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Lappusi sagatavoja Guna Graudiņa

"Krauklēnieši" svin 20. jubileju

Paldies piena piegādātājiem 

23. oktobrī folkloras kopa 
"Krauklēnieši" svinēja 20 gadu 
jubileju. 

Pie jubilāra ciemos ieradās un 
sveica  dziedošie draugi – Viļakas 
folkloras kopa "Abrenīte", Madonas 
"Vērtumnieki", Cesvaines senioru 
ansamblis "Virši". "Krauklēniešus" 
sumināja arī novada dome, kultūras 
nams, koris "Cesvaine", pansionāts 
un daudzi citi. Ilggadējie "Krauklē-
nieši" saņēma atzinības rakstu no 
Nemateriālā kultūras mantojuma 
valsts aģentūras, kurus pasniedza 
Latviešu folkloras krātuves dar-
biniece, fi lozofe, profesore Māra 
Mellēna. Jubilāri saņēma arī 
pateicības rakstus no Cesvaines 
novada domes un priekšsēdētāja 
Viļņa Špata. Pēcpusdiena bija 
dziesmām pildīta un aizritēja 
draudzīgā gaisotnē par kuru rūpējās 
paši jubilāri.    

„Krauklēnieši” darbojas Ces-
vaines kultūras nama paspārnē. 
Pateicoties Cesvaines pašvaldības 
atbalstam, 2006.gadā kopa ieguvu-
si jaunu mēģinājumu telpu Kraukļu 
skolā. Kopas vadītāja Baiba Putni-
ņa nenogurstoši ik nedēļas nogali 
ir kopā ar "Krauklēniešiem". Viņi 
apgūst gan jaunas dziesmas, gan 
bauda kopā būšanas prieku, kas 
sniedz pozitīvas emocijas. Ar tām 
pildīti, "Krauklēnieši" gaida katru 
nākamo tikšanās reizi. Kopa gadu 
gaitā ieguvusi savu neatkārtojamo 
seju un "Krauklēniešus" mēs neva-
rētu iedomāties bez Greidiņmātes, 
četrām Dainām, Ermīnītes, Emīli-
jas, Jāņa un pārējiem nenosaukta-

jiem, kuri uz-
ticīgi kopai ir 
daudzus gadus. 
Jubilejas reizē 
ar savējiem 
kopā bija arī 
viens no atpa-
zīstamākajiem 
krauklēnie-
šiem, kuram 
ir veltīta gan 
dziesma, gan 
deja – Imants 
Trimalnieks. 

Kopas va-
dītāja Baiba 
Putniņa stāsta: 
" F o l k l o r a s 
kopa „Krauk-
lēnieši” dibi-
nāta 1990.gadā 
kā Kultūras 

ekspedīciju materiāli no Kraukļiem, 
Sarkaņiem, Vecpiebalgas, Tirzas un 
Lubānas. Ir izveidotas vairākas te-
matiskas gadskārtu un ģimenes ie-
ražu dziesmu programmas, dziedam 
kara dziesmas, ziņģes. Ilgus gadus 
repertuārā ir „Krauklēniešu” teicē-
jas Ainas Greķes izloksnē dziedātās 
dziesmas, Lubānas teicējas Annas 
Gruzītes, Bērzpils teicējas Broņisla-
vas Martuževas, kā arī Vecpiebalgas 
teicējas Martas Šūteles dziesmas un 
ziņģes.

„Krauklēniešu” dalībnieku sa-
stāvā ir 10 līdz 20 dziedātāji, gadu 
gaitā tas mainījies, bet ir dziedātāji, 
kas kopā darbojas jau kopš tās di-
bināšanas. 

Aktīvu darbību kopas populari-

Asma Greidiņa
Daina Ozoliņa
Līvija Briģere
Ārija Lielķikute
Daina Galeja
Imants Galejs
Jānis Stoļerovs
Veronika Dzenava
Volfgangs Hesse
Daina Brasla

Ik gadu a/s "Cesvaines piens" 
rīko pasākumu, kurā saka paldies 
saviem piena piegādātājiem. Lai 
piedalītos godināšanā un atpūstos 
uz pasākumu "Nītaures dzirna-
vās" devās 32 piensaimniecību 
pārstāvji. "Cesvaines piens" sa-
viem sadarbības partneriem pa-
sniedza balvas par lielākā piena 
daudzuma, kvalitatīvākā piena 
piegādi, par sadarbību un citas. 

"Cesvaines piena" valdes locekle 
Gunta Rozenberga stāsta, ka rūp-
nīca sadarbojas ar gandrīz četrdes-
mit zemnieku saimniecībām un di-
viem piensaimnieku kooperatīviem, 
no kuriem deviņas saimniecības ir 
no Cesvaines novada.

Saglabājot iepriekš krātās tra-
dīcijas jau kopš 1921. gada piena 
produktu pārstrādē un ražošanā, 
uzņēmums veiksmīgi darbojas vēl 
joprojām. "Cesvaines piena" pie-
gādātāji ir gan mazas saimniecības 
ar desmit govīm, gan piensaimnieki 
līdz pat simts govju lielam ganām-

pulkam. Uzņēmums 
kļuvis par vienu no 
lielākajiem nodokļu 
maksātājiem un darba 
devējiem Cesvaines 
novadā. Rūpnīcā strā-
dā  88 darbinieki, no 
kuriem puse nodarbi-
nāti ražošanā. 

Pērn uzņēmums 
spēra nozīmīgu soli 
attīstībā, sekmīgi 
realizējot iekārtu un 
cehu modernizācijas 
projektu ar Eiropas 
Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai 
fi nansējuma atbalstu. 
Ir iegādātas jaunas 
modernas iekārtas, 
kas būtiski atvieglo 

• Zelta Govs – z/s Egļukalns Jā-
nis Sirmais no Liezeres pagasta 
- par ilgstošu un veiksmīgu sa-
darbību  
• Zelta Teļš-  z/s Kalna Putni 
Jānis Starcis no Aronas pagasta 
- Par Straujāko Saimniecības 
Attīstību 
• Zelta Slaucene z/s Mūrnieki  
no Galgauskas pagasta Un z/s 
Mazdzērbi no Dzelzavas pag. 
– Par Lielāko Piena Pieauguma 
Kāpumu 
• Zelta Govs LPKS Piebalga un 
LPPKS Trikāta KS – Par lielā 
piena daudzuma piegādi 

Zemkopības Ministrijas 
Lauksaimniecības Datu Centrs 

z/s Egļukalns, Kalna Putni, 
Mūrnieki un Mazdzērbi piešķir 
krotālijas (zīmes dzīvnieku ap-
zīmēšanai).

CP Izvirza Zemnieku Saeimas 
un Latvijas Avīzes  konkursam 
„ Senču aicinājums” jaunu un 
aktīvu zemnieku -  Jāni Jēgeri, 
no z/s Lejas Zosēni saņem „Zelta 
piena krūzi”

• Visos starptautiskajos festi-
vālos „Baltica”, kas notikuši 
Latvijā.
•  K.Barona gadadienas Zinātnis-
kajās konferencēs un pasākumos 
Rīgas Latviešu biedrībā Rīgā. 
•  Uzstājusies Kraukļos, Cesvai-
nē, Madonas rajonā, kā arī citos 
Latvijas novados. 
•  Katru gadu – Ziņģu un stāstnie-
ku festivālos Barkavā un Viļānos. 
2004.gadā Uldis Monaks ieguvis 
„Labākā stāstnieka” titulu.
• 2006.gadā dziedātāja Hermī-
ne Doze kopā ar māsu Emīliju 
Ivanovu ieguvusi galveno balvu 
Ziņģu vakarā Viļānos. 
•  Sadarbojas ar Madonas nova-
da skolām, popularizējot novada 
folkloras materiālus un gadskārtu 
ieražas.

 "Krauklēnieši" 
Dalībnieki

Ermīne Doze
Emīlija Ivanova
Maija Zvaigzne
Rita Muceniece
Baiba Putniņa
Līga Greidiņa
Agnese Grosa
Vita Krūmiņa
Raitis Jakovičs
Ilga Treknā

Folkloras kopa 
„Krauklēnieši” piedalījusies:

zēšanā un Kraukļu vēstures saglabā-
šanā veikuši kopas dalībnieki Asma 
Greidiņa un Uldis Monaks . 2003. 
gadā kopai pievienojas Baltkrievijas 
latviešu ciemā Latbirzē dzimušās 
māsa Hermīne Doze un Emīlija Iva-
nova, līdz ar to kopas repertuārs tiek 
papildināts ar Latbirzē dziedātajām 
dziesmām, dejām un ziņģēm. Pie 
mums dzied arī Cesvainē dzīvojošais 
vācietis Volfgangs Hesse." 

"Krauklēnieši" paldies saka saviem 
atbalstītājiem – Kraukļu bibliotēkai, 
Cesvaines kultūras namam, Cesvai-
nes domei, a/s “Cesvaines piens” , 
konditorei Daigai Iškānei, salonam 
"Divi Torņi" un brīvdienu mājai “Pie 
sievasmātes”.

