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Janvāris 2008. gads
Vērtības, kas nav uz maizes liekamas
Pie ieejas Cesvaines vidusskolā, kur kopīgi
tika atvērta Lilijas Kalniņas un Guntas Strautmanes grāmata „Lotes bērni un bērnubērni”
un Andas Līces „Mūsu mirdzēšanas laiks”,
izveidojusies rinda pēc cesvainiešiem tik
tuvajiem darbiem. Ikviens to grib gūt savā
īpašumā. Vienas no grāmatām pietrūkst,
bet Anita Mellupe, apgāda „Likteņstāsti”
vadītāja, solās tās piegādāt vēl.
Pēc muzikāla ievada Cesvaines mūzikas
un mākslas skolas audzēkņu un skolotāju
sniegumā Anita Mellupe, mūzikas saviļņota,
saka, ka priecājas zālē redzēt tik daudz
cesvainiešu.„Priecājos, ka esat atnākuši smelties
tās vērtības, kas nav ne uz maizes liekamas, ne
skapī iekaramas. Esat nākuši gūt garīgās vērtības
– parunāties par grāmatu.” Andai Līcei, Anitai
Mellupei un visiem klātesošajiem par prieku dejoja dāmu grupa "Kamenes" Ināras Muižnieces
vadībā.
Cesvaines pils fragments, kurš redzams
uz grāmatas „Lotes bērni un bērnubērni” vāka,
ik cesvainietim rada īpašas izjūtas. Par pili un
sevi saistībā ar to katram ir savs stāsts. Lilijai
Kalniņai, barona Ādolfa fon Vulfa mazmeitai,
tas nelīdzinās nevienam no tiem, kurus varam
pastāstīt mēs. Lote ir Lilijas Kalniņas vecmamma, kura savu mīlestību pret baronu turējusi
noslēpumā. Baronese Lilija mums ir uzticējusi
savu senču visu mūžu glabātu noslēpumu.
„Manā dzīvē ienāca noslēpums, turklāt, tā kā tas
notika pagājušā gadsimta vidū padomju Latvijā,
noslēpums izrādījās stipri bīstams, it kā būtu

aprīkots ar laika degli. Vajadzēja
iemācīties ar to sadzīvot un izlikties tā it kā nemaz nebūtu. Pēc
manis nebūs neviena, kam to slēpt
vai gaismā celt. Gluži vienkārši
viss būs zudis, kā agrāk vai vēlāk
izzūd viss. Man sāka likties, ka izpaust vecmāmiņas dzīvesstāstu ir
pat mans pienākums…,” grāmatas
ievadā stāsta tās autore.
Grāmatā „Mūsu mirdzēšanas
laiks” iepazīstam to īpašo, tikai
Andai Līcei piemītošo dzīves
redzējumu, kurā ir izjūtas,
realitāte, humors. Kas mums
patīk Andas Līces darbos? Varbūt tas ir tiešums
un drosme pateikt to, ko citi baidās? Varbūt
cilvēciskais siltums un skaidrā morāle? Varbūt
mums patīk tas, ka viņa ir viena no tautas, kas
pauž savu viedokli par to, kas tajā brīdī ir aktuāls.
Tas vienlaicīgi ir arī mūsu viedoklis.
Gremdējoties Andas Līces prozā, nevar
palikt vienaldzīgs. Ikviena dvēselē jābūt kādai
stīgai aizskartai, kādai domai atraisītai, dzīves
vērtībām izvērtētām. Ir jābūt vēl kaut kam. Par
to (garīgumu) Anda Līce pirms vairākiem gadiem ir teikusi: “Kas ir galvenais? Pēc kā mēs
skrienam no rīta līdz vakaram? Nu, pirmkārt, jau,
lai nopelnītu dienišķo. Bet arī, otrkārt un treškārt,
sanāk tas pats. Bet ir taču jābūt vēl kaut kam!”
Trāpīgi par Andu Līci ir teicis Zigmunds
Skujiņš: „Andas Līces dzejnieces un esejistes
kvalitāte slēpjas tieši tajā apstāklī, ka viņa
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Anda Līce un
abu jauniznākušo
grāmatu vāki.

apkārt esošo izcili jūt un viņas transformēti vārdi
aizvien ir uzlādētas enerģijas pilni – kaut gan to
var pateikt arī daudz vienkāršāk: aiz Andas Līces
vārdiem paliek tāda ozonīga gaisotne, sajūta
par svaigumu, kas aicināt aicina elpot dziļāk
un justies vieglāk. Vienalga, dzejā vai prozā, kāda
starpība. Varētu sacīt arī: ar viņu ir vērts mainīties
domām, viņa nav no tiem, kas paliek parādā.”
Guna Graudiņa

Šodienas valdību neaizstāvētu
1991. gada janvāra skarbais barikāžu
laiks bija pierādījums tautas vienotībai un
spējai stāties pret PSRS vadības militārajām
operācijām, kas gribēja gūt varu pār jaundibināto Latvijas valsti. Cilvēki juta mīlestību pret
savu zemi. Netaisnība tautu vienoja, spārnoja,
uzkurināja vēlmi nepalikt malā.
Cilvēki no visiem Latvijas novadiem,
atsaucoties uz Latvijas Tautas frontes aicinājumu aizstāvēt valsti un stratēģiski svarīgos
objektus, devās uz Rīgu. Malā nepalika arī
cesvainieši. Lūk, viņu atmiņas.
"1991. gada janvārī strādāju Lauku celtniecības projektēšanas institūtā par inženieri. Turpat
galvenā speciālista amatā strādāja mans vīrs Vitālijs Zvaigzne, kurš ir gan dzimis Rīgā bet tā kā
viņa tēvam Jūlijam Zvaigznem kopš 1922. gada
Kraukļos piederēja dzirnavas, tad Vitālijs dzīvoja
Kraukļos un mācījās Cesvaines vidusskolā.
Mēs bijām aktīvi LTF biedri un no pirmās
dienas aktīvi darbojāmies barikāžu laikā.
Tā kā darba vieta atradās Doma laukumā
4, bijām pašā notikumu epicentrā. Institūtā tika
tūlīt izveidots diennakts dežūru graﬁks. Vitālijs
dežūrēja naktīs pie Augstākās Padomes, bet es
smērēju maizītes, vārījām arī zupu, un visi institūta darbinieki notikumos piedalījās ļoti aktīvi,
īpaši LTF biedri.
Skolās Rīgas centrā nenotika mācības, tāpēc
arī abi dēli, kas mācījās 1. un 3. vidusskolā, pa
dienu bija „uz barikādēm”.
Tas bija, manuprāt, skaistākais un svarīgākais laiks mūsu tautas vēsturē un manā mūžā.
To gaisotni, kopības apziņu, pārliecību, ka ar

mums nekas ļauns nevar notikt, paļāvību un
ticību Dievam nevar izstāstīt, bet man tā vēl
joprojām ir dzīvā atmiņā. Bijām arī nobijušies,
kad Interfronte rīkoja gājienu uz centra pusi, bet
apstājās ASK stadionā, kad virs Rīgas lidoja helikopteri un meta skrejlapas. Iznāca arī bezmaksas
avīzes – "Atmoda", "Diena". Notika koncerti,
dziedāšana pie ugunskuriem, sarunas, dalīšanās
iespaidos. Ja būtu vēlreiz jāapliecina Dzimtenes
mīlestība, es to darītu nešaubīgi," raksta Maija
Zvaigzne.
"Dainis Līcītis kopā ar rūpnīcas strādniekiem uz Rīgu brauca trīs reizes, visas trīs reizes
bija pirms apšaudes Bastejkalnā. Apmešanās
– toreizējā Kirova, tagad Elizabetes iela. Sargāta
tika Ministru Padome, toreizējā
valdība, no komunisma režīma
piekritējiem.
Kurināja ugunskurus, bija
ļoti daudz baļķu kravu. Visa
teritorija bija iežogota, savesta
tehnika – lielie traktori, baļķu
vedēji u.c. Lai tai pa apakšu
nevarētu tikt cauri, viss bija
aizbarikādēts ar dzeloņstieplēm,
betona klučiem.
Kopā ar Daini bija Viktors
Cvetkovs, Juris Rozenbergs,
Modris Dzirkalis, Armands
Škoba, šoferis Jānis Krūmiņš.
Grūti visus atcerēties, jo pagājuši daudzi gadi, bet no rūpnīcas
brauca lielais autobuss „Ika-

russ”, un cilvēku bija daudz.
Ja tad zinātu, kāda Latvija ir šodien, diez
vai brauktu. Risks bija liels, jo bija sajūta, ka var
mājās arī neatbraukt. Tie Tautas frontes cilvēki
toreiz bija ar citu nostāju, citu domu. To valdību,
kāda ir šodien, neaizstāvētu.
Tā bija liela tautas vienotība. No Ministru Padomes līdz Augstākajai Padomei, visā nobloķētajā
teritorijā, nedzirdēja nevienu krievu vārdu, visi
runāja latviski, lai gan tur bija arī cittautieši. Uz
vienas baļķu vedēja mašīnas plīvoja vecais cara
laika Krievijas karogs, arī viņi bija pret komunistiem. Cilvēku daudz, bet neviens otram virsū
negrūdās, visi bija ļoti pieklājīgi." Daiņa Līcīša
stāstījumu pierakstījusi Dace Birzniece.
Materiāli no muzeja arhīva

