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Redaktores sleja
Jūnijs ir skolēnu mēnesis – pēc eksāme-

niem un ieskaitēm seko viens no neaiz-
mirstamākajiem mirkļiem skolēnu dzī-
vē – izlaidums. Man izlaidums asociējas 
ar skaisti sapostiem un mazliet satrauk-
tiem absolventiem, bērzu meijām dekorē-
tu skolas zāli, ziedu smaržu un pacilājošu 
noskaņojumu. 9. klases skolēni jau aizva-
dījuši savu izlaidumu, bet jau rīt gaidāms 
12. klašu izlaidums. Saulainus un priecī-
gus jums šos svētkus un izteikšu vēlējumu 
ar Viktora Igo dzejas rindām: 

“Lai veidotu nākotni,
nekas nav
tik nepieciešams
kā sapnis par to”.
Neaizmirstiet sapņot, jo tikai zinot, ko 

mēs vēlamies, mēs izvēlamies veidu, kā 
to sasniegt.

6. un 7. jūnijā Cesvaines pašvaldības ka-
pacitātes paaugstināšanas projekta ietvaros 
Cesvaines, Lubānas un Varakļānu pašval-
dība devās pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Engures un Kandavas novadu. Intere-
santi uzzināt un apskatīt, kā Kurzemes 
pusē tiek apgūti Eiropas fondu līdzekļi. 
Pārsteidza, ka vairāki īstenotie projekti fi-
nansēti no pašvaldību līdzekļiem. Šis brau-
ciens bija iespēja iepazīt kolēģus citās paš-
valdībās, uzzināt, ar kādām problēmām 
nākas saskartiem citām pašvaldībām un kā 
tās tiek risinātas ne tikai projektu jomā, bet 
arī ikdienā. Gan Engures, gan Kandavas 
novads priecē tās apmeklētājus ar gleznie-
ciski skaistu vietu netālu no jūras, tomēr, 
atgriežoties Cesvainē, gribas teikt, ka ne-
kur nav tik labi kā mājās.

Jau pēc mēneša Cesvainē gaidāmi Pils 
parka svētki. Šis noteikti ir viens no gada 
gaidītākajiem notikumiem. Jau tagad zinā-
mā svētku programma sola pārsteigumiem 
bagātu un neaizmirstamu dienu. Gaidīsim 
un svinēsim pilsētas svētkus kopā!

Šonedēļ visā Latvijā svinēs vasaras 
saulgriežus un šķiet, ka šie ir vienīgie 
svētki, kuru svinēšanā vēl joprojām sa-
glabājušās senas mūsu senču tradīcijas. 
Galvenais – atrast īsto vietu, kur svinēt, 
vai uzņemt jāņu bērnus pašiem un neaiz-
mirst par Jāņu rituālu praktisko un filoso-
fisko nozīmi.  Lai lustīga līgošana! 

Kristīne Vilciņa
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Pirmsskolas „Brīnumzeme” mākslas nodarbību 
audzēkņu darbu izstāde „Tuvāk”

2. jūnijā Cesvaines pils muze-
ja izstāžu zālē notika pirmsskolas 
„Brīnumzeme” mākslas nodarbību 
audzēkņu mācību gada noslēguma 
darbu izstādes „Tuvāk” atklāšanas 
svētki, ko organizēja Cesvaines no-
vada muzejs un Cesvaines māksli-
nieku biedrība.

Mākslas nodarbības pirmsskolas 
vecuma bērniem Cesvainē notiek jau 
trešo gadu. Sākotnēji darbojāmies 
Cesvaines mākslinieku biedrības 
telpās Pils ielā 4, šogad, pateicoties 
pirmsskolas „Brīnumzeme” kolektī-
vam, vadītājas Skaidrītes Aveniņas un 
Cesvaines novada domes atbalstam, 
strādājām pirmsskolas telpās. Gada 
laikā esam daudz paveikuši, bērnu 
darbi ir ļoti iedvesmojoši, uzrunājoši 
un pārpilni ar pozitīvām emocijām. 
Man kā pedagoģei mācību gada noslē-
gumā bija izvēle – darbus salikt mapī-
tēs un atdot mazajiem māksliniekiem 
un viņu vecākiem vai meklēt telpas, 
kur tos eksponēt plašākam apmeklē-
tāju lokam. Sarunājoties ar Cesvaines 
muzeja vadītāju Daigu Matrozi, iemi-
nējos par iespēju izveidot bērnu darbu 
izstādi pilī un esmu ļoti priecīga, ka 
Daiga ideju atbalstīja, un bērnu darbi 
visu vasaru būs aplūkojami pils muze-
ja telpās.

Mācību gada noslēguma izstādes 
atklāšana bija svētki mums visiem, 
bet galvenokārt jau pašiem mazajiem 
māksliniekiem (vecuma posmā no 
4 līdz 7. gadiem), tāpēc vislielākais 
paldies viņiem par radošumu, dzīves-
prieku, pacietību un idejām, kuras mūs 
gada laikā ir ļoti satuvinājušas. Paldies 
bērnu vecākiem par uzticību un atbal-
stu!

Esot tuvāk bērniem, esmu paska-
tījusies uz daudzām lietām no viņu 
viedokļa, ieklausījusies bērnu redzēju-
mos, izpratnē par pasaules un notiku-
mu kārtību, esmu mācījusies saskatīt 
iespējas tur, kur biju aizmirsusi tās 

meklēt. Esot tuvāk mazajiem māksli-
niekiem, esmu gājusi lielu ceļa posmu 
atpakaļ savā sirdī un domās, paskatoties 
uz pasauli bērna acīm, esmu ieskatīju-
sies savā bērnībā un, pateicoties tam, 
atcerējusies brīnišķīgus stāstus, pasa-
kas un fantastiskus notikumus, kurus 
mums, saviem mazbērniem, bērnībā 
atklāja omīte un iedvesmoja piedzīvot 
Cesvaines pils klātesamība.

Gada laikā “Brīnumzemē” kopā ar 
divdesmit diviem audzēkņiem esam 
izdzīvojuši dažādus stāstus un atdzīvi-
nājuši neparastus pasaku tēlus. Izstādē 
Cesvaines pilī jūs satiksiet Strīpainos tī-
ģerus, Gaiļus un Gludekļus ar asiem zo-
biem, kuru vēderos paslēpusies maza, 
melna oglīte, ar kuru var arī zīmēt.

Pateicoties bērnu vērīgumam un ne-
skaitāmajiem jautājumiem, “Brīnum-
zemē” piedzima stāsts par Piena mašī-
nu. Kopā ar Piena mašīnu braucām pa 
Piena ceļu un, bērnu valodā runājot, 
„uztaisījām labu piena trasīti”, ceļā 
satikām Gotiņu, bijām Krāsu rūpnīcā 
un redzējām, cik skaisti uguņo krāsu 
lietus. Iemācījāmies darboties ar Maka-
ronu mašīnu, izjaukt, nokrāsot un atkal 
salikt kopā Piena mašīnas modelīšus. 
Darbojoties ar mašīnas modelīšiem, 
bērni ļoti aizrautīgi sarunājās un gan-
drīz katrs to personificēja ar kādu sev 
mīļu un tuvu cilvēku. Es ļoti priecājos, 
ja mazie mākslinieki visas vasaras ga-
rumā turpinās piedzīvot Piena mašīnas 
stāstu. Aizrautībā ar ideju par Piena ma-
šīnu piedalījāmies projektu konkursā 
„Sabiedrība ar dvēseli”. Atbalstu neie-
guvām, bet izsaku vēlreiz lielu paldies 
visiem vecākiem un pedagogiem, kuri 
atbalstīja ideju. 

Kopā ar bērniem mākslas nodarbī-
bu laikā atdzīvinājām brāļu Jākoba un 
Vilhelma Grimmu pasaku „Ērkšķrozī-
te”. Fejas, princeses, karaļi, karalienes, 
princeses, prinči, zirgi un ziloņi ir atdzī-
vojušies, pateicoties bērnu izdomai un 
fantāzijai. Pasakas būtība ir ļoti atbils-

toša mūsu pilsētai – Cesvainei. Bērnu 
darbi stāsta par aizmigušo pili un tās 
iemītniekiem, stāsta par draudzību, cie-
ņu, atbildību citam par citu un galvenais 
par tik dažādo, bet visiem nepieciešamo 
un svarīgo – par mīlestību. Nodarbību 
laikā rotaļas veidā esam pieskārušies 
un iepazinušies ar mūsu pilsētas vēs-
turi, kultūras un mākslas vērtībām. 
Izdzīvojot pasaku stāstu, esam atdzīvi-
nājuši pils ēdamzāles kamīna lāčus un 
pils arabeskas ziedu vītnes. Pamazām 
visiem zināmais stāsts mūs ir aizvedis 
līdz idejai par leļļu teātra iestudējuma 
„Ērkšķrozīte Cesvaines pilī” izveidi. 
Esam piedalījušies VAS „Hipotēku 
banka” klientu kluba izsludinātajā pro-
jektu konkursā „Mēs paši” un ieguvuši 
finansiālu atbalstu idejas realizācijai. Ar 
prieku varu teikt, ka esam sākuši pro-
jekta realizāciju un tiek veidotas lelles 
un lugas rekvizīti, tai skaitā, skatuve, un 
rudenī tiks iestudēta leļļu teātra izrāde 
ar Cesvaines novada jauniešu un pirms-
skolas vecuma bērnu piedalīšanos.  

Iekārtojot izstādi, esmu no sirds 
gandarīta par iespēju būt tuvāk mūsu 
pašiem mazākajiem pilsētas iedzīvotā-

jiem, gandarīta par iespēju būt tuvāk 
savai bijušajai skolai, priecīga par 
daudzskanīgajiem bērnu soļiem un 
dzīvespriecīgajiem smiekliem pils 
torņos un tornīšos, tāpēc arī izstādes 
nosaukums ir – TUVĀK .

Esiet visi mīļi aicināti apmeklēt 
Cesvaines pils muzeja telpās izvei-
doto bērnu darbu izstādi un piedzīvot 
būt tuvāk cits citam domās, sirdīs un 
darbos! Esiet gaidīti pasauli un mūsu 
Cesvaini ieraudzīt ar mazo mākslinie-
ku acīm!

Uz izstādi ielūdz darbu autori: Ance 
Bērziņa, Estere Riekstiņa, Evelīna 
Zvaigznekalne, Letīcija Anna Skride, 
Marta Štāla, Paulis Brimerbergs, Eip-
rila Erele, Elizabete Apine, Markuss 
Vimba, Klinta Kārkliņa, Beāte Māl-
kalne, Egija Ravinka, Roberts Arvīds 
Leimanis, Mariss Bērziņš, Rebeka 
Mālkalne, Sindija Rapša, Melānija 
Iraida, Markuss Isačenko, Samanta 
Krastiņa, Beāte Kārkliņa, Katrīna Sti-
kāne, Evelīna Skuja, skolotāja Kristīne 
Šulce un Cesvaines novada muzejs.

Kristīne Šulce, 
Kristīnes Vilciņas foto

Mācību gada noslēguma izstādes atklāšana bija svētki mums visiem, bet 
galvenokārt jau pašiem mazajiem māksliniekiem

Es redzēju Jāņu nakti
Trīs saulītes uzlecam.
Viena zelta, otra vara,
Trešā tīra sudrabiņa.
 /Latviešu tautasdziesma/

Lai neaizmirstama gada garākā 
diena un īsākā nakts! 

Līksmu un lustīgu līgošanu!

Cesvaines novada dome

Pieminot 1941. gada 14. jūniju
Nav taisnība, ka aizmirsts viss un 
        piedots,
Ka visu sedzis mūžīgs sasalums,
Kas baigo gadu nāves pļaujai ziedots–
Kā sirdsapziņa dzīvos līdz ar mums.

14. jūnijā Cesvainē ev.lut. baznīcā no-
tika svētbrīdis, pieminot 1941. gada 14. 
jūnijā izsūtītos. Dievkalpojuma laikā klāt-
esošos uzrunāja mācītājs Hanss Jensons, 
aicinot cilvēkus atcerēties par identitāti 
un piederību. Pēc dievkalpojuma tika 
nolikti ziedi baznīcas dārzā pie piemiņas 
akmens. Atceres brīdis turpinājās pie pie-
miņas akmens dzelzceļa stacijā.

Klātesošos uzrunāja domes 
priekšsēdētājs Vilnis Špats, uz-
sverot, ka mūsdienās plašsaziņu 
līdzekļi nesniedz pietiekami plašu 
informāciju par šīs atceres dienas 
pasākumiem un aktivitātēm, tāpēc 
mudināja cilvēkus runāt un stāstīt, 
lai vienmēr būtu cilvēki, kas šajā 
dienā atcerētos izsūtītos un tur pa-
likušos. Cilvēku, kas piedzīvojuši 
izsūtīšanu, paliek aizvien mazāk, 
līdz ar to ir mazāk cilvēku, kas šo 
notikumu stāsta nākamajām paau-
dzēm. Domes priekšsēdētājs mudi-
nāja stāstīt, runāt, pierakstīt, lai pēc 

vairākiem gadu desmitiem pie pie-
miņas akmens būtu kāds, kas noliek 
ziedus.