"Cesvaines piena" 
piešķirtās nominācijas 

"Cesvaines piens" valdes priekšsēdētāja Dzintra Simsone (pa kreisi) un nominanti.
G.Rozenbergas foto

ražošanas procesu.
Bez galvenajām nominācijām,  

zemnieki saņēma arī dāvanu kar-
tes atpūtai no viesu nama „Nītaures 
Dzirnavas”.

Balvas gatavoja keramiķis 
Arnis Preiss no Skultes. Bez tam 
pasākums tika arī fi lmēts. Mēs to 
redzēsim raidījumā "Dzīvīte" un 

LTV 7 raidījumā „Vārds uzņēmējam”, 
ko pārraidīs 31.oktobrī. 

fonda kopas sastāvdaļa. Tās di-
binātāja bija televīzijas režisore 
Zinaīda Sukure – Dekšņa, kura 
centās saglabāt un atjaunot senās 
folkloras un amatniecības tradīci-
jas Kraukļu pagastā. Kopas pirmā 
vadītāja bija valodniece un dziesmu 
zinātāja Maija Poiše, kas jau kopas 
pirmsākumos centās apzināt un sa-
glabāt novada tradīcijas.

No 1992. gada kopu vadu es 
un tās darbība saistīta ar Latvie-
šu folkloras krātuvi. Repertuārs 
tiek papildināts ar dziesmām, kas 
Kraukļos un Cesvainē pierakstītas 
19.gs.beigās un 20.gs. sākumā. 
Kopa uzsāk sadarbību ar teicē-
jām Kraukļos un Lubānā, grupas 
repertuārā tiek izmantoti folkloras 

"Krauklēnieši" savā jubilejā.
Gunas Graudiņas foto
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 29. septembra ārkārtas 
domes sēdē 

Cesvaines Ziņas

• Izdeva saistošos noteikumus        Nr. 8 „Par 
grozījumiem Cesvaines novada domes 2010. gada 
4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Cesvaines 
novada domes 2010. gada budžets”. Skatīt tabulas.

• Nolēma izlietot Ls 151 no ziedojumu konta 
projektora ekrāna iegādei un Ls 184 biroja krēslu 
iegādei muzeja darba kvalitātes un efektivitātes 
uzlabošanai.

• No pils ziedojumu konta nolēma izlietot Ls 700 
Cesvaines pils kamīna restaurācijas darbiem 2010. 
gadā. 

• Nolēma pieņemt bezatlīdzības lietošanā apkures katlu 
no Valsts mežu dienesta Madonas virsmežniecības, 
kas atrodas Dārzu ielā 4, apkures nodrošināšanai 
dzīvojamās mājā sDārzu ielā 2 un Dārzu ielā 4 a 
un Madonas virsmežniecības administratīvajā ēkā 
Dārzu ielā 4 2010./2011. gada apkures sezonā. 
Nolēma ieteikt māju iedzīvotājiem sasaukt 
iedzīvotāju sapulci un aicināt nomaksāt parādu. 
Apkuri uzsāks pēc parāda nomaksas.  

21. oktobra domes sēdē 

V.Špats, domes priekšsēdētājs 

Saistošie noteikumi Nr. 9, Cesvainē, 2010.gada 21.oktobrī
Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2010. gada 4. februāra saistošajos noteikumos nr. 2 
„Cesvaines novada domes 2010. 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 2010.gada pamatbudžeta ieņēmumus par 201755 latiem un apstiprināt 2217412 latu apmērā sa-
skaņā ar 1. pielikumu.
2.Palielināt Cesvaines novada domes 2010.gada pamatbudžeta izdevumus par 201455 latiem un apstiprināt 2 329606 latu apmērā sa-
skaņā ar 2. pielikumu.

1.pielikums
Cesvaines novada domes 2010.gada 21. oktobra saistošajiem noteikumiem nr.9
Cesvaines novada domes pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2010. gadam (latos)

Nosaukums
Apstipri-

nātais gada 
plāns (latos)

Grozījumi 
(latos)

Apstipri-
nātais gada 

plāns ar 
grozījumiem 

(latos)
I KOPĀ IEŅĒMUMI 2 015 657 201 755 2 217 412
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 676 877 4 229 681 106
III Nodokļu ieņēmumi 661 906 3 800 665 706
Tiešie nodokļi 661 906 3 800 665 706
Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales konta            8 454 0 8 454
Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada ieņēmumi 606 228 0 606 228
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi                        35 448 2000 37 448
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi                                   3 700 0 3 700
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 7 433 1 800 9 233
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi                                500 0 500
Nekustamā īpašuma nodoklis – mājokļa nodoklis                                                 143 0 143
IV Nenodokļu ieņēmumi 14 971 429 15 400
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs                                                                800 0 800
Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšana                                             800 0 800
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās                                                               500 180 680
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu                                                                 250 0 250
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības                                                                                                                            35 0 35
Pārējie naudas sodi                                                                                                                                                  1 000 80 1 080

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas  izmantošanas (licences)                                                                   56 0 56
Maksājumi tranzītā domei                                                                                             863 1 864
Maksājumi tranzītā sociālās aprūpes nodaļai                                                                       7 0 7

Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā – veselības apdrošināšana                                            785 168 953
Citi nenodokļu ieņēmumi                                                                                                                           8 820 0 8 820
Ieņēmumi starpnovadu represēto konferencei                                                                                                         940 0 940
Dažādi ieņēmumi                                                                                                                                      59 0 59
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas                               56 0 56
Kredīts Tautas nama un bibliotēkas renovācijai                                                                           57 000 -1 376 55 624
Kredīts tautas nama iekštelpu rekonstrukcijai                                                           52 823 0 52 823
Kredīts pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai                 29 000 0 29 000
V Transfertu ieņēmumi 1 095 736 192 139 1 287 875
Dotācija pedagogu darba samaksai – mūzikas un mākslas skola                                                 32 922 0 32 922
Dotācija mācību grāmatu iegādei                                                                                          280 0 280
Dotācija brīvpusdienām                                                                                          2 800 0 2 800
Dotācija bērnu namam                                                                                   54 000 0 54 000
Dotācija par iemītniekiem pansionātā                                                      9 000 0 9 000
No Labklājības ministrijas ieskaitītā dotācija par GMI un dzīvokļa pabalsta atmaksu               16 560 2 500 19 060
Mērķdotācija bibliotēku nodrošināšanai ar bezmaksas internetu un datoru izmantošanu               816 0 816
Dotācija pedagogu darba samaksai – vidusskola                                                                232 481 75 121 307 602
Dotācija pedagogu darba samaksai – internātpamatskola                                                             110 733 30 135 140 868
Dotācija internātpamatskolai                                                                              119 578 44 287 163 865
Dotācija 5.,6.gadīgo apmācībai                                                                                     16 840 5 096 21 936
Mērķdotācijas izglītības pasākumiem – dabas zinātņu kabinetiem                                             41 964 0 41 964
Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda                                                                                        303 285 0 303 285
Vides ministrija – maksājums energoefektivītātes paaugstināšanas projektam                506 0 506
Lauku atbalsts dienests – dotācija kultūras namam un Cesvaines bibliotēkai                      23 000 0 23 000
Pārējie valsts budžeta iestāžu  apitālo izdevumu transferti pašvaldībām-autobusa iegāde              0 35 000 35 000
Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai – bezdarbnieki                                                                                    40 913 0 40 913
Ieņēmumi par valsts budžeta finansējuma daļu ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai  (internātskola) 9 158 0 9 158
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai                                                     80 900 0 80 900
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi 104 221 6 763 110 984
Ieņēmumi no vecāku maksām 2009.g.                                                     244 0 244
Skolas kafejnīcas ieņēmumi                                                                                                                    7 000 1 200 8 200
Ieņēmumi no vecāku maksām – ēdināšana                                                                            32 000 1 200 33 200
Uzturmaksa internātpamatskolā 2009..g.                                                                                                           66 0 66
Vecāku līdzfinansējums par mūzikas un mākslas skolu                                                                                                 4 275 0 4 275
Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu                                                                                                    200 0 200
Par ēdināšanu sociālās aprūpes nodaļā                                                                                                5 000 -1 400 3 600
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem – dome 300 -100 200
Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem-internātpamatskola                                                                                                          10 0 10
Ieņēmumi par telpu nomu – dome                                                                                                           600 0 600
Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola                                                                                            466 0 466
Ieņēmumi par nomu – sporta zāle                                                                                                 400 0 400
Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa                                                                      1 200 300 1 500
Ieņēmumi par telpu nomu – pils                                                                                                        91 30 121
Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola                                                                     40 0 40
Ieņēmumi par telpu nomu – mūzikas un mākslas skola                                                                              90 0 90

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 9 „Par grozījumiem 
Cesvaines novada domes 2010. gada 4. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 2 „Cesvaines novada 
domes 2010. gada budžets”. 

• Noteica algu vispārējās pirmsskolas izglītības 
iestādes pedagogiem, kuri izglīto bērnus no pie-
cu gadu vecuma un kuriem samaksu nodrošina 
valsts, zemāko mēneša algas likmi no 2010. gada 
1. septembra. 