Ikvienu iepriecina dzīves gaišie
mirkļi, tādi kā laulības vai bērniņa piedzimšana. 2007. gadā mūsu pašvaldības
dzimtsarakstu nodaļā tie bijuši tad, kad
reģistrēti dzimušie – 30 mazuļi: 12
meitenes un 18 zēni. Vecāki bērniem
izvēlējušies gan šim laikam raksturīgus
vārdus: zēniem – Daniels, Markuss, Adrians, Kevins, gan laika pārbaudi izturējušos – Mārtiņš, Jēkabs, Jurģis, Madars.
Savukārt meitenēm tie ir: Vanesa, Nikola,
Evelīna, Letīcija un Marta, Anna, Ance,
arī Anastasija, Melānija.
Dzimšanas reģistru skaits ar atzīmi
par paternitāti nemazinās – 2007. gadā 14
gadījumos vecāki nav slēguši laulību, bet
tēvs dzimušo bērnu atzīst par savu.
Jau vairākus gadus mīloši cilvēki
laulību var slēgt jebkurā valsts dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā. Cesvainē
noslēgtas 12 laulības – 3 dzimtsarakstu
nodaļā, 2 Cesvaines Romas katoļu un 7
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Vairumā gadījumu pāri stājušies
pirmajā laulībā (trīs cilvēki – otrajā,
viens - trešajā laulībā).
Kā svētki mijas ar ikdienu, tā prieks
ar bēdām. 45 reizes ir nācies reģistrēt
pašvaldības iedzīvotāju aiziešanu mūžībā. Šogad tie ir bijuši 24 vīrieši (vidējais
vecums 54 gadi) un 21 sieviete (74 gadi).
Vecākajai mirušajai sievietei bija 99 gadi,
vīrietim – 80. Diemžēl divos gadījumos
bojā gājuši bērni un divos – jaunieši.
Vairāki cilvēki ir mainījuši uzvārdu,
noteikuši bērniem paternitāti, šķīruši laulību – līdz ar to papildināti 10 reģistru
ieraksti.
Salīdzinājumam: 2006. gadā reģistrēts 21 bērns (13 zēni, 8 meitenes),
noslēgtas 13 laulības (9 dzimtsarakstu
nodaļā, 3 Romas katoļu, 1 evaņģēliski
luteriskajā baznīcā), reģistrēti 44 miršanas gadījumi (21 vīrietis, vidējais vecums
60 gadi, 23 sievietes, vidējais vecums 78
gadi).
Paldies visiem, bez kuru atsaucības
un atbalsta nebūtu iespējama dzīves
priecīgo un skumjo brīžu norise. Paldies
Cesvaines mūzikas un mākslas skolas pedagogiem, kapu pārziņiem, izvadītājiem,
mācītājiem, mielastu rīkotājiem, domes
darbiniekiem!
Lai šogad mums priecīgo brīžu ir
vairāk – noslēgto laulību, dzimušo bērnu! Lai pieaug labklājība, kas veicinātu
iedzīvotājus nopietnāk rūpēties par savu
veselību un dzīvot pilnvērtīgāk!

Ieva Lase, dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja
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Apstiprināja Cesvaines sociālā dienesta nolikumu.
Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma
centrs” darbības stratēģiju un nolikumu. Aģentūra
savu darbību uzsāks 2008. gada 7. martā. Izveidoj a k o m i s i j u a ģ e n t ū r a s d i re k t o r a i z v ē l ē š a n a i .
Pieaugot tūrisma plūsmai, pašvaldībai ir nepieciešams
cilvēks, kas vada, organizē, koordinē un risina
citus ar tūrismu saistītos jautājumus Cesvainē.
Plānots, ka aģentūra veiks pētniecisko darbu par apkārtnes
vēsturi, apkopos materiālus, nodrošinās gida pakalpojumus,
izstrādās un realizēs projektus, lai piesaistītu līdzekļus pils
atjaunošanai.
Grozīja domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu.
Apstiprināja domes un domes pakļautības iestāžu vadītāju
amata vienību sarakstu un mēneša amatalgas 2008.
gadam.
Domes un domes pakļautības iestāžu darbiniekiem piešķīra
dāvinājumu uz Ziemassvētkiem.
Izslēdza no pamatlīdzekļu uzskaites Cesvaines kultūras nama
un Cesvaines sociālās aprūpes centra pamatlīdzekļus.
Akceptēja būvniecības ieceri – dzīvojamās mājas nojaukšana
„Rītausmās”, Cesvaines lauku teritorijā.
Akceptēja būvniecības ieceri – „Šņores ceļš – Puntūzis”
tilta rekonstrukcija Cesvaines lauku teritorijā.
Nolēma samaksāt SIA „ASE” par montāžas pakalpojumiem
Ls 97,38 no Cesvaines pils ziedojumu konta.
Saskaņā ar vērtētāju priekšlikumiem noteica Cesvaines pils
vērtību Ls 3 560 000.
Mainīja nosaukumu nekustamajam īpašumam „Kalēji”,
kas sastāv no zemes un uz tā esošā mājīpašuma, piešķirot
tam nosaukumu un adresi „Lielkalēji”, Cesvaines lauku
teritorija.
Anulēja domes 2006. gada 13. septembra sēdes lēmumu par
nekustamā īpašuma „Lazdas” sadalīšanu divos patstāvīgos
īpašumos.
Atļāva atkārtoti nodot ekspluatācijā par pajām privatizēto
saimniecības ēku Silaines ielā 10, Cesvainē un izveidoja
ekspluatācijā pieņemšanas komisiju.
Atzina divas ģimenes par tiesīgām saņemt palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā un iekļaut, pirmkārt, ar dzīvojamo telpu
nodrošināmo personu reģistrā.
Vienai ģimenei izīrēja pašvaldības dzīvokli, kas atrodas
Kraukļos.
Vienai ģimenei izīrēja pagaidu dzīvojamo platību Cesvainē,
Baznīcas ielā.
Privatizācijai nodeva zemes gabalu „Dzintari”, noslēdzot
vienošanos par zemes gabala nodošanu bezatlīdzības
lietošanā.
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Apstiprināja domes 2007. gada budžeta grozījumus un
speciālo budžetu.
Apstiprināja domes 2007. gada budžeta plāna izpildi
ieņēmumos 2 561 588 latu apmērā (2.pielikums) un izdevumos 2 617 458 latu (2. pielikums), speciālā budžeta
plāna izpildi ieņēmumos 156 385 latu apmērā un izdevumos 152 637 latu apmērā (3.pielikums) kā arī saņemtos un
izlietotos ziedojumus (4.pielikums).
Apstiprināja Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas
plānojumu 2008. – 2020. gadam. Izdeva domes saistošos
noteikumus „Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam graﬁskā daļa, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Izsludināja konkursu uz pašvaldības aģentūras „Cesvaines
tūrisma centrs” direktora amata vietu.
Apstiprināja pašvaldības īpašumu un lietojumu sarakstu
uz 01.01.2008.
Grozīja Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju ceļu un ielu
fonda izlietojuma programmu 2007. gadam.
Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu „Kārzdaba”, kas sastāv
no zemes, mājīpašuma un saimniecības ēkas, pārdodot tos
izsolē. Apstiprināja izsoles noteikumus, nosacīto cenu un
komisiju.
Pamatojoties uz z/s „Piesaule” iesniegumu un pārtikas cenu
kāpumu, atļāva Cesvaines vidusskolai grozīt līgumu ar z/s
„Piesaule”, palielinot komplekso pusdienu (no Ls 0,60 uz
0,75), ēdienkartes viena otrā ēdiena (no Ls 0,70 uz 0,85) un
vienas zupas cenu (no Ls 0,30 uz 0,40).

Kā vāksim atkritumus?
Cesvaines pašvaldība pēc Latvijā noteiktā atkritumu apsaimniekošanas plāna ir iesaistījusies Malienas atkritumu
apsaimniekošanas projektā. Poligonu
ﬁnansē pašvaldības, taču nozīmīgs ir
ES fondu līdzﬁnansējums. Pašvaldību
daļa ir tikai apmēram 15 % no projekta.
Cesvaine pašlaik projektā ir ieguldījusi
– kredītu Ls 43960 un galvojumu SIA
„Alba – 5” jeb poligona apsaimniekotājiem Ls 11410.
Kā jau zināms, poligons top Gulbenes rajona Litenes pagasta „Kaudzītēs”
un šā gada februārī būs tā nodošana ekspluatācijā.
Uzbūvētajā krātuvē atkritumus varēs
noglabāt vismaz tuvākos 20 gadus, nepieciešamības gadījumā to varēs arī paplašināt. „Kaudzītes” atrodas kādreizējā
Litenes lidlauka vietā un aizņems no tā
apmēram 15 hektāru. Poligons būs vesela infrastruktūra, kas apvienos atkritumu
savākšanas, pārstrādes un uzglabāšanas
procesus. Kad viena atkritumu glabātuve būs aizpildīta līdz 15—20 metriem,
to apraks ar māla kārtu un blakus būvēs
nākamo utt. Ne mazāk svarīgs ir šīs tehnoloģijas gala posms — no pilnās šūnas
cita starpā varēs iegūt arī metāna gāzi, ko

izmanto elektrības ražošanai.
Ja teritoriju aplūkotu no gaisa, tad
skaidri redzētu: daudz vietas aizņems
piebraucamie ceļi, garāžas, datorizētā
svēršanas sistēma, kas novērtēs un pierakstīs ienākošās kravas un vedējus. Lielā
metāla angārā atradīsies šķirošanas līnija, kas dalīs atkritumus pēc izcelsmes un
pārstrādes iespējām. Tie būs sieti, kas no
atkritumiem izlasīs un saliks pa atsevišķiem bunkuriem metālu, plastmasu, kartonu utt. Pēc tam kartonu sapresēs ķīpās
un nodos pārstrādātājiem, pretī saņemot
naudu. Tāds arī ir poligona mērķis — pēc
iespējas visu izmantot lietderīgi. Šķirošanas līniju, vismaz pagaidām, apkalpos cilvēki, bez viņiem neiztikt. Varbūt kādreiz,
kad iedzīvotāji pieradīs atkritumus šķirot
mājās, šis cikls izzudīs. Ne velti poligonā
izbūvēs speciālu laukumu, kur katrs varēs
nodot mājsaimniecībā nevajadzīgo.
Cesvainē izbūvēti 11 atkritumu
savākšanas laukumi – 10 – pilsētā,
1 – Kraukļos. Tur atradīsies četri konteineri – papīram, PET pudelēm, stiklam un
nešķirotiem atkritumiem. Kad būs zināms
atkritumu apsaimniekotājs (apmēram
martā), izvietos konteinerus.
Par šķirotajiem atkritumiem (tajos

Cik skaista stunda –
... Viss labais apsolīts,
Viss labais tikai būs.
(M.Bendrupe)

