsu sirdīs ienes neaizmirstamu prieku!  
Cesvaines novada dome novēl jums 

saulainus svētkus un līksmu kopā būšanu!

Jāņa diena, Jāņa diena,
Kā mēs tevi sagaidām?
Pinam kroņus, 
cērtam zarus,
Puškojam laidarīnus;
Sienam sierus, 
cepam maizi,
Darām saldu alutīnu.

Guna Graudiņa

10. jūnijā bija Cesvaines Tautas 
teātra pirmizrāde – R.Blaumanis “Īstā 
līgaviņa”. 

Cesvaines teātrim šī ir īpaša, 55 
gadu jubilejas izrāde. Kolektīvs teātra 
dzimšanas dienu atzīmēs rudenī. 

Kuplais skatītāju pulks pirmizrādē 
liecināja, ka cesvainieši savējos atbalsta, 
un Blaumaņa darbus tauta mīl. Skatītāji 
novērtēja gan dekorācijas, gan ratus, gan  
kolektīva sastāvā spēlējošos jauniešus. 
Režisore Alda Alberte, jautāta par 
jauniešu piesaisti, teic, ka ir priecīga 
par jauno atsaucību un darbu. “Lai 
tiktu līdz skatuvei un spēlētu, jāiegulda 
nopietns darbs mēģinājumos, tāpēc 
paldies meitenēm par ieguldīto darbu un 
uzticību. Viņas cītīgi mēģināja un mācījās 
aktiermākslas pamatus jau no rudens. 
Mēs runājam, kustamies, spēlējam etīdes, 
dziedam, dejojam, lasām dzeju. Mēs ļoti 
gaidām, lai pie mums nāktu arī puiši. 
Ir ļoti svarīgi, lai jaunieši pievienotos 
kolektīvam, jo jaunu meitu un jaunu 
puisi var spēlēt tikai vecumam atbilstošs 
aktieris.” Alda stāsta, ka izrāde izvēlēta, 
vadoties no aktieru sastāva, un viņai 
prieks, ka katram izdevies atrast lomu. 

“Pirmizrāde – tie ir svētki, tad 
aizmirstas visi mēģinājumu sviedri, asaras 
un melnais darbs. Paldies Cesvaines 
publikai par atvērtību un dāvāto  sirds 
siltumu ”, saka režisore.

Zināms, ka nākamās “Īstās līgaviņas” 
izrādes paredzētas Balvos, Cesvaines 
teātra festivālā un Kraukļos. 

Guna Graudiņa
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17. jūnija domes sēdē

V.Špats, domes priekšsēdētājs

Nosaukums Apstiprinātais 
gada plāns (latos)

Grozījumi 
(latos)

Apstiprinātais 
gada plāns ar 
grozījumiem 

(latos)
PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi) 2 090 857 30 151 2 121 008
FINANSĒŠANA 348 698 0 348 698
Naudas atlikums gada sākumā 156574 0 156574
Aizņēmumi 192124 0 192124
t.sk. Kredītsaistību palielinājums 235915 0 235915
Kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa) 43791 0 43791
IEŅĒMUMI (I+II+III+IV) 1 742 159 30 151 1 772 310
I Nodokļu ieņēmumi 576 878 11 417 588 295
Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales konta                                                                                                                            6 570 0 6 570
Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada ieņēmumiem                                                                                    509 210 11 417 520 627
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi                                                                                                                                   43 566 0 43 566
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi                                                                                                                               3 500 0 3 500
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā saimnieciskā gada 
ieņēmumi                                                                                                        13 042 0 13 042

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi                                                                                                                                     990 0 990
II Nenodokļu ieņēmumi 9 920 2 579 12 499

Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas 
Bankā) vai kredītiestādēs                                                                                               500 0 500

Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšana                                                                                                 1 000 0 1 000

Nodeva par tirdzniecību publiskās 500 0 500
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu                                          200 0 200
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības   20 0 20
Pārējie naudas sodi                                                                                                            1 200 0 1 200

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas  
izmantošanas (licences)                                                                                                 0 12 12

Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā-
veselības apdrošināšana                                                                                              0 300 300

Citi nenodokļu ieņēmumi                                0 200 200
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas              6 500 100 6 600
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas      0 1 967 1 967
III Transfertu ieņēmumi 1 041 712 14 920 1 056 632
Dotācija pedagogu darba samaksai-mūzikas un mākslas skola     32 908 0 32 908
Dotācija mācību grāmatu iegādei                   0 269 269
Dotācija brīvpusdienām                                                                 3 000 0 3 000
Dotācija bērnu namam                                       30 000 0 30 000
Dotācija par iemītniekiem pansionātā                  9 000 0 9 000
No Labklājības ministrijas ieskaitītā dotācija par GMI un dzīvokļa pabalsta 
atmaksu                                                                                                                     22 800 1 500 24 300

Dotācija pedagogu darba samaksai - vidusskola                                                                                                  200 282 0 200 282
Dotācija pedagogu darba samaksai - internātpamatskola           80 360 0 80 360
Dotācija internātpamatskolai                       143 560 0 143 560
Dotācija 5 - 6.gadīgo apmācībai                                                                                 13 552 0 13 552
Mērķdotācijas izglītības pasākumiem - dabas zinātņu kabinetiem         21 127 0 21 127
Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda                275 704 10 351 286 055
Vides ministrija-energoefektivitātes paaugstināšanas projekts domes ēkā                                                                                                                                 112 627 0 112 627

Ieņēmumi par ES struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai - bezdarbnieki            14 092 0 14 092
Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai - plānošanas un attīstības 
speciālistu piesaiste                         

3 700 0 3 700

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai                79 000 2 800 81 800
IV Budžeta iestāžu ieņēmumi 113 649 1 235 114 884
Skolas kafejnīcas ieņēmumi                                       7 500 0 7 500
Ieņēmumi no vecāku maksām - ēdināšana          40 000 0 40 000
Vecāku līdzfinansējums par mūzikas un mākslas skolu      3 453 0 3 453
Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu      350 0 350
Par ēdināšanu sociālās aprūpes nodaļā                                            5 733 0 5 733
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem - dome                                                    0 20 20
Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem-internātpamatskola                                                                                                       30 0 30
Ieņēmumi par telpu nomu - dome                                  450 0 450
Ieņēmumi par telpu nomu - vidusskola               300 0 300
Ieņēmumi par nomu-sporta zāle                                                 500 0 500
Ieņēmumi par telpu nomu - kultūras nams                                                                             0 40 40
Ieņēmumi par telpu nomu-sociālās aprūpes nodaļa                                                                                                   1 500 0 1 500
Ieņēmumi par telpu nomu - pils                               50 0 50
Ieņēmumi par telpu nomu - Kraukļu skola                  10 10 20
Ieņēmumi par telpu nomu - mūzikas un mākslas skola 144 -119 25
Ieņēmumi par telpu nomu - internātpamatskola                3 000 0 3 000
Ieņēmumi par nomu - veselības centrs 2009.g.           0 5 5
Telpu noma - mūzikas un mākslas skola 2009.g.                   0 119 119
Ieņēmumi no kustamā īpašuma izmantošanas - vidusskola                   0 200 200
Ieņēmumi par kustamā īpašuma iznomāšanu - mūzikas un mākslas skola                                                                                                                                        15 0 15
Ieņēmumi par kustamā īpašuma iznomāšanu - internātpamatskola                                                                                                                         0 35 35

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.7
Cesvainē, 2011.gada 12. maijā, ( sēdes protokols Nr.7,8 ) 
Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2011.gada 3.februāra saistošajos 
noteikumos nr. 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.Palielināt Cesvaines novada domes 2011.gada pamatbudžeta ieņēmumus par 30 151 latiem un apstiprināt 
pamatbudžeta ieņēmumus 1 772 310 latu apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2.Palielināt Cesvaines novada domes 2011.gada pamatbudžeta izdevumus par 30 151 latiem un apstiprināt 
pamatbudžeta izdevumus 2 117 610 latu apmērā saskaņā ar 2. pielikumu. 

