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Mani vienmēr sajūsminājusi pēc-
garša, kas rodas pēc labas grāmatas 
izlasīšanas. Domas par to, cik patiesi 
notikumi atspoguļoti vai cik daudz 
fantāzijas tajā ielikts un kāds varētu 
būt turpinājums stāstam, kas vienmēr 
noslēdzas, šķiet, visinteresantākajā 
brīdī.  Katrā grāmatā, vienalga, vai tas 
ir romāns, detektīvs vai piedzīvojums, 
mēs no tā gūstam kādas vērtīgas 
atziņas. Manas pēdējās pārdomas ir 
par lietām un notikumiem, kas mums 
jāizdzīvo –

… ir jābūt kādai vietai, kurā mēs 
vienmēr gribam atgriezties un zināt, ka 
vienmēr esam gaidīti. Vietai, kur var 
aizmirst par laicīgo, skrejošo pasauli, 
par darbiem, kas vienmēr jāpagūst 
laikā.

… ir jābūt kādam mērķim, uz ko 
tiekties un grūtos brīžos atcerēties, kā 
vārdā mēs darām ikdienišķas lietas.

… ir jābūt kādai lietai, ko dari pirmo 
reizi, lai izprastu savas spējas un to, cik 
daudzpusīgs vari būt. 

… ir jābūt kādam cilvēkam, kas spēj 
uzmundrināt dzīves grūtākajos brīžos 
un sniegt atbalstu. Reizēm pietiek ar 
to, ka mēs zinām – šāds cilvēks ir.

Jau ierasts, ka oktobra pirmās 
nedēļas nogalē atzīmējam Skolotāju 
dienu. Diena, kad skolotājiem sakām 
paldies par viņu darbu. Zīmīgi, ka 
šomēnes saņēmu sveicienu no savas 
latviešu valodas un literatūras sko-
lotājas Ineses Sudāres. Skolotāja par 
manām gaitām uzzina no „Cesvaines 
Ziņām”, tāpēc mazliet žēl, ka nav 
izdevies klātienē satikties un ap-
runāties. Apņemos laboties. Latviešu 
valodas skolotāja man atsūtīja rakstu, 
kuru biju rakstījusi pirms 11 gadiem 
skolas avīzei „Skurstenis”. Prātā sa-
rēķināju, ka tā bijusi 7.klase. Un tolaik 
es pat nevarēju iedomāties, ka man 
nāksies rakstīt rakstus regulāri un kat-
ru mēnesi izdot avīzi. Lasot pašas 
rakstītās rindas, pārņem patīkamas 
atmiņas par laiku, kas pavadīts skolā. 
Un tas, protams, ir mūsu skolotāju 
nopelns. Paldies par to!

Cesvainē oktobrī notikuši divu 
svarīgu objektu atklāšanas pasākumi. 
Pēc divu gadu ilga plānošanas perioda 
ir atklāta kūdras substrātu ražotne, kas 
nepārprotami ir ražošanas uzņēmums, 
ar ko varēsim turpmāk lepoties, ka tas 
atrodas Cesvainē. Tāpat neizsakāms 
prieks par bērnu rotaļu laukuma 
atklāšanu, jo beidzot arī Cesvaines 
bērni var aktīvi pavadīt laiku svaigā 
gaisā. Saudzēsim un gādāsim, lai 
bērniem prieks par rotaļu laukuma 
kompleksu nebūtu īslaicīgs!

Atsaucoties uz cesvainiešu aicinā-
jumu informēt par nākamā numura 
iznākšanas datumu, informēju, ka no-
vembra numurs gaidāms 15. novembrī!

Ar sveicieniem –

Kristīne Vilciņa
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Cesvaines bērniem savs rotaļu laukums

Pēc rotaļu laukuma atklāšanas oficiālās daļas bērni izmēģināja jauno rotaļu 
kompleksu, atzīstot to par labu esam

10. oktobrī  Cesvainē starp Raiņa 
un Krasta ielas dzīvojamām ēkām 
tika atklāts bērnu rotaļu laukums.

Pie jaunā rotaļu kompleksa 
pusdienlaikā pulcējās gan pirmssko-
las, gan sākumskolas audzēkņi, lai 
piedalītos svinīgā rotaļu laukuma 
atklāšanā. Šajā kompleksā iekļauts 
slīdkalniņš, savstarpēji savienotas 
platformas un tīkls, kustīgs tiltiņš, 
2 spēļu sienas, ugunsdzēsēju stienis 
un dažādi kāpšanas elementi. Tā kā 
šobrīd ir atklāta rotaļu laukuma pirmā 
kārta, nākotnē to paredzēts pilnveidot 
un uzstādīt arī citas iekārtas, kas 
paredzētas gan pašiem mazākajiem, 
gan lielākiem. Jau šobrīd ikviens var 
redzēt rotaļu laukuma vizualizāciju 

nākotnē izvietotajā plakātā.
Uzrunu teica domes priekšsēdētājs 

Vilnis Špats, kas bērnus iepriecināja, 
jo šī ir tikai rotaļu laukuma pirmā 
kārta un šobrīd esošais rotaļu kom-
plekss ir tikai daļa no paredzētā 
rotaļu laukuma. Priekšsēdētājs arī 
atklāja, ka dome jau vairākus gadus 
ir mēģinājusi īstenot ideju par bērnu 
rotaļu laukumu – rakstīti vairāki 
projekti, lai piesaistītu finansējumu. 
Līdz šim neviens no mēģinājumiem 
neguva atbalstu. Tomēr šogad ir 
radusies iespēja saviem līdzekļiem 
uzsākt rotaļu laukuma ierīkošanu. 

SIA FixMan pārstāve Katrīna 
Lapiņa klātesošos  iepazīstināja ar 
rotaļu kompleksa izcelsmes vietu 

un pastāstīja nedaudz vairāk par 
materiālu, no kā tas gatavots, jo iz-
rādās, ka atsevišķām detaļām ir līdz 
pat 20 gadu ilga garantija! Rotaļu 
kompleksus ražo Somijas firma 
Lappset, kas atrodas aiz polārā 
loka un, kā noskaidroja bērni, – tas 
ir netālu no Ziemassvētku vecīša 
mājām. Šobrīd Cesvainē uzstādītais 
rotaļu komplekss paredzēts bērniem, 
kas jau paši saviem spēkiem prot 
rāpties un kāpelēt. 

Uz rotaļu laukuma atklāšanu bija 
ieradusies Pepija ar savu draugu – 
pērtiķīti Nelsona kungu. Pepija labprāt 
dziedāja un dejoja, atrakcijās iesaistot 
gan bērnus, gan pieaugušos. Lai 
piepildītu bērnu viskvēlākās vēlēšanās, 

Pepija izdalīja bērniem balonus, kurus 
pēc ievēlēšanās palaida gaisā.

Bērni ar prieku iekaroja jauno 
rotaļu kompleksu. Lai gan pie katras 
atrakcijas veidojās rindas, bērni tās 
pacietīgi izstāvēja, lai izmēģinātu vi-
sas kompleksa piedāvātās atrakcijas. 

Rotaļu laukuma izveide ir iespēja 
Cesvaines bērniem pavadīt laiku 
aktīvi, turklāt svaigā gaisā, tāpēc 
būsim saudzīgi pret izvietoto rotaļu 
kompleksu! Neaizmirsīsim, ka ša-
jā rotaļu laukumā spēlēsies pašu 
bērni, tāpēc gādāsim, lai ģimenes 
četrkājainie draugi savas vajadzības 
kārtotu citviet!

Kristīne Vilciņa, autores foto

Šādi izskatīsies rotaļu laukums, kad tas būs pilnībā pabeigts

Atklāta kūdras substrātu ražotne
2. oktobrī norisinājās svinīga 

SIA „Nordtorf” kūdras ražotnes 
atklāšana Cesvainē. Noslēdzies di-
vu gadu ilgs posms, kopš projekta 
plānošanas un sagatavošanas dar-
bu uzsākšanas.

Jau pērnā gada nogalē jaunā ražotne 
uzsāka kūdras substrātu ražošanu testa 
režīmā, lai veiktu visu automatizēto 
iekārtu regulāciju un pārbaudi. Šobrīd 
var teikt, ka ir atklāta Baltijā lielākā 
pilnībā automatizēta un moderna 
kūdras substrātu ražotne. 

2010. gada 11. martā Latvijas 
Attīstības un investīciju aģentūra 
noslēgusi ar SIA „Nordtorf” līgumu 
par projekta SIA „Nordtorf” augstas 
pievienotās vērtības ražotnes izveidi 
Cesvainē ar Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda līdzfinansējumu nepilnu 
40% apmērā. Lai gan projekta kopējās 
izmaksas sastāda 6,5 miljoni eiro, 
ieguldīti 7,5 miljoni eiro, jo radušās 
papildu izmaksas,  ko sastādīja kūdras 
uzglabāšanas laukuma paplašināšana.

Ražotnes atklāšanas pasākumā pie-
dalījās Latvijas Attīstības un inves-
tīciju aģentūras Investīciju projektu 
departamenta direktore Andra Min-
keviča, Vācijas vēstniecības Latvijā 
pārstāvis Hennings Simons, ilggadējie 
sadarbības partneri, pārstāvji no DnB 

Bankas, Cesvaines un Madonas 
novada domes, un citu projekta re-
alizācijā iesaistīto uzņēmumu un ins-
titūciju pārstāvji.

Atklāšanas pasākums norisinājās 
pie jaunās ražotnes, kur tika snieg-
ti dažādi priekšnesumi, kā arī sim-
boliski pārgriezta lente, oficiāli 
atklājot kūdras substrātu ražotni. 
Pasākuma viesi tika iepazīstināti ne 
tikai ar automatizētās ražošanas un 
iepakošanas līnijām, bet arī devās uz 
kūdras purviem, tādējādi iepazīstoties 
ar kūdras substrātu izcelsmes vietu.

Oficiālā pieņemšana norisinājās 
Cesvaines pilī, kuru vadīja pasākumu 
vadītājs Valdis Melderis, savukārt 
par muzikālo sniegumu gādāja brāļi 
Raimonds un Oskars Petrauski. Ofi-
ciālas uzrunas sniedza SIA „Nord-
torf”  īpašnieki Bernhards Šteingro-
vers un Hanss Tabelings. Savā 
runā kungi atklāja prieku par to, ka 
pasākums var notikt tik skaistā vietā 
kā Cesvaines pils. Ražotnes īpašnieki 
kā pateicību Cesvaines novada domei 
un cesvainiešiem par līdzšinējo 
sadarbību dāvināja 5000 Ls lielu zie-
dojumu ar mērķi to izlietot sociālām 
vajadzībām. Atbildes uzrunu snie-
dza domes priekšsēdētāja vietnieks 
Juris Rozenbergs, pateicoties SIA 

„Nordtorf” īpašniekiem, ka izvēlēju-
šies rūpnīcu izvietot Cesvainē. „Mēs 
neatklājam Ameriku, bet saprotam 
ļoti vienkāršas lietas – ražošana ir 
ekonomikas pamats, tā ir Latvijas 
augšupeja un arī mūsu novada 
augšupeja,” uzrunā pauda Juris Ro-
zenbergs. Dāvanā SIA “Nordtorf” 
īpašniekiem domes priekšsēdētāja 

vietnieks pasniedza Cesvaines novada 
karogu ar aicinājumu to izvietot pie 
kūdras ražotnes. 