Mācītājs Hanss Jensons atzina, ka 
viņam kā zviedram, kura valsts pē-
dējos 200 gadus nav piedzīvojusi ne 
karu, ne okupāciju,  šī diena likusi 
aizdomāties par to, kas līdz šim ticis 
uzskatīts par pašsaprotamu. Tāpēc 
aicināja novērtēt to, kas mums ir un 
izmantot iespēju brīvi runāt un stāstīt 
par šiem notikumiem.

Kristīne Vilciņa, autores foto
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APSTIPRINĀTS Cesvaines novada domes 2012. gada 10. maija domes sēdē, protokols Nr.6, 23#

Demontējamās estrādes metāla konstrukciju (ar nojaukšanu) izsoles noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā 

tiek organizēta demontējamās estrā-
des metāla konstrukcijas (ar nojauk-
šanu) (turpmāk – konstrukcijas), 
kas atrodas Estrādes ielā Cesvainē, 
Cesvaines novadā, izsole un noteikts 
pircējs, ar kuru Cesvaines novada dome 
slēdz konstrukciju pirkšanas - pārdoša-
nas līgumu.

2. Izsoles objekts: demontējamās es-
trādes metāla konstrukcijas sastāv no:

2.1. dubultas T-veida sijas 400x300x16 
(augstums, platums biezums) 2-6 m ga-
riem elementiem, kopējais garums 207 
m, kopējais svars 25,88 t;

2.2. dubultas T-veida sijas 
850x400x16, 2-6 m gariem elementiem 
kopējais garums 66 m, kopējais svars 
13,6 t. Konstrukcijas augstums apmē-
ram 20 m. 

Demontējot konstrukcijas, paredzami 
lūžņi 3-5 t. 

Demontējamās estrādes metāla kons-
trukciju nojaukšana jāveic, nebojājot 
estrādes asfaltēto laukumu, un obligāti 
jāsaskaņo ar Cesvaines novada domi.

3. Izsoles organizētājs: Cesvaines 
novada dome, reģistrācijas numurs 
90000054727, juridiskā adrese Pils iela 
1A, Cesvaine, Cesvaines novads. 

4. Izsoli organizē izsoles komisija trīs 
cilvēku sastāvā, ko izveidojusi Cesvai-
nes novada dome.

5. Izsoles vieta un laiks: Cesvaines 
novada dome, Pils iela 1A, Cesvaine, 
Cesvaines novads, 2012.gada 27.jūnijā 
plkst. 11:00.

6. Konstrukcijas nosacītā cena: 15000 
(piecpadsmit tūkstoši) lati.

7. Izsoles veids: mutiska izsole ar 
augšupejošu soli.

8. Izsoles solis ir 250 (divi simti piec-
desmit) lati.

9. Par izsoles dalībnieku var būt mak-
sātspējīga juridiska vai fiziska persona, 
kas ir iemaksājusi izsoles dalības naudu 
un nodrošinājuma naudu. 

10. Komisijai ir tiesības atstādināt 

pretendentu vai pārtraukt un atcelt izso-
li, ja konstatēti vienošanās fakti starp iz-
soles dalībniekiem, kas varētu ietekmēt 
izsoles rezultātus un gaitu.

11. Visiem izsoles dalībniekiem ir 
vienādas tiesības iepazīties ar izsoles  
mantu, vienojoties par iepazīšanās laiku 
pa tālruņiem 29461212 vai  28382612.

12. Izsoles dalībnieki līdz izsoles sā-
kumam iemaksā nodrošinājuma naudu 
10% apmērā no konstrukciju nosacītās 
cenas Cesvaines novada domes kontā 
Nr.LV47 UNLA 0030 9001 3071 2, a/
s “SEB Banka”, bankas kods UNLAL-
V2X vai pašvaldības kasē, Pils ielā 1A, 
Cesvainē. Nodrošinājuma naudu dalīb-
niekiem, kuri nav nosolījuši izsoles ob-
jektu, Cesvaines novada dome atmaksā 
mēneša laikā pēc izsoles ar pārskaitīju-
mu dalībnieka norēķinu kontā.

13. Izsoles dalībnieks līdz izsoles sā-
kumam samaksā dalības naudu Ls 20  
(divdesmit) latus Cesvaines novada do-
mes kontā Nr.LV47 UNLA 0030 9001 
3071 2, a/s “SEB Banka”, bankas kods 
UNLALV2X, vai pašvaldības kasē, Pils 
ielā 1A, Cesvainē. Dalības maksa pre-
tendentam netiek atmaksāta.

Izsoles dalībnieku reģistrācija
14. Lai piedalītos izsolē, pretendents 

pirms izsoles komisijai iesniedz maksā-
jumu apliecinošu dokumentu par nodro-
šinājuma nomaksu un maksājumu ap-
liecinošu dokumentu par izsoles dalības 
maksas nomaksu.

15. Juridiskas personas papildus 14. 
punktā minētajiem dokumentiem ie-
sniedz:

15.1.1. reģistrācijas apliecības kopi-
ju, uzrādot oriģinālu;

15.1.2. valsts reģistra iestādes izziņu 
par juridisko personu pārvaldes institū-
ciju (izziņa derīga, ja tā izsniegta ne ag-
rāk par 6 nedēļām no izsoles dienas).

16. Izsoles dalībnieks tiek ierakstīts 
izsoles dalībnieku sarakstā, norādot tajā 
nosaukumu vai vārdu, uzvārdu, perso-
nas kodu vai reģistrācijas numuru, ad-

resi, pases datus (fiziskajām personām), 
un solītāja pārstāvja vārdu, uzvārdu.

17. Fiziskas personas pirms izsoles 
uzrāda pasi.

18. Dalībniekiem, kuri pārstāv juri-
diskas vai fiziskas personas, jāiesniedz 
pilnvara. 

19. Ārvalstīs izsniegti dokumenti 
tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši 
Latvijai saistošu starptautisko līgumu 
noteikumiem.

20. Persona, kura izpildījusi 14., un 
15. vai 18. punkta prasības un reģistrēta 
izsoles dalībnieku sarakstā, saņem iz-
soles dalībnieka reģistrācijas apliecību, 
kurā ir šādi rekvizīti:

20.1. Dalībnieka kārtas numurs;
20.2. Izsoles vieta un laiks;
20.3. Izdošanas datums un reģistrato-

ra paraksts.
21. Izsoles dalībnieks netiek reģis-

trēts, ja nav iesniegti visi 14., 15., 17. 
vai 18.punktā norādītie dokumenti.

Izsoles procedūra
22. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks 

uzrāda izsoles sekretāram reģistrācijas 
apliecību.

23. Izsoles gaita tiek protokolēta.
24. Izsoles vadītājam, atklājot izsoli, 

jāpaziņo mantas pārdošanas sākumce-
na.

25. Izsoles sākumā izsoles vadītājs 
lūdz dalībniekiem apstiprināt gatavību 
uzsākt izsoli un iegādāties izsolīto Ob-
jektu par nosolīto cenu un apstiprināt to, 
parakstot izsoles noteikumus.

 26. Dalībnieki pakāpeniski palielina 
cenu par izsoles soli. Pēc katra dalībnie-
ka piedāvātās cenas, ja neturpinās citi 
piedāvājumi, izsoles vadītājs trīs reizes 
atkārto pēdējo nosaukto cenu un fiksē to 
ar āmura piesitienu, kas liecina par solī-
šanas pārtraukšanu. 

27. Pircējs pērk izsoles objektu, kāds 
tas ir, tam ir zināms objekta faktiskais 
stāvoklis un apjoms un tas neizvirzīs 
pret pārdevēju nekādas pretenzijas.

28. Dalībnieks, atsakoties no turp-

mākās solīšanas, izsoles dalībnieku sa-
rakstā ar parakstu apliecina savu pēdējo 
solīto cenu.

29. Izsoles komisijas priekšsēdētā-
jam ir tiesības izraidīt no izsoles norises 
vietas tās personas, kuras traucē izsoles 
gaitu.

30. Izsoles gaitā radušās neskaidrī-
bas, kuras nereglamentē izsoles kārtī-
ba, izsoles komisija izskata un pieņem 
par tām lēmumu līdz izsoles beigām uz 
vietas.

31. Ja dalībnieks atsakās pirkt objektu 
par nosolīto cenu, nodrošinājuma nauda 
netiek atmaksāta.

32. Izsoles komisija apstiprina izsoles 
protokolu 7 dienu laikā pēc izsoles.

33. Izsoles rezultātus ne vēlāk kā 30 
dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas 
apstiprina Cesvaines novada dome.

34. Pēc izsoles rezultātu apstiprinā-
šanas domes priekšsēdētājs 7 (septiņu) 
dienu laikā ar solītāju noslēdz objekta 
pirkuma līgumu. Izdevumus, kas saistīti 
ar šo procedūru, sedz pircējs.

35. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies 
uz izsoli, izsoles dalības maksa un no-
drošinājuma nauda netiek atmaksāta.

36. Sūdzības par izsoles rīkotāja dar-
bībām var iesniegt Cesvaines novada 
domes priekšsēdētājam 7 dienu laikā 
pēc izsoles.

Norēķins par nosolīto objektu
37. Izsoles dalībniekam, kurš ir pie-

dāvājis augstāko summu par izsoles 
objektu, jāsamaksā par nosolīto mantu 
nedēļas laikā no izsoles dienas. Pirkuma 
maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodroši-
nājuma naudu.

38. Ja nedēļas laikā pēc izsoles pirku-
ma maksa nav ieskaitīta Cesvaines no-
vada domes kontā Nr.LV47 UNLA 0030 
9001 3071 2, a/s “SEB Banka”, bankas 
kods UNLALV2X, dalībnieks zaudē ie-
maksāto nodrošinājuma naudu un tiesī-
bas slēgt objekta pirkuma līgumu.

V. Špats, domes priekšsēdētājs

Starptautiskais 
folkloras festivāls 
„Baltica” 8. jūlijā  

arī Cesvainē

Festivāls „Baltica” norisinās katru 
gadu vienā no Baltijas valstīm  –  Lie-
tuvā, Latvijā vai Igaunijā. Tā mērķis 
ir saglabāt, attīstīt un popularizēt  tra-
dicionālo kultūru, rūpēties par tautas 
morālo vērtību, garīguma un pašcie-
ņas veicināšanu, veicināt paaudžu 
saliedētību un dzimtas tradīciju sagla-
bāšanu. „Balticas” festivālam bijusi 
liela loma Baltijas tautu neatkarības 
centienu stiprināšanā un tautas paš-
apziņas celšanā.  Jau pirmā festivāla 
laikā 1988. gadā gājienā lepni plīvoja 
sarkanbaltie Latvijas karogi, kopīgās 
dziesmās tika apliecināts brīvības 
gars.

Līdz šim Latvijā norisinājušies 8 
festivāli, katram no tiem bijusi  sava 
tēma (1988.– Saule, 1991. – Ģimeņu 
godi, 1994. – Saule, pasaule, viņsau-
le, 1997. – Cilvēks un darbs, 2000. 
– Jūra, 2003. – Zeme, 2006.  – Mūs-
mājas, 2009. – Zīmes). 2012.gada 
festivāla tēma ir „Ceļš”. No  5. līdz 
9. jūlijam festivāls norisināsies Rīgā, 
kā arī Madonas, Ērgļu un Cesvaines 
novadā. Noslēguma koncerts notiks 
Madonā 9. jūlijā. 

Šogad „Balticas” festivālā pieda-
līsies ap 130 folkloras kopu un etno-
grāfisko ansambļu no visiem Latvijas 
novadiem un pilsētām, kā arī lietišķās 
mākslas studijas, tautas teicēji, amat-
nieki un individuālie izpildītāji, kopu-
mā apmēram 2000 dalībnieki.  Gai-
dāmas arī desmit ārvalstu kopas no 
dažādiem pasaules kontinentiem un 
reģioniem.

Cesvainē 8. jūlijā Novadu dienas 
tēma būs „Seši ceļi Cesvainē”.  Aici-
nātas piedalīties  14 kopas no Latvijas 
un 3 ārzemju grupas. Jau plkst. 16.00 
pie pansionāta skanēs dziesmas. 18.30 
svētku dalībnieki tiksies krustcelēs 
Cesvaines centrā un dosies  gājienā uz 
pils pagalmu.  Pulksten 19.00 notiks 
plašs koncerts, kurā Latgali pārstāvēs  
Baltinavas etnogrāfiskais ansamb-
lis, Salnavas etnogrāfiskais ansamb-
lis, Salnavas lauku kapela „Sābri”,  
Rēzeknes folkloras kopa „Rūta”, 
Dagdas folkloras kopa „Olūteņi”, 
Andrupenes folkloras kopa „Sovvaļ-
nīki”. No Rīgas ieradīsies folkloras 
kopas „Kokle”, „Laiksne”, „Savieši” 
un tradicionālās dziedāšanas grupa 
„Saucējas”. Vidzemi pārstāvēs Val-
kas folkloras kopa „Sudmaliņas”, kā 
arī folkloras kopa „Krauklēnieši”. No 
Kurzemes gaidāma Liepājas pilsētas 
folkloras kopa „Vēlava” un Otaņķu 
etnogrāfiskais ansamblis. Ārzemju 
viesi būs ASV deju grupa “Cripple 
Creek Cloggers”, Zviedrijas tautas 
mūzikas grupa“Glad Pack”, ASV 
latviešu folkloras kopa „Teiksma”, 
kā arī tautas deju grupa no Mārjamā 
pilsētas Igaunijā.

