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Priecīgus Līgo svētkus!

"Cesvainei 800" 
pasākumu programma

Vēlēšanu rezultāti 

Pavisam maz atlicis līdz brīdim, kad 
svinēsim "Cesvainei 800". Svētkus, ku-
riem esam gatavojušies jau vairākus 
mēnešus, izteikuši vēlmes un ierosinā-
jumus. No vairākām idejām ir nācies 
atteikties, jo, zinot esošās fi nanšu iespē-
jas, šoreiz jāmāk ieceres ierobežot.

Jau visu šo gadu vairāki pasākumi ir 
svinēti zem zīmes „Cesvainei 800”.

Turpmāk plānotie pasākumi ir:

Tā Jāņus sagaidīja pirms 80 gadiem – Cesvaines virsmežzinis Oskars Ozoliņš (vidū ar 
alus kausu rokā) un līgotāji pie mežkunga jeb “zaļās” mājas meijām izpušķotā lieveņa. 

Iveta Raimo, 
pasākuma „Cesvainei 800” darba 

grupas vadītāja

Cesvaines novada domes vēlēšanās par de-
rīgām atzītas 1035 aploksnes. No tām – vēlē-
tāju apvienībai "Savam novadam" – 854 jeb 
82,51%, bet 

"Mēs – Cesvainei" – 108 jeb 10,43%. 

Ievēlētie deputāti saņemto balsu secībā: 
"Savam novadam":
Vilnis Špats – 1017
Didzis Baunis – 980
Juris Rozenbergs – 910
Baiba Putniņa – 863
Vēsma Nora – 850
Gita Mickeviča – 817
Iveta Raimo – 816
Inguna Luce – 810
Selga Leimane – 795
Skaidrīte Aveniņa – 789
Roberts Driķis – 789
Jānis Vanags – 788
"Mēs – Cesvainei":
Jānis Vizulis – 187

Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
cesvainieši visvairāk balsojuši par sarak-

stiem:
"Pilsoniskā savienība" – 27,56%
"Jaunais laiks" – 15,67%
"Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK – 8,61%
"Libertas.lv" – 7,16%
"Visu Latvijai" – 6,96%
"LPP/LC" – 6,29% 

Foto no muzeja arhīva

Cesvainieši balso. 

1. Ērģeļmūzikas koncerts evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā 4. jūlijā

2. Vēsturnieka Induļa Zvirgzdiņa lekcija 
„Cesvaine vēsturiskajā skatījumā” 16. jū-
lijā plkst. 1800 Cesvaines pilī

3. Mākslinieku plenērs un tēlniecības 
simpozijs – 14. – 18. jūlijs. Plenēra un 
simpozija darbi 18.jūlijā būs apskatāmi 
pilī un parkā.

4. Grāmatas „Cesvainieši” atvēršanas 
svētki – Cesvaines vidusskolā 17. jūlijā 
plkst.1700

18. jūlija svētku programma
 800 - 900 pūtēju orķestra sveiciens cesvai-

niešiem (vadītājs Oļģerts Ozols)
 900- 1000 svētbrīdis evaņģēliski luteris-

kajā baznīcā
1000-1130 ekskursija pa Cesvaines vēstu-

rē nozīmīgu notikumu un cilvēku piemiņas 
vietām (izbraucot ar autobusu no baznīcas; 
gide – Ilga Holste)

1030 Amatnieku tirgus
1100 „13.gs vēsturiskā rekonstrukcija” 

(vēstures kopas “Gerdene” sniegumā 
parkā

1100 viesu sagaidīšana un reģistrēšana 
pie pils

1100 Harija Šulca darbu izstādes atklā-
šana Pils ielā 3 (bijušajā "Klētī")

1130-1200 rokdarbu izstādes atklāšana, 
koklētāju ansambļa koncerts, grāmatu 
galds Pils ielā 2 (bijušajā mūzikas skolā)

1200 Pasākuma atklāšana pie pils
1200-1600 medību trofeju izstāde Ma-

donas virsmežniecībā
1230-1300 pirmsskolas izglītības iestā-

des priekšnesums "Lācīša Rūcīša raibās 
dienas" pie pils

1300 -1600 retro auto parāde Pils ielā 
1300- foto izstādes atklāšana domes 

zālē, ģitāristu priekšnesumi
1300-1500 izklaides bērniem un radošā 

darbnīca „Meža mātes garderobe” inter-
nātpamatskolas stadionā

1300-1600 filmu un digitālā foto de-
monstrēšana kultūras namā

1300-1400 ekskursija uz televīzijas tor-
ni (kājām no stāvlaukuma; gide Baiba 
Putniņa)

1330-1430 skaistumkopšanas centra 
„Mora” prezentācija un vēderdeju pa-
raugdemonstrējumi kultūras namā

1400  pašvaldības vadītāja ofi ciālā pie-
ņemšana vidusskolā

1400-1600 ekskursija uz Kraukļiem, 
rokdarbu izstāde un koncerts Kraukļu 
skolā (izbraucot ar autobusu; gide Baiba 
Putniņa)

1500-1700 dāmu deju grupas „Kame-
nes” un viņu lūgto viesu koncerts pan-
sionāta pagalmā

1600-1700 deju uzvedums „Pirms 800” 
pie pils (vadītājs Jānis Šķēle)

1700 - 1900 senās balles dejas pilī
1900-2000 Vidusskolas apskate
2000 pašdarbnieku koncerts „8 gadsimti 

80 minūtēs” vidusskolā
2200 Zaļumballe pie pils (pūtēju orķes-

tris (O. Ozols), „Bruģis”, „Cesvainieši”)
2230 ērģeļmūzikas nakts koncerts sveču 

gaismā evaņģēliski luteriskajā baznīcā
2400 pusnakts pārsteigums
Pa dienu būs iespēja apmeklēt „Paka-

vus” Cesvaines lauku teritorijā, kur tiek 
piedāvātas dažādas izklaides ar zirgiem 
un atpūtas vieta (iepriekš sazinoties pa 
tālruni 26481068).

Šajā dienā vidusskolā būs arī Jāņa 
Anspuka un Valda Ķikuta gleznu izstāžu 
atklāšana. Laiks tiks precizēts. 

23. jūnijā plkst.23.00 
Cesvaines tirgus laukumā 

Līgo balle. 
Spēlē "Cesvainieši". 

Ieeja  – Ls 1.

Jāņa diena, Jāņa diena,
Kā mes tevi sagaidām?
Ar dziesmām sagaidām,
Sējas darbus pabeiguši.

tautasdziesma

Sveicam Līgas un Jāņus 
Saulgriežu svētkos! 

Lai Līgo naktī 
nepietrūkst ne alus, 

ne siera un 
izdodas atrast 

papardes ziedu!

Gunas Graudiņas foto

19. jūlijs – „Teātris pagalmos”
Cesvaines teātra izrāde „Čigānu depu-

tāts”
Ogres Tautas teātra izrāde „Šveiks”
Grundzāles teātra izrāde „Ziņģu Ješkas 

uzvara”
Skrīveru un Lubānas teātru izrādes. 

Informāciju precizēs Viktors Leimanis 
(26186279)

Pašvaldība būs pateicīga, ja iespēju ro-
bežās šim pasākumam tiks ziedota nauda 
– ieskaitot to Ge Money Bank bankā do-
mes ziedojumu kontā LV25 BATR 005N 
2018 1540 2 ar mērķi Cesvainei 800.

Lej mēness starus, es acīs tev skatos,
Un klusi dziesma par Cesvaini skan.
Jau gaišās cirtas ir valgas tev matos,
Jau tuvu rīts, un ir jāiet man.

Ak, Cesvaine skaistā, tu atmiņas saisti
Un simtgadu teikas par pilskalniem teic.
Pār Cesvaini mīļo jau rītausma zvīļo,
Un saules stari to ziedošu sveic.

Lai biji man sveša, tu roku man devi,
Un jutām, kā sirdis priekā mums smej.
Sūlas ūdenī rāma tu ieraugi sevi,
Un ievziedu puteņi senlejās dej.

Vecās liepas no pilskalniem raugās
Pār Sūlas senlejām tālām:
Rīts ar Cesvaines meiteni skaujās
Un vasaras debesīm sārtām.

Cesvaines valsis

Juris Sārnis
26.04.2009.



Cesvaines Ziņas2 Jūnijs Nr. 6/2009

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008. gada publiskais pārskats
1. Pamatinformācija
1.1. Iestādes juridiskais statuss un 

struktūra
Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 

dome – pašvaldība, adrese – Pils ielā 
1A, Cesvainē, LV-4871, reģistrācijas 
numurs 90000054727, pārskata gads 
– 2008.

Cesvaines pilsētas ar lauku teritori-
ju dome darbojas saskaņā ar Latvijas 
Republikas likumu "Par pašvaldībām", 
Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 
domes nolikumu, citiem likumdoša-
nas aktiem un izmanto tās rīcībā esošos 
naudas līdzekļus.

Pārskata periodā darbojās šādas 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 
kuru 100% kapitāla daļu turētājs ir 
pašvaldība:

• SIA „Cesvaines komunālie pa-
kalpojumi”, Cesvainē, Dārzu ielā 1, 
reģ.Nr.47103000106;

• SIA”Cesvaines siltums”, Ces-
vainē, Veidenbauma ielā 18, reģ. Nr. 
4540300659.

1.2. Politikas jomas un darbības 
virzieni

Cesvaines pilsētas ar lauku terito-
riju dome ir Cesvaines pilsētas un tās 
lauku teritorijas vietējā pašpārvalde, 
kas ar pašvaldības pilsoņu vēlētas pār-
stāvniecības  – domes un tās izveidotu 
institūciju un iestāžu starpniecību no-
drošina likumos noteikto funkciju, 
Ministru kabineta doto uzdevumu un 
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu iz-
pildi, ievērojot valsts, pašvaldības un 
iedzīvotāju intereses.

Saskaņā ar apstiprināto budžetu, paš-
valdība realizē tai noteiktās funkcijas.

1.3. Izmaiņas iestādes darbībā pār-
skata gada laikā

2008. gadā Cesvaines pilsētas ar 
lauku teritoriju domes deputātu sastāvs 
bija nemainīgs: Vilnis Špats, Arvīds 
Greidiņš, Anita Liepiņa, Didzis Baunis, 
Vēsma Nora, Anita Kanča, Inese Āre, 
Māris Bulders, Juris Rozenbergs.

Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats, 
domes priekšsēdētāja vietnieki Arvīds 
Greidiņš un Juris Rozenbergs, kuru 
amati nav algoti. Domes administratīvā 
vadītāja funkcijas veica izpilddirektors 
Uģis Fjodorovs.

Lai nodrošinātu darbību, domē bija 
trīs pastāvīgās komitejas:

• finanšu komiteja;
• sociālo jautājumu komiteja; 
• attīstības komiteja.
Pašvaldības funkciju pildīšanai domē 

izveidotas šādas komisijas:
• zemes komisija;
• privatizācijas komisija;
• administratīvā komisija;
• vēlēšanu komisija;
• inventāra novērtēšanas, pārvērtēša-

nas komisija.
Lai izpildītu likuma „Par iepirkumu 

valsts un pašvaldību vajadzībām” pra-
sības, pašvaldībā darbojas iepirkuma 
komisija skolas būvniecībai un iepir-
kuma komisija Cesvaines pils atjau-
nošanas darbiem. Pašvaldības iestādēs 
izveidotas pastāvīgi funkcionējošas 
iepirkuma komisijas, kas var veikt ie-
pirkumus domē, Cesvaines vidussko-
lā, Cesvaines vispārējā pirmsskolas 
izglītības iestādē. Cesvaines mūzikas 
un mākslas skola, kultūras nams un 
Cesvaines un Kraukļu bibliotēka iz-
veidojušas iepirkuma komisiju šo ie-
stāžu iepirkumu izdarīšanai.

1.4.  Padotībā esošās iestādes
Pašvaldības funkciju realizācijai 

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 
dome ir izveidojusi šādas pašvaldības 
iestādes:

• Cesvaines vidusskolu;
• Cesvaines mūzikas un mākslas skolu;

• Cesvaines pilsētas ar lauku terito-
riju vispārējās pirmsskolas izglītības 
iestādi;

• Cesvaines kultūras namu;
• Cesvaines bibliotēku;
• Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 

Kraukļu bibliotēku;
• Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 

dzimtsarakstu nodaļu;
• Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 

bāriņtiesu;
• Cesvaines sociālo dienestu ar struk-

tūrvienību  – sociālās aprūpes centrs.
2. Iestādes darbības rezultāti
2.1. Pārskata gada galvenās prioritā-

tes un to īstenošana
2.1.1. Izglītība
Izglītība joprojām ir pašvaldības 

galvenā prioritāte, kurai arī finanses 
no budžeta tiek tērētas visvairāk - 
gandrīz 74% no visiem izdevumiem, 
un izglītības procesa normalizēšana 
pēc 2002. gada 5. decembra uguns-
grēka Cesvaines pilī savu aktualitāti 
nav zaudējusi. Stāvoklis ir uzlabojies, 
jo atklāta jaunās skolas pirmā kārta un 
ielikti pamati sporta zālei un saimniecī-
bas blokam. Sākumskola šauros, daļēji 
apmierinošos apstākļos strādā  pirms-
skolas izglītības iestādes telpās. 

Tā kā valsts nav izpildījusi visu 
savu saistību daļu, 2008.gada sākumā 
būvētājiem par paveiktajiem darbiem 
nebija samaksāts Ls 1 529 710. Valsts 
paredzēja Ls 913 301, lai daļēji segtu 
šo summu, un līdz publiskā pārskata 
apstiprināšanai parāds bija sarucis līdz 
Ls 610 000.

Pašvaldības teritorijā 2008.gadā at-
radās 4 izglītības iestādes – Cesvaines 
vidusskola, Cesvaines pilsētas ar lauku 
teritoriju vispārējās pirmsskolas izglī-
tības iestāde, Cesvaines mūzikas un 
mākslas skola un Cesvaines internāt-
pamatskola. Visas, izņemot Cesvaines 
internātskolu, ir Cesvaines pašvaldības 
pakļautības iestādes. 

Cesvaines vidusskola
Cesvaines vidusskola atrodas dažā-

dās ēkās Cesvaines pilsētas teritorijā: 
• sākumskola – pirmsskolas mācību 

iestādē Celtnieku 1;
• pamatskola un vidusskola – jaunuz-

celtajā Cesvaines vidusskolas 1. kārtas 
ēkā Madonas ielā 1;

• sporta zāle – 15 min. gājiena at-
tālumā no skolas.

Ir uzbūvēta jauna skolas ēka pamat-
skolai un vidusskolai Madonas ielā 1.

Skola realizē šādas mācību prog-
rammas:

• pamatizglītības programmu;
• vispārējās vidējās izglītības vispār-

izglītojošā virziena programmu;
• matemātikas, dabaszinību un tehni-

kas virziena programmu;
• vispārējās pamatizglītības pedago-

ģiskās korekcijas programmu.
Skolā ir iespējams iziet pilnu auto-

apmācības kursu un iegūt B kategorijas 
autovadītāja apliecību.