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju dome pateicas tiem, kas apsveica
pašvaldību un līdz ar to arī tās iedzīvotājus Ziemassvētkos un Jaunajā
gadā. Tie ir:
Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers
un Lilita Zatlere, Latvijas Republikas Ministru
prezidents Aigars Kalvītis, Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, Vides ministrijas Valsts sekretāra
vietniece, Investīciju departamenta direktore
Vija Gēme, Dzimtsarakstu departamenta vadītāja Ārija Iklāva, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis, Latvijas
Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas valde,
Latvijas Pilsētu savienības priekšsēdētāja Nellija Kleinberga, Latvijas Piļu un muižu asociācijas prezidents Juris Zviedrāns, Eiropas
Savienības māja, Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vārdā G.Pusbarnieks,
Valsts probācijas dienesta vadītājs A.Dementjevs, Vidzemes plānošanas reģiona vārdā N.
Stepanovs,Latvijas īpašumi, LR Valsts zemes
dienesta Vidusdaugavas reģionālās nodaļas
vārdā, nodaļas vadītāja I.Birkova, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” vārdā valdes priekšsēdētājs Vigo Legzdiņš UN Madonas ceļu rajona direktors Rolands Luiks, Latvijas Pasts,
Hipotēku bankas Madonas ﬁliāles kolektīvs,
Baltic Trust Bank, AAS „Balta”, AS „Sadales
tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona vārdā I.Sproģis, Eiropas parlamenta deputāts Aldis Kušķis,
Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis, partijas „Jaunais
laiks” Saeimas frakcijas vārdā priekšsēdētājs
Dzintars Zaķis, Madonas rajona padomes
priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters, Madonas
rajona padomes izpilddirektore Ruta Klodāne,
Mārjamā pašvaldības vārdā priekšsēdētājs
Villu Karu un pagasta vecākais Eero Plamus,
Alūksnes pilsētas dome, Cēsu pilsētas domes
vārdā priekšsēdētājs G.Šķenders, Marjamaa
pašvaldības vārdā priekšsēdētājs Villu Karu
un pagasta vecākais Eero Plamus, Bebrenes
pagasta pārvaldes vārdā vadītājs A.Saušs, Sarkaņu pagasta padomes vārdā priekšsēdētājs A.
Simtnieks, Kalsnavas pagasta padome, Mētrienas pagasta padome, Varakļānu pilsētas domes
vārdā priekšsēdētājs M.Justs, Ļaudonas pagasta padomes vārdā L.Calmāne, Aronas pagasta
padomes vārdā A.Piekalns, Lazdonas pagasta
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padome, Dzelzavas pagasta padomes vārdā
priekšsēdētājs E.Vaskis, Vestienas pagasta
padomes vārdā priekšsēdētājs D.Baškevics,
Mārcienas pagasta padomes vārdā I.Mālniece, Ērgļu novada domes vārdā priekšsēdētājs
G.Velcis, Madonas rajona vietējo pašvaldību
apvienotās būvvaldes kolektīvs, Madonas
Lauku konsultāciju birojs un biedrība Madonas RLA, SIA „Hromets poligrāﬁja” valdes
loceklis Eduards Jedorovičs, tiesu administrācijas vārdā Zemesgrāmatu departamenta
direktors E.Balševics, SIA „Latio vērtētāji&konsultanti Vidzemē” SIA „KPMS & Partneri”SIA „Madonas poligrāﬁsts” vārdā izpilddirektore Ilze Zvirgzdiņa, VSIA Latvijas Valsts
mērnieks valdes priekšsēdētāja E. Baklāne,
Madonas virsmežniecības kolektīva vārdā
virsmežzinis Arvīds Greidiņš, SIA „Krauss”
kolektīvs, Madonas slimnīcas kolektīva vārdā
valdes priekšsēdētājs Bruno Kokars, ģimenes
atbalsta centrs „Zīļuks”, SIA „Aizezere”, SIA
„Madonas Ceļu būves SIA”, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Madonas rajona nodaļas vārdā vadītāja Solvita Putniņa, Madonas
rajona policijas pārvaldes vārdā priekšnieks
Ēriks Andžāns, „Mājai un Dārzam” valdes
priekšsēdētājs Edvīns Bergmanis, laikraksta
„Stars” redakcija, AS Pilsētprojekts, „Sestais
Stils”, Ingus Gailums, SIA „Alba 5” kolektīva
vārdā valdes loceklis Romans Adamovičs, SIA
„AVE MTP” kolektīvs,, Daiņa Saulīša dizaina
darbnīca, CSA centra kolektīvs, mācību centra „Austrumvidzeme” kolektīva vārdā Aija
Kalēja, Ceļu inženieri, jauniešu klubs „Par &

konteineros, kur būs papīrs, stikls un
plastmasas pudeles) jāmaksā nebūs.
Tāpēc, lai taupītu naudu, iedzīvotāji tiek
aicināti šķirot atkritumus. Šāda rīcība ne
vien atvieglos poligona darbu un samazinās ekspluatācijas izdevumus, bet arī ietaupīs ģimenes budžetu. Sašķirotā manta
nebūs vēlreiz jāpārstrādā. Ir zināms, viens
cilvēks gadā saražo apmēram no 1,1 līdz
1,8 kubikmetru atkritumu.
Pašsaprotami, ka jaunā atkritumu
vākšanas sistēma ﬁnansiāli būs arī
dārgāka. Jaunais atkritumu savākšanas
tarifs būs zināms pēc iepirkumu procesa
beigām (martā). Pie tā vēl jāpierēķina noglabāšanas tarifs poligonā, ko regulators
ir noteicis Ls 4,96 par kubikmetru. Tāpēc,
izmantojot pašreizējo atkritumu savākšanas kārtību, iedzīvotājiem līdz jaunajai
ir iespēja atbrīvoties no atkritumiem par
lētāku maksu.
Atkritumu savākšana no privātajām
mājām gan pilsētā, gan laukos notiks ar
konteineru palīdzību, kurus varēs iegādāties vai nomāt no ﬁrmas, kura uzvarēs
konkursā par atkritumu savākšanu. Paredzams, ka ar katru dzīvokļa, individuālās
mājas īpašnieku slēgs atsevišķu līgumu
par atkritumu savākšanu.
Informāciju sagatavoja Guna Graudiņa

Pret”, Geo Cosultants, ceļojumu klubs RSP,
Baltic Motors, SIA „Specprojekts” kolektīvs, „Prezent Reklama”, SIA „MTE” vārdā
Mārtiņš Trops, „LaKalme” direktors Imants
Ārgalis, SIA „RNS-D” valdes priekšsēdētājs
Andris Stikāns, SIA „Dzirnavu HES „Kana
Kārkli”uzņēmuma vārdā Ivans Bergmanis,
SIA „RCI” vārdā Māris Danieks, „Ripo”
kolektīva vārdā direktors Kārlis Zeimuls, AS
„Ferrus”, ﬁrma „2R”, mācību centra „BUTS”
kolektīvs, Livland, tulkošanas ﬁrmas SIA „Inlex Agency” valdes priekšsēdētājs Pinhuss
Kagans, SIA „M.A. – TAKA” kolektīvs, SIA
„Heta Būve” kolektīvs, apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA”, kompānija „Hominem”,
SIA„NORD” kolektīva vārdā valdes priekšsēdētājs P.Misjus, SIA „Cesvaines siltums”
kolektīvs, a/s „Cesvaines piens” kolektīva
vārdā Gita Mickeviča, Grašu bērnu ciemats,
Cesvaines katoļu draudze un priesteris Māris
Ozoliņš,Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze un mācītājs Ingus Dāboliņš, Cesvaines
internātpamatskolas kolektīvs, Cesvaines
pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs, SIA
„Cesvaines aptieka”, biedrības „Mārtiņroze”
vārdā Dzidra Lāce, Cesvaines bibliotēkas
kolektīvs, Cesvaines mūzikas un mākslas
skolas vārdā direktore Inta Stiene, Kraukļu
bibliotēkas vadītāja Larisa Maligina, folkloras
kopa „Krauklēnieši”, Cesvaines vidusskolas
kolektīvs, SIA „Antragi” kolektīvs, SIA
„Ozols LG” vārdā Jānis Ozols, SIA „Halle
B”, „Cesvaines grāmatas III” redakcijas vārdā
I.Holste, S.Dāboliņa, IK „Tas pats Spridzāns”
vārdā direktors Imants Spridzāns, skaistumkopšanas centrs „Mora”, SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” kolektīvs, Aina Greķe,
Daina Čukule ar ģimeni „Vairogos”, Dagnija
Daņēviča,

Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi

3. pielikums

2007. gada 7.javāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Par grozījumiem Cesvaines
pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007. gada 14. februāra noteikumos Nr.2 "
Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes budžets 2007. gadam"
Atlikums
01.01.2007.

Ieņēmumi
2007.gadā

Izdevumi
2007.gadā

Atlikums
01.01.2008.

Privatizācijas fonds

988

1209

162

2035

Dabas resursu fonds

1500

3952

4749

703

63

151107

147726

3444

Autoceļu fonds
Pārējie ieņēmumi

117
2551

156385

117
152637

6299
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Saistošie noteikumi Nr.1
Cesvainē, 2008.gada 7.janvārī
(protokols Nr.1)

Par grozījumiem Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes
2007.gada 14. februāra noteikumos nr.2
“Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes budžets 2007.gadam”

Kultūras funkcijas nodrošināšanai no rajona padomju
līdzekļiem- tautu tērpu iegāde
Neatmaksājams materiāls pabalsts
Pārējo funkciju nodrošināšanai pašvaldībām no rajona
padomju līdzekļiem- pansionāts

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu
1. Palielināt Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada budžeta ieņēmumus par 42846 latiem saskaņā
ar 1.pielikumu.
2. Samazināt Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada budžeta izdevumus par 35409 latiem saskaņā
ar 2.pielikumu.
3. Palielināt Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes speciālā budžeta ieņēmumus par 2982 latiem un samazināt
izdevumus par 766 latiem saskaņā ar 3.pielikumu.

