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Janvāris 2009. gads
"Cesvainei – 800" logo izvēlēts

Pasākuma dalībnieki varēja aplūkot gan
savu, gan skolasbiedru darbu.
"Cesvainei 800" logo ir izvēlēts.
Tas visu gadu kalpos par simbolu
pasākumos, kas notiks Cesvainē,
un jūs to redzēsiet ik avīzē.
Kā jau ziņots, logo autors ir
Imants Spridzāns, bet otro un trešo

Teātra pirmizrāde

Foto: Guna Graudiņa

vietu attiecīgi ieguva Māris Apfelbergs un Anna Akmene.
"Cesvainei – 800" pasākumu
darba grupa saka paldies visiem 72
darbu autoriem. Pašvaldības vadītājs Vilnis Špats pateicās ikvienam

skolēnam par ieguldīto darbu ar
vizuālās mākslas skolotājas Ērikas
Aļeksejevas veidotu diplomu. Diploms bija īpašs ar to, ka tajā varēja
redzēt pašu autoru radītos skiču
attēlus. Patīkamu pārsteigumu

Katrs skices autors saņēma
pateicību.
sagādāja Imants Spridzāns, kas visu
savu autoratlīdzību ziedoja, sagādājot
saldumus bērniem. Pasākumu kuplināja skolotāja Vita Krūmiņa un paši
skolēni, dziedot dziesmas.

Kā radušies nosaukumi Cesvaines ielām?
Sācies gads, kad Cesvainei svinēsim 800-gadi. Tāpat kā mēs savā
gadumijā mēdzam atskatīties uz paveikto, bijušo, kavēties atmiņās, mēģināsim atskatīties arī uz Cesvaines
pagātni. Pārāk tālu atmiņu kamolu
mums attīt neizdosies, bet to, kas notika pirms gadiem 60, to gan. Šoreiz
tas būs par ielām. Kādam no „Cesvainei 800” darba grupas locekļiem
bija ideja izstaigāt un atrast vērtīgo,
ievērojamo, interesanto katrā no 37
Cesvaines ielām. Kā un kad, kāpēc
tieši ar tādiem nosaukumiem Cesvainē veidojušās ielas? Vai kāds to
var pateikt?
Viens no cilvēkiem, kam par to
varētu būt kas zināms, ir Gunārs
Kornets. Viņš 90. gados bijis klāt pie
dažu ielu tapšanas. Gunārs domā,
ka ielu veidošanas un nosaukumu
došanas sākums meklējams apmēram 1950.gadā, kad nodibināja
Cesvaines rajonu.
– Pēc kādiem principiem un kritērijiem ielām piešķīra nosaukumus,
grūti teikt. Pirmās ielas nodēvēja
atbilstoši padomju laikā valdošajai
partejiskajai nostājai. Tā tapa Komjaunatnes, Suvorova, Pionieru,
Oškalna iela. Kāpēc Oškalna?
Cik no vēstures zināms, Otomārs
Oškalns, sarkano partizānu komandieris, Spruktu mežā izpildīja
soda operāciju pret nacionālajiem
partizāniem, tāpēc ar viņu kāda
saistība varētu arī būt. Rīgas iela
– kā jau katrā sevi cienošā pilsētā
un piedevām tā ved Rīgas virzienā.
Tāpat kā Madonas iela ved Madonas
virzienā. Raiņa iela arī bija viena no
pirmajām. Iemesls visiem skaidrs.
Kaut gan kāda dzejniekam saistība
ar Cesvaini? Parka ielā – pretī domei

– ir aleja, kur kādreiz bija
vecais ceļš. Ielas nosaukums saprotams, jo te ir
parks.
Patīkams pārsteigums
– Brīvības iela. Padomju
laikā vārds „brīvība” nebija populārs. Tur, kur
tagad atrodas Veidenbauma iela, bija kalns.
60. gados, kad tur sāka
būvēt privātās mājas,
izpildkomitejas priekšsēdētājs Ādolfs Kvēps
lika izstumt valni. Tā tur
radās ceļš. To var labi
redzēt, jo dažām mājām,
piemēram, Veidenbauma
14 mājas jumts ir zem
ceļa līmeņa.
Kad nodibināja saimniecību, sāka celt daudzdzīvokļu mājas. Tur, kur
internātskolai bija ābeļdārzs, uzcēla Krasta ielas
mājas. Iespējams, nosaukums radās tāpēc, ka iela
iet gar Sūlas upes krastu.
80. gados tapa Celtnieku
iela. Kad nodibināja kooperatīvu „Piesaule”, radās
Gravas, Saules, Upes ielas privātmājas.
Kāpēc tieši tādi nosaukumi? Iespējams,
veica iedzīvotāju aptaujas un pēc tam izvērtēja
variantus, bet privātmāju
rajonos tos izdomāja paši
iedzīvotāji.
Turpinājums sekos

17. janvārī Cesvaines Tautas teātris Cesvaines kultūras namā rādīja
pirmizrādi Rūdolfs Blaumanis "Kā
vecais Zemītis pašu nelabo redzēja".
Pašdarbnieki un režisore Alda Alberte izrādi iestudēja uz Ziemassvētkiem.
Lai atsauktu atmiņā šo svētku gaidīšanas
laiku, viņi nolēma iepriecināt arī cesvainiešus, vienīgo reizi rādot izrādi. Kāpēc
izvēlēta tieši šī luga, jautāju režisorei.
"Vispirms jau tāpēc, ka Blaumanis ir
mūsu novadnieks un viņa darbus ir salīdzinoši viegli spēlēt. Arī skatītājiem šīs
ar humora pieskaņu apvītās sadzīviskās
ainas ir viegli uztveramas.
Alda Alberte saka paldies pašdarbniekiem par regulāri apmeklētajiem
mēģinājumiem, kas ir svarīgs izdošanās
un veiksmes pamatnoteikums. Paldies
arī skatītājiem – cevainiešiem – par
atbalstu savējiem."
Režisore labprāt vēlētos izveidot jauniešu teātra studiju, tāpēc aktiermākslas
pamatu apgūšanai mīļi aicināti atsaukties skolēni.
.

–

Foto no muzeja arhīva

No kreisās: Anna (Sarma Blumfelde),
Ilze (Ilga Rumpe), Matīss (Ivars Auzāns).

Oškalna iela 60.gados. Skats uz internātu un slimnīcu.

Foto: Guna Graudiņa

Foto no muzeja arhīva

Skats no Rīgas ielas (krustojumā no Šļākas kroga) uz Raiņa ielu 60. gados.

Lappusi sagatavoja Guna Graudiņa

No kreisās: Sieriņš (Viktors Leimanis),
Marija (Agita Auzāne), Made (Biruta
Romančuka).
Pārējās lomas atveidoja Madaļa (Antra
Graudupe), Pēteris (Artis Strūds), Zemītis (Artis Svārpstons), Andžs (Margons
Akmens).

7. janvāra ārkārtas
domes sēdē:
Izdeva saistošos noteikumus Nr.1 „Par grozījumiem
Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.
gada 25. janvāra saistošajos noteikumos nr.3
„Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes budžets
2008. gadam”.
Apstiprināja domes 2008. gada budžeta plāna izpildi
ieņēmumos 27 18247 latu apmērā un izdevumos
2706548 latu.
Apstiprināja domes 2008. gada speciālā budžeta plāna
izpildi.
Apstiprināja domē saņemtos un izlietotos
ziedojumus.
Atzina, ka viena iedzīvotāja īpašumā esošā
lauksaimniecībā izmantojamā zeme atbilst teritorijas
plānojumam, kuru saskaņā ar plānu drīkst transformēt
par meža zemi.
Piekrita, ka no nekustamā īpašuma „Kalna Brieži”
atdalītajai daļai piešķir nosaukumu „Meža Brieži”.
Piekrita samaksāt par kancelejas precēm, kas
paredzētas vidusskolas ģeogrāfijas kabinetam, par
summu 50 lati no ziedojumu konta „Cesvaines
skola”.
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15. janvāra ārkārtas
domes sēdē:
Noteica, ka Cesvaines novada vēlēšanu komisija
darbojas 7 cilvēku sastāvā. Noteica, ka novada
vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš ir 2009. gada 23. janvāris.