Šī ir vienreizēja iespēja būt „Bal-
ticas” klausītāju pulkā klātienē, jo 
diemžēl televīzija pārraida tikai frag-
mentus no festivāla pasākumiem. 
Novadu dienā Cesvainē būs iespēja 
izbaudīt tautas mūziku, dziesmas un 
dejas no visdažādākajiem Latvijas 
novadiem, Igaunijas, Zviedrijas un 
Amerikas, pie tam iespējami pārman-
totā un senatnīgā formā. Pēc koncerta 
būs arī danči kopā ar muzikantiem no 
Salnavas un Rīgas. Koncertos ieeja 
brīva, aicināti visi interesenti!

Baiba Putniņa
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Pašvaldības aģentūras “Cesvaines tūrisma centrs” maksas pakalpojumi
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru 

likuma 17.panta otro daļu un ceturto 
daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka paš-
valdības aģentūras „Cesvaines tūrisma 
centrs” (turpmāk – aģentūra) sniegtos 
maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrā-
di (pielikumā) un tiem noteiktos atvieg-
lojumus.

2. Samaksu par sniegtajiem pakal-
pojumiem Aģentūra saņem skaidras 
naudas norēķinu veidā vai bezskaidras 
naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu 

starpniecību.
3.  Aģentūras sniegtajiem pakalpoju-

miem tiek noteikti šādi atvieglojumi:
3.1. Ieejas maksa Cesvaines pilī:
3.1.1. noteikta ieeja bez maksas: 
3.1.1.1. pirmsskolas vecuma bērniem 

(līdz 6 gadiem ieskaitot),
3.1.1.2. bāreņiem un internātskolu 

audzēkņiem,
3.1.1.3.1. un 2. grupas invalīdiem,
3.1.1.4. valsts un pašvaldību muzeju 

darbiniekiem, 
3.1.1.5. vienam skolotājam/audzi-

nātājam (uz desmit skolēnu lielu klasi/
pirmsskolas vecuma bērnu lielu grupu),

3.1.1.6.Cesvaines novada vispārizglī-
tojošo iestāžu audzēkņiem mācību pro-
cesa  nodrošināšanai,

3.1.1.7.Cesvaines novada pašvaldības 
oficiālajām delegācijām un viesiem.

3.1.2. tiek samazināta ieejas maksas 
5% apmērā pieaugušo grupai, lielākai 
par 10 cilvēkiem, ja tā iepriekš pietei-
kusi apmeklējumu.

3.2.  bezmaksas ekskursija ar gidu 
pa Cesvaines pili Aģentūras noteiktajās 

stundās individuālajiem apmeklētājiem.
4. Par sniegtajiem maksas pakalpo-

jumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var 
izmantot atbilstoši Aģentūras apstipri-
nātajām budžeta tāmēm, ar maksas pa-
kalpojumiem saistīto nodokļu un izde-
vumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras 
saimnieciskās darbības nodrošināšanu 
saistītu izdevumu samaksai.

5. Aģentūra ir atbildīga par šo saisto-
šo noteikumu izpildes ievērošanu.

V. Špats, domes priekšsēdētājs

Pielikums pašvaldības domes 2012. gada 13. jūnija 
noteikumiem Nr. 9 

Pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” 
maksas pakalpojumu cenrādis

N.
p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena latos

1. Ieejas maksa Cesvaines pilī pieaugušais 1,00
2. Ieejas maksa Cesvaines pilī skolēns, students, pensionārs 0,50

3. Ieejas maksa Cesvaines pilī Ģimene (2 pieaugušie un bērni 
līdz 18 gadu vecumam) 2,00

4. Ieejas maksa Cesvaines pilī Cesvaines novada pašvaldības 
iedzīvotāji – pieaugušie 1,00 gadā

5. Ieejas maksa Cesvaines pilī
Cesvaines novada pašvaldības 
iedzīvotāji – skolēni, studenti, 
pensionāri

0,50 gadā

6. Ekskursija ar gidu pa 
Cesvaines pili 

Līdz 8 cilvēkiem
9-25 cilvēki
26 un vairāk

2,00
5,00
10,00

7. Ekskursija pa Cesvaines 
pili ar gidu svešvalodā 

Līdz 8 cilvēkiem
Vairāk par 9 cilvēkiem

5,00
10,00

8. Ekskursija pa Cesvaini ar 
gidu 5,00

9. Ekskursija pa Cesvaini ar 
gidu svešvalodā 10,00

10. Dalības maksa Aģentūras 
organizētajos pasākumos

Pasākums līdz 4 stundām
Pasākums līdz 10 stundām

2,00 no 
dalībnieka

3,50 no 
dalībnieka

11. Uzcenojums suvenīriem 

Cesvaines uzņēmēju izgatavotie 
suvenīri
Citu uzņēmēju izgatavotie 
suvenīri

    15% 

     25%

Cesvaines novada domes 2012. gada 13. jūnija saistošo 
noteikumu Nr.9

„Pašvaldības aģentūras “Cesvaines tūrisma centrs” 
maksas pakalpojumi” paskaidrojuma raksts

Projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka pakalpojumus un to 
izcenojumus, kādus sniegs pašvaldības aģentūra 
„Cesvaines tūrisma centrs”. Noteikumos noteikti 
aģentūras sniegtie pakalpojumi, noteikta maksa par tiem, 
noteikti atvieglojumi un maksāšanas kārtība.

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Publisko aģentūru likuma 17. panta otrajā daļā noteikts, 
ka maksas pakalpojumus aģentūra sniedz saskaņā ar 
domes apstiprinātu cenrādi, kurā nosaka maksāšanas 
kārtību, likmes un atvieglojumus, kā arī, ka sniegtos 
pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašval-
dības saistošajiem noteikumiem

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Aģentūras iegūtie ienākumi par sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem ir aģentūras budžeta daļa. Pašvaldība 
var samazināt aģentūrai paredzēto finansējuma daļu, ja 
palielinās aģentūras pašas iegūtie ienākumi, tai skaitā, no 
maksas pakalpojumiem.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Noteikumos ietvertās normas ļauj attīstīties novada 
uzņēmējiem, kas izgatavo suvenīrus.

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts apspriests domes Finanšu 
komitejā. 
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikti tie pakalpojumi 
un tās likmes, kas jau savulaik bija apstiprinātas ar domes 
lēmumu, kā to paredzēja iepriekšējais Publisko aģentūru 
likums.



�Cesvaines Ziņas

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
Zvaniņa svētki 

18. maija rīts Cesvaines vidusskolā 
vēstīja, ka šī diena skolā nav parasta. 
Zvaniņa svētki – diena, kad 9.un 12. 
klašu skolēniem beidzas mācību stun-
das, sākas gatavošanās eksāmeniem. 
Šogad 9. klases beigšanai gatavojas 
trīsdesmit divi 9. klašu skolēni, trīs-
dsmit astoņi 12. klašu skolēni. Skais-
tus sveicienus bija sagatavojuši 8.un 
11. klašu skolēni, sākumskolas dzie-
dātāji. Protams, vismīļākie sveicieni 

tika no 1. klašu skolēniem.
Šajā dienā sveicām arī skolotājus, 

kuri saņēma IZM Atzinības rakstus. 
Tās bija skolotājas S. Lukša, I. Driķe, 
I. Mickeviča, V. Afanasjeva, S. Dim-
pere, B. Spridzāne.

Uz tikšanos izlaidumā!

Sarma Kurme, direktora
 vietniece ārpusklases darbā

12. klases sniedza īpaši sagatavotus priekšnesumus

Mazo 
pārgājienu un 
sporta diena 

Rādi, ko esi darījis!
Tā varētu teikt par interešu izglītī-

bas atskaites pasākumu. Šoreiz savu 
darbu visa gada garumā vajadzēja 
parādīt ne tikai tiem pulciņiem, kur 
bērni muzicē un dejo, bet visiem. Pre-
zentācijas izvērtās interesantas, pār-
domātas. Prezentācijām sekoja rado-
šās darbnīcas, kur tie klašu kolektīvi. 
no kuriem neviens skolēns neapmeklē 
šo pulciņu, iepazinās ar pulciņā notie-
košo. Tā, piemēram, 6.7. klases skolē-
ni, no kuriem neviens nedejo tautiskās 
dejas, varēja izbaudīt nelielu deju mē-
ģinājumu, 8.ab klase, 5.a – izvingro-
ties paspēja stepa aerobikas nodarbī-
bā,1.,2.ab klases pamēģināja skatuves 

runas vingrinājumus, ko dara skauti, 
uzzināja 3.ab 1.,2ab klases. Visinte-
resantāko piedzīvoja 7. klase, kuri 
izdomāja samainīties – zēni mēģināja 
tapot, meitenes – virpot.

Diena bija spraiga, interesanta. Šī 
tradīcija ir saglabājama arī turpmāk, 
jo tā cits citu spējam iepazīstināt ar 
lietām, ko darām. Paldies interešu 
izglītības skolotājiem J. Šķēlem, A. 
Āboltiņai, V. Krūmiņai, E. Aļekseje-
vai, I. Lucei, A. Ozolai, G. Libekai, 
I. Kornetai, I. Ārei par jauko pasāku-
mu.

Sarma Kurme, direktora
 vietniece ārpusklases darbā Skautu pulciņa audzēkņi iepazīstina ar savās nodarbībās notiekošo

2.b klasei veiksmīga sadarbība 
ar Lombēzes pilsētas 2. klasi

2011./ 2012. mācību gadā Cesvai-
nes vidusskolas 2.b klases skolēni 
iesaistījās starptautiskā projektā „Flat 
Stanley”, sadarbojoties ar Lombēzes 
pilsētas 2.klases skolēniem Francijā.

Projekta mērķis – sagatavot pre-
zentācijas materiālu un  iepazīstināt 
franču skolēnus fotogrāfijās,  zīmēju-
mos, aprakstos par Latvijas kultūru, 
tradīcijām, Cesvaines arhitektūru un 
ievērojamākām vietām.

Mēs savukārt neklātienē iepazinā-
mies ar Lombēzes pilsētas arhitektū-

Turpinot iesākto tradīciju, pašās 
maija beigās sakām paldies visiem 
skolēniem, skolotājiem, skolēnu ve-
cākiem par bērnu veiksmīgu startu 
dažādās olimpiādēs, konkursos, spor-
tā, par sabiedrisko aktivitāti. Šogad 
mūsu skolēni guvuši 49 godalgotas 
vietas starpnovadu mācību priekšmetu 
olimpiādēs, 6 godalgotas vietas valsts 
līmeņa konkursos, 3 skolēniem izcili 
panākumi sportā, 6 skolēnu vecāki 
saņēma paldies par sabiedriski aktīvu 
bērnu audzināšanu. Kuri tie ir, jau va-
rēja lasīt iepriekšējā „Cesvaines Ziņu” 
numurā.

Muzikālu sveicienu sniedza skolas 
ģitāristi un estrādes grupa “Kā saka 
žirafe”. Paldies viņiem!

Šo tradīciju – godināt – saglabāsim 
tik ilgi, kamēr mums būs tik daudz 
skolēnu, ar ko lepoties. Liekas, ka šī 
tradīcija dzīvos ilgi, jo talantu mums 
netrūkst. Kā saka paruna – vajag tikai 
rakt. Un mēs raksim!

Sarma Kurme, direktora
 vietniece ārpusklases darbā

Labo darbu 
diena

22. maija rīts atnāca draudīgs ar 
tumšām debesīm un varenu lietu. To-
mēr tas skolēnus nenobiedēja, lietus 
pēc deviņiem atkāpās, un 5.-11. klašu 
skolēni varēja doties nelielos pārgā-
jienos pa Cesvaines pilsētas iestādēm. 
Šī doma apmeklēt Cesvaines iestādes 
radās pēc faktu konstatējuma – bēr-
ni nezina, kas Cesvainē ir un ko tur 
dara. Sazinoties ar iestādēm, visur 
saņēmām pozitīvas atbildes – labprāt 
gaidīšot ciemos skolēnus. Interesan-
tas un izzinošas ekskursijas! Tā par 
redzēto un dzirdēto teica gan klašu 
audzinātājas, gan paši skolēni.

