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Šīs nedēļas nogalē Cesvainē gaidāmi Pils – parka 
svētki, kas norisināsies jau ceturto gadu. Arī šogad 
svētki solās būs krāšņi, jo pasākuma programma ir 
ļoti daudzveidīga.

Šosestdien – 27. jūlijā – jau ceturto  reizi Cesvainē, 
vēsturiskās kultūrvides iedvesmoti, tiek organizēti 
Cesvaines pils-parka svētki.  Šie svētki pulcē esošos 
un bijušos novada iedzīvotājus, kā arī pilsētas vie-
sus. Svētku mērķis ir piedāvāt daudzveidīgu kultūras    
programmu visām paaudzēm. Viens no šī gada svētku 
mērķiem ir pievērst sabiedrības uzmanību Cesvaines 
pils atjaunošanai. Šogad svētku laikā tiks organizēta 
ziedojumu vākšanas akcija Cesvaines pils ēdamzāles 
dekoratīvās starpsienas atjaunošanai un Ziemeļu te-
rases restaurācijai.

Iepriekšējos  gados  Cesvaines pils-parka  svētki 
pulcēja vairāk nekā 450 dalībnieku un 3000 skatītāju. 
Cesvaines pils-parka svētkos tiek iezīmētas gan 
tradicionālas, gan mūsdienīgas norises: amatnieku 
tirdziņš, radošās aktivitātes, teātra izrādes, koncerti, 
aktivitātes jauniešiem, mākslas izstādes, ērģeļmūzikas 
koncerti.

Šī gada svētkos tiek plānoti dažādi spilgti pasākumi. 
Apmeklētājus priecēs Latvijas leģendārais kvartets 
„Eolika”, grupa „Dāmu pops”, jaunā dziedātāja An-
tra Stafecka, aktieri Raimonda Vazdika, Aldis Siliņš, 
Zane Jančevska, Juris Kalniņš, Egils Melbārdis, Ieva 
Aniņa, Kaspars Aniņš, Kristians Kareļins, Mārtiņš 
Brūveris.

Dienu pirms svētkiem – 26. jūlijā – plkst. 18:00 
Cesvaines novada domes zālē notiks Cesvaines 
mākslas studijas dalībnieku darbu izstādes atklāšana, 
kas būs skatāma arī 27. jūlijā no plkst. 11:00 līdz 
16:00. Izstādes apmeklējums būs arī iespēja aplūkot 
domes zāli, kas ieguvusi jaunus vaibstus pēc domes 
ēkas siltināšanas projekta.

Ierasts, ka pils-parka svētku rītā cesvainiešus modi-
na Cesvaines pūtēju orķestris ar braucienu pa Cesvaini. 
Šis gads nebūs izņēmums un jau plkst. 8:00 no rīta 
pūtēju orķestris dosies Cesvaines ielās un ieskandinās 
svētku dienu. 

Pusdienlaikā pils pagalmā varēs skatīt kādas karalis-
kas ģimenes kaislības un savstarpējās attiecības izrādē 
„Lauva ziemā” (režisors J.Jonelis). Savukārt otrpus 
pilij – ziemeļu terasē – norisināsies dažādas radošās 
darbnīcas, bērnu izrādes un rotaļas svētku mazākajiem 
apmeklētājiem.

Pils pagalmā esošajā Tējas namiņā ikviens varēs 
apmeklēt Smilšu kino, kas ir pavisam jauna un 
radoša izklaide Latvijā. Gaidāmi aizraujoši stāsti ar 
mainīgiem zīmējumiem smiltīs, kas tiks projicēti uz 
video ekrāna.  

Pēcpusdienā pils pagalmā notiks brīvdabas 
dižkoncerts „Atkal, atkal ir debesis pušu”, kurā uzstāsies 
Latvijā labi zināmi mākslinieki – grupa „Eolika”, 
„Dāmu pops”, Olga Rajecka, Antra Stafecka un daudzi 
citi mākslinieki. Raitu dejas soli dejos tautisko deju 
ansambļa „Līgo” bērnu studija Jāņa Purviņa vadībā. 

Interesants koncerts būs klausāms amatniecības un 
mākslas salona „Divi torņi” pagalmā, kur uzstāsies 
grupa „Rāmi.Rāmi”, bet sociālās aprūpes centra 
pagalmā varēs skatīt Grundzāles amatierteātra „Cik 
jaudas” izrādi A.Niedzviedzis „Pacel vabolīti”. 

Pievakarē pavisam citādu mūziku varēs klausīties 
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā – ērģelnieces 
Kristīnes Adamaites un solistes Ievas Manoni kon-
certu.

Svētku kulminācijā plkst. 23:00 pils pagalmā 
gaidāms leģendārās grupas „Pērkons” koncerts. Neilgi 
pirms pusnakts, kad notiks svētku salūts, pils dīķī būs 
redzams uguns šovs. No pusnakts līdz pat pirmajai rīta 
gaismai būs balle, kur spēlēs grupa „Klaidonis”. 

Visas dienas garumā tiks organizētas ekskursijas  pi-
lī, kur skatāma Georga Barkāna tekstiliju izstāde „Ma-
na vienīgā griba”, no plkst. 14:00 līdz 15:00 biedrība 
„DAB-a” organizēs māla darbnīcu salona „Divi torņi” 
pagalmā, bet klētī būs apskatāma Ritmas Kļaviņas 
dienziežu krāšņā daudzveidība Dienziežu parādē.

Būs arī tirdziņš, piepūšamās atrakcijas, virvju takas 
ar nobraucieniem Sulas upes gravā, izjādes ar zirgiem 
un vizināšanās ar laivām. 

Lai gaiši un saulaini svētki!
Kristīne Vilciņa

Pils – parka svētki Cesvainē
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Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.2
Cesvainē, 2013. gada 28. jūnijā (sēdes protokols Nr.4, 9.§)

2013. gada 13. jūnija domes sēdē:
• Cesvaines novada vēlēšanu 

komisijas priekšsēdētāja Ināra Puķīte, 
pamatojoties uz pašvaldību vēlēšanu 
rezultātiem, apstiprina Cesvaines 
novada domē ievēlētos deputātus un 
ierosina izvirzīt kandidātus novada 

Izdoti, pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 1. punktu un 24. 
pantu

1. Izdarīt Cesvaines novada do-
mes 2009. gada 24. jūlija saistoša-
jos noteikumos Nr.3 „Cesvaines 
novada pašvaldības nolikums” 
šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu 1.2. punktu 
šādā redakcijā „novada pagasts– 
Cesvaines pagasts, kas sastāv no 
ciemiem un viensētām.”

1.2.  papildināt noteikumu 5. punk-
tu aiz vārda „administrācija” ievie-
tojot vārdus „-Cesvaines novada 
dome (turpmāk – Administrācija).

1.3. noteikumu 12.punktā aizstāt 
vārdu un skaitli „Alba 5” ar burtiem 
un vārdu „AP Kaudzītes”;

1.4. noteikumu 14.2. punktā 
aizstāt vārdus „privatizācijas 
komisija” ar vārdiem „dzīvojamo 
māju privatizācijas komisija”;

1.5. noteikumu 14.4. punktu 
vārdus „vēlēšanu komisija” aizstāt 
ar vārdiem „novada vēlēšanu 
komisija”;

1.6. Papildināt noteikumu 
14. punktu ar 14.5. punktu šādā 
redakcijā:

„14.5. interešu izglītības 
programmu izvērtēšanas un 
mērķdotācijas sadales komisija 5 
cilvēku sastāvā.”

1.7. papildināt noteikumus ar 
14.1 punktu šādā redakcijā: „Do-
mes priekšsēdētājs saskaņā ar nor-
matīvajiem aktiem izveido Civilās 
aizsardzības komisiju.”

1.8. noteikumu 20., 20.2. punktā 
vārdu „pašvaldības” aizstāt ar vārdu 
„administrācijas”;

1.9. noteikumu 20.5. punktu 
izteikt šādā redakcijā:

„dod rīkojumus pašvaldības ie-
stāžu vadītājiem un administrācijas 
darbiniekiem;”

1.10. noteikumu 21.punktā tekstu 
„kā arī izpilddirektors  un pašvaldī-
bas administrācijas darbinieki, un 
pašvaldības iestāžu vadītāji saņem 
atlīdzību par savu pienākumu 
pildīšanu saskaņā ar DOMES 
apstiprināto Darba samaksas un 
sociālo garantiju nolikumu” aizstāt 

2013. gada 13. jūnija ārkārtas domes sēdē:        
• Cesvaines novada priekšsēdētājs 

Vilnis Špats lūdz izvirzīt kandidātus 
novada domes priekšsēdētāja viet-
nieka amatam. Vilnis Špats domes 
priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirza 
deputātu Juri Rozenbergu. Atklāti 
balsojot, ar 7 balsīm par ievēlēts depu-

2013. gada 18. jūnija domes sēdē:               
• Zemes ierīkotāja Irēna Leimane 

un teritorijas plānotājs Artūrs Putniņš 
sniedz deputātiem informāciju par 
pašvaldības teritorijas plānojumu.