Apmeklē Strenču pilsētu
10. janvārī Cesvaines pašvaldības pārstāvji viesojās
Strenču pašvaldībā. Starp Strenčiem un Cesvaini izveidojusies sadarbība, un šī bija cesvainiešu atbildes vizīte
mazpilsētā pie Gaujas. Cesvainiešus Strenčos sagaidīja
pašvaldības vadītāja Velga Graumane, izrādot Strenču
psihoneiroloģiskās slimnīcas teritoriju, iepazīstinot ar
slimnīcas darbu. Viesi iepazinās arī ar Strenču vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī pašvaldības
darbu. Vakarā abu pašvaldību darbinieki piedalījās atpūtas pasākumā Strenču kultūras namā. Dienas gaitā, puses
vienojās, ka sadarbība turpināsies, jo abām pilsētām ir
daudz kopīga un līdzīgi risināmu problēmu.

Pravoslavnije
Psihoneiroloģiskās slimnīcas apskate. Priekšplānā
– Strenču pašvaldības vadītāja Velga Graumane.

Uzstājas Maskavas koris
Tāpat kā pagājušā gadā – pareizticīgo Ziemassvētkos
– arī šogad Cesvainē viesojās Maskavas Pareizticīgo
vīru koris "Pravoslavnije pevčije". Jau vairāk nekā 10
gadus pēc Hermaņa Brauna fonda uzaicinājuma koris ik
gadu koncertē Rīgā un citviet Latvijā, tostarp otro gadu
pēc kārtas arī Cesvainē. Muzikālajās aprindās krievu
baznīcas koru dziedāšana allaž radījusi īpašu sajūsmu.
To vērojām arī Cesvaines publikā, kura izprazdama
nopietno mūziku un radīdama īpašo gaisotni, veldzējās mūzikas skanējumā. Krievijā šis koris pelnīti tiek
uzskatīts par labāko. Tā repertuārā ir dažādu gadsimtu
garīgā kormūzika, krievu komponistu darbus aranžējis
arī pats diriģents Georgijs Smirnovs.

Internātpamatskolā

Īstenots projekts „Uzziņas literatūra
Cesvaines internātpamatskolas bērniem!”
Cesvaines internātpamatskolā noslēdzies biedrības „Durvis” projekts
„Uzziņas literatūra Cesvaines internātpamatskolas bērniem!”, kuram
finansējums iegūts, pateicoties Madonas Novada fonda un Hipotēku bankas
atbalstam. Realizējot projektu, tika iegādātas un Cesvaines internātpamatskolas bibliotēkai uzdāvinātas jaunas,
ar krāsainām ilustrācijām bagātas
grāmatas 500 Ls vērtībā.
Īstenojot šo projektu laikā no septembra līdz decembrim, Cesvaines internātpamatskolas 1.- 9. klašu skolēni piedalījās izzinoša rakstura maratonkonkursā
„Atrodi grāmatā!”, kas norisinājās trīs
kārtās. Dažādu vecumposmu bērniem atbilstošus konkursa jautājumus, izmantojot
uzdāvinātās grāmatas, sagatavoja skolas
bibliotekāre M. Zvaigzne. Piedaloties
konkursā, skolēniem bija iespēja uzzināt
daudz interesantu faktu par dabu, dzīvniekiem, vēsturi, sportu, kultūru utt., novērtēt
grāmatu kā nezūdošu vērtību un attīstīt
iemaņas strādāt ar uzziņas literatūru. Par
katras konkursa kārtas atbildēm skolēni
saņēma atbilstošu novērtējumu, kas radīja motivāciju turpināt iesākto un uzlabot
savu rezultātu kopvērtējumā.
4. decembrī notika maratonkonkursa
„Atrodi grāmatā!” noslēguma pasākums,
uz kuru tika uzaicināti visi skolēni, kas
bija iesaistījušies kaut vienā no maratonkonkursa kārtām, un Madonas Novada
fonda un Hipotēku bankas pārstāvji. Pasākuma dalībniekus sveica skolotājas Sarmītes Zīles vadītā teātra pulciņa bērni ar

Foto no skolas arhīva

Piedaloties konkursā, skolēni uzzināja daudz interesanta.
izrādes fragmentu "Vardes kurkst kabatā”,
kuras turpinājums norisinājās bibliotēkā,
vēlreiz kopīgi aplūkojot iegādāto literatūru un aizrautīgi risinot krustvārdu mīklu,
kura bija sastādīta no šī projekta laikā iegādāto grāmatu nosaukumiem. Pasākuma
noslēgumā skolēni par labi padarītu darbu
saņēma diplomus un veicināšanas balvas
gan no konkursa organizatoriem, gan no
projekta atbalstītājiem, kā arī cienājās ar
gardu kliņģeri.

Projekts „Uzziņas literatūra Cesvaines
internātpamatskolas bērniem” bija laba iespēja iepazīties ar jaunu izzinoša rakstura
literatūru, ar konkursa palīdzību papildināt
skolēnu zināšanas un prasmes, tādējādi
sekmējot prasmju atjaunošanu grāmatu
lietošanā un izmantošanā, kā arī lietderīgi
pavadīt brīvo laiku, dodot iespēju apgūtās
zināšanas izmantot praktiskajā dzīvē.
Ilze Āboliņa, direktora vietniece
audzināšanas darbā

Saņemtas dāvanas no „Fazer maiznīcas”
Paulu Koelju ir teicis: „Ja tu kaut
ko vēlies, visa pasaule slepus sadodas
rokās, lai tev palīdzētu.” Cesvaines internātpamatskolas skolotāji un skolēni
jau ilgāku laiku sapņoja par jaunām,
labas kvalitātes bumbām, kas ļautu
bērniem pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Taču dažādu iemeslu dēļ šis sapnis
ilgu laiku nepiepildījās. Ziemassvētki ir
brīnumu laiks, un brīnumi tiešām notiek. Šoreiz mūsu sapni par bumbām
palīdzēja piepildīt „Fazer maiznīca”.
Pērnā gada nogalē Cesvaines internātpamatskolā kā īsti Ziemassvētku rūķi ar
lielu dāvanu maisu un laba vēlējumiem ieradās „Fazer maiznīcas” pārstāvji. Pirmā
tikšanās ar Evitu, Dināru, Arti, Janeku un
Raiti notika jau septembrī, kad „Fazer
maiznīcas” mārketinga un tirdzniecības
nodaļas darbinieku komandas veidošanas
projekta ietvaros šī grupa nokļuva Cesvainē ar mērķi izstrādāt sociāli aktuālu
projektu. Komanda veica dažādus uzdevumus un, nonākot mūsu skolā, izzināja
situāciju Cesvainē. Radās projekts par
bumbu dāvināšanu Cesvaines internātskolas skolēniem. Projekta ietvaros tika
paredzēts, ka katra no skolas 9 klasēm
saņems trīs bumbu komplektu – bumbu
volejbolam, basketbolam un futbolam.
Pirms Ziemassvētkiem „Fazer maiznīcas” komanda mums atveda dāvanas
– bumbas, – par kurām bijām sapņojuši
jau sen, un „Fazer maiznīcas” produkci-

Foto no skolas arhīva

"Fazer maiznīcas" pārstāvji skolai dāvina noderīgas lietas.
ju. Katrs skolēns, dodoties mājās ziemas
brīvlaikā, saņēma trīs dažādus „Fazer”
maizes kukulīšus un „Druvas” prjaņikus ar dzērveņu pildījumu, par kuriem
ļoti priecājās gan skolēni, gan skolēnu
vecāki. Dāvinātāji neaizmirsa arī skolas
darbiniekus.
Ļoti priecājamies un esam pateicīgi par
to, ka, par spīti valstī valdošajai krīzei, ir
atsaucīgi cilvēki un uzņēmumi, kas īsteno sociālos projektus. Pateicoties „Fazer
maiznīcas” dāvinājumam, Cesvaines in-

ternātpamatskolas skolēni brīvajā laikā
varēs aktīvi nodoties sporta aktivitātēm,
kas līdz šim bija problemātiski tieši kvalitatīva inventāra nepietiekamības dēļ.
Paldies „Fazer maiznīcas” komandai,
kas piepildīja mūsu sen loloto sapni!
Ilze Āboliņa, direktora vietniece
audzināšanas darbā

Guna Graudiņa
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Budžeta grozījumi
Saistošie noteikumi Nr.1 Cesvainē, 2008.gada 7.janvārī (protokols Nr.1, 2# )
Grozījumi Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos nr.3 „Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes budžets 2008.gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.pantu, 46.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu
1.Palielināt Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada budžeta ieņēmumus par 26722 latiem un apstiprināt 2008.gada ieņēmumus 2718247 latu apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
2.Samazināt Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada budžeta izdevumus par 21605 latiem un apstiprināt 2008.gada izdevumus 2706548 latu apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.
3.Samazināt Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada speciālā budžeta ieņēmumus par 439 latiem un apstiprināt speciālā budžeta ieņēmumus 188934 latu apmērā, samazināt
izdevumus par 260124 latiem un apstiprināt speciālā budžeta izdevumus 166815 latu apmērā saskaņā ar 3.pielikumu.
Domes priekšsēdētājs V.Špats

1. pielikums
2009.gada 7.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par grozījumiem Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Cesvaines pilsētas
ar lauku teritoriju domes budžets 2008.gadam”

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2008.gadam
Naudas līdzekļu atlikums 01.01.2008. Ls 36 628.-

IEŅĒMUMI.

