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Februāris 2008. gads
Māsas veiksmīgi startē valsts konkursā
Cesvaines mūzikas un mākslas skolas (MMS) audzēknes Beatrise (vijole)
un Emma (čells) Bandenieces piedalījās Latvijas mūzikas skolu izglītības
programmas stīgu instrumentu spēlē,
kas notika 21. un 22. februārī Rīgas 2.
mūzikas skolā. Emma konkursā ieguva
3. vietu.
Konkurss risinājās 3. kārtās. Pirmā atlases kārta notika Cesvainē, otrā – Cēsīs.
Cēsīs Emma ieguva 1. vietu, bet Beatrise
– 2.vietu, kas meitenēm deva tiesības
startēt trešajā kārtā – Rīgā.
Emma startēja 7 čellistu konkurencē,
bet Beatrisei bija jāsacenšas ar 21 sava
vecuma vijolniekiem. Jau piedalīties
šādā konkursā vien, cesvainietēm ir liels
sasniegums, jo sāncenši bija no valsts lielo
pilsētu skolām – kā E.Melngaiļa Liepājas,
E.Dārziņa Rīgas mūzikas vidusskolām un
citām.
Beatrisei vijoli spēlēt māca skolotāja
Velga Sokirka. Emmas pirmā skolotāja
bija Iveta Graubiņa-Zviedre, tagad tā ir
Ilze Petrovska. Koncertmeistare ir Daiga
Matroze, bet konkursā meitenēm pavadījumu spēlēja Sarmīte Grīnberga.

Cesvaines MMS direktore Inta Stiene
stāsta, ka Emma un Beatrise ir ļoti centīgas. Direktore stāsta, ka konkursantiem
jāapgūst augstākas grūtības pakāpes
programma, tāpēc ir daudz papildus
jātrenējas. Lielu lomu meiteņu izaugsmē
spēlē ģimenes atbalsts, jo Emma apmeklē
arī speciālistu Cēsīs – Igoru Grapu, kurš
palīdz pilnveidoties čella spēlē.
Māsu sniegumu Rīgā noklausījās arī
mazā māsa, septiņgadīgā Māra, kura Cesvaines MMS 1. klasē mācās spēlēt vijoli.
Emma un Beatrise stāsta, ka konkursu uztvērušas mierīgi – kā vēl vienu
uzstāšanos. Saprotams, ka pirms uzstāšanās nekam citam nevar nodoties, jo
jākoncentrējas savam numuram. Tāpēc
Emmai paveicies, ka jāspēlē bijis sākumā.
Savukārt Beatrisei savu uznācienu nācies
ilgi gaidīt un tikai pēc sava priekšnesuma
nospēlēšanas, viņa varējusi justies brīvi
un ar baudu klausīties citu dalībnieku
spēli. Emma atzīst, ka piedalīties šādos
konkursos ir vērtīgi, jo rodas nojausma
kāds ir tavs līmenis. Beatrise papildina,
ka jebkurš konkurss sniedz motivāciju
turpmākajam darbam.

No kreisās: skolotāja Velga Sokirka, Māra,
Emma un Beatrise.

Mazie Dziesmu svētki Cesvainē
16. februārī Cesvaines jauktais koris un diriģente
Rita Briņķe ciemos aicināja savus draugus, ar kuriem jau
vairākus gadus veidojusies cieša sadarbība.
Gandrīz katru gadu cesvainieši ciemojas Gaujienā,
kur katru vasaru notiek koru koncerts, godinot komponista
J.Vītola piemiņu. Arī ziemā Cesvaines koris ir ciemojies
pie Gaujienas kora.. Tikpat kā savējie ir arī Ļaudonas koris
“Lai top” diriģentes Ainas Miezītes vadībā, kuru cesvainieši
apmeklē katru gadu, jo te notiek novadnieka, diriģenta Teodora Reitera piemiņas diena. Savējie ir arī vīri no “Gaiziņa”
pašas Ritas Briņķes vadīti. Patīkami, ka šoreiz Cesvainē savu
sniegumu rādīja arī Cēsu vīru koris un Taurenes, Dzērbenes
jauktais koris, kur arī savā laikā ciemojušies cesvainieši.
Saulkrastos pie jauktā kora “’Bangotne” cesvainieši ciemojās
vēl pagājšgad. Tā kā bija mīļi gaidīti arī Cesvainē.
Kori bija izvēlējušies dziedāt dažādu autoru
oriģinālmūziku kā arī latviešu tautas dziesmu apdares. Koncerta noslēgumā visi kori apvienojās, lai dziedātu dziesmas
no vasarā gaidāmo Dziesmu svētku repertuāra. Skanēja
brīnišķīgi. Skatītāji un paši dalībnieki jutās kā mazajos
Dziesmu svētkos.

Moderno deju skate
5. februārī Cesvainē notika Madonas bērnu un jauniešu centra organizētais Madonas rajona mūsdienu deju un
ritmikas deju kolektīvu skate.
Pasākumā piedalījās skolēnu deju kolektīvi no Varakļāniem, Kusas, Sarkaņiem, Bērzaunes, Stirnienes, Madonas,
Liezēres, Murmastienes, Cesvaines. Deju tehniku, kompozīciju, imidžu, skatuves kultūru vērteja žūrija – deju pedagogi
(attēlā no kreisās) Ināra Cakule, Viktors Leimanis un
Vineta Blumberga. Attēlā redzamās Cesvaines kultūras
nama deju kolektīva "Ritms" 5., 6. klašu meitenes ar
deju "Naksnīgie kaķi" savā vecuma grupā ieguva 1. vietu.
Meitenes dejot māca skolotāja Līga Kuba.
22. februārī ritmikas deju kolektīviem Madonā bija zonas skate, kurā piedalījās labākie apkārtējo rajonu kolektīvi.
Viņu vīdū arī Cesvaines kolektīvi – 5., 6. klašu meitenes un
vidusskolas meitenes.

Cesvaines jauktais koris
un diiģente Rita Briņķe
koncerta laikā.

Sveču mēnesī
Lai arī bargākais ziemas mēnesis, ko
saucam arī par Sveču mēnesi, ir izskaņā
un vajadzētu spert salam un puteņot, ir
citādi. Vienu dienu ir ziemelis un sniegs,
nākamajā rītā zeme plika un dobē redzami
ārā spraucamies baltzaļi pavasara pirmo
puķu purniņi.
Februāris – sveču mēnesis. Tas mūsu
senčiem bija tradicionāls sveču liešanas
laiks, kad tika sagatavoti krājumi visam
gadam. Senči stingri turējās pie tradīcijām
un zināja, kas darāms katrā gadalaikā un
katrā mēnesī. Ar galveno gada laika iedalījumu – saulgriežu svētkiem – vien
nepietika. Bija vajadzīgs sīkāks laika iedalījums. Un tā radās dažādas svinamās
dienas ziemā Sveču diena (2. februāris),
Agatas diena (5. februāris), Pelnu diena,
Matīsa diena (24. februāris) utt.
Visbiežāk lietotais sveču materiāls
bija vasks, bet laikā, kad muižkungu
mežus aizliedza izmantot un dravniecību
paputināja, latvietis sveces lēja no aitu un
liellopu taukiem.
Šodien jau agrā bērnībā mazais cilvēks apgūst sveču liešanas māku. Skolas
vecuma bērni savām rokām pagatavoto
brīnumu, kas nes gaišumu ziemas tumšajā laikā dāvina mīļajiem. Paša gatavotajā
svecītē ir ielikta visa pozitīvā enerģija.
Dāvinātājs domās saņēmējam ir vēlējis
veiksmi, mīļumu, laimi.
Jau izsenis cilvēki zina, ka sveces
liesmai piemīt maģiskas spējas. Saka, ka
svecei, tāpat kā cilvēkam, ir sava aura.
Dedzinot svecīti var atbrīvoties no drūmas
ikdienas un uzmācīgām domām.
Sensenos laikos uguns kalpoja kā
aizsardzības un garīguma simbols. Pat
vienkārša sveces aizdegšana sniedz īpašu romantiku un enerģijas pieplūdumu.
Sveces gaisma ir mīlīga, nomierinoša un
romantiska. Dažreiz pat rodas sajūta, ka
caur vienmērīgi pulsējošo uguns blāzmu
iespējams sarunāties ar debesīm, liesmas
kvēpos ļaujot izplēnēt drūmām domām
vai sliktiem vārdiem. Kas par neatvairāmu spēku piemīt, šķiet, tik trauslajai
uguns vietai — svecei. Uzlūkojot gaišo
liesmiņu, laiks sāk ritēt it kā lēnāk, harmoniskāk un sirds sajūt neparastu mieru.
Dzimšanas dienas svecītes - katram
gadam viena. Majestātiskas svētku
sveces skaistos svečturos. Mazītiņa
tējas svece zem aromlampas, pat vairāk – uz vakariņu galda ģimenes lokā.
Sveces aizdedz dievnamos pie altāra
un svētbildēm. Tās deg dziedniekiem
uz galda. Un arī filmās redzētajos negantajos burvju rituālos ir iedegtas
sveces. Jau gadsimtiem ilgi cilvēki zina:
sveces liesmai piemīt gluži vai maģiskas īpašības - tā satur uguns spēku.
Iededzot sveci, reizēm pārņem sajūta, ka līdz ar gaišo liesmu
dakts galā telpā ir ienācis vēl kāds.

