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1991. gada janvāra barikādes pieminot 

Viss ir izdarāms

Koris „Cesvaine” labdarības koncertos

Praktikantes atbrīvo ceļu no sniega vaļņiem.  

1991. gada janvāra barikāžu dalīb-
nieku spēks bija vienotībā un drosmē, 
aizstāvot vispārcilvēciskās vērtības. 
Šīs vērtības nav mainījušās arī tagad 
un nemainīsies, kamēr vien pastāvēs 
cilvēce. Brīvas personības brīva iz-
pausme brīvā valstī – tas nav vienas 
akcijas ātrs rezultāts. Tas ir ideāls, uz 
ko tiekties. No trim Baltijas valstīm 
Latvijas garīgais potenciāls, mentalitā-
te piecdesmit „skaldi, valdi” okupācijas 
gados tika visvairāk iedragāta. Naivi 
bija iedomāties, ka ātrā tempā spēsim Dace Birzniece

Vadoties pēc Ināras Caunītes iz-
strādātā tehniskā projekta, šobrīd 
pilī notiek pils labā spārna 2. stāva 
telpu renovācija un lielā torņa medī-
bu zāles durvju atjaunošana, kam no 
valsts kultūras pieminekļu aizsardzī-
bas inspekcijas piešķirti trīs tūkstoši 
latu. Tas, kāda pils izskatīsies, kā tiks 
saglabāts barona mantojums, rūp 
ne jau tikai pilī esošo iestāžu vadī-
tājiem – mūzikas skolas direktorei 
Intai Stienei, muzeja vadītājai Dacei 
Birzniecei, pils saimniekam Kārlim 
Bandeniekam, bet arī amatniekiem, 
kuri pilī glābj vēsturiskās vērtības, 
– Baibai Pilsumai un Jurim Neima-
nim. Restauratore Baiba Pilsuma at-
jauno ēdamzāles kamīnu, par ko jau 
rakstīju 2009. gada oktobra numurā. 
Bet šobrīd pils labajā spārnā kāpnes 
atjauno Juris Neimanis. 

Juris Neimanis ir meistars, kas 
izprot pils autentisko vērtību nozīmi. 
Atjaunojot mantojumā atstāto, dara to 
ne tikai kvalitatīvi, bet ar entuziasmu, 
pietāti un sirdsdegsmi. Juris dzīvo 
Dzelzavā. Uz šejieni kopā ar ģimeni 
pirms daudziem gadiem pārnācis no 
Rīgas. Savulaik beidzis 17. profesionāli 
tehnisko vidusskolu, kur mācījies par 
mēbeļu galdnieku. Jurim allaž ir pa-

ticis tieši radošs darbs, nevis izgatavot 
šablonveida izstrādājumus.

Juris stāsta, ka pēc skolas beig-
šanas paveicies, ka ticis darbā pēc 
norīkojuma nevis mēbeļu kombinātā, 
lai strādātu pie konveijera kā vairums 
citu kursabiedru, bet gan nokļuvis 
Rīgas klavieru fabrikā. 

– Tā kā mani interesē mūzika, jo 
pats mazliet spēlēju klavieres, līdz ar 
to saistoša likās šī instrumenta apko-
pe. Tāpēc priecājos, ka klavieru fabri-
ka bija mana pirmā darbavieta. Labu 
pieredzi guvu arī nākamajā darbavietā 
– „Daiļradē” – suvenīru ražotnē. Tur 
iznāca strādāt kopā ar metālkalējiem, 
koka virpotājiem, kokgriezējiem. 
Redzēju, kā viņi dara un pamazām 
piesavinājos zināšanas. 

Neparasti ir tas, ka patīk mūzika 
un interesē arī instrumentu tehniskā 
puse.

– Radoša attieksme, varbūt arī zināt-
kāre. Dzīve jau visus cilvēkus māca, 
ja vien viņi grib mācīties. Es centos 
izmantot katru iespēju. Galdniecība 
man bijusi vienmēr arī kā hobijs. Arī 
mūzikas instrumentu gatavošanā un 
atjaunošanā patīk tieši tas radošais. 
Darbs pilī ir manā gaumē, jo te jāsas-

karas ar ko jaunu, nezināmu, 
netipisku. Runājot par mūzikas 
instrumentiem, sākums bija 
klavieres, iepazīšanās ar to 
meistariem un vecmeistariem. 
Tad vijole un vijoļmeistari. 
Vēlāk uzradās pieprasījums 
pēc koklēm. Man teica: „Gald-
nieks esi, klavieres remontē, 
vijoles taisi, vai tad kokli 
nevari uztaisīt?” Gāju uz bib-
liotēku, sameklēju rasējumus, 
zīmēju, domāju. Ja ir interese, 
tad apstākļi uzrodas. Un nav 
nekā neizdarāma. Mans tēvs 
mēdza teikt: „Problēmu nav, 
visu var izdarīt. Ja tev trūkst 
kādas ierīces vai instrumenta 
– nu ņem un uztaisi!” Tu vāc 
informāciju, krāj pieredzi, mā-
cies. Tavas izaugsmes process 
nenoslēdzas. 

Ir pieprasījums pēc kla-
vieru remontiem?

– Jā. Pēdējā laikā intensīvi 
sanāk krāt pieredzi, remontējot 
klavieres. Ir standarta tehniskā 
apkope un remonts – skaņoša-

un kopš iepazinos ar Ventspilī dzīvojo-
šo starptautiskās klases klaviermeista-
ru Aivaru Salavu, sadarbība attīstās un 

apgūt un atgūt tos demokrātiskas sa-
biedrības pamatus, kas tika ielikti 
pirmās brīvvalsts laikā. 

Cesvaines barikāžu dalībnieku sa-
rakstu veidojot, bija jāuzklausa ļoti 
pretrunīgi viedokļi. Daži savu pārlie-
cību nav mainījuši un nepieciešamības 
gadījumā Latviju aizstāvētu atkal, ir 
tādi, kas nožēlo savu dalību (par šādu 
valsti necīnījos!), citi atrunājas ar jau-
nības trakumu. Lai nu kādas būtu runas 
vai sāpes par šodienas Latviju, esmu 
pārliecināta, ka sirds dziļumos katrs, 

kas stāvēja uz barikādēm, saprot, ka 
iestājās par brīvību, patiesību, atklā-
tību, cilvēcību – mūžam nemainīgām 
vērtībām. 

No muzeja krājumiem 1991.gada 
notikumu atcerei izraudzījos kādrei-
zējā Cesvaines vidusskolas vēstures 
skolotāja Vitālija Ancāna vēstules. 
Nedomāju, ka kāds, arī tas, kurš ar 
nostaļģiju piemin „laimīgos padomju 
laikus”, gribētu tajos atgriezties. 

Vitālijs Ancāns (1932 – 2005) 
Cesvainē strādāja no 1956. līdz 1983. 

gadam. Īpatnis vecpuisis, pārsvarā 
ar labestīgu attieksmi – tāds viņš 
daudziem skolēniem palicis atmiņā. 
Uzzinot par viņa piederīgo likteņiem, 
var iedomāties, cik sašķelta bija viņa 
dzīve. Un tomēr tā bija viņa izvēle 
– mācīt tik nepatiesu priekšmetu kā 
vēsture un pārstāvēt ideoloģiju, kas 
iznīcināja arī viņa dzimtu. 

Fragmentus no Vitālija Ancāna 
vēstules lasiet 5. lpp. 

Ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
atbalstu no šā gada septembra bez-
darbniekiem ir iespēja praktizēties 
pašvaldībās, katru mēnesi saņemot 
100 latu stipendiju. To nodrošina No-
darbinātības valsts aģentūra (NVA) 
Eiropas Sociālā fonda projektā «Darba 
praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 
pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un 
uzturēšanai». Līdz ar to pašvaldībām 
ir iespēja nodarbināt bezdarbniekus, 
kuri vairs nesaņem bezdarbnieka pa-
balstu. Projektā paredzēts, ka cilvēki 
tiek nodarbināti laika posmā līdz 6 
mēnešiem pilnu darba laiku un veicot 
mazkvalifi cētus, bet sabiedrībai derī-
gus darbus. Tādējādi viņi nodrošina 
sev iztikas līdzekļus. 

Nodarbinātības valsts aģentūras Ma-
donas fi liāles referente nodarbinātības 

jautājumos Veronika Putāne informē, 
ka diemžēl bezdarbnieku skaits turpina 
augt. Ja 2009. gada 31. janvārī Cesvai-
nē uzskaitē bija 128 bezdarbnieki un 
bezdarba līmenis 6,3 %, tad 2009. gada 
31. decembrī – jau 251 bezdarbnieks, 
kas ir 12,2%. Cesvainē no tiem 140 ir 
sievietes, 20 – invalīdi, 44 – jaunieši. 
2009. gadā bezdarbnieka statuss pie-
šķirts 197 darbu zaudējušajiem, no 
tiem darbā iekārtojušies 58. 

Vislielākais bezdarbs ir Latgalē. Pie-
mēram, Viļānu novadā tas sasniedz 28 
%, bet vismazākais – Pierīgas novados, 
kā, piemēram, – Ādažos un Saulkras-
tos – 8 %. Bezdarba līmenis, salīdzinot 
2009. gada decembri un šī gada janvā-
ri, ir audzis – valstī par       0,3 % (no 
16 % uz 16,3%), Madonas rajonā par 
0,5 % (no 17,7 % uz 18,2 %). 

Bezdarbs nemazinās 

na, regulējamie parametri, mazi defek-
ti, tīrīšana. To daru jau sen, bet kopš 
Madonā iegādājās „Steinway” fl īģeli 

turpinājums 2.lpp.

turpinājums 2.lpp.

Aizritējis jau pirmais 
2010.gada mēnesis. Kā katru 
gadu, arī šajā gadā vēlējām 
cits citam laimi, veselību, 
prieku, saticību, izturību. Lai 
piepildās vēlējumi! 

Pavisam nemanot pagāja arī 
2009.gads ar savām baltajām 
un nebaltajām dienām.

Pagājušajā gadā Cesvaines 
novada dzimtsarakstu nodaļā 
laulību reģistrēja 6 pāri, baz-
nīcās 3 pāri (salīdzinājumam 
– 2008. – 9, baznīcās – 4 pāri, 
2007. – 3, baznīcās – 9 pāri). 
Jau vairākus gadus laulības 
var noslēgt visā valstī neat-
karīgi no deklarētās dzīves 
vietas, tāpēc grūti spriest par 
visu cesvainiešu laulību skaitu 
gadā. Priecājamies par katru 
pāri, kas vēlas noslēgt laulību 
Cesvainē, izmantojot dzimtsa-
rakstu nodaļas telpas, mūziku, 
SIA „Divi torņi” sagādātās 
ziedu kompozīcijas, tūrisma 
aģentūras pakalpojumus pilī, 
pilsētas skaistākās vietas.      

Neaizmirstams vecākiem 
ir bērna gaidīšanas un   pa-
saulē nākšanas laiks. Mazuļa 
dzimšanu var reģistrēt bērna 
dzimšanas vietā vai vecāku 
deklarētajā dzīvesvietā.  

Cesvaines novada dzimt-
sarakstu nodaļā 2009.gadā 
reģistrēti 23 bērni (2008.gadā 
– 19, 2007.gadā – 30 bērni). 
Reģistrēto vidū ir 9 meitenes 
un 14 zēni, populārākie vārdi 
Alise (2), Roberts (2).  

Jūtot līdzi tuviniekiem, re-
ģistrēti 35 mūžībā aizgājušie 
novada cilvēki (2008.gadā 
– 36, 2007.gadā – 45 mirušie). 
Mirušā tuvinieka miršanas fak-
tu reģistrēt un miršanas apliecī-
bu saņemt iespējams arī vietā, 
kurā cilvēks miris neatkarīgi no 
deklarētās dzīves vietas. Šogad 
reģistrēto vidū – 18 sievietes, 
vidējais vecums 74 gadi, un  17 
vīrieši, kuru vidējais vecums 60 
gadi. Skumji, ka palielinājušies 
gados jaunu cilvēku miršanas 
gadījumi un ka tuviniekiem 
nav iepējams bez pašvaldības 
fi nansiālas palīdzības apbedīt 
aizgājušo (7 gadījumi).