Ieņēmumi

1. pielikums

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes priekšsēdētājs V.Špats

Ieņēmumu veids
Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases
sadales konta
Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada
ieņēmumiem
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā
gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi
ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo
gadu parādi
Azartspēļu nodoklis

2007.g.
plāns

Grozījumi

10067

Plāns pēc
grozījumiem

10067

585315

39486

624 801

29805

-2388

27417

7664

-2116

5548

15946

5397

10549

200

595

0

477

Pārējie iepriekš neklasiﬁcētie ﬁnanšu ieņēmumi-veselības
apdrošināšana

600

-21

579

60
-14

1526

50

-17

33

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

300

-80

220

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

700

-488

212

64

45

109

2500

-284

2216

Maksājumi tranzītā vidusskolai (z/s Piesaule)

656

656

Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu

40

40

187

4187

450

450

-277

6223

Pārējie naudas sodi (NĪN)

Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas

4000

Drošības nauda
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi (Interreg)

6500

Dotācija no Kultūrkapitāla fonda

5000

5000

Dotācija lauku atbalsta konsultantiem

2666

2666

Mūzikas un mākslas skolas kalendāram

565

565

No Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas

13000

13000

Cesvaines bibliotēkai maksājums no "Cesvaines piena"

150

150

1500

1500

43960

43960

Maksājums vidusskolai no BTB
Valsts kases kredīts- Alba 5
Kredīts skolas celtniecības 1.kārtai
No Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītā
dotācija pašvaldības pamatbudžetam

Centralizēto eksāmenu administrēšana
Mērķdotācija sociālo darbinieku papildu atalgojumam
Ieņēmumi no vecāku maksām

13

13

496

496
1352

19062

-127

3373

110

-46

64

1000

-179

821

Ieņēmumi par nomu- vidusskola

200

794

994

Ieņēmumi par nomu- sporta zāle

600

379

979

Ieņēmumi par nomu- kultūras nams

150

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem
kancelejas pakalpojumiem- dome
Ieņēmumi par nomu- dome

1300

200000
64585

200000
4389

68974

20

20

10

170

36

36

700

-332

368

285

330

615

Ieņēmumi par ezera nomu

10

10

10

10

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas
pakalpojumiem- personāla ēdināšana

1200

231

1431

Maksa par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs

14600

1938

16538

1916

1151

3067

50

Ieņēmumi no pacientu iemaksām

50

60

12

72

Ieņēmumi par biļešu realizāciju

2920

389

3309

Kultūras nama ieņēmumi

1511

140

1651

Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi

270

-1

269

Kraukļu bibliotēkas abonements

95

-82

13

Par avīzi "Cesvaines Ziņas"
Auto kursi

786

103

889

3300

-1110

2190

2518742

42846

2561588

2. pielikums
Atlīdzība

Preces
un
pakalpojumi

80741

55249

27906

21446

Būvvalde

Pro
centu
izde
vumi

Pamat
kapitāla
veidošana

Sociālie
pabalsti

Soc.
palī
dzībai

2664

Zaudējumi
no valūtas
kursu
svārstībām

kredīta
pamatsummas
atmaksa

4170
6154

97669

180

13260

166615
710

710

Rezerves fonds

kopā

138788

134

4170

Policija

Grāmatvedība

50
1527

Ieņēmumi par zemes nomu

Mūzikas skolas koncertpakalpojumi

Dome kopā:

50
227

Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas- vidusskola

Uzturēšanās pansionātā

Pils atjaunošana

150

0

0
108647

81575

6154

100333

180
180

13260

310283
37492

30305

6250

757

406718

84086

3559

494363

Skolas būvniecība

9124

17333

1078173

1106408

Vidusskola

1778

Pārējās dotācijas

1476

Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo
pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei

6000

-6000

0

Pirmsskolas izglīt.
iest.

142997

50125

4925

198047

Mērķdotācija pansionātam

5000

-2

4998

Mūzikas- mākslas
skola

78161

26259

2113

106533

Mērķdotācija skolai

5880

5880

Izglītība kopā:

667305

184053

1600

Ambulance

2905

5963

1439

Veselība kopā:

2905

5963

Bezmaksas interneta un datoru izmantošana
Mērķdotācija sporta inventāram no Izglītības un zinātnes
ministrijas Sporta pārvaldes
Ieņēmumi no pašvaldību ﬁnanšu izlīdzināšanas fonda

1600
1439
106202

Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti
pašvaldībām-nodarbinātība

8040

Mērķdotācija pašvaldību kapitālajiem izdevumiem-Cesvaines
vidusskola

900000

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Izglītības funkcijas nodrošināšanai no valsts dotāciju un
mērķdotāciju sadales

1476

160

Nomas maksa par zvejas limitu

Dome

27116

3500

Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas- med.instrumentu
noma

Izdevumi

1217

17710

Ieņēmumi no vecāku maksām par mūzikas skolu

Ieņēmumi par nomu- pils

60

1540

Naudas sodi

550

28333

Ieņēmumi par nomu - veselības centrs

0
27

Nodeva par notariālās darbības izpildi

550

Ieņēmumi par telpu nomu- pirmsskolas izglītības iestāde

795

450

Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oﬁciālo dokumentu
un apliecinātu to kopiju saņemšanu

1395

Ieņēmumi par nomu-Kraukļu skola

Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem

Par bēru izdevumiem

1395

20892

106202
547

8587
900000

5074

25966

312154

312154

Izglītības funkcijas nodrošināšanai- 5.,6.gadīgo apmācībai

40647

40647

Izglītības funkciju nodrošināšanai no rajona padomju
līdzekļiem- mūzikas skola

27487

No rajona mācību grāmatām

1217

1597

28704
1597

Rajona padome-kultūras pasākumam "Vienoti dejā"

110

110

Rajona padome-kultūras pasākumam "Teātris pagalmos"

200

200

Rajona padome-kultūras pasākumam "Garīgās mūzikas dienas"

380

380

Rajona padome-kultūras pasākumam "Vecmāmiņ uzdrošinies
dzīvot ar prieku!"

250

250

80

80

Rajona padome-kultūras pasākumam "Koru festivāls"
Kultūras funkcijas nodrošināšanai no rajona padomju
līdzekļiem
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2040

2040

Soc.dienests
Soc. aprūpe mājās
Pansionāts

12097

1778

1089527

180

0

0

0

0

0

8868

2604

558

45406

5115

180

4567

Pabalsti
maznodrošinātajiem
Bāriņtiesa

8868
15439

4567
33387

1942843

83996

88

17338

17338
8200

274

Soc. aprūpe kopā:

58251

48284

Labiekārtošana

28935

8369

Kultūras nams

8739

265
0

5938

17518

0

130079
81764

44460

41725

29587

12138

Kraukļu bibliotēka

5897

13191

Muzejs

5892

1015

25404

11734

2306

39444

4348

1894

237

6479

Kultūra kopā:

71128

39972

Zemes dienests

3463

4130

7593

Zemnieku
konsultants

2971

122

3093

Kopā:

6434

Cesvaines bibliotēka
"Cesvaines Ziņas"

Skolu norēķini

4252
18382

19958

870

6907

0

0

3413

0

0

0

0

0

114513

10686
18382

Izdevumi kopā

2617418
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Atbilde skan kā ķīmijas simfonija
Viena no sava laika, „zelta
fonda” skolotājām Jūsma Linde
šomēnes var sildīties sirsnīgu
vārdu, mīļu smaidu un veselības
vēlējumu saulītē. Skolotājai, kura
skolēnu atmiņās palikusi kā skolotāja ar lielo burtu, ir dzimšanas
diena. Visi – gan bijušie kolēģi, gan
skolēni, gan viņu vecāki – pret ķīmijas skolotāju Lindi jūt neviltotu
cieņu un apbrīnu.
Par viņas mācīšanas prasmi liecina viņas skolēnu teiktais: „Skolotāja
bija tik ļoti smalka savās prasībās,
smalka uzvedībā un attieksmē pret
skolēniem, ka nevienam neienāca
prātā, ka varētu kaut ko ķīmijā nezināt. Ikviens bija laimīgs, ja pēc
kārtējās ieskaites nebija jāiet kaut
kas atbildēt – skolotājai bija iekšējā
intuīcija noteikt, ko skolēns zina un
ko nezina. Un reti kurš neiekrita! Ikviena meitene skolotāju Jūsmu Lindi
uzskatīja par paraugu modes ziņā,
jo viņa bija ļoti eleganta.” (Ingrīda
Evardsone, 1973.gada absolvente).
Cesvaines vidusskolas absolventiem,
kuriem augstskolās bija jākārto iestājpārbaudījumi ķīmijā, skolotājas Lindes vārds bija kā parole uzņemšanai
mācību iestādē. Uzņemšanas komisija
tikai pajautāja: „Kas jums mācīja ķīmiju? Linde!? Esiet uzņemts.”
Ar pašu skolotāju apstākļu sakritības dēļ parunāties man neizdodas.
Skolotāja Linde nekad arī nav gribējusi, ka par viņu rakstītu, jo neesot jau
ievērojama. Tomēr par viņas darbu un
tā augļiem liecina viņas audzēkņi, kas
šodien ir ar ķīmiju saistītu profesiju
pārstāvji. Tie, kuriem skolotāja Linde
bijusi skolotāja, kurai līdzināties, vai
audzinātāja, no kuras gūtas dzīves

pamatvērtības.
Par siltajām attiecībām ar savu
skolotāju pauž vēstule, ko 1978. gadā
rakstījis padomju armijā dienošais
Gatis Monaks. Vēstuli saviem klasesbiedriem un skolotājai uz 5 gadu
klases salidojumu 60. gados atsūtījis
Ivars, jo pats ierasties nevarējis.
Vēstules un labus vārdus skolotāja
saņēmusi arī no bērnu vecākiem.
Skolotājas Lindes bijusī skolniece
un viņas amata turpinātāja Cesvaines
vidusskolā Inese Āre saka, ka: „jau
skolas gados Jūsma Linde iemācīja saprast, cik atbildīgs ir skolotāja darbs.
Esmu pateicīga par to, ka pie viņas
apguvu ķīmijas pamatus. Man bija iespēja mācīties pedagoģisko meistarību, kad kā studentei J.Linde vadīja pedagoģisko praksi. Divus gadus bijām
arī kolēģes. Skolotāja ar lielo burtu.
Viņa savā darbā bija korekta, precīza,
ar lielu atbildības sajūtu pret veicamo
darbu, prasīga gan pret sevi un arī pret
saviem audzēkņiem. Ar savu milzīgo
darba entuziasmu skolotāja daudzās
cesvainiešu paaudzēs palikusi mīlēta
un spilgtā atmiņā.
Kurzemes zemnieku ģimenes trešais bērns – Jūsma iestājusies Latvijas
Valsts universitātes Bioloģijas fakultātē. Studijas nācies pamest pastāvošās
varas iekārtas dēļ. Tomēr meitene izglītību guvusi, lai arī citā skolā, Rīgas
Valsts pedagoģiskajā institūtā. Jauno
augstskolas absolventi darbā pieprasa
Cesvaines izglītības nodaļa. Līdz ar to
Cesvaines vidusskolā sākas bioloģijas
– ķīmijas skolotājas Jūsmas Šēnbergas
darba gaitas.
Jūsma Linde skolniekam Andrim
Tarandam (juniors), kurš 1994. gadā
gatavo pētniecisko darbu, stāsta: „„32