Lappusi sagatavoja Guna Graudiņa. Autores foto

Saistošie noteikumi Nr.3
Cesvainē, 2008.gada 25.janvārī
(protokols Nr.2, 3#)

1.pielikums

“Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes budžets 2008.gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta pirmo daļu, 17.pantu

Naudas līdzekļu atlikums 01.01.2008. Ls 36 628.-

1. Apstiprināt Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008. gada pamatbudžeta ieņēmumus
2 440 829 latu apmērā (saskaņā ar 1.pielikumu) un izdevumus 2 477 457 latu apmērā (saskaņā ar 2.pielikumu).
2. Apstiprināt Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008. gada speciālā budžeta ieņēmumus
155 107 latu apmērā un izdevumus 160 051 latu apmērā (saskaņā ar 3. pielikumu).
3. Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes grāmatvedībai finansēt institūcijas proporcionāli ieņēmumiem,
nepārsniedzot apstiprinātās summas un paredzot apgrozāmos līdzekļus 15 000 latu.
4. Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes institūciju vadītājiem divu nedēļu laikā pēc budžeta apstiprināšanas
sastādīt un iesniegt domes grāmatvedībai institūciju uzturēšanas un pasākumu izmaksu tāmes atbilstoši
apstiprinātajiem asignējumiem.
Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes priekšsēdētājs V.Špats

2.pielikums
2008.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3

„Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes budžets 2008.gadam”

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes pamatbudžeta izdevumu plāns 2008.gadam
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Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes speciālā
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2007.gada
plāna
izpilde

Ieņēmumu veids

Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts
kases sadales konta
Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada
ieņēmumiem
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu
parādi ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi
Kopā nekustamā īpašuma nodoklis
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
Pārējie iepriekš neklasificētie finanšu ieņēmumi-veselības
apdrošināšana
Par bēru izdevumiem
Dažādi ieņēmumi
Nodeva par notariālās darbības izpildi
Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Valsts un kancelejas nodevas
Nodokļu ieņēmumi kopā
Naudas sodi
Pārējie naudas sodi (NĪN)
Kopā soda naudas
Ieņēmumi no pašvaldībai piekritīgās mantas realizācijas
Maksājumi tranzītā vidusskolai (z/s "Piesaule")
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi (Interreg)
Maksājumi par konkursa vai izsoles noteikumiem
Dotācija no Kultūrkapitāla fonda
Drošības nauda
Dotācija lauku atbalsta konsultantiem
No Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
Cesvaines bibliotēkai maksājums no a/s "Cesvaines
piens"
Maksājums vidusskolai no BTB
Maksājums Mūzikas un mākslas skolas kalendāram
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Valsts kases kredīts – Alba 5
Kredīts skolas celtniecības 1.kārtai
Kredīti kopā
No Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītā
dotācija pašvaldības pamatbudžetam
Pārējās dotācijas
Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei
Mērķdotācija pansionātam
Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu
transferti pašvaldībām-nodarbinātība
Mērķdotācija sporta inventāram no Izglītības un Zinātnes
ministrijas Sporta pārvaldes
Mērķdotācija skolai- internāta renovācija
Bezmaksas interneta un datoru izmantošana
Mērķdotācija pašvaldību kapitālajiem izdevumiem-Cesvaines vidusskola
Valsts budžeta transfertmaksājumi
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Izglītības funkcijas nodrošināšanai no valsts dotāciju un
mērķdotāciju sadales
Izglītības funkcijas nodrošināšanai- 5,6 gadīgo apmācībai
Izglītības funkciju 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
Kultūras funkcijas nodrošināšanai no rajona padomju
līdzekļiem – kultūras pasākums „Vienoti dejā”
Kultūras funkcijas nodrošināšanai no rajona padomju
līdzekļiem – kultūras pasākums „Teātris pagalmos”
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Cesvaines Ziņas

Februāris Nr. 2/2008

2008.gada budžeta paskaidrojuma raksts

25. janvāra domes sēdē:
•
•

•
•
•

Izdeva saistošos noteikumus Nr. 3 „Cesvaines pilsētas ar lauku
teritoriju domes budžets 2008. gadam”.
Izdarīja grozījumus 2007. gada 20. septembra domes
sēdes punktā par nomas maksu Cesvaines vidusskolā.
30
lati
stundā
par
vidusskolas
aulas (aula, 1.stāva foajē, tualetes) izmantošanu,
- 40 lati stundā par vidusskolas aulas, balkona
(1.,2.stāva
foajē,
tualetes)
izmantošanu.
Piekrita, ka Cesvaines vidusskola iznomā darba vietas informātikas kabinetā un apskaņošanas apratūru lietošanai uz vietas citu institūciju (ne pašvaldības) rīkotajos pasākumos. Noteica nomas maksu:
- Ls 0,50 stundā vienam cilvēkam par vienas darbavietas
izmantošanu Cesvaines vidusskolas informātikas kabinetā,
- Ls 50 diennaktī par Cesvaines vidusskolas apskaņošanas apara
tūras izmantošanu.
Izveidoja govju kūts rekonstrukcijas „Kalna Spārviņos” un
saimniecības ēkas rekonstrukcijas Zaļā ielā 8 ekspluatācijā
pieņemšanas komisiju.
Piekrita daļēji finansēt divu pašvaldības skolēnu piedalīšanos
futbola festivālā Spānijā.
Izdeva saistošos noteikumus Nr. 4 „Par grozījumiem Cesvaines
pilsētas ar lauku teritoriju 2005. gada 26. oktobra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Cesvaines pilsētā un lauku teritorijā.

1. pielikuma turpinājums no 2. lpp
Ieņēmumu veids

Kultūras funkcijas nodrošināšanai no rajona padomju
līdzekļiem – kultūras pasākums „Garīgās mūzikas dienas”
Kultūras funkcijas nodrošināšanai no rajona padomju
līdzekļiem- kultūras pasākums „Vecmāmiņ, uzdrošinies
dzīvot ar prieku”
Kultūras funkcijas nodrošināšanai no rajona padomju
līdzekļiem- kultūras pasākums „Koru festivāls”
Neatmaksājams materiāls pabalsts
Pārējo funkciju nodrošināšanai pašvaldībām no rajona
padomju līdzekļiem - pansionāts
Centralizēto eksāmenu administrēšana
Mērķdotācija sociālo darbinieku papildu atalgojumam
Pašvaldību budžetu transfertmaksājumi
Transfertmaksājumi kopā
Ieņēmumi no vecāku maksām (ēdināšana)
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 – pils
Ieņēmumi par nomu – Kraukļu skola
Ieņēmumi par nomu – PII
Ieņēmumi par nomu – Mūzikas un mākslas skola
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas - medicīnas
instrumentu noma
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas vidusskola
Ieņēmumi par zemes nomu
Ieņēmumi par ezera nomu
Nomas maksa par zvejas limitu
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem- personāla ēdināšana
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes
iestādēs
Uzturēšanās pansionātā
Mūzikas skolas koncertpakalpojumi
Ieņēmumi no pacientu iemaksām
Ieņēmumi par biļešu realizāciju pilī
Kultūras nama ieņēmumi
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi
Kraukļu bibliotēkas abonements
Par avīzi "Cesvaines Ziņas"
Auto kursi
Maksas pakalpojumi kopā
Pašvaldības nodokļu un nenodokļu ieņēmumi kopā
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2007.gada
p l ā n a
izpilde

2008.gada
plāns

380
250
80
550
27116
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13
496
441698
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446680
1546598
27000
3500

64
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821
994
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150
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20
50

1000
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1410
40
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36
368