2008./2009.mācību gadā skolā mācās 
422 skolēni:

• 1. – 9. klasē 305 skolēni pamatiz-
glītības programmā  un 8 skolēni vis-
pārējās pamatizglītības pedagoģiskās 
korekcijas programmā;

• 10. – 12. klasē 15 skolēni apgūst 
vispārizglītojošo programmu;

• 94 skolēni apgūst matemātikas, 
dabaszinību un tehnikas virziena 
programmu.

Pamatjomā mācīšana un mācīšanās– 
mācīšanās procesa izpratnes veidošanā 
sasniegtais:

• 2008./2009. m.g. veikts izpētes 
darbs, noskaidroti cēloņi, kas skolē-
niem rada grūtības atsevišķu mācību 
priekšmetu apguvē. 

• Apzināta 3. – 12. klases skolēnu 
mācīšanās motivācija. Metodiskās ko-
misijas plāno pasākumus skolēnu mācī-
šanās motivācijas paaugstināšanai. 

Skolēnu vecāku izglītošanā, peda-
goģijas un psiholoģijas jautājumos 
sasniegtais:

• noskaidroti vecāku viedokļi par 
skolas un klases dzīvi; 

• sniegtas konsultācijas vecākiem par 
pusaudžu problēmām;

• apzinātas adaptācijas problēmas 
piektajās un desmitajās klasēs; 

• notikusi skolēnu un skolotāju 
tikšanās ar bērnu tiesību aizsardzības 
speciālisti Līgu Bērziņu.

Skolas vidē sasniegtais:
• likumā par valsts budžetu 2009. 

gadam paredzēts finansējums Cesvai-
nes vidusskolas būvniecībai 1555329 
latu apmērā;

• notiek iepirkuma komisijas sa-
nāksmes saistībā ar skolas sporta zāles 
būvniecību;

• apmeklētas sporta zāles citās pil-
sētās un pagastos, gūstot atziņas par 
labāku telpu iekārtojumu.

Skolēnu, vecāku, skolotāju un sa-
biedrības iesaistīšana skolas darba 
pašvērtēšanā un tālāko attīstības vaja-
dzību izvirzīšanā sasniegtais:

• ar 2008. gada 10. decembri darbu 
ir uzsākusi Cesvaines vidusskolas pa-
dome jaunā sastāvā;

• laikrakstā „Cesvaines Ziņas” ievie-
tots aicinājums vecākiem, skolēniem, 
sabiedrībai iesaistīties skolas padomes 
darbā, rakstot par problēmām un dažā-
dus ierosinājumus un idejas. E-pasts: 
cesvsk.padome@inbox.lv;

• skolas padome ir noskaidrojusi ve-
cāku domas par skolas stiprajām pusēm 
un trūkumiem, veicot anketēšanu;

•informācija par Cesvaines vidus-
skolu tiek izvietota domes mājas lapā 
www.cesvaine.lv.

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes 
darbos:

• salīdzinot ar iepriekšējo mācību 
gadu, uzlabojušies rezultāti matemā-
tikas ieskaitē 6.kl., dabaszinībās 9.kl., 
sportā 9. un 12.kl., latviešu valodas 
eksāmenā 9.kl., lietišķās informātikas 
ieskaitē, matemātikas ieskaitē 12.kl. 
un biznesa ekonomisko pamatu ek-
sāmenā;

• A+B+C līmeņus centralizētajos 
eksāmenos ieguva 50% audzēkņu;

• labākie rezultāti 2007./2008.m.g. 
matemātikā 74%, Latvijas un pasaules 
vēsturē 60%, latviešu valodā un litera-
tūrā 59%, ķīmijā 50%.

Skolas vadība pārrauga valsts pār-
baudes darbu organizēšanu. MK un 
pedagoģiskā padome regulāri analizē 
valsts pārbaudes darbu rezultātus. Sko-
lā tika veikta eksāmenu un ieskaišu re-
zultātu statistiskā analīze salīdzinājumā 
ar rajona un republikas rezultātiem.

Ir sniegti maksas pakalpojumi:
• autoapmācības kursi (ieņēmumi 

Ls 3350);
• transporta pakalpojumi (Ls 971);
• sporta zāles izmantošana (Ls 704);
• telpu noma (Ls 1968);
• autoskolas auto noma  ( Ls 461);
• skolas kafejnīca ( Ls 2971).
Ir īstenotas šādas iniciatīvas:
• izveidota Metodiskā padome sa-

skaņā ar tās darbības kārtību. Padomes 
sastāvā ietilpst skolas administrācija un 
Metodisko komisiju vadītāji;

• sadarbībā ar sponsoriem caurmērā 
30 bērniem katru mēnesi tiek nodroši-
nātas brīvpusdienas;

• izveidota Cesvaines vidusskolas 
ēdināšanas nodaļa. Skolā tiek gatavo-
tas pusdienas arī pirmsskolas izglītības 
iestādei un pansionātam;

• ģeogrāfijas kabinetam nopirkta „Do-
kumentu kamera” un kancelejas preces, 
piesaistot papildu finansējumu;

• matemātikas kabinets aprīkots ar 
multimediju projektoru;

• latviešu valodas kabinets aprīkots 
ar multimediju projektoru.

Skolā strādā 44 skolotāji. Visi 
skolotāji ir ar atbilstošu augstāko 
pedagoģisko izglītību; 6 ir maģistra 
grāds pedagoģijā. Pensijas vecumā ir 
3 skolotāji.

Skolā pastāvīgi strādā 36 tehniskie 
darbinieki. Visiem tehniskajiem darbi-
niekiem ir vidējā izglītība.

Skolā mācās bērni un jaunieši no 6 
pagastiem. Skolā mācās 215 zēni un 
207 meitenes, kopā 422 skolēni.

Cesvaines vidusskola katru mēnesi 
izdod skolas avīzi „Caurvējš”, kurā 
publicē aktuālāko informāciju par sko-
lu. Regulāri tiek publicēta informācija 
arī laikrakstā „Cesvaines Ziņas” un 
rajona laikrakstā „Stars”. Sadarbība ar 
skolēnu vecākiem notiek, izmantojot 
skolēnu dienasgrāmatas un vecāku 
sapulces. Informācija par Cesvaines 
vidusskolu tiek ievietota mājas lapā 
www.cesvaine.lv.

Nākamā gada Cesvaines vidusskolas 
galvenā prioritāte ir skolas sporta zāles 
būvniecība. Jauna sporta zāle nepiecie-
šama, jo esošā pilsētas sporta halle ir 
nolietojusies, atrodas tālu no skolas un 
tai ir lielas ekspluatācijas izmaksas (it 
īpaši par patērēto siltumenerģiju).

Skola izstrādās jaunu attīstības plānu 
nākamajiem trim gadiem, tajā iekļaujot 
arī skolas akreditācijas komisijas ietei-
kumus darba uzlabošanai.

2009./2010. mācību gadā Cesvaines 
vidusskolā tiks īstenots Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda projekts „Kvalita-
tīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodrošināšana”. 
Projekta realizācijas rezultātā skola 
iegūs daudzveidīgus mācību līdzekļus 
dabaszinību un matemātikas mācību 
priekšmetam, moderno informācijas 
tehnoloģiju pieejamību, kā arī jaunas 
nepieciešamās mēbeles.

Uzmanība tiks pievērsta ciešākai 
sadarbībai ar skolēnu vecākiem un 
sabiedrību, jo vērojama visatļautības 
palielināšanās skolēnu vidū. Plānots 
uz skolu uzaicināt pedagoģisku grā-
matu autoru un lektoru Kasparu Bikši, 
aicinot uz tikšanos bērnu vecākus.

Vidusskolā tiek ieviesti jaunie stan-
darti un jaunās mācību programmas 
10. – 11. klašu vecuma grupā. Līdz 
septembrim būs izstrādātas un apstip-
rinātas jaunas vispārējās vidējās izglī-
tības programmas, kas veiks korekcijas 
mācību stundu plānā un mācību priekš-
metu izvēlē.

Septembrī plānots pāriet uz jaunu 
skolu finansēšanas kārtību pēc princi-
pa – „nauda seko skolēnam”. Eiropas 
Savienības Mūžizglītības programmas 
ietvaros ir iesniegts projekta pieteikums 
SOCRATIS apakšprogrammā Akadē-
misko programmu aģentūrā. Projekta 
nosaukums - „Human. Landscape. 
Healthy Lifestyle”. Apstiprināšanas 
gadījumā projekta realizācija sāksies 
2009. gada oktobrī, un Cesvaines 
vidusskola iegūs trīs partnerskolas 
dažādās Eiropas valstīs.

Svarīgākais gada pasākums ir 
Cesvaines vidusskolas 90 gadu ju-
bileja. Svinīgais pasākums plānots 
19. septembrī, tas noritēs zem zīmes 
„Cesvainei 800” kā vairāku pasākumu 
kopuma daļa, godinot pilsētas 800. 
gadadienu. Skola aktīvi iesaistīsies šo 
pilsētai nozīmīgo pasākumu plānošanā 
un realizācijā.

Cesvaines pilsētas ar lauku terito-
riju vispārējās pirmsskolas izglītības 
iestāde 

Iestāde atvērta 1972.gada 18.no-
vembrī. Darbojas saskaņā ar nolikumu; 
darbības mērķis  –  īstenot pirmssko-
las izglītības programmu 01011111, 
sagatavot 5/6 gadīgos bērnus pama-
tizglītības apguvei skolā. Programma 
licencēta līdz 2018.g. 31 jūlijam.

Pārskata gadā iestādē darbojās 10 
grupas; no 1,5 līdz 3 gadiem 2 grupas, 
no 3 līdz 4 gadiem 1 grupa, no 4 līdz 
5 gadiem 1 grupa,  no 5 līdz 6 gadiem   
6 grupas, t.sk., 1 jaukta vecuma grupa. 
Bērnu skaits iestādē uz 2008.gada 1. 
septembri – 155,  no tiem  70 apguva 
obligāto 5/6 gadīgo bērnu sagatavošanu 
skolai.

2007/2008. mācību gada galvenais 
uzdevums: Daiļliteratūras un folkloras 
izmantošanas iespējas pirmsskolas ve-
cuma bērnu patriotiskajā audzināšanā.

2008/2009. mācību gada galvenais 
uzdevums: Ģimene – nacionālo tradī-
ciju glabātāja, patriotisko jūtu audzinā-
tāja. Mērķis – pilnveidot sadarbību ar 
bērnu vecākiem.

Iestādē tika  realizēti 24 metodiskie 
un organizatoriskie pasākumi pasā-
kumi;

• izstādes – bērnu zīmējumi, aplicē-
jumi, rokdarbi;

• projekts „Mana Latvija” – Latvijas 
90. dzimšanas dienai veltīti tematiskie 
pasākumi, gadskārtu ieražu svinēšana,  
svētku koncerts;

• koncerti – vecvecākiem, Ģimenes 
dienai, mazo solistu koncerts, Ziemas 
svētki, sagatavošanas grupu izlaidu-
mi;

• tematiskās  dienas – Teātru , Joku, 
Mākslas diena;

• jautrie brīži  grupās –  1 reizi nedēļā 
par nedēļas tēmu;

• drošības nedēļā bērni apguva ie-
maņas, kā pareizi rīkoties dažādās 
riskantās situācijās, kā sevi pasargāt. 
Kraukļu ugunsdzēsības iecirkņa uguns-
dzēsēji rīkoja praktiskās mācības  ” Kā 
rīkoties ugunsgrēka gadījumā”;

• pavasara un rudens sporta svētkos 
bērni piedalījās veiklības, spēka, ātruma 
u. c. sportiski azartiskās  aktivitātēs;

• metodiskā diena rajona pirmsskolas 
skolotājiem – „Pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveide darbam ar au-
dzēkņu vecākiem”;

• pirmsskolas skolotājas un bērni pie-
dalījās 4 rajona pirmsskolas iestāžu or-
ganizētajos tematiskajos pasākumos;

• metodiskie pasākumi – 1 reizi mē-
nesī  metodiskā diena vai praktikums;

• veiktas plānotās pārbaudes– no-
darbību hospitācijas, pedagogu do-
kumentācijas,  pedagoģiskā procesa 
organizācijas pārbaudes,  neplānotās 
pārbaudes;

• 5 skolotājas apmeklējušas tālākiz-
glītības  kursus,  kopā 164 stundas;

• kontrolējošo institūciju pārbau-
des bijušas 5  -  (PVD -  2, VSI  -2, 
VUGD - 1) , ievērojami trūkumi nav 
konstatēti.

Līdz 2008. gada 1. augustam ie-
stādē strādāja 37 darbinieki, tai skaitā 
35 sievietes, pedagoģiskais perso-                    
nāls  – 18 pedagogi,  ar atbilstošu 
augstāko pedagoģisko izglītību  – 14, 
mācās pedagoģiskajās augstskolās  – 4; 
tehniskie darbinieki  –19. No 2008.gada 
1. augusta  15 tehniskie darbinieki, 4  
pārgāja darbā uz vidusskolas ēdināša-
nas bloku sakarā ar ēdināšanas reorga-
nizāciju izglītības iestādē. 

Amata vienību skaits 42,00 t.sk. 
pedagoģiskie 20,75; medmāsa –0,5; 
tehniskie darbinieki 20,75, no 2008. 
gada 1. augusta 16,75.Pieņemti  darbā 
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2  pedagogi.
Komunikācija ar sabiedrību:
• iestādē noorganizēti 3 pasākumi 

rajona pirmsskolas skolotājām;
• 15 darbinieki  dalījās pieredzē rajo-

na metodiskajos pasākumos;
• pieredzes ekskursija uz Preiļu pilsē-

tas pirmsskolas izglītības iestādi  „Pasa-
ciņa “ un Aglonas pagasta  pirmsskolas 
izglītības iestādi;

• notikušas 14 grupu vecāku sa-
pulces;

• 2 iestādes padomes sanāksmes;
• regulāra informācija "Cesvaines 

Ziņās", Cesvaines mājas lapā.
Saimnieciski organizatoriskais 

darbs:
• ēdināšanas reorganizācija – no 

2008.gada 1.augusta pusdienas gatavo 
vidusskolas ēdināšanas blokā, iestādei 
piegādā termosos, brokastis, launagu 
gatavo pirmsskolas iestādes virtuvē;

• no 1. oktobra  uzsākta  Cesvaines 
pansionāta veļas mazgāšana;

• ar vecāku atbalstu veikts kosmētis-
kais remonts sagatavošanas A grupā ;

• nomainīta santehnika tualetes telpā 
sagatavošanas A grupā;

• nomainītas grupas telpas mēbeles 
sagatavošanas A grupā;

• nomainīti galdi iestādes ēdamzālē;
• sadarbībā ar mākslas skolas pe-

dagogiem Kristīni Šulci un Imantu 
Spridzānu noformēta siena pie galve-
nās ieejas,  pie galvenās  ieejas loga   
Kristīnes Šulces  apgleznoti  zīda 
auduma aizkari;

• izstrādāts civilās aizsardzības 
plāns;

• veikta elektroinstalācijas un apgais-
mojuma ierīču nomaiņa – veļas mājā.