Dzimtsarakstu nodaļā katrs 
var saņemt informāciju par 
laulības, dzimšanas, miršanas 
fakta reģistrācijas kārtību, ie-
rakstu atjaunošanu, papildinā-
šanu, labošanu, anulēšanu, pēc 
personas iesnieguma saņemt 
atkārtotu apliecību, izziņu vai 
izrakstu no reģistra. 

Ticībā labajam, noraidot 
slikto, katru dienu paveicot 
ko labu, veicināsim labo sevī, 
ģimenē, sabiedrībā!

Ieva Lase, dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja

Zēnu dzimst vairāk  

Ritmas Zeiļukas foto

Gunas Graudiņas foto
Juris Neimanis atjaunojis kāpņu margas.  
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Guna Graudiņa

Gunas Graudiņas foto

Vispirms vēlu visiem veiksmi jaunajā gadā! Ir skaidrs, ka 
jaunais gads prasīs lielu izturību un stiprus nervus arī mums, 
Cesvaines novada iedzīvotājiem. Sagaidāms saspringts 
darba cēliens – gan patīkamas, gan nepatīkamas pārmaiņas. 
Patīkamās varam veidot mēs paši. Par nepatīkamajām 
visdrīzāk parūpēsies citi. Pārmaiņas, kas lielā mērā nav 
atkarīgas no mūsu vēlēšanās, skars visus. Arī Cesvaines 
novada lauksaimniekus. Šis, ziemas, periods ir laiks, kad 
plānot savus vasaras darbus, izvērtēt saimniekošanas 
turpmāko attīstību. Iespēju nav visai daudz – sašaurināt 
vai paplašināt saimniecības darbību vai dzīvot, kā līdz 
šim. Ir iespēja arī mācīties un izglītoties, paplašināt savas 
zināšanas. Gribu pastāstīt par iespējām lauksaimniekiem, kas 
nolēmuši turēties pie savas zemes un turpināt nodarboties ar 
lauksaimniecisko ražošanu. Situācija, kādā lauksaimnieki 
Cesvaines novadā atradās pirms 20 gadiem, kad Latvija 
atguva neatkarību, atšķiras no situācijas šodien, kad pagājuši 
jau seši gadi, kopš esam iestājušies Eiropas Savienībā. 
Toreiz lielākā daļa savu saimniekošanu sāka ar Cesvaines 
saimniecības nolietotajiem tehniskajiem resursiem, bet ar 
lielām cerībām un sapņiem. Pēdējos piecus gadus ir bijusi 
iespēja izmantot ES struktūrfondu fi nansējumu, Valsts 
atbalstu subsīdiju veidā, ES platību maksājumus. Esam 
iegādājušies gan modernu un attīstībai tik ļoti nepieciešamo 
tehniku, gan ražošanas līdzekļus, uzcēluši vai rekonstruējuši 
ražošanas būves. Bet, attīstot savu saimniecību un sekojot 
līdzi visām regulām un prasībām, esam uzņēmušies arī 
lielas saistības un papildu pienākumus kredītu veidā. Tagad 
cerības ir noplakušas un sapņi piezemētāki. Bet par spīti tam 
– tā ir pieredze, jāiztur un jāsaimnieko ar apdomu tālāk. Lai 
mazinātu informācijas apmaiņas trūkumu un dotu iespēju 
lauku iedzīvotājiem izglītoties, saņemt konsultācijas un 
palīdzību dažādu dokumentu kārtošanā, ir izveidots Valsts 
Lauku tīkls. Izpildinstitūcija ir sekretariāts, kura funkcijas 
veic SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs”. Cesvaines novadā ar Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centra fi nansējumu un tā pakļautībā kā lauku 
attīstības speciālists ir Māris Rauda. 

Lauksaimniekiem, kam perspektīva ir saimniecības 
sakārtošana, modernizēšana, iespējams interesēties un saņemt 
informāciju Cesvaines novada domes telpās pirmdienās, 
otrdienās, ceturtdienās. Lauksaimniekiem un uzņēmējiem 
aktuāla informācija tiek izlikta domes telpās  ziņojumu vietā. 
Aicinu iepazīties!

Kas zemniekam jādara gada sākumā?
Pats svarīgākais šogad zemniekiem un uzņēmējiem ir 

iepazīties ar nodokļu izmaiņām.
Gada nogalē tika pieņemti daudzi Ministru kabineta 

noteikumi, kas vēsta par lielām izmaiņām nodokļos. MK 
noteikumi: ”Kārtību, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 
apliek labumu, kas gūts, izmantojot darba devēja vieglo 
pasažieru automobili personīgām vajadzībām.” 

Šie noteikumi neattiecas uz zemnieku un zvejnieka 
saimniecībām. 

 

Lauksaimnieki!

Māris Rauda, Cesvaines novada lauku 
attīstības speciālists

Darba praktizēšanas vietu 
organizators Vitālijs Stikāns 
stāsta, ka strādāt nāk tie 
bezdarbnieki, kam beidzies 
pabalsta saņemšanas laiks 
un kas palikuši bez iztikas 
līdzekļiem. „Cesvainē šobrīd 
ir nodarbināti 23 cilvēki. Gri-
bētāju pēc šī darbu ir vairāk, 
nekā mēs spējam nodrošināt 
vietas. Lielākā daļa no viņiem 
strādā labiekārtošanas nodaļā 
– parka, ceļa malu sakopšanā, 
ceļu un ielu uzturēšanā, kā arī 
dažādos darbos pilī, pansio-
nātā, pirmsskolas izglītības 
iestādē, internātpamatskolā. 
Projekts ilgs līdz šā gada bei-
gām, kad vieni praktikanti no-
maina citus. Strādniekiem tiek 
doti cimdi, darba inventārs, kā 
arī ir iespēja cilvēkus pēc darba 
nogādāt mājās, kas īpaši svarī-
gi ir tālāk dzīvojošajiem.

Šobrīd, kad ekonomiskā 
situācija ir ļoti saspringta un 

darbavietu nav, šī programma 
dod iespēju daudziem strādāt. 
Pozitīvi tas, ka šis projekts, 
dodot darbu bezdarbniekiem, 
atslogo pašvaldības sociālo 
budžetu, jo tik daudz  naudas 
neiztērējas garantētā mini-
mālā ienākuma pabalstiem. 
Vienīgi birokrātija varēja būt 
mazāka. Kā jau visiem Eiropas 
projektiem, ir daudz prasību 
un aizpildāmās dokumentā-
cijas, kas prasa laiku. Gadās, 
ka sagatavotā un uz Rīgu no-
sūtītā atskaite jāpārtaisa, jo iz-
rādās, ka kārtība mainījusies.” 
Ļubova Fjodorova, kas šobrīd 
strādā kopā ar citām šīs prog-
rammas praktikantēm, atzīst, ka 
ir priecīga par doto iespēju strā-
dāt. „Svarīgi, ka ir darbs. Tas 
nekas, ka ārā auksts. Ja kusties 
un dari, tad nav auksti. Pie tam, 
ik pa laikam mēs nākam telpās 
sildīties.”

Patīkami, ka strādnieku 

Piedaloties sociālā at-
balsta kampaņā, akciju sa-
biedrība «Latvenergo» Lat-
vijas Pašvaldību savienībai 
uzdāvinājusi 100 tūkstošus 
elektrības norēķinu kartes, 
kuras izsniegtas pašvaldī-
bām. Katras kartes vērtība 
ir 500 kW jeb 37 lati. Tās 
paredzētas ģimenēm, kuras 

saņem garantētā minimālā 
ienākuma (GMI) pabalstu, 
un ģimenēm ar bērniem, kas 
atzītas par trūcīgām.

Cesvaines sociālā dienesta 
vadītāja Daina Markevica 
stāsta, ka sociālie dienesti ap-
kopoja šī dāvinājuma saņēmē-
jus līdz 2009. gada 1. decem-
brim. Cesvaines pašvaldībā 

uz šo laiku bija reģistrēts 91 
pabalsta saņēmējs un trūcīgās 
ģimenes, tajā skaitā – 18 GMI 
saņēmēji, bet 73 – trūcīgās ģi-
menes ar bērniem. „Kartes tiek 
izsniegtas vienu reizi un vienai 
mājsaimniecībai. Tās jāizman-
to līdz 1. martam. Tāpēc tiem, 
kas vēl nav izņēmuši, aicinu 
nākt pēc tām uz sociālo die-

nestu. Šāda palīdzība ieprie-
cina, jo cilvēku, kas nāk lūgt 
pabalstu, ir ļoti daudz. Mēs 
visiem nevaram palīdzēt. Lai 
arī vienreizējs, tomēr tas ir at-
balsts. Citam ar šiem 500 kW 
pietiks diviem, citam četriem 
mēnešiem, cits varēs samaksāt 
parādu,” vērtē Daina Marke-
vica.

"Latvenergo" dāvina 500 kw 

tiek darīti sarežģītāki darbi. Ir 
vairojušās gan zināšanas, gan 
pieejami materiāli. Protams, 
kļūt par augstākā līmeņa 
meistaru, tas ir tāls process, bet 
vismaz ir priekšstats un varu 
uzņemties nopietnus klavieru 
remontus, piemēram, ārā me-
tamu klavieru atdzīvināšanu. Ir 
arī vijoļu, retāk kokļu un cītaru 
remonti. 

Cik instrumentus esat no 
jauna gatavojis? 

– Divas vijoles un trīs kok-
les. Viņas gan nav dižmeistaru 
līmenī, bet nav arī fabrikas ra-
žojums. Instrumenti tiek spē-
lēti. Jebkurā gadījumā pirmie 
kucēni ir pirmie. 

Ja liktu uztaisīt stabuli? 
Meklētu, taisītu? 

– Jā, meklētu informāciju. 
Vienīgi, vai es to ņemtos da-
rīt? Man darba ir pietiekoši, pat 
par daudz. Krīzi nejūtu. Bet, ja 
tiešām būtu liela vajadzība, tad 
taisītu. Tas nav neiespējami. 
Cits jautājums – kādā kvalitātē 
būtu pirmie darbi? 

Arodskolā jums bija labi 
meistari?

Man paveicās, ka meistars 
bija vecās paaudzes amatnieks. 
Nezinu, kā šodien māca, bet 
toreiz – 70. gados – mācīja, 
ka pamats ir apgūt darbu ar 
elementāriem rokas instru-
mentiem. Ar rokas rāmzāģi 
dēli zāģēt gareniski, ar rokas 
ēveli izēvelēt detaļu pēc do-

Bezdarbs nemazinās

Viss ir izdarāms
turpinājums no 1.lpp.

turpinājums no 1.lpp.

tiem leņķiem un izmēriem. 
Tagad reizēm slinki esam ar 
rokām šķērsām pārzāģēt. Un 
meistaram taisnība, jo esmu 
novērojis, kam nav šie pamati 
ielikti, process tā nevedas.

Ir lietas, kuras nevar iemācīt. 
Tikai pieredze. Tu paņem dēli 
un pēc šķiedras jūti, kur to likt, 
kur tas derēs. Veido savu pie-
redzi un strādā ar apziņu, ka 
nevar jebkuru koku paņemt un 
taisīt jebko. 

Ir ieviestas modernās tehno-
loģijas, bet tās jau tikai tempa 
pēc, jo ir daudz jāsaražo. Tagad  
zinātne un amatniecība atgrie-
žas pie pārbaudītām vērtībām, 
dabīgiem produktiem. Senas 
lietas un roku darbs savu vēr-
tību saglabās vienmēr.  

Kā kļuvāt par dzelzavieti?
– Dzelzavā dzīvoja sievas 

vecāki. Tas bija 80. gados. 
Strādāju kolhozā par galdnie-
ku. Tad kļuvu par zemnieku. 
Vēlāk iekārtoju darbnīciņu un 
sāku individuālo darbu – ga-
tavoju mēbeles, logus, durvis, 
restaurēju. 

Jūs gaidīja darbs Cesvai-
nes pilī.  

– Kad mūzikas skola ievā-
cās pilī, tur varēja aizslēgt tikai 
vienas durvis. Sāku ar durvju 
labošanu un jaunu gatavošanu. 
Tā paralēli saviem darbiem sāku 
piepalīdzēt pilī – gan barona ka-
binetā, gan barona bibliotēkā. 
Kad no parketa noņēma krāsu, 

atklājās aizšpaktelētas, grīdā 
sadzītas rievas. Tad rāpoju, 
lāpīju, piemeklējot šķiedru, lai 
būtu mazāk uzkrītoši. Laboju 
arī logus, atjaunoju barona 
bufeti. 