Pozitīvi vērtējams, ka arī turpmāk 
kūdras ražotne ir gatava sadarboties 
gan ar domi, gan iedzīvotājiem, 
atbalstot dažādus pasākumus.

Kristīne Vilciņa, autores foto

SIA „Nordtorf” īpašnieki Bernhards Šteingrovers un Hanss Tabelings, 
pasniedzot dāvanu domes priekšsēdētāja vietniekam Jurim Rozenbergam– 

5000 Ls dāvinājums sociālām vajadzībām
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Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 14
Cesvainē, 2012. gada 11. oktobrī (sēdes protokols Nr. 14, 2#)
Par grozījumiem Cesvaines novada domes 

2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 
„Cesvaines novada pašvaldības 2012. gada budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 30.pantu

1. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 2012.
gada pamatbudžeta ieņēmumus par 354 425 latiem 
un apstiprināt pamatbudžeta ieņēmumus 2 091 838 

latu apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 2012.

gada pamatbudžeta izdevumus par 354 425 latiem 
un apstiprināt pamatbudžeta izdevumus 2 287 157 
latu apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs

1. pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr.14
Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu 

plāns 2012. gadam latos
Klasifikā-
cijas kods Nosaukums Gada plāns 

(latos)
Grozījumi 

(latos)
Precizētais 

plāns 
(latos)

 PAMATBUDŽETA RESURSI 
(finansēšana + ieņēmumi) 1 934 298 354 425 2 288 723

 FINANSĒŠANA 196 885 0 196 885
 Naudas atlikums gada sākumā 98 783 0 98 783
 Aizņēmumi 98 102 0 98 102
 t.sk. Kredītsaistību palielinājums 184 500 0 184 500
        Kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa) 86 398 0 86 398

 IEŅĒMUMI (I+II+III+IV) 1 737 413 354 425 2 091 838
 I Nodokļu ieņēmumi 655 512 9 668 665 180

01.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada 
nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums                                     7 127 0 7 127

01.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā 
ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis                                                       582 458 9 668 592 126

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 
saimnieciskā gada ieņēmumi                                           44 545 -1 200 43 345

04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi  4 000 500 4 500
04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada 

maksājumi 11 996 1 000 12 996

04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu 
parādi  550 0 550

04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem kārtējā  gada 
ieņēmumi 4 436 -300 4 136

04.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem iepriekšējo gadu 
parādi  400 0 400

 II Nenodokļu ieņēmumi 12 310 6 900 19 210

08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikum-
iem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs   120 0 120

09.5.1.1. Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto 
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšana  1 000 100 1 100

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās                  400 50 450
09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu                           170 0 170
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības                     150 0 150
10.1.9.0. Pārējie naudas sodi                                                              1 600 30 1 630
12.3.9.0. Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi                               0 100 100
12.3.9.2. Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu                                   0 20 20
12.3.9.9.0 Veselības apdrošināšana                                    1 075 200 1 275
12.3.9.9.0 Pārējie ieņēmumi                                                                 2 064 2 600 4 664
12.3.9.9.0 Sieviešu tiesību institūta projekts “Senioru ceļš”                 1 104 0 1 104
12.3.9.9.0 Ieņēmumi Cesvaines tautas teātrim                             100 0 100
12.3.9.9.0 K.N.H.M. fonds – projektu finansēšana                           3 459 0 3 459
13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas             0 3 800 3 800
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas                          168 0 168
13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas 

realizācijas   900 0 900
 III Transfertu ieņēmumi 944 559 336 040 1 280 599
18.6.1.0.1 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai- mūzikas un mākslas 

skola   28 479 10 876 39 355
18.6.1.0.3 Dotācija brīvpusdienām                         3 000 0 3 000
18.6.1.0.5 Dotācija par bērniem bērnu namos                                              12 000 0 12 000
18.6.1.0.6 Dotācija par iemītniekiem pansionātos                    6 000 0 6 000

18.6.2.0.1 No Labklājības ministrijas ieskaitītā dotācija par GMI un 
dzīvokļa pabalsta atmaksu                                                 24 800 -2 000 22 800

18.6.2.0.2 Mērķdotācija bibliotēku nodrošināšanai ar bezmaksas in-
ternetu un datoru izmantošanu   823 0 823

18.6.2.0.3 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai-vidusskola                               179 510 242 444 421 954
18.6.2.0.4 Mērķdotācija izglītības pasākumiem – CIP pedagogi                                85 652 35 508 121 160
18.6.2.0.5 Mērķdotācija izglītības pasākumiem – dotācija pārējiem izde-

vumiem CIP  94 072 34 616 128 688

18.6.2.0.6 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai -5.,6.gad.apmā-
cībai                      13 032 7 461 20 493

18.6.2.0.7 Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei                               674 0 674
18.6.2.0.8 Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem              0 1 695 1 695

18.6.3.0.
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanās izdevumu trans-
ferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no val-
sts budžeta iestādēm – dabas zin.proj.CIP                              

2 589 0 2 589

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda    326 986 1 375 328 361

18.6.4.0.1 PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu                    9 872 0 9 872

18.6.9.0.1 Vides ministrija – maksājums energoefektivitātes 
paaugstināšanas projektam       56 313 0 56 313

18.6.9.0.2 Kultūrkapitāla fonds-pils mākslinieciskā izpēte un inventari-
zācija           500 0 500

18.8.1.1.1
Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par 
Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu 
īstenošanai – plānošanas un attīstības projekts                                          

1 850 0 1 850

18.8.1.1.2
Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par 
Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu 
īstenošanai-kapacitātes projekts                                                        

6 817 0 6 817

18.8.1.1.3
Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par 
Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu 
īstenošanai – nodarbinātība         

11 590 0 11 590

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai       80 000 4 065 84 065
 IV Budžeta iestāžu ieņēmumi 125 032 1 817 126 849
21.3.5.1. Mācību maksa – mūzikas skola                                                                                3 000 0 3 000
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām – ēdināšanas pakalpojumi                                                                       42 000 0 42 000
21.3.5.3. Kafejnīcas ieņēmumi                                              8 000 0 8 000
21.3.5.4. Vecāku līdzfinansējuma par internātpamatskolu     621 0 621
21.3.5.5. Par ēdināšanu sociālās aprūpes nodaļā                      5 500 0 5 500
21.3.7.9.1 Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – dome        40 0 40
21.3.7.9.2 Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – internātskola 25 0 25
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – dome                 540 20 560
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola             800 0 800
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle             400 100 500
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams          80 0 80
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa   1 600 0 1 600
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – pils                   400 0 400
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola                                                                          30 0 30
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – mūzikas un mākslas skola                                                                          35 0 35
21.3.8.1.1 Ieņēmumi par telpu nomu – internātpamatskola        6 600 1 100 7 700
21.3.8.3.1 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas-dome       40 0 40
21.3.8.3.2 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas-vidusskola                                                                  800 0 800
21.3.8.3.4 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas-mūzikas un 

mākslas skola   10 0 10

21.3.8.3.5 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – internātpa-
matskola                                                                 35 0 35

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu                                  700 32 732

21.3.9.1.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs-
VSAA pensijas                     36 000 0 36 000

21.3.9.1.2 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs-
līdzfinansējums     2 688 650 3 338

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju                           3 300 0 3 300
21.3.9.4.3 Ieņēmumi par komunāliem maksājumiem – dome       350 0 350

21.3.9.4.4 Ieņēmumi par komunāliem maksājumiem-sociālās aprūpes 
centrs  140 30 170

21.3.9.4.5 Ieņēmumi par komunāliem pakalpojumiem – 
internātpamatskola 660 200 860

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem                                                                                     0 85 85
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – vidusskola                                                                          3 000 0 3 000
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – internātpamatskola                  450 100 550
21.3.9.9.0 Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi              100 0 100
21.3.9.9.0 Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi                   10 0 10
21.3.9.9.0 Avīzes “Cesvaines Ziņas” ieņēmumi                   740 0 740
21.3.9.9.0 Auto kursu ieņēmumi                                      900 -100 800
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Ķinderes)                   90 0 90
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (A.Saulieša iela)              40 0 40
21.3.9.9.0 Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola                                                                        2 160 0 2 160
21.3.9.9.1 Ēdināšanas pakalpojumi – internātpamatskola      3 123 -400 2 723
21.3.9.9.1 Veļas mazgāšana – internātpamatskola                25 0 25

2. pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr.14
Cesvaines novada pašvaldības

 pamatbudžeta izdevumu plāns 2012. gadam latos

 
1000 
Atlī-
dzība 

2000   
Preces un 
pakalpo-

jumi 

4000 
Procentu 
izdevumi

5000 
Pamatka-

pitāla 
veidošana

6000 
Sociālie 
pabalsti

7000 
Tran-
sferti

Izdevu-
mi kopā

Grozī-
jumi         
(+/-)

Dome 85058 50 112 1737 38 713 0 0 175620 8766
Zemes ierīkotājs 4274 1166 0 2830 0 0 8270 -1241
Pils 19991 15373 4658 185 0 0 40207 1118
Pašvaldības aģentūra 0 8500 0 0 0 0 8500 0
Būvvalde 0 4812 0 0 0 0 4812 0
Dome kopā: 109323 79963 6395 41728 0 0 237409 8643
Grāmatvedība 36783 4147 0 300 0 0 41230 0
Vidusskola 561118 166769 23259 6797 0 23000 780943 241987
Internātpamatskola 191576 79112 0 310 0 0 270998 75769
Pirmsskola “Brīnumzeme” 123825 24284 420 40800 0 0 189329 7325
Mūzikas un mākslas skola 67618 5947 0 1670 0 0 75235 10876
Izglītība kopā: 980920 280259 23679 49877 0 23000 1357735 335957
Sociālais dienests 25791 4741 0 200 61330 5800 97862 691
Sociālās aprūpes nodaļa 60735 48137 0 0 0 3600 112472 2200
Grašu bērnu ciemats 0 0 0 0 0 12000 12000 0
Bāriņtiesa 11049 1380 0 0 0 0 12429 0
Soc. aprūpe kopā: 97575 54258 0 200 61330 21400 234763 2891
Labiekārtošanas nodaļa 26342 18902 4736 16233 0 0 66213 4005
Cesvaines siltums 0 0 0 5000 0 0 5000 0

Cesvaines komunālie 
pakalpojumi 0 0 0 28771 0 0 28771 0
Labiekārtošana kopā: 26342 18902 4736 50004 0 0 99984 4005
Kultūras nams 32655 27928 3381 3875 0 0 67839 1672
Kraukļu bibliotēka 9992 4984 0 1339 0 0 16315 377
Cesvaines bibliotēka 29342 8524 0 3800 0 0 41666 1500
“Cesvaines Ziņas” 6887 1991 0 309 0 0 9187 60
Kultūra kopā: 78876 43427 3381 9323 0 0 135007 3609
Algotie pagaidu sabiedris-
kie darbi pašvaldībā 1 228 0 0 0 10 600 0 11828 0
Pašvaldības kapacitātes 
stiprināšanas projekts 581 5 792 0 0 0 0 6373 -680
Domes administrācijas 
ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana 

0 0 0 183 424 0 0 183424 0

Attīstības un plānošanas 
speciālistu piesaiste 4 329 0 0 0 0 0 4 329 0
Karaliskā Nīderlandes 
Viršu fonda finansētie 
projekti

0 3 461 0 0 0 0 3 461 0

Līdzfinansējums kultūras 
un sporta pasākumiem 
novadā

0 600 0 0 0 0 600 0

Internātpamatskolas 
informatizācija 0 0 0 11 859 0 0 11859 0

Projekti kopā: 6 138 9 853 0 195283 10600 0 221874 -680
Izdevumi kopā: 1299174 486662 38191 346415 71930 44400 2286772 354425

Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem 0 385 0 0 0 0 385 0

Izdevumi pavisam kopā: 1299174 487047 38191 346415 71930 44400 2287157 354425
Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs
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2012. gada 11. oktobra  domes sēde 
● Izdeva saistošos noteikumus 

Nr.14 „Par grozījumiem Cesvaines 
novada domes 2012. gada 26. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.2 „Ces-
vaines novada pašvaldības 2012. ga-
da budžets”.