Apstiprinātais
gada plāns
(latos)
2 691 525

Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no
Valsts kases sadales konta

9 956

0

9 956

100

0

100

Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata
gada ieņēmumiem

Rajona padome – finansējums projektam "Neslēpsim
savu skaistumu!"

767 426

0

767 426

Rajona padome – finansējums projektam "Atrodi
sevī saskaņu dejojot"

300

0

300

33 623

-1 816

31 807

200

0

200

5 500

-1 585

3 915

Rajona padome – finansējums pasākumam "Klasiskās mūzikas koncerts"

77 015

27 896

104 911

7 388

-313

7 075

Pārējo funkciju nodrošināšanai pašvaldībām no
rajona padomju līdzekļiem – pansionāts
Centralizēto eksāmenu administrēšana

25

0

25

600

22

622

Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par
kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai
kredītiestādēs
Pārējie iepriekš neklasificētie finanšu ieņēmumi- veselības apdrošināšana

210

-210

0

524

481

1 005

280
27 750
4 590
3 500

70
6 640
848
116

350
34 390
5 438
3 616

959

43

1 002

210

6

216

Par bēru izdevumiem
Atgriezta pārmaksa
Nodeva par notariālās darbības izpildi
Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju
saņemšana
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

200

15

215

813
1 500

0
-119

813
1 381

45

-8

37

450

-4

446

-132
-5

440
190

1 100
1 900
550
240
1 560
40
18

-9
68
154
72
10
-14
-3

1 091
1 968
704
312
1 570
26
15

Naudas sodi

572
195

36

0

36

Pārējie naudas sodi
Maksājumi tranzītā vidusskolai (z/s Piesaule)

1 700
1 530

-30
0

1 670
1 530

950

21

971

Maksājumi tranzītā domei
Maksājumi tranzītā sociālās aprūpes nodaļai

350

9

359

Mācību maksa
Ieņēmumi no vecāku maksām
Ieņēmumi par ēdināšanu pansionātā
Ieņēmumi no vecāku maksām par mūzikas skolu
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem- dome
Ieņēmumi par nomu –dome
Ieņēmumi par nomu – vidusskola
Ieņēmumi par nomu – sporta zāle
Ieņēmumi par nomu – kultūras nams
Ieņēmumi par nomu – veselības centrs
Ieņēmumi par nomu Kraukļu skola
Telpu noma – mūzikas un mākslas skola
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanasmed.instrumentu noma
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas –vidusskola
Auto skolas automašīnas nomas maksa

90

25

115

250
800

211
-337

461
463

20

0

20

360

-360

0

75
40
2 666

0
-40
0

75
0
2 666

3 241

1 222

4 463

19 800

2 394

22 194

6 000

0

6 000

170
70
30
137
9 905
80 000

0
0
0
0
-9 547
0

170
70
30
137
358
80 000

3 300
20
624
3 857
0
60

418
-8
0
643
30
-60

3 718
12
624
4 500
30
0

82 914

0

82 914

216
1 400

0
60

216
1 460

5
900
2 600
2 800
30

-3
-45
750
171
-5

2
855
3 350
2 971
25

Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo
pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei

6 000

0

6 000

Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

78 249

0

78 249

Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu
transferti pašvaldībām -nodarbinātība

8 309

315

8 624

Bezmaksas interneta un datoru izmantošana

2 190

0

2 190

Mērķdotācijas pašvaldību kapitālajiem izdevumiemCesvaines vidusskola

913 301

0

913 301

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai

26 000

-1 656

24 344

388 586

1

388 587

55 182

0

55 182

2 365

70

2 435

Nosaukums

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo
gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm
iepriekšējo gadu parādi

Maksājumi par veļas mazgāšanu pirmsskolas izglītības iestādei
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi(Interreg)
Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu
Dotācija lauku atbalsta konsultantiem
No Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
Maksājums Cesvaines bibliotēkai
Maksājums mūzikas un mākslas skolai
Dažādi ieņēmumi
Talkas organizēšanas ieņēmumi
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Kredīts ūdenssaimniecībai
No Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītā dotācija pašvaldības (pagasta, novada)
pamatbudžetam
Pārējās dotācijas
Dotācija brīvpusdienām

Izglītības funkcijas nodrošināšanai no valsts dotāciju
un mērķdotāciju sadales
Izglītības funkcijas nodrošināšanai – 5.,6.gadīgo
apmācībai
Pārējo valsts budžeta dotāciju un mērķdotāciju sadales ieņēmumi-sociālajiem darbiniekiem
Izglītības funkcijas nodrošināšanai no rajona padomju līdzekļiem – mūzikas skola
No rajona mācību grāmatām
Kultūras funkcijas nodrošināšanai no rajona padomju
līdzekļiem
Kultūras funkcijas nodrošināšanai no rajona padomju
līdzekļiem – tautu tērpu iegāde
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Izmaiņas
(latos)

Izmainītais
gada plāns
(latos)

26 722

2 718 247

20 786

0

20 786

1 918

0

1 918

3 000

250

3 250

8 619

0

8 619

Rajona padome – kultūras pasākums "Teātris pagalmos"
Rajona padome – kultūras pasākums garīgās mūzikas
dienas
Rajona padome – kultūras pasākums "Vecmāmiņ,
uzdrošinies dzīvot ar prieku!"

Ieņēmumi par zemes nomu
Nomas maksa par zvejas limitu
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem – personāla ēdināšana
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes
iestādēs
Uzturēšanās pansionātā
Ieņēmumi no pacientu iemaksām
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Kultūras nama ieņēmumi
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi
Kraukļu bibliotēkas abonements
Par avīzi "Cesvaines Ziņas"
Auto kursi
Kafejnīcas ieņēmumi
Ieņēmumi par ēdināšanu

250

0

250

210

0

210

275

0

275
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3. pielikums

2009.gada 7.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par grozījumiem Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Cesvaines
pilsētas ar lauku teritoriju domes budžets 2008.gadam”

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes speciālā budžeta 2008.gada
ieņēmumi un izdevumi
Atlikums
01.01.2008.

Ieņēmumi
2008.gadā

Izdevumi
2008.gadā

Privatizācijas fonds

2035

95

1751

Dabas resursu fonds

703

4776

2495

Autoceļu fonds

3444

183995

162569

Pārējie ieņēmumi
Kopā

117
6299

68
188934

166815

Cesvaines Ziņas
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Zemniekiem
Projekti
lauksaimniekiem
Informācija par aktivitātēm lauksaimniekiem,
uzņēmējiem un pašvaldībām, kuras ir atvērtas vai
arī tiks atvērtas turpmākajā laikā.
1.Lauku saimniecību modernizācija. Iesniegumu pieņemšana notiks no 2009. gada 9.februāra līdz
2009. gada 9. martam.
2.Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2009. gada 9.
februāra līdz 2009. gada 9. martam.
3.Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2009.
gada 5. janvāra līdz 2009. gada 5. februārim.
4.Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai. Otrās kārtas projektu iesniegumu
pieņemšana notiks no 2009.gada 15.janvāra līdz
2009.gada 31.martam.
5.Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai
(ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību
dažādošanu). Ceturtās kārtas projektu iesniegumu
pieņemšana notiks no 2009.gada 9.februāra līdz
2009.gada 9.martam.
6.Tūrisma aktivitāšu veicināšana. Otrās
kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no
2009.gada 9.februāra līdz 2009.gada 9.martam.
Tiešais saits: www.lad.gov.lv
Sīkāka informācija pie zemnieku konsultantes
– tel. 64852359