• Noteica algas Cesvaines vispārizglītojošo skolu 
direktoriem un profesionālās ievirzes izglītības 
skolas direktorei no 2010. gada 1. septembra līdz 
31. decembrim.

• Atļāva vidusskolas direktoram, veicot tarifikāciju, 
pedagogu zemākajai mēneša algas likmei piemērot 
koeficientu 1,23 un direktora vietnieku tarifikācijai 
– koeficientu 1,39 no 2010. gada 1. septembra līdz 
31. decembrim. 

• Paredzēja domes nākamā gada budžetā Cesvaines 
mākslinieku biedrības organizētajai starptautiska-
jai konferencei „J.M.R.Lencam – 260”, kas notiks 
Cesvaines pilī 2011. gada 22. janvārī, pašvaldības 
līdzfinansējumu līdz Ls 1000.

• Atbalstīja p/a „Cesvaines tūrisma centrs” aktivitāti 
– informācijas ievietošanu par novada tūrisma ob-
jektiem bukletā „Vidzeme”, paredzot tam Ls 210. 

• Līdz 2010. gada 31. decembrim no telpu nomas mak-
sas atbrīvoja austrumu deju kolektīvu „Samira”. 

• No 24. līdz 31. oktobra komandēja priekšsēdētāju 
Vilni Špatu, juristi Sarmīti Melli un redaktori Gunu 
Graudiņu uz Vāciju, kur notiks sadraudzības līguma 
parakstīšana starp Vaijes pagastu un Cesvaines no-
vadu. 

• No 8. līdz 11. novembrim komandēja priekšsēdē-
tāju Vilni Špatu, izpilddirektoru Uģi Fjodorovu, 
projekta vadītāju Ivetu Raimo un šoferi Aleksan-
dru Trofimovu uz Kreivijas pilsētu Volhovu, kur 
notiks sadarbības veidošana starptautiskā projekta 
ietvaros. 

• Nolēma, ka priekšsēdētāju prombūtnes laikā aiz-
vieto vietnieks Juris Rozenbergs.

• No bāriņtiesas pamatlīdzekļu uzskaites izslēdza 
nolietojušos datortehniku.

• Izveidoja darba grupu pretendentu izvēlei nosa-
ukuma „Cesvaines gada cilvēks” piešķiršanai. 

• Piešķīra adreses un nosaukumus: zemei un uz tā eso-
šajam angāram – „Antragu angārs” un jaunai mājai 
Grašos – „Ošlejas” – adresi – „Sudraba vītoli”.

• Noteica papildus zemes izmantošanas mērķus 60 
nekustamajiem īpašumiem.

• Nodeva Cesvaines novada teritorijas plānojuma 
2008. – 2020. gadam grozījumu 2. redakciju sa-
biedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
attiecīgajām institūcijām. 

• Piekrita, ka SIA „Internet Datorspēļu Pasaule” 
sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus Pils 
ielā 1 a, Cesvainē. 

• Piekrita, ka vienam Galgauskas pagasta iedzī-
votājam izsniedz atļauju bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguvei Cesvaines pagastā.

• Apstiprināja Cesvaines un Kraukļu bibliotēkas no-
likumu un lietošanas noteikumus. 

• Atbalstīja nodibinājuma „Fonds Grašu bērnu cie-
mats” valdes locekļa Kristofa Aleksandra izvirzī-
šanu valsts augstākā apbalvojuma saņemšanai. 

Naudas līdzekļu atlikums 01.01.2010. Ls 179439.-
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V. Špats, domes priekšsēdētājs 

Cesvaines novada domes pamatbudžeta izdevumu plāns 2010. gadam latos
2.pielikums

V. Špats, domes priekšsēdētājs 

"Miķeļi" bērnudārzā
29. septembrī Miķeļdienas tirgū Saim-

niece un Rūķis Miķelis – skolotājas no 1. 
jaunākās A grupas – Jolanta Štromberga 
un Dzintra Šantare aicināja visus uz jautru 
tirgošanos. Katra vecuma grupa uz tirgu iera-
dās ar savu priekšnesumu – dziesmām, dejām, 
rotaļām. Muzikālo pavadījumu un rotaļas orga-
nizēja mūzikas skolotāja Irēna Lecīte. 

Sagatavošanas grupas bērni un skolotājas 
Agita Auzāne un Jolanta Koroļčuka pastāstī-
ja, ka visas rudens veltes ir radušās ar Jumīša 
svētību un visus iepriecināja ar latviešu tautas 
dziesmu „Kur, Jumīti, tu gulēji?”

Vidējās grupas bērni kopā ar skolotājām 
Ilgu Rumpi un Allu Isačenko inscenēja stāstu 
par rudzu maizi.

Tirgū tiek godināts kartupelis, kas ir tikpat 
svarīgs kā maize, visiem kopā dziedot dziesmu 
„Kartupelis”.

Jaukta vecuma grupas bērni un skolotāja Ilze 
Ozoliņa iepazīstināja ar rudens veltēm mežā un 
dziedāja D. Cabes dziesmu „Trīs vai čiks”.

Vecākās grupas bērni, skolotājas Sandra 
Ruduka un Alita Jēgere pastāstīja par pupām 
I. Surudas rotaļdziesmā „Pupu dziesma”.

2. jaunākās grupas bērni, skolotājas Jana 
Medniece un Sandra Āriņa skandēja latviešu 
tautasdziesmas par āboliem. Kā zināms, āboli 
ir ne tikai garšīgi, bet arī vitamīniem bagāti.

1. jaunākās A grupas bērni priecājās par 
bagātīgo ķirbju ražu.

Saimniece un Rūķis Miķelis sumina Miku 
no sagatavošanas grupas vārda dienā, aicinot 
visus kopīgās rotaļās. Un pēc tam visi devās 
iepirkties, par naudiņu izmantojot latviešu 
tautasdziesmas par Miķeli, rudeni un dabas 
veltēm.

Paldies bērniem, skolotājām par ieguldīto 
darbu un īpaši vecākiem, gatavojot „preci” 
Miķeļdienas tirgum.

Jolanta Štromberga, Dzintra Šantare

Pasākuma dalībnieki iepazīstas ar meža veltēm.

Visi aplūko plašo tirgus piedāvājumu. 
Foto no iestādes arhīva

Ieņēmumi par telpu nomu – internātpamatskola                                         2 138 400 2 538
Ieņēmumi par nomu – veselības centrs     2009.g.                                   36 0 36
Telpu noma – mūzikas un mākslas skola 2009..g                                                  78 0 78
Par telpu nomu internātpamatskola 2009                                                541 0 541
Ieņēmumi no kustamā īpašuma izmantošanas – dome          224 0 224
Auto skolas automašīnas nomas maksa 2009.                                       308 0 308
Ieņēmumi par kustamā īpašuma iznomāšanu – mūzikas un mākslas skola                 10 0 10
Ieņēmumi par kustamā īpašuma iznomāšanu – internātpamatskola                 6 0 6
Ieņēmumi par zemes nomu                                                                        300 0 300
Uzturēšanās pansionātā 2009.g,                                                                            2 381 655 3 036
Maksa par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs-līdzfinansējums                2 500 0 2 500
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs –VSAA pensijas         31 500 5 400 36 900
Ieņēmumi par biļešu realizāciju – kultūras nams                              1 400 0 1 400
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – dome              541 0 541
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – sociālās aprūpes nodaļa                                                    130 15 145

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem maksājumiem internātpamatskola                                                     400 100 500

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem – PII                                            1 500 0 1 500
Pārējie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem – kultūras nams                                   510 0 510
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem                                                       0 73 73
Personāla ēdināšana izglītības iestādē –vidusskola, PII                              4 000 -1 000 3 000
Personāla ēdināšana internātpamatskolā                                                          530 180 710
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi                                        60 0 60
Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi                                                5 0 5
Par avīzi “Cesvaines Ziņas”                                                        788 0 788
Auto kursi                                                                             1 000 0 1 000
Apbedīšanas pakalpojumi (Ķinderu kapi)                                                150 0 150
Ēdināšanas pakalpojumi –vidusskola                                                     400 0 400
Ēdināšanas pakalpojumi – internātpamatskola                                                        440 -300 140
Veļas mazgāšana – internātpamatskola                                                    16 10 26
Par avīzi "Cesvaines Ziņas" 2009.g.                                                    12 0 12
Ieņēmumi par ēdināšanu 2009. g.                         335 0 335