● Apstiprināja Cesvaines vidus-
skolas un  Cesvaines pirmsskolas 
„Brīnumzeme”  audzēkņu uzturē-
šanas izmaksu izdevumu tāmi ar 
2012. gada 1. septembri latos.

● Noteica nomas maksu par 
telpām Cesvaines pilī, Tējas namiņā, 
ēkas Pils ielā 3 1. stāvā. Ja telpas 
tiek iznomātas ilgāk par vienu die-
nu – nomas maksai piemēro 10% 

Ir ar ko 
lepoties

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Šogad  skolā darbu sāka sastāva 
ziņā gandrīz jauna skolēnu pašpār-
valde.

Daudziem no malas likās, ka dar-
boties skolēnu pašpārvaldē ir ļoti 
viegls un nenopietns darbs – atnācu, 
pateicu savu ideju un viss. Izrādījās 
savādāk. Jādara un pašiem šīs ide-
jas jārealizē. Tā sekmīgi darbu sāka 
mācību sektora vadītāja Elīna Vaska, 
pilna ideju un darīt varoša. Sporta 
sektoru savās rokās izskatās, ka stin-
gri turēs Didzis Siksalietis, kultūras 
sektoru vadīs Linda Dagnija Driķe, 
pašpārvaldes iekšlietu sektoru vadīs 
Laura Ruicēna, darbu atsāka skolas 
avīze “Caurvējš” ar redkolēģiju Ri-
tas Turkinas vadībā un datorgrafiķi 
Dāvi Vēveru. Diemžēl nācās mainīt 
prezidentu šīs pašas nedarīšanas dēļ. 
Tā no oktobra skolas skolēnu dzīvi 
vada Alise Kupča.

Ko jau ir izdarījuši šie skolēni? 
Ir apkopotas ziņas par skolēnu 
sekmju reitingu gan klašu mērogā, 
gan individuāli septembra mēnesī, 
noorganizēta tikšanās ar SMU 
pārstāvjiem no Madonas Valsts 
ģimnāzijas, noorganizētas stafetes 
un futbola turnīri starp klasēm, 
novadīta Skolotāju diena, izstrādāts 
Gada klases nolikums. Vēlu šiem 
skolēniem un visiem tiem, kas nav 
nosaukti, bet kuri  aktīvi darbo-
jas  pašpārvaldē, – izturību, daudz 
jaunu ideju, kuras visi kopā varam 
realizēt.

Sarma Kurme, direktora 
vietniece ārpusklases darbā

Vecāku 
nedēļa 

Laikā no 5. līdz 9. novembrim 
skolā norisināsies Vecāku nedēļa. 
Ir zināmas dažas aktivitātes, bet vēl 
labprāt saņemtu idejas no vecākiem, 
kā sekmīgāk un interesantāk veidot 
šo nedēļu, lai ieguvēji būtu visi –
skolēni, skolotāji un vecāki. Skaidri 
zināms, ka saglabāsim „Iespējamo 
misiju”, kad mācību stundas vada 
vecāki. 8. novembrī būs lekcija „Kā 
runāt ar bērniem par seksualitāti 
bez moralizēšanas”, savukārt 9. 
novembrī uz Mārtiņdienas tirgu ai-
cināti gan vecāki, gan vecvecāki. 
Sīkākai informācijai sekot mājasla-
pā un e-klasē, skolēnu dienasgrā-
matās nākamnedēļ.

Sarma Kurme, direktora 
vietniece ārpusklases darbā

Pirmsskolā „Brīnumzeme”

Jūnijā grupā „Bitīte” sākās spraigs 
darba laiks, remontējot visas gru-
pas telpas. Kā īsti darba rūķi kopā 
ar saimniecības daļas vadītāju Irēnu, 
skolotāju Jolantu un skolotājas 
palīdzi Mudrīti visu mēnesi darbus 
veica atsaucīgie, strādīgie grupas 
bērnu vecāki. 

Grupa ieguvusi jaunas krāsas un 
māksliniecisko noformējumu. Pal-
dies Kristīnei Šulcei! Ar prieku 
nākam uz darbu, smaida bērni, jo viss 
ir gaišs, jauns un darboties rosinošs. 
Grupas bērni varēs sagaidīt pirmssko-
las „Brīnumzeme” 40 gadu jubileju 
skaistās, gaišās telpās. 

Tekla Ozoliņa, skolotāja

Miķeļdienas 
tirgus

27.  septembrī  Saimniece  un Mā-
jas pele – („Spārītes” skolotājas – Jo-
lanta Štromberga un Dzintra Šan-
tare) aicināja visus „Brīnumzemes” 
iemītniekus uz Miķeļdienas tirgu.

Mājas pele bija ļoti priecīga par 
lauku labumiem, ar kuriem tika pildīti 
pagrabi, novācot ražu. Bērni kopā ar 
grupu skolotājām mācēja pastāstīt 
daudz interesanta par kartupeļiem, 
pupām, burkāniem un kāpostiem, 
iemācījās brālīgi sadalīt ābolu, izcept 
kukulīti un salasīt sēnes.

Tekla Ozoliņa, skolotāja

“Bitītes” pārvērtības

Iesvētīti jauniņie vidusskolēni
Septembra noslēdzošā nedēļa, lī-

dzīgi kā citās skolās, arī Cesvaines 
vidusskolā bija iesvētību nedēļa – 
bagāta ar pārbaudījumiem, kuros      
desmito klašu audzēkņiem, jaun-
pienācējiem vidusskolā, jāpierāda, 
ka viņi ir statusa „vidusskolēns” 
cienīgi. 

Katru dienu visas nedēļas garumā 
desmitklasniekiem jeb fukšiem nācās 
tērpties citādi – atbilstoši 12. klases 
skolēnu noteikumiem: Lady Gagas 
un Džastini Bīberi pirmdienā, senie 
grieķi otrdienā, Simpsoni trešdienā, 
kaķenes un runcīši ceturtdienā un alu 
cilvēki – piektdienā. Jāteic, ka gan 

ar ietērpšanos, gan ar uzdevumiem 
saistībā ar katras dienas tēmu, ko div-
padsmitie fukšiem lika darīt, desmi-
tie ļoti veiksmīgi tika galā. Tie, kas 
bija mazāk apzinīgi, saņēma sodu. 
Jā, notika arī bēgošo fukšu ķerstīšana 
pa skolas gaiteņiem, lai tiem, kas 
nav pildījuši norādījumus, uz sejas 
atstāstu uzrakstu „Fuksis” vai „Es 
mīlu 12.-tos”. Paldies desmitajiem 
par centību visas nedēļas laikā, kā arī 
izturību iesvētību skrējienā! 

Lūk, kā iesvētību nedēļu raksturo 10. 
klases skolniece Sabīne Andersone, 
kas mācīties Cesvaines vidusskolā 
pārnāca no Dzelzavas pamatskolas: 

„Nekādi nedēļas laikā neizpalikām 
bez apkārtējo dīvainajiem skatieniem, 
kā arī bez smieklīgajām piebildēm 
par kādu no mūsu tās dienas tērpiem, 
ko, pats par sevi saprotams, uztvērām 
ar humoru – bija arī pozitīvi kompli-
menti. Kad pienāca piektdiena, visi 
gājām uz veikalu, lai apbruņotos ar 
atkritumu maisiem un līmlenti, lai 
pēc tam ar tiem varētu pasargāties no 
12.-to negaidītajiem pārbaudījumiem. 
Stundu pirms skrējiena manī radās 
satraukums. Centrā ieraugot vienu no 
divpadsmitajiem braucam ar mašīnu, 
kuras piekabē bija aizdomīgi lielas 
mucas, satraukums tikai pieauga. 

Tad bija skaidrs, ka joki mazi. Skolā 
mums katram iedeva fukšu pasi, 
kur bija katra vārds uzrakstīts ar 
atskaņām vai arī antonīmi uzvārdiem. 
Pirmajā pieturas punktā 12.-tās kla-
ses meitenes izskatījās smaidīgas un 
pozitīvi noskaņotas, radot priekšstatu, 
ka šeit būs tīrie nieki. Bet viss bija 
pavisam citādāk – viņas bija stin-
gras un pavēlošas. Nekas cits neat-
lika, kā tikai paklausīt viņu pavēlēm. 
Skrienot uz nākamo pieturas punktu, 
domās bija tikai viens – kaut nu ne-
kas nebūtu jāēd. Visforšākais un 
smagākais pārbaudījums bija līšana 
pāri tiltam, uz kura bija diezgan 
daudz pārsteigumu. 12.-tie nežēloja 
miltus, pat zinot to, ka miltu cenas ir 
paaugstinājušās. Ejot uz skolu no par-
ka, visi uz mums smaidīja un gāja pa 
ievērojami lielu gabalu no mums, jo 
smaka bija nepārspējama. Skatoties 
uz saviem klasesbiedriem, redzēju 
tikai pozitīvas emocijas. Nedēļa tika 
pavadīta vienos smieklos.”

Plašāks ieskats iesvētību nedēļā, 
kā arī piektklasnieku iesvētībās tiks 
publicēts Cesvaines vidusskolas 
skolēnu avīzē ”Caurvējš”, kuru šogad 
veiksmīgi izdevies atjaunot tādā 
veidolā, kā to bija pierasts redzēt līdz 
šim, oktobra numurā. 

Divpadsmito vārdā milzīgs pal-
dies visiem palīgiem iesvētību orga-
nizēšanā, īpaša pateicība – z/s „Sviķi” 
saimniekiem par sarūpētajiem ne     
tik svaigajiem dārzeņiem, kas lielis-
ki iederējās iesvētību pārbaudījumos. 

Rita Turkina, 12. klases 
skolniece, „Caurvēja” redaktore

Autores foto

atlaidi. Noteica ja, iznomājot Ces-
vaines pils telpas pasākumiem, kuru 
nodrošināšanai nepieciešama pils 
slēgšana apmeklētājiem, nomas mak-
sai papildus piemēro 50% uzceno-
jumu.