Lielo parādes kāpņu at-
jaunošana arī ir jūsu darbs? 

– Jā, tas ir pagājušās vasaras 
izaicinājums. Interesanti. Kopš 
ugunsgrēka tās stāvēja uzstu-
tētas uz stalažām. Domāju, ko 
un kā labāk, kādus materiālus 
lietot. Nācās palauzīt galvu. Lai 
izdomātu, vajadzīgs laiks. 

Starp citu, kāpnēs atradām 
konfekšu papīrīšus, kas visti-
camāk ir Latvijas laika – 20., 
30 gadu. Tas liecina, ka atse-
višķas kāpņu detaļas mainītas 
Latvijas laikā. Izpēte bieži ir 
vajadzīga.

Labi, ja lietām ir sagla-
bājies vecais paraugs. Bet, 
ja nav? 

– Atliek tikai fotogrāfi jas. 
Piemēram, ēdamzāles foto, 
kas liecina, ka telpa bijusi vis-
greznākā tieši koka veidojumu 
ziņā. Pēc vienīgās 1928. gada 
fotogrāfi jas jāmēģina saprast, 
kā ir bijis. Tās tomēr ir savda-
bīgas konstrukcijas. Sēdi, zīmē, 
domā, meklē. Ja ir izpratne un 
instrumenti, visu var izdarīt. 
Vajadzīga tikai pacietība. 

Liela nozīme ir kolēģiem, 
domubiedriem, tādiem, kas 
saprot lietas. Kā saka muzeja 
vadītāja Dace Birzniece: "Pilī 

viss notiek tā – līdzīgs atrod 
līdzīgo." Es runāju par sa-
darbību ar pils saimnieku 
Kārli Bandenieku.  

– Priecājos, ka varu strādāt 
kopā ar tādiem kā Kārlis. Kār-
lim ir sava pieeja vērtībām. 
Viņš ir konsekvents, nevēlas 
neko sasteigt, kārtīgi apdomā. 
Cenšas neieviest neko jaunu, 
bet gan atjaunot pēc vecā. Var 
jau ņemt mūsdienu materiālus, 
nevis, piemēram, lineļļu. Ārēji 
efekts varbūt liksies tas pats, 
bet ko ēkai dos dabīgais ma-
teriāls un ko ķīmisks, mākslīgi 
radīts?

Redzu, ka strādājat ar 
domu – pēc iespējas labāk. 

– Man droši vien kristī-
gās apziņas iespaidā dzīves 
pamatā ir doma – ja es varu 
un spēju ko labu izdarīt, tad 
daru. Un ne jau tikai peļņas 
pēc, bet tāpēc, ka labs darbs 
kādam bijis noderīgs, kāds ir 
priecīgs. Tas darītājam sniedz 
gandarījumu. Svarīga ir darba 
kvalitāte. Ja gribi labu rezultā-
tu, tev jābūt mīlestībai pret to, 
ko dari. Bieži vien cilvēkiem 
pašiem trūkst iniciatīvas kaut 
ko uzsākt, paveikt. Saka: „cil-
vēks ar zelta rokām”. Tagad 
liekas, par tādu cilvēku sauc 
gandrīz jebkuru, kurš vispār 
kaut ko grib darīt un izrāda 
kādu iniciatīvu.

paveikto pamana un novērtē 
Cesvaines iedzīvotāji. Prieks 
par Cesvaines mājas lapā ierak-

stītajām atsauksmēm: ”Paldies 
par iztīrītajiem parka celiņiem. 
Paldies darbarūķiem!”

Guna Graudiņa

Guna Graudiņa

Tiek tīrīti celiņi parkā.  
Ritmas Zeiļukas foto

Informācija lopkopības saimniecībām.
Janvārī tām saimniecībām, kurām vienā dzīvnieku 

novietnē ir vairāk nekā 10 dzīvnieku vienības, ir valstij 
jāsamaksā dabas resursu nodoklis 50 latu vērtībā. Tātad, ja 
jūsu saimniecībā ir dzīvnieku novietnes, kurās komerciālos 
nolūkos audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, 
vircas un skābbarības sulas glabāšanu un izmantošanu, kā 
arī notekūdeņu savākšanu un novadīšanu) 10 un vairāk 
dzīvnieku vienību (skatīt MK noteikumi Nr. 294), Valsts 
Vides dienesta reģionālajā pārvaldē jāraksta „Iesniegums 
par C kategorijas piesārņojošo darbību” saskaņā ar MK 
2007. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 404 „Dabas resursu 
nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, 
kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”. 

Kad atļauja ir dabūta, tad jāaizpilda „Deklarācija par C 
kategorijas piesārņojošo darbību 2009. gadā un jāiesniedz 
Valsts Vides dienesta reģionālajā pārvaldē Madonā.  

Jāsamaksā Valsts kasē dabas resursu nodoklis par 2009. 
gadu 50 latu apmērā.

Jāiesniedz Valsts Ieņēmumu dienestā pārskats par 
aprēķināto dabas resursu nodokli par 2009. gadu. 

Lauku atbalsta dienesta paziņojums.
Lauku atbalsta dienests paziņo, ka trešās kārtas kompensā-

ciju maksājumu iesniegumu pieņemšana Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un 
Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Lauksaim-
niecībā neizmantojamās zemes pirmreizēja apmežošana” no-
tiks līdz 2010.gada 8.februārim.
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Saistošie noteikumi Nr.1
1. Palielināt Cesvaines novada domes 2009. gada pamatbudžeta ieņēmumus par 38 475 latiem un apstiprināt pamatbudžeta ieņēmumus 2 356 890 latu apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Samazināt Cesvaines novada domes 2009. gada pamatbudžeta izdevumus par 89 595 latiem un apstiprināt 2009. gada izdevumus 2 286 163 latu apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Apstiprināt Cesvaines novada domes 2009. gada speciālā budžeta 2009. gada ieņēmumus 77 704 latu apmērā un izdevumus 102 822 latu apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.
4. Apstiprināt Cesvaines novada domes 2009. gada saņemtos ziedojumus 6172 latu apmērā un izlietotos  ziedojumus 7609 latu apmērā saskaņā ar 4. pielikumu.  

Cesvaines novada domes pamatbudžeta ieņēmumi 2009. gadam (latos)

Nosaukums

Izmainī-
tais gada 

plāns 
(latos)

IEŅĒMUMI. 2 356 890
Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada ieņēmumiem                                                            552 427
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi                                                                               32 714
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi                                                                              1 768
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi                                                                                 6 797
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi 315
Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas 
Bankā) vai kredītiestādēs 3 698
Pārējie iepriekš neklasificētie finanšu ieņēmumi –veselības apdrošināšana                                                                                    1 927
Atmaksāta pārmaksa                                                                                          70
Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to 
kopiju saņemšana                                                               1 045
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās                                                                              495
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu                                                                                                                180
Naudas sodi                                                                                  35
Pārējie naudas sodi                                                                                                               1 029
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas  izmanto-
šanas (licences)                                                                                        20
Maksājumi tranzītā domei                                                                        453
Maksājumi tranzītā sociālās aprūpes nodaļai                                    168
Maksājumi par veļas mazgāšanu pirmsskolas izglītības iestādei                                                                                           1 500
Ieņēmumi par ēdināšanu pansionātā                                                                                                                  5 599
Mācību maksa                                                                   290
Drošības nauda vēlēšanām                                                                            180
Apdrošināšanas atlīdzība                                                                                    130
Dotācija lauku atbalsta konsultantiem                                                                         1 011
No Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas                                                                                       0
Dažādi ieņēmumi                                                                                        1 656
Talkas organizēšanas ieņēmumi                                       70
Maksājumi tranzītā internātpamatskolai                                                     297
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas                                      200
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas                           7
Kredīts Tautas nama un bibliotēkas renovācijai                         34 415
Kredīts vidusskolas būvniecības darbu samaksai                                       300 000
No Izglītības ministrijas budžeta programmas dotācija pašvaldības pamatbudžetam                                                                           310 000
No Kultūras ministrijas budžeta programmas dotācija pašvaldības pamatbudžetam                                                                                  63 635
Dotācija brīvpusdienām                                                                                           4 298
Mērķdotācijas izglītības pasākumiem – dabas zinātņu kabinetiem                                                                                         37 707
Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglī-
tības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba 
samaksai 

78 852

Mērķdotācija pašvaldību pamatizglīt. programmu pedagogu darba samaksai–internātpamat-
skola                                                                     39 844
Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības peda-
gogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām   7 587
Mērķdotācijas sociālās nodrošināšanas pasākumiem                                           1 310
Mērķdotācija Cesvaines internātpamatskolai                                    60 515
Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda                                                                                              92 994
Pārējie valsts budžeta iestāžu  uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām –nodarbinātība                                                                                0
Bezmaksas interneta un datoru izmantošana                                            1 020
COMENIUS partnerība Cesvaines vidusskolai                                           11 807
Mērķdotācija mācību grāmatām                                                               481
Vides ministrija – maksājums energoefektivitātes paaugstināšanas projektam                                                                                         102 127
Nodarbinātība                                                                                                  3 600
Ieņēmumi no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas                                                                                       7 000
Mērķdotācijas pašvaldību kapitālajiem izdevumiem- Cesvaines vidusskola                                                                                         0
Lauku atbalsts dienests – dotācija kultūras namam un Cesvaines bibliotēkai                                                                                       20 925
Ieņēmumi par ES struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai  bezdarbnieki)                                                                                  13 061
Ieņēmumi par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto 
projektu īstenošanai  (internātpamatskolā)                                                                 2 290
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai                       56 687
Izglītības funkcijas nodrošināšanai no valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales                                                                                           252 328
Izglītības funkcijas nodrošināšanai – 5.,6.gadīgo apmācībai                                                                                         19 520
Kultūras funkcijas nodrošināšanai no valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales                                                                                           1 772
Izglītības funkcijas nodrošināšanai no rajona padomju līdzekļiem- mūzikas skola                                                                                   18 104
Neatmaksājams materiāls pabalsts                                                                            200
Rajona padome-finansējums projektam Pozitīvas attieksmes veidošanai                                                                                         465
Pārējo funkciju nodrošināšanai pašvaldībām no rajona padomju līdzekļiem –pansionāts                                                                                        82 358
Mērķdotācija sociālo darbinieku papildus atalgojumam                                                                                      745
Ieņēmumi no vecāku maksām                                                                      48 424
Ieņēmumi no vecāku maksām par mūzikas skolu                                              3 587
Mūzikas instrumentu īre                                                                    9
Uzturmaksa internātpamatskolā                                                                                                     142
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem – dome                  330
Ieņēmumi par nomu –dome                                                                                                                   698
Ieņēmumi par nomu – vidusskola                                                                                                   582
Ieņēmumi par nomu – sporta zāle                                                              577
Ieņēmumi par nomu – kultūras nams                                           58
Ieņēmumi par nomu –veselības centrs                                                                 1 839
Ieņēmumi par nomu – pils                                                                                                        83
Ieņēmumi par nomu – Kraukļu skola                                      44
Ieņēmumi par nomu –PII                                                                                                                       42
Telpu noma – mūzikas un mākslas skola                                             97
Telpu noma – internātpamatskola                                                                                    1 456
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – vidusskola                                                                                         133
Ieņēmumi no kustamā īpašuma izmantošanas –dome                                            25
Auto skolas automašīnas nomas maksa                                                               528
Ieņēmumi par zemes nomu                                                                           305
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem –personāla ēdināšana                                                                                  5 875
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs                                          31 552
Uzturēšanās pansionātā                                                                                                  3 546
Ieņēmumi  no pacientu iemaksām                                                               12
Komunālie pakalpojumi /kapličas izmantošana Ķinderēs/                        114
Komunālie pakalpojumi /kapličas izmantošana A.Saulieša ielā/                                           3
Ieņēmumi par projektu īstenošanu                                    140
Kultūras nama ieņēmumi                                                                                                 1 218
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi                                                                            68
Par avīzi "Cesvaines Ziņas"                                                  761
Auto kursi                                                                                         1 644
Kafejnīcas ieņēmumi                                                               10 829
Ieņēmumi par ēdināšanu                                                                                2 353
Ieņēmumi par ēdināšanu internātpamatskolā                                     88