350

615
10
10

800
10
10

1431

1800

16538

17800

3067
50
72
3309
1651
269
13
889
2190
57728
2561588

3300

3400
1500
60
900
2200
67558
2440829

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada budžeta skaitliskā
informācija atspoguļo pašvaldības
iespējas veikt tai ar likumu „Par pašvaldībām” uzliktos pienākumus, un
tas ir sastādīts saistībā ar pašvaldības
nolikumu „Par pašvaldības budžeta sastādīšanu un apstiprināšanu”. Budžets
dod iespēju domei uzturēt pašvaldības
pakļautības institūcijas, tomēr pamatbudžets ir par mazu, lai veiktu nozīmīgas
investīcijas pašvaldībā, izņēmums ir vidusskola, kur ir valsts mērķfinansējums
padarīto darbu apmaksai.
2008.gada budžets būtībā ir sociāli
orientēts, jo sakarā ar minimālās algas
pieaugumu un, lai segtu inflācijas procentus, tika palielinātas algas visiem
strādājošiem. Vidējais algu pieaugums
ir apmēram 20 – 33%, kur būtībā aiziet
lielākā daļa pamatbudžeta sadalāmās
daļas pieauguma. Algu sadaļa kopā ar
nodokļiem ir Ls 1 146 453.
Pie nozīmīgākajiem 2008.gada
darbiem minama Cesvaines pilsētas
ar lauku teritoriju plānojuma 2008.2020.gadam apstiprināšana, kas
pamatojas uz 2004.gadā izstrādāto
Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju
attīstības programmu. Minētais plānojums būs pamats Cesvaines pilsētas ar
lauku teritoriju teritorijas attīstībai un
nākošo projektu izstrādei turpmākos
divpadsmit gadus.
2008.gadā turpināsies arī vairāku
lielu projektu realizācija, kuriem pašvaldība jau ir ņēmusi aizņēmumus vai
arī vēl ņems. Tas, protams, būs garants
Cesvaines attīstībai, tomēr nopietni apgrūtinās budžetu.
Pašvaldības prioritāte – izglītības
procesa normalizēšana pēc 2002.gada
5.decembra ugunsgrēka – aktualitāti
nav zaudējusi. Tomēr stāvoklis ir
uzlabojies, jo 2007.gada 1.septembrī
tika atklāta jaunās skolas pirmā kārta.
Ir ielikti pamati sporta zālei un saimniecības blokam. Pašvaldība atcēla ārkārtas stāvokli izglītībā. Normāls mācību
process ir nodrošināts pamatskolas un
vidusskolas klasēs. Sākumskola saspiestos, daļēji apmierinošos apstākļos
strādā vispārējās pirmsskolas izglītības
iestādes telpās.
Kopumā skolas būvniecības projektā (ieskaitot projektēšanu) līdz šim
ir ieguldīti Ls 4 338 083, no kuriem Ls
230 373 ir pašvaldības daļa, no tās Ls
200 000 ir aizņēmums.
Tā kā valsts nav ieguldījusi visu
savu saistību daļu, 2008.gada sākumā
būvētājiem par paveiktajiem darbiem
nebija samaksāts Ls 1 529 710. Valsts
gan ir paredzējusi Ls 913 301, lai daļēji
segtu šo summu. 2008.gadā pašvaldībai
kopā ar valsts pārstāvjiem būs jāvienojas par atlikušās trūkstošās daļas
apmaksas līdzekļiem un kārtību.
Divas reizes piedaloties ES ERAF
projektu konkursā, pašvaldībai neizdevās iegūt finansējumu Madonas ielas
posma būvniecībai pie jaunās skolas,
lai arī šī ielas posma sakārtošana ir ļoti
svarīga no kustības drošības viedokļa.
Līdz brīdim, kamēr netiks atrisināts
finansējums padarīto darbu apmaksai
jau uzbūvētajai skolas daļai, arī kredīts
šim darbam nav pieejams.
Liels pašvaldības projekts, kas ir
iesācies 2005.gadā, ir ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanas projekts,
kuru īstenojot iedzīvotāji saņems
labas kvalitātes ūdeni. Projekts notiek
trīs kārtās. Pirmajā kārtā tika paredzēta
daļēja ūdensvada tīklu nomaiņa, jauna
kanalizācijas kolektora izbūve, otrajā
– atdzelžošanas iekārtu izbūve, trešajā
– attīrīšanas ietaišu izbūve. Projektu
finansē pārsvarā no Eiropas Kohēzijas

Cesvaines Ziņas

fonda (74%) un valsts (18%) naudas.
Pašvaldības un tās uzņēmuma ieguldījums projektā ir apmēram 8%.
2007.gadā tika daļēji realizēta šī
projekta pirmā kārta. Atlika atjaunot
tikai rakšanas darbu rezultātā bojātos
segumus – asfaltu, bruģi, zālāju. Šie
darbi jāveic 2008.gada pavasarī.
Pirmās kārtas izmaksas ir Ls
495 221 (ieskaitot PVN).
2008.gadā paredzēts realizēt projekta otro kārtu – atdzelžošanas ietaišu izbūvi. Tās izmaksas ir 1 475 668
eiro (ieskaitot PVN) jeb aptuveni Ls
1 033 000.
Trešajai kārtai, tas ir, attīrīšanas ietaišu būvei, pašlaik izmaksas nav zināmas, jo norit iepirkuma procedūra, bet
tā varētu būt projekta dārgākā daļa.
Pašvaldība devusi galvojumu paš
valdības SIA „Cesvaines komunālie
pakalpojumi” Ls 80 000 kredīta ņemšanai un garantējusi, ka projektā vēl
ieguldīs Ls 100 000. Lai gan izmaksas
katru gadu pieaug, ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas, kā arī to, ka
pašvaldības ņemtā daļa būs jāatmaksā
iedzīvotājiem caur tarifiem, lielākus
ieguldījumus šai projektā pašvaldībai
uzņemties ir problemātiski.
Nozīmīgs ir arī atkritumu saimniecības sakārtošanas projekts, kura
ietvaros 2006.gada nogalē tika sākts
izbūvēt atkritumu savākšanas poligonu Litenē. Poligona nodošana paredzēta
2008.gada februārī. Drīz pēc tam tiks
rekultivētas pašreizējās atkritumu
izgāztuves, iepirkuma rezultātā tiks
noteikta firma, kas savāks atkritumus
visā pašvaldības teritorijā. Cesvainē
būs atsevišķas vietas, kur atradīsies
dalīto atkritumu savākšanas punkti,
atkritumu ražotājiem (tai skaitā iedzīvotājiem) būs iespējams atkritumus novietot šajos punktos vai būs jāiegādājas
konteineri pie savām mājām (laukos tā
acīmredzot, būs vienīgā iespēja). Arī
šis, tāpat kā iepriekšējais projekts, ir
Vides projekts ar Eiropas Savienības
līdzfinansējumu. Projekta izmaksu lielāko daļu sastāda Eiropas Savienības
līdzekļi, tomēr apmēram 15% izmaksu
sedz pašvaldība. Projektā iesaistītās paš
valdības nodibināja SIA „Alba 5”, kas
realizē šo projektu. Pašlaik pašvaldība
galvojusi SIA „Alba 5” kredīta ņemšanai Ls 11 410, un 2007.gadā pašvaldība
paņēmusi aizņēmumu Ls 43 960 atkritumu saimniecības attīstībai.
Cesvainē nozīmīgi ir visi jautājumi, kas saistīti ar Cesvaines pils
atjaunošanu.
2007.gadā turpinājās darbi pie pils
labā spārna un lielā torņa balustrādes
atjaunošanas. Pašlaik ir atlikusi šo ēkas
daļu nodošana ekspluatācijā.
Pašvaldība pils atjaunošanai ņēma
kredītus un pašlaik tos atmaksā (viens
no kredītiem beidzas jau 2009.gadā).
Arī 2008.gadā turpināsies pils sakārtošana un atjaunošana.
Lai risinātu Cesvaines kā tūristu
bieži apmeklētas vietas un Cesvaines
pils kā muzeja nozīmi, kā arī pils apsaimniekošanu, paredzēts izveidot Cesvaines tūrisma aģentūru. Turpināsies
pils, parka un pārējās Cesvaines daļas
labiekārtošana un apzaļumošana.
Veiksmīgi savu darbību pilī uzsākusi Cesvaines mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļa. Turpināsies telpu
sakārtošana atbilstoši skolas garam un
aurai. Arī ēkai, kurā atrodas mākslas
nodaļa, ir nepieciešams kosmētiskais
remonts.
Vispārējā pirmsskolas izglītības
iestādē, veiksmīgi pārkārtojot telpas,
2007.gadā izdevās likvidēt rindas bērnu
uzņemšanai šajā iestādē, kā arī daļēji

sakārtot veļas māju. Darbus finanšu
iespēju robežās paredzēts turpināt
– apkures remonts sākumskolas daļā,
logu nomaiņa utt.
Ievērojams līdzekļu apjoms budžetā paredzēts sociālo jautājumu risināšanai – pabalstiem, sociālajai aprūpei
mājās, pansionāta uzturēšanai. Kopīgā
summa sastāda Ls156 410.
Lai gan finanšu līdzekļu pašlaik
visam nepietiek, tiek meklēts finansējums remontiem kultūras namā un abās
bibliotēkās. Ņemot vērā to, ka Kraukļu bibliotēka atrodas bijušajā Kraukļu
skolā un bibliotēkai ir jānodrošina
Kraukļu skolas un tās apkārtnes uzturēšana kārtībā, ar jauno gadu bibliotēkā
tika pieņemts kurinātājs – sētnieks.
Aktuāls jautājums ir jaunā pansionāta būvniecība, arī jumta nomaiņa
Cesvaines kultūras namam, Cesvaines
bibliotēkai, Kraukļu skolai, mūzikas un
mākslas skolas mākslas nodaļai.
Nepieciešama finansējuma piesaiste pašvaldības dzīvojamā fonda
remontam.
2008.gadu sākot, pašvaldībai ir
četri kredīta līgumi: Cesvaines pils
kreisā spārna atjaunošanai ar atlikušo
pamatsummu Ls 14 000, Cesvaines pils
labā spārna atjaunošanai ar atlikušo
summu Ls 118 740, skolas būvniecībai
ar atlikušo pamatsummu Ls 200 000 un
atkritumu apsaimniekošanas projektam
ar atlikušo pamatsummu Ls 43 960.
Ir galvots aizdevums SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” par
summu Ls 80 000 ūdenssaimniecības
projektam un SIA „Alba 5” par summu
Ls 11 410 atkritumu apsaimniekošanas
projektam.
Finanšu līdzekļu sadalījums pašvaldību institūcijām atspoguļots budžeta
skaitļu tabulās. Kopsummā 2008.gada
domes pamatbudžeta ieņēmumu daļas
plāns ir Ls – 2 440 829, bet izdevumu
– Ls 2 477 457.
Budžeta ieņēmumus palielināja
piešķirtie līdzekļi skolas būvniecības
darbu samaksai – Ls 913 301, kā arī
iedzīvotāju ienākumu nodokļa palielināšanās no Ls 634 869 uz Ls 777 382,
ko plāno izlietot algu pieaugumam (saistībā ar minimālās darba algas palielināšanos), materiālu un pakalpojumu
sadārdzinājuma segšanai.
Lai gan 2007.gadā ievērojami
pieauga ceļu fonda finansējums,
2008.gadā tas ir paredzēts līdzīgs.
Tomēr, bez ikdienas uzturēšanas un
kopšanas darbiem, kas notiek katru
gadu pilsētas ielās un lauku ceļos,
varēs veikt arī citus darbus.
Ir plānots pabeigt izvietot norādes
uz lauku mājām, turpināt sakārtot apgaismojumu pilsētā. Ir paredzēts labot
lauku ceļus un mūsdienīgi sakārtot
atsevišķas vietas pilsētā – pāreju pār
ūdenskrātuvei pie pirmsskolas izglītības iestādes un skvēru starp kultūras
namu un bibliotēku.
Jāturpina apmaksāt ceļu kopšanas
traktora līzingu un kredītu ietvei pie
jaunās skolas. Tie ir Ls 75 000, kas
ietilpst skolas būvniecības kredītā. Paredzēta līdzdalība laukumu veidošanā
pie Madonas slimnīcas.
Dabas resursu fonda līdzekļi plānoti
izlietot SIA „Alba 5” darbības nodrošināšanai, kā arī vides sakārtošanas
projektiem Cesvainē.
Privatizācijas fonda līdzekļi ir nelieli un plānoti privatizācijas procesa
darbības nodrošināšanai.
Kopumā speciālajā budžetā plānots ieņemt Ls 155 607 un izlietot Ls
160 051.
Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs
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Foto no skolas muzeja arhīva