● Piekrita, ka Cesvaines Mūzikas 
un mākslas skolā tiek likvidētas 1,5 
apkopēja amata vietas ar šī gada 31. 
oktobri. Izveidoja Cesvaines novada 
domē ar pastāvīgo darbavietu Ces-
vaines pilī 2,0 apkopēja-kurinātāja 
amata vietas no šī gada 1. novem-
bra.

● Atļāva Cesvaines vidusskolai 
apmaksāt vienas Cesvaines vidussko-

las 12. klases skolnieces komunālos 
maksājumus Ls 100 (viens simts) 
2012./2013. mācību gadā, tas ir 10 
mēnešos, pārskaitot tos SIA „Ces-
vaines siltums”. 

● Noteica Cesvaines Mūzikas un 
mākslas skolas ārpusstundu nodar-
bībām maksu Ls 16,54 mēnesī par 40 
minūšu nodarbību nedēļā instrumenta 
spēlē 2012./2013. mācību gadā.  

● Izslēdza vairākus pamatlīdzek-
ļus no kultūras nama un domes uz-
skaites.

● Nolēma iesaistīties kā projek-
ta partnerim Valsts reģionālās at-
tīstības aģentūras Latvijas - Šveices 

sadarbības programmas ietvaros 
izsludinātajā individuālajā projektā 
„Atbalsts ugunsdrošības pasāku-
miem pašvaldību vispārējās izglītī-
bas iestādēs” ar aktivitāti – Cesvai-
nes internātpamatskolas automātiskā 
balss ugunsgrēka izziņošanas sistē-
mas ierīkošana un izgaismotas izeju 
un evakuācijas kustības virzienu 
norādītājzīmes uzstādīšana, kura 
kopējās izmaksas Ls 12755,88, 
no kurām 90% ir Valsts reģionālās 
attīstības aģentūras finansējums 
un 10% novada pašvaldības fi-
nansējums, paredzot pašvaldības 
finansējumu 2013. gada budžetā 

no Cesvaines internātpamatskolas 
līdzekļiem. 

● Grozīja SIA „Cesvaines siltums” 
un SIA „Cesvaines komunālie pakal-
pojumi” statūtus un izdeva tos jaunā 
redakcijā.

● Saskaņoja Cesvaines vidusskolā 
īstenoto Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas izstrādātajam programmas 
paraugam atbilstošu vispārējās vidē-
jās izglītības vispārizglītojošā vir-
ziena programmu (kods 31011013).

● Nolēma izbeigt vairākas zemes 
lietošanas tiesības.

● Piešķīra un mainīja īpašumiem 
adreses.

Grupa „Bitītes” ieguvusi jaunas krāsas un māksliniecisko noformējumu

“Desmitie” pēc iesvētību skrējiena
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„Nākotnē vēlos pats savu restorānu”
Voldemārs Lazars ir tikai 22 gadus 

vecs, bet jau tagad viņam ir skaidra 
vīzija par nākotni un to, ko dzīvē vēlas 
sasniegt. Voldemārs ir pozitīvs piemērs 
Grašu bērnu ciemata bērniem par to, 
ka visu var, ja grib un strādā.

Tu nāc no Grašiem un esi labs 
piemērs citiem Grašu bērnu ciemata 
bērniem. Vari pastāstīt vairāk par 
laiku, ko pavadīji Grašos?

– Es atbraucu uz Grašiem 6 gadu 
vecumā un nodzīvoju šeit kopumā 10 
gadus. Man par šo laiku ir daudz labu 
atmiņu. Mēs bijām kā liela ģimene, 
dzīvojām kā brāļi un māsas,  kopā da-
rījām blēņas, ik pa laikam domājām 
iemeslus, lai nebūtu jāiet uz skolu. 
Esmu laimīgs, ka Grašos es sev ieguvu 
jaunu ģimeni, kuras man pašam 
nebija. 

Kā veicās mācībās?
– Dzīvojot Grašos, es mācījos Kraukļu 

pamatskolā. Pēc 9. klases beigšanas 
devos uz Kurzemi, kur Kandavas pusē 
iestājos asociācijas „Dzīvesprieks” 
profesionālajā skolā, apgūstot pavāra 
palīga profesiju. Pēc gada Grašu direktors 
Kristofs man piedāvāja iespēju turpināt 
mācības profesionālajā skolā Francijā. 
Es uzreiz piekritu un devos uz turieni. 

Esi izvēlējies pavāra profesiju. Vari 
pastāstīt, kur to esi apguvis un kāpēc 
izvēlējies tieši šo profesiju?

– Es izvēlējos apgūt pavāra profesiju, 
jo jau bērnībā man ļoti patika darboties 
virtuvē. Kad piekritu doties mācīties uz 
Franciju, tad vēl nenojautu, kā tas būs. 
Sākums bija ļoti grūts – mācības un 
darbs notika franču valodā. Es runāju 
diezgan labi, bet gāju uz privātstundām 

mācīties franču rakstu valodu. Francijā 
profesionālās izglītības sistēma ir 
atšķirīga no Latvijas. Tur liels akcents 
tiek likts uz praktiskajām iemaņām. Man 
bija noslēgts prakses līgums uz 2 gadiem 
ar labu restorānu, kurā es strādāju 3 
nedēļas pēc kārtas un tad sekoja 1 nedēļa 
skolā. Un tā divus gadus – prakses 
vietā es reāli darīju to, ko pa nedēļu 
biju apguvis skolā. Man patīk strādāt 
kolektīvā, es iemācījos būt atbildīgs par 
savu darbavietu. Man pat bija iespēja šo 
to iemācīt jaunajiem praktikantiem. 

Kas pašam vislabāk garšo no 
ēdieniem?

– Man garšo gaļas un zivju ēdieni, 
labprāt piedevās ēdu dārzeņus. Strādājot 
franču restorāna virtuvē, esmu apguvis 
gatavot dažādus ēdienus. Man patīk 
sajust interesantas garšas. 

Pastāsti par vietu, kur šobrīd 
strādā!

– Es strādāju Francijā, nelielā tūrisma 
pilsētiņā, līdz ar to varu teikt, ka tas ir 
sezonas darbs. Restorāns ir neliels, vienā 
ēdienreizē apkalpojam apmēram 300 
cilvēku. Esam 3 pavāri un 5 apkalpotāji. 
Es esmu atbildīgs par pirmo ēdienu un 
desertiem. Lai piesaistītu klientus, mēs 
daudz izmantojam svaigus produktus. 
Francijā starp restorāniem ir konkurence 
un tāpēc kvalitātei ir būtiska nozīme. 

Kā esi iejuties Francijā? Kas šķiet 
visgrūtākais?

– Es iejutos ātri. Man patīk uzzināt 
daudz jauna, iegūt pieredzi. Kamēr 
mācījos Francijā, man bija iespēja doties 
uz prakses vietām Skotijā un Portugālē. 
Tas bija paredzēts mācību programmā. 

Visgrūtākais Francijā ir tas, ka 
brīvi nepārvaldu valodu. Tāpat ir 
jāzina Francijas likumdošana, lai pa-
reizi maksātu nodokļus, iesniegtu 
dokumentus dažādām iestādēm. Tur 
daudz palīdz mana franču viesģimene, 
pie kuras vasarās ciemojos jau vairāk 
nekā 10 gadus. 

Vai Francijā iesaisties sabiedriskajā 
dzīvē?

– Tam daudz neiznāk laika, bet šajā 
vasarā Latvijas vēstniecība Parīzē 
organizēja Jāņu svinēšanu. Mēs bijām 
kopā ap 60 latviešu. Dziedājām, dejo-
jām, ēdām latviešu ēdienus. 

Kādi vēl ir tavi mērķi? Ko dzīvē 
gribi sasniegt?

– Šobrīd esmu Latvijā uz dažiem 
mēnešiem, eju autoskolā un ceru nokārtot 
autovadītāja eksāmenus. Nākamajā gadā 
vēlētos iegūt zināšanas sava uzņēmuma 
izveidošanā. Es nākotnē gribētu atvērt 
pats savu restorānu. 

Vai tev ir kāda aizraušanās, hobijs?

„Šobrīd daru to, kas esmu!”
Pašlaik Cesvaines mākslinieku 

biedrība īsteno trīs projektus: VKKF 
atbalstīto „Cesvaines pils skicei – 120”, 
Valsts Hipotēku bankas „Leļļu teātra 
iestudējuma „Ērkšķrozīte Cesvaines 
pilī” izveidei nepieciešamo materiālu 
un rekvizītu izgatavošana” un 
VIAA atbalstīto projektu „Līdzīgais 
un atšķirīgais mūzikā, mākslā un 
literatūrā”.

Par to, kā veicas ar projektu īste-
nošanu, uz sarunu aicināju projektu 
vadītāju Kristīni Šulci.

Lasot par projektiem, vairs ne-
saprotu, kur beidzas viens un sākas 
jau cits – te viens, te otrs un te vēl 
trešais... un prātā ceturtais. Saprotu, 
ka viss ir savstarpēji saistīts.

– Šķiet, tieši tā arī ir noticis, jo daru 
to, kas esmu! Manas domas un ide-
jas, papildinot cita citu, ir kļuvušas par 
manu dzīves īstenību. Šobrīd droši varu 
sevi salīdzināt ar arabesku, kas, nemitīgi 
atkārtodamās, mainās un pilnveidojas, 
pateicoties cilvēkiem, kuri atrodas man 
blakus. Saprotu, ka savā aizrautībā 
pārspīlēju, zaudēju realitātes sajūtu, 
kļūstu smieklīga un pārjūtīga mīlestībā 
un lepnumā par vietu, kur esmu, bet 
tieši tāda esmu un tieši tāds ir arabeskas 
likumsakarībās balstītais attīstības un 
pārvērtību ceļš. 

 Kas ir būtiskākais, kas saista visus 
projektus?

– Cilvēki, protams, visi, mūziķi, 
mākslinieki, vēsturnieki un literatūr-
zinātnieki, kas ir iesaistījušies projektā. 
Domāju, ka šobrīd vairs nav svarīgi, kāds 
projektam ir nosaukums, svarīgi ir, vai 
ideja aizrauj, uzrunā un atbalsojas sirdīs. 
Papildinot cits citu, mēs palīdzam idejai 
augt un kļūt, pat varētu teikt, vērienīgai, 
ieliekot savus sirdspukstus, pievienojam 
vērtību – palīdzam idejai kļūt īpašai. 

Kāds ir tavs vēstījums?
– Ideja, lai tā uzziedētu, ir jākopj 

un jāpalīdz tai augt, tāpēc liels prieks, 
ka šogad ir izdevies piesaistīt naudas 
izteiksmē ļoti ievērojamu atbalstu no 
VKKF, Hipotēku bankas, Gētes institūta 

Rīgā un VIAA.
Par Cesvaines pils arhitektūru un 

vēsturi nav sarakstītas biezas grāmatas 
vai izstrādāti kādi īpaši materiāli, ku-
rus izlasot viss būtu uzzināms. Tieši šī 
atvērtības sajūta mani uzrunā Cesvainē 
visvairāk.