darba gadi aizvadīti kā viena gara
darba diena. Skolēni, kuri interesējās
par ķīmiju, darbojās ķīmijas fakultatīvajās nodarbībās, tagad arī ir mediķi
un ķīmiķi.
Mana darba pēdējo desmit gadu
saturs izmainījās. Radās nepieciešamība dot zināšanas arī tādiem skolēniem – sliņķiem, kuri tās nevēlējās
apgūt. Un te nu vietā būtu Spīdolas
vārdi no Raiņa „Uguns un nakts”:
„Es gribēju jums vēl vairāk dot, jums
nebij spēka saņemot.” Un tomēr atmiņā paliek izcili, ļoti labi skolēni,
kuru atbildes izskanējušas kā ķīmijas
simfonija. Viņu bijis ļoti daudz, ar ko
varētu patiesi lepoties.”
Skolotājai īpaši labas attiecības
bijušas ar kolēģiem Zentu un Hariju
Šulciem. Gandrīz visas klases ekskursijas un pārgājieni viņu audzināmajām
klasēm notikuši kopā. Stāstot par Šulciem, skolotājas Lindes sejā redzams
kaut kas gaišs, ko tur atstājuši šie
apbrīnojamie cilvēki.
„Savā laikā vadīju skolas Sarkanā Krusta pulciņu. Mums bija
jāpiedalās sacensībās Madonā.
Komandā vajadzēja piecus skolēnus,
viena trūka. Aizbraucām bez trūkstošā
Tirziņa. Vēlāk viņš ieradās sacensību
vietā, pārsalis. Ziemas laikā viņš
bija nobalsojis mašīnu, kas devās no
Tirzas uz Madonu. Tā nebija vieglā,
bet vaļēja smagā mašīna. Tirziņš sacensībās labi nostartēja un Cesvaines
komanda dabūja godalgotu vietu, kā
balvu saņemot garšīgu torti. Tagad
ne vienmēr jauniešiem ir tāds apzinīgums, kas ir rūgti.
Mana iepriekšpēdējā audzināmā
klase man sevišķi simpatizēja. Klases

Foto no skolas muzeja arhīva

1973. gada izlaidumā, pirmā no kreisās sēž
J.Linde un skolas 85 gadu jubilejā
(pirmajā rindā vidū) 2004. gada septembrī.
zēni bija ļoti uzmanīgi pret meitenēm,
vienmēr ar viņām rēķinājās. Braucot
autobusā uz Rīgu, šie audzēkņi visu
ceļu dziedāja, kas man tā patika. 1972.
gadā klase mani izprovocēja braukt
uz rokkoncertu Rīgā. Tur bija kāda
slavena ārzemju grupa. Mūzika man
nepatika, bet skolēni bija sajūsmā, kas
tad arī mani iepriecināja.”
Skolotāja Linde, būdama skolas
internāta audzinātāja, ik rītu likusi
veikt rīta rosmi. To vadījis kāds no
zēniem. Vai sniegs vai lietus, bijis
jāskrien aplis ap internātu.
Satiekoties ar skolotāju Lindi, es
jūtu apbrīnojamu labestību un tikai
mīļas atmiņas par skolas gadiem.
Skolotājai Lindei bijušas ļoti tuvas
un draudzīgas attiecības ar saviem
skolēniem, kas tagad ir reti.""

Skolotāja Linde savai skolai
novēl: „Lai rimtāka, pārdomātāka
kļūst skolas ikdiena un skolotāji
cenšas veidot dziļākas un noturīgākas skolēnu zināšanas, ieaudzinot
viņos garīgu dvēseles un sadzīves
kultūru. Un galvenais – mūsu
Dzimtenes – Latvijas – mīlestību!
Lai katrs Cesvaines vidusskolas absolvents dzīves bezgalīgajā
steigā reizēm atcerētos savu skolu,
to labo, ko tā devusi, un lai tas sasilda viņa sirdi.”
Andra Tarandas pētniecisko darbu
izmantoja Guna Graudiņa.
Paldies skolas muzeja vadītajai
Inai Šulcei.

Garīga pacēluma virsotnē
Mazpilsētā ar luterāņu un
katoļu dievnamiem ienāk trešās
reliģiskās konfesijas – pareizticīgo – dziedājumi, pulcējot jaunajā
Cesvaines vidusskolas zālē pustūkstoti skatītāju. Vai tā ir vēlme
dzirdēt augstas kvalitātes kori,
interese par senajiem pareizticīgo
dziedājumiem vai labi organizētas
reklāmas rezultāts?
Maskavas koris „Pravoslavnije
pevčije” klausītājus iepriecināja ar
nesavtīgu un patiesu mūzikas mīlestību – bez ārišķīga patosa, bet ar
cildenas pietātes pilnu attieksmi pret
Dievu un mūziku.
Jāatzīst, ka Cesvaines publika
arvien ir iepriecināta ar augstas kvalitātes klasiskās un sakrālās mūzikas
izpildītājiem, pateicoties sadarbībai ar
Cesvaines mūzikas un mākslas skolu.
Šoreiz koncerta organizētājs bija Cesvaines kultūras nama vadītājs Viktors
Leimanis, kurš šo izcilo kori ne vien
aicināja koncertēt Cesvainē, bet arī
piedāvāja iepazīt Cesvaines novada
ievērojamākās vietas.
Jaunā vidusskolas zāle ar labo
akustiku un plašajām telpām, kā arī
īpaši šim koncertam pulcējušos nopietnas mūzikas izprotošu publiku
radīja to noskaņu, kas kora vadītājam ļāva teikt – bija īpašs prieks šeit
uzstāties.
Skanējums bija smalki niansēts,
izteiksmīgs, bet reizē vienkāršs. Diriģenta minimālākajam žestam sekoja
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dziedātāju balsis – izlīdzinātas, plūstošas, skanīgas. Pārsteidzoši plašs bija
šī kora balsu diapazons.
Profesionālisms šī vārda labākajā
nozīmē ir tas, kas piesaista un rada
klausītājos interesi par skaņdarbiem
un dziedājumiem, kurus varbūt cita
kora izpildījumā klausīties nebūtu
sabraukuši un sanākuši no tuvienes
un tālienes. Pateicoties diriģenta
Georgija Smirnova izvēlētajiem un
paša aranžētajiem krievu komponistu skaņdarbiem, arī latviešu klausītāji
varēja tuvāk iepazīt mūziku, kas pareizticīgo baznīcās skanējusi gadsimtu
gaitā.
Protams, ka šie pareizticīgo
dziedājumi vislabāk skan un savu īsteno funkciju veic baznīcā. Vēlmi tos
tuvināt šai dabiskajai videi pauda arī
kora diriģents, cenšoties dziedājumus
savirknēt garākos ciklos un novēršot
ārišķīgu mākslinieku slavinājumu.
Caur augsto māksliniecisko
kvalitāti īstenojās klausītāju tuvināšanās pareizticīgo tradīciju un krievu
kompozīcijas skolas izpratnei, kā arī
kārtējā iespēja pārliecināties par šīs
tautas lielo muzikalitāti un izcilajām
balsīm.
Diriģents Georgijs Smirnovs.
„Mēs sanākam kopā mēģināt, kad
braucam koncertturnejās. Katru gadu
mainām repertuāru, lai tiem, kas nāk
mūs klausīties atkārtoti, neapniktu.
Latvijā koncertējam pēdējos desmit
gadus Ziemassvētkos (janvārī). Mums

ir liela slodze. Protams, ka dziedājums
baznīcā skan savādāk, jo tur ir tā īpašā
aura, bet, ja ir atsaucīga publika kā
šeit, tad ir vienalga, kur dzied, ka
tikai klausītājs ar sirdi to uzņem. Tas
ir dvēselisks baudījums ne tikai zālē
sēdošajiem, bet arī mums pašiem.
Mēs no katra koncerta daudz gūstam,
jūtamies garīgi piepildīti. Publika ir
viesmīlīga, prasīga, saprotoša, bet atšķirībā no publikas citviet Eiropā šeit
tā orientējas mūzikā, uztver, ko rāda
diriģents un vai dzied pareizi."
Ingus Dāboliņš
Esmu pārņemts un garīgi piesātināts no šīs mūzikas. Gribētu, lai
ikviens to pacēlumu, ko jūt šajā brīdī,
saglabātu ne tikai šovakar un rītdien,
bet arī turpmāk. Mūziķus biju priecīgs
dzirdēt atkal, bet man pietrūka koncerta skanējuma baznīcā.
Vanda un Bruno Podiņi
Akapella dziedājums tā ir pamatvērtība un augstākā māksla. Dziedāt
bez pavadījuma – tas ir pats dabīgākais, kas vien mūzikā var būt.
Daina Imse no Liezēres
Esmu ārkārtīgi aizkustināta.
Ikvienam to vajadzētu baudīt, jo tad
attīrās dvēsele, mēs kļūstam jaunāki
un skaidrāki. Trīsas caur ķermeni iziet. Kulminācija visam bija „Večernij
zvon”. Kad izsūtījumā, Sibīrijā, pirmo
reizi to dzirdējām, mēs, latviešu bērni,
nesapratām, kāpēc visi to uztver tik
pacilāti.

Cesvaines Ziņas

Diriģents
G. Smirnovs
un koris
koncerta laikā.
Foto: Guna Graudiņa

Matīss un Kristiana Vaski
Tas varētu būt labas tradīcijas
sākums Cesvainē. Ir vienreizēji, ka
pasaules līmeņa mūziķi koncertē arī
Cesvainē. Pēc skatītāju apmeklējuma
varam spriest, ka cilvēki ir izslāpuši
pēc kvalitatīvas un profesionālas mūzikas. Vēl tikai skatītājiem jāiemācās
klausīties klasisko mūziku. Tā ir jāsaprot. Citas domas un rūpes jāatstāj
aiz telpas sienām.
Ņina Mihailovna no Pitalovas
Man ir laimējies, ka šajās dienās
esmu Latvijā. Ar lielu prieku klausījos.
Man sirds vai pamira, kad ieskanējās
„Večernij zvon”. Jaunībā, kad dzīvoju Alma-Atā, klausījos plates ar šo
mūziku. Tagad kopā ar bērniem un
mazbērniem karaoke dziedam.