 Atlīdzība 
  Preces 

un pakal-
po-jumi 

Pro-
centu 

izdevu-
mi

 Pamat-
kapitāla 

veidošana

Sociālie 
pabalsti

Tran-
sferti

 Kredīta 
pamat- 
summas 
atmaksa

Izdevumi 
kopā

Gro-
zījumi 

+/-

Dome 78144 44 011 0 1 119 0 0 0 122991 1891
Zemes ierīkotājs 3916 4726 0 0 0 0 0 8642 0
Pils 15413 16555 0 0 0 0 0 31968 0
Pašvaldības aģentūra 0 9863 0 0 0 0 0 9863 0
Būvvalde 0 4680 0 0 0 0 0 4963 0
Sabiedriskā kārtība 0 130 0 0 0 0 0 130 0
Dome kopā: 97473 79965 0 1119 0 0 0 178557 1891
Grāmatvedība 30322 4060 0 300 0 0 0 34682 0
Vidusskola 437825 145350 0 564 0 0 0 583739 73789
Skolas būvniecība 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internātpamatskola 233752 82924 0 1317 0 0 0 317993 76808
Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde 128088 29856 0 0 0 0 0 157944 5096
Mūzikas un mākslas skola 52618 5291 0 200 0 0 0 58109 6
Skolu savstarpējie norēķini 0 10500 0 0 0 41000 0 51500 0
Izglītība kopā: 882605 277981 0 2381 0 41000 0 1203967 155699
Sociālais dienests 20111 2383 0 0 53210 6423 0 82127 7000
Sociālās aprūpes nodaļa 55787 51359 0 530 0 4320 0 111996 -3960
Grašu bērnu ciemats 0 0 0 0 0 54000 0 54000 0
Bāriņtiesa 10265 1130 0 0 0 0 0 11395 0
Sociālā aprūpe kopā: 86163 54872 0 530 53210 64743 0 259518 3040
Labiekārtošanas nodaļa 23284 36396 0 9565 0 0 0 69245 4735
Labiekārtošana kopā: 23284 36396 0 9565 0 0 0 69245 4735
Kultūras nams 30453 11420 0 341 0 0 0 42214 654
Kraukļu bibliotēka 7120 4642 0 950 0 0 0 12712 0
Cesvaines bibliotēka 25891 9061 0 2800 0 0 0 37752 0
"Cesvaines Ziņas" 5296 2845 0 290 0 0 0 8431 436
Kultūra kopā: 68760 27968 0 4381 0 0 0 101109 1090
Praktizēšanas pasākumi, darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai 5 833 4 717 0 0 38 129 0 0 48679 0
Dabas zinātņu un matemātikas apguves uzlabošana vidusskolā 2 318 5 330 0 53 037 0 0 0 60685 0
COMENIUS partnerība vidusskolā 0 9 338 0 327 0 0 0 9665 0
Autobusa iegāde vidusskolai 0 0 0 35 000 0 0 0 35000 35000

Autobusa iegāde vidusskolai (Šveices projekts) 0 0 0 8 100 0 0 0 8100 0

Tautas nama un bibliotēkas renovācija 0 0 0 60 875 0 0 0 60875 0

Tautas nama iekštelpu renovācija 0 0 0 52 823 0 0 0 52823 0

Madonas ielas posma rekonstrukcija 0 0 0 3 200 0 0 0 3200 0
Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaug-

stināšana 0 0 0 132 361 0 0 0 132361 0

Domes administrācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 0 0 0 1 162 0 0 0 1162 0

Internātpamatskolas informatizācija 0 0 0 11 448 0 0 0 11448 0

Projekti kopā: 8151 19385 0 358333 38129 0 0 423998 35000
Kredītsaistības 0 0 41110 0 0 0 52102 93212 0
Izdevumi kopā: 1166436 496567 41110 376309 91339 105743 52102 2329606 201455

No 2010.gada 22.oktobra 
līdz oktobra līdz 5.decem-
brim Cesvaines novada 
dome nodod sabiedriskajai 
apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai Cesvaines no-
vada teritorijas plānojuma 
2008. – 2020.gadam grozī-
jumu 2.redakciju.

Materiālu izvietoti Cesvai-
nes novada domes sekretariā-
tā Pils ielā 1A, Cesvainē.

Apmeklētāju pieņemšana 
un speciālista paskaidrojumi 
katru otrdienu, trešdienu no 
9:00 līdz 12:00; no 14:00 
līdz 17:00.

Sabiedriskās apspriešanas 
sanāksme notiks 2010.gada 
25.novembrī plkst. 17:00 
Cesvaines novada domē.

Rakstiskos priekšlikumus 
var iesniegt Cesvaines nova-
da domē darba laikā vai sūtot 
pa pastu.

Sabiedriskā apsprie-
šana par teritorijas 

plānojuma 2. redakciju
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Guna Graudiņa

Iznāk grāmata par Kārli SebriDaba gleznās

Nākamgad no 3. līdz 10. jū-
lijam Cesvainē notiks nometne 
„3 x 3”. 

"Trīsreiztrīs" ir nometne, kas 
atbalsta latviešu kultūrvērtības un 
latviskās tradīcijas. Nometne notiek 
katru vasaru Latvijā, Anglijā, ASV, 
Austrālijā un Kanādā. Šo nometņu 
dalībnieki ir ģimenes un tās var būt 
gan pilnas, gan nepilnas. Bieži no-
metnē piedalās ģimenes trīs paau-
dzes – bērni, vecāki un vecvecāki, 
tāpēc arī šāds nosaukums.  Ideja nāk 
no Amerikas, un 1981. gadā Gare-
zerā notika pirmā nometne. 

2. oktobrī Cesvainē bija pirmā 
"3x3" organizatoru tikšanās, uz 
kuru Cesvaines uzņēmējus, tūris-
ma un kultūras dzīves organizatorus 
aicināja "3x3" nometņu ilggadējie 
rīkotāji Krūmiņu ģimene. Viņiem 
nometņu rīkošana kļuvusi par 
dzīvesveidu un sirds darbu. Tā ir 
kustība, ar kuru viņi „saslimdinā-
juši” daudzus tūkstošus cilvēku 
Latvijā. Rīkotāji par to naudu ne-
saņem, toties saņem gandarījumu, 
ka cilvēkiem ir radīts prieks un viņi 
ir ieraudzījuši sevi citā gaismā. 

Nometnes padomes priekšsēdē-
tāja Inese Krūmiņa stāsta par "3x3" 

Nākamvasar Cesvainē būs 3x3 nometne

Rīkotāji – Krūmiņu ģimene, Ausma Ozola un Sarma Kurme.

No 20. oktobra līdz 6. decembrim 
Kraukļu skolā ir apskatāma Dzidras 
Lapsas gleznu izstāde.  

Cesvainiešiem arī agrāk bijusi iespēja 
iepazīt mākslinieces daiļradi. Dz.Lapsas  
darbu kolekcijas kādreiz bijušas skatāmas 
gan pilī, gan bērnudārzā, gan domē. 

Dzidra Lapsa ir kalsnaviete, kur pa-
vadījusi mūža lielāko daļu un dzīvo arī 
šodien. Gleznošana ir viņas vaļasprieks, 
kas savulaik aizsācies pavisam vienkārši 
– kādos bēniņos atrastas pamestas māksli-
nieku eļļas krāsas. Tad rokā tikusi ņemta 
ota un uz kartona gabala sākušies pirmie 
mēģinājumi. Tā kā Dz. Lapsa savos darbos 
ļoti rūpīgi izstrādā detaļas, apkārtējiem tas 
paticis, un viņi darbus novērtējuši atzinīgi. 
Ir gūts arī mākslas speciālistu apstiprinā-
jums – īpaši atzinīgi tikusi vērtēta glezno-
tājas krāsu izjūta. Tā Dzidrai radusies dros-
me turpināt sākto. Spēja gleznot sievietei 
ir dabas dots talants, jo nekādās speciālās 
mākslas skolās viņa nav gājusi. 

80. gados Dzidra iepazinusi savus amata 
brāļus Madonas tēlotājas mākslas studijā, 
kur paretam iegriežas vēl šodien. 

Pati pirmā glezna tapusi 1958. gadā, bet 
visaktīvāk ir gleznots, tieši pensijā aizejot, 
kad tam atvēlēta lielākā daļa pensionāres 
laika.

Gadu gaitā kalsnavietes darbi ceļojuši 
pa daudzām izstādēm, visvairāk pa Mado-
nas rajonu, bet gleznas bijušas redzamas 
arī tuvākās apkārtnes pilsētās un ciemos. 
Māksliniece visas izstāžu vietas un laikus 
ir fiksējusi savos pierakstos, tāpat kā 
gatavos darbus. Nesen gleznu skaits pār-
sniedzis vienu tūkstoti. 

Attīstoties mūsdienu tehnoloģijām, 
gleznas fotografētas un ierakstītas diskos, 
pievienota darbu autores izvēlēta mūzika, 
un nu ikviens Kalsnavas pagasta „Grant-
skalnu” ciemiņš var tos noskatīties. 

Dz. Lapsa glezno pārsvarā ainavas, bet 
ir arī klusās dabas un pa kādam portretam. 
Gleznojumiem raksturīga naivā reālisma 
kvalitāte un vērtība. Tas nozīmē to, ka 
gleznā redzamais ir saprotams un uztve-
rams arī pilnīgam mākslas „nezinītim”. 
Ilgus gadus strādādama Kalsnavas mežu 
pētīšanas stacijā, Dzidra Lapsa bijusi dabas 
vidū, tādējādi no kokiem viņa mācījusies 
izturību un no puķēm – skaistumu. Šī sa-
skaņa vērojama ikvienā viņas darbā.