Aicina izpirkt
lauku zemes
Šogad pēdējo gadu var izpirkt lauku zemes,
tādēļ, lai lauku zemes izpirkšanas process noritētu
sekmīgi, zemes izpircējiem ir nepieciešams ievērot
dažus svarīgus termiņus.
Pirmkārt, ir jāpārliecinās, vai Valsts zemes
dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts zemes robežu
plāns. Katrs lauku zemes izpircējs šo informāciju
var pārbaudīt VZD mājas lapā, sadaļā „Publikācijas
un statistika.”
Otrkārt, līdz 2009. gada 31. augustam lauku zemes izpircējiem jāiesniedz VZD reģionālās nodaļas
birojā iesniegums lēmuma par zemes piešķiršanu
īpašumā par samaksu pieņemšanai. Atkarībā no
saņemto iesniegumu skaita VZD reģionālā nodaļa
lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu
pieņems mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas,
bet ne vēlāk kā līdz 2009. gada 30. oktobrim.
Treškārt, ja persona ir izpildījusi visas noteiktās
prasības, tad pēc VZD lēmuma saņemšanas tā var
doties uz „Hipotēku un zemes banku”, lai noslēgtu
līgumu. Personai zemes izpirkuma līgums jānoslēdz
ne vēlāk kā līdz 2009. gada 30. decembrim.
Ja līdz 2009. 31. augustam VZD netiks iesniegts
zemes robežu plāns, VZD nebūs saņēmis personas
iesniegumu lēmuma pieņemšanai, kā arī, ja līdz 2009.
gada 30. decembrim līgums par zemes izpirkumu
nebūs noslēgts, VZD reģionālās nodaļas lēmums
par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu zaudēs
spēku un lauku zemes potenciālais izpircējs zaudēs
iespēju izpirkt zemi par tās kadastrālo vērtību, kā
arī zaudēs jau ieguldīto priekšapmaksu, kas veikta
privatizācijas sertifikātos pirms zemes kadastrālās
uzmērīšanas.

Paaugstināts PVN
SIA "Cesvaines komunālie pakalpojumi"
atgādina, ka jaunais gads sācies ar izmaiņām nodokļu likumdošanā. PVN likme ir 21 %. Līdz ar
to paaugstināta maksa par ūdeni, kanalizāciju un
atkritumiem.
SIA "Alba" informē, ka ar š.g. 1. janvāri paaugstinājušās atkritumu konteineru izvešanas cenas. 0,14
m3 konteinera izvešana maksā Ls 1,75, 0,24 m3 – Ls
3,01, bet 1,1 m3 – Ls 13,82.
Atkritumus izved katru trešdienu.
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2. pielikums
2009.gada 7.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par grozījumiem Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju
domes 2008.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes budžets
2008.gadam”
Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes pamatbudžeta izdevumu plāns 2008.gadam

Atlīdzība

Preces un
pakalpojumi

Procentu
izdevumi

Pamatkapitāla veidošana

Sociālie
pabalsti

Kredīta
pamatsummas
atmaksa

Izdevumi
kopā

Dome
Būvvalde
Sabiedriskā kārtība
Rezerves fonds
Dome kopā:
Grāmatvedība
Vidusskola
Skolas būvniecība

107731
0
0
0
107731.3
36077
537791
0

41731
4546
426
0
46703
6549
124774
200

0
0
0
0
0
0
0
7321

753
0
0
0
753
110
2837
919710

150
0
0
0
150
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
6413

150365
4546
426
0
155337
42736
665402
933644

Vispārējā pirmsskolas
izglītības iestāde

184104

40081

0

50

100

0

224335

Mūzikas un mākslas
skola

101234

10369

0

1064

0

0

112667

Skolu savstarpējie
norēķini

0

23012

0

0

0

0

23012

Izglītība kopā:
Sociālais dienests
Sociālās aprūpes nodaļa
Bāriņtiesa
Soc. aprūpe kopā:
Labiekārtošanas nodaļa
Labiekārtošana kopā:
Kultūras nams
Kraukļu bibliotēka

859206
22068
52856
11779
86703
36347
36347
38678
8733

204985
2946
65361
704
69011
9351
9351
25968
3644

7321
0
0
0
0
2722
2722
0
0

923771
0
585
0
585
80750
80750
0
678

100
17358

6413
0

0
17358
0
0
0
0

0
10800
10800
0
0

2001796
42372
118802
12483
173657
139970
139970
64646
13055

Pils (muzejs)
Pašvaldības aģentūra
“Cesvaines tūrisma
centrs"
Cesvaines bibliotēka
"Cesvaines Ziņas"
Kultūra kopā:
Zemes dienests
Zemnieku konsultants
Kopā
Izdevumi kopā

26923

20228

6458

17858

0

13260

84727

0

7559

0

0

0

0

7559

31029
6023
111386
4681
3812
8493
1209866

8219
2046
67664
1299
291
1590
399304

0
0
6458
0
0
0
16501

2719
0
21255
5682
0
5682
1032796

0
0
0
0
0
0
17608

0
0
13260
0
0
0
30473

41967
8069
220023
11662
4103
15765
2706548
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Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domē saņemtie un izlietotie ziedojumi 2008. gadā
Atlikums uz 01.01.2008.

Saņemtie ziedojumi

Izlietotie ziedojumi

7225

8862

9907

"Jaunais laiks" pauž viedokli par valstī notiekošo
Partijas "Jaunais laiks" (JL)
Saeimas frakcijas deputāti aktīvi pauž savu nostāju par šobrīd
valstī notiekošo. Kā „Cesvaines
Ziņām” ziņoja frakcijas sabiedrisko attiecību konsultante Laila
Timrote, JL ir ticies ar Latvijas
Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču un Finanšu un kapitāla
tirgus komisijas priekšsēdētāju
Irēnu Krūmani, lai pārrunātu aktualitātes, kas saistītas ar Latvijas
nodomu protokolu Starptautiskajam Valūtas fondam. JL deputātus
satrauc izskanējušie pieņēmumi,
ka tuvākajā laikā vēl būtiski
jāpalielina nodokļi, jāsamazina
algas, jāiesaldē pensijas. No šādas valdības rīcības cietīs sociāli
neaizsargātie Latvijas iedzīvotāji
un šādi soļi neveicinās krīzes pārvarēšanu, bet gan to padziļinās.
Valdība acīmredzot nenovērtē to,
cik sabiedrība ir tuvu sociālajam
sprādzienam laikā, kad pieaug
bezdarbs un samazinās iedzīvotājiem pieejamie naudas līdzekļi.
JL uzskata, ka arī mītiņš Doma
laukumā un vēlāk notikušais pie
Saeimas ēkas pierāda, ka valdība

mūsu valstī beigusi pastāvēt. Šī
valdība nespēj garantēt ne ikdienas darbu, ne mērķtiecīgu krīzes
pārvarēšanas plānu. Visatļautība
valsts augstākajā līmenī novedusi
pie visatļautības arī uz ielām.
Valstī notiekošais apliecina,
ka valdība nekontrolē situāciju
un nav spējīga nodrošināt pat ikdienas darbu un garantēt Latvijas
iedzīvotājiem drošību un iztiku.
Valdība pēdējā gada laikā pieņēmusi sabiedrībai nesaprotamus
un nepieņemamus lēmumus un
jau šobrīd skaidrs, ka pašreizējie
ministri nav spējīgi atbildēt par
savām pārraudzības jomām. Valdība taupa līdzekļus uz iedzīvotāju
rēķina, nespējot piedāvāt risinājumu krīzes pārvarēšanai. Atsevišķi
valdības ministri demonstrējuši
ārkārtēju nekompetenci, pierādot,
ka nespēj atbildēt par saviem
vārdiem un apkauno valsti arī
starptautiski.
JL uzskata, ka vienīgā izeja
no krīzes, ir jaunas vēlēšanas. Lai
to panāktu, jāgroza Satversme vai
Valsts prezidentam šis parlaments
jāatlaiž, bet tas prasa vairāk laika,