Esmu pārliecināta, ka vārds ir zīme, 
simbols ir vēstījums un atslēgas vārds 
milzīgam zināšanu, atklāsmju okeānam, 
kurā dziļuma, tātad iespēju pietiks 
visiem. Tikai jāmāk sadzirdēt, sataustīt, 
saredzēt, sajust un galvenais – būt sirdī 
uzrunātam, atvērtam un ieinteresētam. 
Uzskatu, ka tieši interese par vietas 
vēsturi, vērtībām un mantojumu spēj 
palīdzēt uztaustīt vietas pulsu un atrast 
vietu pasaulē ikkatram no mums. Tāpēc 
arī vēlos apkopot un nodot tālāk iegūtās 
zināšanas, pieredzi un redzējumu, iz-
veidojot šo mācību materiālu, kurā 
kopā savijušies mani sapņi un ieceres. 
Materiāls atspoguļos Cesvaines pils 
idejiskās saknes, uzsverot Cesvaines pils 
skices 120gades nozīmību, arabeska tiks 
izdejota pasaku stāstā par Ērkšķrozīti 
Cesvaines pilī, H. Šulca 90. dzimšanas 
gads noslēgsies ar dziesmas „Dzīvei” ie-
rakstu, piedaloties Cesvaines vidussko-
las jauniešiem. Pastorāle un groteska pa-

rādīs J.M.R. Lenca sarežģītās personības 
šķautnes literatūrā, romantizēto pasaules 
vērojumu izjust palīdzēs mākslas darbu 
un pasaku motīvu sasaiste.

Jēdzieni, darbības jomas, cilvēki, 
par kuriem tu stāsti, ir tik atšķirīgi. 
Kas jūs visus vieno?

– Tieši tāpēc projekta nosaukums 
ir „Līdzīgais un atšķirīgais”. Skice, 
arabeska, pastorāle, etīde, kompozīcija, 
štrihs, suvenīrs, tonis, pustonis – jau 
paši atslēgas vārdi katrā kultūras izpaus-
mju jomā stāsta, cik mēs esam līdzīgi. 
Grūtāk ir atrast, kas ir atšķirīgs!

Kāds ir projekta galamērķis?
– Katrs redzējums, pieredze ir in-

tere-santa un vērtīga. Pamatojoties uz 
skatu punktu maiņas nepieciešamību, 
gala rezultātā – izstrādātajā mācību 
materiālā–, kurš būs pieejams visiem 
interesentiem interneta vietnē www.
skolas.lv, būs iespēja pasauli ieraudzīt 
mūziķa acīm, izzināt Cesvaini kā vi-
etu, pielietojot dizaina domāšanas me-
todes, paskatīties uz tik zināmajām 
Cesvaines pils vērtībām caur arhitekta, 
mākslinieka, tēlnieka, animatora, or-
nitologa, restauratora, literāta, bērna, 
skolotāja redzējumu. 

Kā notiek projekta realizācijas gaita?

– Oktobra pirmajā 
nedēļā Madonas kultūras namā divas 
dienas notika mūzikas ieraksts. Tika 
ierakstīts A. Kalniņa Cēsu mūzikas vid-
usskolas skolotājas Benitas Zvīgules 
un viņas audzēkņu muzikālais snieg-
ums. Ierakstu veica mūziķis E. Vestma-
nis, ierakstu gan Madonā, gan arī pēc 
tam Cesvaines pilī vizuāli iemūžināja 
Valmieras televīzijas operators Madonā 
Kārlis Kumsārs. 

Oktobra otrajā nedēļā mūzikas ie-
raksts notika Cesvaines pils Muzikantu 
telpā. Pianiste Daiga Matroze, vijol-
niece Velga Sokirka, flautiste Vineta 
Krēsliņa, saksofonists Andrejs Cepītis 
ar audzēknēm no Madonas J. Norviļa 
mūzikas skolas, pianiste Ilze Tom-
sone visas dienas garumā atskaņoja 
arabeskas, skici, pastorāles, humor-
esku un suvenīru mūzikā, E. Vestma-
nis ierakstīja mūziku un K. Kumsārs 
filmēja notiekošo.

Divas dienas Cesvainē dzīvoja ani-
matori no Rīgas – Dace Liepa un Jānis 
Sausnītis (filmu studija „Dauka”), tika 
fotografēts un veidots sižets par arabes-
kas ziedu vītnes atdzīvošanos, kā arī 
domājām, kā labāk attēlot pils pūķa 
tēlu, lai arī pašiem mazākajiem Ces-
vaines pils apmeklētājiem iepazīties ar 
pils vērtībām būtu interesanti, sapro-
tami un aizraujoši.

Ar lielu prieku šī projekta ietvaros 
Cesvaines pilī kopā ar vēsturnieci Māru 
Evardsoni satikāmies ar ornitologu 
Andri Avotiņu un, pateicoties jaunā 
pētnieka zināšanām un vērīgumam, 
tagad zinām katra Cesvaines pils putna 
vārdu.

Aplūkojot skici, pastorāli, grotesku 
literatūrā, esam nonākuši uz Cesvainē 
dzimušā dramaturga J. M.R. Lenca ceļa, 
ir liels gandarījums apzināties, ka šobrīd 
ejam vienā solī ar Zalcburgas operas 
festivāla un režisora A. Hermaņa gran-
diozajiem sasniegumiem šajā vasarā, 
iestudējot B.A. Cimmermana operu 
„Zaldāti”, kas tiek dēvēts par Zalcburgas 
2012. gada notikumu Nr.1. Jāpiebilst, 

ka Latvijas Televīzijas 1. programmā 
operas „Zaldāti” videoierakstu varēs 
noskatīties novembrī, kad, sagaidot 
valsts svētkus, tiks rādīti raidījumi, kas 
ataino latviešu mākslinieku starptau-
tiskos sasniegumus.

Sajust lepnumu par Cesvainē dzi-
mušā dramaturga iedvesmas spēku 
bija iespējams, apmeklējot Spīķeru 
koncertzāli 11. oktobrī Rīgā, kur radās 
iespēja iepazīties ar vācu aktrisi un G. 
Bīhnera noveles „Reinholds Lencs” 
izpildītāju Coru Cholcott, kura izjusti 
izsāpēja Lenca likteni Gētes institūta 
vācu valodas skolotāju nedēļas 
noslēguma pasākumā.  

Liels prieks, ka kopā ar literatūras un 
ģermānistikas jautājumu speciālistēm E. 
Kristsoni-Eglāju un B. Paškevicu mums ir 
izdevies atrast kopīgo izteiksmes formu, 
idejisko rāmi – konceptu jeb vadmotīvu, 
kas apvieno Cesvaines kultūrvēsturiskās 
vērtības vienā veselumā – stāstā par 
Cesvaini kā atvērtu, īpašu, laikmetīgu 
un radošu vietu, kur nepastāv viens vie-
nots pasaules modelis, kur līdzīgais un 
atšķirīgais ir vērtība, katrs par sevi un 
spēj būt par iedvesmas avotu jaunām 
idejām un iespējām ilgtermiņā.

Liels paldies visiem projektā 
iesaistītajiem talantīgajiem un at-
saucīgajiem mūziķiem, literātiem, 
vēs-turniekiem un māksliniekiem. Pal-
dies Ilvai un Sanitai Ozolām, Iman-
tam Spridzānam, Viktoram Leimanim, 
Kārlim Bandeniekam, Inesei Zīlei, 
Ingunai Špatei, Gitai Preobraženskai, 
Vitālijam Stikānam, Ritmai Zeiļukai, 
Arvīdam Greidiņam, Intai Stienei, Svet-
lanai Maļehonovai, Aigaram Auziņam, 
Agrim Bērzariņam, Madonas kultūras 
nama kolektīvam un direktorei S. Stra-
dei, un Cesvaines novada domei.

Kristīne Vilciņa, autores foto

Projekta īstenošanu finansē Izglītības 
un zinātnes ministrijas un Valsts 
izglītības attīstības aģentūra

Pirmajā darbavietā Francijā (vidū)
Šī gada Grašu salidojumā kopā ar 
darbiniekiem (otrais no kreisās)

– Man patīk sports. Dodu priekšroku 
kolektīviem sporta veidiem – volejbolam 
un basketbolam. Labprāt sērfoju un 
snovoju. Brīvajā laikā apgūstu arī 
ģitārspēli. 

Cik bieži sanāk atbraukt uz 
Grašiem un apciemot savus draugus, 
skolotājus?

– Cenšos atbraukt reizi vai divas gadā. 
Tad apciemoju savus draugus, atbraucu 
uz Grašiem, palīdzu dažādos darbos, ja 
nepieciešams. 

Varbūt vari izstāstīt kādu gardu 
recepti, ko ieteiktu izmēģināt citiem?

Deserts Šokolādes fondī (4personām). 
Tas ir viegli pagatavojams un ir ļoti 
garšīgs.

Sastāvdaļas:
4 olas
75 g cukura
30 g miltu
100 g sviesta
100 g melnās šokolādes
Sviests  un milti, ko iebērt trauciņos.
Sagatavošana:
Ieslēdziet krāsni līdz 200 grādiem.
Bļodā sajauciet olas ar cukuru, līdz 

veidojas balts maisījums. Pievienojiet 
miltus un turpiniet maisīt. 

Izkausējiet šokolādi ar sviestu. To 
pievienojiet olu maisījumam. 

Iesmērējiet trauciņus ar sviestu un 
ieberiet nedaudz miltu, lai pēc cepšanas 
būtu vieglāk izņemt laukā.

Ielejiet masu trauciņos.
Cepiet 8-10 minūtes, pēc tam uzmanī-

gi izņemiet laukā no trauciņiem. 
Pasniedz siltu, var pievienot vaniļas 

saldējumu.
Lai garšo!!!!!!