Daudzas šajā izstādē redzamās ainavas 
sasaucas ar ārā valdošo rudenīgo noskaņu. 
Lapkritis ir bagāts ar krāsainību, kas at-
spoguļojas arī gleznās, un māksliniece nav 
žēlojusi drosmīgāku sarkanas vai oranžas 
krāsas triepienu.

8. oktobrī Cesvaines vidus-
skolā notika Latvijas Nacionālā 
teātra aktiera Kārļa Sebra pie-
miņai izdotās grāmatas „Kārlis 
Sebris. Pats” atvēršana. 

Kārļa Sebra vārds Latvijas māk-
slas vēsturē zelta burtiem dzīvo ar 
ievērojamām kinolomām filmās, ko 
katrs puika zina un ko nu var ikvie-
nā Latvijas bibliotēkā noskatīties, 
populārākās ir kā reizesrēķins no 
kultūras kanona – „Vella kalpi”, 
„Pie bagātās kundzes”, „Nāves 
ēnā” un citas. Grāmatā aplūkotas 
Kārļa Sebra izdzīvotās lomas un 
izdomātās atziņas. Apgādā „Juma-
va” izdoto grāmatu sastādījuši Ilze 
Kļaviņa, Viktors Hausmanis, Lilija 
Dzene un citi. 

Tajā savās atmiņās par aktieri 
dalās daudzi viņa draugi, laikabied-
ri un kolēģi. Viens no viņiem  – arī 
aktiera ģimenes draugs Raitis Ap-
alups, kurš bija klāt grāmatas atvēr-
šanā Cesvainē. Viņš klātesošajiem 
atklāja interesantas aktiera dzīves 
epizodes. „Cesvaine Kārlim Sebrim 
bija tuva un mūsu sarunās ar mīļu 
vārdu pieminēta. Starp ikdieniš-
ķām tikšanās reizēm mums bija arī 
īpašās – tas bija Kārļa darba gaitu 
sākums – 15. augusts un viņa un 
Nellijas dzimšanas un vārda dienas. 
Aktieris vēlējās, lai arī pēc viņa aiz-
iešanas šajā dienā draugi būtu kopā, 
ko mēs arī izpildījām. 

Viņš bija dižs aktieris un arī 
viņa lomas tādas bija. Daudzas no 
tām izpelnījās izcilu novērtējumu, 
piemēram, Kihnu Jens no izrādes 
“Mežonīgais kapteinis Kihnu Jens”. 
Šajā lomā viņa tēlojumu līdz šim 
vēl neviens nav pārspējis. Viņš 
bija ne tikai aktieris, kas pret savu 
darbu izturējās ar lielu atbildības 
sajūtu, bet arī zemnieks. Sebris 
lepojās, ka prot lauku darbus. At-

Dzidra Lapsa izstādes atklāšanā.

braucis pie mammas uz Lizuma 
„Jēricām”, viņš darīja visus lauku 
darbus, kas jau tobrīd bija darāmi. 
Viņš kā skatuves mākslinieks bija 
pieejams visiem. Ja kultūras nami 
vai kolhozi aktieri aicināja ciemos, 
viņš centās nekad neatteikt. Sebris 
cilvēkos bija omulīgs un jokoja. 
Viņš prata atrast katrai situācijai 
trāpīgus vārdus. 

Viena no grāmatas līdzautorēm 
ir Lilija Dzene. Diemžēl viņa grā-
matas iznākšanu nesagaidīja. Lilija 
Dzene par Kārli Sebri ir uzrakstījusi 
divas grāmatas. Pats Kārlis Sebris 
teica, ka Lilija jau par viņu zinot 
vairāk nekā viņš pats.”  

Cesvaines pašvaldības vadītājs 
Vilnis Špats nolasīja Sebra iemīļotā 
dzejnieka Alfrēda Krūkļa veltījumu 
Kārlim Sebrim, kur vārsmās pie-
minēta Cesvaine un šeit pavadītais 
laiks. „Kālis Sebris Cesvainē ir pa-
vadījis četrus gadus – no 1928. līdz 
1932., kas aizritējuši, mācoties Ces-

Guna Graudiņa

vaines ģimnāzijā. Tie bijuši svarīgi 
gan cesvainiešiem, gan viņam pa-
šam. Nozīmīgs bija mākslinieka 
atbalsts laikā, kad Cesvainei bija 
nepieciešama palīdzība pils atjau-
nošanā pēc ugunsnelaimes.”

Cesvaines muzeja vadītājas 
Daces Birznieces sagatavotajā 
slīdrādē varēja skatīt Kārļa Seb-
ra dzīves epizodes, saistītas ar 
Cesvaini. Sākot no skautu gaitām 
skolā, pirmajām lomām, līdz sa-
rakstei ar dvēseliski radniecīgu 
cilvēku – pensionēto skolotāju 
Ilgu Holsti. 

Pasākuma vadītājs Viktors 
Leimanis atcerējās pēdējo tikša-
nās reizi ar mākslinieku viņa 90 
gadu jubilejā. „Kārlis Sebris bija 
liels cilvēks. Jau tikai ar savu 
klātbūtni viņš prata dot spēku un 
enerģiju. Tik varens vīrs mums ir 
tikai viens un viņa atstātais tautai 
runā pats par sevi.”

Izdevniecības „Jumava” pār-

Grāmatas vāks. Pasākuma organizatore Kristīne Aumele pasniedz ziedus Raitim Apalupam.  

stāve Līga Loļa pauda prieku gan 
par aktieri, gan to, ka klajā nākusi 
Kārlim Sebrim veltīta grāmata, kā 
arī par sarīkotajiem svētkiem un 
cieņas izrādīšanu aktierim. 

Pasākuma muzikālais no-
formējums bija īpaši šai reizei 
piemeklēts – tituldziesma no 
Rīgas kinostudijas mākslas filmas 
„Teātris”, „Kerijas dziesma” no iz-
rādes „Māsa Kerija”, teātra himna 
„Lilioma dziesma”. Stīgu instru-
mentu skanējums klavieru pavadī-
jumā, mūzikas un mākslas skolas 
absolvenšu Beatrises un Emmas 
Bandenieču un skolotāju Velgas 
Sokirkas, Daigas Matrozes, Baibas 
Putniņas, kā arī kultūras nama va-
dītājas Kristīnes Aumeles izpildīti, 
klātesošajiem ļāva izbaudīt mirkli. 
Svinīgo noskaņu papildināja deju 
grupas „Kamenes” sniegums Ma-
rikas Šķēles vadībā.  

pirmsākumu: „Amerikas 
latviešiem latvietība un 
latviskā audzināšana nav 
pati par sevi saprotama. 
Ja vēlas, lai arī jaunā 
paaudze runātu latviski, 
zinātu latviešu kultūru, 
kaut kas ir jādara. Un 
radās ideja par šādu 
nometnes rīkošanu. Arī 
mēs, Latvijā dzīvojošie 
latvieši, daudz ko esam 
aizmirsuši. Lai atsvai-
dzinātu latvisko kopā 
būšanu, Latvijā pirmā 
nometne notika 1990. 
gadā Madlienā.”

Kā nometnieki pava-
da šo nedēļu? Iepazīst un 
iemācās interesanto vietā, 
kur atrodas. Tās ir prak-
tiskas darbošanās speciā-
listu vadībā amatniecībā, 
lauksaimniecībā, kultūrā, 
mākslā un citās jomās. Interesantu 
nodarbi rod gan mazais ķipars, gan 
viņa tētis, gan vecmāmiņa. Inese 
Krūmiņa stāsta: „Trīsreiztrīs" ir 
nometne visu paaudžu latviešiem. 
Tās mērķi ir latvisko zinību papla-
šināšana, latviskās kopības sajūtas 

veicināšana, latviskās draudzības 
sekmēšana un latvisko ģimeņu 
stiprināšana, latviskas kultūrvides 
attīstīšana.  Tā domāta, lai visu 
paaudžu latvieši kopā baudītu 
latvisko piedzīvojumu, mācītos 

cits no cita. Darbojoties nepazau-
dēt galveno jēgu – mūsu latvisko 
bagātību. Nometne domāta, lai 
vismaz vienu nedēļu gadā mēs 
dzīvotu tīri latviski, darot to, kas 
sirdij dod prieku.”

Gunas Graudiņas foto

Gunas Graudiņas foto

Gunas Graudiņas foto
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Ciemos uz
"franku zemi"

Septembra beigās man bija 
iespēja pabūt Vācijā, Bavāri-
jā – vīnkopju zemē. Tas bija 
Sieviešu Tiesību institūta orga-
nizēts pasākums. No Cesvaines 
šajā braucienā piedalījās arī Ilva 
Ozola. 

Var tikai apbrīnot, ar kādu rūpī-
bu tiek kopti vīnogu lauki. Bija ie-
spēja pabūt arī divās mājamatnieku 
darbnīcās: ādas apstrādes darbnīcā, 
kur galvenokārt gatavo zirglietas, 
kā arī gleznošanas un keramikas 
darbnīcā. Darbi ir ļoti kvalitatīvi. 
Vērtējot latviešu piedalīšanos 
mazpilsētiņas ar četriem tūksto-
šiem iedzīvotājiem Vīzenheides 
tirdziņā, jāatzīst, ka piedāvājums 
pārsniedza pieprasījumu. Bija ļoti 
skaisti latviešu darbi no visiem no-
vadiem, bet jāņem vērā citas tautas 
mentalitāte un pieeja apkārtējās vi-
des labiekārtošanai. 