1.pielikums pašvaldības domes 2011.gada 12.maija noteikumiem Nr. 7
Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2011.gadam (latos)

Sakoptākais objekts

Mērķi
• Veicināt pašvaldības adminis-

tratīvās teritorijas ainavas 
veidošanu un sakopšanu.

• Rosināt iedzīvotāju aktivitāti un 
līdzdalību kultūrvides veidošanā 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.

• Dokumentēt faktus un popula-
rizēt labāko pieredzi.

Termiņi un norise
Vērtēšanas komisija apskata un 

vērtē pieteiktās mājas, iestādes un 
uzņēmumus šādās grupās:

- vienģimeņu mājas laukos,
- vienģimeņu mājas pilsētā,
- daudzdzīvokļu mājas,
- darījumu un sabiedriskās 

iestādes,
- ražošanas uzņēmumus.
Vērtēšana noris divās kārtās: 

pirmā kārta jūnijā, otrā kārta 
septembrī.

Lai iegūtu nosaukumu 
„Sakoptākais objekts Cesvaines 
novadā”, objektu piesaka pats 
īpašnieks vai jebkura cita persona 
ar īpašnieka piekrišanu.

Nosaukums „Sakoptākais 
objekts Cesvaines novadā” netiek 
piešķirts divu iepriekšējo gadu 
nosaukuma saņēmējiem.

Rezultātus apkopo un uzvarētājus 
apbalvo Latvijas Republikas 
novembra svētku pasākumā 
Cesvainē. 

Vērtēšana un vērtēšanas 
kritēriji

Vērtēšana tiek veikta pēc 
punktu sistēmas, nosaukumu 
„Sakoptākais objekts Cesvaines 
novadā” iegūst visvairāk punktus 
ieguvušais objekts.

Katrā grupā nosaka trīs 
labākos objektus. Pēc komisijas 
ierosinājuma nosaukumu var arī 
nepiešķirt.

Par interesantu saimniekošanas 
ideju risinājumu komisija piešķir 
veicināšanas balvu.

Objektu vērtēšanas kritēriji 
(par katru punktu maksimāli 
iegūstamais punktu skaits – 10):

- Teritorijas sakoptība, sanitārais 
stāvoklis, atkritumu savākšana un 
uzglabāšana;

- Teritorijas apzaļumošana, ap-
stādījumu kopšana un ierīkošana;

- Ēkas fasāžu sakārtotība, mazās 
arhitektūras formas (karoga 
uztādīšanas vieta, žogi, soliņi, 
apgaismes ķermeņi, ieejas durvis, 
kāpnes un kāpņu laukumiņi), to 
pielietojums un kopskats;

- Saimniecības vai ražošanas 
ēku kopskats;

- Mērķtiecīgu uzlabojumu ie-
viešana;

- Pieguļošās ielas un teritorijas 
uzturēšana.

V.Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvainē, 2011.gada 12.maijā (sēdes protokols Nr.7, 20#) 
Nolikums par nosaukuma 

„Sakoptākais objekts Cesvaines novadā” 
piešķiršanu

Sēde notika Cesvaines 
kultūras namā, kur deputāti 
iepazinās ar atjaunoto ēku.

• Apstiprināja Cesvaines 
novada domes pašvaldības 2010. 
gada publisko pārskatu. 

• Līdz ar to, ka palielināts dabas 
resursu nodoklis noglabājamiem 
atkritumiem, SIA „Alba” lūdz 
ar 2011. gada 1.jūniju mainīt 
sadzīves atkritumu konteineru 
izvešanas cenas Cesvaines 
novada teritorijā. 

Noteica maksu par vienu 
kubikmetru atkritumu apsaimnie-
košanu – Ls 13,96. Tajā 
ietilpst PVN – 2,52, atkritumu 
apsaimniekošana – Ls 5,42, 
apglabāšanas tarifs poligonā – Ls 
4,96, dabas resursu nodoklis  – 
Ls 1,06 par kubikmetru. Lēmums 
stājas spēkā ar 2011. gada 1. 
jūliju. Līdz šim bija jāmaksā Ls 
12,66 par m3.

• Nodibinājumu fonds „Grašu 
bērnu ciemats” izstrādājis 
projektu, kurā ir iespēja bērniem 
ar problēmām ģimenēs pavadīt 
vasaru franču viesģimenēs. Pēc 
vienošanās ar Cesvaines domi, 
pašvaldība nolēma samaksāt 
divu novada bērnu braucienu 
ceļa izdevumus uz Franciju.

• Piekrita samaksāt dalības 
maksu un ceļa izdevumus 
novada politiski represētajām 
personām uz politiski represēto 
13. salidojumu Ikšķilē 20. 
augustā.

• Noteica, ka Cesvaines 
vēlēšanu iecirknis atradīsies 

Cesvaines kultūras namā. 
• Atbalstīja Cesvaines sociālā 

dienesta iesaistīšanos projektā 
par „Zupas virtuves” izveidošanu 
40 personām Cesvainē. Ēdienu 
izsniegšanas punkts – Pils ielā 2. 

• Domes priekšsēdētājam 
Vilnim Špatam piešķīra ikgadējo 
atvaļinājumu no 18. jūlija līdz 14. 
augustam un no 12. septembra līdz 
25. septembrim. Priekšsēdētāju 
atvaļinājuma laikā aizvietos 
vietnieks Juris Rozenbergs. 

• Bāriņtiesas priekšsēdētājai 
Sarmītei Šķēlai piešķīra 
atvaļinājumu no 25. jūlija līdz 
21.augustam un no 22. līdz 
26. augustam. Viņu aizvietos 
bāriņtiesas locekle Ieva 
Apfelberga. 

• Apstiprināja nolikuma projektu 
par Cesvaines pašvaldības 
apbalvojumiem. 

• Izdeva saistošos noteikumus 
„Ielu tirdzniecība Cesvaines 
novadā”. 

• Atļāva Egilam Jankovičam, 
dzīvojošam Cesvaines pagasta 
„Urdavās”, turpināt dzīvojamās 
mājas un siltumnīcas būvniecību, 
saskaņojot būvniecību 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

• Atbalstīja Latvijas Pašvaldību 
savienības 22.kongresa rezolūciju 
„Par attīstības vadības principa 
maiņu”, kura aicina Saeimu un 
Ministru kabinetu nākamā Eiropas 
Savienības budžeta ietvaros 
vismaz trešo daļu no finanšu 
resursiem pielietot saskaņā ar 
pašvaldību patstāvīgi izvēlētiem 
projektiem. 
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Hermīne Vietniece
4.turpinājums

turpinājums nākošajā numurā

V.Špats, domes priekšsēdētājs

turpinājums no 2.lpp.