Kristīne Vilciņa, 
foto no Grašu bērnu ciemata arhīva

Kopīgā tikšanās reizē ar projektā iesaistītajiem dalībniekiem
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PILS STĀSTI (2012-10)
Turpinot stāstu par atrastajām 

fotogrāfijām un pili, šoreiz izvēlējos vie-
na cilvēka foto, uz kuras skaidri varam 
izlasīt – Adalbert Aderkass. Stāsts būs 
par viņu un 1905. gada novembra no-
tikumiem Cesvainē. Aderkasi ir sena 
muižnieku dzimta ar bagātu vēsturi un 
sazarotu radu loku. Adalberts nāk no 
Ķirbižu muižas (Limbažu novads) Ader-
kasiem, kas dzimtas kokā veido atsevišķu 
līniju. Viņa tēvs Vilhelms Voldemārs 
Magnuss (1819-1892) bija precējies ar 
Augusti Helēnu Palmcveigu, kura 1848. 
gada 10. septembrī dažas dienas pēc sava 
piektā bērna dzimšanas mirst. 1853. gadā 
Vilhelms apprecas otrreiz ar 12 gadus 
jaunāko Luciju Elizabeti Margaritu 
Saengeri (no Nīcas novada Kurzemē). Jau 
pieciem bērniem ģimenē vēl pievienojas: 
Vilhelms Fridrihs (1853-1897), Frid-
rihs Reinholds Karls (1856-1928), kas 
ir Ķirbižu muižas mantinieks, Adalberts 
Konstantīns (1860-1905), Eižens Karls 
Maria (1863-1905), Anna Elizabete Hen-
riete (1866-1922) un Erhards (1873?). 
Aderkasu ģimenē par mājskolotāju no 
1856 līdz 1858. gadam strādā Latvi-
jas himnas autors Baumaņu Kārlis, 
bet viņš nav ne Adalberta, ne Eižena 
skolotājs.  Beidzot Tērbatas universitāti, 
kur iepazīstas, un ir vienas korporācijas 
“Livonia” biedri ar Ādolfu Vulfu, Adal-
berts strādā par mežzini un muižas 
pārvaldnieku. (Attēlā ar korporācijas bie-
driem: pirmais no kreisās Adalberts, pir-
mais no labās Maksimilians Karls Mag-
nus fon Kroiš no Sausnējas). No kura 
gada Aderkass ir Cesvainē, precīzi nav 
zināms, bet 1905. gadā viņš ir Cesvaines 
muižas pārvaldnieks. Par šiem notiku-
miem tad arī tālākais stāsts. Laikraksts 
“Dūna-Zeitung”, Nr257 (21.11.1905.), 
ziņo par notikumiem Cesvainē. “Mājas 
Viesis” Nr47 (23.11.1905.) to pašu 
apraksta īsāk un latviešu valodā: “...
Cesvaines muižā 18. novembrī kāds 
lielāks ļaužu pulks atnācis, atņēmis tur 
nometinātai 16 vīru lielai zaldātu nodaļai 
ieročus un tad ielauzies pilī. Tur at-
radies apriņķa priekšnieka goda palīgs 
E.f. Aderkas un viņa brālis, Cesvaines 
pils ģenerālpilnvarnieks A. f. Aderkas. 
Banda, ar zaldātiem atņemtiem ieročiem 

apbruņojusies, pārmeklējusi 
pili un tad atraduse dažas 
medību plintes, viņa abus 
f. Aderkasus pasituse tiem 
uzsaukdama: “Jūs mums 
paslēpāt ieročus!” un tad viņus 
nošāvuši. – Banda šaursliežu 
dzelzceļu paņēmuse savā 
īpašumā un pa to pabraukājot 
apgabalu un dedzinājot muižas. 
Dedzināšanas notikušas Opes-
Vāles un Sinoles muižā.” 

Aderkasu piemin arī 
krauklēniete B. Malšāne 
savās atmiņās “Par Malienas 
organizācijas IV rajona darbiniekiem”: 
“Par revolucionāru aģitāciju zemnieku 
un muižas kalpu vidū 1905.gada vasarā 
R.Mālīti (Rudolfs Mālītis – Grašu pa-
gasta skolas skolotājs) vajāja Cesvaines 
barons Aderkas un policija. Kādā dienā 
Aderkasa vadībā R. Mālītim uzbruka 
kazaki, piesēja viņu pie segliem un rāva 
zirgiem līdz sešus kilometrus uz Sarkaņu 
pagastu. Atriebjoties par šo inkvizīciju, 
mūsu rajona biedri – kaujinieki izdarīja 
trīs bruņotus uzbrukumus Cesvaines 
muižā novietotajiem kazakiem.”

Cesvaines muižas virspārvaldnieka 
(no 1901. līdz 1907.g.) Fridriha Ažiņa 
atmiņas par šiem notikumiem: “Ces-
vaines muižā, administrācijas mūra 
mājā, kur arī man bij dzīvoklis, bij novie-
toti 20 zaldāti, jaunākā virsnieka vadībā 
un mani pārvietoja netālajā virsmežziņa 
koka, arī divstāvu mājā. .... Paska-
tos no augšstāva pa logu un redzu, ka 
administrācijas mūra māja visapkārt ie-
lenkta no ļaužu bara. Vakars kluss, katrs 
vārds man dzirdams. Apakšā novietoti 
zaldāti, augšā pie brāļiem Aderkašiem, 
pilnvarnieka un viņa brāļa pristava 
sanākuši – dakteris, virsmežzinis, 
grāmatvedis un zaldātu virsnieks. Re-
dzu, ka Aderkass atver logu un teic, 
ka nekādas ieroču slēptuves te nav, 
bet tam netic. Provokatoriskas baumas 
bij izplatītas, ka noslēpti lieli krājumi 
ieroču. Aderkas aicina saniknoto pūli, 
lai izraugās no sava vidus 3 cilvēkus, 
kas lai nāk un visu māju pārmeklē. Trīs 
vīri tiek sameklēti, starp tiem pasta 
priekšnieks, un uzaicināti nākt augšā. 

Labu laiku tiek meklēts un nekas at-
rasts un redzu, ka viss bars ar brāļiem 
Aderkašiem priekšgalā pāri tiltiņam 
veļas uz manu dzīvokli. Virsnieks ar 
saviem zaldātiem paliek mierīgi uz vie-
tas mūra mājā. Tiek stipri dauzīts pie 
durvīm, kliedz, lai laiž iekšā. Aiz durvīm 
Aderkas teic, ka viņš ar esot, lai taisot 
droši vaļā. Caur platām durvīm pieplūst 
lielais prekšnams ļaužu. Es te nu lam-
pas gaismā pazinu daudzus un redzu to 
slaveno apbruņojumu. Man pieprasīja 
atdot ieročus un munīciju, ko nekavējoši 
izdarīju. Ārā palicēji sauc, lai nākot uz 
pili, tur tak būšot ieroči noslēpti. Visi 
steidza līdz un tāpat Aderkaši, kuri gan 
apgalvo, ka tur neatradīs ieročus, bet tam 
netic un es ar eju līdz  savam principālim 
Aderkasim, jo turu to par savu dienesta 
pienākumu. Pagājuši labu gabaliņu, 
nejauši Aderkas apstājas, izvelk etve-
ju, izņem smēķi un, aizdedzinādams 
sērkociņu, ierauj mani aizmugurē “Lai 
es ejot mierīgi atpakaļ mājās, šoreiz 
iztikšot bez manis.” Tā pavēle glāba 
man dzīvību! Atgriežos atpakaļ un uzeju 
augšstāvā, no kurienes pāri pils pagal-
mam skaidri redzama masīvā milzu 
ēka. Ugunis paspīd gan vienā, gan otrā 
logā, var domāt, ka cītīgi tiek meklēts. 
Bet tur tak neviena ieroča nav! Pēc 
kādas stundas veltas meklēšanas sani-
knotais pūlis iznāk pagalmā un nostājas. 
Kas tur notiek, nezinu. Un vienreiz 
pazib uguntiņas un drīz krīt šāvieni cits 
pēc cita, un visi mūk projām uz visām 
pusēm. Pagalma vidū mēness gaismā 
redzams kas tumšs – trokšņa nekāda. 

Nu gan dodas turp virsnieks ar saviem 
zaldātiem un arī mēs, pārējie, bet ir par 
vēlu – atrodam abus brāļus Aderkasus 
nošautus. Kāda vara glāba mani šovakar 
no viņu likteņa?!” Tālāk Ažiņš apraksta, 
ka ozolkoka zārki tika pasūtīti pie Brauna 
Jungulbenē. Tika izlemts brāļus vest uz 
viņu dzimtas kapsētu Aderkašos. Ader-
kasu dzimtas kapi atrodas pie Brīdagas 
baznīcas netālu no Ķirbižiem. Tā kā ceļš 
ved caur Vecpiebalgu, tad par pavadoni 
ieceļ F. Ažiņu, jo tur viņam tēva mājas. 
2 divjūgu ores ar pavadoņiem nogādā 
zārkus ar nelaiķiem dzimtas kapsētā, bet 
Ažiņš pusceļā dodas atpakaļ uz Cesvaini, 
jo pašam draudējušas nāves briesmas. 
Ar to gan 1905. gada notikumi Cesvainē 
nebeidzas, bet stāsts par attēlā redzamo 
jauno vīrieti un viņa brāli gan ir galā. 

Pilī šobrīd risinās interesantas lietas.  
Mazliet pacietības, un katrs varēs ieraudzīt 
to pavisam jaunā un citādākā rakursā. Arī 
vēstures intresenti jau pulcējas pēc vasa-
ras atpūtas un oktobra pēdējā OTRDIE-
NĀ – 30. oktobrī – plkst. 18.00 muzeja 
telpās atkal visi mīļi gaidīti. 

Raksta sagatavošanā izmantoti Ces-
vaines novada muzeja materiāli. 

Lielā pateicībā par labajām 
atsauksmēm un par izrādīto interesi– 

Māra Evardsone

Ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu attīstība Cesvainē. Šo 
projektu līdzfinansē Eiropas 
Savienība. 

2011. gada 9. septembrī Rīgā 
tika parakstīts civiltiesiskais lī-
gums starp Latvijas Republikas 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju, Cesvaines 
novada domi un SIA “Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” par pro-
jekta “Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu attīstība Cesvainē” Nr. 
3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VIDM/008 
īstenošanu un Kohēzijas fonda 
finansējuma piešķiršanu un pro-
jekta uzraudzību. Kohēzijas fon-
da līdzfinansējums šī projekta 
ietvaros būs 95% no attiecinā-
majām izmaksām, finansējuma 
saņēmēja līdzfinansējums – 5% 
no attiecināmajām izmaksām, 
kas tiek finansēts no finansējuma 
saņēmēja pamatkapitālā iegul-
dītā pašvaldības finansējuma. 

Būvdarbu ietvaros veikti šādi 
darbi:

• rekonstruēts ūdensvads Pils 
ielas posmā, veikti domes ēkas 
un Cesvaines pils pārslēgumi pie 
rekonstruētā ūdensvada; 

• veikta pašteces kanalizācijas 
rekonstrukcija Dārzu ielā, pie 
jaunā kanalizācijas cauruļvada 
pārslēgtas visas ēkas;

• daļēji rekonstruēts ūdens-
vads Dārzu ielā, veikti ēku 
pārslēgumi; 

Plānotie būvdarbi šajā gadā:
• septiķu pieslēguma kana-

lizācijas vada izbūve no ēkas 
Parka ielā 3 ar trases pieslēgumu 
pie Madonas 2;

• ūdensvada rekonstrukcija 
posmā Dārzu – Madonas iela;

• kanalizācijas spiedvada iz-
būve Dārzu ielā,

• ūdensvada rekonstrukcija 
Veidenbauma ielā;

• kanalizācijas izbūve Veiden-
bauma – Madonas ielā.

Par ūdensapgādes pārtrauku-
miem un par satiksmes ierobežo-
jumiem iedzīvotāji tiks informēti 
laikus. 

12. oktobrī iepirkuma veikša-
nai izsludināts atklāts konkurss 
„Mobilas vakuumsūkņa iekārtas 
piegāde projekta „Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu attīstība 
Cesvainē” Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/
IPIA/VARAM/008 ietvaros”.

Finansējuma saņēmējs pro-
jekta ietvaros ir SIA “Cesvaines 
komunālie pakalpojumi”.  