• Ievēlēja Finanšu komitejā – Vilni 
Špatu, Juri Rozenbergu, Vēsmu Noru, 
Raivi Palmakovski, Jāni Vanagu, Didzi 
Bauni.

• Ievēlēja Sociālo, kultūras un 
izglītības jautājumu komitejā – Baibu 
Putniņu, Skaidrīti Aveniņu, Didzi Bauni, 
Matīsu Vasku.

• Ievēlēja Attīstības komitejā – Vilni 
Špatu, Vēsmu Noru, Jāni Vanagu, 
Matīsu Vasku.

• Ievēlēja Pilsētas zemes komisijā– 
Irēnu Leimani, Vilni Špatu, Juri 
Rozenbergu, Jāni Liepiņu. Par Pilsētas 
zemes komisijas priekšsēdētāju ievēlēta 
Irēna Leimane.

• Ievēlēja Administratīvajā komisijā– 
Ansi Graudiņu, Anitu Kanču, Līgu 
Ozolu, Dzintaru Bušu.

• Pašvaldība 2010. gadā noslēgusi sa-
darbības līgumu ar Volhovas pašvaldī-
bu Krievijā. Volhovas pašvaldība 
ielūgusi Cesvaines pašvaldību uz pilsē-
tas svētkiem 3.-4. augustā. Nolēma 
pašvaldības delegācijas sastāvā brau-

2013. gada 28. jūnija domes sēdē:                  
• Atdalīja zemes vienības un atdalīta-

jām vienībām piešķīra nosaukumus un 
noteica zemes lietošanas mērķi. Eso-
šiem nekustamajiem īpašumiem mainīja 
zemes lietošanas mērķi.

• Piekrita, ka valsts akciju sabiedrība 
”Latvijas dzelzceļš” apvieno valdījumā 
esošās zemes vienības “Dzelzceļš 
Pļaviņas – Gulbene” un “Cesvaines sta-
cija” vienā zemes vienībā ar nosaukumu 
“Cesvaines stacija”, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads. Jaunveidojamās 
zemes vienības kopplatība pēc apvie-
nošanas 51,4 ha.

• Apstiprināja automašīnas Mazda 
2500TD/DK izsoles rezultātus, nosakot 
par uzvarētāju I. M.

• Apstiprināja Cesvaines novada 
teritorijas plānojuma 2008. – 2020.
gadam grozījumu 2. redakciju un nodeva 
to publiskai apspriešanai no 2013. gada 
2. jūlija līdz 30. jūlijam. Grozīja domes 
2011. gada 10. oktobra domes sēdē 
Nr.13 ar lēmumu 6.3. apstiprināto Darba 
uzdevuma 7. punktu.

• Ievēlēja Interešu izglītības program-
mu izvērtēšanas un mērķdotācijas 
sadales komisijā izpilddirektoru Uģi 
Fjodorovu, deputāti Baibu Putniņu, 
Skaidrīti Aveniņu, Intu Siliņu un Ivetu 
Āboliņu.

• Izdeva saistošos noteikumus Nr.2. 
„Par grozījumiem Cesvaines novada 
domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Cesvaines novada 
pašvaldības nolikums”.

• Noteica, ka kandidātus Cesvaines 
novada vēlēšanu komisijai var pieteikt 
līdz 2013. gada 15. augustam.

• Izdeva saistošos noteikumus Nr.3 
„Par grozījumiem Cesvaines novada 
domes 2013. gada 30. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Cesvaines novada 
pašvaldības 2013. gada budžets”.

• Atbalstīja Latvijas politiski rep-
resēto personu salidojumu, piešķirot 
biedrībai „Latvijas Politiski represēto 
apvienība” Ls 50 visas Latvijas po-

domes priekšsēdētāja amatam. Deputāts 
Juris Rozenbergs domes priekšsēdētāja 
amatam izvirza deputātu Vilni Špatu. 
Pēc balsošanas ar 6 balsīm par un vienu 
pret par domes priekšsēdētāju tiek ie-
vēlēts Vilnis Špats.

tāts Juris Rozenbergs.
• Izdeva saistošos noteikumus Nr.1. 

„Par grozījumiem Cesvaines novada 
domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Cesvaines novada 
pašvaldības nolikums”.

cienam uz Volhovas pašvaldību Krie-
vijā no 2013. gada 2.-5. augustam 
iekļaut domes priekšsēdētāju Vilni 
Špatu, izpilddirektoru Uģi Fjodorovu, 
„Cesvaines Ziņu” redaktori Kristīni 
Vilciņu, projektu vadītāju Ivetu Raimo 
un Cesvaines bibliotēkas vadītāju Vēsmu 
Noru.

• Uzdeva domes priekšsēdētāja 
vietniekam Jurim Rozenbergam pildīt 
domes priekšsēdētāja pienākumus 
domes priekšsēdētāja komandējuma 
laikā no 2013.gada 2.-5. augustam, 
saņemot atlīdzību par nostrādātajām 
stundām saskaņā ar Cesvaines novada 
domes atlīdzības izmaksas nolikumu.

• Atļāva no pašvaldības ziedojuma 
konta ziedojumu ar mērķi – Ķinderu 
kapu kopšanai – Ls 111,40 izlietot 
mauriņa pļaujmašīnas iegādei.

• Uzdeva domes priekšsēdētājam 
Vilnim Špatam aizvietot izpilddirektoru 
Uģi Fjodorovu viņa atvaļinājuma laikā 
no 2013. gada 25. jūnija līdz 30. jūnijam, 
un  projektu vadītājai Ivetai Raimo no 3. 
jūlija līdz 8. jūlijam un no 2013. gada 
12. augusta līdz 25. augustam, saņemot 
piemaksu 30% no aizvietotāja noteiktās 
mēnešalgas.

litiski represēto personu salidojuma 
organizēšanai, pārskaitot līdzekļus 
biedrības kontā no domes budžeta 
līdzekļiem. Atbalstīja Cesvaines novada 
politiski represētos, nodrošinot viņiem 
transportu uz salidojumu Ikšķilē.

• Piešķīra Ē. D., Ls 200 no budžeta 
līdzekļiem „Līdzfinansējums kultūras un 
sporta pasākumiem Cesvaines novadā”, 
apmaksājot rēķinus par materiāliem 
saskaņā ar pasākuma izdevumu tāmi 
ar mērķi sagatavot Cesvaines novada 
mākslinieku izstādi Cesvaines pils - 
parka svētku laikā 2013. gada 27. jūlijā. 

• Izslēdza no domes pamatlīdzekļu 
sastāva 2003. gadā Kraukļu pamatskolā 
nozagtos pamatlīdzekļus, kā arī domes 
nolietojušos pamatlīdzekļus.

• Samazināja valsts nodevu par 
mantojuma saraksta sastādīšanu 
trūcīgām personām par nepilngadīgiem 
bērniem piekrītošā mantojuma saraksta 
sastādīšanu par 50% un noteikt to        
17, 00 lati un par mantojuma saraksta 
sastādīšanu nepilngadīgiem bērniem, 
kuru mantojuma masa sastāv no vienas 
kustamas mantas – 20,00 lati.

• Piešķīra domes priekšsēdētājam 
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 
2013. gada 8. jūlija līdz 28. jūlijam, 
no  30. septembra līdz 5. oktobrim 
un apmaksātu papildatvaļinājumu 
desmit darba dienas no 7. oktobra 
līdz 11. oktobrim un no 14. oktobra 
līdz 18. oktobrim. Uzdeva domes 
priekšsēdētāja vietniekam Jurim Rozen-
bergam aizvietot domes priekšsēdētāju 
atvaļinājuma laikā, saņemot atlīdzību 
par nostrādātajām stundām.

• Izdot Konkursa uz iestādes vai 
uzņēmuma vadītāja vietu nolikumu.

• Izsludināja atklātu konkursu uz paš-
valdības aģentūras „Cesvaines tūrisma 
centrs” direktora amatu.

• Ievēlēja pašvaldības aģentūras „Ces-
vaines tūrisma centrs” direktora amata 
vietas konkursa organizēšanas komisijas 
sastāvu.

Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2009. 
gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr.3 
„Cesvaines novada pašvaldības nolikums”

ar tekstu „kā arī izpilddirektors, 
administrācijas darbinieki, iestāžu 
vadītāji saņem atlīdzību par savu 
pienākumu pildīšanu saskaņā ar 
Cesvaines novada domes atlīdzības 
izmaksas nolikumu.”;

1.11. noteikumu 23.7. punktu 
papildināt ar tekstu „finansējumu 
investīciju projektiem;”;

1.12. noteikumu 23.8. punktu 
izteikt šādā redakcijā: „sagatavo ap-
stiprināšanai administrācijas ama-
tu vienību un amatalgu sarakstu, 
iestāžu amatu vienību sarakstu;”;

1.13. noteikumu 24.1. punktu 
izteikt šādā redakcijā: „par novada 
ilgtermiņa attīstības stratēģiju, 
attīstības programmu, teritorijas 
plānojumiem un apbūves kārtību;”;

1.14. noteikumu 29.punktā svītrot 
otro teikumu „Komiteju sēdes ir 
atklātas.”;

1.15. noteikumu 31.4. punktu 
izteikt šādā redakcijā: tehniski sa-
gatavo komitejas lēmumu projektus 
izskatīšanai domes sēdē;”;

1.16. noteikumu 36.punktā vārdu 
„trīs” aizstāt ar vārdu „piecas”;

1.17. papildināt noteikumu 37. 
punktu ar 37.5. apakšpunktu šādā 
redakcijā: „37.5. kad projektu 
vēlams izskatīt domes sēdē.”;

1.18. noteikumu 38. punktā skaitli 
„30” aizstāt ar skaitli „37”;

1.19. noteikumu 44. punktā skaitli 
„1000” aizstāt ar skaitli „3000” 
un skaitli „500” aizstāt ar skaitli 
„1000”;

1.20. noteikumu 46. punktā skaitli 
„1000” aizstāt ar skaitli „3000”;

1.21. noteikumu 53. punktā skaitli 
„15:30” aizstāt ar skaitli „14:30”;

1.22. noteikumu 55. punktā tekstu 
„Domes sēdēs jāpiedalās domes 
izpilddirektoram, juristam, galvena-
jam grāmatvedim, laikraksta re-
daktoram. Citu pašvaldības darbi-
nieku piedalīšanos jautājuma iz-
skatīšanā nepieciešamības gadīju-
mā nodrošina domes priekšsēdē-
tājs” aizstāt ar tekstu „Domes 
sēdēs jāpiedalās izpilddirektoram, 
Administrācijas darbiniekiem: ju-
ristam, Grāmatvedības un finanšu 
nodaļas vadītājam, laikraksta 
redaktoram. Citu Administrācijas 
darbinieku piedalīšanos jautājuma 

izskatīšanā nepieciešamības gadī-
jumā nodrošina domes priekš-
sēdētājs”;

1.23. svītrot noteikumu 77. 
punktu;

1.24. noteikumu 83. punktu izteikt 
šādā redakcijā: „Administrācijas 
darbinieki iedzīvotājus pieņem 
saskaņā ar domes priekšsēdētāja 
apstiprinātu apmeklētāju pieņem-
šanas sarakstu.”;

1.25. noteikumu 84. punktu iz-
teikt šādā redakcijā: „Iedzīvotāju 
pieņemšanas laiku iestādēs 
apstiprina dome.”;

1.26. svītrot noteikumu 85. 
punktu.

1.27. noteikumu 86.punktu izteikt 
šādā redakcijā: „Domes deputāti 
pieņem iedzīvotājus ne retāk kā 
reizi divos mēnešos administrācijas 
telpās.”;

1.28. papildināt noteikumus 
ar  86.1 punktu šādā redakcijā: 
„Informāciju par deputātu, domes 
priekšsēdētāja, izpilddirektora, 
Administrācijas darbinieku, iestāžu 
apmeklētāju pieņemšanas laiku 
ievieto pašvaldības mājaslapā un 
publicē pašvaldības laikrakstā 
„Cesvaines Ziņas”.”;

1.29. noteikumu 89.punkta 
otro un trešo teikumu izteikt šādā 
redakcijā: „Aizliegta dokumentu 
nodošana tālāk jebkuram deputā-
tam, administrācijas darbiniekam 
vai pašvaldības institūcijai bez 
reģistrācijas.”.

1.30. noteikumu 99. punktu iz-
teikt šādā redakcijā: „Administrācija 
un pašvaldības iestādes var izdot 
administratīvos aktus autonomās 
kompetences jautājumos, ja 
administratīvā akta izdošanas 
tiesības izriet no likumiem vai 
Ministru kabineta noteikumiem vai 
šādas tiesības atbilstoši likumiem 
vai Ministru kabineta noteikumiem 
noteiktas pašvaldības saistošajos 
noteikumos.”.

1.31. noteikumu 100. panta pirmo 
teikumu izteikt šādā redakcijā: 
„Šī nolikuma 99. punkta kārtībā 
Administrācijas un pašvaldības 
iestāžu izdotos administratīvos 
aktus apstrīd domē.”.

V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2013. gada 28. jūnija saistošo noteikumu Nr.2
„Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums”
paskaidrojuma raksts

Projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarītas izmaiņas pašvaldības nolikumā, 
precizējot administratīvās vienības, kapitālsabiedrību, iestāžu, komisiju 
nosaukumus un izdarot citas izmaiņas.

Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmā daļā norādīts, ka pašvaldības 
nolikums ir saistošie noteikumi. Grozījumus saistošajos noteikumos izdara 
tikai ar saistošajiem noteikumiem. 

Projekta ietekme uz pašvaldības 
budžetu

Grozījumi saistošajos noteikumos tieši neietekmē pašvaldības budžetu. 

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Nav attiecināms

Projekta ietekme uz 
administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav nepieciešama

V. Špats, domes priekšsēdētājs
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XXV Dziesmu un XV deju svētkos
Vēl 30. jūnijā pie Cesvaines pils 

mastā tika pacelts Cesvaines novada 
Dziesmu un deju svētku karogs, 
lai jau nākamajā dienā trīs deju 
kolektīvi dotos uz Rīgu, kur trešdien 
un ceturtdien pievienojās novada 
jauktais un senioru koris.

Jūlija pirmā nedēļa visā Latvijā 
pagāja Dziesmu un deju svētku zīmē, 
jo galvaspilsēta bija pārvērtusies par 
latviešu tautas tradīciju turpinātāju 
pulcēšanās vietu. Visas nedēļas garumā 
Rīgā bija redzami dažādu novadu tautu 
tērpos ģērbti dejotāji un dziedātāji. Lai 
gan pozitīvās emocijas koncertu laikā 
ņem virsroku, nevienam no dalībniekam 
nav aizmirsies arī saspringtais 
mēģinājumu grafiks, kas nereti ievilkās 
līdz vēlai pusnaktij.

1. jūlijā Rīgā, Valda Zālīša pamatsko-
lā, ieradās trīs Cesvaines novada jaunie-
šu deju kolektīvi – Cesvaines vidussko-
las deju ansamblis „Sprīdītis”, Cesvaines 
kultūras nama TDA „Cesvaine” studija 
un Cesvaines kultūras nama TDA 
„Cesvaine”. Kolektīviem līdzi devās arī 
vidusskolas skolotājas Sarma Kurme, 
Ingrīda Evardsone, Valda Sabule un 
Inguna Luce. Tāpat rūpi par dejotājiem 
turēja kolektīvu vadītāji Jānis Šķēle un 
Marika Šķēle. 

Pirmajā vakarā pēc iekārtošanās 
telpās  novada organizatore Kristīne 
Aumele izdalīja katram dalībniekam 
pienākošos dalībnieka karti, kas visas 
nedēļas garumā deva iespēju ne tikai 
apmeklēt mēģinājumus, bet arī dažādus 
pasākumus ar atlaidi vai bez maksas. 
Kā piemiņu par dalību XXV Dziesmu 
un XV deju svētkos ikviens saņēma linu 
maisiņu ar svētku simboliku un dažādus 
prezentmateriālus. 

 Nākamās divas dienas kolektīvi pa-
vada intensīvos mēģinājumos, gatavojo-
ties pirmajam koncertam – ģenerāl-
mēģinājumam 4. jūlijā. Tā kā mēģinā-
jumu grafiks ir spraigs, jauniešiem ir 
maz laika atelpai, turklāt pēc ierašanās 
no stadiona vēl ir vēlme aplūkot Rīgu, 
tāpēc miegam laika atliek pavisam 
maz. 3. jūlijā Daugavas stadionā bija 
nepieciešama arī mediķu palīdzība 
vienam no mūsu dejotājiem, tāpēc 
īpašs paldies Intam Veinbergam no 
Sarkanā Krusta par nesavtīgo palīdzību. 
Zālīša pamatskolā vakars pienāk ar 
dziesmu „Es nenācu šai vietā” – skolā 
ierodas Cesvaines novada jauktais koris 
„Cesvaine”.