LPRA lūdz valdībai
2008. gada 9. februārī notika biedrības “Latvijas Politiski
represēto apvienība” (LPRA) 19.
konference, kurā konferences dalībnieki noklausījās LPRA vadības
ziņojumus par organizācijas darbu. Daudz ir paveikts, bet ir daži
jautājumi, kuriem risinājums
nav rasts. LPRA valdei uzdots
lūgt valdībai panākt atbalstu
dažādos jautājumos, kas izteikti
atklātajā vēstulē valsts prezidentam V.Zatleram, Saeimas priekšsēdētājam G.Daudzem, Ministru
prezidentam I.Godmanim.
Atklāta vēstule
Latvijas tautas vēsturē ievērojamu vietu ieņem politiskās represijas, kurās cieta daudz nevainīgu
cilvēku. Gulagos, cietumos, čekas
pagrabos, izsūtījumos, badā, salā,
vergu darbos šie cietušie cilvēki
ieguva hroniskas slimības, pat
invaliditāti. Daudziem nepieciešama sistemātiska medicīniskā
palīdzība. Taču Latvijas valsts
varas institūcijas bieži aizmirsušas represētām personām dotos
solījumus, pat lēmumus, atceļot
jau piešķirtos atvieglojumus.
Tā Šķēles valdība atņēma bezmaksas medikamentus, bez kuriem
daudzi ātrāk aizgāja aizsaulē. 2006.
gadā labklājības ministre D.Staķe
izmainīja sociālās rehabilitācijas
(sanatorijas, atpūtas nami) noteikumos no reizes divos gados uz
reizi 3-4 gados. LPRA veltīgi lūdza šo rehabilitāciju vecākiem par
70 gadiem katru gadu. Veselības
ministrija veikusi vēl negodīgāku
darbu. Mēs samierinājāmies, ka
Vācija ir divas reizes izmaksājusi
no nacistiskā režīma cietušiem
kompensācijas, samaksājusi par
Gerontoloģijas nodaļas (nozare,
kas pētī dzīvo būtņu novecošanas
likumsakarības) izveidi Austrumu
slimnīcā, bet mēs kategoriski iebilstam, ka Latvijas valsts budžeta
līdzekļi tiek piešķirti šai nodaļai
tikai nacistiskā režīmā cietušo
ārstēšanai. Tā nav sociāla netaisnība, bet gan politiska attieksme.
(Uz 2007. gada 1. janvāri no nacistiskā režīma cietušie bija 2698
personas, no komunistiskā režīma
cietušie – 21283.)
Tā vietā, lai izdalītu līdzekļus
tikai nacistiskā režīmā cietušo
ārstēšanai, Latvijas valdībai jau
sen vajadzēja griezties Eiropas
Savienībā un pieprasīt palīdzību
komunistiskā režīmā cietušajiem.
LPRA 19. konferences dalībnieki lūdz valdībai:
• Pieprasīt ES materiālu palīdzību komunistiskajā režīmā
cietušajiem.
• Ministru kabinetam turpmāk
nodrošināt un finansēt medicīnisko
rehabilitāciju komunistiskā režīma
cietušiem politiski represētiem.
• Nodrošināt bezmaksas
ģimenes ārsta izsaukumu politiski
represētām personām, sasniegušām
70 gadu vecumu.
• Uzdot Labklājības ministrijai
atcelt 2006. gada izmaiņas sociālās
rehabilitācijas noteikumos,
nosakot rehabilitācijas iespēju
represētām personām reizi divos
gados, bet vecākiem par 70 gadiem
– katru gadu.
Gunārs Resnais,
LPRA priekšsēdētājs

4

Novadnieki jubilāri
Gaismas pils augšupsaucējam Kārlim Sebrim – 94
Nacionālā teātra aktieris ar vairāk nekā 60 gadu stāžu, izcils latviešu
kinoaktieris un Cesvaines vidusskolas 1932. gada absolvents, tautas
mīlulis Kārlis Sebris 18. februārī
svin savu 94. dzimšanas dienu.
Lai kādi arī nebūtu Kārļa Sebra
nopelni, bet to vidū ir viens īpaši nozīmīgs Cesvainei, ko nekad nedrīkstam
aizmirst. Pēc 2002. gada 5. decembra
ugunsnelaimes Cesvaines pilī Kārlis
Sebris vēstulē rakstīja: „Lai Dievs un
cilvēki stāv sardzē par to, lai mana un
tava Gaismas (sapņu) pils atzeltu no
jauna un dzīvotu mūžīgi!” Drīz, 2003.
gada sākumā, TV 1 programmas videoklipā ik dienu vairākkārt atskanēja
Kārļa Sebra balss, kas aicināja celt
gaismā Gaismas pili. To nedrīkstam
aizmirst: Cesvaines pils atdzima galvenokārt tādēļ, ka to palīdzēja atjaunot
lielā tautas uzticība un mīlestība. Arī
Kārļa Sebra dāvātā mīlestība.
Lai gan Kārlis Sebris dzimis kaimiņos, Gulbenes rajona Sinolē, pēc
pamatskolas beigšanas tēvs atved uz
Gaismas pili Cesvainē ar visu iedzīvi
– koka gultiņu un salmu matraci.
Tādēļ arī godājamais mākslinieks ar
pateicību muža garumā atceras savu
tēvu un Jaunu dienu zemi, kurā dažos
gados (1928 – 1932) puisēns tapa par
jaunekli: „Biju skauts, pēdējā gadā
– virskopnieks. Mācības pie latviešu
valodas skolotājas Marijas Bērzkalnes deva ierosmi manam mūža

darbam aktiera profesijā Nacionālajā
teātrī. Viņas padoms – lasīt, rakstīt,
sevi izteikt – man allaž azotē. Manu
iekšējo pasauli ir veidojusi mana
dzimtā puse un tās cilvēki… Poruks,
Saulietis. Lizumā ir manas mātestēva
mājas, Sinole ir dzimtā vieta, Tirza
– tēva darbavieta, Cesvaine – Jaunu
dienu zeme. Esmu bieži atkārtojis, ka
esmu kristīts ar Gaujas ūdeni, tāpēc
varbūt mans raksturs arī tāds izveidojies…gan kā klusi avota ūdeņi, gan kā
strauji viļņi.”
Par aktiera gaitām jubilāram ir
daudz stāstāmā. Taču dažas atmiņu
ainas ir īpašas: „Bet laimīgākā diena
manā dzīvē varētu būt 1938. gada 15.
augusts, kad mani pieņēma Nacionālais teātris. Teātris ir un paliek man
dārgāks, kaut esmu arī daudz filmējies. Kinolomu ir savs pussimts, bet
uz skatuves esmu kāps aptuveni 200
dažādās izrādēs. Darbā sevi jādzen kā
vadzi sienā…”” stiprs, varens – tāds
K.Sebris bijis vienmēr.
K.Sebrim pieder aicinājums atjaunot K.Ulmaņa Draudzīgo aicinājumu.
Grāmatas, piemiņas lietas viņš dāsni
dāvinājis savām skolām.
Katrs lasītājs domās šobrīd sveicina mūsu dižo novadnieku, kura mūžs
ozola stiprumā, vēlot apciemot Jaunu
dienu zemi. Savukārt mēs paņemsim
ceļamaizei K.Sebra vēlējumu baidīties
no gara nabadzības.
Ilga Holste

A. Karlsones Ex
libris K.Sebrim

Pēdējais zvans Cesvaines
vidusskolā 1985. gadā.