Plānotie darbi 2009.gadā saimniecis-
ki organizatoriskajā darbā:

• jānomaina ārējās durvis – rezerves 
izejas durvīm;

• jāatjauno mēbeles 1j.B gr. - 1,5 – 3 
gad. bērnu grupas telpā;

• jāveic kosmētiskais remonts gar-
derobes telpā - 1. jaunākā B  grupa, 
tualetes telpā  - 1.jaunākā A grupa;

• jānomaina grīdas segums ēdam-
zālē.

   Plānotie darbi  2009.  gadā pedago-
ģiski organizatoriskajā darbā:

• jāturpina darbinieku kvalifikācijas 
paaugstināšana;

• regulāri jāveic bērnu drošību vei-
cinoši pasākumi, jāapmāca darbinieki 
un  bērni rīcībai dažādās bērnu drošībai 
riskantās   situācijās;

• jāturpina  priekšmetu programmas 
tēmu  pārstrāde;

• jāturpina pedagogu pašizglītī-         
ba – portfolio veidošana;

• jāpilnveido sadarbība ar bērnu 
vecākiem.

Izlietotie naudas līdzekļi kopā - Ls 
224333,88

Darbinieku atalgojumam - Ls 
145736,61; darba devēja soc. nod.  Ls 
24696,49

Ēdināšanas izdevumi - Ls 14261,80
Skolas piena programma – līgums ar 

a/s “Cesvaines piens”.
Mācību līdzekļi un  materiāli (t. 

sk. grāmatas, žurnāli, laikraksti) – Ls 
768,84

Inventāra iegāde – Ls 2563,99 
(mēbeļu nomaiņa  sag. A gr ,  galdi 
ēdamzālei ).

Kredītsaistību nav.
Cesvaines mūzikas un mākslas 

skola
2007./2008.mācību gadā mācījās 117 

audzēkņi:
mūzikas programmās  – 59. Klavier-

spēle, vijoļspēle, čella spēle, klarnetes 
spēle, flautas spēle, saksofona spēle, 
kora klase.

Apliecību par profesionālās ievirzes 
izglītību saņēma 8 audzēkņi. 

Mākslas programmā – 50. 

Apliecību par profesionālās ievirzes 
izglītību saņēma 12 audzēkņi.

Atskaitīti:
Mūzikas programmā – 1 audzēknis 

ģimenes apstākļu dēļ; 
Mākslas programmā – 9 audzēkņi 

ģimenes apstākļu dēļ.
 Skolā strādāja 16 pedagogi: 
Mūzikas programmā – 12; 
Mākslas programmā – 4.
No tiem:
 3 pedagogi ar pedagoģijas maģistra 

kvalifikāciju,
13 pedagogi ar augstāko pedagoģisko 

izglītību.
4 tehniskie darbinieki.
Kolektīvās muzicēšanas formas:
• vokālais ansamblis, 
• vijolnieku ansamblis,
• stīgu kamerorķestris,
• orķestris,
• stīgu kvartets,
• jauktie kameransambļi.
Svarīgākie projekti un radošie pa-

sākumi 2008.gadā:
• Izgl. pr. Čella spēle valsts konkurss 

II kārta Cēsīs  – I vieta  – Emma Ban-
deniece.

• Izgl. pr., Vijoļspēle valsts konkurss 
II kārta Cēsīs  – II vieta  – Beatrise 
Bandeniece.

• Izgl. pr. Čella spēle valsts konkurss 
III kārta Rīgā  – III vieta  – Emma Ban-
deniece.

• Koncerts Mārjamā (Igaunija) mū-
zikas un mākslas skolā.

• Latvijas lauku mūzikas skolu čel-
listu konkurss „Piebalgas pavasaris 
2008.” Dzērbenē  – I vieta  – Emma 
Bandeniece, II vieta  – Pēteris Ābol-
tiņš.

• Mūzika un māksla pilī. Harija Šulca 
piemiņas koncerts-izstāde.

• Koncerts gleznotāja Imanta Vec-
ozola izstādes atklāšanā Madonas 
muzeja izstāžu zālē.

• Valsts konkurss mākslas skolām 
„Dārzs”.

• Koncerti Cesvaines vidusskolā, 
Cesvaines ev. lut baznīcā.

Skolas kopējie izdevumi Ls 110135; 
no tiem:

• valsts dotācijas skolotāju algām 
Ls  82914;

• Madonas rajona piešķirtie līdzekļi 
Ls 20786;

• Vecāku līdzfinansējums Ls 3518.
Izlietots: 74% - pedagoģiskā perso-

nāla algām, 2,6 % pedagoģiskā procesa 
nodrošināšanai, 23,4% izglītības iestā-
des uzturēšanai, 0,007% investīcijas iz-
glītības attīstībai.

Komunālie pakalpojumi
Pašvaldība organizē iedzīvotājiem 

komunālo pakalpojumu sniegša-          
nu – ūdensapgādi, siltumapgādi, sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu un 
notekūdeņu savākšanu.

Centralizētā ūdensapgāde, notek-
ūdeņu savākšana, siltumapgāde ir or-
ganizēta pašvaldības centrā – Cesvainē, 
atkritumu savākšanu nodrošina visā 
pašvaldības teritorijā. Šos komunālos 
pakalpojumus sniedz trīs uzņēmu-            
mi – SIA "Cesvaines komunālie pakal-
pojumi" un SIA "Cesvaines siltums", 
SIA „ALBA” no Gulbenes.

Joprojām nozares problēma ir iedzī-
votāju zemā maksātspēja, tāpēc abos 
uzņēmumos ir maksājumu parādi, ar 
kuriem regulāri tiek strādāts.

Liels pašvaldības projekts, kas ir 
iesācies 2005.gadā, ir ūdenssaimnie-
cības 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, otra-    
jā – atdzelžošanas iekārtu izbūve, 
trešajā – attīrīšanas ietaišu izbūve. 
Projektu finansē pārsvarā no Eiropas 

Kohēzijas fonda (74%) un valsts (18%) 
naudas. Pašvaldības un tās uzņēmuma 
ieguldījums projektā ir apmēram 8%. 

2008. gadā realizēta projekta otrā 
kārta – atdzelžošanas ietaišu izbūve. 
Tās izmaksas ir 1 475 668 eiro (ieskai-
tot PVN) jeb aptuveni Ls 1 033 000. 

Trešajai kārtai, tas ir attīrīšanas 
ietaišu būvei, realizācijas termiņš ir 
līdz 2009.gada beigām un pašlaik, 
2009.gada maijā, aktīvi norit objekta 
būvniecība. Būvniecības izmaksas 
ir aptuveni 1 887 000 eiro (ieskaitot 
PVN).

Nozīmīgs ir arī atkritumu saimniecī-
bas sakārtošanas projekts, kura ietvaros 
jauna reģionālā atkritumu poligona 
atvēršana Litenē notika 2008.gada 
februārī. Līdz 2008.gada beigām tika 
rekultivēta pašreizējā atkritumu iz-
gāztuve „Miķelēnos”. Pašvaldības 
iepirkuma rezultātā ir noteikta firma, 
kas savāks atkritumus pilsētā un lauku 
teritorijā. Jaunā atkritumu vākšanas 
sistēma ir dārgāka  – piedāvātais at-
kritumu savākšanas un transportēša-
nas tarifs ir Ls 5,42 (bez PVN) par 
kubikmetru un pie tā vēl jāpierēķina 
noglabāšana poligonā, ko sabiedrisko 
pakalpojumu regulators ir noteicis  – Ls 
4,96. Cesvainē ir izbūvētas 12 vietas, 
kur atrodas dalīto atkritumu savākšanas 
punkti, atkritumu ražotājiem (tai skaitā 
iedzīvotājiem) ir iespējams atkritumus 
novietot šajos punktos un nešķiroto at-
kritumu konteineros pie savām mājām. 
Pilsētā ir atvērts kaitīgo atkritumu pie-
ņemšanas punkts.

Kultūra
Kultūras jomā Cesvaine jau izsenis 

bijusi atpazīstama ar savu pili un dau-
dziem pašdarbības kolektīviem – kori, 
deju kolektīviem, teātri, folkloras 
kopu, tagad arī senioru ansambli un 
deju kopu. Populāras ir bibliotēkas, 
kas atrodas Cesvainē un Kraukļos.

Cesvaines pils
Cesvaines pils ir Latvijas valsts na-

cionālā kultūras vērtība, kura atrodas 
Cesvaines pašvaldības īpašumā. Pils 
un tās teritorija ir publiski pieejams 
objekts, tā ir apskatāma ekskursantiem. 
Līdz jaunās Cesvaines skolas būvniecī-
bas noslēgumam daļēji pils ēkā (krei-
sajā spārnā) bija izvietotas vidusskolas 
vecākās klases. Šai ēkas daļai ir uzlikts 
pastāvīgs jumts, veikts iekštelpu kos-
mētiskais remonts un atjaunoti dūmeņi. 
2007.gadā, pēc jaunās skolas 1.kārtas 
nodošanas ekspluatācijā, vidusskola 
pils telpas atstāja, un ēkas kreisajā 
spārnā izvietojās Cesvaines mūzikas 
un mākslas skolas mūzikas nodaļa.

 Lai risinātu Cesvaines kā tūristu 
bieži apmeklētas vietas un Cesvaines 
pils kā muzeja nozīmi, kā arī pils ap-
saim-niekošanu, 2008.gadā ir izveidota 
Cesvaines tūrisma aģentūra. 

Ar mērķi turpināt lielā torņa un citu 
pils daļu jumta atjaunošanu pašvaldī-
ba iesniedza pieteikumus finansējuma 
saņemšanai no Valsts Kultūras piemi-
nekļu aizsardzības inspekcijas Kultūras 
pieminekļu izpētes, glābšanas un res-
taurācijas programmas, Valsts Kultūr-
kapitāla fonda. Piešķirtais finansējums 
tika izmantots pils mazā kāpņu tornīša 
atjaunošanai.

2008. gadā paveiktie darbi pils kom-
pleksa atjaunošanā:

• atjaunots un nodots ekspluatācijā 
pils mazais kāpņu tornītis; 

• uzstādīta zibens aizsardzība pils 
labā spārna jumtam;

• nodots ekspluatācijā labā spārna 
jumts;

• nodots ekspluatācijā Tējas namiņš 
un Sūkņu māja;

• daļēji nomainīts pagaidu jumta 
segums pils centrālajā daļā;

• atjaunota lielo kāpņu griestu vel-
ve;

• nomainīta vidusskolas gados uz-
stādītā skatuve un sākotnējā veidolā 
atjaunota pils viesu uzņemšanas telpa;

• daļēji nomainīta bojātā elektroinsta-
lācija pils labā spārna telpās;

• pēc VUGD priekšrakstiem remon-
tētas bojātās ierīces,

• remontēti pils logu un durvju 
vērtņi,

• labiekārtotas muzeja telpas un 
uzsākta izstāžu zāles iekārtošana 
/remonts/ pils labajā spārnā.

2008.gadā pils un kompleksa ēku at-
jaunošanai izmantoti šādi līdzekļi:

• no Valsts Kultūrkapitāla fonda 
mazā kāpņu tornīša atjaunošanas dar-
biem– Ls 6000;

• no pašvaldības budžeta zibens 
aizsardzības ierīkošanai pils labajam 
spārnam – 1165 Ls;

mazā kāpņu tornīša atjauno-               
šanai – 2867 Ls;

logu un durvju vērtņu re-                  
monts – 195 Ls;

materiāli remontdarbiem  – 869 Ls,
atlīdzība remontdarbu veicē-           

jiem – 3369 Ls.
Cesvaines pils telpās aizvadītajā 

gadā tika izvietotas vairākas jaunas, 
no Cesvaines un Madonas muzeja 
fondiem veidotas, ekspozīcijas un 
paplašināti ekskursiju maršruti. Pils 
apmeklētāju skaits 2008. gadā bija ap-
mēram 12 000.

Nākamā, 2009. gada prioritātes jop-
rojām ir līdzīgas. Tās ir:

• jaunu projektu izstrāde un dažādu 
investīciju piesaiste visām pils kom-
pleksa daļām;

• tālāka muzeju telpu pilnveidošana 
un ekspozīcijas izvietošana atjaunota-
jās telpās;

• pils apkārtnes ainavas pilnveido-
šana.

Pašvaldība pils atjaunošanai ir 
ņēmusi divus kredītus un pašlaik tos 
atmaksā (viens no kredītiem beidzas 
jau 2009. gadā).

Turpināsies pils parka un pārējās 
Cesvaines daļas labiekārtošana un ap-
zaļumošana.

Cesvaines kultūras nams 
Kultūras namā visu gadu darbojās 

pieci pašdarbības kolektīvi  – jauk-
tais koris „Cesvaine”, folkloras kopa 
„Krauklēnieši”, vidējās paaudzes deju 
kolektīvs, Tautas teātris un dāmu deju 
grupa „Kamenes”. Kultūras namā 
vēl darbojās pašfinansējoši kolektīvi: 
bērnu deju grupa „Ritms un hiphop”, 
senioru vokālais ansamblis „Virši”, 
jauniešu deju grupa „Ex-style”. Gada 
laikā pašdarbības kolektīvi kopā bijuši 
daudzos izbraukumos – koncertos, iz-
rādēs, festivālos, uzaicināti pārraidei 
televīzijā, ārzemju koncertos. Skatēs 
un konkursos kolektīvi ieguvuši go-
dalgotas vietas. Kopā pašdarbības 
kolektīvos darbojas vairāk nekā 170 
dalībnieki. 

Gada laikā kultūras nams noorga-
nizējis 18 pasākumus un sadarbībā ar 
citām organizācijām vai iestādēm  – 8. 
Kultūras nama rīkotos pasākumus ap-
meklējuši apmēram 5300 cilvēku.

  Cesvaines bibliotēka 
Cesvaines bibliotēka ir Cesvaines 

pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības 
kultūras, izglītības un informācijas 
iestāde, kuras bezmaksas un maksas 
pakalpojumus ir tiesības bez ierobe-
žojumiem izmantot visiem Cesvaines 
pilsētas un tās lauku teritorijas ie-
dzīvotājiem, kā arī jebkuram citam 
bibliotēkas lietotājam. Lietotāju vidū 
ir iedzīvotāji no Sarkaņu, Dzelzavas, 
Liezeres pagasta. Bieži viesi ir ekskur-
santi, cesvainiešu ciemiņi un vienkārši 
garāmbraucēji.

Cesvaines pilsētas un tās lauku te-
ritorijā dzīvo 3212 iedzīvotāji, 2008. 
gadā bibliotēkas lietotāji bija 1088. 

Viņi bibliotēku apmeklējuši 25757 
reizes, saņemot 31880 grāmatas un 
citus dokumentus.

2008. gadā Cesvaines bibliotēka 
veiksmīgi turpinājusi savu darbību kā 
vietējas nozīmes publiska bibliotēka, 
kurā ir 4 nodaļas: abonements, bērnu 
literatūras nodaļa, lasītava un publis-
kais interneta pieejas punkts. Bibliotēka 
ir apmeklēta, jo sniegtie pakalpojumi ir 
pietiekami daudzveidīgi – iespēja iz-
vēlēties literatūru, izmantot interneta 
pakalpojumus, saturīgi pavadīt brīvo 
laiku, apmeklēt pasākumus, skatīties 
TV, kopēt, printēt, nosūtīt dokumentus 
pa faksu, skolēniem – gatavot mājas 
darbus. 