Laiks visas nedēļas garumā lutināja, 

tomēr karstuma dēļ palīgā vajadzēja 
steigties arī mediķiem, sniedzot 
palīdzību pārkarsušajiem dalībniekiem. 
4. jūlijā, kamēr dejotāji Daugavas 
stadionā dejo pēdējo mēģinājumu pirms 
koncerta, koristi devušies savā pirmajā 
mēģinājumā uz Mežaparka estrādi. 
Bez kurioziem neiztiek – kāds aizmirst 
dalībnieka karti skolā, autobuss pie 
estrādes piebrauc  mazliet vēlāk, un 
mēģinājums tiek kavēts, vēl kāds paspēj 
noklīst no kolektīva. Garlaicīgi nebija 
ne mirkli.

Vakarā, kad dejotāji dodas uz koncer-
tu, bet koristi vēl nav atgriezušies no 
mēģinājuma, Zālīša pamatskolā ierodas 
arī senioru koris „Virši”. Noskaņojums 
visiem mazliet saviļņojošs un satraukts, 
jo senioru korim 5. jūlijā notiek pirmais 
mēģinājums un koncerts Ķīpsalas 
izstāžu zālē. 

5. jūlija rīts ir diena, kad dejotāji 
var mazliet ilgāk pasnaust, jo koncerti 
notiek pēspusdienā un vakarā. Šajā 
dienā arī tiek sagaidīts pirmais lietus, 
kas  ir patīkama veldze pēc iepriekšējām 
karstajām dienām. Kori aktīvi gatavojas 
noslēguma koncertam „Līgo” Meža-
parka estrādē, kur dziedātājus uz-
mundrina arī diriģenti.

6. jūlijs visiem Cesvaines novada 
kolektīviem paiet koncertos Daugavas 
stadionā un Mežaparka estrādē. Vakarā 

notiek deju lieluzveduma „Tēvu laipas”  
noslēguma koncerts – iespaidīgs un 
emocionāli piesātināts. 

Tā kā svētdienas rītā paredzēts 
svētku gājiens, naktī notiek arī tērpu 
sagatavošana gājienam – tiek mazgāti 
krekli un zeķes, sakārtoti tērpi. Gājienā 
valda pacilātas sajūtas – lepnums un 
piederības izjūta savam novadam, 
savai Latvijai. Gavilējoši saukļi un 
uzmundrinājuma vārdi novadu pavada 
no Vecrīgas līdz pat Dailes teātrim.  

Dejotājiem diena īsāka, jo pēc gājiena 
varēja posties uz mājām, savukārt 
jauktais un senioru koris gatavojās 
noslēguma koncertam „Līgo”.

Dziesmu svētku noslēguma koncerta 
atslēgas vārds ir «Līgo – Lai top!». 
Vārds «līgo» latviešu tautas apziņā 
ir pārtapšanas, garīgās un fiziskās 
attīrīšanās, auglības un galvenais– 
gaismas pavadīšanas un sagaidīšanas 
rituāls. Skaidrojums koncerta nosau-
kumam tika stāstīts ne tikai skatītājiem, 

bet arī dalībniekiem, lai varētu izprast 
šo Dziesmu svētku pausto galveno 
ideju. Par spīti tam, ka koncerts ieilga, 
apdziedāšanās turpinājās līdz agram 
pirmdienas rītam.

Alise Krasta, jauktā kora 
„Cesvaine” dalībniece – Svētku 
pēcgarša ir brīnišķīga. Šie man bija 
pirmie Dziesmu svētki un tagad 
saprotu, kāpēc cilvēki saka, ka pēc 
šiem svētkiem piepildījuma pietiek vēl 
līdz nākamajiem svētkiem. Lai gan 
pēc šīs nedēļas pāris dienas gulēju ar 
paaugstinātu temperatūru, dvēsele tāpat 
staro un noteikti tik spoži staros līdz 
nākamajiem Dziesmu svētkiem, kurus 
jau gaidu ar lielu nepacietību.

Jurģis Mežals, TDA „Cesvaine” 
dejotājs – Patika, ka dzīvojām Valda 
Zālīša pamatskolā, kas atradās ideālā 
vietā – Rīgas centrā, jo, cik zinu, citiem 
kolektīviem nācās mērot līdz savām 
naktsmītnēm lielu attālumu. Mēģināju-
mi nelikās pārāk grūti, bet tāpat nebija 
īpaši brīva laika, lai varētu laiku veltīt 
pastaigām pa Rīgu un redzēt kādus 
citus priekšnesumus. Grūti spriest par 
nākamajiem Dziesmu un deju svētkiem, 
bet, ja būs iespēja, tad ar lielāko prieku 
aizbrauktu uz vēl kādiem svētkiem. 
Atmiņā paliks kopā pavadītais laiks ar 
kolektīvu  gan mēģinājumos,  koncertos,  
pābraucienos, gan atpūtas brīžos. 

Cesvaines novada dome izsaka 
pateicību Cesvaines novada kolektīviem 
un viņu vadītājiem par māksliniecisko 
un patriotisko sniegumu un izturību! 
Paldies Valda Zālīša pamatskolas 
darbiniekiem par viesmīlīgo uzņemšanu 
un  gardo ēdināšanu. Paldies skolotājām, 
šoferiem, apsargiem un organizatoriem 
par pacietību un sapratni!

Kristīne Vilciņa,
 autores un Sarmas Kurmes foto
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IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅASArī Cesvainē 
„Dzīvo zaļāk”
26. jūnijā Rīgā, Kultūras pilī 

„Ziemeļblāzma”, notika konkursa 
„Energoefektīvākā ēka Latvijā 2013” 
laureātu godināšana. 

Labās prakses veicināšanai ēku 
energoefektivitātes jomā Ekonomikas 
ministrija, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija un 
žurnāls „Būvinženieris” 2013. gada 
martā izsludināja šo konkursu, kas 
notika laika posmā no šī gada 1. marta 
līdz 18. maijam. Konkursa ietvaros 
kopumā tika saņemti 42 pieteikumi. 

Konkursā varējā pieteikties vai-
rākās kategorijās. Kategorijā «Energo-
efektīvākā sabiedriskā ēka Latvijā» 
Cesvaines pašvaldība pieteica ad-
ministratīvo ēku Pils ielā 1A, 
kurā tika realizēts KPFI projekts 
„Energoefektivitātes paaugstināšana 
Cesvaines pašvaldības administratīvajā 
ēkā”. Par ieguldījumu ēkas sakārtošanā 
un uzrādītajiem mērījumiem tika 
saņemta pateicība, bet no Latvijas 
Logu un durvju ražotāju asociācijas 
KBE īpašā balva par progresīvu un 
energoefektīvu logu nomaiņu.

Bija patiess prieks, ka labo piemēru 
Latvijā rodas aizvien vairāk. Īpaši 
gribas uzteikt tos entuziastus, kuri 
savas mājas iedzīvotājiem pacietīgi 
skaidro, kādus labumus katrs iegūs, 
ja mājai mainīs jumtu, logus, apkures 
sistēmu, ierīkos ventilāciju. Ļoti gribas 
cerēt, ka Cesvainē parādīsies vēl kāds 
pozitīvs piemērs.

Iveta Raimo, Cesvaines novada 
domes projektu vadītāja

Izlaidumi Cesvaines novada izglītības iestādēs

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas audzēkņiPirmsskolas „Brīnumzeme” grupas „Bizmārīte” un „Bitīte”

Cesvaines vidusskolas 9. b klase, audzinātāja Sarma KurmeCesvaines vidusskolas 9. a klase, audzinātāja Ingrīda Evardsone

Cesvaines vidusskolas 12. klase, audzinātāja Lilija KanaviņaCesvaines internātpamatskolas 9. klase, audzinātāja Iveta Zemīte

„Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī …”
Tieši šī dziesma ir cesvainieša 

Arvīda Berķa vismīļākā dziesma un 
to viņš dzied brīdī, kad runājam par 
pašdarbības gadiem, kas pavadīti, 
dziedot Cesvaines jauktajā un seni-
oru korī. Šis gads Arvīdam ir ļoti 
aizņemts un spraigs – tikko notikusi 
viņa pirmā gleznu izstāde Cesvaines 
pilī, kas ir apskatāma visu vasaru. 
Turklāt 10. jūlijā Arvīds svinēja 
skaistu dzīves jubileju – šis ir viņa 
85. dzīves gads.

Lai gan dzimis un audzis Meirānu 
pusē, Arvīds Berķis savos jaunības 
gados pabijis vairākās pasaules vie-
tās un pats atzīst, ka pasauli daudz 
redzējis, tomēr uz dzīvi apmeties te-
pat–Cesvainē. 

Pirms intervijas Arvīds iepazīstina ar 
saviem darbiem – gan gleznām, kurām 
pietrūcis vietas pilī izstādē, gan glezno-
jumiem uz sienām. Uz sienas gleznotas 
arī tādas ainavas, kas ir gleznā, un, lai 
gan attēlots viens un tas pats motīvs, 
savs šarms ir kā gleznai, tā darbam uz 
sienas. 