Fragments no 2003. gada maijā
rakstītās K.Sebra vēstules

Centralizētā siltumapgāde Cesvainē
Jau 2008. gada decembra
„Cesvaines ziņās” tika publicēta
informācija par 14. decembrī domē
rīkoto Cesvaines centralizētas siltumenerģijas patērētāju tikšanos ar
Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu
regulatora, SIA „Cesvaines siltums”
un pašvaldības pārstāvjiem par jaunā
siltumenerģijas tarifa apspriešanu.
Laikrakstā „Stars” 2007. gada 29.
decembrī regulators publicēja informāciju par kopējā siltumenerģijas
tarifa – 26,36 Ls/MWh (bez PVN)
apstiprināšanu Cesvaines pilsētā, kas
stājas spēkā ar 2008. gada 1. februāri
un ir tarifa griesti bāzes gadam.
Tā kā šajā apkures sezonā ir
notikušas izmaiņas maksājumos par
saņemto siltumenerģiju, vēlamies
iedzīvotājiem sniegt vairāk informācijas. Kā zināms, katras ēkas
siltumtīklu ievadā ir uzstādīti siltuma
skaitītāji, kuri uzskaita ēkai piegādāto
siltuma daudzumu. Siltuma skaitītāju
parametri ir tādi, lai tie derētu vēlākai
siltummezglu izbūvei ietverot karstā
ūdens sagatavošanu. Celtnieku ielā
13 uzstādītais siltuma skaitītājs uzskaita 36 dzīvokļu īpašnieku patērēto
siltumu. Šeit atsevišķu siltuma skaitītāju varēja uzstādīt tikai pēdējam
korpusam, t. i., Celtnieku 9. Pēc šīs
apkures sezonas, ņemot vērā, to, ka
Celtnieku 9 saņem tikai to siltumu,
kas paliek pāri no pirmajiem diviem
korpusiem, darīsim visu iespējamo,

lai arī šeit katrā korpusā būtu savs
siltuma skaitītājs. Tālākie katras mājas iekšējie siltumapgādes uzlabošanas
darbi (modernu siltummezglu izbūve,
iekšējo siltumtīklu renovācija u.t.t.)
paliek pašu dzīvokļu īpašnieku ziņā.
Siltuma skaitītāju rādījumi tiek nolasīti katra mēneša 1. datumā. Siltuma
skaitītāja displejā redzamais rādījums
ir kilovatstundās (kWh) vai megavatstundās (MWh) atkarībā no siltuma
skaitītāja jaudas. Viena MWh = 1000
kWh. Siltuma skaitītāja displejā var
nolasīt arī ūdens temperatūru padeves
vadā un atgaitas vadā, ūdens caurplūdi, momentāno patērēto jaudu, kopējo
caurplūdes kubatūru un citus parametrus. Mēnesī patērētais siltumenerģijas
daudzums tiek aprēķināts kā starpība
starp pašreizējo un iepriekšējo rādījumu. Mēneša patēriņš tiek izdalīts ar
dzīvokļu īpašnieku dzīvokļu kopējo
platību, lai noteiktu siltumenerģijas
patēriņu uz 1 kvadrātmetru. Savukārt
katra dzīvokļa patērētais siltums tiek
aprēķināts kā šī lieluma un dzīvokļa
platības reizinājums. Dzīvokļa siltuma
patēriņu reizinot ar tarifu tiek noteikta
samaksa par patērēto siltumenerģiju.
Rēķins par saņemto siltumenerģiju
katra mēneša sākumā tiek nogādāts
dzīvokļu īpašnieku pasta kastītēs.
Tiem nedaudziem dzīvokļiem, kuriem
pirms 10 gadiem tika atslēgti radiatori no siltumpadeves, samaksu rēķina
saskaņā ar mājas dzīvokļu īpašnieku
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pilnsapulces lēmumu. Lai mazinātu
straujo samaksas pieaugumu, iedzīvotājiem apkures tarifs tiks palielināts
pakāpeniski.
Regulējot siltumnesēja – ūdens
plūsmu ar pie siltuma skaitītājiem uzstādītiem plūsmu regulējošiem krāniem, būtu jāņem vērā, ka samazinot
caurplūdi palielinās ūdens atdzišanas
temperatūra, tādējādi sevišķi lielu
ekonomisko efektu iegūt šādi neizdodas, jo patērētā siltuma daudzums
ir tieši proporcionāls caurplūdes un
temperatūru starpības reizinājumam.
Jāņem vērā, ka caurplūdi visai mājai
ieteicams regulēt tikai pēc tam, kad
ar stāvvadu krānu palīdzību plūsma
ir izbalansēta visā ēkas garumā. Ja
atsevišķos dzīvokļos ir par karstu,
tad ir jāsamazina caurplūde attiecīgajos stāvvados ar pagrabā uz atgaitas
stāvvadiem uzstādītiem krāniem (
nevis jālaiž siltums ārā pa atvērtiem
logiem).
Lūgums daudzdzīvokļu māju
īpašnieku kopsapulcēs izlemt mājas
apsaimniekošanas jautājumu un, ja
ir izlemts māju apsaimniekot pašiem,
ievēlēt mājas vecākos, un ar šiem
ievēlētiem mājas vecākajiem jeb
pārvaldniekiem noslēgt dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma
līgumu. Mums kā siltumenerģijas ražotājiem un piegādātājiem ir jānodod
siltumenerģijas skaitītāji lietošanā,
jāsastāda piederības robežu akti utt.

Nav jau cilvēku - līgumslēdzēju otras puses - ar ko šīs likuma prasības
varētu izpildīt. Latvijas likumdošana
paredz, ka daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošanas jautājums apsaimniekošanas veida izvēlē dzīvokļu
īpašniekiem bija jāizlemj ne vēlāk par
6 mēnešiem pēc mājas privatizācijas.
Cesvainē ir pagājuši vairāki gadi
– nekas nenotiek. Daudzi dzīvokļu
īpašnieki ir iedomājušies, ka viņiem
pieder un ir jāuztur kārtībā tikai
dzīvoklis. Gribu atgādināt, ka arī
dzīvoklī esošās caurules un radiatori
pieder pie mājas kopīpašuma. Vai tiešām dzīvokļu īpašnieki sāks kaut ko
darīt tikai tad, kad paliks bez siltuma
vai ūdens savās piederības robežās
notikušo avāriju dēļ? Daudzviet
dzīvojamo māju iekšējo inženiertehnisko tīklu tehniskais stāvoklis ir
kritiskā stāvoklī, tāpēc šajās sapulcēs
vajadzētu izlemt jautājumu par tā saucamās avārijas brigādes izveidošanu
komunālo pakalpojumu uzņēmuma
ietvaros. Šis dienests varētu nodarboties ar privatizētās mājas piederības robežās esošās ūdensapgādes un
siltumapgādes sistēmas profilaktisko
apkalpošanu un, vajadzības gadījumā,
avārijas remontu.

Aivars Baiers, SIA "Cesvaines
siltums" valdes loceklis

Februāris Nr. 2/2008

Gidam jābūt gatavam atbildēt uz visu
Māru Evardsoni uz sarunu aicināju tāpēc, ka viņa ir gada īsākā
mēneša jubilāre. Bet saruna nebūs,
kā ierasts, par jubilāres dzīvi, bet gan
par darbu, ko viņa dara. Darbu, kas
ir Māras sirdslieta un vaļasprieks,
kas viņu interesē un kam viņa velta
brīvo laiku... Tā ir vēsture. Vulfu
dzimta Cesvainei ir atstājusi cēlo
medību pili, ēkas ap to, un Māra šo
mantojumu pēta. Viņa divus gadus
bijusi Cesvaines pils gide, kas sagaidījusi pilsētas viesus, atklājot viņiem
daudz jauna un interesanta par pili.
Māra ir Madonas bērnu un jauniešu
centra pedagoģe un māca bērniem
dažādas zinības, tostarp visu, kas
jāzina gidam.
Cik ilgi mācāt bērniem gida
gudrības?
– To daru kopš 1996. gada, kad
guvu pozitīvu novērtējumu programmai, kas ļauj mācīt jaunos gidus.
Ko gids mācās?
– Gidam ir jāzina ļoti daudz.
Piemēram, par arhitektūru, tās stiliem, vēstures, arheoloģijas, dabas
pieminekļiem. Jāzina, kas ir zelmenis, dzega, cokols. Gidam jāspēj atpazīt cilvēku tipi. Jāatklāj klausītāja
vēlmes, vai viņš ir vizuālis, audiālis
vai kinestētiķis. Ar bērniem strādāja
pat režisore. Skolēni pilnveido savu
vārdu krājumu. Nav labi, ja jaunietis
sāk vilkt ēēē un mmm nezinot, kā
izteikties. Tā ir tikai viena ļoti maza
daļiņa, kas jāzina gidam. Ņemot vērā
apgūto, jaunie gidi to pielieto praksē,
atklājot jaunu tūrisma maršrutu, piemēram, dabas taku savā pagastā.
Jūs pati arī esat atklājusi daudz
jauna, piemēram, par pils arhitektu
Grisebahu?
– Jā, par Grisebahu man ir liela
mape ar materiāliem. Priecājos, ka par
to guvu atzinību, jo tāda apkopojuma
par slaveno vācu arhitektu nekur neesot. Hanss Grisebahs tajā laikā Eiropā
bijis populārs. Viņš arī ir dzimis ievērojama bioloģijas profesora ģimenē.
Iespējams, redzot tēva panākumus, arī
divi no viņa četriem bērniem kļūst par
arhitektiem. Vēl šodien Vācijā, Polijā
varam aplūkot viņa villas, pilis, lauku
un dzīvojamās mājas, baznīcas. Pārsteidzoša līdzība ar Cesvaines pili ir
Grisebahu ģimenes mājai Berlīnē.
Kas jūs pamudināja pētīt?
– Sākums tam bija manas klasesbiedrenes Dzintras, kura dzīvo