2008.gadā bibliotēkā saglabāta jau 
aizsāktā grāmatu fonda komplektē-
šanas politika – joprojām noteicošais 
ir mūžizglītības iespēju veicināšana, 
papildinot nozaru literatūras fondu, un 
lasītāju nodrošināšana ar kvalitatīvu 
jaunāko daiļliteratūru. Veiksmīgi pie-
dalījāmies Valsts Kultūrkapitāla fonda 
rīkotajos konkursos, kā rezultātā esam 
papildinājuši fondu ar 126 grāmatām 
par Ls 557.

Bibliotēka atvērta lasītājiem katru 
darba dienu no plkst. 9°° līdz 17°°, 
sestdienās no10°° līdz 14°°. Vasarā 
sestdienās bibliotēka ir slēgta.

Ja 2007. gadā bibliotēkā reģistrēto 
lietotāju skaits bija sarucis par 30, no-
slīdot līdz 1004, tad 2008. gadā, mums 
visiem par lielu prieku, vērojams re-
ģistrēto lietotāju skaita palielinājums. 
Īpaši pieaudzis apmeklējumu skaits. 
Patīkami tas, ka šis pieaugums ir ne 
tikai no datorlietotājiem, bet arī, tiem, 
kam izsniegti dokumenti. Kāpumam ir 
3 iemesli: skolēnu atgriešanās no citām 
skolām uz jauno skolu Cesvainē, bez-
maksas interneta pieejamība pie lielāka 
skaita datoru un ekonomiskā situācija 
valstī. 

Regulāri – reizi divos mēnešos  – 
grāmatu bāzē „L-Grāmata” iegādājam 
jaunās grāmatas. Vienmēr tiek rīkotas 
jauno grāmatu izstādes, lai bibliotēkas 
lietotāji varētu ar tām iepazīties. Šo grā-
matu saraksti tiek izvietoti bibliotēkā 
un domes ēkā.

Ikdienā nepārtraukti sniedzam indi-
viduālas konsultācijas gan tradicionālo, 
gan elektronisko bibliotēkas resursu iz-
mantošanā.

2008. gadā bibliotēkai no Cesvaines 
pašvaldības budžeta piešķirti 40574 
lati, no maksas pakalpojumiem ieka-
sēti 117 lati, sponsorējumi – 350 lati, 
dotācijas no valsts budžeta interneta 
pakalpojumu segšanai – 1275 lati.

Grāmatu iegādei vidēji mēnesī izlie-
toti 227 lati, preses iegādei 2008. gadā 
– 1056 lati, informācijas tehnoloģiju 
uzturēšana – 2803 lati.

Uz vienu bibliotēkas apmeklētāju 
tērēti Ls 39,- (par Ls 3 vairāk nekā 
2007.gadā).

Iestādē 2008. gadā bija 5 bibliotekāro 
darbinieku un 1,5 tehnisko darbinieku 
slodzes. Aizvadītajā gadā visas biblio-
tekāres ieguvušas sertifikātus vērienī-
gos un visaptverošos kursos, kas tika 
apmaksāti no Bila un Melindas Geitsu 
fonda. Apmeklējam informatīvos semi-
nārus Madonas rajona bibliotēkā, kuros 
uzzinām daudz jauna par savā nozarē 
notiekošo.

Eiropas projekta ietvaros 2008. gada 
martā Agrita Korneta ieguvusi Eiropas 
datorprasmes sertifikātu, kas dod tiesī-
bas pasniegt informātiku. 

Informāciju par aktivitātēm iedzī-
votāji var iegūt gan pie informācijas 
stendiem bibliotēkā un domē, gan 
vietējā laikrakstā „Cesvaines Ziņas”, 
gan rajona laikrakstā „Stars”. Pasāku-
miem tiek veidotas afišas un izvietotas 
daudzās vietās.

Papildus ikdienas bibliotekārajam 
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darbam rīkojam arī pasākumus bib-
liotēkas lietotājiem un piedalāmies 
dažādās citu rīkotās aktivitātēs. 

Janvārī jaunās Cesvaines vidussko-
las aulā rīkojām grāmatu atvēršanas 
svētkus divām grāmatām: dzejnieces 
un publicistes Andas Līces „Redzē-
jumi” un Anitas Mellupes izdotajai 
Guntas Strautmanes „Lotes bērni un 
bērnubērni”. Apmeklētāju pulks bija 
necerēti liels. Pasākumu dažādoja 
mūzikas skolas audzēkņu nelielais 
koncertiņš un sieviešu deju grupa 
„Kamenes”.

Bibliotēkas atpazīstamību katru 
gadu veicina arī „Bērnu žūrijas” 
aktivitātes. Jau tradicionāla ir žūrijas 
dalībnieku ekskursija, kuru organizē-
jam, pateicoties pašvaldības atbalstam 
un sponsoru pozitīvajai attieksmei bēr-
nu personības veidošanā (īpašs paldies 
a/s „Cesvaines piens”). Maijā „Bērnu 
žūrijas” eksperti devās ekskursijā uz 
kinopilsētu Cinevillu un Durbes pili 
Tukuma rajonā. 

Novembrī apmeklētājus ar savu 
dzīves redzējumu priecēja rakstniece 
Laima Muktupāvela. 

Sagaidot Latvijas 90. gadadienu, 
lasītavā varējām skatīt pirmsskolas iz-
glītības iestādes bērnu radošos darbus 
izstādē „Iededzies par Latviju!”.

2009. gadā, par spīti sarežģītajai 
ekonomiskajai situācijai, centīsimies 
apgādāt bibliotēkas lietotājus ar jau-
nām grāmatām un preses izdevumiem, 
organizēt pasākumus, lai iedzīvotāji 
varētu garīgi bagātināties, arī grūtajos 
fi nansiālajos apstākļos.

2009. gadā turpināsim veco grāmatu 
norakstīšanu, grāmatu fonda pievieno-
šanu automātiskajai sistēmai „Alise”. 

Ir gūts atbalsts Eiropas projektam 
par bibliotēkas un kultūras nama jumtu 
segumu nomaiņu un fasāžu kosmētisko 
remontu. Tas būs milzīgs ieguldījums 
ēkas uzturēšanā.

Kraukļu bibliotēka
Kraukļu bibliotēka ir Cesvaines 

pilsētas pašvaldības kultūras, informā-
cijas un izglītības iestāde. Tā ir viena 
darbinieka bibliotēka, kas strādā pilnu 
darba slodzi.

Par bibliotēkas dibināšanas gadu tiek 
uzskatīts 1908. gads, kad tiek dibinā-
ta „Kraukļu bibliotēkas biedrība – 30 
biedru, savs nams ar skatuves iekārtu, 
bibliotēka ar 788 sējumiem.”[1933./
34.gads. Izraksts no „Latviešu Kon-
versācijas vārdnīcas”].

Bezmaksas pakalpojumi:
• bibliotēkas krājuma izmantošana;
• uzziņu un informācijas darbs;
• interneta izmantošana.
Maksas pakalpojumi:
• kopēšana;
• printēšana;
• skenēšana;
• ieraksts kompaktdiskā.
Kraukļu bibliotēkas fonda izvieto-

jums ir brīvi pieejams ikvienam tās 
lietotājam. Ir plašs materiālu klāsts 
par ES, ir pieejamas tematiskās, no-
vadpētniecības mapes. Apmeklētāju 
konsultēšana un apmācība notiek 
darba procesā. Tiek sniegta palīdzība 
informācijas meklēšanā gan elektro-
niskajos resursos, gan uzziņu litera-
tūras krājumos. 

Kraukļu bibliotēkā vēl nav izveidota 
apmeklētāju sūdzību un ierosinājumu 
uzskaitījumu procedūra. Bet ir izvei-
dota mape ar nosaukumu „Bibliotēka 
manā dzīvē”, kurā lietotājs rakstiski 
pauž savas domas par to, kādu vietu 
viņa dzīvē ieņem grāmata, bibliotēka. 
Mape katru gadu papildinās ar kādu 
ierakstu un veidojas ļoti interesanti 
atzinumi par bibliotēku.

Bibliotēkā ir saglabājies alfabētis-
kais katalogs, kurš tika papildināts 
ar jauno ienākušo grāmatu katalogu 

kartītēm. Norakstīto grāmatu kartītes 
tika izņemtas. Uzsākts darbs ar sistē-
mu „Alise”, notiek grāmatu ievadīšana 
datu bāzē.

Tiek papildināta un atjaunota in-
formācija kartotēkās  – „Sveicu”  
– kur ātri atrodami kādi apsveikuma 
vārdi dzimšanas, vārda dienā, Zie-        
massvētkos, sēru gadījumos un citi. 
Vēl joprojām pieprasīta ir lietišķās in-
formācijas kartotēka, kurā ir atrodami 
telefona numuri, darba laiki ārstiem 
Madonas poliklīnikā, privātārstiem, 
pašvaldības iestāžu vadītāju telefoni, 
darba laiki, adreses.

Informācija par bibliotēkas krājumu 
reģiona elektroniskajā kopkatalogā 
2007. gadā bija – 12,3% no visa bib-
liotēkas krājuma. Reģiona kopkatalogs 
tiek izmantots ikdienas bibliotekārajā 
darbā ar sistēmu „Alise”, meklējot un 
pievienojot savas bibliotēkas grāmatu 
eksemplārus.

Kraukļu bibliotēkas uzziņu darbs 
ir ieguvis citu kvalitāti, pateicoties 
internetam. Vēl joprojām pieprasītas 
un izmantotas ir lietišķās kartotēkas 
sniegtās uzziņas , kas sastāv no ārstu 
darba laikiem Madonas poliklīnikā, 
Cesvaines ģimenes ārstu, aptieku, 
veikalu darba laiki. Kopskaitā šogad 
ir sniegtas 105 uzziņas, no kurām 80 
sastāda mutiskās, telefoniskās, un 25  
precizējošās, adresālās, tematiskās.

2008. gadā Kraukļu bibliotēkā tika 
izstrādāts un atbalstīts 1 projekts- 
KKF projekts „Bērnu žūrija”, kur 
Kraukļu bibliotēka piedalās kopš 
pirmsākuma. 

Darbinieku izglītība, tālākizglītība, 
kvalifi kācijas paaugstināšana:

• mācības nepilna laika studijas 
Latvijas Kultūras koledžā – Biblio-
tēkzinātnes un informācijas studiju 
programmas 2.kursā;  

• Madonas rajona galvenās biblio-
tēkas rīkotie ikmēneša informatīvie 
semināri, kopskaitā - 4;

• BIS „Alise” kursi; 
• Latvijas datu bāzu elektroniskie 

resursi bibliotēkā ;
• mūžizglītības aktuālās problēmas un 

bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā; 
• lasītāju motivēšana; 
• inovatīvā darbība bibliotēkās ;
• efektīvas pasniegšanas metodes;
• informācijas tehnoloģiju un inter-

neta lietošanas iemaņu uzlabošana. 
Bibliotēkā tika izveidotas 17 

tematiskās izstādes, veltītas tautas 
tradīcijām, ievērojamu rakstnieku, 
dzejnieku, aktieru dzīves jubilejām. 
Jaunās grāmatas pēc apstrādes tika 
izliktas izstādē. Interesantākās un ap-
skatītākās bija: "Olgas Dreģes  skaistie 
– 70", tāpat arī Imanta Ziedoņa - 75 
“Bez mīlestības nedzīvojiet!”,  kā arī 
izstāde “Šurp grāmatas uz skolu!”.

• Pasākums kopā ar folkloras kopu 
„Krauklēnieši” laikraksta "Diena" rī-
kotajā konkursā „Piedzīvosim Jāņus!” 
notika 20. jūnijā, kad sanāca vietējie 
iedzīvotāji un sabrauca ciemiņi un ar 
dziesmām tika ieskandināti vasaras 
saulgriežu svētki „Līgo! Līgo!”

• Otrs pasākums bija 27. jūlijā. Pēc 
Ķinderu kapusvētkiem vakarā biblio-
tēkas zālē tika rādīta teātra izrāde un 
pēc tam bija balle.

• No 10. līdz16.11.2008. bibliotēkā 
notika Ziemeļvalstu nedēļa, kurā lasīja 
Vitas Andersenas grāmatas “Petrīnas 
lakkurpēs” fragments  – "Petrīne un 
Marija taisa cirku".

• Latvijas 90 gadu svinībām bija 
veltīta izstāde “Es mīlu Latviju” un 
folkloras kopa “Krauklēnieši” sniedza 
koncertu nelielai interesentu grupai.

Bibliotēkas pakalpojumu attīstība 
2009. gadā:

• Izveidot ģimenes bibliotēkas 
modeli.

• Bibliotēkas apmeklētāju apmācība.
• Bibliotekāra pašizglītība.
• Projektizstrāde.
• Sniegt tūrisma informācijas pakal-

pojumus.
• Piedalīties rajona Grāmatu svētkos.
• Piedalīties Cesvaines 800 gadu svi-

nību pasākumos.
• 2010. gadā organizēt Kraukļu skolas 

140 gadu svinības.
Sociālā nodrošināšana
Cesvaines sociālais dienests
Cesvaines sociālais dienests dibināts 

2005. gada 15. aprīlī. Iestāde darbojas 
saskaņā ar domes sociālā dienesta 
saistošiem noteikumiem. Cesvaines 
sociālajam dienestam 2008. gada 1. au-
gustā ir izveidota viena struktūrvienība 
– sociālās aprūpes nodaļa, kuras darbību 
pārrauga pārvaldnieks. 2008. gada 26. 
augustā Cesvaines sociālā dienesta so-
ciālās aprūpes nodaļu reģistrēja Sociālo 
pakalpojumu pārvaldē kā Ilgstošas so-
ciālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūciju.

Dienesta darbības rezultāti 
• Sociālais dienests nodrošināja 

noteikta veida sociālās palīdzības pa-
kalpojumu sniegšanu – materiālu un 
morālu atbalstu ar padomu par tālāku 
rīcību personai, kura nespēj nodrošināt 
sevi un savu ģimeni, kurai ir vēlēšanās 
mainīt savu pašreizējo stāvokli.

• Informēja iedzīvotājus par pašvaldībā 
sniegtajiem sociālās palīdzības pakalpo-
jumiem un to saņemšanas kārtību, par 
iedzīvotāju tiesībām un līdzdarbības pie-
nākumiem sociālās palīdzības saņemšanā.

• Ir noslēgti 5 jauni un 8 atjaunoti 
sociālās aprūpes mājās līgumi. Kopumā 
ir 21 aprūpētājs, kas aprūpē mājās 24 
cilvēkus.

• Sniegta sociālā rehabilitācija dzī-
vesvietā no vardarbības cietušajiem 7 
bērniem Gulbenes  Pedagoģiski psiho-
loģiskajā palīdzības centrā.

• Iesniegti 2 pieprasījumi valsts 
apmaksāto sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumu piešķiršanai, 1 persona šo 
pakalpojumu ir saņēmusi.