V.Špats, domes priekšsēdētājs

Iveta Raimo, projektu vadītāja

Ieņēmumi par zemes nomu                                                                                                        290 150 440
Uzturēšanās pansionātā 2009.g.                                                                                                      0 300 300
Maksa par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs-līdzfinansējums                                                                                                3 360 -300 3 060
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs-VSAA pensijas                                                                                                                                   36 000 0 36 000
Ieņēmumi par biļešu realizāciju - kultūras nams            1 500 0 1 500
Komunālie pakalpojumi (kapličas izmantošana A.Saulieša ielā)                                                                                                                               10 0 10
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem - dome            580 0 580
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem - sociālās aprūpes 
nodaļa                                                                                                                             174 0 174

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem maksājumiem internātpamatskola                                                                                                                    660 0 660
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem - PII           1 500 0 1 500
Pārējie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem - kultūras nams   200 0 200
Personāla ēdināšana izglītības iestādē - vidusskola, PII  3 500 0 3 500
Personāla ēdināšana internātpamatskolā                       300 0 300
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi                           30 0 30
Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi                                                                               10 0 10
Par avīzi “Cesvaines Ziņas”                                                          600 0 600
Auto kursi                                                1 400 0 1 400
Apbedīšanas pakalpojumi (Ķinderu kapi)                                                                                                                 150 0 150
Ēdināšanas pakalpojumi - vidusskola                                      200 600 800
Ēdināšanas pakalpojumi - internātpamatskola                                                                                        150 150 300
Veļas mazgāšana - internātpamatskola                                                                                               0 25 25

 Atlīdzība Preces un 
pakalpojumi 

Procentu 
izdevumi

Pamatka- 
pitāla 

veidošana
Sociālie 
pabalsti Transferti Izdevumi 

kopā Grozījumi

Dome 78924 41 760 0 2 150 0 0 122834 650
Zemes ierīkotājs 4274 2436 0 2000 0 0 8710 0
Pils 15050 17393 0 270 0 0 32713 303
Pašvaldības aģentūra 0 8500 0 0 0 0 8500 0
Būvvalde 0 4422 0 0 0 0 4422 0
Sabiedriskā kārtība 0 550 0 0 0 0 550 0
Dome kopā: 98248 75061 0 4420 0 0 177729 953
Grāmatvedība 37119 3768 0 417 0 0 41304 0
Vidusskola 341517 130321 0 2969 0 0 474807 989
Internātpamatskola 155860 71759 0 700 0 0 228319 -248
Pirmskolas izglītības iestāde 127305 26428 0 0 0 0 153733 0

Mūzikas un mākslas skola 51984 4470 0 270 0 0 56724 0

Skolu savstarpējie norēķini 0 9000 0 0 0 44000 53000 0

Izglītība kopā: 713785 245746 0 4356 0 44000 1007887 741
Sociālais dienests 24324 1975 0 200 60045 5423 91967 3000
Sociālās aprūpes nodaļa 57794 44115 0 0 0 3600 105509 0
Grašu bērnu ciemats 0 0 0 0 0 30000 30000 0
Bāriņtiesa 10989 1150 0 0 0 0 12139 0
Sociālā aprūpe kopā: 93107 47240 0 200 60045 39023 239615 3000
Labiekārtošanas nodaļa 25431 11614 0 2139 0 0 39184 300
Cesvaines siltums 0 0 0 45000 0 0 45000 0
Cesvaines komunālie pakalojumi 0 0 0 35000 0 0 35000 0
Labiekārtošana kopā: 25431 11614 0 82139 0 0 119184 300
Kultūras nams 30760 32474 0 21962 0 0 85196 19407
Kraukļu bibliotēka 12303 5933 0 1000 0 0 19236 2800
Cesvaines bibliotēka 27923 8903 0 2900 0 0 39726 0
Cesvaines Ziņas 6195 1820 0 0 0 0 8015 0
Kultūra kopā: 77181 49130 0 25862 0 0 152173 22207
Darba praktizēšanas pasākumi 
pašvaldībā, darba iemaņu iegūšanai un 
uzturēšanai

2 636 2 540 0 0 17 400 0 22576 0

Dabas zinātņu un matemātikas apguves 
uzlabošana vidusskolā 0 0 0 21 127 0 0 21127 0

COMENIUS partnerība vidusskolā 0 0 0 0 0 0 0 0
Autobusa iegāde vidusskolai 0 0 0 31 200 0 0 31200 0
Senioru ceļš 0 1 000 0 0 0 0 1000 0
Domes administrācijas ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšana 0 0 0 146 269 0 0 146269 0

Tautas nama iekštelpu renovācija 0 0 0 127 126 0 0 127126 1000
Attīstības un plānošanas speciālistu 
piesaiste 12 062 540 0 0 0 0 12 602 0

Internātpamatskolas informatizācija 0 0 0 9 270 0 0 9270 0

Projekti kopā: 14 698 4080 0 334992 17400 0 371170 1000
Kredītsaistības 0 0 45902 0 0 0 45902 0
Izdevumi kopā: 1022450 432871 45902 451969 77445 83023 2113660 28201
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 0 4600 0 0 0 0 4600 1950
Izdevumi pavisam kopā: 1022450 437471 45902 451969 77445 83023 2118260 30151

2.pielikums domes 2011.gada12.maija  noteikumiem Nr.7
Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 2011.gadam (latos)

Atjaunots 
kultūras nams

2011.gada 31. jūnijā noslēdzas 
projekts „Dabaszinātņu un matemātikas 
apguves uzlabošana Cesvaines 
vidusskolā”, kas tika realizēts Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda atbalstītās 
darbības programmas “Infrastruktūra un 
pakalpojumi” aktivitātes “Kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodrošināšana” 
ietvaros.

Projekta rezultātā modernizēja četrus 
dabaszinību kabinetus, iegādājās 
mēbeles atbilstoši katra kabineta 
specifikai un aprīkoja ar iekārtām, 
tehnoloģijām, ķīmiskajiem reaģentiem, 
mācību materiāliem un literatūru.

 Projekta kopējās izmaksas ir 96675 
lati, 85% no tā jeb 82174 Ls finansēja 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 
7,5% jeb 7250 Ls ir valsts budžeta 
finansējums un 7,5%  jeb 7251 Ls – 
Cesvaines novada domes finansējums.

 Šī projekta uzdevums ir palielināt 
skolu audzēkņu interesi par eksaktajiem 
mācību priekšmetiem, kā arī nodrošināt 
tiem labākas apguves iespējas un 
sagatavot zinošus jauniešus vidējās 
izglītības pakāpes noslēgumā.