Uzziņai: Maskavas koris „Pravoslavnije pevčije” tika izveidots
1992. gadā, apvienojoties labākajiem profesionālajiem dziedoņiem
no Maskavas baznīcu koriem. Tā
diriģents Georgijs Smirnovs vadījis vairākus profesionālus vīru
un baznīcu korus, īpaši studējis
krievu baznīcas dziedāšanas vēsturi. Pareizticīgo dziedoņu koris
piedalījies daudzos starptautiskos
festivālos Krievijā, Vācijā, Šveicē,
Itālijā, ASV. Kopš 1998. gada pēc
Hermaņa Brauna fonda uzaicinājuma koris koncertē arī Latvijā.
Guna Graudiņa, Baiba Putniņa
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Dzīves baltās, melnās un pelēkās krāsas
Savu piederību Kraukļiem un
krauklēniešiem Daina Brasla izsaka ar dzejnieka Antona Austriņa
vārdiem:
„Ir vietas, ar kurām tā saaudzis,
ka šķiet no turienes nāktu man viss,
ka būtu uz zemes tur debesis.”
"Un tie ir Kraukļi. Kraukļi
ir mana bērnības zeme un ar to
es lepojos, jo neesmu no turienes
varējusi nekur projām aizbraukt,
ne kājām aiziet citur laimi meklēt," saka janvāra jubilāre Daina
Brasla.
"Šeit ir pagājušas mana mūža
skaistākās dienas. Te ir viss – te
esmu dzimusi un skolā gājusi, priekus izdzīvojusi un bēdas izsāpējusi.
Dzimu Kraukļu pagasta „Mežvēveru” mājās. Apprecējos ar vietējo puisi
no „Līcu” mājām – Uldi Braslu. Te
dzimusi meita Dace, ar kuras ģimeni
– znotu Armandu un mazmeitu Lindu
(mazdēls Jānis mīt Rīgā) – dzīvojam
Kraukļu „Dainās”. Te ir mana miera
osta."
Balts, melns un pelēks ir cienījamas krāsas
Tēvu Kārli Cerbuku es agri zaudēju. Pat neatceros viņu. Tēvam bija
piešķirts III pakāpes Lāčplēša kara
ordenis, viņš bija arī aizsargs. Par to
viņš arī tika apcietināts un aizsūtīts
uz Novosibirskas cietumu, kur piesprieda nāves sodu nošaujot. Pēc
tam reabilitēja. Mamma Elza palika
ar mums, trim mazām meitenēm un
vecomāti. Sūri mums gāja. Mammai tad arī bija jāuzņemas darīt visi
smagie vīriešu darbi. Ko gan viena
sieviete mums spīdošu varēja sniegt?
Bija brīži, kad mums nebija ne santīma kabatā.
Kad paaugāmies, palīdzējām,
cik spējām. Vecāki mani ir iemācījuši savu darbu darīt ar lielu
pienākuma apziņu un pēc iespējas
precīzāk. Mums ieaudzināja darba
tikumu. Ja dari, tad dari ar glanci,
ja nevari izdarīt labi, tad nedari nemaz. Viegli mums nebija pirmdienas
rīti, kad bija jāpošas uz 8 km attālo
Kraukļu skolu. Gājām kājām. Labi, ja
mamma laikus izslauca 17 govis un
varēja mūs ar zirgu aizvest. Cik reižu
rokas un kājas netika apsaldētas! Tālā
ceļa dēļ mēs mūžīgi kavējām stundu
sākumu. No tā laika es nekad dzīvē
neko nekavēju.
Dzīvojām pieticīgi, bet draudzīgi. Atceros kādu savu agrās jaunības
dzimšanas dienu. Ar zirgu atbraucu
mājās no darba, kur mani ar nepacietību gaidīja māsiņa un vecmamma.
Viņas bija gatavojušas man pārsteigumu un pasniedza avīzēs satītu

vīstoklīti. Attinu – tur divas rozīnītes.
Tolaik rozīnes bija retums. Nav svarīgi, lai kas tur arī nebūtu, bet tas bija
ar mīļumu un no sirds dots.
Kas grūtāk nāk, tam lielāka vērtība. Tagad bērniem ir viss. Man tolaik
pat lelles nebija. Bija paštaisīta lupatu
lelle ar linu matiem, bet gribējās īstu
un skaistu. Visu laiku esmu alkusi pēc
savām slēpēm. Bet tāda greznība reti
kuram bija. Ja bija ragaviņas, tad jau
tas bija daudz. Pati pie kājām piesēju
lubiņas, ar tām arī šļūkāju.
Mamma un vecmamma bija ļoti
gaišas dvēseles – garā gudras un
nesalaužamas. Vecmammai piemita
brīnišķīga krāsu izjūta, viņa adīja
skaistus cimdus. (Vieni no vecmammas cimdiem – zaļpelēkmelni stāv istabā redzamā vietā.) Šim cimdu pārim
ir vismaz 150 gadu. Vecmamma man
teica: „Meitiņ, dzīvē balta, melna un
pelēka ir cienījamas krāsas. Tās ir
prieks, skumjas un patiesība.” Vecmamma bija dievticīga un, lai arī maz
skolota, tomēr viņai piemita īpaša izsmalcinātība. Jaunākā māsa, pārnākot
no skolas, stāsta, ka skolotāja teikusi,
ka Dieva nemaz neesot. Vecmamma
bija tik gudra, ka teica: „Ja tev skolotāja tā teica, tad tā arī ir.”
Savas vecmammas bērni un
mazbērni savulaik iesaukuši interesantos mīļvārdiņos. Piemēram,
Kaķole, Māliņa, Veciņa. Savukārt es
visiem esmu Eņņa. Jaunvārda autors
ir mazdēls Jānis.
Grūti, bet skaisti
Kolhoza „Miers” priekšsēdētājs
Paulis Postažs aizsūtīja mani mācīties
uz Skrīveru lauksaimniecības tehnikumu. 1959. gadā ieguvu agronoma
specialitāti un sāku strādāt „Mierā”,
pēc tam sovhozā „Cesvaine”. Apkārt
bija atsaucīgi, labestīgi cilvēki, kas
pamācīja, ko nepratu. Tomēr sākumā
mani pārbaudīja, ko tāda jauna priekšniece spēj. Tajā dienā vajadzēja kult
ar kuļmašīnu. Neviens tādu darbu neprotot (tā teica). Nācās to darīt man.
Laidu mašīnā iekšā labību. Smagi
bija, bet pierādīju, ka varu visu dienu
izturēt. Tā 40 gadi iecirkņa priekšnieces amatā, vadot 40 vīrus – traktoristus
un kombainierus –, pagāja vienā elpas
vilcienā. Man nekam citam neatlika
laika. No agra rīta līdz vēlai naktij bija
tikai darbs. Bet man patika un darīju
to no sirds. Ja ko uzņemies, tad tas ir
jāizdara līdz galam un ar godu. Es tiku
arī novērtēta. Apbalvojumu, atzinību
un goda rakstu man ir daudz, bet ko
nu vairs par tiem runāt.
Esmu tehniska sieviete. Kā saka,
dod kaut slotas kātu – aizbraukšu. Ar
ko tik nav braukts. Jaunībā sacensībās

ar motociklu braucu. Guvu labus rezultātus. Biju republikas čempione.
Bez mājiniekiem nebūtu nekas
Mājinieki – mana mamma un
Uldis – mani saprata, ka mūžīgi
esmu darbā. Viņi
to pacieta un ar
iejūtību izturējās
pret mani. Ja
man nebūtu atbalsta mājās, es
tā nevarētu strādāt. Meitu audzināt palīdzēja
mamma. Daudz
skaistu mirkļu
esmu Dacei parādā.
Ja kādreiz
bija grūti, Uldis
teica: „Lasi pasakas, tur daudz
patiesības.” Ja
teicu, ka darbā
nav taisnības,
vīrs atbildēja:
Foto: Guna Graudiņa
„Nestrīdies ne ar
vienu, jo vairāk strīdēsies, jo būs vēl
sliktāk.” Mājās biju maz, bet būtu
gribējies vairāk laika pavadīt ar savējiem. Kad aizgāju pensijā, tad gan ar
Uldi bija daudz laika būt kopā. Mēs
daudz pārrunājām gan lasīto, gan redzēto, smēlāmies viens no otra.
Skumjiem brīžiem – grāmatas
Visu mūžu, jau no Skrīveru laikiem, esmu draugos ar dziesmu.
Šodien dziedu senioru korī „Virši”
un folkloras kopā „Krauklēnieši”.
Savam priekam šo to arī vēl piestrādāju. Kad varu, tad ﬁnansiāli palīdzu Dūdai (mazmeitai) veseļoties.
Kā tai dziesmā dzied: „Kaut kas no
nepaveiktā vēl jāpaspēj.” Grūtsirdību
uzveikt palīdz grāmatas. Ja lasa, dzīvei kļūst lielāka jēga. Tagad Kraukļu skolā ir tik skaistas, izremontētas
bibliotēkas telpas un jaunas grāmatas.
Paldies domei! Patīk gan dzeja, gan
vēsture. Lasot par Jāni Poruku, Emīlu
Dārziņu, Paganīni vai Gesta Berlingu,
domāju, cik tomēr savā ziņā līdzīgi
un traģiski likteņi viņiem bijuši.
Mantu gan nekrāju. Tā vietā labāk garīgi pilnveidojos. Savulaik ar
vīru, mammu un Dacīti esam apbraukājuši vai visus Latvijas muzejus.
Interesē arī politika. Šovasar
daudz uzturējos „Līcos”, darbojos
dārzā un dobēs, palīdzot vīramāsai
Ainai. Garīgi atbalstām viena otru.
Tad kopā skatāmies arī K.Streipa
televīzijas raidījumu „Skats no
malas” un komentējam. Te atceros
vecmammas teikto: „Meitiņ, tu gan

Labi un teicami mācījušies

Cesvaines vidusskolā labi
un teicami (liecībā vidējā atzīme
„7” un vairāk, nav „5”) 1.semestrī
mācījās:
4.a klasē – Santa Bebre, Alise
Ozoliņa, Sintija Kalniņa, Renāte
Saulīte, Reinis Kalniņš, Kristaps
Roziņš, Agris Strautnieks, Evija
Kalve, Elvis Haritonovs;

4.b klasē – Reinis Alksnis, Anna
Āboltiņa, Edgars Beļkevičs, Jānis
Ločmelis, Lauris Ungurs, Dāvis
Vimba;
5.a klasē – Alise Dimitrijeva,
Elmārs Grāvītis, Ance Sīmane, Vents
Štrombergs, Egija Vasilišina;
5.b klasē – Pēteris Akmentiņš,
Alise Kupča, Vita Ozoliņa;
6.a klasē – Emma Bandeniece,
Baiba Buļa, Valters Kārkliņš, Laura
Ruicēna, Jānis Rubuls, Toms Skujiņš,
Dāvis Vēvers, Sindija Lelde Tipaine,
Klinta Tēberga;
6.b klasē – Linda Dagnija Driķe,
Adriāna Dimpere, Elza Kalēja,
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Stāsts
Hermīne Vietniece