Aumeisteros (Valkas rajonā), apciemojums. Zinot, ka Aumeisteru muiža
arī ir barona Vulfa īpašums, radās vēlme meklēt kopīgo un atšķirīgo. Turpat
netālu ir Gaujienas muiža, kur barons
dzīvojis. Kopā ar Ingrīdu Evardsoni
un viņas audzināmo kalsi, kurā mācījās mans dēls, meklējām, pētījām.
Gribējās tikt vaļā no stereotipiem par
pili, no tā, ko gadu desmitiem esam
stāstījuši kā vienīgo patiesību.
Tas ir arī mans vaļasprieks. Ja
atklāj vienu jaunu faktu, no tā izriet
nākošais. Tā ir kā saistīta ķēde, kas
nebeidzas. Ir vēl tik daudz neizpētīta
un neatklāta.
Jūsu pētniecība turpinās?
– Jā, tagad strādāju pie darba
– "Cesvaines bijušie īpašnieki". Atklājās, ka visilgāk Cesvaine piederējusi tieši Vulfu dzimtai no 1815 līdz
1924. (līdz laikam, kad zemi sadalīja
amatniekiem). Vulfiem Cesvaine piederējusi četras paaudzēs. Ne tikai par
pili varam Vulfiem pateikties, bet par
visu Cesvaini. Jo pilsētā nav ēkas, kas
būtu vecāka par 1815. gadu, ja zināms,
ka 1577. gadā Ivans IV Cesvaini noslaucīja no zemes virsas.
Vēl ir daudz neskaidrību?
– Jā, nezinām, piemēram, par Tējas namiņu. Vai tas bijis tējas dzeršanai
vai medību suņu būda? Tādi tējas nami
bijuši pie daudzām muižām, bet vai
kungi būtu gribējuši dzert tēju blakus
sūkņu mājai?
Pēc ugunsgrēka atklājās daudz
mums nezināmu jaunumu?
– Kļuva redzams kaut vai tas, ka
pils nav būvēta no laukakmeņiem. Tie
ir tikai apdares materiāli, bet pamatā
ir ķieģeļi. Jau bija zināms, ka pagrabā
ķieģelī ir iegravēts pils pamatakmens
likšanas gads – 1893. Līdz šim domājām, ka pili cēla 10 gadus, bet tagadējie pētījumi liecina, ka 1895. gadā
tajā jau ievākušies iekšā. Pēc tam vēl
acīmredzot ritējuši iekšdarbi.
Pils ir muižas kompleksa redzamākā daļa, bet apkārt ir citas ēkas.
– Protams, nevar skatīt pili vienu
pašu. Cesvaines pils komplekss ir
unikāls, jo kur citur vēl ir tik daudz
saglabājušos muižas ēku? Jā, nav
govju un cūku kūts, vairāku pagrabu,
dzirnavu. Bet daudzas ēkas ir. Skatoties uz tām, varam secināt, kā muižā
pelnīta nauda. Bija lopi, dārzniecība,
alus brūzis, mežniecība u.c. Lielus
panākumus guva piensaimnieki. Ne-

Stāsts
Hermīne Vietniece

Mezgli jāatraisa

Foto:Guna Graudiņa

Māra Evardsone (pa kreisi) iepazīstina viesus ar Cesvaini.

iztika bez baznīcas un slimnīcas.
Pēc ugunsgrēka tūristu interese
par pili ir augusi?
– Jā, interese par Cesvaini
kļuvusi lielāka. Par to liecina kaut
vai tas, ka tūristu skaits ir audzis,
pagājušajā gadā sasniedzot lielāko
skaitu pēdējo gadu laikā. Ir tādi, kas
pili apskatīt brauc katru gadu, un ir
patīkami, ja varu parādīt, kas te gada
laikā mainījies. Ja tūrists interesējas,
gribas parādīt un pastāstīt pēc iespējas
vairāk. Patīkami, ka atvadoties mums
novēl veiksmi un izdošanos. Cilvēki
tomēr ir ļoti līdzjūtīgi. Svešinieki jūt
līdzi mūsu sāpē par pili.
Un ir gatavi palīdzēt?
– Jā, arī palīdzēt. Ir cilvēki, starp
tiem arī mūsu skolas absolventi, kas
gatavi kaut ko darīt Cesvaines labā.
Bet viņi nezina ko. "Te jums ir tādas
iespējas", viņi saka. Ja zinām to, ka šī
ir medību pils, dīķī peldējušas baltas
laivas, kavalieri devušies izjādēs ar
zirgiem utt., tad viss jau priekšā pateikts. Jauki būtu uzfrišināt pagrabu
pie pils. Tas būtu interesanti gan pašiem, gan tūristiem.
Kādi tūristu jautājumi nepatīk?
– Mēdz būt muļķīgi secinājumi,
kā, piemēram, vispirms taču esot
jāuzliek jumts vai kāpēc mēs no-

Par ūdeni mājā esam atbildīgi paši
17. decembrī projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas
upju baseinos” starp pilnsabiedrību
„A.A&Būvkompānijas” un SIA
„Cesvaines komunālie pakalpojumi”
(KU) tika parakstīts pieņemšanas
– nodošanas akts par kanalizācijas
un ūdensapgādes tīklu pieņemšanu
ekspluatācijā. Būves kopējās izmaksas LVL 495 221,09. Projekta ietvaros
tika izbūvēti ūdensvada tīkli 2119m
un kanalizācijas tīkli 1810m, kā arī
izbūvēts spiedvads un sūkņu stacija
Saules ielā. Ar šo spiedvadu atrisinājām gadiem samilzušu problēmu par
Sulas upes piesārņojumu. Tagad no
Saules, Upes un Gravas ielas privātmājām kanalizācijas ūdeņus novada
kopējā kanalizācijas tīklā.
Šī projekta finansējumu galvenokārt sedz ES Kohēzijas fonds
74,04%. pašvaldības un uzņēmuma
līdzfinansējums ir 8,08%. Atlikušo
daļu sedz valsts.

Projektā ieguldīts liels darbs no
KU puses. Jau iepriekš tika sagatavots
tehniski ekonomiskais pamatojums,
tehniskais projekts, konkursi par būvniecību. Strādāts pie dokumentācijas,
kas ir diezgan sarežģīta, jo līdzekļi
piesaistīti no vairākiem finansētājiem. Vides ministrija valsts budžeta
un Kohēzijas fonda līdzekļus pa tiešo
ieskaita valsts kases norēķinu centrā,
un šajā kontā savu līdzdalības maksu
ieskaita arī KU, un šos līdzekļus pēc
tam Valsts kase pārskaita būvuzņēmējam. Neskatoties uz to, ka KU kasē
reāli nauda neienāk, tomēr visa norēķinu dokumentācija un visa naudas
plūsma jāveic uzņēmuma grāmatvedībai. Visus rēķinus un aktus par paveiktiem darbiem vispirms apstiprina
būvuzraugi no SIA LaKalmes, pēc tam
Vides ministrija, un tad dokumentācija atgriežas KU. Atskaišu sistēma
Kohēzijas fonda līdzekļu apguvē ir
ļoti sarežģīta un darbietilpīga.
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Neskatoties uz grūtībām, projekta realizācijā ieguvēji esam mēs visi,
jo, pateicoties jaunajiem tīkliem,
samazināsies ūdens padeves pārtraukumi. Vecie ūdensvada tīkli bija
tā nolietojušies, ka nevarēja nodrošināt normālu ūdens padevi. Izbūvējot
jaunos ūdensvadus, ir uzlikti ūdens
skaitītāji speciālās āra akās, kas atrodas daudzdzīvokļu māju zemesgabala
īpašuma robežās, pēc kuriem iedzīvotāji norēķinās par reāli patērēto
ūdeni. Norēķinu sistēmā ir mainījies
tikai tas, ka norma 3m3/1cilv. mēnesī
ir aizstāta ar reāli patērēto. Nolasot
mājas kopējo skaitītāju, patērēto
ūdeni sadala uz mājas iedzīvotāju
skaitu. Ir mājas, kuras patērē vairāk
par 3m3/1cilv. mēnesī, un mājas, kas
patērē mazāk. Līdz mājas skaitītājam
par ūdens piegādi atbild KU, bet par
to, kas notiek aiz skaitītāja (mājā, dzīvokļos, koplietošanas telpās) atbild tikai un vienīgi paši mājas iedzīvotāji.
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dedzinājuši pili. Prasa, cik ilgi būs
ekskursija? Kā es to varu pateikt?
Tas atkarīgs no tik daudzām lietām
un, pirmkārt, jau no tūrista, cik viņš
vēlas zināt. Ir, kas pasaka nē, mums
gidu nevajag: „Mums ir 10 minūtes
laika, mēs tāpat paskatīsimies.” Tas
man neglaimo, bet var jau arī cilvēku
saprast, ja viņam ir stereotips par gidiem, kas neinteresanti un monotoni
kaut ko stāsta. Tomēr, ja iespējams,
esmu apmeklētājam rokas stiepiena
attālumā, un, ja dzirdu viņa minējumus un jautājumus, atbildu. Cilvēkam rodas interese. Viņš ieinteresējas
tiktāl, ka tās viņa 10 minūtes izvēršas
divu stundu garumā.
Jūs par to esat gandarīta?
– Jā, tā jau ir tā gida alga, ja redzi,
ka tūristam ir paticis, un ja esi varējis
atbildēt uz visiem jautājumiem.
Gids, varētu teikt, ir pilsētas
seja. Pēc Cesvainē sastaptā, iespējams, vienīgā cilvēka teiktā rodas
priekšstats par visu pilsētu. Un mēs
nevaram sūdzēties – teikt, ka mums
tas nav tā un tas varēja būt šā. Tūrists
var pajautāt ne jau tikai par pili un
kur var paēst. Jābūt gatavam atbildēt
uz jebko, sākot ar pilsētas iedzīvotāju
skaitu, beidzot ar jaunākajām politiskajām intrigām.
Guna Graudiņa