 Atlīdzība 
Preces un 
pakalpo-
jumi 

Procen-
tu izde-
vumi

Pamat-
kapitāla 
veidošana

Sociālie 
pabalsti

Trans-
ferti

Kredīta 
pamat- 
summas 
atmaksa

Izdevumi 
kopā

Dome 84458 31 984 0 257 150 0 0 116849
Zemes ierīkotājs 4010 789 0 0 0 0 0 4799
Zemnieku konsultants 2505 19 0 0 0 0 0 2524
Pils 13201 16450 0 0 0 0 0 29651
Pašvaldības aģentūra  9700 0 0 0 0 0 9700
Būvvalde 0 3606 0 0 0 0 0 3606
Sabiedriskā kārtība 0 96 0 0 0 0 0 96
Vēlēšanu komisija 3099 393 0 0 0 0 0 3492
Dome kopā: 107273 63037 0 257 150 0 0 170717
Grāmatvedība 24512 4194 0 311 0 0 0 29017
Vidusskola 503866 135189 0 581 0 0 0 639636
Skolas būvniecība 0 4003 0 610000 0 0 0 614003
Internātpamatskola 72399 44918 0 2649 0 0 0 119966
Vispārējā pirmsskolas
 izglītības iestāde 157384 21416 0 572 0 0 0 179372
Mūzikas un mākslas
 skola 82739 5221 0 9 0 0 0 87969
Dabas zinātņu apguves 
uzlabošanas projekts 
Cesvaines vidusskolā

1352 12605 0 7849 0 0 0 21806

Projekts “COMENIUS 
partnerība” vidusskolā  2186      2186
Skolu savstarpējie
 norēķini 0 6054 0 0 0 30022 0 36076

Izglītība kopā: 842252 235786 0 621971 0 30022 0 1730031
Sociālais dienests 18395 1495 0 0 24411 5816 0 50117
Sociālās aprūpes nodaļa 49618 36643 0 217 0 2051 0 88529
Bāriņtiesa 9108 412 0 0 0 0 0 9520
Sociālā aprūpe kopā: 77121 38550 0 217 24411 7867 0 148166
Labiekārtošanas nodaļa 26287 4390 0 0 0 0 0 30677
Eiropas sociālā fonda 
projekts – bezdarbnieku 
apmācība 

541 883   3871   5295

Labiekārtošana kopā: 26828 5273 0 0 3871 0 0 35972
Kultūras nams 31531 7380 0 0 0 0 0 38911
Kraukļu bibliotēka 7043 2314 0 602 0 0 0 9959
Tautas nama un bib-
liotēkas renovācijas 
projekts

869 60 0 60481 0 0 0 61410

Cesvaines bibliotēka 26840 7257 0 2282 0 0 0 36379
"Cesvaines Ziņas" 5220 1686 0 0 0 0 0 6906
Kultūra kopā: 71503 18697 0 63365 0 0 0 153565
Kredītsaistības 0 0 17183 0 0 0 30529 47712
Izdevumi kopā: 1124977 361343 17183 685810 28432 37889 30529 2286163

 Atlikums 
01.01.2009

Ieņēmumi 
2009.gadā

Izdevumi 
2009.gadā

Privatizācijas 
fonds 379 16 333

Vides aizsardzī-
bas fonds 2983 3850 6459

Autoceļu fonds 24871 73772 96030

Speciālais budžets latos

 Pamatbudžeta izdevumi 2009. gadam latos
Pielikums Nr.2Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.3

7. janvāra domes sēdē:
• Sēde notiek Cesvaines pilī. Tajā atrodas 

Cesvaines muzejs un tā vadītāja Dace 
Birzniece deputātus iepazīstina ar muzeja 
darbību – paveikto, muzeja funkcijām, 
krājumu un citām lietām. Pils saimnieks 
Kārlis Bandenieks informē par pils 
labā spārna otrajā stāvā notiekošajiem 
restaurācijas darbiem. Mūzikas un 
mākslas skolas direktore Inta Stiene 
informē par kultūras ministra Inta 
Dāldera vēstuli, kurā teikts, ka daļēji 
atdots finansējums mūzikas un mākslas 
skolām.

• Apstiprināja Cesvaines novada domes 
2009. gada budžeta plāna izpildi.
Palielināja Cesvaines novada 
domes 2009. gada pamatbudžeta 
ieņēmumus par 38475 latiem un 
apstiprināja pamatbudžeta ieņēmumus 
2356890 latu apmērā. (1.pielikums).
Samazināja Cesvaines novada 
domes 2009. gada pamatbudžeta 

izdevumus par 89597 latiem un 
apstiprināja 2009. gada izdevumus 
2286161 latu apmērā (2.pielikums).
Apstiprināja Cesvaines novada domes 
2009. gada speciālā budžeta 2009. 
gada ieņēmumus 77704 latu apmērā 
un izdevumus 102822 latu apmērā 
(3.pielikums).

• Noteica, ka no 2010. gada 1. janvāra 
līdz 2010. gada 31. martam Cesvaines 
novada domes iestāžu vadītāju, vēlēto 
amatpersonu un domes darbinieku 
mēneša amatalgas tiek saglabātas 2009. 
gada mēnešalgu apjomā. 

• Noteica Cesvaines novada domei un tās 
iestādēm no 2010. gada 1. janvāra līdz 
2010. gada 31. martam nepilnu darba 
laiku, tas ir, 30 stundas nedēļā, pārskatot 
veicamās funkcijas. 

• No ziedotās naudas – Ls 1000 – piekrita 
samaksāt par mēbeļu iegādi vispārējās 
pirmsskolas izglītības iestādei. 

Atlikums uz 
01.01.2009. Saņemts Izlietots

Ziedo-
jumi 6182 6172 7609

Pielikums Nr.4
Saņemtie un izlietotie ziedojumi Ls
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Dzīvē viss notiek, kā paredzēts

Valsts prezidents Valdis Zatlers, RAPLA 
vārdā ministrs E. Zalāns un valsts sekretāre 
L.Straujuma, labklājības ministrs Uldis Augu-
lis, vides ministrs Raimonds Vējonis, izglītības 
un zinātnes ministre, Tatjana Koķe, ekonomikas 
ministrs Artis Kampars, Latvijas Pašvaldību 
savienības vārdā Andris Jaunsleinis, Tieslietu 
ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direk-
tore Ārija Iklāva, Valsts izglītības satura centra 
vadītāja vietniece Agra Bērziņa, LR Veselības 
ministrijas veselības norēķinu centrs, Latvijas 
Piļu un muižu asociācijas prezidents Jānis 
Lazdāns, Latvijas Pašvaldības mācību centrs, 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vārdā 
priekšnieks Vilnis Jēkabsons, LZRA Izglītības 
centrs, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, 
Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Bai-
ba Paševica, Nemateriālā kultūras mantojuma 
valsts aģentūra, kultūras padomniece Ginta Tro-
pa, Valsts izglītības satura centrs, Ziemeļu Mini-
stru padomes birojs Latvijā, Vidzemes plāno-
šanas reģiona administrācija, AS “Latvenergo” 
vārdā valdes priekšsēdētājs Kārlis Miķelsons, 
Latvijas Autoceļu uzturētājs, Latvijas Olimpis-
kā komiteja, LETA, Gaujas Nacionālā parka 
administrācija, Dzintars Rasnačs (TB/LNNK), 
Rīgas, Valmieras, Alūksnes, Valkas, Kuldīgas, 
Preiļu, Mārjamā (Igaunija), Ķekavas, Mārupes, 
Beverīnas, Baldones, Raunas, Vecumnieku, 
Auces, Iecavas, Garkalnes, Salaspils, Ķegu-
ma, Madonas, Ērgļu, Lubānas novada dome, 
Madonas rajona padome, Mārcienas pagasta 
pārvalde, Madonas rajona bibliotēkas kolektīva 
vārdā Imelda Saulīte, VID Vidzemes nodokļu 
Madonas nodaļas, Mācību centra „BUTS” 
Madonas filiāles kolektīvs, Madonas novad-
pētniecības un mākslas muzejs, SIA „RNS-D” 
kolektīvs, SIA „Madonas ceļu būve”, SIA 
„Erante”, AAS „Balta”, SEB bankas Madonas 
filiāle, SIA „Heta būve”, Nodarbinātības valsts 
aģentūras Madonas filiāle, SIA „Alba 5” kolek-
tīva vārdā A.Amantovs, SIA „Alba” kolektīva 
vārdā Romans Adamovičs, Cesvaines internāt-
pamatskolas kolektīvs, Cesvaines vidusskolas 
kolektīvs, Cesvaines pirmsskolas izglītības 
iestādes kolektīvs, Cesvaines bibliotēkas ko-
lektīvs, Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze 
un mācītājs Ingus Dāboliņš, Cesvaines katoļu 
draudze un prāvests Māris Ozoliņš, Cesvaines 
pansionāta kolektīvs, Kraukļu bibliotēkas ko-
lektīvs, biedrība „Mārtiņroze”, Folkloras kopa 
„Krauklēnieši”, NMPD resursu daļa Cesvainē, 
SIA „Cesvaines siltums” kolektīvs, SIA „Ces-
vaines komunālie pakalpojumi” kolektīvs, SIA 
„Cesvaines aptieka”, SIA „Ozols LG” kolektī-
va vārdā Jānis Ozols, SIA „Halle B” kolektīva 
vārdā Jānis Buļs, SIA „Dzirnavu HES „Kalna 
Kārklu” vārdā Ivans Bergmanis, z/s „Sviķi” 
vārdā Zigfrīds Krieviņš, Imants Spridzāns, 
Daina Čukule ar ģimeni, Asma Greidiņa, Aina 
Greķe, SIA “Livland”, ZSN kolektīva vārdā 
Gunārs Upītis, SIA “Lāsa – 100” kolektīvs, 
Zygon Baltic Consulting, Tele2 Biznesa klientu 
nodaļa, One Systems, RIX Technologies, SIA 
„DK INVEST”, Tirdzniecības firma „Officeday 
Latvia”, SIA „Viesnīcu Tekstils”, poligrāfijas 
grupa „Valters un Rapa”, SIA „LIIR”, „Media 
Pasts” kolektīvs, SIA R.Grūbes konsultāciju 
birojs, IC Sophia, SIA „Komersantu klubs”, 
Tūrisma Aģentūra „Mundo”, Nordica Media 
Group, tulkošanas kompānija „Inlex Agency”, 
„Sanoda” kolektīvs, „Troja” kolektīvs, SIA 
„ANNO” kolektīvs, „LaKalme” vārdā direk-
tors Imants Ārgalis, „ZZ Dats” kolektīva vārdā 
direktors Māris Ziema, SIA „Sestais Stils”, SIA 
„D.Daņēvičas revidentu birojs”.

Līga Čevere janvāra nogalē 
svin dzimšanas dienu. Līga ir 
Cesvaines bibliotēkas bērnu 
literatūras nodaļas vadītāja un 
šoreiz sev uz jubileju uzdāvinā-
jusi Latvijas Kultūras koledžas 
diplomu Bibliotēkzinātnes un 
informācijas specialitātē. 

Bibliotēkas vadītāja Vēsma 
Nora Līgu raksturo kā enerģisku, 
idejām bagātu, atsaucīgu. Svarīgi, 
ka viņa prot kontaktēties ar bēr-
niem un viņiem Līga patīk.   

Līgai ir veicies, ka viņa dara 
lietas, kas pašai patīk. Viena no 
tām ir darbs bibliotēkā, otra – kal-
pošana Dievam. Par šīm tēmām 
arī runājam. 

Tu bibliotēkā strādā trīs 
gadus. Varēji sevi iedomāties 
šajā vietā? 