Tāpēc vēlos teikt lielu PALDIES 
visu iestāžu vadītājiem, kuri veltīja 
laiku, lai mūsu skolēni uzzinātu vai-
rāk par Cesvaini. 5. klašu PALDIES 
KUK un vadītājai I. Puķītei un gidam 
J. Vanagam, 6. klašu PALDIES VMD 
Centrālvidzemes virsmežniecībai un 
vadītājam A. Greidiņam, gidiem D. 
Rācenei, L. Akuševai, A. Brokam, N. 
Kārkliņam, Latvijas Valsts televīzijas 
centram, vadītājam A.Putniņam, gi-
dam A. Bušam PALDIES  saka 7. kla-
se, 8. klašu PALDIES ev.lut.draudzes 
ēģelniecei D .Matrozei, kas ļāva iepa-
zīt baznīcu no cita skatu punkta.10.a 
un 11.klase saka PALDIES Cesvaines 
tūrisma centram, vadītājai I. Kalnai 
– Elksniņai par izsmeļošo stāstījumu. 
Objektīvu apstākļu dēļ 10.b neizdevās 
apmeklēt Cesvaines pienotavu, bet 
PALDIES par atsaucību D. Kļaviņai 
un vadītājai Dz.Simsonei. Uz sadar-
bību arī nākamajā mācību gadā! Tās 
tiešām bija izcilas alternatīvās mācību 
stundas fizikā, ķīmijā, mūzikā, vēstu-
rē, dabas zinībās.

Pēc pārgājiena visi tikāmies hallē, 
jo pārmirkušais stadions mūs nevili-
nāja. Skolotāji I. Luce un Z. Gulbis 
bija sagatavojuši dažādus uzdevumus 
komandu saliedētības, veiklības pār-
baudēm.5.-6. klašu grupā vissportis-
kākie bija 6.a klase,7.-8. klašu gru-
pā – 7. klase,10.-11. klašu grupā – 11. 
klase. Žēl, ka bija klašu kolektīvi, 
kuri ignorēja, bija mazaktīvi. Ceru, 
ka nākamajā mācību gadā piedalīsies 
visi klašu kolektīvi.

Pēc visām aktivitātēm arī pusdie-
nas garšoja labāk. Un tās šoreiz ne-
ēdām ēdamzālē, bet svaigā gaisā pie 
halles, citi turpat hallē. 

“Lai vairāk šādu pasākumu!” saka 
skolēni! Arī klašu audzinātājas bija 
gandarītas par saviem skolēniem, 
kuri nenobijās no lietus un aktivi-
tātēm. Lai veiksmīga sadarbība arī 
turpmāk!

Sarma Kurme, direktora
 vietniece ārpusklases darbā

ru, skolu un tradīcijām.
Projekta noslēgumā 24. maijā 

Cesvaines vidusskolas sākumskolā 
viesojās Lombēzes pilsētas regbi-
ja komandas čempions Aleksandrs. 
Viņš mācīja mūsu skolēniem spēlēt šo 
aizraujošo spēli un uzdāvināja regbija 
bumbu.

Skolēni šajā projektā piedalījās ar 
aizrautību un lepojās par izdarīto.

Inese Mickeviča, 
2.b.klases skolotāja 2.b klases skolēni un audzinātāja kopā ar Lombēzes pilsētas regbija 

komandas čempionu Aleksandru

Paliec sveika, sākumskola!
Mācību gadu noslēdzot, sākumsko-

lā tradicionāli katru gadu notiek pasā-
kums, kad ceturto klašu skolēni jūtas 
kā īstā izlaidumā. Visiem sākumsko-
las skolēniem tā ir svētku diena. 31. 
maijā skolēnus gaidīja ne viens vien 
pārsteigums. Ceturto klašu skolēni ie-
priecināja visus ar rūpīgi sagatavoto 
un interesanto izrādi “Ej pie rūķa sko-
loties!”. Savukārt katra klase ceturta-
jiem veltīja kādu pārsteigumu. Mazie 
pirmklasnieki sveica gaviļniekus ar 
ziediem un vēlēja labas sekmes. 2. 
a klases skolēni vēlējumu izteica ar 
latviešu tautas sakāmvārdiem. 2. b 
klases skolēni stāstīja anekdotes par 
skolu, 3. b klases skolēni dziedāja 
dziesmu. Pasākumu vadīja 3.a klases 
skolēni ar audzinātāju Gintu. Ceturt-
klasnieki uzzināja, ko par katru no 
viņiem domā klasesbiedri, savukārt 

mēs uzzinājām, kas patīk lielajiem 
skolēniem. Īpaši sirsnīgi vārdi tika 
veltīti 4. klases audzinātājai Rigondai 
Pinkai. Ceturtklasnieki solīja centīgi 
mācīties, būt draudzīgiem un izpalī-
dzīgiem.

 Laba vēlējumus saņēma arī 1. kla-
ses audzinātāja Sanda Skujiņa, 2. kla-
šu audzinātājas Dina Tēberga un Ine-
se Mickeviča, 3. klašu audzinātājas 
Ginta Libeka un Iveta Āboliņa. Sko-
lēni pateicās logopēdei Mārai Skridei  
un visiem skolotājiem, kas radoši 
strādājuši visu gadu. Ceturtās klases 
skolēni priecājās par apsveikumiem, 
ziedu veltēm un gardo torti.

Tika sveikti skolēni, kuri visu otro 
semestri cīnījās par erudītākās ko-
mandas titulu.

Pasākuma noslēgumā uzstājās    
Popielas uzvarētāji. Jautrā dziesmā 

un dejā tika aizrauti visi.
Ceturtajiem vēlam labas sekmes 

piektajā klasē. Gribam tikai atgādināt, 

Pasākuma noslēgumā uzstājās Popielas uzvarētāji, 
kas dejā aizrāva visu pārējos

ka viss atkarīgs no pašu centības un 
vēlmes mācīties. 

Ginta Libeka, skolotāja

Sacenšas jaunie satiksmes dalībnieki
Nu jau tradicionāli maijā mūsu sko-

las 5.-8.klašu skolēni var pārbaudīt 
savas teorētiskās un praktiskās zināša-
nas ceļu satiksmē. Šogad 8. klases no-
slinkoja un nepiedalījās, bet viņu vietā 
piedalījās 4. klases skolēni.

Vajadzēja parādīt zināšanas velosi-
pēda uzbūvē, praktiskajā braukšanā, 

satiksmes noteikumos, pirmajā medi-
cīniskajā palīdzībā.

Kopumā piedalījās 9 komandas. 4.-
5. klašu grupā uzvarēja 5.a klases 1. 
komanda, 6.-7. klašu grupā 7. klase.

Vislabākās braukšanas  prasmes uz-
rādīja E. Kaļva, L. Galeja.

Vissliktākie rezultāti bija satiksmes 

noteikumos. Bez kļūdām eksāmenu 
nokārtoja tikai L. Krūmiņa – 5.a.

To, ka bērni nezina noteikumus, var 
redzēt arī ikdienā Cesvaines ielās, jo 
brauc, kur un kā grib. Aicinu vecākus 
(ne tikai skolēnu, bet arī bērnudārza) 
pievērst uzmanību, ka ikviens velosi-
pēdists, kas pārvietojas pa ielu, ceļu, ir 

satiksmes dalībnieks, kuram jāievēro 
visi noteikumi. 

Paldies par sacensību vadīšanu sk. J. 
Galejam, medmāsai B. Briedei, prak-
tikantiem A. Līcītim un A. Ozoliņam, 
sk.I. Lucei!

Sarma Kurme, direktora
 vietniece ārpusklases darbā
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Ej pie rūķa skoloties!

Notikums sākumskolā
30. maija rīts 3.b klasē atnesa prie-

cīgu satraukumu. Mēs vēlreiz un vēl-
reiz atkārtojām lomas no lugām, ko 
bijām sagatavojuši saviem vecākiem. 
Lai iepriecinātu savus vecākus, vai-
rāk nekā divus mēnešus mācījāmies 
lomu tekstus un dziesmu vārdus lu-
gām: Gunārs Priede „Lapsa sludina 
mieru” un Dzidra Rinkule-Zemzare 
„Kā ruksītis ciemos gāja...”. Pasaku 

gaisotnē varējām iejusties, pateicoties 
košajiem tērpiem, kurus palīdzēja sa-
gādāt mūsu pirmā audzinātāja Māra 
Skride, bērnudārza mūzikas skolotāja 
Irēna Lecīte un Sarkaņu pagasta teātra 
režisore Gunta Apele. Paldies!

3.b klases skolēni, 
skolotāja Iveta Āboliņa

3. b klases skolēniem iejusties tēlos palīdzēja košie tērpi

Erudītu konkurss 3.-4. klašu grupām
Cesvaines vidusskolā no janvāra līdz 

maijam notika erudītu konkurss. Kon-
kursā piedalījās 3. un 4. klašu skolēni, 
pavisam 32 dalībnieki. Dalībnieki sa-
dalījās 8 komandās pa 4 dalībniekiem 
katrā, un cīņa varēja sākties.

Skolēni savas zināšanas un erudīciju 
rādīja 5 tematiskās kārtās. Tēmas bija 
ļoti dažādas un prasīja no mazajiem 
censoņiem zināšanas gan par dzimto 
valodu, gan sportu, gan novada vēsturi, 
gan arī par tik ikdienišķām lietām kā, 
piemēram, iepirkšanos.

1. kārtā „Teikas. Sakāmvārdi. Tau-
tasdziesmas. Pasakas” visvairāk pun-
ktu ieguva komanda „Mazie trīnīši”. 
2. kārtā „Veikals. Iepirkšanās. Uzturs” 
panākumus guva komanda „Spīdošās”. 
3. kārtā „Sports” veiksmīga bija ko-
manda „Smaidiņi”. 4. kārtā „Cesvaine. 
Senlietas. Senvārdi” atkal visvairāk 
punktus ieguva „Mazie trīnīši”, bet  5. 

kārtā  „Dalībnieku sagatavotie jautāju-
mi” nepārspēti palika komanda ”Gud-
rie 1”.

Pēc spraigas un aizrautīgas cīņas 
kopvērtējumā uzvaru izcīnīja komanda 
„Smaidiņi” (dalībnieki: Paula Krista 
Pauere, Krista Ruicēna, Marks Oskars 
Ļavs, Beatrise Vigupe), II vietā ierin-
dojās komanda „Gudrie 1” (dalībnieki: 
Kristaps Korņejevs, Rigonda Smoroģi-
na, Emils Jekimovs, Rihards Purens), 
III vietā ierindojās komanda „Mazie 
trīnīši” (dalībnieki: Zanda Betija Šīre, 
Artūrs Gerhards Ravinskis, Nauris 
Ziediņš, Jolanta Puzule), IV vietā, at-
paliekot tikai ar puspunktu no III vie-
tas, palika un atzinību ieguva komanda 
„Spīdošās” (dalībnieces: Karīna Ceiru-
le, Ieva Liberte, Dārta Greidiņa, Džeina 
Viskova).

Konkursa dalībniekiem tika sagādā-
tas dažādas pārsteiguma balvas. Bērni 

bija pārsteigti un priecīgi. Par to mēs 
lielu paldies sakām konkursa atbalstītā-
jiem Gatim Gulbim, Ilvaram Āboliņam, 

Erudītu konkursa  uzvarētāji ar sponsoru sarūpētajām dāvanām

Ilgonim Vasilišinam, Normundam Ūbe-
lim, Jānim Ozolam.

Iveta Āboliņa, skolotāja

Ekskursija 
uz Aglonu

Jau iepriekšējā gada rudenī tika 
nolemts pavasarī doties ekskursijā uz 
Aglonu. Sākām krāt naudu tāpat kā 
pagājušajā vasarā ekskursijai uz Run-
dāli un Tērveti.

Atnāca pavasaris, līdz ar to arī prie-
cīgā vēsts par gaidāmo ekskursiju.

22. maija rītā 3., 4. klašu skolēni 
devāmies ceļā. Rīts bija lietains, bet 
tas nemazināja mūsu prieku. Kad 
iebraucām Aglonā, spīdēja saule. 
Mūs sagaidīja jauns mācītājs, sākās 
ekskursija pa Aglonas baziliku. De-
vāmies uz Svētavotu, nomazgājām 
rokas un seju, veldzējām slāpes. Visi 
ticējām, ka kļūsim stiprāki. Mācītājs 
stāstīja par baznīcas vēsturi. Suvenīr-
veikalā nopirkām kāroto. Es nopirku 
ķēdīti ar krustiņu, ko ņemšu līdzi va-
saras ceļojumā uz Franciju.

Karaļkalnā mūs sagaidīja gide Te-
rēze. Viņa pastāstīja, kā veidojies šis 
kalns ar koka skulptūrām. Tas viss 
izveidots, tikai pateicoties cilvēku 
ziedojumiem. Top pasakaini skaista 
koka baznīca. Iesaku tur aizbraukt 
visiem.

Tālāk devāmies uz Velnezeru. Stās-
ta, ka tur neesot nekādas dzīvības, bet 
mēs redzējām mazus kurkulīšus.

Maizes muzejā mums stāstīja par 
maizes tapšanu no grauda līdz gardam 
maizes kukulītim. Dzirdējām dažādus 
ticējumus par maizi. Ja maizīte nokrīt 
zemē, tā jāpaceļ un jānobučo. Maize 
ir svēta. Cik daudz cilvēku pasaulē 
cieš badu! Mēs gājām rotaļās. Mūs 
pacienāja ar maizi, ābolu pīrāgu un 
veselīgu zāļu tēju. Līdzi iedeva mai-
zes kukulīti, ko apēdām skolā nāka-
majā dienā.