Pateicoties Inārai Muižniecei, kas pa- 
mudināja Arvīdu apmeklēt Cesvaines 
mākslinieku studiju, ir tapuši vairāki 
jauni darbi. Tomēr Arvīds neslēpj, ka 
vislabākie darbi rodas mājās, jo tur 
esot citādāka aura un mierīgāka gai-
sotne. Gan gleznas, gan rāmīši – viss ir 

mākslinieka roku darbs. Katrai gleznai 
ir teksta daļa, kurā paskaidrots, kas 
par vietu attēlota. Apmeklējot izstādi, 
uzreiz var redzēt, ka ainavās dominē 
zaļie, zilie un dzeltenie toņi. Gleznas 
šķiet pielietas ar sauli – tās ir gaišas un 
siltas. Arvīds stāsta, ka gandrīz katrā 
gleznā ataino ūdeni, un likumsakarīgs 
ir arī fakts, ka pats pēc horoskopa ir 
vēzis. Lai gan bērnībā mākslinieks ir 
trīs reizes slīcis, ūdens motīvs viņam ir 
tuvs un ļoti mīļš.  

Dzīves laikā Arvīds vairāk nekā 
10 gadus pabijis arī Krievijā, kur 
iesaukts dienēt. Sākumā piedāvāts 
sakarnieka darbs, bet 
tas negājis pie sirds, 
jo arī valoda sagādāja 
problēmas. Atradis 
darbu vagonu rūpnīcā, 
drīz vien Arvīds iepazi-
nies ar sievu Ņinu. Ar 
vietējiem Arvīds sapra-
ties ļoti labi. Krievijā 
apgūtas vairākas pro-
fesijas – gan traktorista, 
apmetēja, šofera, gan 
pratis dažādus sieviešu 
darbus – tamborēt un 
aust prievītes. Gleznot 
paticis, arī Krievijā 
esot, un tā, piemēram, 
Staļinu vai Ļeņinu 

varējis uzzīmēt ar vienu rokas vilcienu. 
Kad bija brīvs laiks, Arvīds gleznojis ar 
eļļas krāsām uz audekla. Krievijā bija 
populāri uz sienas novietot paklājus, 
tāpēc apgleznoti tika arī tie – gulbji, 
stirnas un dažādi citi motīvi. Pēc tam 
ar darbiem bija jādodas uz tirgu, kur 
tos varēja notirgot. 

– Kad biju sādžā, tur kāda sieviete 
gleznoja. Gāju skatīties, ko glezno, 
un nekautrējos ieteikt, ko vajadzētu 
labāk, kas iederētos. Sieviete bijusi 
pārsteigta: kā, jūs arī saprotat kaut ko 
no gleznošanas? Kad atbildēju, ka vēl 
tikai mācos, sieviete man piedāvāja 

patiešām iet mācīties. Iedeva Maska-
vas Mākslas akadēmijas adresi un 
ieteica pamēģināt iestāties neklātienē. 
Iestājeksāmenā bija uzdevums nosūtīt 
portretu un kādu ainavu. Nosūtīju. 
Saņēmu atbildi, ka esmu uzņemts 
neklātienes studiju 2. kursā. Tomēr 
darba bija tik daudz, ka nebija vaļas 
atvēlēt laiku studijām, – stāsta Arvīds. 

Pēc desmit gadu prombūtnes Arvīds 
atgriezās Latvijā. Diemžēl sieva ar di-
viem dēliem palika Krievijā. Cesvainē 
gleznu autors nonācis nejauši – laikā, 
kad Oļos bija jākuļ labība, aizdegās 
traktors, un tuvākā vieta, kur meklēt 

palīdzību, bija Ces-
vaine. Iepatikās.

– Meirānos ir viens 
vienīgs līdzenums, bet 
te – kalni un lejas un 
viss šķiet krāšņāks,– 
par nonākšanu Ces-
vainē stāsta Arvīds. 
Vēlāk strādāts arī 
internātpamatskolā, 
kur gleznu autors 
saskatījies ar savu otro 
sievu – Ainu. 

Cesvainē Arvīds 
darbojies pašdarbnie-
ku koru kolektīvā– 
sākumā kā tenors 
dziedājis jauktajā korī 

Cesvaines pašvaldības administratīvā 
ēka saņēma pateicību par progresīvu 

un energoefektīvu logu nomaiņu

„Cesvaine”, vēlāk arī senioru korī 
„Virši”. Pasaule redzēta un izbraukāta 
arī ar kori, un par atmiņu kalpo daudzās 
bildes, ko Arvīds rāda savā albumā. Tur 
redzamas arī cesvainiešiem zināmas 
ainavas un skati, ko fotografējis pats 
Arvīds. Jā, arī fotografēšana ir aizrāvusi 
mākslinieku. Šķirstot albumu, Arvīds 
stāsta, ka kādreiz draugi esot teikuši, 
ka viņš līdzīgs Harijam Liepiņam, bet 
tagad – Ēvaldam Valteram. 

Kad vaicāju, kas ikdienā Arvīdam 
sagādā prieku, mākslinieks atklāj, ka 
ļoti patīk runāt, uzdziedāt dziesmas un 
kādu anekdoti atminēties. Katrai dzīves 
situācijai var piemeklēt dziesmu.  Viņš 
arī neslēpj, ka laikā, kad dziedājis korī, 
dziesmām zinājis vien pirmo pantiņu, 
bet tik un tā dziedājis. Lieki noderējusi 
dziesmu grāmata, kur ar savu roku 
rakstīti dziesmu vārdi. 

Lai gan pirksti vairs nav tik veikli, 
Arvīds nodemonstrē klavierspēli uz 
sintezatora un latviešu dziesmu uz 
akordeona. Un izrādās, ka jaunībā ir 
spēlēta arī vijole. Zelta rokas – tā gri-
bas teikt par Arvīdu un viņa talantiem.

Ikviens aicināts apmeklēt Arvīda 
gleznu izstādi pilī, kas ir apskatāma 
visu vasaru. Lai māksliniekam stipra 
veselība un radoša dzirksts, radot jau-
nus darbus!

Kristīne Vilciņa, autores foto

Foto no pirmsskolas „Brīnumzeme” arhīva, Kristīnes Šulces un Aivara Šķēla foto
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Tiek radīta krāsaina un mājīga vide 
Jau otro gadu arī Cesvaines novada 

iedzīvotāji varēja pieteikties projektu 
konkursam „Sabiedrība ar dvēseli”. 
Šogad no Cesvaines iedzīvotāju 
iesniegtajiem projektiem atbalstu 
guva viens, kas šobrīd tiek aktīvi 
īstenots – Cesvaines novada Bērnu un 
jauniešu centra labiekārtošana.

Lai Cesvaines novada bērni un 

jaunieši varētu lietderīgi pavadīt brīvo 
laiku, bija nepieciešamas tam atbilstošas 
telpas. Tās tika atrastas šobrīd esošajā 
staļļu ēkā, tomēr, lai tajās varētu 
darboties, bija nepieciešams labiekārtot 
telpas. Realizējot „Sabiedrība ar 
dvēseli” projektu, telpas jau tagad 
izskatās mājīgas un piemērotas jauniešu 
aktivitātēm. Jūlija vidū, viesojoties 

Nekārtības 
centrā skvērā

2013. gada jūnijā tika veikta 
Cesvaines pils lielā torņa 2. stāva 
„Medību istabas” apdares arhitektoniski 
mākslinieciskā inventarizācija. Šo darbu 
veica Arhitektoniskās izpētes grupa 
mākslas vēsturnieces Vijas Strupules 
vadībā. Izpēti  „Medību istabas” sienu 
gleznojumos veica monumentālās 
glezniecības restauratore Laura Lūse. 
Izpētes rezultātā atklājās šīs telpas 
unikāli gleznojumi, un telpas apdare 
ir iekļauta Valsts nozīmes mākslas 
pieminekļu sarakstā kā viena no 
vērtīgākajām deviņu telpu apdarēm ar 
aizsardzības numuru 4043. Šinī telpā 
atrodas vēl viens Valsts nozīmes mākslas 
piemineklis, aizsardzības numurs 4047, 
glazētu podiņu kamīns – krāsns. Darba 
ietvaros tika veikta zondāža gleznojumu 

Bērnu un jauniešu centrā, ir jau veikta 
lielākā daļa no darbiem, ko paredzēts 
īstenot projekta laikā. Ir veikti vairāki 
telpas labiekārtošanas darbi: izlīdzinā-
tas un nokrāsotas sienas,  veikta grīdas 
un griestu krāsošana, ievilkta jauna 
elektroinstalācija, kā arī nokrāsotas 
durvis. 