 Izveidotā infrastruktūra un iegūtās 
tehnoloģijas ievērojami atvieglos 
skolotāju metodisko darbu un mācību 
stundas padarīs interesantākas. Skolotāji 
ir kompetenti savā jomā un ieinteresēti 
izmantot savā metodiskajā darbā 
jaunas tehnoloģijas.  Šobrīd Cesvaines 
vidusskolā ir radīti visi priekšnosacījumi, 
lai skolēniem būtu interesanti un saistoši 
apgūt dabaszinību priekšmetus.

Cesvaines pašvaldība jau 
veiksmīgi realizējusi otro Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) atbalstīto projektu 
„Tautas nama ēkas rekonstrukcija, 
daļēji izbūvējot mansardu”. Projekts ir 
noslēdzies,  un  ļoti drīz cesvainieši varēs 
atkal pilnvērtīgi izmantot savu kultūras 
namu. Projekta ietvaros ir paplašināta 
garderobes telpa, izbūvēta vieta 
kafejnīcai, pilnībā pārbūvēta skatuve un 
telpas zem skatuves. Mansardā izbūvētas 
telpas kultūras nama administrācijai. 
Jaunā apkures sistēma un ventilācijas 
sistēma nodrošinās klimata kontroles 
iespējas visos gadalaikos. Būvdarbu 
laikā zāles daļā atklājās akmens mūris, 
kuru tika nolemts saglabāt un pārvērst 
kā dizaina elementu. Pieejamo līdzekļu 
robežās tiks iegādāta arī apgaismošanas 
un apskaņošanas sistēma, kā arī iepirkti  
jauni krēsli un citas mēbeles.

Projekta otrās kārtas realizācijai tika 
izmantots gan Eiropas Savienības (ES) 
finansējums, gan piesaistīti pašvaldības 
līdzekļi. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 
123 283, no tā ES  finansējums Ls 39 
415. 

Šobrīd Tautas namā rit pēdējie 
atklāšanas pasākuma sagatavošanas 
darbi, un jau 1.jūlijā visi ir laipni aicināti 
aplūkot padarīto.  

Skolas kabinetu 
modernizācija

Klusēju. Ne jau manos spēkos 
Lidiju aizrunāt.

– Jā. Ar plašu vērienu Oskara 
māte testamenti rakstījusi... Seši 
pāri cimdu par pliku velti izdāļāti 
tuviem un tāliem radiem, bet 
pati valkātāja no lupatām šūtus 
dūraiņus... Un ko domā – Betijai 
tahta! Zini, jāsmejas, kad tā 
apceļ dēlu, - gluži nikni turpināja 
Lidija. 

– Braucam! Zārka vedējs būs 
divos mūsmājā, – pēc savāktās 
mantas iznešanas teica Oskars 
un piebilda. – Svešais puisis nav 
vajadzīgs, jo šoferis palīdzēs.

Rati aizrībināja. Ne Jurģim, 
ne man netikās runāt. Jurģis 
pirkstos ripināja nolauztu kārklu 
vicas galu. Brīvā siena, pie kuras 
bija gulta, izskatījās kaila – kā ar 
varu izģērbts cilvēks...

– Ir gan radiņi! Gluži kā 
filmā, – prātoja Jurģis un pēkšņi 
iesaucās, – lūk, trumulis aiz puķu 
poda vēl gozējas... Tu pavāļājies. 
Iešu virtuvē un uzvārīšu tēju. 
Man mugursomā ir baranki un 
desas luņķis. Ieēdīsim!

Siekalas saskrēja mutē, 
dzirdot Jurģa teikto. Gaidīju. 
Bet negulēta nakts paveica savu. 
Ieslīdēju snaudā. Atmodos. 
Svešs, slaids vīrietis ar nelielu, 
pelēcīgi melnu vaigu bārdu, īsi 
apcirptu ūsu svītru, ziņkārām, 
zaļganām acīm, brūni sīkrūtotās 
biksēs un sarkani zilā svītrainā 
īspiedurkņu kreklā stāvēja 
blakām manai guļvietai. Tumšie, 
viļņotie mati uz platās pieres 
veidoja trīsstūri, kuram blakus 
abās pusēs bija kailas ādas 
strēles. Šaurās, sārtās lūpas 
pavērās: – Inguss.

Piecēlos sēdus. Sarokojāmies. 
Stingrs saspiediens. Man kā 
muļķītei atkal bira asaras un es 
klusu teicu: – Nomira.

– Inguss pievilka tuvāk krēslu 
un taujāja: - Vai viņa ir iezārkota?

– Vajadzētu būt. Vecmāmuļu 
atstās morgā. Viņas dēls Oskars 
rīkojas...

– Bet varbūt arī tu vēlies 
aizbraukt?

– To var, – es  iztrausos 
no tahtas. Tajā brīdī pavērās 
virtuves durvis, ieplūda dūmi, 
un, nesdams kūpošu vārīto 
kartupeļu bļodu, ienāca Jurģis. 
– Tūlīt būs arī pārējais! – 
Ieraudzījis viesi, Jurģis jautājoši 
paskatījās manī.

– Jurģis, Inguss, – mulsi sacīju.
Puiši mēmi palocījās viens 

pret otru. Sēdāmies pie maltītes.
– Jurģi, tev veicies. Mērce ar 

desiņu kumosiem ir lieliska, –
pateicu pirmo, kas gadījās uz 
mēles. Abi puiši, kā parasti tādos 
gadījumos, sāka spriest par ceļā 
satiktiem autokrosa braucējiem 
un milzīgo putekļu gūzmu. Man 
kļuva slikti un, ar roku aizsegusi 
muti, izskrēju no istabas. 

Ka puiši runāja par mani un 
avīzi, bija skaidri nojaušams, jo 
abi bija samulsušiem skatieniem 
un, tikai man ienākot, sāka 
ieturēt azaidu.

– Man skaidrības labad kā 
pie bikts jums jāizstāsta viss 
notikušais. 

Kultūras nama pieņemšanas komisija darbā. Kultūras nama ieejas vestibils.
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Guna Graudiņa

Guna Graudiņa

Šādi vārdi izskanēja Cesvaines 
pirmsskolas “Brīnumzeme” 
atvadu koncertā “Ceļojums 
“Brīnumzemē’’’’ 27.maijā, kurā 
atvadas bērnudārzam teica 10 
zēni un 10 meitenes.

Ātri aizritējis šis skaistais 
bērnības laiks – rotaļājoties, 
dziedot, dejojot, smejot, vienkārši 
augot, bērni ir sasnieguši pilnīgu 
gatavību skolai.