Bijām arī Preiļu leļļu muzejā. Re-
dzējām burvīgas lelles. Skolēni, kuri 
vēlējās, pārģērbās par prinčiem, mus-
ketieriem un princesēm. Man patika, 
kā skolotājas Ginta, Iveta un Rigonda 
pārtapa greznās dāmās. Viņas izskatī-
jās kā karalienes.

Mājupceļā mūs pārsteidza liels ne-
gaiss ar pērkonu un zibeni, taču tas 
mūs nesatrauca, jo mēs bijām siltā 
autobusā. 

Un atkal visi teicām, ka šī bija jau-
kākā ekskursija! Rudenī dosimies uz 
Līgatni.

Jolanta Puzule, 3.a klases skolniece

Cesvaines vidusskolā jau par tradīciju 
ir kļuvis pasākums, kur ceturtās klases 
skolēni saviem vecākiem un vienau-
džiem (citā dienā) rāda, ko ir iemācīju-
šies pirmajos skolas gados.

Arī mēs, ceturtie un audzinātāja, uzai-
cinājām 29. maija pēcpusdienā vecākus 
mirkli piestāt un atskatīties, jo mums 
bija, ko teikt.

Šajā dienā mēs rādī-
jām pirmizrādi Margari-
tas Stārastes pasakai „Ej 
pie rūķa skoloties!”. Šim 
pasākumam mēs sākām 
gatavoties jau labu laiku 
iepriekš. Visgrūtāk bija 
atrast lugu, kurā savus 
talantus varētu parādīt 
visi 20 žiperīgie ceturtās 
klases skolēni. Lugai tika 
veidots scenārijs pēc šīs 
autores darba. Muzikāla-

jā pavadījumā tika izmantotas Solvei-
gas Stafeckas dziesmu fonogrammas. 
Paldies māksliniecei!

Paldies skolēniem, kas ļoti ātri iemā-
cījās vārdus. Nelielās ainiņas mēs mē-
ģinājām agri no rīta, starpbrīžos un pa-
garinātajā dienas grupā. Pēdējās divas 
nedēļas mums pagāja, tikai mēģinot. 

Dažu brīdi likās, ka viss ir jāmet malā, 
jo mēs bijām ļoti draiski, jautri, nepa-
cietīgi, jo vēl nesapratām, cik tas viss ir 
nopietni. 

Bija jādomā par tērpiem, par skatuves 
noformējumu, par dejas soli. Šeit vislie-
lākais paldies ir jāsaka bērnu vecākiem, 
kas visas manas ieceres palīdzēja reali-

zēt: Dārtas Greidiņas tētim, 
kas palīdzēja mums ar bēr-
za bluķīšu klātbūtni uzburt 
Meža skolu, Mārtiņa Ieraga 
vecmammai, kas cūciņai 
veidoja tērpu, Jāņa Šķēles 
mammai, kas ierādīja dejas 
soli. Paldies kolēģēm, kas 
pacieta mūsu lielo troksni 
mēģinājumos un prata pras-
mīgi mobilizēt skolēnus aiz-
skatuvē!

Tikai šajā dienā es sapra-
tu, ka ir vērts sūri, grūti un 

neatlaidīgi strādāt četrus gadus, lai ar 
prieku vērotu bērnu sniegumu. Tas bija 
kaut kas vienreizējs! Skolēni prasmīgi 
iejutās savos tēlos un bez aizķeršanās 
nospēlēja nepilnu stundu garu izrādi 
divos cēlienos. Bija tāda sajūta, ka tas 
notika vienā elpas vilcienā, jo laiks bija 
apstājies.

Skolotāja profesiju noteikti var sa-
līdzināt ar dārznieku. Skolotājs savus 
darba rezultātus redz tikai pēc pāris ga-
diem. Arī mums ikdienā ir gājis ļoti grū-
ti, jo katram bija jāiemācās sadarboties, 
uzklausīt aizrādījumus, kritiku. Ganda-
rījums ir tikai tagad.

Paldies skolēniem un vecākiem, jo 
tikai tagad es sapratu, ka katrs cilvēks, 
ar kuru mēs ikdienā satiekamies, mums 
dod jaunu pieredzi.

  
Rigonda Pinka, 

4.klases audzinātāja 
4. klases skolēni un audzinātāja

Rīgu konkursam „Inovatīvu ideju un ra-
došuma veicināšanai mājamatniecībā”.

Cesvaines pārstāves saņēma balvas 
par labāko devīzi saskaņā ar izgatavo-
to darbu: 2. vieta par  pērlīšu kaklarotu, 
kuras moto „Jūras liedaga simfonija” 
darba autore Inta Matisone.

3. vieta par adīto rotaļlietu „Tārpiņš”, 
kura moto „Arī mazam tārpiņam gribas 
papriecāties”, darba autore Vera Jansone.

No 08.06. līdz 10.06. kultūras namā 
varēja apskatīt izstādi „Rokdarbu vara-
vīksne”.

Gribu pieminēt rokdarbnieces, kuru 
darbi bija skatāmi izstādē. Te varēja 
redzēt, kādas rokdarbu tehnikas katra 
apguvusi.

• Lāce Dzidra – tamborējumi, tapoju-
mi, pērļojumi.

• Vāliņa Elga – tamborējumi, tapoju-
mi, adījumi, izšūtie darbi.

• Gasperoviča Mudīte – adīšana, ta-
pošana, tamborēšana pērļošana, aušana 
uz rāmja.

• Bromelte Zigrīda – izšūšana ar len-
tītēm, adīšana, tamborēšana uz dakši-
ņas, tapošana, svārku tamborēšana, uz 
nodarbībām ieradās, lai iemācītos tam-
borēt. Parādīja albumus – dabas mirkļi 

Aktivitātes projektā „Senioru ceļš’’
Projekta „Senioru ceļš” ietvaros aktī-

vie Cesvaines novada seniori kopā dar-
bojušies 18 mēnešus.

Ja no sevis ko dod,-
Atdod to, kas Tevim ir daudz, 
Bet atdod arī no tā,
Ko gribētu turēt vien sev:
Atdod vairāk, nekā tev paliek,
Un neparsi, kas par to būs!
Uz pilnību cilvēks caur doto spēj iet.
Iepazīti gudri, atsaucīgi, darbīgi un 

radoši cilvēki. Pastāstīšu īsi par notiku-
šajām aktivitātēm.

Lekciju par nevalstisko organizāciju  
lomu sabiedrībā, Eiropas Savienības 
informācijas pieejamību, pilsoniskās 
sabiedrības lomu vadīja lektore Sanita 
Dāboliņa.

Nodarbību par lietišķo stilu, apģērba 
kultūru, krāsu mācību vadīja lektore 
Māra Broka no Lielvārdes.

Par uzvedības un galda kultūru nodar-
bību vadītāja skolotāja Ausma Ozola.

Apmācības ar psiholoģiskajām spē-
lēm vadīja lektore Vita Krūmiņa.

Apmācības par moderno tehnoloģiju 
lomu, datordarba un interneta apguvi 
60 stundas četrās darba grupās ar mums 
strādāja skolotājs Uģis Fjodorovs.

Lekciju par valsts juridisko nodroši-
nājumu un psiholoģisko pašaizsardzību 
vadīja lektors Aigars Plotkāns.

No š.g. janvāra līdz 10. jūnijam dar-
bojās Senioru mājamatnieku praktiskās 
darbnīcas. Kopā 96 stundas ar mums 
darbojās un pacietīgi mācīja Tautas daiļ-
amata meistare Vanda Podiņa.

Seniori aizpildot aptaujas anketas iz-
teica pateicību un apmierinātību katram 
lektoram par ieguldīto darbu un apgū-
tām zināšanām.

03.12.2011. Sešas Cesvaines pārstā-
ves piedalījās STI organizētajā konfe-
rencē par darbu projektā Senioru ceļš – 
Rīgā. Tad arī radās ideja par senioru 
kalendāru, kurā ir Cesvaines delegācijas 
fotogrāfija.

03.03.2012. astoņas seniores pieda-
lījās  svinībās, kur tika pasniegta gada 
balva Sievietei – līderei, Salacgrīvas 
kultūras namā.

27.04.2012. Rīgā septiņas dalībnieces 
piedalījās laikraksta „Diena” redakcijas 
organizētajās „Senioru brokastīs”.

18.05.2012. Laikraksta „Diena” se-
nioru brokastis notika Cesvainē. Šie pa-
sākumi bija reklāma mūsu novadam.

17.05.2012. 13 rokdarbi tika aizvesti uz 

fotogrāfijas.
• Štronberga Paulīne – adīšana.
• Ozola Ausma – grīdsegu aušana 

stellēs, dakšiņtamborēšana, tapošana, 
adīšana.

• Rudene Lelde – aušana rāmī, tam-
borēšana, pērļošana, klājdūrienu izšūša-
na, tapošana, knipelēšana, demonstrēja 
suņa vilnas vērpšanu.

• Ūdre Lucija – aušana rāmī, tapoša-
na, adīšana.

• Dolbe Mirdza – aušana rāmī, tapo-
šana, adīšana.

• Jansone Vera – adīšana, tamborēša-
na, tapošana, uzmanību piesaistīja ma-
zie darbiņi – dekori, rotaļlietas, aksesu-
āri, kurus darinot, ieguldīta pacietība.

• Putniņa Baiba – pērļošana.
• Rācenāja Inta – adīšana, tapošana, 

dakšiņtamborēšana, aušana uz rāmja.
• Berķe Anna – pērļošana, adīšana.
• Vasile Inese – adīšana, pērļošana.
• Muižniece Ināra – adīšana, tambo-

rēšana.

Paldies Leldei, kura darbus iemūžinā-
ja fotogrāfijās. Jauks pārsteigums bija, 
ka Mirdza un Lucija raksta dzejoļus. 
Paldies Dzidrai un Astrīdai, kuras vadīja 
saimniecisko darbu attiecīgajos pasāku-
mos. Jauks bija Ausmas Audžes stāstī-
jums par augļu un dārzeņu izmantošanu 
senioru uzturā. Paldies kultūras nama 
direktorei Kristīnei par iesaistīšanos se-
nioru darbā. Par atbalstu un labu sadar-
bību visa projekta garumā paldies Jurim 
Rozenbergam un Viktoram Leimanim. 
Liela pateicība Cesvaines domei un 
tās darbiniekiem par atbalstu projekta 
realizācijā. Prieks, ka izveidojās domu 
biedru grupa, kura darbosies arī tālāk, 
ieguldot savu darbu, neprasot, kas par to 
būs. Domāju, ka ieguvums ir tāds, cik 
katrs gribēja darboties un mācīties. Pal-
dies visiem tiem, kas atbalstīja, un arī 
tiem, kas varbūt pēla. Kultūru tāpat kā 
mīlestību ir grūti naudā aprēķināt.

Ilze Līcīte, projekta 
„Senioru ceļš” koordinatore
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ris aktīvi remontdarbi, aicinām cesvai-
niešus būt iecietīgiem un saprotošiem, 
meklējot kādu no domes darbiniekiem. 
Plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir 
2012. gada 1.septembris.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Kristīne Vilciņa

Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa un Smārdes pamatskolas 
direktore Gunta Lāce iepazīstina ar pamatskolas telpām

PILS STĀSTI 
(2012-6)

PILS SEJAS
Par to, ka Cesvaini Latvijā, Eiropā 

un pasaulē pazīst pēc pils, šaubu nav 
nevienam. Bet kāda ir pils seja? Mēs 
visi zinām, kādas sejas varam ierau-
dzīt, ja šodien pat atvērsim tās durvis, 
bet ne par tām šoreiz runa.  Parunāsim 
par sejām, kas mūs sagaida, uz mums 
raugās un klusējot pavada no pils pir-
mās pastāvēšanas dienas. Sejas, kas 
atveidotas cilvēcīgā izskatā. Un ja tās 
spētu runāt, varētu pastāstīt visu, ko 
vien vēlamies zināt par dzīvi , notiku-
miem un pašas pils iekštelpu izskatu 
dažādos laikos. Klusējošas sejas, sa-
stingušās acis un lūpas...