Mezgli jāatraisa

Daina Brasla jaunībā (augšā)
un tagad kopā ar mājas sargiem.

neej politikā, jo tā ir netīra lieta.”
Tātad tā ir bijis visos laikos. Politikā ir vai nu negodīgi, vai cilvēki ar
pārāk biezu ādu.
Kas ir laime?
18 gados neapzinās vecumu.
Mīļie bērniņi, ja jūs zinātu, ka nav
nekur jāskrien. Kur vēl dzīvei gals!
Bet jaunībā liekas – jūra līdz ceļiem.
70 gadi – kad jūra līdz kaklam.
Visi sveicēji man vēl veselību,
dzīvesprieku, laimi. Pašai rodas
jautājums, kas būs tālāk? Tādu kā
dzīves kalngalu esmu sasniegusi.
Ir jāsmaida un tev atsmaidīs. Ļaunumu nevajag sevī turēt.
Vienmēr ienaidniekam esmu roku
spiedusi. Otram dodot un palīdzot,
stiprinies pats.
Šajās dienās aizdomājos, kas
tad ir laime? Manā izpratnē tas nav
viens konkrēts lielums, bet gan tāda
kā mozaīka, ko varu pati veidot. Tā
varētu būt gan skaista dziesma, gan
rasas piliens zāles stiebrā. Domāju
– arī tas, ka šinī pasaulē neesmu viena, ka līdzās ir labi cilvēki un darbs
– tā ir laime. Tā ir laime, ka varu
darīt, darīt ar prieku, būt noderīga.
Tu esi spēcīgs, ja vari pēc izsāpētas
sāpes pacelt skatu pret sauli. Svarīgākais – nepadoties vientulības
pelēkumam. Jāspēj katrā melnumā
saskatīt baltu maliņu. Ir jāpriecājas
par šo, tikai cilvēkam doto iespēju
redzēt, dzirdēt, saprast, gūt, otram
palīdzot. Mīlēt dzīvi ir Dieva dota
dāvana.

Guna Graudiņa
Valērija Ivanova, Nora Vabule;
7.a klasē – Viktorija Āboliņa,
Simona Grāvīte, Lauma Karlsone,
Kalvis Kārkliņš, Ingus Ķimelis;
7.b klasē – Rita Turkina, Elīna
Vaska;
8.a klasē – Anda Akmentiņa,
Zane Alksne, Meldra Bērziņa,
Reinis Mellis, Zane Ozoliņa, Marika Boika;
8.b klasē – Danute Andronova,
Ieva Gavare, Baiba Grīnberga,
Roberts Mālkalns, Toms Nora,
Inese Sondore, Lāsma Tetere, Zane
Truhanova;
9.b klasē – Una Audže, Lelde
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Fjodorova, Egija Keiša, Ilze Kurme,
Monta Ustinova, Jānis Vanags;
9.c klasē – Alise Andersone,
Beatrise Bandeniece, Elza Saulīte;
10.a klasē – Līva Otvare,
Lāsma Roziņa, Viktorija Silicka;
10.b klasē – Lauma Bērziņa,
Linda Kļaviņa, Madara Kļaviņa;
11.a klasē – Madara Rauda;
11.b klasē – Ieva Ruduka;
12.b klasē – Haralds Dimpers,
Sabīne Korneta, Edgars Šķēls.
Velta Kalniņa, direktora
vietniece mācību darbā

Brokastojām agri, jo Raita posās uz
staciju.
– Tēt, šis dūšīgais puisis tev palīdzēs
šīsdienas darbos. Vakarā, kas ierodas
šoferis, neaizmirstiet atgādināt, lai
Artūru aizved līdz viņu tautas namam,
tas taču pa ceļam. Neaizmirsti pārvilkt
mana tētiņa drēbes, – atvadu vārdu vietā
pasacīja Raita.
Norībēja rati, un otrējais saimnieks
ar blakus sēdošo Raitu pazuda manam
skatam slaidu priežu silā.
„Jurgucos” mani Raitas tēvs dīkā
neturēja. Kāvām cūku un teļu. Lika no
žeira sapildīt alu traucīšos, beidzot vēl
nācās sabrūnināt cukuru zilā emaljas
bļodiņā un piepilināt salietai kandžai.
– Šito noliec sāņus. Kad tiksi mājā,
ieņem pa malciņam, – sacīja Raitas tēvs
un pasniedza brandavīna kortelīti.
Tumsiņā pārģērbos, jo tālumā jau
plaiksnīja kravas mašīnas ugunis.
– Citrīt dzelzceļa stacijā, kur tie
pulksteņi, jūs gaidīs Raita, – šķiroties
tēvam pavēstīja šoferis.
Viņš bija runātīgs cilvēks. Strādājot
mēbeļu kombinātā, tā direktors esot turīgs. Lepnu māju uzcēlis un piekrāvis
ar mēbelēm, kas darinātas pēc īpašiem
zīmējumiem. Parīt tur jau saimniekošot Raita. Kāzas rīt pievakarē. Tie bija
pēdējie vārdi, ko sadzirdēju, izkāpjot
pie kluba. Brīdi stāvēju kā nemaņā, tad
lēnām sāku virzīties uz māju pusi.
Raitai rīt kāzas. Kāpēc viņa mani
izvēlējās vienas nakts izpriecai? – Sirds
pukstēja kaklā. Neviļus piedūros kortelītim. Izrāvu papīra aizbāzni un kā
ūdeni ieguldzināju tā saturu. Labāk
nekļuva, tikai kājas sagura un galvā dunēja tukšums. Pieģenģerēju pie nāburga
barības šķūņa un uztraucos uz blāķa.
Laikam biju ielaidies snaudā, tomēr
jutu sevi kaut kur slīdam. Ierējās suns.
Atjēdzos, kas kājas atspērās pret cietu
pamatu. Laukā ūjināja vīrieša balss.
Mēģināju uzkāpt, bet nespēju. Sprauga
bija šaura, tā bija radusies vasarā, lāgā
nepieminot sienu. Dēļi bija skabargaini,
nevarēju atrast vietu, kur pieķerties.
Biju sakaunējies līdz asarām, tāpēc
neatsaucos klaigātājam. Tomēr beidzot
izplēsos virspusē. Izkārpījies ieraudzīju
vairākus stāvus, aplūkojot mani kā
svešzemes rēgu.
– Artūrs. Te nu bija! Turējās kā
kārtīgs cilvēks, bet nu sušķis vārtās
pažobelē. Palūk, džindžas kortelītis uz
klona skalinās. Visu iztempis! Neklusēšu! Visiem bodē izstāstīšu… Šitādam
plencim māsa gribēja meitu piesolīt…
Vai nu prāts! Vislepnākos deķus un palagus nočarkos, pirms tie uz gultas tiks
uzsegti, – brēkuļoja nāburdziene.
Tenterēju uz savu „Bābaskalnu”. Tā
bija neliela mājele, līdzīga labai pirtij
– viena istaba un virtuve, bet līdzās
neliels aizslietnis produktu glabāšanai.
Saldmes brīža vietā virmoja neizdzēšams rūgtums.
– Raita! Raita! Kāpēc tā rīkojies?
– čukstēju, bet tā īsti sadusmoties nespēju. Vai ta` puišu sarunās nav dzirdēts
par to īsts uzvaras prieks? Tā apdzerties
no maza kortelīša! Šad tad piestāju vīru
baram, kuriem pusstops uz galviņu bija
nieks.
Un tad pastā par vadītāju ieradās
Ilga.
– Tīrais brīnums, ne meitietis. Īsta
lelle, – sprieda puiši un vīri.
turpinājums sekos
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Kā iestāties
pansionātā?
Informācija personām, kuras
grib iestāties Sociālās aprūpes
institūcijā (pansionātā).
Tai personai, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Cesvaines pašvaldības teritorijā, nepieciešams
griezties Cesvaines sociālajā dienestā, lai uzrakstītu iesniegumu
par uzņemšanu Sociālās aprūpes
institūcijā.
Personai papildus ir nepieciešami šādi dokumenti:
1. Ģimenes ārsta medicīniskā
izziņa par personas uzņemšanu
sociālās palīdzības institūcijā
– veidlapa Nr.087/u, kurā ārsts
i 8. punktā ieraksta, kad veikts
plaušu rentgens ( kārtējā gada
ietvaros) un 9. punktā – bakterioloģiskās analīzes rezultātu;
2. Personas pase;
3. Ja persona ir invalīds, tad
apliecinošu dokumentu vai dokumentu, kas dod tiesības saņemt
valsts vecuma pensiju;
4. Psihiatra atzinumu par speciālo kontrindikāciju neesību, ja
vēlas saņemt pakalpojumu persona vispārējā tipa pansionātā.
Persona, iestājoties pansionātā, raksta iesniegumu, kurā lūdz
no pensijas vai valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta 85% ieskaitīt pansionāta kontā sociālās
aprūpes pakalpojuma izdevumu
segšanai, pansionātā dzīvojošai
personai personiskiem izdevumiem izmaksā 15% no piešķirtās
pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra.
Uzturmaksu par klienta uzturēšanos pansionātā sedz aprūpētāji. Uzturmaksa ir starpība
starp kopējo uzturēšanās izmaksu
pansionātā uz vienu klientu mēnesī, atskaitot rajona piešķirtos
līdzekļus uz vienu klientu mēnesī un atskaitot 85% no VSAA
aprēķinātās pensijas.
Daina Markevica, sociālā
dienesta vadītāja p.i.
Viegli un ātri noformējami kredīti:
• bezķīlas līdz Ls 5000
(strādājošām personām);
• pret nekustamā īpašuma
(var būt zeme, māja, dzīvoklis)
ķīlu līdz Ls 30 000 (īpaši
zemnieku saimniecībām).
A/S „Latgales Finanšu
kompānija”, Madonā, Saieta
laukums 10. T.4822488

2008. gada 7. janvārī Cesvaines
pilsētas ar lauku teitoriju dome izdevusi saistošos noteikumus Nr.1,
ar kuriem apstiprināts Cesvaines
pilsētas ar lauku teritoriju teritori-

jas plānojums 2008.-2020. gadam.

Ar teritorijas plānojumu var iepazīties domē, Pils ielā 1a, Cesvainē.