Īpaši spraigs bijis pēdējais 
darba gads sagatavošanas grupā. 
Ar Zinību dienu iesākās mācību 
gads 1.septembrī, no  vieniem 
svētkiem gatavojoties citiem. Starp 
tiem  vēl nopietns mācību darbs 
–  rēķinot, lasot, rakstot, veidojot,  
zīmējot, līmējot, konstruējot, pētot 
un eksperimentējot, veidojot un 
attīstot bērniem dažādas prasmes 
un iemaņas. Miķeļdienas svētki 
vienmēr paiet, jautri tirgojoties  ar 
pašu darinātiem dabas materiālu 
veidojumiem. Mārtiņos paši 
iejutāmies ”čigāniņu’’ lomās, 
skandējot tautasdziesmas, ejot 
rotaļās un dejojot latviešu tautas  
dejas. Latvijas dzimšanas dienas 
svinībām ar īpašu patriotismu  
tiek apgūtas tautasdziesmas 
un dejas. Gada skaistākajiem 
un gaidītākajiem svētkiem – 
Ziemassvētkiem – gatavojām 
uzvedumu pēc M.Stārastes pasakas 

“Sprīdītis” dejo kopā ar pleskaviešiem

Salasi pili, salasi Cesvaini
Arī šogad Cesvaines tūrisma 

informācijas centrs rīko skolēnu 
iecienīto lielo piedzīvojumu spēli  
„Salasi pili, salasi Cesvaini”. 
Līdz jūlija vidum skolēnu klašu 
kolektīvi ir aicināti piedalīties 
šajā spēlē. Skolēni saņem karti 
un, sekojot norādēm, savāc puzles 
gabaliņus, kas veido Cesvaines pils 
attēlu. Šī gada jaunums – aktivitātes 
par medību tēmu. Trīs labākajām 
komandām balvā – ekskursija. 
Atsaucība ir liela, līdz 13. jūnijam 
ir startējušas 15 komandas. 

Maija beigās notika aizraujošs 
noslēguma pasākums pagājušā 
gada piedzīvojuma spēles 
„Salasi pili, salasi Cesvaini!” 
dalībniekiem. Skolēni uz Cesvaini 
brauca no dažādām skolām – 
Preiļiem, Alūksnes, Gulbenes, 
Rīgas, Jēkabpils un citām, 

’’Mazā eglīte’’. 
Grupai saņēmām 
skaistu dāvanu no 
vecākiem – CD 
atskaņotāju. Liels 
paldies vecākiem! 
Ar nepacietību bērni 
gaida Meteņus, jo šie 
svētki viņiem saistās 
ar pīrāgu ķeršanu 
un vizināšanos no 
kalna ar ragavām. 
Martā  tradicionāla-
jā koncertā ciemos 
gaidījām mūsu 
vecvecākus. Īpaši 

un sveicām māmiņas ar dziesmām 
un pašu darinātiem ceriņzariem. 
Visa gada laikā katru mēnesi grupā 
notika tematiskie pasākumi, kuros 
aktīvi iesaistījās arī vecāki. Bērniem 
ļoti patika svilpīšu gatavošana 
kopā ar Haralda Priedīša tēti, 
iesaistīšanās pētnieciskajā darbībā 
’’Ko sēsi, to pļausi”. Ar nepacietību 
bērni gaida sporta aktivitātes 
hallē  jau tradicionālajos Sporta 
svētkos. Šogad tie notika, iesaistot  
vecākus. Visa darbīgā mācību 
gada noslēgumā – mūsu izlaidums, 
kurā mēs, sagatavošanas grupas 
darbinieki Jolanta Koroļčuka, 
Agita Auzāne, Mudrīte Briede un 
bērni, teicām lielu paldies visiem 
darbiniekiem, kas veicinājuši 
mūsu bērnu attīstību. Īpašs paldies 
mūsu ilggadējiem darbiniekiem – 

logopēdei Mārai Skridei, sporta 
skolotājai Ilgai  Rumpei un 
mūzikas skolotājai Irēnai Lecītei 
par lielo ieguldījumu, strādājot 
kopā ar mums, profesionāli  
sagatavojot  bērnus skolai. Paldies 
visiem vecākiem par sadarbību 
un atbalstu! Vēlam izturību un 
pacietību, sekojot līdzi bērniem 
skolas gaitās! Mūsu bērni, kad 
izaugs lieli, vēlas kļūt par ārstiem, 
frizieriem,pārdevējiem,skolotā-
jiem, policistiem, advokātiem, 
celtniekiem, māksliniekiem, 
elektriķiem. Lai piepildās viņu 
cerības un sapņi! Bērniem vēlam 
saulainu vasaru, uzkrāt daudz 
enerģijas skolai.  
’’Bērnu dienu sauli ceļā ņemiet līdz, 
Būs ikkatra diena gaiša kā šis rīts’’!

Sagatavošanas grupiņai - darbīgs gads“Zaļā” prakse
Cesvaine kļuvusi par iecienītu 

vietu, kurā mākslas skolu audzēkņi 
izvēlas pavadīt savu plenēra praksi. 
Jūnija sākumā desmit dienas Rīgas 
Dizaina un mākslas vidusskolas 
(RDMV) 60 audzēkņi zīmēja un 
geznoja Cesvaines ainavas, ēkas, 
dzīvniekus un citas lietas. Ivonna 
Zīle, RDMV plenēra prakses 
vadītāja stāsta, ka viņu skolas 
audzēkņi ne pirmo reizi dodas 
uz Cesvaini. “Cesvaine ir zaļa, 
te ir ainaviska daba, vēsturiskas 
ēkas, un audzēkņi var izvēlēties, 
ko zīmēt. Nebūt ne mazsvarīga 
ir saimnieciskā puse, lai pilsētā 
vienlaicīgi spētu izmitināt un 
paēdināt lielu audzēkņu skaitu. Tā 
kā Cesvaines internātskola to var, 
mēs jūsu pilsētu esam iecienījuši.” 

Prakses noslēgumā – 9. jūnijā 
Cesvaines pilī bija skatāmi visi 
audzēkņu desmit dienās tapušie 
darbi, kopskaitā ap 1000 zīmējumu, 
gleznojumu un skiču.

27., 28. maijā Cesvaines 
vidusskolas tautas deju 
ansamblis „Sprīdītis”, Dzelzavas 
jauniešu kolektīvs „Zīļuki” 
un Pleskavas apgabala bērnu 
un jauniešu centra „Raduga” 
horeogrāfiskais deju ansamblis 
„Russkije uzori” piedalījās 
tautas deju festivālā „Latvju 
bērni danci veda” Jēkabpilī. 

Festivālā, kurš notika Krustpils 
estrādē, piedalījās tautas deju 
kolektīvi no Latvijas skolām. 
Dalībnieku skaits bija 4000. 
Katrs novads uz Krustpili veda 
savu  programmu. Cesvaines 
novadu pārstāvēja „Sprīdīša” četri 
kolektīvi, kā arī Dzelzavas „Zīļuki” 
un Russkije uzori”, kas dejoja kopā 
ar cesvainiešiem. Cesvainiešiem 

gaidīta ir Joku diena, kad varam 
rādīt savas aktieriskās dotības, 
bet šogad  mums ļoti patika 
meklēt tērpus un cepures. Aprīlī 
organizējām  projektu nedēļu 
’’Ciemos pie Meža mātes’’, kad  
iepazinām meža  kokus, puķes, 
pētījām meža veltes, gatavojām no 
tām noformējumu grupai. Bērni 
radoši izmantoja dabas materiālus 
dažādos tēlotājdarbības veidos. 
Devāmies apciemot Madonas 
novada Meža māti uz Vestienas 
pagasta “Pakalniešiem’’. Kopā 
ar bērniem vecāki gatavoja 
grāmatiņas par mežu. Izdevām 
vietējās avīzes “Varavīksne’’ 
8.numuru. Maijā piedalījāmies 
Ģimenes dienai veltītajā pavasara 
koncertā Cesvaines vidusskolā, 
kur iejutāmies “mednieku” lomās 

29. maijā Cesvaines pils ziemeļu 
terasē pulcējās kupls pulks bērnu, 
viņu vecāku, vecvecāku. Sanākušie 
piedalījās Cesvaines kultūras 
nama organizētajā pasākumā, 
kas notika Starptautiskās bērnu 
aizsardzības dienas ietvaros. 
Mazie sniedza skaistu koncertu 
saviem mīļajiem. Parkā visi kopā 
rotaļājās, dziedāja un spēlējās ar 
draudzīgo sunīti Pifu. Pasākumā 
piedalījās Cesvaines pirmsskolas 
„Brīnumzeme” bērnu vokālais 
ansamblis “Domiņa” un Cesvaines 
kultūras nama bērnu deju kolektīvs 
“Ritms un hiphop”. Kultūras nama 
direktore Kristīne Aumele pateicas 
mūzikas skolotājai Irēnai Lecītei 
un deju kolektīva vadītājai Līgai 
Kubai par darbu.