Ļoti jaukas bija ekskursijas, 
skaistie vīnogu lauki nogāzēs, 
pēckara atjaunotās pilsētas: Ro-
tenburga – romantiska pilsēta, 
Kitcingena – vīnkopju pilsēta, 
Virtsburga – mākslinieku pilsēta. 
Dažādās tikšanās reizēs baudījām 
garšīgos vīnus un daudz uzzinājām 
par tiem. Zomerahā bija iespēja 
degustēt un iegādāties vīnus par 
ievērojami zemākām cenām. Pil-
sēta atrodas Mainas upes ielokā 
un, izrokot kanālu, kļuvusi par 
salu. Aihfeldā, kur nakšņojām, sa-
tikāmies ar Cesvainē dzimušo un 
bērnību Kārzdabas pusē pavadījušo 
Aiju Mauriņu un viņas vīru Otto 
Beks. Viņa mūs sagaidīja ar siltām 
vakariņām – cāļa zupu. Aija kā 
labais gariņš mūs pavadīja visos 
pasākumos ceļojuma laikā. 

Pārliecinājos, ka tikai izdoma 
un radošais gars nosaka veiksmī-
gu darbību. Ja mēs gribam – varam 
visu. Dzīve nav loterija un nevar 
cerēt uz laimestu, jo viss nāk ar 
neatlaidīgu darbu. Sapratne rodas 
caur pieredzi. Svešas kļūdas mums 
nepalīdz. Par šo ekskursiju esmu 
pateicīga mūsu grupas vadītājai Bi-
rutai Austrupai no Talsiem un STI 
direktorei Lailai Balgai. Ļoti ceru, 
ka mums visiem kopā izdosies arī 
izstāde Cesvainē, par kuras tapšanu 
varēsim pateikties izstādes dalīb-
niekiem „Labo domu klubiņam”, 
Cesvaines mākslinieku biedrībai 
un Cesvaines domei. 

Koncertdzīve Cesvainē oktobrī

Septembrī Cesvaines vidussko-
las skolēni un skolotāji kopā ar 
sadarbības partneriem no Kusas 
pamatskolas Eiropas Kopienas 
mūžizglītības programmas projek-
ta “Cilvēks. Ainava. Veselīgs dzīves-
veids” ietvaros viesojās Turcijā.

No Cesvaines vidusskolas braucie-
nā piedalījās direktors Didzis Baunis, 
skolotājas Inguna Luca, Iveta Korne-
ta, Ginta Libeka, Inese Mickeviča un 
Ingrīda Evardsone, kā arī skolēni 
Elīna Vaska, Lauma Ieva Ķeirāne, 
Ieva Gavare, Zane Ozoliņa, Danute 
Andronova un es, Rita Turkina.

Pats fakts, ka būs jālido ar lidma-
šīnu vien šķita satraucoši, jo daudzi 
no mums iepriekš nebija lidojuši, 
taču izrādījās, kā tik traki nemaz 
nav, un lidojumi mums kļuva par 
saldo ēdienu.

Pirmo nakti pārlaidām viesnīcā 
Ankarā un nākamajā dienā devāmies 
uz mūsu partnerības skolu Boztepe 
Lisesi school. Pats brauciens vien 
bija aizraujošs, jo ceļš veda pa kal-
nainu apvidu, kas mūsu acīm nešķiet 
pierasts skats. Piebraucot pie skolas, 
skolēni mūs pagalmā sagaidīja. Ie-
ejot skolā, mums uz rokām uzlēja 
speciālu eļļiņu ar apelsīnu aromātu, 
kas bija domāts roku mazgāšanai, un 
iedeva šokolādes konfekti. Vēlāk pa-
skaidroja, ka roku mazgāšana ar šādu 
eļļu ir īpašs rituāls viesu sagaidīša-
nai. Skolā visu trīs partnerības valstu 
– Latvijas, Turcijas un Somijas – pār-
stāvji apsveica cits citu, apmainījās 
ar laba vēlējumiem un dāvanām. Pēc 
oficiālās tikšanās skolotāji devās uz 
pieņemšanu pie Boztepes novada 
mēra, savukārt mēs, skolēni, ātri 
vien ieguvām savstarpēju kontak-
tu, un turku meitenes mūs aicināja 
kopīgā dejā skolas pagalmā. Vēlāk 
aplūkojām skolu un ciematiņu.

Otrajā dienā no rīta viesojāmies 

Neaizmirstama nedēļa saulainajā zemē
Kiršehirā – īpaši talantīgo bērnu un 
jauniešu centrā. Tur mums bija ie-
spēja dzirdēt turku nacionālo mūziku. 
Todien veicām arī nozīmīgu darbu 
– stādījām kokus, lai tie pēc gadiem 
izveidotu Comenius mežu.

Pēc godam padarīta darbiņa ie-
turējām pusdienas fermā – galdā 
tika likti uz vietas sarūpēti produkti. 
Vēlāk apskatījām arī aitu ganām-
pulku, un tas tiešām bija iespaidīgs. 
Noteikti grūti iedomāties skatu, kad 
garām jož aitu bars, ieskauts putekļu 
mākonī. Šīs bija citādākas aitas, nekā 
pie mums mītošās – ar nokarenām, 
garām ausīm, taču arī tām bija aita 
– barvede – un ganu suņi.

Lielisku iespēju paraudzīties, kā 
izskatās īstā turku mājā, mums deva 
meitene Zeliha – viņa dzīvo fermas 
apkaimē un labprāt izrādīja savu 
mitekli. Iekšā bija tīrs un kārtīgs, 
katrā istabā piekārti dažādi krāsaini 
pārklāji, un, protams, arī tradicionā-
lie turku spilveni uz grīdas – arī mēs 
iemēģinājām uz tiem pasēdēt. Somu 
puisis Samu pabraukājās ar Zelihas 
saimniecības traktoru.

Ņemot vērā to, ka šī skaitījās aina-
vu vērošanas diena, mūsu uzdevums 
bija uzkāpt kalna galā un tuvumā 
esošajā sālsezerā mēģināt pamanīt 
kādu flamingo. Tos mums ieraudzīt 
neizdevās, taču aliņā atradām čūskas 
ādu, aptuveni 2 m garu. Vietējie pa-
skaidroja, ka šīs čūskas nav indīgas, 
taču mēs nebēdājām par to, ka ne-
vienu dzīvu rāpuli nesastapām.

Vietējā parkā pavadījām laiku 
līdz vakariņām un paauklējām turku 
bērniņu, kas nemaz nebaidījās no 
svešiem cilvēkiem. Vakariņas ēdām 
restorānā – turku kebabus, nebūt ne 
tādus, kādi nopērkami pie mums.

Trešdien gājām pa virvju tiltu pāri 
lielākajai Turcijas upei, apmeklējām 
podnieku darbnīcu, iegādājāmies 

 Rita (otrā no kreisās) turku skolnieču vidū.  
skaisti apgleznotus 
traukus. Un tie, kas 
vēlējās iemēģināt 
podnieka darbu, 
drīkstēja darboties 
pie virpas. 

Šajā dienā notika 
arī tik ļoti gaidītais 
smilšu pilsētas Ka-
padokijas apmek-
lējums. Kapadokijā 
cienājāmies ar ogām 
no vīnogulājiem un 
nogaršojām valriek-
stus. Pašu pilsētiņu 
apskatīt sanāca maz 
laika, bet iespaidus 
par tās varenību un 
neaprakstāmo skais-
tumu guvām diezgan. 
Stāstīja, ka šo pilsētiņu nemaz dienas 
laikā visu nevar izstaigāt un apskatīt. 
Turpmākās dienas aizvadījām, iepa-
zīstoties ar Kiršehiru, iepērkoties 
vietējā tirgū, kā arī piedalījāmies 
turku kāzās. Pēdējā vakarā notika 

atvadu pasākums, kurā bija ļoti grūti 
atvadīties un vēlāk arī šķirties no jau-
niegūtajiem somu un turku draugiem, 
ar ko kopā pavadījām neaizmirstamu 
laiku. 

Rita Turkina, brauciena dalībniece

 Raksta autore uz kamieļa.  

 Ināra Muižniece

Turpinājums nākamajā numurā

Gunas Graudiņas foto

Foto no personīgā arhīva

4. oktobrī Cesvaines mūzikas 
un mākslas skolā notika Ziemeļ-
latvijas kameransambļa koncerts. 
Tas risinājās projekta „Kamermūzika 
Vidzemes reģiona skolās” ietvaros 
sadarbībā ar Kultūras ministriju. Šī 
projekta mērķis ir popularizēt klasis-
ko pūtēju kvintetu un tā iespējas, kā 
arī sekmēt mūzikas skolu audzēkņu 
interesi par pūšamajiem instrumen-
tiem un muzicēšanu kameransamblī. 
Programmā skanēja dažādu laikmetu 
un stilu mūzika – Hendelis, Bahs, Mo-
carts, Grīgs, Dārziņš, Elingtons.