 – Dzīvē nekad nevar zināt, 
kas tu būsi, ko darīsi. Pamatskolā 
ejot, vēlējos kādu glābt – tādēļ 
plāni par profesijas izvēli vairāk 
saistījās ar ugunsdzēsēja un advo-
kāta amatiem, bet vēlāk radās arī 
doma, ka varētu būt bibliotekāre. 
Likās interesants nevis tas ikdie-
nas darbs, bet tieši pētnieciskais 
darbs, ko neviens neredz. Tad 
sāku racionāli domāt. Tolaik nezi-
nāju, vai bibliotekāri ir pieprasīti. 
Domāju, beigšu studijas un ja ne-
vajadzēs mani? Jo profesija samē-
rā specifiska, un iegūtās zināšanas 
citā darbā nevarēs pielietot. Tad, 
kad man piedāvāja šo darbu, tūlīt 
atmiņā atausa mana kādreizējā 
pusaudzes doma. Tu nekad nevari 
zināt, kad tavs sapnis piepildīsies 
– pēc gada vai piecdesmit.  

Pieminēji pētniecisko darbu? 
Kas bibliotekāram jāpēta? 

 – Bibliotēkā cilvēki meklē 
informāciju. Lai to varētu sniegt 
pēc iespējas plašāku, jābūt sa-
gatavotiem vai nu materiāliem, 
vai vismaz informācijai, kur tos 
meklēt. Tas ir arī novadpētniecī-
bas darbs, informācijas vākšana 
un apkopošana no preses izde-
vumiem, interneta, grāmatām par 
konkrētu tēmu. Mans pagaidām 
vienīgais pētījums ir diplom-
darbs  – bibliogrāfiskais rādītājs 
„Cesvaines evaņģēliski luteriskā 
baznīca”. Pasniedzēja gan centās 
mani atrunāt to rakstīt, jo būšot 
grūti – šaura tēma. Nepadevos. 
Domāju – tikšu galā, jo pašai šķi-
ta aizraujoši. Viegli nebija, liels 
apjoms un meklēšana, lai dabūtu 
vajadzīgo. Tagad šo bibliogrāfisko 
darbu par baznīcu var izmanot, tas 
ir bibliotēkā iespiestā veidā, bet 
domāju arī par tā elektroniskās 
versijas pieejamību.

Bērni uz bibliotēku nāk. Kas 
viņus te saista? 

 – Te ir mājīgi. Ir spēles, dato-
ri, žurnāli, grāmatas. Viena daļa 
te pavada laiku līdz autobusa atie-
šanai. Citi lasa, citi mācās, citi sēž 
pie datora, citi spēlē spēles, citi 
grib vienkārši parunāties. Man jau 
ļoti patīk tās pēcpusdienas, kad 
saskrien pilns kā bišu stropā. Ar 
bērniem ir tik interesanti.

Laikam tu bērniem patīc. 
 – Nu...nezinu gan. Šeit vairā-

kus gadus, pirms es vēl strādāju, 
Vēsma un pārējās bibliotekāres ir 
ieguldījušas lielu darbu, lai katrs 

bibliotēkā justos pa-
tīkami un gaidīts. 
Domāju, tieši šī at-
tieksme ir noteicošā, 
kādēļ bērni labprāt 
šurp nāk pavadīt 
laiku.

Viņi alkst arī ar 
kādu parunāties? 

 – Jā, varbūt, es šeit 
spēlēju citu lomu, ne-
vis bibliotekāra. Bērni 
meklē kontaktu, grib, 
lai viņiem velta uz-
manību. Iespējams, 
ne vienmēr vecākiem 
ir laiks, viņi smagi 
strādā, ir norūpēju-
šies par sadzīves pro-
blēmām. 

Skumji, ka, mūsu 
dzīvē ienākot moder-
najām tehnoloģijām, 
bērni zaudē interesi 

tas, kas ir viņam labāks, tad daži 
šķita pārsteigti. Kā? Tu man ne-
vēli visu, ko es vēlos? Bet varbūt 
tu tikai iedomājies, ka tas tev de-
rēs? Tu gribi māju okeāna krastā. 
Bet ja uznāks plūdi un aizskalos 
Tevi ar visu māju, tā būs nelaime. 
Ne vienmēr tiekšanās pēc kaut 
kā liela un par katru cenu nes 
laimi. Bieži nepamanām sīkas, 
bet vērtīgas lietas. Ja tu neļauj 
notikt tā, kā paredzēts, tu ne-
vari ļauties dabīgām emocijām, 
sajūtām, nesaskati skaisto, kas 
klusām pienāk pie tevis. 

Katram ir savs uzdevums, 
kas agrāk vai vēlāk jāveic. Bieži 
vien tu nesaproti, kur esi nokļu-
vis un kāpēc. Tev liekas – nē, es 
to negribu. Bet vēlāk nāk ap-
jausma, ka tas varbūt bija tikai 
starpposms, lai nonāktu pie lielā 
mērķa. Katrs notikums, katrs 
cilvēks ir kā lauzītis no puzles, 
visam ir jābūt savā vietā, lai iz-
veidotos lielā bilde. 

Kāds ir tavs uzdevums 
dzīvē?

 – Nezinu, vai savu uzdevumu 
esmu sapratusi, bet paļaujos, ka 
Dievs mani vadīs un parādīs, kas 
man jādara. Katru dienu mēs sa-
ņemam jaunu uzdevumu. Šobrīd 
varbūt mans uzdevums ir sadzir-
dēt Dievu, lai runātu ar bērniem 
un jauniešiem svētdienas skolā. 
Likt saprast, ka nevajag strādāt 
muļķības un krist galējībās. Tā 
nu ir iekārtots, gribas visu iz-
baudīt. Gribas būt piederīgam 
kādai kompānijai un darīt tā, 
kā visi dara. Mēs plosāmies pēc 
cilvēku atzinības, mīlestības un 
nenojaušam, cik dārgi par to sa-
maksājam.

Vajag pasargāt un glābt 
viņus? 

 – Ne jau burtiski – fiziski 
glābt, bet, ja kāds savas dzīves 
kritiskos brīžos atcerēsies, ko 
svētdienas skolā dzirdējis, viņš 
jau būs pasargāts. Protams, 
maz ir tādu, kas mācās no citu 
kļūdām, katrs taisa savējās. Bet 
tomēr, ja viņš zinās, ka vien-
mēr ir kāds, pie kā atgriezties 
– ar lūgšanu, nebaidoties no 
pārmetumiem un nosodījuma, 
viņš nejutīsies nevērtīgs un ne-
labojams, bet gluži pretēji. Likt 

saprast, ka piedzīvot ko skaistu 
var arī, nesaduroties ar ērkšķiem 
un nekaucot sāpēs. Lai zina, ka 
Dievs viņu mīl un neprasa neko 
pretī. Dievam nav svarīgi, kāds 
ir tavs sociālais stāvoklis, maka 
biezums, kleitas drēbe un matu 
krāsa. Viņa priekšā tev nav jācī-
nās būt piederīgam kādai cilvēku 
grupai, nav nevienam jāizdabā. 
Tu no sirds nožēlo grēkus, un 
Dievs tevi neatraida. 

Ko tu pati esi ieguvusi?
 – Daudz. Esmu sapratusi, ka 

visas lietas var atstāt Dieva ziņā. 
Piemēram, eksāmenu kārtojot, 
no lielā uztraukuma apjautu, ka 
neko vairs nezinu. Vienīgais, 
par ko varētu stāstīt, ir tēma, kas 
bija kursa darbā. Jautāju Dievam, 
lai rāda, kuru biļeti ņemt. Tieši 
to arī izvilku. Fantastiski! Man 
bija ļoti jaukas kursa biedrenes. 
Es par visām lūdzu, un visas labi 
arī nokārtoja. Var jau teikt, ka tā 
ir laimīga sagadīšanās, zvaigžņu 
stāvoklis vai kas cits, bet es 
zinu, ka var palīdzēt lūgšana. 
Tikai, lūdzu, nevajag pārprast! 
Ja tu nebūsi iemācījies, Dievs 
tev nepalīdzēs.      

Mans guvums ir arī svētdie-
nas skola, kuru vadu jau piekto 
gadu, dodot bērniem un jaunie-
šiem, gūstu pati – augu ticībā 
kopā ar viņiem. Kādu laiku biju 
dusmīga uz mācītāju, uzskatīju, 
ka nebija godīgi mani „iemest 
pavisam zaļu” vadīt svētdienas 
skolu. Ko gan es varēju mācīt? 
Man palīdzēja draudzene, ar ko 
kopā iesvētījāmies, bijušās sko-
lotājas nekad neatteica padomu, 
piespēlēja pa kādai idejai. Krā-
jās pieredze, tiekoties ar citiem 
svētdienas skolas skolotājiem, 
kursos ieguvu praktiskas un 
metodiskas iemaņas. Tagad man 
vairs nav tāda uztraukuma pirms 
nodarbības, man ir labākais Pa-
domdevējs. Esmu pateicīga par 
šo iespēju kalpot. Ja es nevadītu 
svētdienas skolu, tad varbūt par 
Dievu atcerētos tikai kādreiz, kad 
piemeklētu grūtības un uz baznī-
cu aizietu labi ja Ziemassvētkos. 
Tagad grūti iedomāties, kā var 
dzīvot savādāk.

Paldies visiem, kas pašvaldību 
sveica Ziemassvētkos un

 Jaunajā gadā. Tie ir:

Guna Graudiņa

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes
ikvienam nes debesu gaišumu!
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām
domām, darbīgām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem!

par lasīšanu, ne vienmēr aiziet no 
bibliotēkas ar grāmatu rokās. 

Varbūt šodien neizies, bet, 
esot šajā vidē un vērojot, parīt 
aizies ar grāmatu.  

 – Ļoti gribas cerēt. Iepriekš 
studijām vai skolai nepieciešamos 
materiālus varēja atrast tikai grā-
matās, avīzēs, tad tagad jaunāko 
informāciju specifiskos jautāju-
mos jāmeklē internetā, dažādās 
datu bāzēs. Tur var atrast ja ne 
visu, tad ļoti daudz. 

Semināros dzirdam, ka biblio-
tēkām jākļūst modernākām – jāie-
vieš bibliotēku automatizācija, 
elektroniskās grāmatas utt. Visa 
informācija būs pieejama datorā 
un, neizejot no mājas, varēs pat 
lasīt grāmatas. Ka tik nesanāk, 
ka zāģējam zaru, uz kura sēžam. 
Bibliotēkām ir liela nozīme, īpaši 
laukos. Šeit laba grāmata varbūt ir 
vienīgais, kas var sniegt estētis-
ko baudījumu. Un šurp jau nenāk 
tikai pēc grāmatām. Bērni te uz-
turas, gaidot autobusu. Pieaugušie 
nāk parunāties, palasīt žurnālus, 
būt cilvēkos. Ir arī iespēja apgūt 
ko jaunu  – iemaņas ar datoru, līdz 
ar to aug pašapziņa. 

Redzu, tev patīk tas, ko dari. 
Svarīgu vietu tavā dzīvē ieņem 
arī Dievs un baznīca. 

 – Jā, esmu saklausījusi šo Die-
va aicinājumu un jau piecus gadus 
esmu kristiete. Tas nav ilgi, bet, 
ja ņem vērā, ko esmu guvusi šajā 
laikā, tad tas ir daudz. Interese par 
Dievu man bijusi vienmēr. Doma, 
ka Dievs ir kas pārāks, man jau 
bija bērnībā, pa kluso uzejot tēva 
mammas Baznīcas dziesmu grā-
matu. Tā bija vecajā drukā. Izlasīt 
ne es, ne māsa nemācējām, bet, 
ka tas ir kas svēts, to sapratām. 
Vecākiem gan ar baznīcu nav bijis 
saistības. Nākt uz baznīcu mani 
ir aicinājuši daudzi, bet teicu, ka 
iešu tad, kad pati būšu tam gatava. 
Un tad radās iemesls. Draudzene 
aicināja dēlam par krustmāti. Kur 
rast vēl brīnišķīgāku iemeslu, lai 
atgrieztos.  

Notika tā, kā jānotiek.
 – Ja ir paredzēts, ka tajā vietā 

un laikā ar tevi tā notiks, tad tā 
būs un velti pretoties. Kad Jaunajā 
gadā draugiem vēlēju, lai piepildās 
nevis tas, ko viņš pats vēlas, bet 

Gunas Graudiņas foto

Līga Čevere Anetei palīdz aizpildīt "Bērnu žūrijas" anketu.  
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No muzeja Skoltāja Ancāna atzīšanās
Fragmenti no Vitālija Ancāna 

vēstules bijušajai kolēģei Cesvaines 
vidusskolā Ilgai Holstei 2002.gada 
16.aprīlī. Autora stils nav mainīts.