Kopā ar Pifu

Guna Graudiņa

bija gods atklāt festivālu. Skatītāji 
un deju speciālisti Cesvaines 
programmu atzina kā savdabīgu un 
interesantu, kam īpašu „rozīnīti” 
deva pleskavieši, kuri krievu 
tērpos dejoja latviešu tautas dejas. 
Tas visiem bija pārsteigums. Par 
to jāpateicas Jānim Šķēlem, kurš 
vairākkārt devās uz Pleskavu, lai 
iemācītu krievu bērniem latviešu 
deju soļus. Bērni priecājās, ka 
viņus festivālā atbalstīja tik daudz 
vecāku un skolotāju. Skolēnu 
vecāki saka paldies Jānim Šķēlem 
par uzņēmību un personīgo 
ieguldījumu, gatavojoties festivā-
lam, Marikai Šķēlei par tērpu 
sagatavošanu, palīdzēšanu 
un klāt būšanu. Šajās dienās 
bērni ļoti sadraudzējās. Krievu 

kopā 18 klases. Visaktīvākie 
dalībnieki, kas arī uzvarēja, ir no 
Preiļiem. Viņi iesūtījuši visvairāk 
un visinteresantākos stāstus, 
zīmējumus, fotogrāfijas, tādējādi 
uzzinot daudz jauna par Cesvaini 
un novadu.   

Lūk, viens no dalībnieku 
darbiem, kuru rakstījusi Marita 
no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 8. 
klases.

„Kad klasē domājām, kur 
braukt ekskursijā, visvilinošākais 
bija braukt uz Cesvaini. Konkursa 
galvenā balva bija palikt pa nakti 
Cesvaines pilī. Lai pie tās tiktu, 
pildījām dažādus uzdevumus: 
kopīgi lasījām norādes, izstaigājām 
pili, izskraidījām pa pilsētu. 
Mēģinājām rast atbildes, skatoties 
uz dabas skatiem, iztaujājām pat 
vietējos iedzīvotājus. Vadoties 

“Nu bērnība tev sveikas saka, 
Jo jāiesāk ir skolas taka!’’

bērni jauniegūtajiem draugiem 
mācīja rotaļas, cesvainieši 
mācījās runāt krieviski, visi kopā 
spēlēja basketbolu un darīja 

citas aizraujošas lietas. Līdz 
ar to šķiršanās mirklis bija 
ļoti emocionāls. Bet būs taču 
atkalredzēšanās!   

pēc norādēm, 
mēs šoferim 
stāstījām ceļu, 
kā nokļūt 
v a j a d z ī g a j ā 
vietā. Kur tik 
mēs nebijām! 
Skrējām pa 
d u b ļ i e m , 
pa vētras 
i z p o s t ī t i e m 
mežiem, kāpām 
augstā kalnā, 
kur daudzi 
pakrita, pie lielā 
akmens es izmežģīju kāju. Mēs 
bijām „Jurgucos”, kur ir kazas. 
Dzirdējām daudz nedzirdētu lietu 
par kazām. Mūs pacienāja ar kazas 
gaļu un sieru. „Pakavos” mēs jājām 
ar zirgiem. 

Atceļā bijām noguruši, bet 

priecīgi par dienā piedzīvoto. Es 
domāju, ka katrs no mums pārcilā 
atmiņā tās dienas jautros un ne 
tikai jautros notikumus. Mēs 
arvien pārskatām tās dienas bildes 
ar smaidu sejā.”

Agita Auzāne, skolotāja

Foto no iestādes arhīva
Sagatavošanas grupiņas audzēkņi  ar savām skolotājām.

“Sprīdītis” ar interesi vēro krievu draugu dejotprasmi.

Guna Graudiņa

Gunas Graudiņas foto

I.Kalnas-Elksniņas foto 
Uz tilta dalībniekiem jāpārvar šķēršlu josla.

Emīla Glūdiņa zīmējums

Marta un Tomass ar Pifu.



Izlaidumi Cesvainē
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“Sprīdītis” ar interesi vēro krievu draugu dejotprasmi.

Pirmsskolas “Brīnumzeme” absolventi, skolotājas Ilze Ozoliņa, Daina Stikāne, 
Maija Zvaigzne.

Cesvaines vidusskolas 9.a klase, audzinātāja Valda Sabule.

Pirmsskolas “Brīnumzeme”  absolventi skolotājas Agita Auzāne, Jolanta Koroļčuka, Mudrīte Briede.

Cesvaines vidusskolas 9.c klase, audzinātāja Iveta Korneta.

Cesvaines internātpamatskolas 9.klase, audzinātājas Vinete Grauzdule un Gunta Elksnīte.

Cesvaines vidusskolas 9.b klase, audzinātāja Irena Rubiņa.

Cesvaines vidusskolas 12. a klase, audzinātāja Sarmīte Lukša. Cesvaines vidusskolas 12. b klase, audzinātāja Ina Šulce.
Gunas Graudiņas, Aivara Šķēla un pirmsskolas “Brīnumzeme” arhīva foto
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Miruši

Apsveikumi

Cesvaines pašvaldība

AfišaPaaugstinās maksa par atkritumiem

Pirmsskolas “Brīnumzeme” kolektīvs

Ausma Lucija Vanaga 1928. – 2011.
Guntis Krasts 1970. – 2011.
Raimonds Duks 1976. – 2011.
Uldis Linde 1935. – 2011.

Laikā, kas pieder mums,
Tālāk prast cīnīties
Un dzīves skaistumā
Iekļauties. 

Parakstu vākšanā „Grozījumi 
Latvijas Republikas Satversmē” 
ierosināšanai, kas notika no 11. 
maija līdz 9. jūnijam Cesvaines 
novadā parakstījušies 227 vēlētāji.

17. – 30. jūnijs – Kraukļu biblio-
tēkā izstāde „Līgo, līgo Jāņu 
nakti”.

23. jūnijā plkst. 22.00 Līgo 
nakts zaļumballe kopā ar grupu 
„Cesvainieši”. Ieeja – bez maksas.

3. – 10. jūlijs – Pasaules latviešu  
ģimeņu nometne “3x3” Cesvainē. 