• Izmaksāti pabalsti sociālo garantiju 
nodrošināšanai bez vecāku gādības pa-
likušajiem 6 bērniem.

• Palīdzēts iedzīvotājiem ar īpašām va-
jadzībām tehnisko palīglīdzekļu iegādē.

• Apciemoti ilggadējie Cesvaines 
iedzīvotāji un apsveikti 90, 95 un 100 
gadu jubilejās.

• Izveidots lietoto mantu apmaiņas 
punkts, kurā Cesvaines iedzīvotāji var 
nodot un saņemt mēbeles, sadzīves 
priekšmetus, apģērbus un apavus lie-
tošanai.

• Piedalījāmies akcijā „Pepijas skolas-
soma”, kurā aicinājām pašvaldības uz-
ņēmējus palīdzēt bērniem no trūcīgām, 
daudzbērnu un citām grūtībās esošajām 
ģimenēm sagatavoties skolai.

• Trim bērniem ar īpašām vajadzībām 
nodrošināta iespēja piedalīties vasaras 
nometnē Meirānu O. Kalpaka skolā.

• Piedalāmies biedrības „Latvijas Sar-
kanais Krusts” veidotajā akcijā par put-
raimu izdalīšanu trūcīgajām personām.

• Noorganizētas trīs apbedīšanas.
Sociālā dienesta darbinieku atalgo-

jums  – Ls 15342,89 ; t.sk. darbinieku 
atalgojumam Ls 12370,39; darba devēja 
sociālais nodoklis Ls 2972,50.

Inventāra iegāde Ls 128,90.
Izlietotie naudas līdzekļi sociālai ap-

rūpei kopā Ls 6105,48; t.sk. darbinieku 
atalgojumam Ls 4983,59; darba devēja 
sociālais nodoklis Ls 1121,89.

Pēc saistošiem noteikumiem pabalstos 
izmaksāti Ls 17358,28, t.sk. garantētais 
iztikas minimums Ls 2284,76 un pār-
skaitīts par komunālajiem maksājumiem 
Ls 27; sociālās garantijas bez vecāku gā-
dības palikušajiem bērniem Ls 2987,70; 
ārstēšanās pabalsts Ls 3716,47; pabalsts 
krīzes situācijā izglītībai Ls 540,20; pa-

balsts krīzes situācijā Ls 1059,90; 
pabalsts donoriem Ls 681; pabalsts 
pēc soda izciešanas ieslodzījuma vietā 
Ls 80; pabalsts bērna piedzimšanai 
Ls 540; pabalsts pirmklasniekiem Ls 
790; apbedīšanas pabalsts Ls 800,70; 
transporta izdevumu kompensācija Ls 
130; dāvanas ilgdzīvotājiem un sociā-
lās aprūpes centra iedzīvotājiem uz 
Ziemassvētkiem Ls 47; Ziemassvētku 
paciņas pašvaldībā deklarētajiem bēr-
niem, kuri vēl neapmeklē pamatskolu 
Ls 789; pirktie sociālie pakalpojumi 
Balvu pansionātā Ls 1865; sociālās 
palīdzības funkciju nodrošināšan-      
ai – Ģimenes atbalsta centrs „Zīļuks” 
– Ls 659,55.

Dienestā strādāja trīs darbinieki, no 
tiem divi ar augstāko izglītību. 

Plāni nākamajam gadam
• no sociālā dienesta līdzekļiem 

nodrošināt aprūpi mājās veciem, 
vientuļiem pensionāriem, kuriem nav 
apgādnieka, personām ar garīgās at-
tīstības un fi ziskajiem traucējumiem 
un citām iedzīvotāju grupām, kam tā 
nepieciešama,. 

• Sākt darbu pie mobilās brigādes 
izveides mājas aprūpei.

• Meklēt iespējas zupas virtuves 
izveidei.

• Apgūt un sākt strādāt ar ZZ Dats 
programmu SOPA, lai papildinātu 
informatīvo datu bāzi par sociālās 
palīdzības pieprasītāju un saņēmēju 
loku, sniegto pakalpojumu veidiem, 
institūcijām, kas var palīdzēt sociālās 
palīdzības sniegšanā klientam, fi nansu 
līdzekļu izlietojumu.

• Veicināt darbu pie sociālā dienesta 
darbinieku kvalifi kācijas paaugstinā-
šanas.

• Katru nedēļu otrdienās uz planše-
tes pie kabineta izlikt aktualizēto darba 
vakanču informāciju no Nodarbinātības 
Valsts Aģentūras.

Cesvaines sociālās aprūpes centrs 
Cesvaines sociālās aprūpes centrs 

līdz 2008.gada 1.augustam sastāvēja no 
divām struktūrvienībām: pansionāta un 
ambulances.

Ar 2008. gada 1.augustu Cesvaines 
sociālās aprūpes centrs tika pievienots 
Cesvaines sociālajam dienestam, kurš 
turpmāk, pēc apvienošanās saucas par 
Cesvaines sociālā dienesta Sociālās 
aprūpes nodaļu. Apvienošanās tika 
veikta ar nolūku, lai turpmāk visas 
sociālā rakstura problēmas ( t. sk. pan-
sionāts, aprūpe, dienas aprūpes centrs, 
transports, utt. ) tiktu risinātas vienotā 
kopējā dienestā – Cesvaines sociālā die-
nestā un tas ļautu ieekonomēt fi nanšu 
līdzekļus.

 Cesvaines sociālā dienesta Sociālās 
aprūpes nodaļa (turpmāk tekstā SAN), ir 
Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju do-
mes Sociālā dienesta iestāde, kas nodro-
šina iedzīvotājus ar primāro medicīnisko 
un sociālo aprūpi pansionātā A. Saulieša 
ielā 14, kā arī veic īpašuma apsaimnie-
košanu A.Saulieša ielā 10 un 12.

Vidēji pansionātā 2008 gadā uzturē-
jās 19 klienti, no tiem: 11 sievietes un 8 
vīrieši, vidējais vecums 75 gadi no tiem 
sieviešu – 80gadi, vīriešu – 70.

2008. gadā pansionātā mirušas 3 
personas, kuru mūža vidējais ilgums 
bija 68,3 gadi.

Ambulances uzdevums bija sniegt 
iespējamos medicīniskos pakalpoju-
mus (acu ārsts ), kā arī telpu iznomā-
šanu juridiskām un fi ziskām personām 
(ārstu privātprakses – dr.Audže, dr. 
Iraīda, SIA ,, Cesvaines aptieka „ , 
,,Mārtiņrozes”).

Ar 2008. gada 31.decembri tika pār-
traukta acu ārsta pieņemšana.

2008. gadā pansionāta ēkai tika no-
mainīts jumta segums, nosiltināti griesti 
un jumta izbūvju sienas, veikts kosmē-
tiskais remonts procedūru telpā un ap-

kalpojošā personāla telpā, turpināts 
strādāt pie teritorijas sakopšanas .

Nolūkā, lai atvieglotu aprūpētāju 
darbu, tika iegādāti speciālie Klientu 
pārvietošanas- kopšanas līdzekļi.

Visi minētie darbi ir paveikti 2008. 
gadā, un tas ir ievērojami uzlabojis 
klientu sadzīves un apkalpojošā per-
sonāla darba apstākļus.

Pansionāta un ambulances uzturēša-
nai 2008. gadā izlietoja Ls 118217. 

Mēnesī vidēji uz vienu klientu 
547,3 Ls (ieskaitot remonta darbu 
izmaksas).

Ambulances uzturēšanai tika iz-
lietoti 8300 Ls. 2008.gadā pansionātā 
bija 11,75 štata vienības un strādāja 11 
darbinieki.

Ambulancē bija 1,75 štata vienības 
un strādāja 3 darbinieki. Ambulances 
ēkas otrajam stāvam 2008. gadā tika 
veikta elektroinstalācijas, apgaismes 
ķermeņu un sadales skapja 380/220V 
nomaiņa.

2009. gadā pansionātā plānots veikt 
šādus darbus:

• veikt kosmētisko remontu vienai 
klientu istabai;

• veikt 2.stāva elektroinstalācijas, 
apgaismes ķermeņu, sadales nomai-
ņu;

• veikt 2.stāva daļēju kosmētisko 
remontu.

Cesvaines pilsētas ar lauku terito-
riju bāriņtiesa

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 
bāriņtiesa /turpmāk tekstā bāriņtiesa/ ir 
Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 
domes 1997.gada 2.aprīlī izveidota 
iestāde, kas attiecīgās pašvaldības te-
ritorijā kārto aizgādnības, aizbildnības, 
adopcijas un bērnu personisko un man-
tisko tiesību un interešu aizsardzības 
jautājumus, kā arī izdara apliecināju-
mus un pilda citus normatīvajos aktos 
noteiktos uzdevumus.

Cesvaines pilsētas ar lauku teritori-
ju bāriņtiesa darbojas, pamatojoties uz 
Bāriņtiesu likumu, Bāriņtiesu darbības 
noteikumiem, Cesvaines pilsētas ar 
lauku teritoriju bāriņtiesas Nolikumu, 
kā arī uz citiem normatīvajiem aktiem 
un publisko tiesību principiem.

Bāriņtiesa 2008.gadā strādāja 5 
locekļu sastāvā, bāriņtiesas sastāvā ar 
2007.gada 1.janvāri ir izmaiņas. No-
mainījusies bāriņtiesas priekšsēdētāja 
un norīkota bāriņtiesas locekle Sarmīte 
Melle izdarīt apliecinājumus un pildīt 
citus normatīvajos aktos noteiktos 
uzdevumus. Domes sēdes protokols 
Nr.14, 3#, 28.12.2006. par bāriņtiesu 
– nolemj: 3.3. Ar 2007.gada 1.janvāri 
par Cesvaines pilsētas ar lauku terito-
riju bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt 
Sarmīti Šķēlu, par bāriņtiesas locek-    
li – Sarmīti Melli uz pieciem gadiem 
līdz 2011.gada 31.martam. 

Bāriņtiesas pienākumi:
• aizstāvēt bērnu un citu rīcībnespē-

jīgo personu personiskās un mantiskās 
intereses, sniegt palīdzību, ja bērns vai 
cita rīcībnespējīga persona vērsusies 
pēc palīdzības bāriņtiesā;

• izskatīt iesniegumus un sūdzības 
par vecāku, aizbildņa, aizgādņa, au-
džuģimenes rīcību;

• piedalīties lietas izskatīšanā tiesā 
un sniegt atzinumus, pārstāvēt bērna 
vai citu rīcībnespējīgu personu krimi-
nālprocesā;

• sadarboties ar citām institūcijām 
bērnu un citu rīcībnespējīgu personu 
tiesību un interešu aizstāvībai;

• informēt sociālo dienestu vai citu 
atbildīgo institūciju par ģimenēm, ku-
rās netiek nodrošināta bērna attīstība 
un audzināšana un kurām nepiecieša-
ma palīdzība.

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantis-
kās intereses:

• lemj par mantojuma sadalīšanu, 
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bērna mantas atsavināšanu, ieķīlāša-
nu vai apgrūtināšanu, ja tās vērtība 
nepārsniedz 10 000 latu;

• lemj par bērna nekustamā īpašuma 
atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrū-
tināšanas lietderīgumu, ja tās vērtība 
pārsniedz 10 000 latu;

• ieceļ aizbildni tiesisku darījumu 
noslēgšanai starp bērnu un vecā-
kiem;

• lemj par vecāku atstādināšanu no 
bērna mantas pārvaldības, ja vecāks 
to dara neatbilstoši bērna interesēm, 
tajā skaitā mantojuma pārvaldīšanas 
un lietošanas tiesību atņemšanu pār-
dzīvojušam laulātajam;

• ja bērns ievietots ārpusģimenes ap-
rūpes institūcijā un viņam nav iecelts 
sevišķais aizbildnis, bāriņtiesa piepra-
sa no institūcijas vadītāja norēķinu par 
bērna mantas pārvaldību.

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personis-
kās intereses:

• lemj par pilngadības piešķiršanu 
pirms 18 gadu vecuma;

• lemj par atļaujas došanu stāties 
laulībā pirms 18 gadu vecuma sa-
sniegšanas, ja tam piekrīt vecāki vai 
aizbildnis;

• nosūta bērnu konsultācijas sa-
ņemšanai pie speciālista, ja tas nepie-
ciešams bērna interešu aizstāvībai, bet 
vecāki vai aizbildnis tam nepiekrīt;

• lemj par valsts sociālo pabalstu, 
apgādnieka pensijas un atbalsta ar 
celiakiju slimiem bērniem izmaksas 
pārtraukšanu personai, kura bērnu au-
dzina, un izmaksāšanu personai, kura 
bērnu audzina vai pašam bērnam, ja 
viņš sasniedzis 15 gadu vecumu.

Bāriņtiesa izšķir domstarpības 
starp:

• vecākiem, izņemot domstarpības 
par dzīvesvietas noteikšanu;

• bērnu un vecākiem;
• bērnu un aizbildni;
• aizbildni un bērna vecākiem.
Bāriņtiesa lemj par aprūpes tiesību 

atņemšanu vecākam, ja:
• ir faktiski šķēršļi, kas liedz iespēju 

aprūpēt bērnu;
• bērns vecāka vainas dēļ atrodas 

veselībai vai dzīvībai bīstamos ap-
stākļos;

• vecāks ļaunprātīgi izmanto savas 
tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi 
un uzraudzību;

• vecāks piekritis bērna adopcijai;
• konstatēta vecāka vardarbība vai 

pamatotas aizdomas par vecāka var-
darbību pret bērnu.

Ja bērna aprūpes tiesību atņemšanas 
iemesli ir zuduši, bāriņtiesa lemj par 
aprūpes tiesību atjaunošanu. 

Bāriņtiesas darbu vada bāriņtiesas 
priekšsēdētājs, kurš kārto arī bāriņtie-
sas lietvedību.

Bāriņtiesa savā teritorijā veic šādus 
uzdevumus:

• apliecina darījumu, ja to slēdz at-
tiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas 
iedzīvotāji savstarpēji ar citām perso-
nām un darījuma summa nepārsniedz 
6000 latu;

• apliecina līdzmantinieku un kop-
īpašnieku vienošanos par mantojuma 
vai kopīpašuma sadali, ja sadalāmā 
manta vai tās daļa atrodas attiecīgās 
bāriņtiesas darbības teritorijā;

• ieraksta testamentu grāmatā attie-
cīgās bāriņtiesas darbības teritorijas 
iedzīvotāju testamentus, pieņem gla-
bāšanā to privātos testamentus, kā arī 
pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto 
testamentu atsaukumus;

• apliecina attiecīgās bāriņtiesas dar-
bības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras 
un pieņem pilnvaru atsaukumus;

• apliecina attiecīgās bāriņtiesas dar-
bības teritorijas iedzīvotāju paraksta 
īstumu uz dokumentiem;

• apliecina tāda dokumenta norak-

sta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš 
attiecas uz konkrēto personu;

• pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas 
izsniedz paziņojumu par līguma gro-
zīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām 
pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās bāriņtie-
sas darbības teritorijā;

• apliecina parakstu uz nostiprināju-
ma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no 
līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas 
darbības teritorijā;

• sagatavo dokumentu projektus.
Pārskats par lietām par bērna ap-

rūpes un aizgādības tiesību vecākiem 
atņemšanu un atjaunošanu:

• Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu 
par aprūpes tiesību atņemšanu vai 
atjaunošanu – 6, no tā – mātēm – 1, 
tēviem – 5.