Kā atzina paši mūziķi, viņi dar-
bojas pilsētā divās valstīs – Valkā. 
Flautu spēlēja Miks Vilsons, oboju 
– Elīna Kuduma, klarneti – Valdis 
Drulle, fagotu – Intars Grinbergs, 
mežragu – Andris Ādamsons. Katrs 
no mūziķiem interesanti un aizraujoši 
pastāstīja par savu instrumentu, kā arī 
atskaņoja kādu pazīstamu skaņdarbu, 
kurā šim instrumentam bija galvenā 
loma. Īpaši mazie klausītāji bija ļoti 
priecīgi redzēt un dzirdēt instrumen-
tus, kuru spēle Cesvaines mūzikas 
skolā netiek mācīta – oboju un fago-
tu. Savukārt vecāko klašu audzēkņi 
un mūzikas skolas absolventi jutās 
lepni, ka pazina atskaņotās mūzikas 
fragmentus. Ar humoru un asprātīgā Koris "Balsis" un diriģents Ints Teterovskis dzied Cesvaines ev.lut. baznīcā.

Baiba Putniņa

dialoga formā mūziķiem izdevās pār-
kāpt nopietnā un klasiskā akadēmisma 
robežas un sniegt jauku mūzikas un 
izziņas pēcpusdienu bērniem un arī 
nedaudzajiem pieaugušajiem, kas 
apmeklēja šo pasākumu. 

17.oktobrī pavisam negaidīti 
savu koncertprogrammu Cesvaines 
luterāņu baznīcā piedāvāja jaunie-
šu koris „Balsis” no Rīgas. Iepriekš-
ējā vakarā ar visai intriģējošu kon-

certu „Mīlas dziesmas” viņi viesojās 
Madonas kultūras namā. Svētdienas 
garīgais koncerts bija saturā un formā 
daudz nopietnāks un sarežģītāks. Di-
riģents Ints Teterovskis bija izvēlējies 
mūsdienu autoru darbus – daļas no 
Uģa Prauliņa „Mesas”, Eiropā atzītā 
lietuviešu komponista V.Miškina 
„Gloria”, kurš veltīts tieši šim korim, 
kā arī divu igauņu mūsdienu dižgaru 
– U.Sīsaska un A.Pērta skaņdarbus. 

Skanēja arī P.Butāna „Sākumā bija 
vārds”. Koncertu apgaroti noslēdza 
Ē.Ešenvalda „O. salutaris Hostia”. 
Daudz svaigas, izjustas un neparastas 
mūzikas aizrautīgā un kvalitatīvā iz-
pildījumā ar spožu un tīru ansambļa 
skanējumu piepildīja dievnamu un 
nesa prieku un gandarījumu tiem, kas 
šajā rītā bija atnākuši un arī atbraukuši 
no tālākām vietām.   

Latvijas delegācija Bavārijā.
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Materiāls tapis sadarbībā ar 
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Cesvaines pašvaldība

Nozīmīgās dzīves 
gadskārtās sveicam: 

Dažādi

10. Saeimas vēlēšanu rezultāti
 Cesvainē 6. novembrī plkst. 19.00 Krauk-

ļu skolā Barkavas pagasta jaunra-
des studija “Pirmatne” ar muzikālu 
dzejas kompozīciju “Ar debesīm lai 
reizi izskaidrotos”

6. novembrī plkst.22.00 Kraukļu 
skolā balle. Spēlē grupa "Kiwi"

8. – 13. novembrim Kraukļu 
skolā izstāde – Lāčplēša ordeņa 
kavalieri Kraukļu pagastā

10. novembrī Cesvaines vispārē-
jās izglītības iestādē Mārtiņdiena

11. novembrī Lāčplēsa dienai 
veltīts pasākums

17. novembrī Cesvaines novada 
vispārējas izglītības iestādē koncerts 
– Latvijas dzimšanas diena

17. novembrī plkst. 12:00 Ces-
vaines novada domes otrajā stāvā iz-
stāde – veltīta Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai

18. novembrī Cesvaines vidus-
skolā Latvijas Republikas proklamē-
šanas gadadienai veltīts koncerts

19. novembrī plkst. 22:00 
Kraukļu skolā balle spēlē grupa 
“Sandra”

20. novembrī Cesvaines vidus-
skolā fi lma 

Līdz 6. decembrim Kraukļu 
skolā apskatāma Dzidras Lapsas 
gleznu izstāde

SIA ‘’SENLEJAS’’ PĒRK  
liellopus, jaunlopus.

Samaksa tūlītēja, elektro-
niskie svari. T.26604491, 
22027252; 26517026; 
65033720.

Cesvaines Ziņas

oktobrī

Ir labi stipram būt un ne-
ļaut gadiem sevi locīt,
Ir labi labam būt un labus 
darbus darīt.
Ir labi gudram būt un 
gudrību it visiem dalīt,
Lai tie, kam viņas trūkst, 
spēj savu dzīvi gudri 
vadīt.
Ir labi tādam cilvēcīgam 
būt. 

Dzintars Buliņš un 
Dorina Dubicka

Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novada 
apvienotā būvvalde informē par saņemta-
jiem iesneigumiem

2010. gada septembrī:
– Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas 

jaunbūve Cesvaines pagasta "Staros". 

Vēlēšanu iecirkņos Cesvainē un Kraukļos piedalījušies 1378 vēlētāji. 
Derīgo aplokšņu skaits – 1376.

Kandidātu saraksta nosaukums Balsis Procenti
Vienotība 638 46,37%
Zaļo un Zemnieku savienība 318 23,11%
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai”-„Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK” 166 12,06%
Partiju apvienība „Par Labu Latviju” 102 7,41%
Politisko partiju apvienība „Saskaņas centrs” 63 4,58%

Sveicam  
Ainu Vedigu 

90 gadu jubilejā!
Biedrība "Mārtiņroze"

 Cesvaines vidusskolas kolektīvs

Mīļš sveiciens mūsu skolas 
direktoram  

Didzim Baunim brīnišķīgi 
rudenīgajā dienā!

Ar priežu adatu asu
Un rudens tīmekli smalku
Rētas dvēselē nešuj ciet,
Un seju pret sauli griez.

Tuvojas mūsu valsts svētki 
– 18. novembris. Iepriekš-
ējā – septembra – „Cesvaines 
Ziņu” numurā rakstīju par iz-
stādi, kurā ir iespēja parādīt 
savu darbošanos. No jūsu ak-
tivitātes un vēlmēm ir atkarīga 
mūsu kopīgā turpmākā darbība. 
Te nav runa par konkurenci, bet 
gan par iespēju katram no mums 
augt, attīstīties un mācīties, lai 
pilnveidotu savas prasmes un 
iemaņas. 

12. oktobrī kopā sanāca 
„Labo domu klubiņš”, kurā 
pārrunājām izstādes „Ja grib, 
tad var” organizēšanu. Darbus 
uz izstādi nest vai nenest ir jūsu 
ziņā. Jūsu veidojumi līdz 16. 
novembrim jānogādā Mākslas 
skolas telpās Kristīnei Šulcei 
(t.28615694) vai Ivetai Raimo 
(64852030), vai Dainai Mar-
kevicai (64852032) Cesvaines 
domē. Darbus uzskaitīs un sa-
kārtos izstādē. Pašus darbus ne-
vērtēs, bet gan vēlmi un prasmi 
parādīt sevi.

17. novembrī plkst. 12.00 
domes zālē – izstādes atvēr-
šana un prezentācija. Tad arī 
parunāsim par perspektīvu šajā 
jomā mūsu novadā. Apmeklētāji 
varēs izteikt savu viedokli. Savu 
pieredzi pastāstīt solīja arī Va-
rakļānu mājamatniecības centra 
pārstāves. 

Atkarībā no jūsu aktivitātēm 
un vēlmēm risināsim jautājumu 
par realizācijas iespējām. Šeit 
palīdzēs arī no nākamā gada 
darboties sākušais projekts 
„Senioru ceļš”, kur varēs apgūt 
zināšanas par mazo uzņēmumu 
izveidi un individuālo darbu. 
Projektā paredzēti arī citi ne ma-
zāk svarīgi jautājumi, bet par to 
informēsim vēlāk. Ja saprotam, 
ka par kaut ko var kļūt tikai tad, 
ja mēģina un riskē, tad bezdarbs 
varētu samazināties. Katrs pats 
varētu attālināt vecuma un inte-
rešu trūkuma iestāšanos. 

Bija un ir doma prezentāci-
jas laikā organizēt mājās ražoto 
pārtikas produktu degustāciju un 
iegādi (piena, dabas produktus, 
konditorejas, kulinārijas izstrā-
dājumus). Par to laikus jāinfor-
mē izstādes organizatori. Izstāde 
darbosies līdz 24. novembrim. 

Uz tikšanos!

Turpināsim 
darbošanos!