1. jūlijā – Cesvaines kultūras 
nama atklāšanas svētki.

8. jūlijā plkst. 20.00 Cesvaines 
pils pagalmā koncerts – 

uzstājas deju grupa Gwerinwyr 
Gwent (Velsa), dāmu deju grupa 
„Kamenes”, Cesvaines pūtēju 
orķestris.

16. – 17. jūlijs – Cesvaines teātra 
festivāls „Teātris pagalmos 2011.”

30. jūlijā Cesvaines pils parka 
svētki.

31. jūlijā Kraukļu skolā teātra 
izrāde, pēc tam balle.

6. augustā dāmu deju grupu 
festivāls „Dāliju dancis”.

13. augustā – „Piedzīvojumu 
spēles uz 57 paralēles Cesvainē”. 
Nakts diskotēka kopā ar Samantu 
Tīnu.

Aicinām darbā “Saules” 
veikalā Cesvainē, A.Saulieša 
ielā 2:

- veikala vadītāju;
- vecākos pārdevējus;
- informācijas ievadīšanas 

operatoru;
- pārdevējus - kasierus;
- konditorus;
- palīgstrādnieku.
Prasības: 
- vidējā speciālā izglītība;  
- vēlama darba pieredze; 
- labas latviešu un krievu 

valodas zināšanas;
- medicīniskā grāmatiņa;
- obligātas datora prasmes 

operatoram un vadītājam, 
vecākajiem pārdevējiem tās  
tiks uzskatītas par priekšrocību;

- optimisms un vēlme labi 
strādāt;

Piedāvājam: 
- konkurētspējīgu atalgojumu, 

piemaksas atkarībā no darbā 
iegūtiem rezultātiem;

- sociālās garantijas;
- papildu apmācību kursus.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt 

pa faksu: 65421283, pa e-pastu: 
personal@antaris.lv, pa pastu: 
Vidus iela 32, Daugavpils, LV 
5401 personāla nodaļai līdz 
23.06.2011.

Bioloģiskā saimniecība  Preiļu 
novada Saunas pagastā piedāvā 
graudus (1t) un zirņus (ap.3t) 
lopbarībai.

kontaktinformācija t.29128423
    Aina Golubeva, t. 26362317

Dzimuši

Gaišas domas, priecīgu prātu 
un stipru veselību skaistajā 

dzimšanas dienā vēlam 
Zaigai Grasmanei!

Lai katru dienu apmirdz saule 
un silda atmiņas!

Imantam Galejam skaistajā 
jubilejā novēlam daudz gaišas 

mīlestības un veselības 
pilnas dienas!

                             Maiga, Ausma, Inese

Aigars Kromāns jūnijā

Nozīmīgajā dzīves gadskārtā – 
80 gados – sveicam Imantu Galeju! 

Ar visas Latvijas tautas 
atbalstu uz salas Koknesē 
top Likteņdārzs. Nav dienas, 
kad to neapmeklētu cilvēki 
no visdažādākajām Latvijas 
vietām. Pavasarī, vasarā un 
pat vēlā rudenī – arī talcinieki. 
Iemesli, kāpēc cilvēki grib 
iesaistīties, katram ir savi, 
tomēr viņus vieno viena lieta 
– vēlme ar savu darbu palīdzēt 
tapt tam, kas viņiem ir svarīgs.

Likteņdārzs ir piemiņas 
vieta tiem, kas zuduši Latvijai 
20.  gadsimtā – cietuši no 
totalitārajiem režīmiem, bijuši 
spiesti doties trimdā. 

“Likteņdārza” projekta 
īstenotāji lūdz palīdzēt dārza 
veidošanā. Uzņēmumi un 
iedzīvotāji aicināti ziedot 
gan naudu, gan materiālus. 
Amfiteātrim nepieciešami 
laukakmeņi. Iedzīvotājus 
lūdz atvest pa akmenim, bet 
kopā nepieciešams ap 60 
000 akmeņu, tāpēc lūgums 
iesaistīties to vākšanā un 
transportēšanā. Nepieciešamas 
granīta flīzes, pakāpieni, 
betons, elektroinstalācijas 
materiāli, ģeotekstils un cita 
palīdzība. Sīkāka informācija 
pa tālr. 67289535 vai mājas 
lapā: www.liktendarzs.lv

Dusi saldi, māmulīte,
Baltā smilšu kalniņā.
Mīļi bērnus audzināji,
Gaišas dienas vēlēdama.
               tautasdziesma

Kad zaļš skuju raksts klāj 
māmuļai mūžu, esam kopā ar 

Sarmu Blumfeldi viņas bēdās. 
Cesvaines Tautas teātra kolektīvs

 Cesvaines kultūras nama kolektīvs

Mainīsies dzīvē tev prieki un bēdas, 
Ceļi tev kalnā un lejā ies.
Nekad nemeklē atpakaļ pēdas,
Grūti vai viegli – 
uz priekšu tiec.
L. Rozentāle

Apsveicam 
Imantu Galeju 

skaistajā dzīves jubilejā!

Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu viršu medus vākts.
Un pārlūkojot gadu kāres
“Tīrs dzintars” – 
varam secināt.
                I.Mežnora

Ja prieka uguns
reizēm apdzisusi
un gaismas mirkļu
pietrūkstas, ko krāt,
tad dziesmu aicini
uz savu pusi
un dzīvesprieku
atkal atgūs prāts.
         K.Apškrūma

Cesvaines novada dome un 
SIA „ALBA” 2010.gada 5.maijā 
noslēgusi iepirkuma līgumu 
par atkritumu apsaimniekošanu 
Cesvaines novadā. Iepirkuma 
procedūrā SIA ”ALBA” 
piedāvātā cena par atkritumu 
apsaimniekošanu ir Ls 12,56 par 
m3, tai skaitā PVN. Cenu veido 
maksa par atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, uzgla-
bāšanu  Ls 5,42 Ls par m3 bez 
PVN, sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora apstiprinātais tarifs par 
atkritumu apglabāšanu poligonā Ls 
4,96 par m3 bez PVN, kurā iekļauts 
dabas resursu nodoklis (Ls 0,75 par 
tonnu). No 2011.gada 1. janvāra 
spēkā ir dabas resursu nodoklis 
Ls 5,00 par tonnu jeb pieaugums 
ir 4,25 vai Ls 1,06 uz konteineru. 
(tonnā rēķina četrus kubikmetrus). 
Ņemot vērā normatīvajos aktos 
noteikto dabas resursu nodokļa 
palielinājumu noglabājamiem 
atkritumiem poligonos, tai skaitā 
poligonā „Kaudzītes”, Litenes 
pagastā, Gulbenes novadā, maksa 
par atkritumu apsaimniekošanu 
jāpalielina par Ls 1,06.