Projekta tehniskās, adminis-
tratīvās un finanšu vadības uz-
raudzību nodrošina Latvijas 
Republikas Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības minis-
trija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Jānis Vanags

Cesvaines 
ūdenssaimniecības 

attīstības otrās 
kārtas projekta 

realizācija

Pasaku vērtība mūsdienās
Ar Gētes institūta Rīgā atbalstu 

5. oktobrī Cesvaines novada bērni 
un jaunieši tika aicināti kopā ar 
skolotājām Baibu Putniņu, Kristīni 
Šulci un Līgu Čeveri izmantot iespēju 
apmeklēt Rīgu, lai apskatītu starp-
tautisko multimediālo izstādi „Brāļu 
Grimmu pasaku pasaule”. 

Uz Rīgu devās divdesmit septiņi bērni 
un jaunieši, kuri piedalās Hipotēku ban-
kas atbalstītajā projektā, kura ietvaros 
tiek veidota un iestudēta pasaku luga 
„Ērkšķrozīte Cesvaines pilī”. 

Septiņās sadaļās izstāde atklāja 
nozīmīgākos vācu pasaku motīvus un 
iepazīstināja ar mūsdienu varonēm un 
varoņiem. Jaunieši kopā ar skolotāju Bai-
bu Putniņu apstājās pie katras dārgumu 
jeb pasaku lādes, lai kopīgiem spēkiem 
atbildētu uz izstādes veidotāju sagata-
votajiem jautājumiem. Daudzviet palīgā 
nāca izdoma un jauniešu zināšanas par 
mūsdienu varoņiem un pasaku filmu 
tēliem. Izstādes laikā sajutām gal-
veno veidotāju ziņu un vēlmi uzaicināt 
jauniešus un bērnus uz sarunu, lai 

iedrošinātu ieskatīties arī katram savā 
sirsniņā, padomāt par savu iekšējo pa-
sauli, savām cerībām un arī bailēm. 
Apjaust savas fantāzijas neizmērojamo 
spēku un iespējas, cerot, ka iekšējais 
spēks, radošums un fantāzija tiks izman-
tots, veidojot apkārtējo pasauli labāku 
un skaistāku.

Brāļu Grimmu atceres 200. gada 
izstādes veidotāji apgalvo, ka pasakas 
kādreiz tika sarakstītas un to izteiks-
mīgākie motīvi kalpoja par ceļvedi 
labākai apkārtējās pasaules izpratnei. 
Šogad Gētes institūts jautā jauniešiem 
Centrālajā un Austrumeiropā, vai pa-
sakas joprojām ir nozīmīga sastāvdaļa 
katram no mums un visiem kopā?

Lai to noskaidrotu, tikos ar Cesvaines 
jauniešiem un Cesvaines mākslas sko-
las skolotāju Kristīni Šulci, meklējot 
atbildes uz jau izstādē izskanējušiem 
jautājumiem.

Vai, jūsuprāt, ir iespējams pa-
saku simbolus saistīt ar mūsdienu 
realitāti?

– Pasakās ir pārspīlējumi un lietas, 

kas dzīvē nemēdz notikt.
Vai mūsdienās ir princeses un kā 

viņas izskatās, kā princeses izturas?
– Mūsdienās princeses ir tās, kas 

ieguvušas titulu kādā konkursā, kādas 
Holivudas aktrises. Princesei jābūt 
strādīgai, ar iekšējo skaistumu. Princeses 
vārds mūsdienās tiek lietots ar negatīvu 
pieskaņu. Meitenes, kas tiek dēvētas par 
princesēm, ir izlepušas, viņām daudz kas 
nepatīk, ir cimperlīgas.

Ar ko atšķiras pasaku ļaundari no 
mūsdienu ļaundariem?

– Mūsdienu ļaundari ir nežēlīgāki. 
Uz ielas vairs nevar justies droši un ar 
ļaundariem nākas sastapties biežāk. Arī 
dažādas tehnoloģijas veicina ļaundaru 
darbošanos mūsdienās.

Kādas bailes valda mūsdienās? No 
kā baidies tu?

– Tas, ka nekur nevar justies īsti droši. 
Baidos no šaurām telpām, jo liekas, 
ka trūkst elpas. Es baidos no šausmu 
filmām. Es baidos no zirnekļiem un 
čūskām. Arī tumsa mēdz būt biedējoša.

Ko māca pasakas? Vai tās ir 
nepieciešams stāstīt bērniem?

– Katrā pasakā ir kāda pamācoša atziņa. 
Pasakas māca dzīvot, būt labākiem un 
palīdzēt. Pasakas ir nepieciešamas, jo 
tas ir labs izklaides veids.

Vai jums ir kādam maģiskais 
priekšmets? Vai tāds ir nepieciešams 
mūsdienās?

– Maģiskais priekšmets nepalīdz. 
Tas viss ir tikai cilvēku galvās, un pats 
cilvēks ir savas laimes kalējs. 

Kas mūsdienās cilvēku padara par 
varoni?

– Kāds varoņdarbs, kad kādu aizstāv 
vai izglābj. Pats galvenais, kas padara 

cilvēku par varoni, ir, ja viņš izglābj 
kādam dzīvību.

Kas ir tās lietas, kas dara jūs 
laimīgus?

– Laimes mirkļi ir ikdienišķās lietās.
Uzvara kādās sacensībās, spēlēs. Draugi, 
ģimene. 

Jaunieši arī atklāj, ka dzīvē ne vienmēr 
uzvar labais, kā tas ir pasakās. Brauciens 
uz Rīgu daudziem palicis prātā kā liels 
piedzīvojums. Par ekskursijas iespējamību 
un finansiālo atbalstu, atmaksājot trans-
porta līdzekļa izdevumus 211 latu vērtībā, 
skolotājas saka paldies Gētes institūtam 
Rīgā, kultūras programmas asistentei An-
trai Balodei un Sandrai Saidai-Sainai.

Šobrīd notiek gatavošanās pasaku lu-
gas pirmizrādei. Kristīne Šulce saka pal-
dies par atbalstu izrādes tapšanas procesā 
Sarmai Kurmei, Vitai Krūmiņai, Viktoram 
Leimanim, Imantam Spridzānam, Aināram 
Melbārdim, Edmundam Vestmanim, 
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolai 
un direktorei Intai Stienei, Līgai Čeverei  
un visiem lieliskajiem jaunajiem aktier-
iem – Elīnai Vaskai, Reno Apinim, Ali-
sei Krastai, Ingum Melgailim, Henrijam 
Skujiņam, Valteram Tomsonam, Vitoldam 
Jaunušānam, Lindai Rapšai, Meldrai Osei, 
Simonai Grāvītei, Paulai Lecītei, Mari-
sai Andževai, Elisai Andževai, Viktori-
jai Āboltiņai, Laurai Krūmiņai, Agritai 
Vasiļevskai, Madarai Vestmanei, Mārai 
Vaskai, Alisei Kupčai, Kristai Ruicēnai, 
Mārai Bandeniecei, Ilutai Bistrovai, Sindi-
jai Mihejenko, Fanijai Apinei. Paldies ek-
skursijas autobusa lieliskajam šoferītim 
Raitim.

Kristīne Vilciņa 
sadarbībā ar skolotāju Kristīni Šulci

Kristīnes Šulces fotoBrauciens uz Rīgu paliks prātā kā liels piedzīvojums
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Miruši

Aina Biruta Preise 
(1927 - 2012)

Indulis Rutkis
(1931 - 2012)

Pieskaries zilajam
Debesu jumam
Ar domām, ar dvēseli
Tā, lai to jūti.
Lai katru dienu
Nodzīvot nebūtu
Ne viegli, ne grūti –
Lai sirdī laimi gūsti.
Lai katrs mirklis
Gaismas piepildīts,
Mīlestībā ieskauts
Un sasildīts!

Nozīmīgās dzīves gadskārtās 
sveicam: 

80 gados Veltu Tētu; 
90 gados Gaidu Antonovu; 

92 gados – Ainu Vedigu!

Cesvaines pašvaldība

Sludinājumi

Luterāņu baznīcas 
draudzes kalendārs

Svens Skujiņš septembrī

Zolītes turnīram – gads
14. oktobrī kultūras namā notika 

zolītes turnīra viena gada jubilejas 
atzīmēšana un jaunās sezonas pir-
mais turnīrs.  

Kā stāsta kultūras nama direk-
tore Kristīne Aumele, pirms gada, 
pateicoties Oļģerta Ozola iniciatīvai, 
tika sarīkots pirmais zolītes turnīrs. 
Šī tikšanās un gada atzīmēšanas 
pasākums liecina par to, ka šāds turnīrs 
ir dzīvotspējīgs un cesvainiešiem 
nepieciešams. Sumināt labākos se-
zonas spēlētājus bija ieradies domes 
pārstāvis – priekšsēdētāja vietnieks 
Juris Rozenbergs. Uzrunā Rozen-
berga kungs atcerējās laiku pirms 
gada, kad bija ieradies aplūkot pirmo 
zolītes turnīru un cilvēku atsaucību. 
„Godīgi sakot, es domāju – Dievs 
dod, ka pasākums izdodas, ka būtu 
cilvēki, kas nāk, un būtu kāds no-
teikts cilvēku daudzums,” atklāja Ju-
ris Rozenbergs. Domes priekšsēdētāja 
vietnieks arī uzsvēra, ka uzskatot šo 
spēli nevis par azartspēli, bet gan par 
augsta intelekta labu spēli, kuru no-
teikti būtu jāmāca mūsu jauniešiem.

Paldies vārdi tika teikti kultūras 
nama vadītājai Kristīnei Aumelei, kas 
vienmēr gādā par Zolītes turnīra saim-
niecisko pusi. Pasākuma vaininieks 
un aizsācējs jeb protežē – Oļģerts 
Ozols – šo pasākumu atjaunojis 
un izvedis dzīvē. Oļģerts Ozols arī 

Afiša

sākumā pildījis tiesneša pienākumus, 
tomēr tagad pienākumi nodoti Dzin-
tara Buša rokās. Pasākuma idejas au-
tors atzina, ka sākumā domājis rīkot 
tikai spēli vai spēli apvienot ar atpūtu. 
Šobrīd noteikti var teikt, ka tā ir gan 
spēle, gan atpūta. Oļģerts Ozols arī 
priecājas par dalībnieku azartu un 
emocijām, kas reizēm sit augstu vilni, 
un atzina, ka zolīti nav jēga spēlēt, ja 
nav azarta.

Pirms jaunās sezonas pirmā 
turnīra tika godināti pagājušā gada 
labākie zolītes spēlētāji. Čempiona 

31. oktobrī plkst. 17:00 Cesvai-
nes kultūras namā pašvaldības 
iestāžu vadītāju un deputātu tikšanās 
ar iedzīvotājiem.

3. novembrī plkst. 17:00 Cesvai-
nes kultūras namā senioru kora 
“Virši” 10 gadu jubilejas koncerts.

4. novembrī plkst. 11:00 Cesvai-
nes kultūras nama zolītes turnīrs.

10. novembrī Cesvaines kultū-
ras namā Latvijas individuālā čem-
pionāta pusfināls novusā.