Ināra Muižniece

Ne jau vienmēr 
Spārnus vajag 
Lai lidotu... 
Domas augstāk 
Par putniem 
Debesīs trauc. 
Ne jau vienmēr 
Uguni vajag 
Lai sildītu... 
Lielāka laime, 
Ja sirds siltumā 
Sildīties ļauts. 

Brigita Debeļska

80 gados – Eleonoru Ķikusti, Iraidu 
Smalnieci, Antonu Mackeviču

90 gados Ainu Vedigu!

Pīlādzis ‘Joseph Rock’ – dekoratīvas 
ogas, turklāt arī garšīgas.

Apkures maksas 
aprēķināšana

6. novembrī plkst. 19.00 Kraukļu 
skolā muzikāls dzejas iestudējums.

Cesvaine kultūras nams ciemos 
aicina dzejnieci Anitu Skrjabi 
(1959.), no Barkavas pagasta, kura 
pēc profesijas ir ekonomiste. 2009. 
gada Dzejas dienu balvai tika izvir-
zīts viņas pēdējais dzejoļu krājums 
„Upes audeklā”, kurš ieguva portāla 
Delfi  lasītāju simpātiju balvu.

Dzejniece uzskata, ka dzejā 
primārais ir doma, taču aiz katras 
uzrakstītās rindas ir jāstāv pār-
dzīvojumam. Viņas dzeja ir bagāta 
ar niansētiem dabas tēliem, kuri 
simboliski ataino cilvēka dzīves 
ceļu, meklējumus un atziņas. Anita 
Skrjabe sevi sauc par dabas bērnu, 
kuram neizsīkstošs iedvesmas un at-
jaunotnes avots ir dabas pasaule. 

Kopā ar dzejnieci Kraukļos 
viesosies  Barkavas pagasta 
jaunrades studija „Pirmatne” ar 
muzikālu dzejas iestudējumu „Ar 
debesīm lai reizi izskaidrotos”, 
ko veidojusi režisore Zeltīte Dūrīte. 
Skanēs dzejnieces Anitas Skrjabes 
dzeja un mūziķa Kristapa Vēvera 
īpaši šim iestudējumam komponētā 
rokmūzika. Kristapa mūziku nomi-
nēja kā labāko 2009.gada amatier-
teātru iestudējumu skatē Vidzemes 
reģionā.

Studija „Pirmatne” ar šo uz-
vedumu viesojusies daudzviet. 
Arī  Dzejas dienu pasākumā  Rīgā 
„Hotel Elizabete” rīkotajā „Dzejas 
gultā”. Anita Skrjabe atzīst: “Manā 
sistēmā dzeja ir Sāpe, dzeja ir Jūta, 
dzeja ir Pārdzīvojums. Pasākums in-
teresants tieši ar brīvo, nepiespiesto 
atmosfēru, bez rāmjiem, ko savureiz 
uzliek jau iepriekš piesauktā sadzī-
tā auditorija. Un mani fantastiskie 
puiši – mūziķi, kuri taču paši bija 
manu dzeju atklājuši, un tikai pēc 
tam mēs satikāmies, lai jau tālāk dar-
botos kopā Barkavas kultūras nama 
jaunrades studijā “Pirmatne”.

Kristīne Aumele, Cesvaines 
kultūras nama direktore

Pīlādzis ir viens no retajiem 
lapu kokiem, kas ir dekoratīvs visu 
gadu. Atšķirībā no mūžzaļajiem 
augiem, pīlādža izskats kon-
trastaini un dinamiski mainās 
pa sezonām. Arī raža pīlādžiem 
šogad padevusies itin branga, gan 
ēdamajām šķirnēm ar gardākām 
ogām, gan neparastākām ogām 
– dekoratīvajiem.

To skaistumu var baudīt ne tikai 
ar acīm, bet steidzīgi, kamēr nav 
apsteiguši putni caurceļotāji...

Latvijā no visām Ziemeļu 
puslodē augošajām 80 pīlādžu 
sugām savvaļā sastopamas piecas 
sugas, vispazīstamākā ir parastais 
pīlādzis jeb sērmūkslis. 

Pīlādžu košums nav tikai 
rudenī, kad krāsojas ogu ķekari 
un lapas. Vai kāds ir pavērojis, 
kā zied pīlādži pavasarī – lie-
liem, krēmbaltiem ziedu vairo-
giem? Arī lapu forma pīlādžu 
sugām ir atšķirīga – smalkāka, 
plūksnaināka lapiņa vai raupjas, 
veselas lapas. Katrai pīlādžu sugai 
ir savs raksturīgais lapu krāsojums 
rudenī – no dzeltenoranžsarkanas 
līdz tumši sarkanbrūnai. Kur nu vēl 
košie auglīši neparastās krāsās!

Pīlādzis nav agresīvs, to var 
stādīt kopā ar citiem kokiem, 
krūmiem, ziemcietēm. Tas labi 
izskatīsies gan stādīts viens pats, 
gan grupās.

Lai nokarenām formām veido-
tos glīts vainags, pavasarī vairāku 
gadu garumā ir jāveic kaskādes 
apgriešana. Vēl pavasarī vainagu 
paretina, izgriež liekos, vārgos 
dzinumus, pārējos pēc vajadzības 
saīsina.

Pārējiem pīlādžiem vainags 
veidojas diezgan glīts pašiem, 
dārzniekam ar šķērēm īpaši ie-
jaukties nevajag.

Apkures sezona Cesvaines 
pilsētā uzsākta 2010. gada 8. 
oktobrī. Apkures tarifs paliek 
nemainīgs ls 26,36 par vienu meg-
avatstundu, plus 10% pievienotās 
vērtības nodoklis. Sakarā ar to, 
ka daudzdzīvokļu mājās uzstādīti 
siltuma mezgli, to apkalpošanai 
tiks pieņemts operators, kura 
algošanai tiks iekasēts 0,01 Ls par 
vienu kvadrātmetru apsildāmās 
platības, ieskaitot 21 % PVN un 
darba devēja nodokli 24,09 %. 
Ēku siltumtīklos patērētais ūdens 
tiks papildināts no katlu mājas 
siltumtīkliem caur siltummezglos 
uzstādītiem ūdens skaitītājiem. 
Ēkās patērētā ūdens uzskaite tiks 

sākta ar 2010. gada 1. novembri un 
tā cena būs 4,00 ls par vienu ku-
bikmetru un elektrība tiks uzskaitīta 
arī pēc skaitītāja rādījumiem, tar-
ifs tāds, kādu maksā iedzīvotāji 
Latvenergo, tas ir, 0, 0743 ls par 
1 kWh.

Lūgums daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem, kuriem ir līgums 
ar Latvenergo par koplietošanas 
telpās patērēto elektroenerģiju, 
atnākt uz SIA „Cesvaines siltums” 
biroju noslēgt līgumu par patērēto 
elektrību un norēķināšanās kārtību, 
līdzi ņemot personu apliecinošu 
dokumentu un līgumu ar Latven-
ergo.

Regīna Krišāne, SIA „Cesvaines siltums” grāmatvede 

Pīlādži skaistumam un vēderam
Ēdami ir visi pīlādži. Pašas 

garšīgākas ogas ir smuidrajam 
pīlādzim, pīlādzim S. torminalis, 
miltu pīlādzim un hibrīdā pīlādža 
šķirnēm.

Lielas un gardas ogas ir arī 
Morāvijas pīlādzim ’Krasnaja 
Krupnaja daudzām citām šķirnēm. 
Savukārt pīlādža S. essezianii 
rūgtās, oranžās ogas ir izcilas vīna 
gatavošanai.

Pīlādžu želeja
1 kg pīlādžu ogu
1 kg cukura
1 glāze ūdens
Gatavas pīlādžu ogas nolasa 

pa vienai no čemura, nomazgā, 
applaucē verdošā ūdenī un vāra 
ūdenī mīkstas. Masu izberž caur 
sietu, pievieno cukuru un vāra, līdz 
gatava – uzpilinot uz šķīvja, piliens 
uz šķīvja vairs neizplūst. 

Gatavošanas laiks – aptuveni 
40 minūtes.

Dzeja un mūzika

Sirsnīgi pateicos Cesvaines vidusskolas 
kolektīvam, esošajiem un bijušajiem kolē-
ģiem, ģitāristu pulciņa meitenēm, Cesvaines 
novada domei, maniem mīļajiem audzēk-
ņiem, īpaši Jurim Rozenbergam, kuri mani 
godināja lielajā jubilejā. 

Vilfrīds Egons Kanaviņš

Jāņa Šķēles jubilejas autorkoncerts, TDA 
"Cesvaine" un Cesvaines vidusskolas tautas 
deju kolektīva "Sprīdītis" jubilejas svinī-
bas notiks 2010. gada 27. novembrī plkst. 
15.00 Cesvaines vidusskolas aulā. 

Informācija bijušajiem dejotājiem pa tel. 
26354801.

Teksts un foto: Ingūna Gudrupa. 
Konsultēja: Zaļenieku kokaudzēta-
vas īpašnieks Imants Parfenovičs