„Nezinu, vai es labi darīšu, varbūt 
aplami, atklājot savas dzimtas lik-
teņgaitas. Mēs savā skolā bijām tikai 
darba biedri ar sliktākām vai labākām 
attiecībām savā starpā. Man tas ir pa-
licis atmiņā. No tām nevar aizbēgt, kā 
no savas ēnas. Atmiņas bieži apziņā 
uzvirmo. Un cik žēl, ka ne vienmēr 
kolektīvā bijām pietiekami draudzīgi! 
Tādējādi mēs, skolotāji, maz vai nemaz 
nezinājām par savu kolēģu radurak-
stiem, pagātni. Arī tāds laikmets bija, 
kad bija jābūt piesardzīgiem. Šodienas 
acīm skatoties, atceroties savus darba 
biedrus, kļūst skumji. Es uzdrīkstēšos šo 
to Jums pastāstīt par savu dzimtu. 

Atzīšos, ka mans onkulis, tēva 
brālis Ancāns Aloizijs bija Ieroču (SS) 
latviešu leģiona 19.divīzijas 42.pulka 
(komandieris pulkvedis Dalbiņš) rotas 
komandieris, virsleitnants. (Izceļojis 
uz Austrāliju. D.B.) Kad es ilgos gadus 
strādāju un dzīvoju Cesvainē, es nezi-
nāju, ka te karojusi leģionāru 19.divīzija 
un karojis mans onkulis. Es ar viņu ne-
drīkstēju sarakstīties kā pedagogs, jo 
tādi laiki bija. Katra vēstulīte čekā tika 
nokopēta un likta kartotēkā.

Kad Latvija atguva neatkarību 
1991.g. augustā, es ar viņu pamazām 
sāku sarakstīties ar 1992.g. Lieldienu 
apsveikumiem. Tas bija viss. Vēl bija 
bīstami atklāt visu īstenību. Ar 1992.g. 
rudeni centīgi sarakstījāmies 1993., 
1994., 1995., 1996.gadā līdz mūsu 
dienām. To gadu vēstules man sniedza 
daudz vērtīgu ziņu par leģionāriem, II 
pasaules karu.

Aloizijs bija nokļuvis Rēzeknes 
čekā. Viņu kā korporeli „Lacuania” 
korporācijā un nacionālistiski no-
skaņotu Latvijas patriotu 1940.gadā 
padomju varas laikā izslēdza no Lat-
vijas Universitātes Lauksaimniecības 
fakultātes pēdējā – piektā kursa. Tantes 
(tēva māsas Annas) vīra Jura Maskalāna 
aicināts, devās uz Rēzekni, kur viņš tika 
pieņemts darbā celtniecības organizāci-
jā „Bitmet” kā kasieris. Tantes Annas 
vīrs bija galvenais grāmatvedis. Kārlis 
Ulmanis 30.gados centās pacelt Latga-
li pārējo Latvijas novadu – Kurzemes, 
Vidzemes līmenī, tāpēc nodibināja 
organizāciju „Bitmet”, kas cēla kādus 
30 objektus Latgalē. No Rīgas izbrau-
kušais Juris Maskalāns paaicināja pie 
sevis manu onkuli kā radinieku. Onkulis 
bija kasieris. 1940.g. beigās kādas balles 
laikā onkuli arestēja. Aizveda uz aresta 
telpām. Iegrūda aukstā pagrabā, turēja 
apakšveļā trīs diennaktis. Ārā sals. 
Kameras logs atvērts. Lai nenosaltu, 
tad vingrojis. Tā kā čekas priekšnieks 
Trukšāns onkuli pazinis no Aglonas 
ģimnāzijas laikiem, pret galvošanu on-
kuli atbrīvojis. Onkulis Aloizijs strādāja 
līdz 1941.g. jūnijam. 14.jūnijs – latviešu 
izvešana lopu vagonos uz Sibīriju. Tante 
Anna, onkulis un Juris (bija aizsargs) 
bija sapakojuši koferus, gaidījuši, kad 
čeka arestēs un vedīs uz Sibīriju. Bija jā-
bēg! Apkārt Rēzeknei kareivji, sargājuši 
ceļus. Pienākušas jūnija beigas. Vācieši 
tuvojušies Rēzeknei.

Pirms vāciešu ienākšanas Rēzeknē 
1941.g. beigās atkal arestējuši on-
kuli Aloiziju. Arī tantes (tēva māsas 
Annas) vīru Juri Maskalānu un vēl 
četrus vīriešus tantes un Jura dzīvoklī 
Rēzeknē iepretī pilskalnam. Arestētos 
aizdzina uz čekas telpām, pratināja un 
ieslodzīja čekas pagrabos. Onkuli ie-
grūduši kamerā, kur uz soliņa sēdējuši 
četri arestētie. Tai skaitā Latvijas armi-
jas kara ārsts Struve. Onkulim nebijis 
vietas, kur sēdēt, tāpēc ielīdis kaktā 
un apsēdies uz grīdas. Bijis iemidzis. 
Struve esot runājis, ka laikam vedīšot 

Iepriekšējā gada nogalē 
Cesvaines internātpamat-
skolas pulciņa  "Jautrās 
pārvērtības" dalībnieki 
(V.Škurova, M.Leitis, 
A.Ziničs, R.Kulišs, 
J.Krusietis, D.Solodovņi-
kovs, Lazdiņš) kopā ar 
skolotāju Baibu Rumpīti 
piedalījās konkursā, kuru 
rīkoja Latvijas Augļkop-
ju asociācija sadarbībā 
ar žurnālu “Spicā”. Kon-
kursa mērķis bija popula-
rizēt svaigu augļu un ogu 
lietošanu skolēnu uzturā, 
pievērst skolēnu uzmanī-
bu saviem un vienaudžu 
ēšanas ieradumiem, mu-
dinot censties no nevese-
līgas pārtikas lietošanas 
uzturā pievērsties vairāk 
dabisku, veselīgu pro-
duktu patērēšanai, mainīt 
jauniešu ieradumus, ro-
sinot pasākumu cienastā 
izmantot veselīgas alter-
natīvas. Lai pretendētu 
uz balvām, skolēnam vai 
skolēnu grupai bija nepie-
ciešams izveidot veselīgu 
recepti, kā galveno sastāv-
daļu izmantojot augļus un 
ogas, pagatavot iecerēto 
un iesniegt žūrijai vērtē-
jumam. 

Labas idejas un 
veiksmīgs to risinājums 
vainagojās panākumiem. 
Darbs tika atzīts kā viens 
no trim labākajiem, un 
dalībnieki saņēma uzai-
cinājumu uz noslēguma 
pasākumu Rīgā, galerijā 
“Istaba” pie atraktīvā pa-
vāra Mārtiņa Sirmā, kur 
laureātiem bija iespēja 
piedalīties konkursos, 
viktorīnās, kā arī kopā 
ar meistaru pagatavot un 
nobaudīt dažādus gardus 
našķus. 

Savukārt lietišķās māk-
slas pulciņu dalībnieku 
un skolotāju Ilzes Ābo-
liņas un Baibas Rumpītes 
veikums līdz pat janvāra 
beigām skatāms Mado-
nas novadpētniecības un 
mākslas muzeja izstādē 
"Katram sava eglīte".

Šobrīd radošās idejas 
tiek īstenotas, gatavojo-
ties Valmieras teātra iz-
sludinātajam konkursam 
"Mans sapņu saldējums". 

Neizpaliek arī fizis-
kās aktivitātes – kopā ar 
jaunsargu pulciņa vadītāju 
A.Trečaku janvārī tiek no-
skaidrots čempiona titula 
ieguvējs šaušanā.

Notiek gatavošanās 
arī "Bērnu žūrijas" noslē-
guma pasākumam, kurā 
bērniem būs iespēja dalī-
ties iespaidos par izlasīto, 
veikt dažādus uzdevumus 
saistībā ar izlasītajām grā-
matām.

uz Krieviju, jo tur ārstu neesot. Onku-
lis pamodies un skatās, ka neviena nav. 
Skatās, ka durvis puspavērtas. Iet tālāk. 
Cietums tukšs. Un metās bēgt. Aizskrien 
pie māsas Annas. Māsa prasījusi: „Kur 
Juris?” Viņš atbildējis, ka nezina. Naktī 
no 30.jūnija uz 1.jūliju 1941.gadā Juri 
un citus čekas moku pagrabā baismīgā 
veidā noslepkavoja. Onkulis Aloizijs 
Ancāns liktenīgi palicis kamerā nepa-
manīts, jo sēdējis uz grīdas kaktiņā aiz 
soliņa – lāviņas iemidzis. Nakts tumsā 
pārējie četri ieslodzītie, kas sēdējuši uz 
soliņa, aizvesti un noslepkavoti. Visi 
noslepkavotie, kas aizvesti no cietuma, 
milicijas malkas šķūnītī samesti lielā 
bedrē. Kad ienāca vācieši, rēzeknieši 
atrada nomaskēto bedri, kura atradās 
milicijas malkas šķūnītī. No bedres 
izraka 39 nomocītos cilvēkus (tagad 
tajā vietā ir uzstādīts piemiņas akmens 
ar attiecīgu uzrakstu), pie kura es tiku 
filmēts 1993.g. februārī, arī Miera kap-
sētā. Filmēja Latgales kultūrvēstures 
muzejā, kur vairāku cilvēku klātbūtnē 
lasīju onkuļa atsūtītās atmiņas par 
„baigo gadu”. Nomocītos turpat ārpusē 
guldīja, lai tuvinieki varētu atpazīt savus 
ģimenes ļaudis. Tantes vīrs Juris Mas-
kalāns bija tā sakropļots, ka tante vīru 
atpazinusi pēc virsdrēbēm. Izdurtas acis, 
nogrieztas ausis, ar vāli izsists žoklis un 
izrauta mēle, kas nedzīvi karājusies pāri 
lūpām!!! Līdzīgi sakropļoti  pārējie. Da-
žām sievietēm apgrieztas krūtis. Bijis 
šausminošs skats. Onkulis Aloizijs un 
tante raudājuši un bijuši tuvu vājprātam. 
Onkulis man rakstīja, ka viņu pārņēmu-
šas šausmas par to, cik tuvu viņš bijis 
baismīgajai nāvei!.. Šos briesmu darbus 
darījuši Rēzeknes slimnīcas ginekologs 
Hāns un viņa brūte medmāsa Geikina. 
Pagrabā divi lieli katli, pilni ar ūdeni. 
Uguni kurinājis viens precēts pāris. Ver-
došajā ūdenī plaucējuši mocekļiem ro-
kas. Rokas sasietas uz muguras. Čekisti 
ar varu mocekļa rokas iegrūž verdošajā 
ūdenī. Pirms tam uzmauc gumijas 
cimdus. No novārītajām rokām norauj 
cimdus un ... nagi nomaukti!!!

Kad ar pūlēm, fotogrāfiju palīdzību 
atradu Jura kapa vietu, tad 1995.g. es 
uzliku no melna akmens (vests no So-
mijas) veidotu pieminekli, izgatavotu 
darbnīcā „Dana”. Miera kapu kapus-
vētkos to iesvētīja, mācītājs noturēja 
aizlūgumu par Juri kā mocekli. Bija 
pienākušas arī rēzeknietes Sējāne un 
Krasovska. Viņas mums, arī muzeja 
darbiniecēm H.Bernānei un S.Ribano-
vai, kā arī citiem klāt pienākušajiem, 
stāstīja par moku kambari. Kad čekisti 
bija aizbēguši un sanākuši vācu varas 
pārstāvji un citi ļaudis, arī viņas iegāju-
šas šajā pagrabā. Šī mocību vieta bijusi 
baismīga. Pie sienas piestiprināta dzelzs 
gulta. Vienā galā un otrā galā pāris sik-
snu. Uz šīs gultas ar varu čekisti nogulda 
nelaimīgo upuri un tad spīdzina, kropļo 
dzīvu cilvēku... Uz galda bijuši visādi 
instrumenti cilvēka spīdzināšanai. Sa-
kropļotus, izmocītus vai mirušus vai 
pusdzīvus sameta kopīgā bedrē. Rēzek-
nē bijušas milzīgas bēres. Tūkstošiem 
cilvēku piedalījušies šajās bērēs. Vai 
puspilsēta! Vācu komandantūra devusi 
pavēli vienai kokzāģētavai sataisīt 39 
zārkus – kastes. Katrā pajūgā viens 
zārks, kas garā rindā braukuši cauri 
Rēzeknei uz Miera kapiem. Dažus pa-
ņēmuši radinieki. Pārējos salikuši garā 
izraktā bedrē un aizbēruši. Katram pretī 
piederība – uzvārds, vārds.