Darbu veikšanā ir iesaistīti centra 
jaunieši ar mērķi, lai tiktu novērtēts 
savs ieguldītais darbs, kā arī stimulētu 
jauniešus saudzēt un rūpēties par 
centra telpām. Cesvaines novada Bērnu 
un jauniešu centra vadītāja Lāsma 
Markevica pauž prieku par paveikto 
darbu, jo pašu spēkiem ir izdevies telpu 
padarīt košāku un mājīgāku. Mazliet 
žēl, ka sākumā atsaucīgie jaunieši nav 
vairs tik aktīvi, jo projekta noslēgumā 
lielākos darbus veic centra vadītāja un 
Paula Lecīte, kas liek lietā Cesvaines 
Mākslas un mūzikas skolas mākslas 
nodaļā iegūtās zināšanas – telpas sienas 
rotā ar akrila krāsām gleznots koks un 
telpu durvis kļuvušas košākas.

Tā kā projekta ietvaros ir paredzēts 
iegādāties arī dažādas kancelejas 
preces un spēles, centrs pēc projekta 
īstenošanas varēs sākt pilnvērtīgi 
darboties. Galvenais, lai ir darboties 

griboši un aktīvi bērni un jaunieši, kas 
varēs izremontētās telpas apdzīvot.

Kristīne Vilciņa,
 autores un Lāsmas Markevicas foto

Uzsākot remontdarbus Bērnu un jauniešu centrā 

Projekta noslēgumā Lāsma Markevica 
un  Paula  Lecīte pie Paulas radītā 

sienas  gleznojuma

Cesvaines novada jauniešu attīstības iespējas pēc izglītības 
iegūšanas Cesvaines novadā

Cesvainietis Roberts Lielķikuts 
jūnijā beidza 1. kursu Vidzemes 
Augstskolā Sociālo zinātņu fakultātē 
studiju programmā „Politoloģija”. 
Kursa noslēgumā Roberts veica 
Gada pojektu par tēmu „Cesvaines 
novada jauniešu attīstības iespējas 
pēc izglītības iegūšanas Cesvaines 
novadā”. Sazinoties ar Robertu, 
nolēmām publicēt pētījuma rezultātus 
arī Cesvaines novada iedzīvotājiem.

 Mana pētījuma problēma saistās 
ar to, ka Latvijas mazajiem lauku 
novadiem ir ne tikai jāsaskaras ar 
straujo demogrāfijas kritumu, bet arī ar 
to, ka strauji palielinās jauniešu skaits, 
kas nevēlas turpināt dzīvi novadā, līdz 
ar to veicinot vēl straujāku novada 
novecošanos. Mana pētījuma mērķis 
bija izpētīt šo problēmu Cesvaines 
novadā. To darīju, anketējot jauniešus 
un uzzinot viņu viedokli šajā jautājumā. 
Ar iegūtajiem datiem un viedokļiem 
turpināju darba pētniecisko daļu, 
intervējot Cesvaines novada domes 
priekšsēdētāju  Vilni Špatu un Didzi 
Bauni – deputātu un vidusskolas 
direktoru, kas ir iesaistīti Cesvaines 
novada attīstībā. Tomēr šajā publikācijā 
sniegšu tikai jauniešu sniegtās atbildes. 
Pētījums ir lokāls un šāda veida 
pētījums tieši Cesvaines novadā nav 
bijis, tāpēc, manuprāt, tas piešķir šim 
darbam pievienoto vērtību, ko apliecina 
Cesvaines novada atbalsts un interese 
par to. Domāju, ka šis pētījums varētu 
palīdzēt Cesvaines novada pašvaldībai 

plānot turpmāko gadu politiku saistībā 
ar jauniešiem.

Projekta pētniecisko daļu – anketēša-
nu – veicu Cesvaines jauniešu vidū 
vecumā no 16 līdz 28 gadiem, ko 
publicēju mājaslapā Visidati.lv. Anketu 
aizpildīja 39 respondenti, kuru vidējais 
vecums ir 19,5 gadi. 10,3% no tiem 
norādīja pamatskolas izglītību, 23,1% 
atzīmējuši, ka mācās vidusskolā, 10,3% 
atzīmējuši, ka ir ieguvuši vidējo izglītību, 
2,6% – ieguvuši vidējo profesionālo 
izglītību. Lielākā respondentu daļa – 
48,7% – atzīmēja, ka mācās augstskolā 
vai ir ar nepabeigtu augstāko izglītību. 
Savukārt 5,1% respondentu atzīmējuši, 
ka ir ieguvuši augstāko izglītību.

 Uz jautājumu: Vai jūs pēc izglītības 
iegūšanas vēlētos savu dzīvi turpināt 
Cesvaines novadā? 37,2% atzīmēja, ka 
vēlētos turpināt dzīvi Cesvaines nova-
dā pēc izglītības iegūšanas, bet lielākā 
daļa respondentu – 62,8%– atbildēja, ka 
nevēlas palikt Cesvainē. 

Visbiežāk minētie iemesli dzīves 
neturpināšanai Cesvaines novadā bija 
šādi:

• Lielo pilsētu vilinājums, lielākas 
darba un brīvā laika pavadīšanas 
iespējas.

• Mazs atbalsts uzņēmējdarbībai un 
lauksaimniecībai.

• Sliktais ceļu stāvoklis.
• Neapmierinošs darba nodrošinā-

jums.
Savukārt nākamajā jautājumā 

vēlējos uzzināt respondentu atbildes 

par pozitīvajām lietām, kas varētu 
pamudināt turpināt dzīvot Cesvaines 
novadā: 

• Sakārtota vide.
• Labi sakārtota mācību vide. 
• Pils, kultūrvēsturiska pilsēta.
• Mājas,ģimene, draugi, paziņas.
• Mākslas un mūzikas skola.
• Mierīga un klusa vide.
Pie negatīvajām lietām respondenti 

minēja cilvēku trūkumu un pasivitāti; 
izklaides iespēju trūkumu, darbavietu 
trūkumu un zemo atalgojumu; slikto 
ceļu stāvokli, kā arī mazo atbalstu 
jauniešiem.

 Uz jautājumu: Kas Cesvaines 
novada pašvaldībai ir jādara, lai 
jaunieši pēc izglītības iegūšanas 
atgrieztos dzīvot Cesvaines novadā, 
tika saņemtas šādas atbildes:

• Jāveido ciešāka sadarbība ar 
uzņēmējiem.

• Cesvainē ir pils, ko apmeklē 
tūristi, taču tūrisms netiek stimulēts 
un nav īpašu piedāvājumu tūristiem. 
Ir jāpiedāvā darbavietas aizgājušajiem 
jauniešiem par atbilstošu samaksu. 
Jānoskaidro, ko Cesvaines jaunieši 
mācās augstskolās. Jārada vide, lai te 
būtu vairāk uzņēmumu, kā arī  jāiegulda 
nauda attīstībā.

• Kādam no Cesvaines novada 
pašvaldības pārstāvjiem katru gadu 
jāiet un jāstāsta vidusskolēniem par 
novada attīstību turpmākos 4 gadus, 
jāstāsta, kādas profesijas cilvēku trūkst 
Cesvaines novadam, lai jauniešiem, 

kuri vēlas turpināt dzīvot Cesvainē, 
palīdzētu pareizi izvēlēties turpmāk 
iegūstamo izglītību. 

Nozares, kuras vajadzētu attīstīt, lai 
Cesvaines novads būtu pievilcīgāks jau-
niešu dzīves turpināšanai novadā, ir – 
tūrisms, rūpniecība, uzņēmējdarbība un 
kultūra. 

Kopumā var secināt, ka jauniešu 
viedoklis par Cesvaini kā pilsētu ir 
diezgan pozitīvs un viņi izprot, kādā 
situācijā ir Cesvaines novads. Daži 
gan uzskata, ka pašvaldībai ir jādara 
krietni vairāk, un šobrīd tā strādā 
neapmierinoši. Lai gan jāatzīst, ka daži 
respondenti neizprot valsts politisko 
sistēmu un nezina,  kādi ir pašvaldības 
un kādi valdības uzdevumi novada 
attīstības veicināšanā, bieži vien tos 
jaucot vietām. Varu secināt, ka ir 
izdevies noskaidrot jauniešu viedokli 
par Cesvaines novadu un uzzināt, 
kādu viņi to redz nākotnē un vai viņi 
tur redz sevi. 

Roberts Lielķikuts

15. jūlijā uz „Cesvaines Ziņu” re-
dakciju piezvanīja kāda Rīgas ielas 
1 mājas iedzīvotāja, lai informētu, 
ka pie mājas esošajā skvērā regulāri 
no piektdienas līdz pat pirmdienas 
naktij notiek jauniešu pulcēšanās, 
iedzeršana, skaļas mūzikas klau-
sīšanās un kautiņi. 

Rīgas ielas 1 mājas iedzīvotāji ir 
sašutuši, ka katras brīvdienas nākas 
pavadīt nomodā, jo iemigt pie tādas 
trokšņošanas nav iespējams. Diemžēl 
jauniešu vakarēšana parasti beidzas 
ar aktritumu izgāšanu turpat pie so-
liņiem, ko nākamajā dienā nākas vākt 
sētniecei. Iedzīvotāji ir arī piefiksējuši, 
ka pie skvēra piebrauc mašīna un 
tā tiek izmantota skaļai mūzikai. 
Savukārt nokārtot savas vajadzības 
iereibušie dodas turpat zaļajā zonā pie 
krūmiem.