• Bērnu skaits, kuru vecākiem pār-
skata gadā atņemtas aprūpes tiesības 
(vecums gados) bērnu skaits kopā: 6, 
zēni  – 4-12 g.v. – 2, 13 – 17 g.v. – 3, 
meitenes – 4 – 12 g. v. – 1. 

• Personu skaits, kurām pārskata 
gadā ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas 
aprūpes tiesības, ja konstatēta vecāku 
vardarbība pret bērnu vai ir pama-
totas aizdomas par vardarbību pret 
bērnu – 1.

• Ar tiesas spriedumu atņemtas aiz-
gādības tiesības – 4, no tā – mātēm 
– 2, tēviem – 2.

• Bērnu skaits, kuru vecākiem ar 
tiesas spriedumu atņemtas aizgādības 
tiesības, (vecums gados) bērnu skaits 
kopā: 3, zēni – 4 - 12 g.v. – 1, 13 – 17 
g.v. – 2. 

Aizbildņi un aizbildnībā esošie 
bērni

• Aizbildnībā esošie bērni – 16, zēni 
4 -12 g.v. – 4, 13 - 17 g.v.- 6, meitenes 
- 4 -12 g.v. – 3, 13 - 17 g.v.- 3.

• Aizbildņi – 14.
• Bērnu skaits, kuri ievietoti aiz-

bildņa ģimenē pārskata gadā, – 2, 
zēni 13 – 17 g. v. – 1, meitenes 4 - 12  
g. v. – 1.

• No aizbildņa pienākumu pildīšanas 
atlaisti aizbildņi – 2. No tiem, bērnam 
sasniedzot pilngadību – 1, bērnam at-
griežoties ģimenē, – 1.

Par aizgādnības lietām:
• Aizgādnībā esošas personas 2008. 

gadā – 1.
• Atcelti aizgādņi – 1.
Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas 

pieprasījuma bāriņtiesa devusi at-
zinumu par bērna aizgādības tiesību 
noteikšanu un saskarsmes tiesības 
izmantošanas kārtību, kopā: 3, no tā 
bērnu skaits, par kuriem dots atzinums 
par viena vecāka atsevišķas aizgādības 
noteikšanu – 1. 

Pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo 
bērnu mantisko interešu nodrošināšanu 
vai aizstāvību kopā – 1. Pieņemto lēmu-
mu skaits pārskata gadā kopā – 15.

Bāriņtiesa 2008.gadā bija plāno-
jusi izlietot 11939,00 latus, bet tika 
izlietojusi 12483,08 latus (budžetā 
sākotnēji netika iekļauta samaksa par 
darbu bāriņtiesas locekļiem) , darba 
algai – 9460,62 latus, nodokļiem 
– 2078,59 latus, komandējumu un 
dienesta braucienu izdevumi – 125.19 
latus, pasta vērtszīmes un sakaru pa-
kalpojumi – 270, izdevumi par tran-
sporta pakalpojumiem un tipogrāfijas 
izdevumi – 79,83, biroja preces un 
inventārs – 191,86.

Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas 
priekšsēdētājs un četri bāriņtiesas 
locekļi.  

Bāriņtiesas darba nodrošināšanai 
pieņemts darbā protokolists uz 4 
stundām mēnesī. 

Bāriņtiesas darbinieku vidējais ve-
cums 48 gadi. Bāriņtiesas darbinieku 
kvalifikācija atbilst Bāriņtiesu likuma 
prasībām.

Bāriņtiesai regulāri notiek sadarbī-

ba ar sociālo dienestu un psihologiem 
darbā ar ģimenēm, lai pēc iespējas 
bērni paliktu ģimenē un bāriņtiesa 
darbībā nenonāktu līdz aprūpes tie-
sību atņemšanai vecākiem.

Bāriņtiesa sadarbojas ar Madonas 
rajona policijas pārvaldes Kārtības 
policijas biroja 2.nodaļas 2.iecirkni 
Cesvainē nepilngadīgo likumpārkā-
pumu gadījumos.

Bāriņtiesai izveidojusies laba sa-
darbība ar Cesvaines vidusskolas un 
Cesvaines internātpamatskolas admi-
nistrāciju un pedagogiem skolas sko-
lēnu problēmu situāciju gadījumos.

Nākamajam gadam prioritātes 
bāriņtiesas darbā nav iespējamas, jo 
Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 
bāriņtiesa attiecīgās pašvaldības teri-
torijā kārto aizgādnības, aizbildnības, 
adopcijas un bērnu personisko un 
mantisko tiesību un interešu aizsar-
dzības jautājumus, kā arī izdara aplie-
cinājumus un pilda citus normatīvajos 
aktos noteiktos uzdevumus. Svarīgas 
ir visas lietas un tās jāizskata noteik-
tajā kārtībā. 

Jāturpina darbinieku kvalifikācijas 
paaugstināšana, apmeklējot kursus. 
Plānots organizēt apmācību aizbild-
ņiem par bērna aprūpes, likumdoša-
nas, saskarsmes un bērna attīstības 
jautājumiem.

Dzimtsarakstu nodaļa
Dzimtsarakstu nodaļa pastāv 

kopš 1994. gada 1. janvāra, nodaļas 
vadītāja Ieva Lase, paraksta tiesī-                
bas – Sarmītei Mellei. Dzimtsarakstu 
nodaļas darbību vada un kontrolē 
Latvijas Republikas Tieslietu mini-
strijas Dzimtsarakstu departaments. 
Atskaites par nodaļā veikto tiek 
sūtītas katru mēnesi Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes Madonas 
rajona nodaļai, Centrālās statistikas 
pārvaldes Iedzīvotāju statistikas da-
ļai un Dzimtsarakstu departamentam. 
Informāciju par darbu nodaļā vadītājs 
sniedz domes priekšsēdētājam, ar 
domes laikraksta „Cesvaines Ziņas” 
starpniecību informāciju saņem arī 
pašvaldības iedzīvotāji.

Pēdējos piecos gados dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēto bērnu skaits ir:  2004.  
– 34, 2005.  – 20, 2006. – 21, 2007. 
– 30, 2008.  – 19 bērni.; reģistrētas 
2004.  – 3, 2005. – 5, 2006. – 9, 2007. 
– 3, 2008.  – 9 laulības un sastādīti 
Cesvaines baznīcās reģistrēto laulību 
reģistri 2004. - 4, 2005. - 5, 2006.- 4, 
2007. – 9, 2008. – 4; reģistrēti 2004.- 
37, 2005. - 39, 2006. – 44, 2007. – 45, 
2008. – 36 mirušie.

Dzimtsarakstu nodaļas budžets nav 
atdalīts no domes budžeta. Dzimtsa-
rakstu nodaļas pārziņa mēneša amata 
alga ir Ls 112 – 0,5 amata vienībām. 
Ceremonijām tiek izmantotas domes 
telpas, noformējumam iegādāti ziedi 
un sveces katrām kāzām vidēji par Ls 
5, kopējā summa gadā apmēram Ls 
45, par reģistrētajiem civilstāvokļa ak-
tiem pēdējos piecos gados ir iekasēta 
valsts nodeva vidēji Ls 74 gadā.

Plašākām kāzu ceremonijām nodaļa 
izmanto lielo domes zāli, 2005.gadā 
par domes budžeta līdzekļiem tika iz-
remontēta telpa ceremonijām, ieliekot 
jaunus logus, ar dizainera palīdzību 
iekārtojot telpu. 2006.gadā izgatavots 
ceremonijām piemērots galds, bet 
2007.gada sākumā tika izgatavots no 
vērtīga koka un ceremoniju telpā no-
vietots lielais valsts ģerbonis.  

Pateicoties Cesvaines mūzikas 
skolas pedagogiem, tiek nodrošināts 
muzikālais pavadījums, bijusi radoša 
sadarbība ar ziedu veikala „Klēts” 
darbiniecēm, lai svinībās klātesošie 
gūtu estētisku baudījumu par telpu 
noformējumu.    

Budžeta iespēju robežās būtu ne-

pieciešama lielās zāles grīdas segu-
ma – parketa slīpēšana un lakošana. 
Pašvaldības atbalstīts, realizējies 
studējošo jauniešu parka izkopšanas 
projekts – Mīlas taka Cesvaines par-
kā  – patīkama apmeklējuma vieta 
kāziniekiem pēc ceremonijas nodaļā. 
Dzimtsarakstu nodaļā iesakām kāzu 
viesiem viesoties Cesvaines pilī pēc 
laulību noslēgšanas. Domes pabalsts 
ģimenei, reģistrējot bērnu dzimtsa-
rakstu nodaļā, varētu tikt papildināts 
ar skaistu un paliekošu apsveikumu  
– atklātni no pašvaldības.  

Vide
Labiekārtošanas nodaļa
Labiekārtošanas nodaļā 2008. gadā 

strādāja 6,5 štata darbinieki: nodaļas 
vadītāja, 1 traktorists - strādnieks, 4 
sētnieki, sezonas dārznieks (no aprīļa 
līdz novembrim).

Sētnieki kopa Cesvaines pilsētas 
galvenās ielas, kopā: ietves – 3636 
m2 , ielu braucamo daļu – 3022 m2 

un zaļo zonu – 9853 m2. Darba al-
gās, prēmijās un darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksās nodaļas darbiniekiem iz-
maksāti Ls 23012,91.

Algotajos pagaidu darbos bezdarb-
niekiem no Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA), līgumstrādniekiem, 
skolēniem, ainavu arhitektam darba 
algās izmaksāti Ls 13333,63. No 
NVA līdzekļiem  – Ls 8624,33. 

Bezdarbnieki un skolēni strādāja 
Cesvaines pilsētas sakopšanas dar-
bos: 

• nocirsto atvašu un nozāģēto koku 
zaru dedzināšana ielu, ceļu malās un 
Cesvaines parkā;

• puķu dobju un košumkrūmu ap-
dobju uzrakšana, puķu un košumkrū-
mu stādīšana, ravēšana;

• nobirušo lapu grābšana un aiz-
vešana;

• Cesvaines parka celiņu kaplēšana 
un grābšana, tiltu margu krāsošana;

• Pils, Rīgas, Baznīcas, Raiņa, 
Brīvības ielas malu, galveno parka 
celiņu malu, Kraukļu centra zālienu 
appļaušana. 

Labiekārtošanas nodaļas darbam 
iegādāts inventārs un saimniecības 
preces par summu Ls 643,43. Or-
ganizēta Ķinderu kapu kopšana visu 
gadu – kopā 12 ha platībā, noslēdzot 
līgumu ar SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi” par Ls 4892,66, Kārz-
dabas un Stradukalna kapu sakopšana 
2 reizes vasarā, slēdzot vienreizēju 
darba līgumu. Par atkritumu izveša-
nu un noglabāšanu Cesvaines pilsētai 
ar lauku teritoriju SIA „ALBA” sa-
maksāti Ls 1390,35. Organizēta Lielā 
talka novembrī.    

Ķinderu kapos, domes ēkas, pils 
un domes stāvlaukuma puķudobēs, 
parkā iestādīti košumkrūmi un puķes 
par Ls 475,77.

Vasaras sezonā zālieni pļauti ar do-
mei piederošo traktoru TTR 4400, zā-
les pļāvēju un krūmgriezi . Regulāri 
pļauts zāliens stadionā. Vāktas lapas 
un izzāģētie zari pilsētas teritorijā, 
smiltis ielās, regulāri tīrīts sniegs 
ziemas sezonā pilsētas trotuāros. 
Tiek uzturēta represēto piemiņas 
vieta Baznīcas dārzā un nacionālo 
partizānu piemineklis Kraukļos 
Priežkalniņā. Kraukļu skolai pie-
derošajā teritorijā organizēta zālienu 
pļaušana.

SIA „Cesvaines komunālie pakal-
pojumi” pamatkapitāla pakalpojumu 
izveidošanā ieguldīti Ls 80000.

SIA „ALBA” kredīta pamatsum-
mas atmaksai izlietoti Ls 10800. 
Gadā kopumā labiekārtošanas nodaļā 
izlietoti Ls 139969,90.

Autoceļu fonda finansējums:
• līdzekļu atlikums uz 2008.gada 

1.janvāri – 3444 Ls;
• saņemtā mērķdotācija no valsts budžeta 

– 183995Ls
līdzekļu izlietojums – 162569 Ls;
• līdzekļu atlikums uz 2009.gada 1.janvāri 

– 24870 Ls.
Autoceļu fonda izlietojums (Ls): 
• autoceļu, ielu uzturēšana ziemā kopā 

19094 Ls:
no sniega tīrīti pašvaldības ceļi  – 137,02 

km;
tīrītas un kaisītas ielas 16,76 km un 

laukumi.
• Autoceļu, ielu uzturēšana vasarā kopā 

27311 Ls:
ceļu planēšana, profilēšana – 10780 Ls, 

grants seguma atjaunošana (Madonas, 
Kalna, Baznīcas, Rīgas ielā, ceļš Spieķi-
Dzeņi, Lapukrogs - Spieķi) – 15107 Ls, 
lietus ūdens novadīšana Rīgas ielā - 1424. 
Tiltu, caurteku uzturēšana – 990 Ls, gājēju 
celiņu uzturēšana – 310 Ls, apgaismojuma 
ierīču uzturēšana kopā – 35028 Ls;

• ielu apgaismošana – 9070 Ls;
• apgaismojuma ierīču uzturēšana (Rai-

ņa, Pils, Baznīcas, Augusta Saulieša ielā) 
– 25958 Ls;

ceļa zīmju uzturēšana – 15011 Ls;
• māju norādes laukos 156 gab. – 6651 Ls;
• ceļa un informācijas zīmju atjaunošana 

– 8360 Ls;
melno segumu uzturēšana (bedrīšu re-

monts) – 8569 Ls.
Autoceļu kopšana kopā – 5488L:
• krūmu ciršana un bojāto koku novākša-

na autoceļu joslās, auto pacēlāja pakalpoju-
mu izmantošana 2607 Ls;

• zāles pļaušana ceļu, ielu nomalēs 2 
reizes sezonā 142,31 km – 2881 Ls.

Autoceļu pārbaude (satiksmes vizuālā 
uzskaite, semināri) – 460Ls.

Ceļu speciālista un strādājošo darba sa-
maksa – 9957 Ls.