Šāds šausmīgs notikums bija Rē-
zeknē. Onkulis rakstīja, ka iznīcināja 
Rēzeknes inteliģences ziedu. Slimnīcas 
direktors medic.Dr., mežsaimniecības 
direktors zinātņu Dr. u.c., policisti, 
aizsargi.

1941.g. jūnijā Līvānos arestēja čekas 
uzdevumā manas tantes – krustmātes 
(mātes māsas) vīru Ignatu Mietu, kurš 

bija Līvānu pasta priekšnieka vietnieks, 
nacionāli noskaņots, sabiedrisks darbi-
nieks. Tagad atklājās, ka nogalināts 
1942.g. Astrahaņas cietumā vai pār-
vedot pāri Kaspijas jūrai. 

1944.gadā arestēja mātes brāli Jāze-
pu Daugavieti. Notiesāja uz 10 gadiem 
spaidu darbos. Pirmais lēģers Kirupē pie 
Līksnas. Drīz pārsūtīja uz Uhtu Urālos. 
Pēc 10 gadiem atgriezās Latvijā.

1950.gadā uz 10 gadiem notiesāja 
tēva brāli Izidoru Ancānu. Viņš bija 
teoloģijas Dr., studējis Pēterpils garī-
gajā seminārā, pēc tam kā apdāvināts 
garīdznieks nosūtīts studēt Romā pa-
saulslavenajā Gregora universitātē. Par 
Svēto Rakstu tulkošanu no aramiešu 
valodas piešķirts teol. Dr. Profesors 
Rīgas Garīgajā seminārā. Ulmaņa laikā 
Krāslavas ģimnāzijas direktors. Sakarā 
ar politieslodzīto amnestiju Hruščova 
laikā pēc XX PSKP kongresa 1956.g. 
atgriezās no Sibīrijas lēģeriem. Strādāja 
Kuldīgā, Jelgavā par draudzes dekānu 
un pēdējos gados Rīgas garīgajā semi-
nārā par rektoru līdz savai nāvei 1969.g. 
jūlijā (strādāja pie baznīcas smagiem re-
monta darbiem, ceļot trepes pie logiem, 
„ķēra” insults). 

Par nacionālo partizānu atbalstīšanu 
Jēkabpils rajonā čeka 1947.g. izpostīja 
tēva māsas Sofijas un vīra Ignata Saltu-
mu ģimeni Leimaņu pagasta „Silmalās”. 
Dēlu Jāni (manu brālēnu) divus mēnešus 
spīdzināja Rīgā Stabu ielā čekas moku 
kamerās. Vēlāk izsūtīja kopā ar tēvu uz 
Vorkutas lēģeriem. Tēvs mira Vorkutā. 
Šodien vēl nav zināma kapa vieta kā 
daudziem citiem latviešiem...

Manas mātes jaunākās māsas Annas 
vīrs Juris Muktupāvels bija leģionārs. 
Iesaukts 1943.g. ziemā. Karoja pret sar-
kanarmiju latviešu leģiona 19.divīzijas 
sastāvā. Karoja Volhovas purvos, kas 
apdziedāta leģionāru dziesmās.  Krita 
Kurzemes „cietoksnī” („katlā”).

Mana tēva vecākās māsas Emīlijas 
un vīra Ignata dēls Jānis Budže bija 
leģionārs 15.divīzijā. Karojis Latvijā, 
Polijā, Vācijā. No Berlīnes kauju laikā 
pulkvedis Janums izvedis no kauju 
lauka un padevušies angļiem – ameri-
kāņiem. Pēc atbrīvošanas aizbraucis uz 
Kanādu. Visu laiku dzīvo Toronto.

Mana tēva māsas Sofijas un vīra 
Ignata Saltuma dēls Staņislavs bija 
leģionārs. Izgāja kara gaitas no Krie-
vijas līdz Kurzemes „cietoksnim”. 
Bija zenītbaterijas komandieris. Viņu 
aizsūtīja uz Tālajiem Austrumiem. Pēc 
soda izciešanas atgriezās Latvijā. Dzīvo 
Jelgavā.

Mans tēvs Latvijas brīvvalsts laikā 

bija aizsargs. Tie bija 20., 30.gadi. Nēsāja aiz-
sargu formu tumšzaļā krāsā un kara šauteni. 
30. gadu sākumā pāris gadus bija robežsargs 
Masļenku  kordonā. Tēvu gribēja čeka ap-
cietināt 1941.g. pavasarī, jūnijā. Laimējās. 
Kad otrreiz ienāca sarkanarmija, tēvu  vajāja. 
Sita, spīdzināja Līvānu čekā. Arī par partizānu 
atbalstīšanu. Tēvs strādāja Līvānos, tikai no 
mājām ņēma produktus. 1945.g. 8.jūlijā čekas 
karaspēks „ķemmēja” mūsu mežus. Bija ap 
1500 čekas karavīru. Tajā dienā tēvu čekisti 
gribēja nošaut. Tēvu paglāba no nāves Līvānu 
milicijas priekšnieks, kurš tēvu labi pazina. 
Tēvu dzina pāri grāvim, lai nošautu. Šai lik-
tenīgajā brīdī ieradies milicijas priekšnieks un 
uzkliedzis: „Ostaviķ!” Tas notika pāris 100 m 
no mūsmājām. Tajā dienā nošāva 11 partizānus. 
Visi bija tēvam vairāk vai mazāk pazīstami. Iz-
kratīja un izārdīja mūsmājas. Pat zem gultām 
līda meklēt partizānus, jo mūsu mājas atradās 
meža malā, kas savienojās ar Skrebeļu purvu, 
tālāk sils, kas stiepās līdz Stirnienei. Pēc tam 
tēvu vajāja līdz 1953.gadam.

Nu tā! Cienījamā kolēģīte! Piedodiet, ka 
es Jums kā nevienam savā mūžā pārlieku at-
klāju tos noslēpumus, ko varbūt nevajadzēja 
darīt. Nu vairs briesmas nedraud.  Arī Jūsu 
ģimene bija savā laikā cietusi. Varbūt tāpēc es 
atļāvos Jums tik atklāti rakstīt. Mani radi dzīvo 
ārzemēs: Austrālijā onkulis Aloizejs 93 gadu 
vecumā, tante Anna ar meitām un noslepkavotā 
Jura meitu Irēnu ASV, brālēns, māsīca Kanādā, 
krusttēvs dzīvoja Anglijā, atgriezās Latvijā un 
mira ar sirdstrieku. Radinieks Pēteris (vācu 
armijā bija izpletņlēcējs desantam pretinieka 
aizmugurē) dzīvo Pertā Austrālijā.

Kad es daudzus gadus dzīvoju un strādāju 
Cesvainē, nevienam ne pušplēsta vārda (arī 
draugiem) nestāstīju par saviem radiem, par 
kuriem nupat rakstīju. Lūdzu, nedomājiet 
neko ļaunu par mani! Esmu piedzīvojis bai-
les, arī Cesvainē dzīvodams. Bija viens vai 
divi gadījumi, kad čeka mani piespieda darīt 
pretī savai sirdsapziņai, kas saistās ar teol. Dr. 
I.Ancānu. Teikšu atklāti – es vairākiem mūsu 
skolotājiem neuzticējos, viņus uzskatīju par 
šaubīgiem cilvēkiem mūsu drošības labad. 
Es ieturēju oficiālo kursu jeb līniju, īpaši pēc 
1970. gada, kad čeka „ciemojās” manā dzīvoklī 
sakarā ar Jāņa Budžes ciemošanos Latvijā. Jā! 
Tas bija tāds laikmets! Ātri varēja zaudēt darbu, 
pat vēl bīstamāk. Un tā es Cesvainē biju liels 
komunists. Arī tāds mācību priekšmets, īpaši 
XX gs. Ja nepatiks šīs vēstules saturs, piedo-
diet! Taču rakstītais ir 100% vēstures skumjā 
un baismīgā īstenība.”

Mums visiem tiek dota izvēles brīvība starp 
drosmi un bailēm. Bet ne visiem dzīvē ir izde-
vība tik skaidri, tik nepārprotami un tik atklāti 
izrādīt savu drosmi, nostājoties patiesības pusē, 
kā tas bija 1991.gadā. 

turpinājums no1.lpp.

V.Ancāns ar 8.klases beidzējām  – D.Zeltiņu, I.Sokolovu un V.Eglīti 1974.gadā.

Dace Birzniece, Cesvaines muzejā

Foto no muzeja arhīva

Līga Čevere Anetei palīdz aizpildīt "Bērnu žūrijas" anketu.  

Gatavo kopā ar 
Mārtiņu Sirmo

Inta Siliņa, Cesvaines 
internātpamatskolā 
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Cesvaines pašvaldība

Miruši
Kārlis Kleins 
1926. – 2009.
Maija Socka
1941. – 2009.
Aina Gūte
1923. – 2010.
Andrejs Vičs
1943. – 2010.

Dzimuši

Kolēģi Cesvaines vidusskolā

Edmunds Puriņš 
Viktorija Sebriņa
Anželika Sebriņa

Apsveikumi 

Izīrē dzīvokļus Cesvaines centrā.Tālr. 26589584

Kultūras afi ša
(decembrī)

Dažādi

Apbedīšanas birojs "Krustaceles" Cesvainē, 
Pils ielā 1 a (virs pasta)  – sniedz pakalpojumus 
– pilns apbedīšanas serviss. Strādājam visu dien-
nakti. Maksa par pilnu apbedīšanas pakalpojumu 
līdz Ls 250. Tālr. 26399673.

Labi un teicami mācījušies

29. janvārī plkst. 19.00 
Cesvaines vidusskolā grupas 
“Baltie lāči” koncerts. Biļešu 
iepriekšpārdošana. Pasāku-
ma dienā biļetes cena Ls 3. 
Varēs iegādāties diskus. Tālr. 
26186279.   

27. februārī plkst. 15.00 
Cesvaines vidusskolā Jē-
kabpils Tautas teātra izrāde 
– Rūdolfs Blaumanis “Trīnes 
grēki” (joku luga ar dziesmu 
spēlēm). Režisore – Inta 
Ūbele. Ieeja: Ls 1,-. Biļešu 
iepriekšpārdošana Cesvaines 
kultūras namā.
6. martā Cesvaines teātra 
pirmizrāde “Visi radi kopā”.
13. martā  – koru draudzības 
koncerts.          

Cesvaines mežniecība tagad atrodas Dārzu 
ielā 4, virsmežniecības telpās 1. stāvā. 

Zemnieku saimniecības "Sviķi" 
veikalam "Puķu bode" 

mainīts darba laiks: 
pirmd. – piektd. plkst. 8 – 14 un 16 – 18
14 –16 pusdienas laiks
Sestdienās 8  – 15
Svētdienās  – brīvs

Cesvaines kultūras veicinā-
šanas biedrība pateicas’

Grāmatas par Cesvaini 
sasniedz arvien vairāk no-
vadnieku Latvijā, ārzemēs. 
Par to gādā īstie cesvainieši 
– SAVĒJIE SAVĀ Cesvainē, 
lai kur arī viņi atrastos. 

Mūsu vissirsnīgākie patei-
cības sveicieni visiem, visiem, 
kas tur rūpi par Cesvaines 
kultūrmantojuma glābšanu no 
nebūtības grāmatu veidolā! 
Esam jau saņēmuši stāstus un 
arī cilvēku solījumus, ka viņi 
rakstīs ceturtajai grāmatai. Kur 
vairs jaukāk, ja cilvēks apzinās 
savas dzimtas, savas Cesvaines 
sakņu spēku, kas viņu pacēlis 
spāros un devis pašu galveno 
– sirdsgudrību! 