Pie ārdurvīm mūs sagaida divi tēli, 
kas līdzinās Āfrikas kontinenta pamat-
iedzīvotājiem. Vai tie būtu domāti ver-
gi, kas apsargā kāda sena tempļa ieejas 
durvis? Arī virs durvīm, sarežģītajā 
metālkalumā abpus vilka galvai, divas 
sejiņas ar tādām kā ķiverītēm. Nenosa-
kāmi radījumi, bet sejiņas diezgan cil-
vēcīgas. Kunga pieņemamajā kabinetā 
griestu stūros katrā pa vienam bērni-
ņam, kas iedzīvojies dabas pārvērtībās 
visa gada garumā, baro vāverīti un put-
niņus, priecājas par pirmajiem ziediem 
un lasa čiekurus ziemā.  Arī kabinetā 
sola kokgriezumā varam ieraudzīt di-
vas sejas, tiesa gan, dikti spalvainas, 
kādas nemēdz būt cilvēkiem, bet arī 
nevienu zvēru tās neatgādina. Tad nu 
varam iedomāties par kaut kādiem 
teiksmainiem tēliem. Lielajā zālē sa-
skatāmas pavisam 11 sejas. Trīs griestu 
stūros sieviešu un mazu bērnu tēli, kas 
noslēdzas ar maskaroniem (skulptu-
rāls dekoratīvs elements cilvēka sejas 
vai dzīvnieka galvas veidā, bieži ar 
fantastiski stilizētu noskaņu), vienā 
stūrī bērna tēls un vienā arabeskā atkal 
bērns, ietinies augu lapās. Arī mūzikas 
istabā mūs sagaida 11 dejojoši eņģelī-
ši. Kāpēc tieši 11? Ēdamzālē arku pie 
erkera grezno divi maskaroni, diemžēl 
viens galīgi apdrupis. No sendienām 
saglabājies stāsts, ka vienam bijusi 
dusmīga, otram smaidīga seja. Viens 
vēstījis, ka kungs paēdis un priecīgs, 
otrs – kungs neēdis un dusmīgs. Lielo 
kāpņu pirmo pildiņu arī grezno divas 
sejiņas. Ņemot vērā ornamentu, kur sa-
vijušies augi, lapas un augļi, tie varētu 
būt divi nebēdnīgi fauni. Otrajā stāvā 
sejas varam ieraudzīt tikai medību is-
tabas griestu zīmējumā, kur uzmanīgi 
saviem suņiem seko divi mednieki un 
centrā medību dievietes Diānas seja.  
Vēl viena seja kādreiz atradās hallē 
virs lielā kamīna dzegas. Par to lieci-
na sena fotogrāfija. Un tā pavisam pilī 
mūs sagaida un pavada kādreiz 40 se-
jas, šobrīd 38. Par šo tēlu simbolisko 
nozīmi varam tikai minēt, jo māksli-
nieku patiesos mērķus diez vai jebkad 
uzzināsim. Varbūt tiem ir tikai dekora-
tīvs raksturs, lai gan, ieskatoties eņģe-
līša acīs virs ieejas mūzikas istabā, tā 
neliekas.  Nevilšus nākas aizdomāties 
par dzīvajām sejām, kas mūs un Ces-
vaines viesus sagaida pilī. Tie ir gidi 
un citi pils darbinieki. Pati ilgus gadus 
strādājot par gidi, esmu sapratusi, ka 
tieši pēc gida spriež par visu pilsētu 
un tās iedzīvotājiem. Laipnība, atvēr-
tība, zināšanas rada komforta sajūtu 
viesiem. Arī tīras un uzpostas telpas, 
sakopta apkārtne un smaids katrā sejā. 
Pavisam drīz saplauks rozes pils pagal-
mā un arī skaistās peonijas jau raisa sa-
vus pumpurus. Aizejiet un ieraudzīsiet, 
kā smaida pati pils, aizejiet un samek-
lējiet visas šajā rakstā pieminētās sejas 
un vēl arī tās, kas noraugās no Vero-
nikas Janelsiņas gleznām, no senajām 
fotogrāfijām un bērnu zīmējumiem. 
Tur atradīsiet arī  skolotāja Šulca seju 
gleznā un vēl daudz mazu sejiņu Ainas 
Karlsones ex libris. Tur atradīsiet arī 
pils arhitekta Hansa Grīzebaha seju. 
Domīgi barga būs redzama arī mācītāja 
Lenca un mazliet bērnišķīga viņa dēla 
Jakoba Mihaela seja. Pamēģiniet sa-
skaitīt, cik viņu tur ir. Pils ir atkal dzīva 
visos stāvos. Kamēr silts un saulains, 
aizejiet un izbaudiet uz jums vērstos 
acu skatus un smaidus!

Pils sejās lūkojās Māra Evardsone

Izremontētajās telpās turpinās domes administrācijas darbs

„Cesvaines Ziņu” lasītāji jau ir 
informēti, ka Cesvaines pašvaldībā 
tiek īstenots projekts „Cesvaines, 
Lubānas un Varakļānu pašvaldības 
kapacitātes stiprināšana Eiropas 
Savienības politiku instrumentu un 
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansēto projektu un pasākumu 
īstenošanai” 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/ 
SIF/005/45. 

Šī projekta ietvaros 6. un 7. jūnijā 
iesaistītās pašvaldības devās pieredzes 
apmaiņas braucienā uz Engures un 
Kandavas novadu. Izvēloties pieredzes 
apmaiņas vietu, kurp doties, tika ņemts 
vērā, ka projektā iesaistītie dalībnieki 
ir ieinteresēti apskatīt un gūt pieredzi 
tādās pašvaldībās, kuras apguvušas Ei-
ropas fondu līdzekļus jauniešiem, spor-
tam, kultūras dzīves nodrošināšanai un 
izglītībai.

Pirmā pieturas vieta – Engures nova-
da domes ēka, kur ar pašvaldības dar-
bu iepazīstināja domes priekšsēdētājs 
Gundars Važa. Pēc tam tika apskatīta 
Smārdes pamatskola un plašais parks, 
kas priecē acis ar jauno koku stādiem 
un šūpolēm. Basām kājām Cesvaines, 
Lubānas un Varakļānu pašvaldības pār-
stāvji izgāja spēka apli un guva spēku 
nākamajai pieturas vietai – Šlokenbekas 
muižas kompleksa apskatei. Interesanti 
uzklausīt pašvaldības vadītāja pieredzi 
par to, kā tiek rakstīti projekti, ar kādām 
problēmām nākas saskarties, kā tiek 
meklēts risinājums. Tālāk ceļš veda uz 
Lapmežciema kultūras namu, kas pil-

da arī pārvaldes ēkas funkciju. Pagasta 
pārvaldes vadītāja Dace Galandere ie-
pazīstināja ar kultūras namu, pārvaldes 
telpām. Viens no interesantākajiem ap-
skates objektiem – 2009. gadā atklātais 
sporta komplekss. Interesanti, ka šis ob-
jekts būvēts, nepiesaistot Eiropas fondu 
līdzekļus, bet iztikts ar pašu līdzekļiem. 
Lai vairāk izzinātu Engures novada ie-
dzīvotājus, tika apmeklēts muzejs, kurā 
aplūkojams interesants materiāls par 
novadu, skolu, sadzīvi un tagad apska-
tāma fotogrāfiju izstāde. Pirmā diena 
noslēdzas ar jūras apskati un putnu no-
vērošanas torni.

Otrās dienas plānā tika iekļauta tik-
šanās ar Kandavas novada domes dar-
biniekiem. Ar nelielu prezentāciju par 
novadu un realizētajiem projektiem 
iepazīstināja Kandavas novada domes 
izpilddirektors Guntis Gelpers ar kolē-
ģiem. Projekta dalībnieki kopā ar Kan-
davas novada kolēģiem devās pastaigā 
pa pilsētu un iepazinās ar interesantā-
kajiem apskates objektiem. Viens no 
skaistākajiem – Kandavas pilsētas pro-
menādes izveide, kur pirms tam bija 
neizmantota teritorija. Tagad šī vieta ir 
iecienīta gan vietējo iedzīvotāju, gan 
tūristu atpūtai. Visvairāk laika tika pa-
vadīts Kandavas novada jauniešu centrā 
„Nagla”, kas īstenots, pateicoties Eiro-
pas fondu atbalstam, bet tagad tiek uztu-
rēts par pašvaldības līdzekļiem. Diemžēl 
projektā iesaistītajām pašvaldībām šāda 
centra nav, tāpēc interesanti bija uzklau-
sīt centra vadītājas Janas Kašlajas piere-

dzi par to, kā nodarbināt jauniešus pēc 
skolas un viņu brīvajā laikā. Jauniešiem 
ir nodrošinātas telpas, inventārs, lai viņi 
varētu paši darboties, galvenais, lai no 
viņiem nāktu iniciatīva. Kandavas no-
vada jauniešiem ir plašas iespējas sevi 
realizēt sportā – par to liecina stadions, 
sporta halle un tenisa korti. Dodoties tā-
lāk, projekta dalībnieki apraudzīja vie-
nu no skaistākajām un vecākajām baz-
nīcām – Kandavas ev.lut. baznīcu. Ceļš 
tālāk veda uz Kandavas kultūras namu 
un sociālo dienestu. Sociālajā dienestā 
tā vadītājs Ints Leitarts stāstīja par pa-
kalpojumiem, kurus piedāvā dienests, 

kā arī par problēmām, ar kurām nākas 
saskarties, kad sociālais slogs novadā ir 
tik liels. Dodoties ārpus Kandavas, tika 
apskatīts Vānes un Matkules kultūras 
nams.

Mājupceļā Cesvaines, Lubānas un 
Varakļānu pašvaldības pārstāvji pārru-
nāja redzēto un atzina, ka šis pieredzes 
apmaiņas brauciens bijis vērtīgs. Iepazī-
ti kolēģi citās pašvaldībās un to darbs, 
pārrunāti aktuāli jautājumi, apskatīti 
Engures un Kandavas novada realizētie 
projekti.

Kristīne Vilciņa, autores foto

Pagājušajā nedē-
ļā domes darbinieki 
pārvācās uz blakus 
esošā korpusa izre-
montētājiem kabi-
netiem, lai būvnie-
ki varētu turpināt 

darbu vēl neizremontētajās domes ēkas 
telpās. 

Telpās, kurās šobrīd ir iekārtojušies 

domes administrācijas darbinieki, ir 
veikts viss nepieciešamais, lai telpās 
varētu pilnvērtīgi strādāt. Pirms šo telpu 
nodošanas ekspluatācijā, veikt pārbau-
di bija atbraucis SIA “VEK” eksperts 
termoauditors un energoauditors Valdis 
Zaķis, ar kuru domei ir noslēgts līgums, 
lai varētu īstenot projektā noteiktās pra-
sības. Rezultāti rādīja, ka dažās vietās 
pie logiem ir redzami siltuma zudumi, 

tāpēc tas laikus tika novērsts. Tomēr 
jāņem vērā, ka ne tikai logu nomaiņa 
nodrošinās plānoto CO2 emisiju sama-
zinājumu. Projektā vēl paredzēta ēkas 
fasādes siltināšana, jumta siltināšana un 
seguma izveidošana, ārdurvju nomaiņa. 
Šobrīd ir jau izbūvēts siltumsūknis, ie-
rīkota ventilācijas sistēma un siltinātas 
grīdas.

Ņemot vērā, ka šobrīd joprojām no-

„Cesvaine visu mūžu palikusi sirdī!”
31. maijā Cesvaines vidusskolas 

zālē notika tikšanās ar ilggadēju Lat-
vijas hokeja izlases sporta ārstu Jāni 
Kvēpu. Ne vienam vien skolēnam 
izrādījās pārsteigums, ka tik ļoti pa-
zīstamais doks ir dzimis Kārzdabā 
un mācījies Cesvaines vidusskolā. 

Tikšanās notika neoficiālā gaisotnē. 
Skolēni, skolotāji un citi sanākušie in-
teresenti varēja uzdot jautājumus, uz 
kuriem Jānis Kvēps labprāt sniedza 
atbildes.

Skolēnus interesēja viss, kas sais-
tās ar hokeju – sākot ar aizkulisēm un 
beidzot ar jautājumu: kāpēc mūsējie 
(Latvijas izlase) Pasaules čempionātā 
padevās? Dokam par visu ir savs vie-
doklis, kuru viņš arī labprāt atklāja. 
Izrādās, ka mums atlasē uz izlasi nav 
konkurences kā, piemēram, krieviem 
vai kanādiešiem. Mums nav kandidā-
tu, kur uz vienu vietu pretendē 5 - 6. 
hokejisti, jo 70% izlases jau zina, ka 
viņi būs izlasē. Tas nozīmē, ka nav tā-
das motivācijas iet un cīnīties. Tomēr 
pēc spēlēm, kas zaudētas, hokejisti nav 
savā labākajā omā, tāpēc jācenšas pēc 
iespējas tā ātrāk aizmirst un jākoncen-
trējas nākamajai.