Ceļu tehnikas uzturēšana – 3634 Ls.
Kredītsaistību atmaksa  – 12771 Ls:
• kredīta pamatsummas atmaksa - Ls 

3848;
• līzinga maksājumi  – 6133 Ls;
• kredīta % maksājumi  – 2790 Ls.
Autoceļu un ielu rekonstrukcija un būv-

niecība – 20378 Ls:
• ielu robežu iemērīšana – 1703 Ls;
• projektu izstrāde – 1627 Ls;
• ietvju bruģēšana (Pils ielā, Kraukļos pie 

pieminekļa, celiņš uz vispārējo pirmsskolas 
izglītības iestādi)  – 17048 Ls;

Atbalsts rajona projektiem – 3568 Ls.
Būvvalde 
Madonas rajona vietējo pašvaldību ap-

vienotā būvvaldē 2008.gadā ir:
• iesniegti 214 būvniecības pieteikumi un 

reģistrētas 19 vienkāršotās renovācijas un 
rekonstrukcijas apliecinājuma kartes;

• izsniegtas 102 būvatļaujas (2007.gadā 
104); 

• pieņemtas ekspluatācijā 102 būves, no 
tām 53 par valsts un pašvaldību līdzek-
ļiem, 

• atkārtotu būvju pieņemšanai ekspluatā-
cijā sagatavoti 68 akti;

• izsniegtas 136 izziņas;
• sastādīti 27 pārbaudes akti;
• sastādīti 12 administratīvie pārkāpumu 

protokoli par nelikumīgo būvniecību;
• uzlikta soda nauda 750 Ls apmērā kopā 

(no tās 400 Ls soda naudas uzlikušas paš-
valdību administratīvās komisijas).

2008.gadā Cesvaines pilsētā ar lauku 
teritoriju ir izsniegtas 8 būvatļaujas, eks-
pluatācijā pieņemti 15 būvobjekti. Sastādīti 
divi administratīvo pārkāpumu protokoli. 
Atkārtotai būvju pieņemšanai ekspluatācijā 
ir sastādīti 3 akti.

Katru ceturksni tiek sniegta informācija 
par izsniegtajām būvatļaujām valsts ieņē-
mumu dienestam un Centrālai statistikas 
pārvaldei. Ir sagatavota un publicēta paš-
valdības laikrakstā informācija par izmai-
ņām Būvniecības likumā un Vispārīgajos 
būvnoteikumos.
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Finanšu līdzekļi Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā 
(2008)

Plāns Izpilde
Finanšu resursi izdevumu segšanai 
(kopā) 2 394211 2 642521 2 743455

dotācijas 1 535385 1 704346 1 704373
maksas pakalpojumi un citi pašu ie-
ņēmumi 858826 938175 1039082

ārvalstu finanšu palīdzība - - -
izdevumi (kopā) 1 619 408 2 598340 1 993924
uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 463 777 1 645544 1 745589
subsīdijas un dotācijas, tai skaitā iemak-
sas starptautiskajās organizācijās 16 405 14743 16 432

pārējie uzturēšanas izdevumi 1 447 372 1 629801 1 729157
izdevumi kapitālieguldījumiem 155 631 952769 248335

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
Budžeta izpildes analīze

Informācija par pakalpojumiem

Pakalpojuma veids Ieņēmumi, Ls

Telpu noma 7602
Ēdināšanas pakalpojumi 42117
Autotransporta pakalpojumi 1432
Autoapmācība 3707
Arhitektūras pieminekļa apskate 624
Maksa par mūzikas skolu 3013
Kultūras nama ieņēmumi 4500
Par avīzi “Cesvaines Ziņas” 881
Par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 
pakalpojumiem 216

Citi ieņēmumi 33975
Kopā 98667

Ieņēmumi no pakalpojumiem

Ēdināšanas pakalpojumi 
42,95% Telpu noma 7,75%

Citi ieņēmumi 
34,64%

Ieņēmumi par doku-
mentu izsniegšanu un 
kancelejas pakalpoju-

miem 0,22%

Par avīzi "Cesvaines 
Ziņas" 0,90%

Kultūras nama ieņēmumi 
4,59%

Maksa par mūzikas 
skolu 3,07%

Arhitektūras pieminekļa 
apskate 0,64%

Autoapmācība 
3,78%

Autotransporta 
pakalpojumi 1,46%

Rādītāji Pārskata perio-
da sākumā

Pārskata 
perioda  beigās

Aktīvi kopā 9 439 568 9375155
Ilgtermiņa ieguldījumi 9 150 587 9034470
Apgrozāmie līdzekļi 288 981 340685
Pasīvi kopā 9 439 568 9375155
Pašu kapitāls 7 348 539 8138022
Kreditori 2 091 029 1237133

Informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu (Ls)
Kopsavilkuma bilance

 Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums

Finanšu līdzekļi
Iepriekšējā gadā

(2007 faktiskā 
izpilde)

Pārskata gadā (2008)

apstiprināts 
likumā

faktiskā 
izpilde

Ieņēmumi (kopā) 2 394 211 2 642521 2 743455
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 535 385 1 704346 1704373
Maksas pakalpojumi un citi pašu ie-
ņēmumi

858 826 938175 1039082

Izdevumi (kopā) 1 619 408 2598340 1993924
Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 463 777 1645544 1743589
Atlīdzība 1 041 031 1218679 1321806
Komandējumi 5 886 5847 5810
Subsīdijas un dotācijas 16 405 15743 16 432
Pārējie uzturēšanas izdevumi 400 455 405275 401541
Izdevumi kapitālieguldījumiem 155 631 952796 248335
Nodarbinātība
Faktiskais nodarbināto skaits 240 238
Vidējā darba alga 250 345

Pamatbudžeta izlietojums (Ls)

Finanšu līdzekļi
Iepriekšējā gadā
(2007. faktiskā 

izpilde)

Pārskata gadā (2008.)
apstip-
rināts 

likumā

faktiskā 
izpilde

Ieņēmumi (kopā) 155774 188934 188934

Īpašiem mērķiem iezīmētie ieņēmumi 155774

Izdevumi (kopā) 156486 162 967 155528

Uzturēšanās izdevumi (kopā) 154292 160767 147110

Atlīdzība 12075 15483 152195
Komandējumi - - -
Subsīdijas un dotācijas - - -
Pārējie uzturēšanas izdevumi 142217 145284 131891

Izdevumi kapitālieguldījumiem 2194 8418
Nodarbinātība
Faktiskais nodarbināto skaits 2 2 2
Vidējā darba alga 265 306

Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums (Ls)

Pamatbudžeta ieņēmumi

Norēķini ar 
pašvaldību 
budžetiem 

0,91%
Pārējie ieņēmumi 

0,37%
Sodi un sankcijas 

0,07% Maksas pakalpojumi 
3,71%

Valsts un pašvaldības 
nodeva 0,09%

Īpašuma nodokļi 
1,63%

Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 29,20%

Mērķdotācijas 
61,08%

Maksājumi no pašval-
dību finanšu izlīdzināša-

nas fonda 2,94%

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

Sociālā nodrošināšana 
6,48%

Vispārējie valdības dienesti 
10,28%

Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās 
klasifikācijas

Rādītāji Ls

Saņemts (kopā) 8862
Lielākie ziedotāji
Dairis Kabraks 250
a/s „Cesvaines piens” 450
Daina Aveniņa 1000
Māris Dāvis, Kārlis Ozoliņš, Emīls Mednis 4743
Evaņģēliski luteriskā draudze 384
Izlietots (kopā) 9907
Kapitālās iegādes 5637

Saņemto ziedojumu un dāvinājumu 
izlietojums

Valsts ieguldījumu programmu 
ietvaros piešķirto budžeta līdzekļu 

izlietojums

Valsts ieguldījumu programmu ietva-
ros piešķirto budžeta līdzekļu mērķi un 
izlietojums:

• 6000 Ls no Kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas Cesvaines 
pils glābšanas darbiem;

• 913301 Ls Cesvaines skolas 630 
vietām 1.kārtas būvniecībai;

• 6000 Ls mērķdotācija pašvaldības 
teritoriālā plānojuma izstrādei;

• 2190 Ls mērķdotācija bezmaksas 
interneta un datoru izmantošanai paš-
valdības bibliotēkās.

Personāls
Kopējais strādājošo skaits Cesvai-

nes pašvaldības iestādēs 2008.gadā ir 
vidēji 238. Vidējā darba alga Ls 345 
mēnesī.

Pēdējos gados Cesvaines pilsētas ar 
lauku teritoriju domē darbinieku maiņa 
ir minimāla, tā saistās ar darbinieku aiz-
iešanu pensijā un skaita palielināšanos 
līdz ar domes funkciju palielināšanos. 
Personāls tiek izvēlēts rūpīgi, izvērtēta 
katra kandidatūra, rūpīgi apsvērti pre-
tendenta plusi un mīnusi. Darbinieki 
tiek pieņemti darbā uz līguma pamata 
ar pārbaudes laiku. Ja abas puses ir ap-
mierinātas, tad darba attiecības turpi-
nās. Katram darbiniekam tiek sastādīts 
pēc iespējas konkrētāks pienākumu ap-
raksts, kur norādīti konkrēti veicamie 
pienākumi, darba raksturojums un 
atbildība.

Pieņemot darbā iestādes vadītājus, 
pašvaldība rīkojas pēc izstrādātā noli-
kuma. Iestādes vai institūciju vadītājus 
meklē, ievietojot sludinājumus pašval-
dības un rajona laikrakstā.

No pašvaldības 238 darbiniekiem 
vairāk nekā pusei ir augstākā izglītība, 
46% darbinieku ir vidēja speciālā iz-
glītība. Tiek atbalstīta katra darbinieka 
tālāka izglītošanās un kvalifikācijas pa-
augstināšana. Regulāri tiek apmeklēti 
semināri.

Komunikācija ar sabiedrību
Iedzīvotāju informētības nodrošinā-

šanā Cesvaines pilsētas ar lauku terito-
riju dome veic nozīmīgu darbu vairākās 
nozarēs. Valsts un rajona robežās tie 
ir masu informācijas līdzekļi – laik-
raksti „Latvijas Avīze”, „Stars”, ziņu 
aģentūras LETA un BNS. Pašvaldības 
aktualitātes atspoguļo interneta mājas 
lapā www.cesvaine.lv. Svarīgu vietu 
komunikācijā ar sabiedrību ieņem laik-
raksts „Cesvaines Ziņas”, stendi pilsētā 
un lauku teritorijā, regulāri organizētās 
pašvaldības deputātu un uzņēmumu va-
dītāju tikšanās ar iedzīvotājiem.

Nozīmīgu ieguldījumu informācijas 
apritē sniedz biedrība „Mārtiņroze”, iz-
glītības, kultūras un tūrisma informāci-
jas centrs „Cesvaine”, Latvijas Skautu 
un Gaidu Centrālās organizācijas 
Cesvaines 42. Skautu vienība. 

Laikraksts “Cesvaines Ziņas”
Laikraksts „Cesvaines Ziņas” at-

spoguļo pašvaldībā, tās iestādēs un 
institūcijās notiekošo, pašvaldības 
aktualitātes kultūrā, sportā, izglītībā, 
sociālajā aprūpē un citās jomās. Ar 
avīzes starpniecību pašvaldības ie-
dzīvotājiem ir sniegta informācija par 
domes darbību – informācija par domes 
sēdēs notiekošo, gada publiskais pār-
skats, budžets, saistošie noteikumi. 

2008. gadā laikraksts iznācis 12 
reizes. Avīzes tirāža vidēji ir 600 ek-
semplāru. 

Laikraksta redkolēģijā ir viena amata 
vieta – redaktore. Iestāžu un uzņēmu-
mu darbinieki periodiski atspoguļo 
savās darbavietās notiekošās aktuali-
tātes. Ceļojumu vai kultūras pasākumu 
aprakstus iesniedz arī iedzīvotāji. 

Dzīvokļu saimniecība 
un komunālie pakalpojumi 

4,82%

Brīvais laiks, 
sports, kultūra 4,77%

Izglītība 
73,64%

Kapitālie izdevumi 
63,17%

Atalgojumi, darba de-
vēja nodoklis 8,53%

Komandējuma 
izdevumi 0,39%

Pakalpojumu 
izdevumi 
16,91%

Materiālu, energo-
resursu, ūdens un 
inventāra iegāde 

8,81%
Grāmatu un 

žurnālu iegāde 
0,06%

Kredītu 
procentu 
samaksa 
1.09%

Subsīdijas un 
dotācijas 1,04%



Jūnijs Nr. 6/2009Cesvaines Ziņas7

Grāmatvedis  
ekonomists

G
al

ve
na

is
 

gr
ām

at
ve

di
s

Domes administrācijas struktūra

Pašvaldības struktūra

Se
kr

et
ār

s

Li
et

ve
di

s

N
od

ok
ļu

 
in

sp
ek

to
rs

Priekšsēdētājs

Izpilddirektors

Ju
ris

ts

A
ttī

st
īb

as
 

pl
ān

ot
āj

s

Sp
ec

iā
lis

ts
 m

u-
ze

ja
 ja

ut
āj

um
os

"C
es

va
in

es
 Z

iņ
u"

 
re

da
kt

or
s

Šo
fe

ris
 - 

sa
im

ni
ek

s

A
rh

iv
ār

s

Ze
m

ni
ek

u 
ko

ns
ul

ta
nt

s

La
bi

ek
ār

to
ša

na
s 

no
da

ļa
s v

ad
ītā

js

Pr
oj

ek
tu

 
ko

or
di

na
to

rs

Pi
ea

ug
uš

o 
iz

gl
ītī

-
ba

s k
oo

rd
in

at
or

s

C
es

va
in

es
 p

ils
 

pe
rs

on
āl

s

Sp
ec

iā
lis

ts
 c

eļ
u 

ja
ut

āj
um

os

D
ar

ba
 d

ro
šī

ba
s 

sp
ec

iā
lis

ts

Ze
m

es
 ie

rīk
ot

āj
s

Darba algu 
grāmatvedis

Uzskaites 
grāmatvedis

Grāmatvedis 
kasieris

Elektriķis

Apkopējs

Sētnieki - 4

Strādnieks - 
traktorists

Sargi - 4

Ēku apsaim-
niekošanas 

meistars

Dome

Fi
na

nš
u 

ko
m

ite
ja

A
ttī

st
īb

as
 

ko
m

ite
ja

So
ci

āl
o 

ja
ut

āj
u-

m
u 

ko
m

ite
ja

Pr
ie

kš
sē

dē
tā

js

Ze
m

es
 k

om
is

ija

Pr
iv

at
iz

āc
ija

s 
ko

m
is

ija

A
dm

in
is

tra
tīv

ā 
ko

m
is

ija

V
ēl

ēš
an

u 
ko

m
is

ija

Ie
pi

rk
um

a 
ko

m
is

ija
s

In
ve

nt
ār

a 
no

vē
rtē

ša
na

s 
ko

m
is

ija

Bāriņtiesa

Sociālais dienests

Vidusskola

Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde

Mūzikas un mākslas skola

Kultūras nams

Cesvaines bibliotēka

Kraukļu bibliotēka

Dzimtsarakstu nodaļa

Plāni nākamajam gadam
Teritorijas plānojums
2008.gada 7.janvārī tika apstiprināts 

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 
teritorijas plānojums 2008. – 2020.ga-
dam, un dome ir izdevusi saistošos 
noteikumus.

2008.gada budžets izpildīts par sum-
mu 5682 Ls.