11. novembrī plkst. 16:00 
Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens 
(tiksimies Cesvaines vidusskolā un 
dosimies pa Nesaules, Veidenbauma 
un Brīvības ielu uz Cesvaines pili).

11. novembrī plkst. 18:00  “JAU-
CĪBAS UN NEJAUCĪBAS”, aktrise 
Lāsma Kugrēna uzvedumā pēc 
rakstnieces Andas Līces grāmatas 
motīviem. (Biļetes iepriekšpārdošanā 
Ls 2,-  pasākumā dienā Ls 3,- 
kultūras namā.)

18. novembrī plkst. 9:00 Cesvai-
nes luterāņu baznīcā dievkalpojums.

18. novembrī plkst. 18:00 Ces-
vaines vidusskolas aulā Latvijas 
proklamēšanas 94. gadadienai vel-
tīts svētku koncerts, plkst. 22:00 
Cesvaines kultūras namā svētku 
balle.

Kolekcionārs par labu samaksu 
pērk pirmskara Latvijas un cara 
laika alus pudeles. Tālr.: 29406932 
(Kārlis).

Piedāvā masiera pakalpojumus, 
tālr. 29555631 (Ilze).

tituls pienākas Jurim Praškevičam, 
kas gada laikā ieguvis 469 punktus. 
Vicečempiona tituls – Marekam Api-
nim ar 299 punktiem, savukārt trešās 
vietas ieguvējs zolītes turnīra sezonas 
kopvērtējumā – Māris Vanags ar 291 
punktu. 

Zolītes turnīra dalībniekus jau var 
dēvēt par draudzīgu un saliedētu 
kolektīvu, kas ik svētdienu sanāk, lai 
labi pavadītu laiku. Lai kolektīvam 
pievienojas jauni entuziasti un 
veiksmīga jaunā sezona!

Kristīne Vilciņa, autores foto
Aiztraukti gadi žigliem kaiju 
       spārniem,
Daudz kas Jums ir kopā pārdzīvots
       un gūts.
Tikai šajā brīdī sirds bez liekiem 
       vārdiem
Visu aizvadīto tūkstoš krāsās jūt.
  /J.Silazars/

Sirsnīgi sveicam Ritu 
un Viktoru Baierus 

60 gadu laulības dzīves 
skaistajā jubilejā!
Vēlam no saules – 
spēku, veselību, 
no bērniem un 

mazbērniem –  prieku, 
mīlestību!

Sveic dēla Aivara, meitas Agitas 
ģimene un māsas Birutas ģimene.

26. oktobris, piektdiena: 
18:00 sarunas par dzīvi un 

ticību;
19:00 dievkalpojums 
28. oktobris, SVĒTDIENA: 
22. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
9:00 DIEVKALPOJUMS. 

Svētdienas skola.
2. novembris, piektdiena: 
18:00 Sarunas par dzīvi un 

ticību;
19:00 dievkalpojums. 

Cesvaines ev. lut. draudzē 
no 16. līdz 18. novembrim

notiks rekolekcijas 
„Mūžības svētdienu sagaidot”

Rekolekciju tēmas: 
• Noslēpums, kas jāatklāj katram 

cilvēkam – nāve. 
• Pēcnāves stāvoklis un mājoklis – 

ticības un dievbijības alga.
• Dzīvie un mirušie – visi dzīvi    

Dieva priekšā.
Rekolekcijas vadīs Liepājas Sv. 

Annas ev. lut. draudzes mācītājs Jānis 
Bitāns.

Dalības maksa rekolekcijās Ls 7. 
Obligāta pieteikšanās, 
tālr.: 26673450; 
e-pasts: astrida.briede@inbox.lv

2012. gada sezonas zolītes turnīra uzvarētāji – Juris Praškevičs (1. vieta), 
Mareks Apinis (2. vieta) un Māris Vanags (3. vieta)

Cesvaines pilī apskatāma izstāde „Kopā”
Šobrīd Cesvaines pilī muzeja 

izstāžu  zālē  apskatāma  Rīgas 
porcelāna muzeja veidota izstāde 
„Kopā”, kura tapusi Starptautiskā 
Porcelāna apgleznošanas simpozi-
ja ES Grundtvig programmas iet-
varos.

No 2011. gada 24. maija līdz 
1. jūnijam Latvijas Mākslinieku 
savienības Starptautiskajā mākslas 
un izglītības centrā – Zvārtavas pilī 
–norisinājās Starptautiskais Porcelāna 
apgleznošanas simpozijs „Kopā” un šī  
projekta rezultātā  ir veidota šī izstāde, 
kura tagad ir atceļojusi uz Cesvaini un 
Cesvaines pilī būs apskatāma no 15. 

oktobra līdz 30. decembrim.
Grundtvig programma – tā ir iespē-

ja katram pieaugušam cilvēkam ne-
atkarīgi no vecuma un sociālā stāvokļa 
apgūt jaunas zināšanas, atklāt kaut ko 
jaunu sev un iekustināt savas iekšējās 
rezerves. Šī programma ir atvērta vi-
siem radošiem cilvēkiem, kuri vēlas 
pilnveidot savu personību mākslas 
jomā, kuri jūt sevī mākslinieka dvēseli 
un vēlas papildināt savas prasmes, 
apgūstot porcelāna apgleznošanas 
tehnoloģiju un gūt jaunu pieredzi. 
Mūsdienu pasaulē bieži vien cilvēka 
radošais potenciāls ir pamats attīstībai 
visās nozarēs.

Kultūras dialogam nav robežu. Ei-
ropas telpa vieno cilvēkus. Šis Starp-
tautiskais Porcelāna apgleznošanas 
simpozijs apvieno dažādu valstu un 
dažādu profesiju pārstāvjus KOPĀ 
vienā projektā.  Izstādē aplūkojami 
24 apgleznoti porcelāna šķīvji, 
kurus apgleznojuši  šīs program-
mas dalībnieki no Francijas, Tur-
cijas, Slovākijas, Čehijas, Rumānijas, 
Itālijas, Polijas, Portugāles, Lietuvas, 
Igaunijas, Somijas un Latvijas. Šīs 
izstādes idejas autores  ir mākslinieces 
Inese Brants un  Ženija Loginova.

Daiga Matroze, Cesvaines novada 
muzeja speciāliste 

“JAUCĪBAS UN NEJAUCĪBAS”
Režisore Virdžīnija Lejiņa, pie-

dalās Jānis Mūrnieks un Jēkabs 
Reinis.

Muzikālais pavadījums Elīna Līce.
Uzvedumā skan Elīnas Līces 

kompozīcijas un latviešu tautas 
dziesmas.

„Veltīts manam tēvam Raimondam 
un visiem, kas man mīļi,” Lāsma 
Kugrēna.

„Kad tu pēdējo reizi teici: „Cik 
labi!” 

Varbūt tas bija šovasar kādā karstā 
dienā, kad tu apgūlies savas mājas 
pagalmā, atmeti rokas un ļāvi saulei 
rakstīt uz sevis kā uz baltas papīra 
lapas. Tu juti, ka saplūsti ar zemi un 

sakūsti ar debesīm. Tevī saknes laida 
miers. Tu sajuti, kā caur ādu iztvaiko 
rūpes. Svaru kausi nostājās līdzsvarā. 
Pagaisa doma par laika un naudas 
trūkumu, nepadarāmiem darbiem, 
ierobežotajām iespējām. Un tu balsī 
pateici tik reti dzirdēto: „Cik labi!””, 
(Fragments no uzveduma).

Tev šķiet, ka esi traks? Jūties 
vientuļš savā pasaules izjūtā? 
Visapkārt ir meli, izlikšanās un 
tukšvārdība? Šķiet, ka dzīvo kādā 
paralēlā pasaulē? Bet Tu taču 
spēj pasmaidīt par sevi un apkārt 
notiekošo? Un tad Tu ieraugi sev 
apkārt daudz domubiedru un sapro-
ti, ka nebūt neesi viens savā dzīves 

Aktrise Lāsma Kugrēna uzvedumā pēc rakstnieces Andas Līces grāmatu motīviem

Domājot par pasažieru vajadzībām 
un  ērtībām, kā arī ņemot vērā lielo 
Gulbenes novada iedzīvotāju skai-
tu, kuri mācās un strādā Rīgā, AS 
„Pasažieru vilciens” ir pieņēmusi 
lēmumu turpināt pasažieru pārva-
dājumus maršrutā Rīga – Gulbene – 
Rīga.

Vilciens tāpat kā līdz šim uz Gul-
beni dosies piektdienu un svētdienu 
vakaros, bet no Gulbenes uz Rīgu– 
agros sestdienu un pirmdienu rītos. 

izpratnē. Ka pasaule ir tik brīnišķīgi 
pretrunīga un tāpēc var uzdziedāt!

Rakstnieces Andas Līces brī-
nišķīgās humora izjūtas piepildītos 
stāstus par katram mums pazīsta-
mām izjūtām un lietām Virdžīnijas 
Lejiņas režijā izstāsta Nacionālā 
teātra zvaigzne Lāsma Kugrēna. 
Viņai līdzi spēlē dēli Jānis Mūrnieks 
un Jēkabs Reinis, bet ģitāru draiski 
un smeldzīgi spēlē Andas Līces mei-
ta Elīna. 

Tiekamies 11. novembrī plkst. 
18:00 Cesvaines kultūras namā! 
(Biļetes iepriekšpārdošanā kultū-
ras namā – 2Ls, pasākuma dienā 
3Ls).

Nedēļas nogalēs arī turpmāk kursēs vilciens 
Rīga – Gulbene – Rīga

Pašlaik vilciena kustības grafiks 
apstiprināts līdz 2012. gada beigām. 
Pārējās nedēļas dienās vilciens kursēs 
līdz Madonai.

Ņemot vērā pasažieru un arī 
pašvaldību ieteikumu, no 19. oktob-
ra vilciens pieturēs arī Dzelzavas 
stacijā.

Vilciens Rīga – Madona (nr.620) 
no Rīgas aties plkst. 19:07, Madonā 
pienāks plkst. 21:47. Attiecīgi 
piektdienās un svētdienās tas kursēs 

tālāk līdz Gulbenei – plkst. 22:09 vil-
ciens piestās Cesvainē, plkst. 22:21 – 
Dzelzavā, plkst. 22:37 – Jaungulbenē 
un galastacijā pienāks plkst. 22:56.

Atceļā no Gulbenes uz Rīgu vilciens 
(nr.619) sestdienās un pirmdienās do-
sies plkst.3:55. Jaungulbenē vilciens 
būs plkst.4:14, Dzelzavā – plkst.4:30, 
Cesvainē – plkst.4:42. No Madonas 
stacijas vilciens izbrauks plkst.5:03 un 
līdz Rīgai kursēs atbilstoši maršrutā 
Madona-Rīga noteiktajam sarakstam.

Latvijā pāreja atpakaļ no vasaras 
laika notiks 28. oktobrī plkst. 4:00 
(naktī no sestdienas uz svētdienu), 
pulksteņa rādītājus pagriežot vienu 
stundu atpakaļ.

Seko Cesvaines novada domei arī 
sociālajā tīklā www.twitter.com  - ht-
tps://twitter.com/Cesvaine_novads