Sazinoties ar Valsts policijas 
Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas 
iecirkņa KPN inspektoru Genādiju 
Krivicki, tika saņemta informācija, 
ka inspektori ir informēti par šo 
pulcēšanās vietu, ko vairākkārt policija 
ir arī apmeklējusi. Inspektors vērš 
uzmanību, ka 2012. gada 10. maijā 
Cesvaines novada dome ir izdevusi 
saistošos noteikumus „Par sabiedrisko 
kārtību Cesvaines novadā”, kas 
paredz administratīvo atbildību par 
to pārkāpšanu. (Saistošie notiekumi 
publicēti www.cesvaine.lv zem 
sadaļas Dome/Dokumenti/Saistošie 
noteikumi, kā arī publicēti „Cesvaines 
Ziņas” 2012. gada 24. maija numurā). 
Tāpēc tiem, kas šobrīd traucē ie-
dzīvotāju naktsmieru, trokšņo pēc 
pulksten 23:00 un piemēslo sabiedris-
ko vietu, draud administratīvais sods. 
Ja arī turpmāk tiek traucēts naktsmiers 
vai pārkāpta sabiedriskā kārtība, ie-
dzīvotāji tiek aicināti zvanīt vietējiem 
inspektoriem uz nr.: 27840766 vai 
26567357. 

Tiem, kas neprot atpūsties kulturāli, 
ir aicinājums atrast vietu, kur 
atpūsties tā, lai netraucētu apkārtējos 
iedzīvotājus un netiktu pārkāpti 
sabiedriskās kārtības noteikumi. Tiek 
vērsta jūsu uzmanība uz to, ka par 
administratīvajiem pārkāpumiem tiek 
piemērota arī soda nauda. 

Vai pēc izglītības iegūšanas, vēlētos 
savu dzīvi turpināt Cesvaines novadā?

Arhitektoniskās izpētes darbi Cesvaines pilī turpinās
grafiskai fiksācijai veik-
tas krāsojumu kont-
rolzondāžas pēc „Bec-
kers”’ krāsu kataloga.  
Mūsu ieguvumā ir 
telpas detalizēta  sā-
kotnējās (19.gs. bei-
gas) sienu plaknes 
dekoratīvās apdares she-
matiska fiksācija. Šis  
arhitektoniskās māk-
slinieciskās  izpētes  
darbs tika veikts ar pilnu 
Valsts Kultūrkapitāla 
fonda atbalstu. Jūni-
jā Cesvaines pili ap-
meklēja restauratoru 
grupa 7 cilvēku sastāvā 
no Rundāles pils. 

Konsultācijas un ieteikumus Cesvaines 
pils tālākā telpu interjera atjaunošanā 
sniedza Rundāles pils restauratoru 
grupas vadītājs – monumentāli de-
koratīvās tēlniecības restaurators – 
Gunārs Grīnfelds, monumentālās 
glezniecības restauratore Zinaida 
Grīnfelde, monumentālās glezniecības 
restauratore Olita Dzelzkalēja. Res-
tauratori  izteica savu viedokli un 
ieteikumus par pils terašu griestu glez-
nojumu konservāciju un restaurāciju un 
Cesvaines pils oriģinālajiem kamīniem 
un to atjaunošanu, vadoties pēc savas 
pieredzes un profesionāla meistara 
redzējuma. 

Daiga Matroze, 
 Cesvaines pils muzeja speciāliste

Konsultācijas un ieteikumus Cesvaines pils tālākā 
telpu interjera atjaunošanā sniedza Rundāles 

pils restauratoru grupas vadītājs – monumentāli 
dekoratīvās tēlniecības restaurators  – Gunārs 

Grīnfelds, monumentālās glezniecības restauratore 
Zinaida Grīnfelde, monumentālās glezniecības 

restauratore Olita Dzelzkalēja

Šāds skats paveras no rītiem pēc 
nakts uzdzīves

Skvēriņā vakara laikā arī mašīnai 
atrodas vieta

Kristīne Vilciņa, foto no Rīgas 
ielas 1 mājas iedzīvotājas arhīva
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Sludinājumi

Līdzjūtības

Laulāti

Zolītes turnīrs
13. jūlija zolītes turnīra uzva-

rētāji:
1. vieta Juris Praškevičs
2. vieta Ilgonis Vasilišins
3. vieta Raivis Kecko
Nākamais turnīrs 9. augustā 

plkst. 19:00 Cesvaines kultūras 
namā.

Lai tūkstoš krāsās tavas dienas zib,
Lai gadi skaisti tālāk zaro,
Lai viss, kas dīgst, kas aug un zaļo,
Vēl krāšņi plaukt un ziedēt grib.

Nozīmīgajās dzīves gadskārtās 
sveicam: 

80 gados – Imantu Vītolu, 
85 gados – Arvīdu Berķi, 

Kārli Birnbaumu, Zinaidu 
Prunti, 90 gados – Annu 

Ābeltiņu, 94 gados – Ariju 
Vīksnu!

Cesvaines pašvaldība

Pateicības

Pamatojoties uz Republikas pilsētu 
un novadu  vēlēšanu komisiju un 
vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 
9.pantu, Cesvaines novada  dome 
2013.gada 28.jūnija domes sēdē Nr.4 
noteica, ka kandidātus Cesvaines no-
vada vēlēšanu komisijai var pieteikt 
līdz 2013.gada 15.augustam domē, 
Pils ielā 1A, Cesvainē, pie sekretāres, 
tālrunis 64852715.

***
Vidzemes plānošanas reģions ir 

saņēmis un savas kompetences iet-
varos izvērtējis Cesvaines novada 
pašvaldības ierosinājumu par auto-
busu pieturvietas nepieciešamību uz 
valsts ceļa V863 Cesvaine – Aizkuja 
posmā starp autobusa pieturām „Ces-
vaine” un „Stiprie”, pie pagrieziena uz 
Dreikām.

Vidzemes plānošanas reģionam nav 
iebildumu pret papildu pieturvietas, 
kura nebūs tarifa pietura, izveidošanu 
iepriekš minētajā vietā, tāpēc ir lūdzis 
VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes 
reģiona Madonas nodaļu rast iespēju 
iekārtot papildu pieturvietu „Lejiņi”.

Aldis Kroļs un Evita Zvagule 
jūlijā

Informācija Jātnieku sporta svētki Cesvainē

Cesvaines vidusskolas ēdinā-
šanas nodaļa iepērk ogas. Tuvāk 
interesēties, zvanot uz tālr.: 
27596450 (Baiba).

Afiša

Jau nākamnedēļ – 3. augustā 
Cesvaines pilsētā gaidāmi Jātnie-
ku sporta svētki. No plkst. 11:00 
stadionā pulcēsies gan sacesnību 
dalībnieki, gan skatītāji, lai 
kopīgi atpūstos, baudītu dažādus 
priekšnesumus un noskaidrotu, 
kurš sportistu pāris iegūs Cesvaines 
kausu 2013.

 Sacensības organizē jātnieku sporta 
klubs „Pakavs”, kas 2002. gadā atjau-

noja šo tradīciju Cesvainē, sadarbībā ar 
Cesvaines pašvaldību. Vairākus gadus 
Jātnieku sporta svētki notika pilsētas 
stadionā, tomēr tā sliktā seguma dēļ sa-
censības pēdējos gadus tika organizētas 
Cesvaines novada „Pakavos”. Šobrīd 
pilsētas stadiona segums tiek pilnvei-
dots, tāpēc šogad Jātnieku sporta svētkus 
var organizēt ierastajā vietā.

 Dienas programmā paredzētas 
dažādas aktivitātes – sacensības 

šķēršļu pārvarēšanā „Cesvaines kauss 
2013”, iejādes paraugdemonstrējumi, 
kurus izpildīs Airisa Penele ar zirgu 
Revels, dzīvespriecīgās un atraktīvās 
Jolandas Suvorovas aizraujošā 
šovprogramma. Tiek padomāts arī par 
gados jaunākajiem apmeklētājiem, 
kas varēs priecāties bērnu spēļu 
pilsētiņās un piedalīties dažādās 
atrakcijās. Visas Jātnieku sporta 
svētku dienas garumā  būs pieejama 
veselīgu un garšīgu ēdienu virtuve, kā 
arī darbosies zirglietu tirdziņš.

Ieejas maksa – 3 Ls, skolēniem un 
pensionāriem – 1 Ls, bērniem – bez 
maksas. Svētku turpinājumā pils 
pagalmā no plkst. 20:00 notiks balle, 
kurā spēlēs grupa  „PA-PA BLICE”, 
ieeja – 2 Ls.