Ņemot vērā, ka mājas nav jaunas,
iespējama ūdens noplūde, par ko jāmaksā visiem mājas iedzīvotājiem.
Līdz ar to nav liela nepieciešamība
katrā dzīvoklī likt atsevišķu ūdens
skaitītāju un mājas iedzīvotāji var
norēķināties pēc kopējā skaitītāja.
Bet, ja ļoti vēlas, to organizē paši
iedzīvotāji, skaitītājus liekot visos
dzīvokļos, bet, ja nav visos, tad jānorēķinās pēc kopējā skaitītāja. Mājas vecākais organizē visu skaitītāju
nolasīšanu katra mēneša 28. datumā
un to ūdens daudzumu, kas ir starpība starp mājas kopējo skaitītāju un
individuālajiem skaitītājiem dzīvokļos, sadala uz visiem iedzīvotājiem
vienādi. To regulē Ministu kabineta
noteikumi Nr. 999. Saraksts par patērēto ūdeni jāiesniedz KU mēneša 29.
datumā. Par skaitītāju ekspluatāciju
dzīvokļos atbild paši iedzīvotāji.
Ināra Puķīte, SIA "Cesvaines komunālie pakalpojumi" valdes locekle

Un tad mani sāka dīdīt nelabais: kas
ir, Artūr, pamēģini!
Nopircis pussimta konvertu un pārdesmit Jaungada apsveikuma kartīšu,
projām nesteidzos, bet, piesēdies turpat
pie telefona galdiņa, lūkojos Ilgā. Būs tā
ap trīsdesmit. Nomālējusies. Bet kāda
izskatās bez smiņķa?
– Vai jums vēl kaut ko vajadzēja?
– jautāja Ilga.
– Sievu vajadzēja. Vai jūs nebūtu
ar mieru?
– Nemuļķojoties.
– Nemaz. Tikai viena lieta – nāksies
nomazgāt tos spožos, sarkanos nagus
un uz pusi saīsināt. Seja un lūpas arī
jānoberž… Ja esat ar mieru, tad sakiet!
Gaidīju, ka tūlīt būs brēciens un būs
jālaižas lapās.
Ilga sēdēja, kā valodu zaudējusi.
– Nu, vai sarunāts? – droši jautāju,
jo biju paguvis iekampt no lielās vīna
bumbas.
– Sarunāts, – piekāpīgi atbildēja Ilga
un pasmaidīja tik kautri un mīlīgi kā
pusaugu skuķis.
Savādas tirpas pārņēma visu augumu.
Tā sākās pus pa jokam, pus pa nopietnam
Ilgas un mana kopdzīve. Tomēr pindzelēšanos ap acīm, seju Ilga negribēja zaudēt, bet skaistāka no tā viņa nekļuva.
Arī dzīvot man nācās viņas dzīvoklī
līdzās pastam.
Jau pāris mēnešus visus manus
rubļus izdīca Ilga, neiznāca piestiķim.
Kombinezonus un savas darba drēbes
nācās pašam mazgāt. Pudeles brāļi,
saprazdami manu nevarību, neliedza
piestāt viņu pulciņam.
Tad uzkūlās kinorežisors, kam mūsu
pusē dzīvoja vecāki.
– Paklau, Artūr, vai tu negribi kļūt
mūžīgs?
– Kāpēc nē! Brauc kaut šodien ar
visām kamerām un filmē, līdz apnīk.
Pašreiz remontēju traktoru, - naski atbildēju un iedomājos Ilgas izbrīnu, kad
kinožurnālā ieraudzīs mani.
– Nē…ne tā. Man vajadzīgs mākslas
filmai, – stomījās režisors.
– Ko nu māžojies! Vai tev aktieru
trūkst?
– Šoreiz tu būtu noderīgāks…Tev tikai būtu jāpatēlo viens ontlīgs dzērājs.
– Murmuli, klusē! Prom! Nepiesmirdini darbnīcu! – eļļainās dūres
vicinādams, tuvojos viesim. Režisors
tā aizļepatoja, it kā terpentīns būtu
okstā ieliets.
Bet tovakar tas nebija vienīgais rūgtuma malks. Tiklīdz atvēru dzīvokļa
priekšnama durvis, tā vaigu apsvilināja
sāpīga pļauka.
– Necilvēks! Lops! – smalkā Ilga lamājās. – Tu gribi manu mūžu sabendēt?
Stulbenis!
– Ilga, nevēkšķī!
– Nevēkšķī?! Te jābļauj tā, lai miroņi pamostas! Šausmas! Atkal tevis dēļ
pāris stundās jāpārcieš necilvēcīgas
mocības. Nelietis! Teicu – piesargies!
No tevis man bērna nevajag! Tu saproti?
– Ilga iespļāva man sejā un, gultā iekritusi, spilvenu ņurcīdama, gremzās.
– Būtu vismaz brigadieris…Ko tava
labā izpeļņa līdz? Melnais muļķis!
– Muļķis, – man kaisa arī sapliķētais
vaigs.
– Jā! Simtreiz jā! Pazūdi! Vācies ar
visām panckām uz „Bābaskalnu”!
Turpinājums sekos
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Mežu īpašniekiem
Ikdienā sniedzot dažādus pakalpojumus, piemēram, stigošanu, konsultējot par izcirsto
platību atjaunošanas iespējām,
organizējot jaunaudžu kopšanu
privāto meža īpašnieku mežos,
arvien biežāk nākas saskarties
ar tādu problēmu kā īpašuma
robežu atrašana. Ļoti daudzi
īpašumi ir atgūti un iemērīti 90.
gadu sākumā. Pa šo laiku dabā
viss iet savu gaitu – izcirstās robežstigas ir aizaugušas, kupicas,
kas tika raktas, iemērot īpašumu,
noplakušas vai arī, veicot mežizstrādes darbus, bojātas, saspaidītas
vai pat iznīcinātas un pašlaik to
atrašana dabā sagādā arvien
lielākas grūtības ne tikai mums
– Valsts meža dienesta Konsultāciju pakalpojumu centra (VMD
KPC) pakalpojumu sniedzējiem
un mežniecību darbiniekiem
– bet arī pašiem īpašniekiem.
Robežu meklēšanai nelietderīgi
tiek tērēts daudz laika, un tad
neapmierinātas ir visas puses,
pašu meža īpašnieku ieskaitot.
Atgādinām, ka par zemes
robežu zīmēm atbild īpašnieks.
Īpašnieka pienākums ir pastāvīgi
veikt robežzīmju aprakuma (kupicu) atjaunošanu, kā arī veikt
robežstigu attīrīšanu no apauguma bez mērnieka klātbūtnes.
Daudziem meža īpašniekiem
esošajiem meža apsaimniekošanas plāniem ir beidzies
termiņš un jāveic kārtējā meža
inventarizācija, bet taksators
to konkrētajā īpašumā veiks
tikai tad, ja meža zemju robežas
starp īpašumiem būs ierīkotas
atbilstoši Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likumā un Civillikumā noteiktajam prasībām.
Civillikumā noteikts, ka mežos un ar krūmiem aizaugušās
platībās starp zemes gabaliem
katram zemes īpašniekam jāierīko un jāuztur tīra līdz vienam
metram plata robežstiga, kurai
jānodrošina redzamība starp divām blakus esošām robežzīmēm.
Robežstiga ierīkojama, izcērtot
tajā augošos kokus vai iezīmējot ar izturīgu krāsu robežstigu
norobežojošos augošos kokus.
Šogad ziema mūs nelutina
ar sniegu, tad varbūt šo laiku
varam izmantot savu īpašumu
robežu izkopšanai un sakārtošanai. Patlaban ir brīdis, kad var
apstaigāt un apskatīties arī citus
darāmos darbiņus, piemēram,
meža atjaunošanā, jaunaudžu
kopšanā, dzīvnieku postījumu
un mizgraužu konstatēšanā utt.
Cienīsim savu un citu laiku,
tāpēc parūpēsimies par robežstigu atjaunošanu un būsim meža
saimnieki savos īpašumos!
Mairita Bondare, VMDKPC
Madonas nodaļas vadītāja
Nr.2(176) 2008. gada 27. februārī
Izdevējs: Cesvaines pilsētas ar lauku
teritoriju dome.
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578.
Tirāža – 600 eks.
Redaktore – Guna Graudiņa,
tālr. 4852030
e-pasts: guna.graudina@cesvaine.lv
Iespiests: SIA "Madoas poligrāfists",
Madonā, Saieta laukumā 2a.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
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Ūdenssaimniecības sakārtošana
turpinās
Projekta „Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Cesvainē”,
līguma numurs 2001/LV/16/P/PE/
007-3.5, realizācija pašlaik ir stadijā, kad projektētājs ir izstrādājis
skiču projektu, kurš ir apspriests
un saskaņots, tālāk nepieciešama
tā apstiprināšana būvvaldē, pēc tiks
izstrādāts detalizēts būvprojekts.
Celtniecības darbus, ūdensvada
un kanalizācijas sistēmu tīklu rekonstrukciju veiks pilnsabiedrība
„A.A.& Būvkompānijas”.