Sarunas gaitā skolēni noskaidroja, 
kādi ir galvenie hokeja izlases sporta 
ārsta pienākumi. Un izrādās, ka tie nav 
tikai reāli traumu novēršanas gadījumi. 
Doka pienākumi sākas jau tad, kad ir 
nokomplektēta izlase un tiek pārbau-
dīts hokejistu funkcionālais stāvoklis. 
Tas tiek darīts tāpēc, ka spēlētāji at-
nāk no dažādiem klubiem, katram cita 
fiziskās sagatavotības pakāpe, tāpēc 
treniņos mēģina to izlīdzināt. Pēc tam 
seko jautājumi, kas saistās ar ēdināša-
nu, bet, kā atzīst Jānis Kvēps – šajos 
laikos tas ir vienkārši. Padomju laikos 
bija diezgan lielas problēmas, jo bieži 

vien nebija nepieciešamo produktu un 
bija pat problēmas ar minerālūdeni. 
Sporta ārsta viens no uzdevumiem ir 
tikt galā ar hokejistu traumām. Tāpēc 
arī no rīta līdz vakaram gan treniņos, 
gan treniņnometnēs doks ir kopā ar 
mūsu hokejistiem. Visbiežāk nākas sa-
skarties ar traumām, kas gūtas no ripas, 
jo tā ir ļoti smaga. „Nevar salīdzināt 
hokejistu nodrošinājumu, ekipējumu 
agrāk un tagad. Tagad ir uzlabojies lī-
menis – drēbes tā neizmirkst, aizsargi 
ir stiprāki. Arī nūjas palikušas daudz 
izturīgākas. Kādreiz uz spēli gatavoja 
kādas 5 nūjas, jo tās lūza kā skali. Ta-
gad ar nūju var nospēlēt mēnesi, tās ir 
daudz atsperīgākas, bet tas arī nozīmē, 
ka ar to var spēcīgāk iesist – pa mu-
guru, roku, kājām. Esmu piedzīvojis, 
ka hokejistam tiek nopietni traumētas 
acis. Tagad vismaz stiklu liek priekšā,” 
biežāk gūtās traumas atklāj doks.

Stāstot par pēdējo Pasaules čempio-
nātu, rodas jautājums: kurš Pasaules 
čempionāts, pēc doka domām, ir ticis 
vislabāk noorganizēts? Jānis Kvēps 
atklāja, ka čempionāti atšķiras ne ti-
kai pa valstīm, kur tās tiek rīkotas, bet 
arī dažādās grupās. Jo augstāk izlase 
ir tikusi, jo labāka organizācija. Pro-
tams, vislabākā ir A grupa, tur viss ir 
augstā līmenī, arī sponsoru šajā grupā 
ir visvairāk. „Vislabāk noorganizētais 
čempionāts bija Pēterburgā un Mas-
kavā. Viņi izcēlās ar ēdināšanu, kas 
ir ļoti svarīga čempionātos. Reizēm 
mēdz gadīties, ka citās valstīs ir kādi 
ierobežojumi vai citādākas tradīcijas. 
Piemēram, pēdējā čempionātā Zvied-
rijā neēd zupas, jo tās nav tur iecienī-
tas. Ja gribējās ko tādu, tad bija jāiet 
un jārunā individuāli,” čempionātu 
organizācijas aizkulises atklāj Jānis 
Kvēps. Klātesošie noskaidroja arī doka 

viedokli par treneriem un komandas 
kapteiņiem un to lomu komandas snie-
gumā. „Es teikšu, ka motivēt komandu 
spēja Viktors Tihonovs. Protams, tajā 
laikā viņš varēja motivēt arī ar naudu, 
ar dzīvokļiem. Hokejistam nevajadzē-
ja stāvēt rindā arī uz mašīnu. Tagad 
šādas motivācijas nav. Runājot par šā 
brīža treneri Tedu Nolanu, – viņš ir in-
teresants, mierīgs un nosvērts treneris, 
tikai vienā spēlē atļāvās lietot rupjākus 
vārdus. Neko sliktu nevaru teikt par 
viņu. Bet, runājot par kapteiņiem, – ir 
liela nozīme, kas viņš ir, jo kapteinis 
ir starpnieks starp treneri un spēlētā-
jiem. Bet ļoti bieži ir arī tā, ka kaptei-
nis savu ietekmi nepareizi izmanto. Ir 
jābūt diplomātam starp spēlētājiem un 
starp treneriem. Ideāls kapteinis bija 
Znaroks,” treneru un kapteiņu nozīmī-
gumu skaidro doks.

Laiku, kas saistās ar Cesvaini, Jānis 
Kvēps atceras ar patīkamām atmiņām 
un arī nedarbiem, kas gadījušies ra-

sēšanas stundās. „Cesvaine man visu 
mūžu palikusi sirdī. Atceros, ka vien-
reiz ar puikām, kad mācījāmies 5. kla-
sē, rasēšanas stundā izkāpām pa logu, 
pastaigājām pa parku un atkal ierāpā-
mies atpakaļ. Skolotājs pat nepamanī-
ju, ka bijām aizmukuši,” skolas laiku 
atceras Jānis Kvēps.

Doks spēj aizraut ar savu vienkāršī-
bu, interesantajiem stāstiem un atklā-
tību, runājot ne tikai par hokeju, bet 
arī par savu pieredzi televīzijas šovā 
„Dziedi ar zvaigzni”  un to, kā tapa 
grāmata „Es atradu sevi hokejā”. Starp 
citu, grāmatas divi eksemplāri ir pie-
ejami arī Cesvaines bibliotēkā. 

Pateicībā par tikšanos ar Jāni Kvēpu 
Cesvaines vidusskolā nespēja rimt ap-
lausi. Un doks ar prieku pauda: „Es esmu 
priecīgs, ka jūs mācāties Cesvainē!”

Paldies Cesvaines bibliotēkai par 
noorganizēto tikšanos! 

Kristīne Vilciņa, autores foto

Apgūst pieredzi Engures un Kandavas novadā

Latvijas hokeja izlases sporta ārsts Jānis Kvēps bija pārsteigts, ka sanākusi 
pilna zāle ar klausītājiem. Tomēr tas apliecina to, 

ka Cesvainē mīt hokeja cienītāji
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Sludinājumi

22. jūnijā plkst. 18:00 Cesvaines vi-
dusskolā 12. klašu izlaidums

22. jūnijā no plkst. 20:00 Tirgus 
laukumā “Ielīgošana Alus vakarā”. 
Plkst. 20:00 koncerts, dažādas atrakci-
jas, tradicionālās alus dzeršanas sacen-
sības un loterija. Skatītājus priecēs TDA 
„Cesvaine”, „Sprīdītis”, „Kamenes”, 
Dzelzavas kultūras nama „Zīļuki” un 
„Dzeldes” No plkst. 22:00 lustīga nakts 
zaļumballe, spēlē Cesvaines pūtēju or-
ķestris, grupa “Cesvainieši”. Ieeja brī-
va, darbosies bufetes.

6. jūlijā plkst. 19:00 pils pagalmā 
koncerts. Uzstāsies Vaijes vīru senioru 
koris ”Harmonija”, Kjustendilas (Bul-
gārija) tautas deju kolektīvs „Partneri”, 
Cesvaines dancotāji, Cesvaines pūtēju 
orķestris.

8. jūlijā plkst. 19:00 pils pagalmā 
Starptautiskā Folkloras festivāla “BAL-
TICA 2012” novada diena Cesvainē. 
Plkst. 18:45 dalībnieku tikšanās krust-
celēs – Cesvaines centrā un gājiens uz 
pili. Plkst. 19:00 pils pagalmā koncerts. 

28. jūlijā Pils parka svētki

Ērģeļmūzikas koncerts Cesvainē
26. maijā – dienu pirms Vasarsvēt-

kiem – Cesvaines evaņģēliski luteris-
kajā baznīcā izskanēja svētku kon-
certs, kuru sniedza ērģelniece Ligita 
Sneibe.

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fon-
da atbalstam, maija pēdējā sestdienā uz 
Cesvaini sniegt koncertu bija atbraukusi 
izcilā un labi pazīstamā Latvijas ērģel-
niece Ligita Sneibe, kas pašreiz dzīvo 
Zviedrijā Esthammarā un tur darbojas 
kā ērģelniece un muzikālās dzīves vadī-
tāja Fresokers draudzē.

Cesvaines baznīcā vakara program-
mā gan zināma ērģeļmūzikas kompo-
nistu klasika, gan Latvijas komponistu 
darbi, bet kā īpašs notikums – pasaules 
pirmatskaņojums, kas veltīts Ligitai 
Sneibei. Ērģelniecei darboties ar reģist-
riem palīdzēja dēls Ēriks.

Baznīcā daudz mūzikas mīļotāju, bet 
šis noteikti ir īpašs gadījums, kad tik 
zināms un izcils mākslinieks tik kvali-

tatīvu ērģeļmūzikas 
koncertu sniedz tepat 
pie mums Cesvainē. 
Cesvainieši to no-
vērtēja, jo baznīca 
tika apmeklēta kuplā 
skaitā. Skanot ērģeļ-
mūzikas koncertam, 
ikviens koncerta 
apmeklētājs varēja 
vērot saules gaismas 
spēles uz vitrāžām 
un to atspulgiem uz 
baznīcas sienām un 
griestiem. Koncertu 
īpašu padarīja baz-
nīcā valdošā svēt-
ku gaisotne, bērzu smarža un izstādes 
„Baznīca Cesvainē un ērģeļu vēsture” 
atklāšana. Šī izstāde tapusi, pateicoties 
Daigai Matrozei un Mārai Evardsonei, 
apkopojot zīmīgākos un interesantākos 
faktus, foto par Cesvaines baznīcu, kas 

kalpo kā uzskates materiāls ne tikai jau-
niešiem,  bet arī tūristiem, kas apciemo-
juši Cesvaini. Izstāde atvērta ikvienam 
apmeklētājam visu vasaru.

Kristīne Vilciņa, autores foto

Atbalstīts Cesvaines mākslinieku 
biedrības iesniegtais projekta pietei-
kums „Pētniecisks darbs Berlīnes Teh-
niskās universitātes arhitektūras muzeja 
arhīvā un Cesvaines pils arhitektu H. 
Grizebaha un A. Dinklāges projektēto 
ēku apmeklējums Berlīnē”. Mērķprog-
ramma – dizains un arhitektūra, projek-
ta vadītāja – Kristīne Šulce.

Noslēdzies šī gada otrais 
Valsts Kultūrkapitāla fonda 
kultūras projektu konkurss

Ir  tāds mūzikas instruments – rīts,
Ir tāda partitūra kā – dzīve,
Ir tādas lietas kā – spēks un nespēks.
Un saule tev iedod pirmo stīgu.
  /O.Vācietis/

Nozīmīgās dzīves gadskārtās 
sveicam: 80 gados – Jāzepu Kopci, 
92 gados – Aleksandru Ignatjevu!

Cesvaines pašvaldība

Kāpēc domāt par laika sudrabu,
Ja visapkārt vēl saulgriežu zelts?
Lai par puķes elpu vieglāku
Ir tie gadi, ko, tālāk dodoties, 
Atkal vajadzēs plecā tev celt!
  /K.Apškrūma/

Vasarīgi saulaini sveicieni 
un vislabākie vēlējumi mūsu 

kolēģēm Alitai Jēgerei un Birutai 
Romančukai skaistajās dzīves 

jubilejās!
Pirmsskolas „Brīnumzeme” saime

Cesvainieši noteikti atceras avīzē 
publicēto aicinājumu un skolā organi-
zētos pasākumus, kur tika vākta nauda 
smagi slimajam cesvainietim Raineram. 
Rainera mamma Kristīne Riekstiņa ar  
„Cesvaines Ziņu”  palīdzību vēlas infor-
mēt cesvainiešus, kas atsaukušies palī-
dzībai, kā pa šo laiku klājies Raineram.  

Maija vidū ir atnākuši analīžu rezultā-
ti no Vācijas, kuri apstiprina retu sindro-
mu. Tas nozīmē, ka diagnoze ir zināma 
un līdz ar to mainās daudzas lietas. Rai-
neram ir iespēja braukt uz Itāliju (Ag-
ostino Gemelli slimnīcu) uz  izmeklēju-
miem, kas izmaksās aptuveni 5000 eiro. 
Vecāki ļoti cer, ka dēlam ar veselību līdz 
braucienam viss būs kārtībā, jo viss lie-
lākoties ir atkarīgs no viņa pašsajūtas.

Rainera ģimene vēlreiz grib teikt 
milzīgu paldies visiem, kuri ziedoja un 
arī tagad ziedo naudiņu, jo ar šo palīdzī-
bu ir iespēja aizbraukt uz Itāliju. Īpašs 
paldies Sandrai Stadei par neizmēroja-
mo atsaucību un atbalstu tulkošanā.

Ikviens, kurš vēlas finansiāli atbal-
stīt Raineru, joprojām ir pieejams zie-
dojuma konts: Kristīne Riekstiņa, p.k. 
091272-11704, SEB banka, Konta nr.: 
LV41UNLA0050017971691.