Cesvaines Ziņas

nekā valsts un tās iedzīvotāji šobrīd var atļauties.
JL piedāvā ietaupīt valsts
līdzekļus, samazinot izdevumus
Saeimas apakškomisiju uzturēšanai. Šādi, pēc JL aprēķiniem, tiktu
ietaupīti ap 425 tūkstošiem latu.
Šobrīd Saeimā darbojas vienpadsmit apakškomisijas, kuru uzturēšana pērn valstij izmaksājusi
425 tūkstošus latu, no tiem 400
tūkstoši latu maksāti deputātiem
par apakškomisiju apmeklējumiem, bet 25 tūkstoši latu izmaksāti piemaksās apakškomisiju
vadītājiem un sekretāriem. Tāpat
JL piedāvā uz pusi samazināt
līdzekļus, kas paredzēti Saeimas
deputātu ārzemju komandējumu
samaksai.
Tāpat JL uzskata, ka nav
iespējama divu sistēmu – tieslietu un iekšlietu – sapludināšana
vienā. Tādā veidā netiks panākts
publiski paustais ekonomiskais izdevīgums, bet gan būtiski traucēts
darbs abu ministriju pakļautības
un pārraudzības iestādēs.
JL nosūtījis vēstuli Ministru
prezidentam Ivaram Godmanim,

prasot piešķirt Latvijas Radio (LR)
darbības nodrošināšanai steidzami
nepieciešamos 500 tūkstošus latu,
ko JL rosina piešķirt no Latvijas
Radio un televīzijas centra uzkrājumā esošajiem 28 miljoniem latu.
JL nosūtījis vēstuli Ministru
prezidentam Ivaram Godmanim,
prasot skaidrot, vai plašsaziņas
līdzekļos izskanējusī informācija
par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) apvienošanu ar citu tiesībsargājošu iestādi
atbilst patiesībai. Pasliktinoties
ekonomiskajai situācijai, valstī pieaug korupcijas riski. Taču izskatās,
ka premjers tā vietā, lai stiprinātu
iestādi, kas pierādījusi savas spējas
cīnīties ar korupciju arī augstākajos
valsts līmeņos, iecerējis to faktiski
likvidēt. KNAB acīmredzami traucē valdošās koalīcijas politiķiem,
kas vairāku gadu garumā ar jebkuriem līdzekļiem centušies politiski
izrēķināties ar veiksmīgi strādājošo
iestādi un tās vadību.

Sagatavoja Guna Graudiņa
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Stāsts

Degunu augšā un uz priekšu!
Gada nogalē Latviju pāršalca
un joprojām nav beigušās runas
ar un par ekonomisko situāciju
Latvijā. Kā pa ķēdi aizgāja ziņa
– krīze, krīze, tiek rīkotas protesta akcijas, parakstītas vēstules,
ķengāta valdība… Pat tie, kuriem šķietami viss kārtībā un par
finansiālām grūtībām it kā nekas
neliecina, sāk aizdomāties, bet
ja nu tomēr…. Dzirdēts, ka ir
iestādes, kurās, lai vēl vairāk
nemusinātu jau tā saspringušos
cilvēkus, vārdu krīze aizliegts
lietot. Ja nu galīgi nevarot, tad
lai sakot – ķeza.
Bet mans stāsts šoreiz nebūs
ne par krīzi, ne ķezu. Runāsim par ko tīkamāku. Tikos
ar dzīvespriecīgiem, bēdu
nesagrauztiem cilvēkiem. Šo
ģimeni valstī notiekošās nebūšanas tieši neskar, un viņi
cenšas uz dzīvi raudzīties pozitīvi. Tā ir Gaida Brilovska,
kura dzīvo Kārzdabas „Lejas
Sklaubās”.
Tikšanās iemesls ir Gaidas
apaļā jubileja. Viņa saka, ka šis
ģimenē ir apaļu gadadienu gads,
jo kopā ar vīru Jāni rudenī gaidāmas sudrabkāzas, 85. jubileja
ir arī mammai un 18 gadi jaunākajai meitai.
Gaida dzimusi un skolojusies
Rīgā, kur vēl šodien dzīvo viņas
mamma. Mammas dzimtā puse
ir Kārzdaba. Tā kā Gaidai labāk
tomēr patīk lauki, nevis Rīga
un tās burzma, tad pirms 25 gadiem pārnākuši dzīvot uz „Lejas
Sklaubām”. Gaida ir diplomēta
bioloģe – ķīmiķe un Cesvainē
sākusi strādāt savā profesijā
– Cesvaines internātskolā un
kādu laiku arī vidusskolā. Tajā
laikā populāri bija pārvākties
uz dzīvi laukos, veidot savu
saimniecību. Tad arī Gaida,
vīramātes pierunāta, nopirkusi
govi. Sākusi ar vienu, līdz to
skaits pieaudzis līdz 35. Tā
Gaida un Jānis 14 gadus slauca
govis, vāca sienu un skābsienu,
dzirdīja teliņus un darīja visus
lauku darbus.
Gāja laiks un apstākļi mainījās, piena ražošanai ceļā tika
likti arvien lielāki sprunguļi. Un
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tad, kad rūpnīca piena naudu nav
maksājusi mēnešiem ilgi, Gaida
nolēmusi to izņemt sierā. Reiz
bijis tā, ka pat pustonnu siera
veduši uz Rīgu pārdot. Attīstīt
lopkopību traucēja arī tas, ka
trūka savas zemes. Govis uz
ganībām nācās dzīt pat 4 kilometrus. Bet tad negaidīti nācis
darba piedāvājums no firmas
„Materm”, kas tirgo vilnas segas un ortopēdiskos matračus.
Gaida, pašai negaidot, uzvarējusi
konkursā un pieņemta darbā. Tikai tad sākusi domāt, vai viņai
to vajag. Bet tomēr sāka strādāt
firmā, paralēli slaucot 35 govis.
"Tas laiks bija ļoti saspringts",
stāsta Gaida, "no rīta izslaucām Gaida uz kamieļa Ēģiptē. Ziemassvētkos ar meitu Līgu un mazgovis un devāmies prezentācijās.
meitiņām - Aigu, Unu un Lauru.
Pa vienu vakaru tādu bija trīs un
katru dienu nobraucām ne vienu
vien simtu kilometru. Mājās
pārbraucām ap vieniem, diviem
naktī un no rīta piecos atkal cēlāmies un gājām uz kūti. Tādā
ritmā tas turpinājās trīs gadus,
līdz beidzot pārdevām visu ganāmpulku. Atteicos arī no darba
„Matermā”, jo tad jau bijām saslimuši ar ceļošanu. Un kuram
darba devējam tad vajadzīgs
darbinieks, kurš mēnesi strādā
un divus nav darbā, jo ceļo."
Foto no personiskā arhīva
Tagad, kad Brilovskiem govAr
meitu
Ilzi
pie
Moreno
ledāja.
Aiz muguras - Čīle.
ju vairs nav un arī prezentācijās
nav jābrauc, viņi apceļo pasauli.
Pēdējā gada laikā ir apceļota Ar- izvēlēties tikai to, kas interesē. ēdināšanas iestādes darbība ir
gentīna, Brazīlija, Jaunzēlande, Ja lijis lietus – nerēķinoties ne pakļauta daudziem un dažādiem
Ķīna, Sicīlija, Ēģipte, Fidžī sa- ar vienu, devušies tālāk.
kontroles dienestiem un Gaidai
las, Eiropu nemaz neskaitot. PaAr ko Gaida un Jānis no- nav vēlēšanās ar tiem cīnīties.
gājušajā vasarā tika apceļoti arī darbojas šobrīd? Vasarā viņi au„Mēs baudām dzīvi, jo kāda
visi „Dižās Baltijas apceļošanas dzējuši un realizējuši zemenes, jēga naudu turēt bankā? Nav taču
tūres” objekti – kopā 36 vietas bet tagad remontē savu „Lejas zināms, kas ar to notiks rīt. Vienu
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Kā Sklaubu” māju. Kāpēc to dara no nākamajiem braucieniem plāsmejas Gaida, ceļošana ir kā paši? Esot jau mēģināts algot nojam uz Ameriku un mēģināsim
narkotikas, viņi jau bez tās vairs strādniekus un uzkrāta ne jau tā vēlreiz doties uz Taizemi, jo ienevarot iztikt. Pirmo reizi ceļoju- labākā pieredze, remontējot Rī- priekšējo reizi apstākļi sakrita tā,
mā aizbraukuši pirms 14 gadiem, gas māju. Sapratuši, ka nav jēgas ka galamērķi nesasniedzām.
un tā pamazām tas sācies. Tad, izdot nepamatoti lielu naudu par
Lai visiem pietiek spēka, izkad ceļošana ar firmām sākusi neizdarītu vai nekvalitatīvu dar- turības un, protams, optimisma
likties vienveidīga un tūristi ne- bu. Ja jau reiz šobrīd nav algota šajos sarežģītajos laikos. Lai
tieši spiesti uz šopingošanu, kad darba, tad kāpēc gan remontu arī kā, bet degunu augšā un uz
uzbāzīgie vietējie ir gatavi darīt neveikt pašiem? Tas, ka šobrīd priekšu, kā savulaik teicis Ojārs
visu, lai tikai pārdotu savu pre- viņiem nav darba, Gaidu neuz- Vācietis: – „Mums nav kam tilci, Gaida un Jānis izmēģinājuši trauc, jo uzskata, ka, ja grib, to tus un lielceļus prasīt.” Arī šajos
ceļot ar savu auto. Tas paticis, jo var atrast. Ja gribētu, viņa varētu laikos vajag tikai rakt.”
nebijis jāskatās vietas un lietas, dzīvot un strādāt Rīgā – kafejGuna Graudiņa
ko rāda visiem, bet paši varējuši nīcā, kuru iznomā, bet jebkuras

Cesvainē, 2008.gada 11.decembrī
(domes sēdes protokols Nr.16, 19#)

Par dzīvokļa pabalstu

Grozījumi ar Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada
7.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2.Izdoti pamatojoties uz likuma „Par
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 35.panta piekto daļu

Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas
kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu.
2. Dzīvokļa pabalsts paredzēts siltumenerģijas piegādes apmaksai
un individuālās apkures cietā kurināmā iegādei.
3. Ģimene - sociālā grupa, kuras locekļus vieno laulība vai asinsradniecība, kopēja sadzīve, savstarpēja palīdzība, kopīga faktiskā dzīvesvieta un kopēja saimniecība.