Nr. 1 (175) 2008. gada 25. janvārī
Izdevējs: Cesvaines pilsētas ar lauku
teritoriju dome.
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578.
Tirāža – 600 eks.
Redaktore – Guna Graudiņa,
tālr. 4852030
e-pasts: guna.graudina@cesvaine.lv
Iespiests: SIA "Madoas poligrāﬁsts",
Madonā, Saieta laukumā 2a.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
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Ūdenssaimniecības sakārtošana
turpinās
Projekta „Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Cesvainē”,
līguma numurs 2001/LV/16/P/PE/
007-3.5, realizācija pašlaik ir stadijā, kad projektētājs ir izstrādājis
skiču projektu, kas tiks apspriests
18. janvārī.
Būvuzņēmējs ir noslēdzis līgumus ar apakšuzņēmējiem:
• SIA „Ekotehnoloģijas” – par
skiču projekta un tehniskā projekta
izstrādi;
• SIA „Urbšanas centrs” – par
jauna dzeramā ūdens dziļurbuma
urbšanu;
• SIA „Ellat” – par automatizētās vadības sistēmas projektēšanu
un uzstādīšanu;
• SIA „Filter” – par dzeramā
ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtu

Kultūras namā
16. februārī vidusskolas zālē koru
koncerts. Piedalās kori no Rīgas,
Saulkrastiem, Taurenes, Lielvārdes, Balviem, Cesvaines.
18. februārī plkst. 13.00 kultūras
namā „Teātris TT” – leļļu teātra
izrāde „Ķipars Pipars”.
22. februārī kultūras namā
M. Zālīte „Zemes nodoklis” Jēkabpils Tautas teātra izrāde.
24. martā plkst. 16.00 vidusskolas zālē koncerts. Harijs Ozols un
Santa Zapacka.

piegādi, regulēšanu, palaišanu.
Celtniecības darbus, ūdensvada un kanalizācijas sistēmu tīklu
rekonstrukciju veiks pilnsabiedrība
„A.A.& Būvkompānijas”.
SIA „Urbšanas centrs” izstrādā
un saskaņo dokumentus licences
saņemšanai jaunā urbuma veikšanai.
Par jautājumiem kas saistīti ar
šī projekta realizāciju, tāpat arī ar
ierosinājumiem, var vērsties pie
projekta vadītāja palīga Jura Mālnieka, mob. 26446256.

Muzejā
Aicinām apmeklēt Cesvaines
muzeju, kas atrodas pils labajā
spārnā (ieeja no dīķa puses). Pašlaik
ir iespēja vērot pils atjaunošanas
gaitu, ieraudzīt jau padarīto un
iepazīties ar oriģinālajiem pils
plāniem. Interesenti var aplūkot
arī jaunākos ieguvumus un atjaunotos priekšmetus no muzeja
fondiem.
Apmeklējuma laiks:
katru darbdienu no plkst.
10.00 līdz 17.00.

Jānis Vanags, SIA „Cesvaines
komunālie pakalpojumi” tehniskais
speciālists

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija tuvojas nobeigumam
Ūdensvada un kanalizācijas
tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Cesvainē atbilstoši līguma
Nr. 2001/LV/16/P/PE/007-5.7
nosacījumiem ir pabeigta, objekts
ir nodots ekspluatācijā.
Ūdensvads izbūvēts pa Raiņa
ielu, sākot no Apšukalna ūdenstorņa,
tālāk pa Saules ielu, šķērsojot Sulas
upi līdz Brīvības ielai, tālāk pa
Brīvības ielu līdz krustojumam ar
Parka ielu, šķērsojot Sulas upi un
tālāk pa Rīgas ielu līdz Raiņa ielas
krustojumam (pie tirdzniecības centra). Izbūvēts arī jauns ūdensvads
pa daudzdzīvokļu māju iekškvartālu
Krasta un Celtnieku ielas rajonā,
veikti māju un ēku pārslēgumi.
Kopējais izbūvētais ūdensvada
tīklu garums ir 2119 metri.
Kanalizācijas tīkls izbūvēts
Celtnieku un Krasta ielā, šķērsojot
Sulas upi, tālāk pa Parka ielu, Pils
ielu, Pļavu ielu līdz a/s „Cesvaines
piens” notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām, veikti māju un ēku
pārslēgumi. Kopējais izbūvētais

kanalizācijas tīklu garums ir 1810
metri.
Būvuzņēmējs, attiecīgi
saskaņojot, ir plānojis ielu
klājuma asfalta atjaunošanu
1584,46 m2 platībā, auglīgā slāņa
atjaunošanu 1212,2 m2 platībā,
bruģa atjaunošanu 41,40 m2 platībā
veikt 2008. gada pavasarī.
Pēc objekta nodošanas
ekspluatācijā divus gadus
būvuzņēmējam par saviem
līdzekļiem būs jāveic arī konstatēto
defektu novēršana.
Atgādinu, ka zaļo plastmasas
ūdens uzskaites mezglu skataku
vākus nedrīkst apbērt ar augsni,
apkraut ar malku, atkritumiem,
braukt pāri ar autotransportu. Šīs
uzskaites skatakas ir izvietotas
zaļajā zonā.

Barikāžu dalībniekiem

Jānis Vanags, SIA „Cesvaines
komunālie pakalpojumi” tehniskais
speciālists

SIA „ALBA 5” paziņo, ka
Alūksnes pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulators ir
nolēmis:
• Saskaņā ar likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”
9.panta 1.daļas 3.apakšpunktu noteikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ALBA 5”, reģistrācijas Nr. 44103026358, juridiskā adreseBlaumaņa iela 56a, Gulbenē, atkritumu apglabāšanas pakalpojumu
tarifu poligonā „Kaudzītes” Litenes pagasts, Gulbenes rajonā, 4,96
Ls/m3 jeb 19,84 Ls/t.
• Apstiprinātais tarifs stājas spēkā ar 2008.gada 15.februāri.

Dažādā pasaule un es tajā
15.janvārī Cesvaines vidusskolā notika publiskās runas konkurss ar devīzi “Dažādā pasaule
un es tajā”. Konkursā piedalījās 13
skolēni ar dažādām viņiem aktuālām
tēmām.Uz rajona konkursu tika izvirzīti labākie oratori.Tie bija Sabīne
Korneta (12.klase), Anna Akmene
(11.klase) un Una Audže (9.klase).
Žūrijā bija aicināti vecāki, kuriem
ikdienas darbā nākas daudz runāt ar
cilvēkiem.
Šobrīd skolēni gatavojas skolas
konkursam “Mazais Zvirbulis” .
Sarma Kurme, direktora
vietniece ārpusklases darbā

2007.g. decembra „Cesvaines Ziņās” Nr.12 (174) tika
pubilcēts muzeja rīcībā esošais
Cesvaines barikāžu dalībnieku
saraksts ar lūgumu to precizēt.
Lai barikāžu dalībnieki saņemtu
piemiņas zīmes, nepieciešamas
vēl šādas ziņas: dalībnieka
personas kods, tagadējā adrese
un konkrētā vieta Rīgā, kur
dalībnieks atradās 1991.gada
notikumu laikā.
Ziņas varat iesniegt Cesvaines
muzejā vai zvanot
Dacei Birzniecei pa tālr.
4852225 vai 29132093.

Izstādes Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja
izstāžu zālēs Skolas ielā 10 a,
Madonā.
Darba laiks – o.,t.,c.,p.,s.,sv.
– 1100 – 1700
• Rīgas Tautas lietišķās mākslas
studiju „Plastika”, „Vasa”.
„Rītausma”, „Ceplis” darbu
izstāde. 13. 01. – 17. 02.
•„Hallo, Latvija: Rīga, Madona…" 28. 10. – 27. 01. Madonas
raidstacijas darbam veltīta izstāde.
• ROTAĻU LAUKUMS. Koka
rotaļlietu izstāde. SIA VARIS
Toys. 27. 01. – 02. 03.
• Pastāvīgā ekspozīcija „NOVADA ARHEOLOĢIJA”
Inese Jakobi, tālr. 4823844

Dzimuši
Gerda Gromova (decembrī)
Elīna Rošāne
(decembrī)

Apsveikumi
Kādi brīnišķi cimdi
mūža garumā noadīti,
putnu ceļus un zvaigznes
tajos var saskatīt...
K.Apškrūma
Tekla Melngaile

Sveicam ilgdzīvotājus:
95 gados Teklu Melngaili
85 gados Annu Birutu Jagdu un
Vincentīnu Šķēli
80 gados Jūsmu Lindi, Broņislavu
Līberi un Kārli Rācenāju

Cesvaines pašvaldība
Sakrāj dzidras ūdens lāses
Savam laimes avotam.
Sakrāj spožas ceļa zvaigznes
Dzīves ceļam nākotnē.

Sirsnīgi sveicam savas kolēģes
Janu Mednieci un Irēnu Lecīti
skaistajā dzīves jubilejā!

Lai pietiek spēka darbus veikt, pēc
darba svētkus svinēt, pēc svētkiem
jaunus darbus sākt!
Cesvaines pirmsskolas izglītības
iestādes kolektīvs
Kad dienu dārzā
Domu pilni stāvi,
Neko Tev citu
Nevēlēsim mēs.
Kā vienīgi, –
Lai krāšņākas par pāviem
Tev puķes klēpjiem
Savu prieku nes.
To ziedu sēkliņas
Lai vienmēr būtu saujā,
No kurām līksme
Apkārt saknes laiž!
Lai skumīgie
Uz Tevi ceļu taujā,
Lai prāts tiem kļūst
No Taviem ziediem gaišs.

Esi vienmēr tikpat smaidīga un optimistiska, Inguna! Mums vajadzīgs tavs
pozitīvais starojums – tas mierina un stiprina! Sveicam tevi skaistajos šūpļa svētkos!
Cesvaines vidusskolas kolektīvs

Pateicības
Sirsnīgs paldies Cesvaines vidusskolas 1978.
gada absolventam Vairim Buļam par ﬁnansiālo atbalstu ķīmijas kabineta labiekārtošanā
un aprīkošanā.
Inese Āre, ķīmijas skolotāja
Lai arvien vēl labam darbam
ceļas Tava roka...
Vissirsnīgākais paldies cesvainietei Dainai
Nadeždai Kalniņai par atsaucību, iejūtīgu attieksmi un nesavtīgu palīdzību manai slimajai
māsai – Emīlijai Tropai.

Anta Godiņa Cēsīs

Miruši

Foto no skolas arhīva.
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Osvalds Kalnējs
1947. – 2007.
Ingars Žvagiņš
1990. – 2007.
Janina Romanova
1915. – 2007.
Veronika Čačka
1932. – 2007.
Andris Āboliņš
1951. – 2007.
Marta Skaidrīte Zute
1929. – 2008.
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