Kultūras namā

SIA „Urbšanas centrs” izstrādā un saskaņo dokumentus licences
saņemšanai jaunā urbuma veikšanai. Paredzams, ka urbšanas darbi
sāksies maija mēnesī.
Par jautājumiem, kas saistīti
ar šī projekta realizāciju, tāpat arī
ar ierosinājumiem var vērsties pie
projekta vadītāja palīga Jura Mālnieka, mob. 26446256.
Jānis Vanags, SIA „Cesvaines
komunālie pakalpojumi” tehniskais
speciālists

Saņemtie ziedojumi 2007. gadā
Kopā ziedoti 11139 lati. Tajā skaitā skolai Ls 7611, pilij Ls 3528.
Lielākie ziedotāji

Ls

Ināra Kalniņa (ziedojums parkam)
SIA „Agrikula” (ziedojums parkam)
SIA „Halle B” (ziedojums pilij)
Cesvaines aptieka (vidusskolas ķīmijas kabinetam)
Vairis Buļs (vidusskolai)
a/s „Cesvaines piens” (vidusskolas ģeogrāfijas kabinetam)
Kārlis Ozoliņš (brīvpusdienām)
Emīls Mednis

100
20
2500
100
1623
600
5288,16

Projekts reitterapijas attīstībai
Jātnieku sporta klubs (JSK)
„Pakavs”, gūstot apstiprinājumu
projektam „Reitterapijas pakalpojumu sniegšana Cesvaines pilsētā
ar lauku teritoriju”, saņēmis jaunu
izaicinājumu reitterapijas idejas
tālākai īstenošanai.
Projektu iesniedza Madonas
novada fondā pagājušā gada mērķa
programmas 2004.-2006. gadam
4.prioritātes „Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana 4.6.
pasākuma „Vietējo rīcību attīstība
( LEADER + veida pasākums) aktivitātei „Integrētās lauku attīstības
izmēģinājuma stratēģijas”.
Saņemot projekta īstenošanai
piešķirto LEADER+ programmas
finansējumu, reitterapijas idejai

pavērta „zaļā gaisma”. JSK „Pakavs” valdes priekšsēdētāja un z/s
„Volframs un Pakavi” īpašniece
Biruta Jukša pakāpeniski veicinās
labas idejas attīstību, kam ir nākotnes perspektīva.
Īstenojot projektu, ir likti pamati un sperts tikai pirmais solis.
Reitterapija īsumā nozīmē-jāšanas terapija. Ar zirga palīdzību
ārstē gan iedzimtus, gan iegūtus
nervu sistēmas traucējumus, koordinācijas un līdzsvara traucējumus,
skoliozi, dažas ortopēdiskās un oftalmoloģiskas saslimšanas.
Reitterapija ir jāuztver kā atveseļošanās procesa veicināšana, kas
kluba aktīvistiem prasīs papildu izglītošanos un sagatavošanos.
Biruta Jukša laikrakstam "Stars"

24. martā plkst. 16.00 vidusskolas zālē koncerts. Harijs Ozols
un Santa Zapacka.

Māju apsaimniekošana
Pašvaldība piedāvā palīdzēt
risināt daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas problēmas – organizēt konsultācijas, iepazīstināt ar
izmaiņām likumdošanā u.c. Tāpēc
lūdzam katras daudzdzīvokļu
mājas iedzīvotājus paziņot, kas
ir viņu mājas vecākais. Lūdzam
to izdarīt līdz š.g. 20. martam,
paziņojot domē, sekretārei.

Mācīs dziedāt
Biedrība „Latvijas kordiriģentu asociācija” ir atklājusi mājaslapas www.kori.lv testa versiju, kurā
jebkuram interesentam ir iespēja
bez maksas klausīties un mācīties
XXIV Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku noslēguma koncerta
skaņdarbu partijas.
Biedrības pārstāvji sola jau
tuvākajā laikā nodrošināt iespēju
mācīties arī Dziesmu svētku atklāšanas koncerta skaņdarbu partijas,
kā arī klausīties Dziesmu svētku
programmu labāko Latvijas koru
izpildījumā.
Izstādes Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja
izstāžu zālēs Skolas ielā 10 a,
Madonā.
Darba laiks – o.,t.,c.,p.,s.,sv.
– 1100 – 1700
• RDMV audzēkņu 2007.g.
diplomdarbu izstāde „Skolas iela”
22. 02. – 30. 03.
Izstādes atklāšana un
tikšanās ar skolas pārstāvjiem
22. 02. pulksten 15.00
• Daiga Kalniņa. Fotoizstāde
„Ziemeļu dārzs”
03. 02. – 09. 03.
• Rotaļu laukums. Koka
rotaļlietu izstāde. SIA VARIS Toys
27. 01. -–09. 03.
• Madonas jauniešu grupas
izstāde „Lec pār krūm”
22. 02. – 30. 03.
• Pastāvīgā ekspozīcija „NOVADA ARHEOLOĢIJA”
Inese Jakobi, tālr. 4823844

Pasmaidīsim

Gaidot Satiksmes ministra Ainara Šlesera ierašanos Cesvainē uz
Latvijas plānošanas apvienoto sadarbības komisijas sēdi 28. februārī,
asprātīgi cesvainieši sagatavojuši savas ceļazīmes (ja būs ceļam, nebūs man. Šlesers), kas izlikta uz Kārzdabas ceļa.

Donoru diena
12. martā Cesvaines kultūras namā no plkst. 10.00 līdz
13.00 donoru diena. Lūdzu esiet
atsaucīgi! Latvijā trūkst asiņu.
Donors saņem Ls 6,-. Sīkāka
informācija t. 26076675 (Baiba)

Politiski represēto zināšanai
Ar š.g. 1. janvāri uzrādot
politiski represēto apliecību,
braukšana visos starppilsētu
autobusos un vilcienos
bez maksas.

Cesvaines Ziņas

Džeina: "Es nevaru palīdzēt
sakārtot lelles, jo man palika
smagas rokas."
Sanita saka Lindai: "Ieliec
savai lellei matos bumbuļus,
citādi viņa staigās ar plikiem
matiem."
Ivo saka Artūram: "Cik tu
ilgi spodzināsi to gaidmu!"
Artūrs: "Audzinātāj, aizpogā
man kaklējo pogu!"

Piedāvā tītarus
Piedāvāju iegādāties tītarus
turēšanai vai nobarošanai.
A.Krūmiņš, t.29475906

Dzimuši
Undīne Jakoviča
(janvārī)

Apsveikumi
Gadiem sudraboti spārni,
Gadiem zvaigžņu acis.
Gadi ceļas spārnos,
Gadi neskatās mums acīs.
Vēsma Kokle-Līviņa

Sveicam ilgdzīvotājus:
95 gados Martu Mirdzu Garzaku
85 gados Zentu Pusplato
Cesvaines pašvaldība
Ar gadiem rudenī, ar sirdi pavasarī,Par tevi teikt ir gribējies arvien,
Jo allaž tava koka zari
Ikvienu klusā labestībā sien.
Tavs darba tikums izplaucis ziedos,
Kas lutināti apkārt mājai aug,
Tev patīk dzeja, rokdarbi un dziedāt,
Tu padomdevēja un visa labā draugs.
Ar gadiem rudenī ar sirdi pavasarī,Lai nepagursti padomu mums dot!
Un lai vēl ilgi tavu sirdsgudrību
Mēs - tuvu - tālu varam allaž apbrīnot.
K.Apškrūma

Skaistajā dzīves jubilejā sveicam
Ilgu Vāliņu!

"Mārtiņrozes"

Lai sudrabots mākonis
Pretī tev lido ar pavasari un stārķi vidū,
Lai nakts liek dilušu mēnesi jaunā
Un aiznes nokalt tev dziesmu jaunu.
Lai sniegi, kas šodien balti krīt,
Nāk stirnas kājām aprakstīt.
Lai zvaigznes debesīs iesēj pļavu
Un uguni nosauc par tavu.
A.Štrauss

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās
mūsu esošās un bijušās kolēģes:
Ingu Rozīti, Allu Isačenko, Ermīni
Dozi, Rasmu Grīsleju!
Cesvaines pirmsskolas
izglītības iestādes kolektīvs

Pateicība
Mīļi pateicamies Vasilišinu ģimenei un
īpaši Ilgonim par dāsnumu, skolai dāvinot
diviem kabinetiem jaunāko tehnoloģiju
iekārtas. Gara gaisma staro mūžīgi, ko apliecina S.Kaldupe:
"Jo ticēju - jāsastop vēlreiz
Kāds vientuļnieks kalna malā,
Kam arī vienīgais dārgums
Ir saujā paslēpies liepas zieds."
Pateicībā – skolas kolektīvs un personīgi
skolotājas I.Rubiņa un I.Pusvilka

Miruši
Juris Upītis
1964. – 2008.
Maiga Jēkabsone
1939. – 2008.
Jāzeps Ostašovs
1929. – 2008.
Ēriks Barševskis
1953. – 2008.
Guna Kaprāle-Bernauska
1925. – 2008.
Lilija Mūrniece
1914. – 2008.
Hermīne Albertīne Vietniece
1925. – 2008.
Pēteris Zupāns
1938. – 2008.
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