Kristīne Vilciņa, 
foto no jātnieku sporta kluba

 „Pakavs” arhīva
27. jūlijā no plkst. 8:00 Pils - parka 

svētki (svētku programmu skatīt 1. 
lapā)

3. augustā plkst. 11:00 Cesvaines 
stadionā Jātnieku sporta svētki „Ces-
vaines kauss 2013”

17. augustā pils pagalmā Teātra 
svētki

23. augustā  plkst 18:00 Cesvaines 
pils pagalmā grupu „Putnu balle” un 
„PeR” Mārtiņa Freimaņa dziesmu 
koncerts. 

Pāragri aizsaulē aizgājušā mūziķa 
Mārtiņa Freimaņa draugi un skolēni, 
„Putnu balle” un  „PeR” uzskata, 
ka nav labākas piemiņas draugam, 
kā viņa dziesmu atskaņošana un 
popularizēšana koncertos, tāpēc 
vairākās Latvijas pilsētās grupas   
vienosies koncertos „Tu esi mans 
draugs”.

Koncertos skanēs Freimaņa kom-
ponētās dziesmas, kas laika gaitā 
kļuvušas par neatņemamu šo grupu 
repertuāra sastāvdaļu. Repertuārā būs 
arī vēl nepubliskotas Freimaņa dzies-
mas, kas radītas tieši šiem kolektīviem.

Mūziķi atklāj, ka viņus vieno 
sajūta, ka tieši tagad vajag dziedāt un 
turpināt nepabeigtos darbus, ierakstīt 
neierakstītās Mārtiņa dziesmas, kuras 
Mārtiņš atstāja tieši „Putnu ballei” un 
„PeR”.

 „Putnu balli” sadarbība ar Frei-
mani saista jau kopš 20. gadsimta 
sākuma, šajā laikā piedzīvoti daudzi 
kopīgi koncerti, ierakstīti divi albumi 
ar  Freimaņa dziesmām, ar duetu „Val-
ters un Kaža” iegūta piektā vieta 2005. 
gada Eirovīzijas dziesmu konkursā.

Savukārt grupa „PeR” ar Frei-
mani sadarbojās kopš 2009. gada. 
Mārtiņš teicis, ka „PeR” atgriež viņā 
jaunību un aizdzen depresiju. Frei-
manis ir daudzu populāru, kā arī vēl 
nepubliskotu  „PeR” dziesmu au-
tors, palīdzējis puišiem gatavoties 
arī dalībai konkursā „Jaunais vilnis” 
2010. gada vasarā.

Kad manis nebūs vairs,
Vēl paliks manas dzīves krāsa... 

Izsakām līdzjūtību Modrim 
Apīnim un tuviniekiem, 

mammu mūžībā pavadot.

Celtnieku ielas 5 
mājas iedzīvotāji

Sofija Bistrova   
jūnijā

Izsakām pateicību apbedīšanas fir-
mai „Krustaceles”, Laimai Ņem-
cevai, Inesei Freijai, Grašu bērnu 
ciematam, „Diviem Torņiem”, 
Līgai Čeverei un pārējiem, Marinu 
Apini pēdējā gaitā pavadot. 

Meita un dēls

Eva Līna Barane ar zirgu Grācija

Cesvaines ūdenssaimniecības attīstības otrās 
kārtas projekta realizācija

Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Cesvainē. Šo projektu 
līdzfinansē Eiropas Savienība.

2011. gada 9. septembrī Rīgā 
tika parakstīts civiltiesiskais 
līgums 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 fonda 
līdzfinansējums šī projekta iet-
varos būs 95% no attiecināmajām 
izmaksām, finansējuma saņēmēja 
līdzfinansējums – 5% no attiecinā-
majām izmaksām, kas tiek 
finansēts no finansējuma saņēmēja 
pamatkapitālā ieguldītā pašvaldības 
finansējuma. 

Būvdarbu ietvaros veikti un 
uzsākti šādi darbi:

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

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

3) rekonstruēts ūdensvads posmā 
Dārzu – Madonas iela, veikti ēku 
pārslēgumi; 

4) izbūvēts septiķu pieslēguma 
kanalizācijas vads no ēkas Parka ielā 

3 ar trases pieslēgumu pie Madonas 
2 un kanalizācijas pieslēguma vads 
ēkai Pils ielā 2;

5) izbūvēts kanalizācijas spied-
vads Dārzu ielā; 

6) veikti galvenie pašteces ka-
nalizācijas tīkla un kanalizācijas 
spiedvada izbūves darbi Veidenbau-
ma – Madonas ielā, veikti ūdensvada 
rekonstrukcijas darbi Veidenbauma 
ielā;

7) pabeigti ūdensvada rekonstruk-
cijas darbi cauruļvadu iebūvē Bērzu 
ielā, Lazdu un Ozolu ielā;

8) veikti galvenie ūdensvada re-
konstrukcijas izbūves darbi Raiņa 
ielā posmā no Raiņa 9 līdz  Raiņa 
11;

9) veikti galvenie ūdensvada re-
konstrukcijas un izbūves darbi Rīgas 
ielā;

10) pabeigti kanalizācijas trases 
rekonstrukcijas būvdarbi Rīgas ielā, 
pārslēdzot ēku Raiņa ielā 2;

11) izbūvēts pašteces kanalizācijas 
cauruļvads no Raiņa 1 virzienā uz 
dzīvojamo māju Rīgas ielā 15;

12) veikti galvenie kanalizācijas 
spiedvada izbūves darbi līdz 
pansionātam;

13) veikti galvenie kanalizācijas 
trases izbūves darbi Brīvības ielā, kā 
arī ūdensvada rekonstrukcijas darbi 
Brīvības ielā;

14) uzsākti ūdensvada rekonstruk-
cijas būvdarbi Silaines un A.Vītola 
ielā, šajās pašās ielās veikti galvenie 
kanalizācijas trases un kanalizācijas 
spiedvada izbūves darbi;

15) uzsākta pašteces kanalizācijas 
trases izbūve posmā Baznīcas – Am-
atnieku iela.   

Elektroapgādes kabeļu kanalizā-
cijas sūkņu stacijām, šo sūkņu sta-
ciju izbūves darbi tiks veikti 2013. 
gadā.Teritorijas atjaunošanas darbi, 
ieskaitot zālāju atjaunošanu un as-
falta atjaunošanu, ir uzsākti, tiks 
turpināti šajā un nākamajā gadā.  

2013. gada 27. februārī Cesvainē 
tika parakstīts piegādes līgums starp 
SIA “Cesvaines komunālie pakalpo-
jumi” un SIA “Autoserviss Politehni-
ka” par projekta “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Cesvainē” Nr. 
3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VIDM/008” 
ietvaros piegādājamo mobilu 
vakuumsūkņa iekārtu un tādu ar šīs 
preces piegādi saistītu pakalpojumu 
kā tehniskā pārbaude, lietošanas 
apmācība, preces darbības garan-
tijas laikā nodrošināšana sniegšanu. 
Līguma summa bez pievienotās 
vērtības nodokļa ir 23135,00 lati.

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

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

Ieguldījums Tavā nākotnē!
Jānis Vanags

Cesvaines pašvaldība izsludina pieteikšanos uz 
pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” 

direktora amatu 
Prasības pretendentam:
– augstākā izglītība
– svešvalodu zināšanas
– izglītība vai pieredze tūrisma 

jomā
– organizatoriskā darba iemaņas
– komunikācijas prasmes.
 Motivācijas vēstuli, izglītību 

apliecinošu dokumentu ko-

pijas (pēc pieprasījuma uzrādot 
oriģinālu), dzīves aprakstu (CV) 
iesniegt Cesvaines novada domē, 
Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines 
novadā, LV- 4871, līdz 2013. gada 
31. jūlijam, plkst. 17:00. 

Tālruņi uzziņām 64852715, 
29461212.   

Par Cesvaines 
mājas lapu

Jūnija vidū Cesvaines novada mājas-
lapa www.cesvaine.lv tika nomainīta 
uz citu serveri. Pārejas process ir bei-
dzies un šobrīd mājaslapa ir atjaunota. 
Tiem, kuriem joprojām rāda novecojušu 
informāciju vai nav pieejama lapa, tiek 
aicināti pašiem ierakstīt adreses laukā 
- www.cesvaine.lv, nevis izvēlēties jau 
saglabāto adresi. Ierakstot pašiem lapas 
adresi, tā automātiski savienosies ar 
mājaslapas jauno serveri.

Tā kā mājaslapā informāciju var 
aktualizēt bieži, iedzīvotāji var iesūtīt 
arī aktualitātes, notikumus vai kādas 
pamanītas nepilnības uz e-pastu – kris-
tine.vilcina@cesvaine.lv.

Neskaidrību gadījumā zvaniet – 
64852030 vai rakstiet uz e-pastu.

Kristīne Vilciņa