*** *** ***
Cesvaines vidusskolas saime izsaka 

vislielāko pateicību visiem cilvēkiem, 
uzņēmumiem un iestādēm, kuri snieguši 
dažāda veida atbalstu, lai mācību pro-
cess būtu pēc iespējas daudzveidīgāks un 
kvalitatīvāks, vide sakopta un pievilcīga, 
svarīgākās vajadzības nodrošinātas:

Mārai Dāvis kundzei par ilggadēju 
finansiālu atbalstu skolēnu brīvpusdienu 
nodrošināšanā;

„Biedrībai izglītības, zinātnes un inte-
liģences atbalstam” un Jurģim Auziņam 
personīgi par ilggadīgu finansiālu atbal-
stu skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanā;

SIA Halle-B un Jānim Buļam perso-
nīgi par finansiālu atbalstu skolēnu brīv-
pusdienu nodrošināšanā;

Gretai Bakšas kundzei par ilggadēju 
finansiālu atbalstu ārpusklases pasāku-
miem un mācību priekšmetu olimpiāžu 
uzvarētājiem;

Jurim Lazovskim par finansiālu atbal-
stu mācību līdzekļu iegādei un skolēnu 
brīvpusdienu nodrošināšanā;

Vasilišinu ģimenei par ilgstošu finansiā-
lo palīdzību skolas labiekārtošanā, mācību 
līdzekļu iegādē, pasākumu atbalstīšanā;

Līgai un Jānim Ozoliem par finansiā-
lo atbalstu un veiksmīgu sadarbību;

Gatim Gulbim, Ilvaram Āboliņam, 
Normundam Ūbelim par finansiālo at-
balstu;

SIA Nordtorf, Bernhard Steingröver, 
Lolitai Zvaigznei un Uģim Trofimovam 
personīgi par finansiālu atbalstu skolas 
ziemas dārza ierīkošanā;

Cesvaines novada domei, domes dar-
biniekiem un tās priekšsēdētājam Vil-
nim Špatam personīgi par ievērojamu 
atbalstu skolas funkciju nodrošināšanā;

Cesvaines internātpamatskolai, Ces-
vaines mūzikas un mākslas skolai, Ces-
vaines pirmsskolas izglītības iestādei 
„Brīnumzeme”, Cesvaines bibliotēkai, 
Cesvaines sociālās aprūpes centram, 
Cesvaines tūrisma informācijas cen-
tram, Cesvaines kultūras namam, Ces-
vaines muzejam, Televīzijas tornim, 
komunālajiem pakalpojumiem, salonam 
„Divi Torņi”, zemnieku saimniecībai 
„Sviķi”, veikalam „Lats”, Grašu bērnu 
ciematam, Cesvaines ev. luterāņu un 
Cesvaines katoļu baznīcai, brīvdienu 
mājai „Pie sievasmātes”, autoservisam 
„Jurguci” un laikrakstam „Cesvaines 
Ziņas” par veiksmīgu sadarbību.

Cesvaines novada dome 2012. gada 
27. jūnijā izsolē pārdos nojaucamu 
metāla estrādi. Konstrukcijas izmanto-
jamas pārvešanai uz citu vietu vai kādu 
citu objektu būvniecībai (piemēram, 
tiltu u.tml.). Kopējais svars apmēram 
40 tonnu, sākumcena 15 000 Ls. Sī-
kāka informācija pa tālr.: 29461212, 
28382616.

*** *** ***
Vēlos īrēt gultas vietu vai istabiņu 

Cesvainē. Tālr.: 26145367 (Mārīte)

Ērgļu sociālā dienesta darbinieki apmeklē Cesvaines kolēģus
24. maijā Cesvaines sociālajā die-

nestā viesojās kolēģes no Ērgļu sociālā 
dienesta. Cesvaines sociālais dienests 
jau kopš februāra atrodas Pils ielā 2 – 
bijušajos pils staļļos. Lai arī telpās jau 
ilgāku laiku nav bijis remonts, tās ir ļoti 
plašas, mājīgas un, kā Ērģļu kolēģe at-
zina: „šeit ir ļoti laba aura”. Vienuviet 
tagad ir sociālais dienests un tā piedā-
vātie pakalpojumi – psihologs, zupas 
virtuve, lietoto apģērbu telpa. Remon-
ta laikā tepat arī Cesvaines bāriņtiesas 
kabinets. Ērgļu sociālā dienesta darbi-
nieces pēc telpu apskates novērtēja tās 
kā ļoti piemērotas sociālo pakalpojumu 
sniegšanai.

Lai sniegtu pēc iespējas plašāku 
priekšstatu par Cesvaini, tās sociālo un 
kultūrvidi, devāmies ekskursijā pa Ces-
vaines pilsētu. Apmeklējām skolu, kur 
mūs sagaidīja direktors Didzis Baunis. 
Kultūras namā par tā vēsturi un jauna-
jām telpām interesanti pastāstīja kul-
tūras nama vadītāja Kristīne Aumele. 
Bibliotēkas vadītāja Vēsma Nora pēc 
bibliotēkas apskates visus laipni cie-

nāja ar Cesvaines „Daigas kliņģeri”. 
Cesvaines pilī baudījām Ineses Jakobi 
tekstilmākslas izstādi, pils tornī priecā-
jāmies par stārķu ligzdu rokas stiepiena 
attālumā. Ar īpašu interesi Ērgļu kolē-
ģes aplūkoja mākslas salona „Divi tor-
ņi” darbus. Tamborētie ziedi, keramika, 
rotas un citi suvenīri šķita neredzēti un 
apbrīnojami. 

Profesionālā gultnē pieredzes apmai-
ņas brauciens ievirzījās, apmeklējot 
Cesvaines sociālās aprūpes nodaļu. Tās 
pārvaldnieks Juris Rozenbergs iepazīs-
tināja ar darbu Cesvaines pansionātā, 
tā apkārtni, pastāstīja par pieaugošo ie-
dzīvotāju interesi pēc sociālās nodaļas 
pakalpojumiem. Jau no 2007. gada uz 
Cesvaines pansionātu veidojas rinda. 
Pašlaik 16 cilvēki gaida uz iestāšanos 
pansionātā. Daudzi diemžēl arī nesagai-
da. Bieži nākas izmantot mūsu, Ērgļu, 
kolēģu sociālos pakalpojumus paleatī-
vās aprūpes (smagu slimību) jomā. Ces-
vainē diemžēl šis pakalpojuma veids 
nav pieejams. Ērgļu sociālās darbinieces 
pastāsta, ka Ērgļu pansionātā pašlaik ir 

90 vietas, pieejama arī paleatīvā aprūpe. 
Ērgļos ir arī sociālās gultas. Pieprasī-
jums tikai augot.

No Cesvaines pansionāta ceļš veda 
uz Grašu bērnu ciematu. Pēc Grašu pils 
apskates Grašu bērnu ciemata vadītāja 
vietniece Sandra Stade visus aicināja uz 
bērnu mājiņām. Ērgļu kolēģes interesē-
ja darba kārtība, metodes darbā ar bēr-
niem. Izraisījās diskusija par bez vecāku 
uzraudzības palikušo bērnu problēmām 
un to risinājumiem.

Turpinājumā sekoja ekskursija uz 
stādaudzētavu “Kalna Boķi”, kur tik 
dažādas skaistas, redzētas un neredzētas 
puķes priecēja acis un dvēseli.

Ērgļu kolēģes atzina, ka par Cesvaini 
radies ļoti pozitīvs priekšstats. Patika, 
ka ar profesionālu aci varēja aplūkot 
ne tikai pilsētu, bet arī Cesvaines lauku 
teritoriju. Problēmas ir līdzīgas, taču 
jācer, ka šī viesošanās nesīs pozitīvus 
augļus mūsu novadu sadarbībā sociālā 
darba jomā.

Cesvaines sociālais dienests

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē
Šo projektu līdzfinansē Eiropas Sa-

vienība
Cesvaines ūdenssaimniecības attīs-

tības otrās kārtas projekta realizācija
2011. gada 9. septembrī Rīgā tika 

parakstīts civiltiesiskais līgums starp 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju, Ces-
vaines novada domi un SIA “Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” par projekta 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu at-
tīstība Cesvainē” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/
IPIA/VIDM/008 īstenošanu un Kohē-
zijas fonda finansējuma piešķiršanu un 
projekta uzraudzību. Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums šī projekta ietvaros būs 
95% no attiecināmajām izmaksām, fi-
nansējuma saņēmēja līdzfinansējums 
– 5% no attiecināmajām izmaksām, kas 
tiek finansēts no finansējuma saņēmēja 
pamatkapitālā ieguldītā pašvaldības fi-
nansējuma. 

Divi projekta gaitā realizējamie lī-
gumi pabeigti. Tie ir līgumi “TEP ak-
tualizācija” un “Tehnisko specifikāciju 
sagatavošana DzG līgumam”. 

Projekta ietvaros realizējamā līguma 
“Ūdensapgādes un kanalizācijas sistē-
mas rekonstrukcija un paplašināšana 
Cesvainē”, atklāta konkursa identifikā-
cijas Nr.CKP 2011/01, iepirkuma līgums 
tika parakstīts 2. aprīlī. Ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmas rekonstrukci-
jas un paplašināšanas Cesvainē projek-
tēšanu un būvdarbus veiks SIA „Halle 
B”, līguma summa ir 512937,77 LVL 
bez pievienotās vērtības nodokļa.

Projekta ietvaros realizējamā līguma 
„Būvuzrauga pakalpojumi ūdensapgā-
des un kanalizācijas sistēmas rekons-
trukcijas un paplašināšanas līgumam 
Cesvainē”, atklāta konkursa identifi-
kācijas Nr.CKP 2012/01, iepirkuma lī-
gums tika parakstīts 29. martā. Būvuz-
rauga pakalpojumus ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas 
un paplašināšanas līguma būvdarbiem 
Cesvainē veiks SIA „Firma L4”, līguma 
summa ir 11040,00 LVL bez pievieno-
tās vērtības nodokļa.

11. aprīlī notika būvdarbu uzsākšanas 
sapulce. 

Būvuzņēmējs izstrādā tehnisko pro-
jektu, tiek veikti arī nepieciešamie to-
pogrāfiskie uzmērījumi un saskaņotas 
ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslē-
gumu un pārslēgumu vietas. 

Tā kā būvdarbi plānoti visu vasaru un 
būvniecības laikā tiks veikti rakšanas 
darbi arī pa atsevišķām ielām, aicinām 
iedzīvotājus būt saprotošiem un pretim-
nākošiem. 

Projekta īstenošanas gaitā vēl jārea-
lizē līgums “Mobilas vakuumsūkņa ie-
kārtas piegāde”.

Finansējuma saņēmējs ir SIA “Ces-
vaines komunālie pakalpojumi”.  

Projekta tehniskās, administratīvās un 
finanšu vadības uzraudzību nodrošina 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
Jānis Vanags

Jau trešo gadu pēc kārtas kopīgas 
sadarbības rezultātā Rīgas Dizaina un 
mākslas vidusskolas audzēkņi arī šo-
gad baudīja un iemūžināja Cesvaines 
ainavas un arhitektūru savās skicēs un 
mākslas darbos.

No 2. līdz 10. jūnijam mēs varējām 
vērot radošo procesu visā Cesvaines 
teritorijā un darbu noslēguma skati 
„Plenērs 2012” bija iespējams skatīt 
Cesvaines pilī 10. jūnijā. 

Darbu tehnikā izmantots gan parasts 
melnbaltā zīmējums ar zīmuli, gan 
akrila un eļļas gleznojumi. Gleznotas 
ainavas, arhitektūras monopriekšmeti 
un veidojumi, motorizētā un pašgājēju 
tehnika, kā arī sadzīves un kultūrvides 
objekti.

Šī darba procesa rezultāts tika ņemts 

Māksla Cesvainē
vērā Rīgas Dizaina un mākslas skolas 
vidusskolas audzēkņu gada noslēguma 
vērtējumā, kur mākslinieki ieguva po-
zitīvu vērtējumu katrā kategorijā. Īpašu 
atzinību izpelnījās 2. kursa vides dizaina 
nodaļas audzēkne Baiba Zvirbule, kura 
spēja pārsteigt ar savu darbu graciozitā-
ti un apgarotību ne tikai skolas pasnie-
dzējus, bet arī Cesvaines iedzīvotājus.

Cerēsim, ka arī nākamgad Cesvaines 
iedzīvotājus priecēs jaunie mākslinieki, 
kuri priecāsies redzēt apmeklētājus no-
slēguma darbu skatē pilī.

Paldies pasākuma organizatoriem – 
Cesvaines mākslinieku biedrībai, pal-
dies Cesvaines novada domei un Tūris-
ma un informācijas centram.

Imants Spridzāns

Šī gada svētkos tiek plānoti dažādi 
spilgti pasākumi. Apmeklētājus priecēs 
aktieris Andris Bērziņš ar izrādi „Hen-
rijs VIII”. Pirmo reizi Latvijā, Cesvai-
nes parkā, notiks 19. gs. spēļu turnīrs. 
Vakara brīvdabas koncertprogrammā 
„Pasaule, pasaulīt” piedalīsies Olga 
Rajecka, Varis Vētra, Uģis Roze, Lilita 
Ozoliņa, Anna Dribas, bērnu ansamblis 
„Knīpas un Knauķi”, kā arī tautas deju 
kolektīvs „Dzintariņš”. Dienas garumā 
notiks koncerti, sporta aktivitātes, nakts 
balle kopā ar grupām „Apvedceļš” un 
„Bruģis”. Pusnaktī pils dīķī uzziedēs 
ugunsziedi un debesis rotās krāšņs svēt-
ku salūts.

28. JŪLIJĀ CESVAINES 
PILS PARKA SVĒTKI

Laulāti
Ainārs Bērziņš un Irēna Tauriņa 

jūnijā

Naidžels Marko Dimpers  
maijā

Ērģelniece Ligita Sneibe pēc koncerta kopā ar 
dēlu Ēriku