Pamatojoties uz Cesvaines 
novada domes 2011.gada 
23.maija saistošo noteikumu 
Nr.10 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Cesvaines no-
vadā” 20.punktu, Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 39.panta 

pirmo daļu, ņemot vērā noslēgtajā 
domes iepirkuma līgumā par 
atkritumu apsaimniekošanu 
Cesvaines novadā nolīgto 
maksu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu un sabiedrisko 
pakalpojumu regulatora apstip-
rināto tarifu par atkritumu 
apglabāšanu poligonā, kā arī dabas 
resursu nodokļa palielinājumu par 
atkritumu apglabāšanu poligonā, 

Cesvaines dome nolemj:
Noteikt maksu Ls 11,44 

par m3 sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, ko veido 
maksa par atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, 
uzglabāšanu Ls 5,42 par m3, 
atkritumu apglabāšanas tarifs 
poligonā Ls 4,96 par m3, dabas 
resursu nodoklis Ls 1,06 par m3, 
kopā Ls 13,96 par m3,  tai skaitā 
PVN Ls 2,52, Cesvaines novadā 
ar 2011.gada 1.jūliju.

Cesvaines novada vēlēšanu 
komisija

Palīdzēsim tapt 
“Likteņdārzam”

Aicina darbā

Pārdod graudaugus

Kapusvētki 
ar luterāņu mācītāju
Baznīcas kapos - 
10. jūlijā plkst. 14.30
Kārzdabas kapos -
10. jūlijā plkst. 16.00
Stradukalna kapos - 
10. jūlijā plkst. 17.00
Ķinderu kapos - 
31. jūlijā plkst. 14.30

Konteinera vienas reizes 
izvešanas cena

Konteinera 
tilpums

Ls (ar 
PVN)

0,12 m3 1,67
0,14 m3 1,95
0,24 m3 3,36

0,26 m3 3,62

0,66 m3 9,21

0,75 m3 10,47

1,1 m3 15,35

Trešdien, 22. jūnijā, un svētdien, 
26. jūnijā, pagarināts vilciena 
Rīga - Madona plkst. 21.45 
maršruts  līdz Gulbenei. Gulbenē 
vilciens pienāks 22.57.

Ceturtdien, 23. jūnijā, un 
pirmdien, 27. jūnijā, vilciens 
plkst. 3.57 kursēs no Gulbenes, 
Rīgā pienākot 7.52.

Svētkos izmaiņas 
vilcienu kustībā

Saule nodzisa.
Palika arī pasaule visa.
Tikai cilvēks gāja, 
projām gāja
Uz zemes mājām.
             D. Avotiņa

Izsakām līdzjūtību 
Sarmai Blumfeldei,

no mātes uz mūžu atvadoties.
         Cesvaines kultūras nama kolektīvs

 VEIKALS ’’TOP’’ Cesvainē, 
Rīgas ielā 2, plašā sortimentā 
katru dienu piedāvā svaigas gaļas 
produkciju, kā arī  izdevīgas 
cenas katras nedēļas nogalē. Katru 
mēnesi citiem produktiem akcijas 
cenas. 

Laipni gaidīti!

Baznīcas kapos - 
10. jūlijā plkst. 16.00
Ķinderu kapos - 
31. jūlijā plkst. 16.00

ar katoļu mācītāju

30. maijā Cesvaines bibliotēkā 
notika „Burtu spēļu” noslēgums. 
Lasīšanas veicināšanas pasā-
kumu kopums sākās pagājušā 
gada 12. novembrī un ilga 
pusgadu. 

Pa šo laiku ir izlasītas vairākas 
grāmatas, veidotas interesantas 
lietas, uzzināta noderīga 
informācija par veselīgu uzturu un 
sevis kopšanu. 

Katram bērnam bija jāizlasa 
vismaz trīs grāmatas no viņam 
atbilstošās vecuma grupas, 
jāpiedalās radošajās pēcpusdienās 
un jāizveido noslēguma darbs 
par sev tīkamāko grāmatu. Reizi 
mēnesī dalībnieki darbojās 
radošajās pēcpusdienās. Pirmajā 
radošajā darbnīcā 1. un 2. klašu 
audzēkņi uzklausīja stāstu par 
to, kā grāmatās nonāk burti, 
iepazina Jura Zvirgzdiņa grāmatu 
„Pele, punkts un Gūtenbergs”, 
vēlāk arī paši veidoja sava vārda 
burta spiedogu. Savukārt 3. un 4. 
klašu bērniem bija vairāk darba 
pēc Latvijas mežos mītošo zvēru 
iepazīšanas Ineses Zanderes 
grāmatā „Latviešu zvēri”. Mazie 
lasītāji 4 reizes devās uz mākslas 
skolu, kur skolotājas Vitas 
Krūmiņas vadībā katrs pats sev 
izveidoja kāda dzīvnieka masku. 
Daži bērnu komentāri: „Es nebiju 
domājusi, ka būs jātaisa maskas, 
tas bija liels pārsteigums”; „Es 
taisīju lāča masku – man ļoti 
patika. Tas bija pagrūts darbiņš, 
bet foršs”; „Man ļoti patika sajūta, 
kad sākumā lika avīzi uz sejas, 
likās, ka maska neizdosies, bet 
sanāca labāk.”  

Kura gan jauniete nevēlētos 
tik lieliski izskatīties kā jaunās 
modeles Ievas Plūmes grāmatā 
„Tauriņpasaule”, tādēļ uz ļoti 

saistošu un noderīgu sarunu ar 
salona „Mora” vadītāju Gintu 
Ustinovu martā tika aicinātas 
vecāko klašu meitenes. Arī 5.-
7. klašu skolnieces varēja radoši 
izpausties – izlasījušas Andrusa 
Kivirehka grāmatu „Sirli, Sīms un 
noslēpumi”. Viņas veidoja katra 
savai slepenajai dienasgrāmatai 
vāka noformējumu. Meitenes 
bija sajūsmā, jo izdevās necerēti 
skaistas dienasgrāmatas. Lūk, 
daži komentāri: „Man ļoti patika 
šī radošā pēcpusdiena, varēju 
daudz iemācīties. Šī darbnīca 
bija labākā no visām, kādās esmu 
piedalījusies”; „Šī bija jauka 
iespēja, kad visi varējām sanākt 
kopā un radoši pastrādāt.” 

„Burtu spēlēm” bija 
pieteikušies 76 lasītāji, ne visi 
izpildīja visus nosacījumus – 
daži nāca tikai uz radošajām 
pēcpusdienām, citi neizlasīja 
vajadzīgo daudzumu grāmatu, 
taču uz noslēguma pasākumu tika 
aicināti tie dalībnieki, kuriem bija 
pa spēkam visu izdarīt. Katrs no 
viņiem saņēma neparastas gardās 
krelles, bet tie, kuri noslēgumā 
iesniedza radošos darbus par sev 
tīkamāko izlasīto grāmatu – vēl 
arī dāvaniņu. Pirms ēst svētku 
kliņģeri, bibliotekāres dalījās 
savās atmiņās par bērnībā lasīto 
mīļāko grāmatu. 

Bērni izveidoja „Burtu 
spēļu” plakātu, tur ierakstot 
savu vērtējumu, asociācijas un 
vēlējumus. Atvadījāmies līdz 
rudenim, kad atkal nāksim kopā, 
lai atklātu, kādas spēles vēl burti 
mums ir sagādājuši.

Noslēgušās “Burtu spēles” 

Līga Čevere, Cesvaines 
bibliotēkas bērnu literatūras 

nodaļas vadītāja