Lai 2010. gads ikvienam 

Cesvaines vidusskolā labi un teicami 
2009./2010. m.g. 1. semestrī mācījās:

4.a klasē –  Pēteris Āboltiņš, Zane Bodnie-
ce, Ivo Brants, Elvis – Kristiāns Eglītis, Līva 
Galeja, Alīna Lapa, Egita Lepeškina.

4.b klasē – Baiba – Leonora Balode, Anete 
Cielava, Līga Gailīte, Līga Jakubovska, Mi-
kus Maligins, Monika Puzule, Krista Siksa-
liete, Natālija Šņucīte, Matīss Tālmanis.

5.klasē – Paula – Krista Andersone, Jē-
kabs Apfelbergs, Artūrs Dimitrijevs, Ēriks 
Graudiņš, Diāna Rone, Henrijs – Klaids 
Skujiņš, Monta Vereba, Fanija Apine, Val-
ters Tomsons.

6.a klasē – Santa Bebre, Elvis Haritonovs, 
Sintija Kalniņa, Reinis Kalniņš, Evija Kalve, 
Zane – Paula Lasmane, Alise Ozoliņa, Kris-
taps Roziņš, Renāte Saulīte, Agris Straut-
nieks, Matīss Vestmanis.

6.b klasē – Edgars Beļkevičs, Dārta 
Blumberga.

7.a klasē – Alise Dimitrijeva, Ance Sīma-
ne, Egija Vasilišina.

7.b klasē – Vita Ozoliņa, Alise Kupča.
8.a klasē – Emma Bandeniece, Baiba 

Buļa, Linda – Dagnija Driķe, Signe Mihe-
jenko, Jānis Rubuls, Laura Ruicēna, Toms 
Skujiņš, Klinta Tēberga, Sindija – Lelde 
Tipaine, Dāvis Vēveris.

8.b klasē – Adriāna Dimpere, Elza Ka-
lēja.

9.a klasē – Simona Grāvīte, Ingus Ķime-
lis, Paula Lecīte, Lauma Putniņa.

9.b klasē – Rita Turkina.
10.a klasē – Anda Akmentiņa, Zane Alk-

sne, Meldra Bērziņa, Marika Boika, Zane 
Ozoliņa.

10.b klasē – Danute Andronova, Toms 
Galejs, Ieva Gavare, Toms Nora, Zane Tru-
hanova.

11.a klasē – Beatrise Bandeniece, Ivo 
Seikstulis.

11.b klasē – Lelde Fjodorova, Egija Keiša, 
Anete Kivlāne, Ilze Kurme, Mārtiņš Rauda, 
Monta Ustinova, Jānis Vanags.

12.a klasē – Līva Otvare, Lāsma Roziņa, 
Viktorija Silicka.

12.b klasē – Lauma Bērziņa, Linda Kļa-
viņa, Madara Kļaviņa.

Paziņojums par grozījumu 
izstrādes uzsākšanu 

Cesvaines novada teritorijas plānojumā 
2008. – 2020.gadam

Cesvaines novada dome paziņo, ka 2009. 
gada 17.decembrī dome pieņēmusi lēmumu 
uzsākt novada teritorijas plānojuma 2008. 
– 2020.gadam grozījumu izstrādi. Teritori-
jas plānojuma 1. redakcijas izstrāde paredzēta 
līdz 2010. gada martam un gala redakcijas 
izstrāde līdz 2010. gada jūnijam.

Par turpmāko plānojuma grozījumu izstrā-
des procesu saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
informācija tiks sniegta laikrakstos „Latvijas 
Vēstnesis” un „Cesvaines Ziņas”  un pašval-
dības mājas lapā www.cesvaine.lv.

Vislielākais paldies visiem, kas mani sveica 
dzimšanas dienā! Mīļš paldies Larisai Mali-
ginai, senioru korim „Virši” un tā vadītājai 
Antrai Āboltiņai, folkloras kopai „Krauk-
lēnieši”  un tās vadītājai Baibai Putniņai, 
Aivaram Zālītim, meitām un dēliem ar ģi-
menēm, mazbērniem, mazmazmeitiņai, kā 
arī pārējiem mīļajiem, tuvajiem, radiņiem, 
draugiem un kaimiņiem!

Paldies visiem mīļajiem un atsaucīgajiem cil-
vēkiem, jo īpaši "Mārtiņrozēm", kas bija klāt un 
pavadīja mūsu Līviju Olgu Dakšu smiltainē.

 

Jau otro reizi Eiropas Ko-
misijas Uzņēmējdarbības un 
rūpniecības ģenerāldirektorāts 
ikvienu, kurš apveltīts ar ba-
gātu iztēli, aicina piedalīties 
Eiropas Uzņēmējdarbības 
Video balvas 2010 konkur-
sā (EUVB 2010). Dalībnieki 
līdz 2010. gada 9. aprīlim var 
pieteikties tīmekļa vietnē: 
ec.europa.eu/eeva2010. 

Eiropas Komisijas Uz-
ņēmējdarbības Video balvas 
piešķirs šādās kategorijās: 
„Uzņēmējdarbība – citāds 

Novusa 1. posms – Cesvainē 
9. janvārī Cesvaines kul-

tūras namā notika Latvijas 
vīriešu virslīgas komandu 
čempionāta 1.posms novusā. 
Čempionāts risinās 4 posmos, 
kur savstarpēji sacenšas 16 
komandas no visas Latvijas. 
Nākamais posms – 6. februārī 
paredzēts Carnikavā. Cesvai-
nes komandā spēlē cesvainieši 

– Guntis Driķis Armands Mat-
rozis, Jānis Matulis, Raimonds 
Jēgers un trīs dalībnieki no 
citiem novadiem. Iepriekšējā 
gadā Cesvaines komanda bija 
4. vietā, bet 2008. gadā – 2. 
vietā. Turēsim īkšķus, lai šogad 
cesvainieši savu pozīciju spēj 
ne tikai saglabāt, bet pakāpties 
vēl augstāk. 

Spēlē Guntis Driķis (pa labi).
Margoņa Akmeņa foto

Paldies!
Cesvaines grāmatu pircējam, 
dāvinātājam, jaunu aprakstu 
un foto sūtītājam sniedz vese-
līgu možumu un gribu palīdzēt 
mums, cesvainiešiem, celt gara 
kultūru, stiprināt, sadraudzēt 
līdz šim nepazīstamus (kaut 
arī cesvainiešus) vienu ar otru! 
Lai pietiek dūšas atteikt kādam 
kārdinājumam, bet tā vietā at-
licināt latiņus grāmatas iegādei 
sev, ģimenei, draugam, skolas-
biedram, tālzemēs mītošajiem, 
kas lūgšanās par Latviju ir kopā 
arī ar mums, cesvainiešiem! 

Celsim savu Cesvaines 
novadu patiesā nezūdošo pa-
matvērtību (grāmata – tā ir ar 
mūžības vērti!) godā! 
Cieņā un pateicībā CKVB un 
redakcijas vārdā – Sanita Dā-
boliņa, Ilga Holste

dzīves veids”, „Uzņēmēj-
darbība – izaicinājumi un 
ieguvumi” un „Uzņēmējdar-
bība – ceļš uz nākotni”. Katrā 
kategorijā tiks godalgots uzva-
rētājs, kā arī otrais un trešais la-
bākais videomateriāls, piešķirot 
balvu, atbilstoši – 3 333 eiro, 
2 222 eiro un 1 111 eiro ap-
mērā. Turklāt katrs no pieciem 
labākajiem konkursantiem 
vecumā līdz 25 gadiem, kuri 
nebūs minēto kategoriju deviņu 
balvu ieguvušo laureātu vidū, 
saņems 555 eiro.

Uzņemējdarbības balva

Nepalaid garām tos skaistākos mirkļus,
Kas dvēselei ziedēt liek.
Nepaej garām, bet iededz to gaismu,
Lai sirdij silts gaišums tiek.
Neizdzēs sevī tos dvēseles mirkļus,
Kaut ziema un sniegi snieg.
Pasaudzē mirkļus, kas kļuvuši tuvi,
Lai putekļos neiestieg.
Paglabā sirdī tos dzīvības mirkļus,
Lai sirds tava neiemieg.
Tos ieraksti dzīvē ar gaismas staru,
Lai tukšums tur nepaliek.

Dzintra Apine ar ģimeni

(janvārī)
(janvārī)

Š.g. 5.februārī plkst.18.00 
Madonas kultūras namā no-
tiks piemiņas zīmju svinīga 
pasniegšana tiem 1991.gada 
barikāžu dalībniekiem, kuri 
līdz šim tās vēl nebija saņēmu-
ši. Lūdzu ierasties tos dalībnie-
kus vai viņu radiniekus, kuri 
reģistrējās Cesvaines muzejā 
līdz 2008.gada beigām, bet 
kuru dzīvesvieta ir Cesvaine 
vai Madona. Pārējos godinās 
viņu tagadējās dzīvesvietās 
citā laikā. Cesvaines pašval-
dība nodrošinās ar transportu.

Sīkāka informācija pa 
tālr. 64852225 vai 29132093
(Dace) 

Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas Atbalsta biedrība izslu-
dina konkursu uz gadskārtējo 
balvu „PAGASTA BIBLIO-
TEKĀRS – GAISMAS NE-
SĒJS” 

Mīļie pagastu bibliotēku 
apmeklētāji!

Ja uzskatāt, ka tieši Jūsu 
pagasta bibliotekārs ir „Gais-
mas nesējs” savā pagastā, tad 
aicinām par viņu pastāstīt 
arī mums, rakstot vēstuli uz 
adresi 

LNB Atbalsta biedrībai Tēr-
batas ielā 75, Rīgā, LV-1001 
vai uz e-pastu gaisma@gais-
ma.lv. Jūsu vēstules par 
savu pagasta bibliotekāru 
gaidīsim līdz 2010. gada 8. 
martam.

LNB Atbalsta biedrības 
dibinātā ikgadējā balva dod 
iespēju lasītājiem un LNB 
Atbalsta biedrībai pateikties 
Latvijas pagastu bibliotekā-
riem par viņu inovatīvu pieeju, 
radošumu, izdomu, iniciatīvu 
un pašaizliedzību bibliotēkas 
darbības un pakalpojumu 
pilnveidošanā un attīstībā. 
2009. gadā Vidzemes reģiona 
konkursa uzvarētāja bija Tere-
sija Ivenkova no Murmastie-
nes pagasta bibliotēkas.

Kā ūdens nemitīgs
no augstas klinšu kraujas
Laiks dziļā mūžībā
ar dzīves mirkļiem raujas.

Gadi iet, bet gadi nepazūd,
Tie paliek – darbos padarītos,
sirds siltumā, kas dots un dots.

Meitas, znots, mazbērni un mazmazbērni

Sveicam savu kolēģi Ilzi Pusvilku 
skaistajos šūpuļa svētkos!

(Vēsma Kokle-Līviņa)

Nekad nav labā pasacīts par daudz. 
Labs vārds ir reizē dārgs un ļoti lēts.

Veronika Dzenava

Paziņojums 
1991.gada barikāžu 

dalībniekiem

VID Vidzemes nodokļu 
un muitas administrācijas 
Madonas nodaļas Nodokļu 
maksātāju konsultāciju da-
ļas bezmaksas SEMINĀRS 
2010.gada 11.februārī Saieta 
laukumā 1, 3. stāva zālē, Mado-
nā, plkst.11.00. Par PVN dekla-

rācijas un tās pielikumu aizpil-
dīšanas un iesniegšanas kārtību, 
par iedzīvotāju deklarācijas par 
ienākumu no kapitāla aizpildī-
šanas un iesniegšanas kārtību, 
par attaisnojuma dokumenta 
noformēšanu u.c. aktualitātes 
nodokļu likumdošanā. 

VID seminārs

    Meklē 
BIBLIOTEKĀRU -

GAISMAS NESĒJU!

Nozīmīgās dzīves gadskārtās sveicam – 
95 gados Melāniju Kadzeju, Ati Vāliņu – 

 85 gados,  80 gados – Martu Buli!

Mīļi sveicam omīti Vandu Berģi 80 gadu 
jubilejā! Stipru, stipru veselību un 

daudz, daudz prieka!