Pabalsta apmērs, izmaksas kārtība

4. Dzīvokļa pabalsta apmērs ir Ls 30.
5. Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā.
6. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, persona iesniedz iesniegumu Cesvaines sociālajā dienestā un šādus dokumentus:
6.1. izziņu par deklarēto dzīvesvietu;
6.2. izziņu par atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam;
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6.3. rēķinu par saņemto siltumenerģiju.
7. Dzīvokļa pabalstu var pārskaitīt dzīvokļa izīrētāja (īpašnieka) vai
komunālo pakalpojumu sniedzēja kontā vai izmaksāt pabalsta saņēmējam kurināmā iegādei.

Personas, kuras ir tiesīgas saņemt dzīvokļa pabalstu

8. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei (personai), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss un kuras deklarētā pamatdzīvesvieta ir Cesvainē vai Cesvaines lauku teritorijā, un kura līdzdarbojas
sociālā dienesta noteiktajos pasākumos.
(Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada 7.janvāra
saistošo
noteikumu Nr.2 redakcijā)

Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

9. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu persona var apstrīdēt Cesvaines pilsētas ar lauku domē, bet tās lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
10. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.februārī.
(Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada 7.janvāra
saistošo noteikumu Nr.2 redakcijā)
Domes priekšsēdētājs V.Špats

Cesvaines Ziņas

Jānis Arvīds Mednis

Medņu dzimtas specvienība
(Jānis IV pie Pjera III)

Raksts tapis pateicībā Inārai un Madarai Caunītēm, Terēzei un Teherijam Normandiem par veiksmīgu
pasākuma organizēšanu un īstenošanu.
Ar ceļojumu aprakstiem šodien ļaudis izbrīnīt pagrūti. Preses izdevumos tēlaini aprakstīti tuvi un tāli
ceļojumi par mazpazīstamām vai pilnīgi nezināmām
pasaules valstīm, salām un malām. Tiesa gan, mazliet
vienveidīgi. Kā saka, ceļotājs aizbraucis, pavērojis,
ko šie ēd, kā dzīvo, pats pastaigājies, tradicionāli ievērojamākās vietas aplūkojis, atpūties un – bai, bai
– dodas mājup. Līdzīgā veidā pats esmu pietiekami
daudz pasaulē pabijis un redzēto aprakstījis. Šoreiz
viss notika krietni savādāk un, pastāstot par to, gribu
rosināt arī citus padomāt, ja atrodat ko uzmanības
vērtu – izmantojiet. Kā saka, katrā pupu miziņā tomēr
savs kodoliņš atrodams.
Ir jau labi arī tāpat vien aizbraukt, kā saka, palustēties un viņu sasniegumus apbrīnot. Kā daudzi dara.
Atstājam viņiem vairāk vai mazāk savu naudiņu un
viss. Neizmantota un novārtā paliek iespēja ārvalstīs paziņas, draugus iegūt, atpazīstamāku padarīt
Latviju.
Tālab pastāstīšu savu, manuprāt, ierosinošu dzimuša zemniekdēla, krauklēnieša, šoruden notikušu
neparastu ceļojumu. Ievadam, izpratnei un skaidrības
labad – vietām ar nelielu atkāpi pagātnē.
Esmu pieredzējis ceļotājs. Nu, vērtējiet paši! Kara
laikā mani bez maksas no dzimtā Kraukļu pagasta
aizvizināja uz Vāciju. Tur kara nobeigumā, pa reizei
no uzbrucējiem atšaudīdamies, pa reizei ierakumus
rakdams, kājām pārstaigāju šo zemi no austrumu
līdz rietumu robežai. Pēc kapitulācijas, kara beigās
krievi par pliku velti kopējā gūstekņu barā aizveda
uz pasaules viņu malu Tālajos Austrumos, lai piespiedu kārtā mūs par padomju cilvēkiem pārtaisītu.
Lai Dieva miers tiem, kas neizturēja, slimību un
bada novārdzināti, tur palika uz mūžu. Liktenis bija
lēmis, es atgriezos. Pēc trīsdesmit gadiem, tad gan
bija jāmaksā, toties gandarīts aizbraucu vēl tālāk – uz
Sahalīnu un Kamčatku. Tad apbrīnojamā kārtā kuģoju
pa Kluso okeānu līdz Indonēzijai un piedevām vēl
pāri ekvatoram – uz Vladivostoku. Bet apetīte rodas
ēdot, īstenojot padomjlaika saukli: „Varen plaša mana
zeme dzimtā…” no Krievzemes ziemeļu tundrām
aizbraucu līdz turku robežām Aizkaukāzā. Pēcāk,
padomju impērijai sabrūkot, divatā ar dzīves biedri
automašīnā krustām šķērsām izbraukājām Eiropu. No
Skandināvijas pussalas ziemeļos līdz Itālijai Apenīnu pussalā, Eiropas dienvidos. Tad sacīsim, rēķinot
tepat no Paņevežas Lietuvā uz Portugāli Eiropas
galējo rietumu malā. Piedevām vēl riņķu riņkiem pa
Vāciju un Franciju. Tad tika piedāvāta iespēja nokļūt
Amerikas rietumkrastā. Ar pateicību izmantojām un
ierastā manierē iepazinām turienes lielpilsētas, kalnus,
ielejas un tuksnešus. Un tas kopumā nav maz viena
cilvēka mūžā.
Apdomāju, novērtēju savu veikumu, domās piebilstot: "Nu, Jāni, pietiek! Laiks pierimt, cilvēkam
nav jābūt pārlieku negausīgam. Tuvojas taču mūža
83. gadadiena, laiks remdēties atmiņās!" Ziemā
varētu sēdēt siltā istabiņā, pie krāsns atstutējies, bet
vasarā zvilnēšu dārzā piesaulītē. Un revidēšu atmiņas.
Bārstīšu labas pamācības, ja gadīsies kāds klausītājs,
stundām ilgi, piemēram, stāstīšu ne tikai par pasaulē
pieredzēto, piedzīvoto, bet kā allažiņ veci ļaudis par
savām esošām un pārciestām kaitēm. Kā saka, pēc
vecvecā meldiņa – "Cik daudz uz pasaules ļaužu un
katram savāda kaite…"
Tā pašam likās laba doma un vecumdienās rāmam,
veselīgam dzīves veidam atbilstoša. Taču negaidīti
dzimtas jaunākā paaudze piedāvāja ļoti neparastu
variantu braucienam uz Franciju. Proti, izmantot
franču puses aicinājumu organizēt dzimtai piederošo
delegācijas tikšanos ar līdzvērtīgu un kopīgu interešu ģimeni – dzimtu viņu zemē. Kārdinošai izdevībai
vēlreiz aizbraukt uz Franciju, daudzu cilvēku sapni
Parīzi ieskaitot, atteikt nebija iespējams. Bez tam, kas
attiecas tieši uz Parīzi, tad man „veci rēķini”.
Turpinājums sekos
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Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve

Līguma „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Cesvainē”,
līguma Nr. 2001/LV/16/P/PE/007
- 4.14, realizācijas ietvaros regulāri notiek tehniskās un mēneša
sapulces.
Šā gada 4. jūnijā tika noslēgts līgums starp SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” un
konsorciju „Koger un Partneri”
par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi Cesvainē. Projekta
realizācijas laikā tiks veikti darbi, kuru kopējā vērtība ir 1 887
096,12 eiro ( viens miljons astoņi
simti astoņdesmit septiņi tūkstoši
deviņdesmit seši eiro, 12 centi).
66% no šī projekta kopējām attiecināmajām izmaksām finansē
Eiropas Savienība.
Uzņēmēja izskatīšanai iesniegtais skiču projekts ir saskaņots. Ir
izstrādāts un saskaņots tehniskais
projekts.
Būvuzņēmējs iebūvējis sakaru
līnijas kabeli no Pils un Dārzu
ielas krustojuma līdz ceļamajām
attīrīšanas iekārtām.
Turpmākos projektā paredzētos
būvniecības darbus uzsāks atbilstošos laika apstākļos.
Jānis Vanags, SIA „Cesvaines
komunālie pakalpojumi” tehniskais
speciālists

5.februārī plkst. 18.30 Pils
ielā 4 (Dīķa mājā) Cesvaines
mākslinieku biedrības pirmā
sanāksme.
Darba kārtībā: jaunu biedru
uzņemšana, iespējas un izaugsme
radošai improvizācijai Cesvaines
pilsētas kontekstā un ārpus tās.
Gaidīti visi. Var ņemt līdzi arī
"groziņus".
Paredzamās darbības sfēras:
koka mākslinieciskā apdare, glezniecība, tēlniecības pamati, jauka
sabiedrība.
Imants Spridzāns, tālr. 29189543

Lūdzam
atbalstīt!
2009. gada jūlijā paredzēts „Cesvainei 800” svinību noslēguma kulminācijas pasākums. Šā pasākuma
ietvaros „Cesvaines mākslinieku
biedrība” , reģ.nr. 4000129452, Pils
ielā 4, Cesvainē organizē tēlniecības
simpoziju (4 dienas) un klasiskās fotogrāfijas mākslas pamatu apgūšanu
līdz pilnīgai fotokartīšu izgatavošanai
un izstādīšanai. Visus darbus apskatei
plānots izlikt un atstāt Cesvainē iedzīvotāju un tūristu apskatei.
Šī pasākuma organizācijas nolūkos
vēlamies lūgt atbalstīt mūsu mērķi ar
materiālu ziedojumu, kas palīdzēs
īstenot idejas dzīvē.
Jau iepriekš pateicoties, Imants
Spridzāns, (CMB biedrs)
Nr. 1(187) 2009. gada 27. janvārī
Izdevējs: Cesvaines pilsētas ar lauku
teritoriju dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 600 eks.
Redaktore – Guna Graudiņa,
tālr.64852030
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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Paldies!
Pērnā gada 6. novembrī Cesvaines
pilī tika svinēti manas grāmatiņas „Īsi
stāsti un pasakas” atvēršanas svētki.
Par grāmatas izdošanu un svētku
sarīkošanu vislielāko pateicību esmu
parādā Sanitai Dāboliņas kundzei.
Paldies arī jaunajai, talantīgajai māksliniecei Meldrai Bērziņai, mākslas
skolotājai Vitai Krūmiņas kundzei,

Dzimuši
datorsalicējam Reinim Birzniekam
un Cesvaines mūzikas un mākslas
skolas un pils darbiniekiem!
Sirsnīgs paldies jaunajiem mūziķiem, kuru izpildītās mūzikas skaņas
skan manī vēl šodien! Paldies visiem
vakara viesiem par brīnišķīgajiem
ziediem! Paldies visiem, kuri atnāca,
un tiem, kuri nevarēja būt klāt, bet

domās bija kopā ar mums!
Mans novēlējums manam
mīļajam dzimtajam Cesvaines novadam, Cesvaines ļaudīm jaunajā
gadā – mirdzēt un mirdzēt, skanēt
un skanēt, ziedēt un ziedēt! Lai
vienmēr pār manu mīļo novadu ir
zilas debesis un mirdz saule!
Paldies, es atkal esmu mājās!
Juris Sārnis

Pašvaldība saka paldies par apsveikumiem
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā. Tos atsūtījuši:
Valsts prezidents Valdis Zatlers,
Latvijas Republikas 9.Saeimas
priekšsēdētājs Gundars Daudze,iekšlietu ministrs Mareks Segliņš,
reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrs Edgars Zalāns, Latvijas
pilsētu savienības priekšsēdētāja Nellija Kleinberga, Latvijas Pašvaldību
mācību centra kolektīvs, Finanšu
ministrijas Valsts sekretāra biroja
vadītāja Gunita Guseva, VZD Vidusdaugavas reģionālās nodaļas vārdā
nodaļas vārdā I.Bikova, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, partijas
„Jaunais laiks” Izglītības, zinātnes
un sporta darba grupas vadītājs komitejas Edgars Kramiņš, uzņēmumu
reģistra Jēkabpils reģionālās nodaļas
kolektīva vārdā Lana Ukrija-Kaļinovska, Cēsu zonālā valsts arhīva
vārdā A.Meldre, VSIA „Latvijas
Valsts mērnieks” valdes priekšsēdētāja Elita Baklāne, Vides Investīciju
fonds, Saeimas Zaļo un zemnieku
savienības frakcijas priekšsēdētājs
Augusts Brigmanis, VAS „Latvijas
autoceļu uzturētājs”, SEB Madonas
filiāles vārdā Pēteris Krūgaļaužs,
Hipotēku bankas Madonas filiāles
vārdā vadītāja Rūta Prostakova,
Mārjamā (Igaunija) pašvaldības
vārdā, Villu Karu, Eero Plamus,
Auces pilsētas domes vārdā, priekšsēdētājs Gints Kaminskis, Alūksnes
pilsētas domes vārdā, priekšsēdētāja
Vija Puzule, Sarkaņu pagasta padomes vārdā, priekšsēdētājs Andrejs
Dolbe, Varakļānu pilsētas domes
vārdā, priekšsēdētājs Māris Justs,
Ļaudonas pagasta padome, priekšsēdētāja Līga Calmāne, Aronas pagasta padomes vārdā, priekšsēdētājs

Andrejs Piekalns, Vestienas pagasta
padomes vārdā, priekšsēdētājs Dainis
Baškevics, Madonas rajona padome,
Strenču pilsētas domes kolektīvs,
Mārcienas pagasta padome, Ērgļu
novada dome, Balvu pilsētas domes
priekšsēdētāja Ināra Ņikuļina, Mētrienas pagasta padome, priekšsēdētājs
Ilmārs Grudulis, Kalsnavas pagasta
padome un priekšsēdētājs Vitauts
Bartušauskis, Lubānas novada pašvaldības vārdā, priekšsēdētājs Miķelis
Gruzītis, Cesvaines evaņģēliski luteriskās draudze un mācītājs Ingus Dāboliņš, biedrības „Mārtiņroze” vārdā
Dzidra Lāce, Cesvaines vidusskolas
saime, Cesvaines internātpamatskolas
kolektīvs, Cesvaines sociālā dienesta
sociālās aprūpes nodaļas kolektīvs,
Cesvaines pirmsskolas izglītības
iestādes kolektīvs, Cesvaines pasta
nodaļas kolektīvs, Cesvaines bibliotēkas kolektīvs, Kraukļu bibliotēkas
kolektīvs, deju kopa „Kamenes”,
folkloras kopa „Krauklēnieši”, Grašu bērnu ciemata kolektīvs, Cesvaines
katoļu draudze un svētdienas skolas
bērni, SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” kolektīvs, SIA „Cesvaines
siltums” kolektīvs, SIA „Cesvaines
aptieka”, skaistumkopšanas centrs
„Mora”, Cesvaines kultūras veicināšanas biedrības vārdā Sanita Dāboliņa, SIA „Ozols LG” kolektīva vārdā
Jānis Ozols, SIA „Krauss” kolektīvs,
KMC resursu daļa Cesvainē, SIA
„LĪRS B” kolektīvs, a/s „Cesvaines
piens” kolektīva vārdā izpilddirektors
Ivo Beikmanis, Asma Greidiņa, Aina
Greķe, Imants Spridzāns, Daina Čukule ar ģimeni „Vairogos”, SIA „Dzirnavu HES „Kalna Kārkli” vārdā Ivans

Labi un teicami mācījušies
Labi un teicami Cesvaines vidusskolas 4. – 12. klašu grupā
2008./2009.m.g. 1.semestrī mācījušies:

4.klasē – Jēkabs Apfelbergs,
Fanija Apine, Paula Andrejeva,
Artūrs Dimitrijevs, Ēriks Graudiņš,
Diāna Rone, Henrijs Klaids Skujiņš,
Monta Vereba.
5.a klasē – Reinis Kalniņš, Evija
Kalve, Zane Paula Lasmane, Alise Ozoliņa, Renāte Saulīte, Agris
Strautnieks;
5.b klasē – Anna Āboltiņa, Dārta
Blumberga, Zane Kudrova, Edgars
Beļkevičs, Lauris Ungurs;
6.a klasē – Alise Dimitrijeva,
Kristīne Sipāne, Ance Sīmane, Egija Vasilišina;
6.b klasē – Pēteris Akmentiņš,
Alise Krasta, Alise Kupča, Vita
Ozoliņa;
7.a klasē – Emma Bandeniece,
Baiba Buļa, Valters Kārkliņš, Signe Mihejenko, Jānis Rubuls, Laura
Ruicēna, Toms Skujiņš, Klinta Tēberga, Sindija Lelde Tipaine, Dāvis
Vēveris;
7.b klasē – Adriāna Dimpere,
Linda Dagnija Driķe, Elza Kalēja,
Nora Vabule;
8.a klasē – Viktorija Āboliņa,

Simona Grāvīte, Lauma Karlsone,
Lauma Ieva Ķeirāne, Ingus Ķimelis,
Paula Lecīte, Lauma Putniņa;
8.b klasē – Rita Turkina;
9.a klasē – Anda Akmentiņa, Zane
Alksne, Meldra Bērziņa, Reinis Mellis, Zane Ozoliņa;
9.b klasē – Danute Andronova,
Toms Galejs, Ieva Gavare, Baiba
Grīnberga, Roberts Mālkalns, Toms
Nora, Lāsma Tetere, Zane Truhanova;
10.a klasē – Beatrise Bandeniece,
Ivo Seikstulis;
10.b klasē – Lelde Fjodorova,
Monta Ustinova, Jānis Vanags,
Egija Keiša, Jogita Ķevere, Krišs
Andrejevs;
11.a klasē – Līva Otvare, Viktorija
Silicka;
11.b klasē – Lauma Bērziņa, Madara Kļaviņa, Linda Kļaviņa;
12.a klasē – Madara Rauda, Sandis Pupausis, Roberts Driķis, Zanda
Lecīte, Līva Čable;
12.b klasē – Anna Akmene, Ieva
Ruduka.
Velta Kalniņa, direktora
vietniece mācību darbā

Cesvaines Ziņas

Bergmanis, SIA „Asigne” kolektīvs,
SIA „M.A.- TAKA” kolektīvs, SIA
„RNS-D” kolektīvs, SIA „ALBA”
kolektīva vārdā valdes loceklis Romāns Adamovičs, SIA „Vidzeme
90” kolektīvs, PS „A.A un Būvkompānijas” vārdā Arvīds Apfelbaums,
NVA Madonas filiāles vadītāja Lidija Kraukle, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, Madonas
virsmežniecība, SIA „Madonas
poligrāfists” vārdā izpilddirektore
I. Zvirgzdiņa, SIA „Madonas Ceļu
būves SIA”, Madonas slimnīcas
kolektīva vārdā, valdes priekšsēdētājs Bruno Kokars, SIA „Madonas
patērētāju biedrība” valdes priekšsēdētājs Jānis Zahars, Madonas
rajona padomes galvenā speciāliste
tūrisma darba organizatore Sanita
Soma, Madonas pilsētas dome,bērnu nams „Zīļuks”, laikraksta „Stars”
kolektīvs, ERGO kolektīva vārdā,
Sanita Dāboliņa,arhitektu birojs
„REM PRO”, Livland, SIA „Unisports” kolektīvs, SIA „Interbaltija”
Jēkabpils filiāles kolektīvs, AAS
„Balta” filiāles „Madonas nodaļa”
vadītāja V.Gruzniņa, Sestais Stils,
SIA „LaKalme”, SIA „Komersantu
Klubs” vārdā Dzintars Vilde, SIA
„AMERTS” mērnieku kolektīvs,
SIA „Heta būve” kolektīvs, INLEX
priekšsēdētājs Pinhuss Kagans, SIA
„ANNO” kolektīvs un direktore
Līga Andersone, SIA „Cers projekti” kolektīvs, AAS „Baltikums”, SIA
„D.Daņēvičas revidentu birojs” vārdā Dagnija Daņēviča, SIA „SANTEXO” vārdā Juris Mālnieks, SIA
„R &d BC” vārdā Jānis Daļeckis.

Cesvaines sociālā
dienesta darba laiks
Pirmdienās 9.00 – 13.00;
14.00 –17.00
Otrdienās 9.00 – 13.00
Trešdienās, ceturtdienās –
nepieņem
Piektdienās 9.00 – 13.00

Veikalā "Kante"
februārī TOP cena:

Eļļa "Fiesta" 1l – Ls 0,99
Pelmeņi "Premium" 450g – Ls
0,89
Siers "Holandes" 1 kg – Ls 3,27
Cukurs "Dan Sukker" 1 kg – Ls
0,59
Degvīns "Kviešu" 0,5l 40% – Ls
2,39
Puisis, invalīds, vēlas īrēt
istabu vai vienistabas dzīvokli
Cesvainē. Kārtību garantēju.
Tālr. 26845850.

Niks Kokins (decembrī)
Aleksandra Zuitiņa (decembrī)
Sanda Romule (janvārī)
Armands Zvaigzne (janvārī)

Laulāti
Rolands Jēkabsons
un Daina Vuškiniece (janvārī)

Apsveikumi
Lai gadi iet, tā tam ir jābūt,
Un lai mums to nekad nav žēl.
Tik jautru prātu, sauli sirdī
Un daudzus skaistus gadus vēl
un vēl!

Nozīmīgās dzīves gadskārtās sveicam:
85 gados – Jeļizavetu Haidarovu un
80 gados – Veltu Viču!
Cesvaines pašvaldība

Mirdz mūžs ar to, ko citiem atdot proti
Un kaut tik daudz kam nācies pelnos irt.
Vēl pieder Tev joprojām zvaigžņu rati,
Un sapņu pilna, mīļa, laba sirds,
Lai tā arvien mūs sagaida šai vietā,
Kad dālijas un virši silos zied,
Lai līst pār Tevi laimes zelta lietus
Ik mūža gados, kas prom ar dzērvēm iet.
KApškrūma

Skaistajā dzīves jubilejā sirsnīgi
sveicam Dzintru Bistrovu!
Vēlam veselību un izturību
turpmākajos gados!

Biedrība "Mārtiņroze"
Šodien ir Tava,
Vienīgi Tava diena,
Dzīvei kā Gaujai
Vēl dažāds tecējums būs.
Ziedu, mežu un ūdeņu
pieskārienu
Saglabā vienmēr,
Tad dvēsele, paliekot jauna,
Ziedošus spārnus
No gadu skrējiena gūs.
KApškrūma

Visbaltākās domas un mīļākos
vārdus veltām Dzidrai Bilinskai
skaistajā jubilejā!
Juris, Vija, Rudīte, Rita, Inese
Zied darbdienas un vēl jau ilgi ziedēs,
Un aizskrien svētki rožu cēlumā.
Lai aizvadītās dienas šķietas vieglas,
Lai neliekas, ka ilgos darba gados
Vairs viņu gaismu nevar pamanīt.

Skaistajos šūpļa svētkos sveicam
Maiju Zvaigzni un vēlam stipru
veselību un daudz prieka dzīves
turpmākajos gados!
Cesvaines PII kolektīvs

Cienījamie Cesvaines koristi
un dejotāji!
Laimīgu, veselīgu, raženu, panākumiem
bagātu un prieka pilnu, Jauno – 2009. – gadu!
Kā spilgtākais un skaistākais aizvadītā gada
notikums bija Latvijas Dziesmu svētki.
Es un mani Austrālijas radi bijām pārsteigti un sajūsmināti par Cesvaines koristiem un
dancotājiem. Mums, un ne tikai mums, ļoti
patika Jūsu skaistie tautas tērpi. Nevienam
nebija tik krāšņi noformēts gājiens un tērpi,
kā Jums. Pat ne izslavētajām Bārtai un Nīcai.
Malači! Lai Jums labi veicas arī turpmāk!
Patiesā sajūsmā par Jums,
sidnejiešu vārdā J. Liepiņš

Miruši
Paramons Gromovs
1927. – 2009.
Mārtiņš Arnolds Evelons
1935. – 2009.
Velta Dūrīte
1949. – 2009.
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