Nekustamie īpašumi
Domes bilancē uz 31.12.2008. 

uzskaitīta zeme ar kopējo platību 
474,3369 ha, t.sk.:

• Zemes īpašumi lauku teritorijā 
52,2397 ha;

• zemes īpašumi pilsētā 75,6832 ha;
• zemes lietojumi pilsētā 66,4919 ha;
• zemes lietojumi lauku teritorijā 

141,81 ha;
• pašvaldībai piekritīgās zemes lauku 

teritorijā  138,1121 ha.
2008.gadā, pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2008.gada 17.jūnija noteiku-
miem Nr.453 “Kārtība, kādā nosaka 
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku 
apvidus zemi, kura turpmāk izmanto-
jama zemes reformas pabeigšanai, kā 
arī valstij un pašvaldībām piederošo un 
piekrītošo zemi”, tika veikta pašvaldī-
bas lauku zemju lietojumu izvērtēšana 
un ar domes 25.09.2008. sēdes Nr.12 
lēmumiem Nr.17, 18,19 apstiprinātas 
pašvaldībai piederošās un piekrītošās 
zemes, kā arī tās zemes, kas nododa-

mas zemes reformas pabeigšanai. Ar šīs 
sēdes17.# punktu17.2 zemes reformas 
pabeigšanai nodotas 6 zemes vienības 
ar kopplatību 15,8 ha. Līdz ar to sa-
mazinājusies pašvaldības zemes lie-
tojumu kopplatība, kā arī mainījusies 
zemju uzskaite, jo no pašvaldības lauku 
zemju lietojumiem izdalītas pašvaldī-
bai piekritīgās zemes. 

Pašvaldībā turpinās domes nekusta-
mo īpašumu uzmērīšana, inventarizēša-
na un nostiprināšana zemesgrāmatā. 

2008.gadā zemesgrāmatā nostiprinā-
ti šādi pašvaldības īpašumi: Rūpnīcas 
iela 8, Augusta Saulieša iela, Alberta 
Vītola iela, Silaines iela, Ābeļu iela. 
Uzmērīti un tiek gatavoti nostipri-
nāšanai zemesgrāmatā zemes gabali 
“Lejas Alitāni”, “Dūjas”, Augusta Sa-
ulieša iela 3C, “Grašu kalte”. Nekus-
tamajam īpašumam pašvaldības ceļš 
“Šņores ceļš – Puntūzis” tiek risināts 
jautājums par tilta īpašuma tiesībām. 
Pēc nepieciešamo dokumentu sa-
ņemšanas šis īpašums tiks nostiprināts 
zemesgrāmatā. Arī nekustamie īpašumi 
“Kraukļu pagasta nams” un “Kraukļu 
skola” pēc saņemtajiem vienkāršotās 
rekonstrukcijas projektiem tiek gata-
voti nostiprināšanai zemesgrāmatā. 

Pašvaldības nekustamo īpašumu 
sakārtošanu koordinē zemes ierīko-
tāja. 2008.gada budžets izpildīts par 
summu 5980 Ls.

Projektu realizācija
2008. gadā turpinājās uzsākto pro-

jektu realizācija, kuriem pašvaldība 
jau ir ņēmusi aizņēmumus vai arī 
vēl ņems. Tas, protams, būs garants 
Cesvaines attīstībai, tomēr nopietni 
apgrūtinās budžetu.

Lielākais pašvaldības projekts, kam 
bija nepieciešams līdzfinansējums 
2008.gadā, ir ūdenssaimniecības sis-
tēmas sakārtošana. Projektu finansē 
pārsvarā no Eiropas Kohēzijas fonda 
(74%) un valsts (18%) naudas. Pašval-
dības un tās uzņēmuma ieguldījums 
projektā ir apmēram 8%. Šī projekta 
trešajai kārtai, tas ir, attīrīšanas ietai-
šu būvei, būvniecības termiņš ir līdz 
2009.gada beigām. 2008.gada beigās 
noslēdzās iepirkuma procedūra, kurā 
piedāvātās būvniecības izmaksas ir 
1 887 096 eiro (ieskaitot PVN).

Par Cesvaines skolas būvniecības 
projektu – līdz šim brīdim par 1.kārtas 
darbiem esam parādā SIA „Latvijas 
Energoceltnieks” vēl Ls 610 000. 
Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir 
atbalstījusi projekta pieteikumu valsts 
investīciju saņemšanai skolas 2.kārtai – 
sporta zāles un saimniecības telpu blo-
ka būvniecības darbiem Ls 1 555 329 
apjomā. 2009. gada sākumā ir iesniegts 
vērtēšanai projekta pieteikums 3. kārtai 
– sākumskolas telpu bloka un stadiona 
būvniecībai.

Trīs reizes piedaloties Eiropas Sa-
vienības Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) projektu konkursā, paš-
valdībai 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 sko-
las daļai, arī kredīts šim darbam nav 
pieejams.

Nozīmīgs ir atkritumu saimniecības 
sakārtošanas projekts, kura ietvaros 
jaunu reģionālo atkritumu poligonu 
atvēra Litenē 2008.gada februārī. Ir 
reorganizēta atkritumu apsaimnieko-
šanas sistēma no vietējās atkritumu 
izgāztuves uz reģionālo poligonu. 
Tika rekultivēta atkritumu izgāztuve 
„Miķelēnos” un ieviesta šķiroto at-
kritumu vākšana. Visā pašvaldības 
teritorijā mainījusies atkritumu apsa-
imniekošanas kārtība. Šo pakalpoju-
mu sniedz konkursa kārtībā izvēlēti 
licencēti sadarbības partneri – SIA 
„Alba 5” un SIA „Alba”. 

Ar mērķi turpināt pils jumta daļu 
atjaunošanu pašvaldība iesniedza 
pieteikumu finansējuma saņemšanai 
no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) 
finanšu instrumenta un Norvēģijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta 
prioritātei “Eiropas kultūras mantoju-

ma saglabāšana” projektam ”Cesvaines 
pils kultūrvēsturiskā mantojuma sagla-
bāšana” nodrošinājumam, bet diemžēl 
neguva atbalstu.

No Valsts Kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas, Kultūras 
pieminekļu izpētes, glābšanas un res-
taurācijas programmas Cesvaines pils 
glābšanas darbiem iegūti Ls 6000.

Pamatojoties uz Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) izsludināto projek-
tu konkursu, pašvaldība guva atbalstu 
projekta iesniegumam “Tautas nama 
rekonstrukcija, tā teritorijas labiekār-
tošana un bibliotēkas rekonstrukcija 
Cesvaines pašvaldībā”, kura ietvaros 
tika izstrādāti tehniskie projekti un tur-
pināsies būvniecības darbi par kopējo 
summu Ls 164 610, no kuriem pašval-
dības ieguldījums būs Ls 34 875.

2008. gadā Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūrā tika iesniegts projekta 
pieteikums finansējuma saņemšanai 
no ERAF aktivitātes „Kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei atbilstošas ma-
teriālās bāzes nodrošināšana” (3.1.3.1.) 
projektam „Dabaszinātņu un matemā-
tikas apguves uzlabošana Cesvaines 
vidusskolā”. Projekta kopējās izmaksas 
Ls 98 392 (deviņdesmit astoņi tūkstoši 
trīs simti deviņdesmit divi lati) ar paš-
valdības ieguldījumu Ls 7380 (septiņi 
tūkstoši trīs simti astoņdesmit lati). 
Projekta ietvaros tiks izveidoti mūsdie-
nīgi un jaunajiem izglītības standartiem 
atbilstoši ķīmijas, bioloģijas, fizikas un 
matemātikas kabineti. 

Iestādes finanšu saistības
Līdzdalība uzņēmumu kapitālā kustības pārskats (Ls)

Uzņēmuma nosaukums

Ieguldījuma 
uzskaites 

vērtība gada 
sākumā

Ieguldījumu 
pārvērtēšana

Ieguldījuma 
uzskaites 

vērtība gada 
beigās

Līdz-
dalība 

%

SIA „Cesvaines siltums” 87963 - 3086 84877 100
SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi”

116929 + 68592 100

SIA „Alba – 5” 44180 44180 11

Darbinieku vecuma sadalījums

Darbinieku izglītība

31 - 40 gadi 
23%

41 - 50 gadi 
39%

Līdz 30 gadiem 
4%

Vecāki par 60 gadiem 
4%

51 - 60 gadi 
30%

augstākā 
50,5%

pamata 
2%

vidējā speciālā 
47,5%
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Aizņēmuma mērķis
Līguma 

parakstīša-
nas datums

Aizņēmuma 
atmaksas 
termiņš

Aizņēmu-
ma līguma 

summa

Aizņēmuma 
atlikums 

gada sākumā

Samaksāts 
pārskata 

gadā

Aizņē-
muma 

atlikums
Cesvaines pils 
atjaunošanai 
(kreisais spārns)

23.12.2004 20.12.2009 35 000 14 000 7 000 7 000

Cesvaines pils 
atjaunošanai  
(labais spārns)

23.11.2006 20.11.2026 125 000 118740 6260 112 480

SIA „ALBA - 5” pa-
matkapitāla
palielināšanai

15.03.2007 20.01.2012 43 960 43960 10800 33 160

Cesvaines vidusskolas 
celtniecībai

21.06.2007 20.05.2027 200 000 200 000 10 206 189 740

SIA "Cesvaines 
komunālie pakalpo-
jumi" pamatkapitāla 
palielināšanai

04.10.2008 20.08.2023 80 000 80 000

Kopā 483 960 146 000 34 320 422 380

Uzņēmuma nosaukums Aizdevuma mērķis Galvojuma 
summa

Kopējā atmaksātā aizņēmuma 
pamatsumma

pārskata gada 
sākumā

pārskata gada 
beigās

SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi”

Ūdenssaimniecības 
projekta realizācija

80 000 80000 78 337

SIA „Alba-5” Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana

11 410 8557 5 705

Domes galvojumi (Ls)

Domes aizņēmumu saraksts (Ls) 

Jūs jautājat
Par dragreisiem parkā
Kāda ir pašvaldības sadarbība ar vie-

tējo policiju? Kā iespējams netraucēti 
gadiem rīkot dragreisus parkā, pēdējā 
gada laikā arī stadionā, bet neviens neko 
nespēj izdarīt? (Sanita Dāboliņa) 

Atbild Vilnis Špats, domes priekšsē-
dētājs. Tiem, kas redz, ja kas tāds notiek, 
lūdzam ziņot policijai. Vainīgo sodīs, ja 
jūs rakstīsiet iesniegumu policijai. Lūgums 
norādīt vainīgās automašīnas numuru un 
autovadītāja vārdu. 

Par kanalizāciju Rīgas ielā
Vai un kad arī Rīgas ielā tiks ierīkota 

ūdens un kanalizācijas sistēma. Mēs, tur 
dzīvojošie, arī esam nodokļu maksātāji 
(nebūt ne mazākie) un nav skaidrs, kā-
pēc mums nepienākas tas, kas pārējiem 
cesvainiešiem? Arī mēs gribam tīru ūdeni, 
normālu kanalizāciju, iespēju iekārtot sev 
normālu dušu/vannas istabu. (Irēna Linde, 
Rīgas ielas 23 iedzīvotāja)

Atbilde. Ne visā pilsētā var uzreiz nomai-
nīt ūdens un kanalizācijas sistēmu. Projektā, 
kas tika realizēts pagājušā gada decembrī, 
diemžēl Rīgas iela nebija iekļauta. To varēs 
izdarīt darbu turpinājumā.  

Par atkritumiem
Vai tomēr Cesvainē nevajadzētu novie-

tot arī kopīgos konteinerus atkritumiem, 
piemēram, pie halles? Kam jāsakārto 
konteineru vieta pie bērnudārza? (sā-
kumskolas skolotājas)

Atbild Ritma Zeiļuka, labiekārtošanas 
nodaļas vadītāja. Pašvaldībā ir 11 šķiroto 
atkritumu laukumi un papildu konteineri ie-
rīkoti netiks. Lūdzam iedzīvotājus pašiem 
neradīt nekārtības. Ja papīru, plastmasu un 
stiklu iemet tam paredzētajā konteinerā, tad 
zemē nav nekam jāmētājas. Kāpēc citviet 
Cesvainē atkritumu laukumos ir kārtība, 
tikai pie bērnudārza un kopmītnēm kādam 
jāsavāc citu nomestais? Joprojām aicinām 
iedzīvotājus noslēgt līgumus ar nešķiroto 
atkritumu apsaimniekotāju. Kur atkritumus 
liek Raiņa ielas 1 iedzīvotāji? Līgumi nav 
noslēgti arī daudzām pilsētas privātmājām. 
Ejot reidā, brīdinājumu vairs neizteiks, tiks 
uzlikts sods. 

27. maija 
domes sēdē

• SIA „Cesvaines komunālie pakalpoju-
mi” valdes locekle Ināra Puķīte depu-
tātus iepazīstināja ar uzņēmuma 2008. 
gada pārskatu un darbību. 

• Apstiprināja Cesvaines pilsētas ar lau-
ku teritoriju domes 2008. gada publisko 
pārskatu. 

• Atbalstīja Cesvaines kultūras veicinā-
šanas biedrības aktivitāti – grāmatas 
„Cesvainieši” izdošanu ar līdzfinansē-
jumu Ls 200, saņemot pretī grāmatas.  

• Atļāva Jurim Mickevičam atkārtoti 
nodot ekspluatācijā pagrabu un garāžu 
„Vecozolos” un izveidoja ēku eksplua-
tācijā pieņemšanas komisiju.  

• Piekrita atsavināt pašvaldībai piedero-
šas telpas „Kārklu krejotavā”, pārdodot 
tās izsolē. Apstiprināja izsoles komisiju, 
sekretāru un izsoles noteikumus.  

• Divas ģimenes atzina par tiesīgām sa-
ņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā un izīrēja tām 
dzīvojamo platību mājā „Komunāri”, 
lauku teritorijā un Rīgas ielā 14, Ces-
vainē.  

• Ēkai Rūpnīcas ielā 10 atdalāmajām 
telpām piešķīra adresi Rūpnīcas iela 
10 a. 

• Izdeva konkursa „Sakoptākais objekts 
Cesvaines pilsētā ar lauku teritoriju 
2009. gadā” nolikumu un apstiprināja 
konkursa komisiju. 

• 

• 

• 

Konkursa “Sakoptākais objekts 
Cesvaines pašvaldībā 2009.gadā” 
nolikums

1. Konkursa mērķi
1.1. Veicināt pašvaldības administra-

tīvās teritorijas ainavas veidošanu un         
sakopšanu.

1.2. Rosināt iedzīvotāju aktivitāti un 
līdzdalību kultūrvides veidošanā pašval-
dības administratīvajā teritorijā.

1.3. Apzināt un sekmēt pašvaldības 
administratīvajā teritorijā notiekošo  
reformu procesus un aktivizēt tos.

1.4. Dokumentēt faktus un populari-
zēt labāko pieredzi.

2. Konkursa termiņi un norise
2.1. Konkursa vērtēšanas komisija ap-

skata un vērtē pieteiktās mājas, iestādes 
un uzņēmumus šādās grupās:

• vienģimeņu mājas laukos,
• vienģimeņu mājas pilsētā, 
• daudzdzīvokļu mājas, 
• darījumu un sabiedriskās iestādes,
• ražošanas uzņēmumus.
2.2. Konkurss norisinās divās kārtās: 

pirmā kārta – 25. – 26. jūnijs, otrā –
 2. – 4.septembris.

2.3. Konkursam objektus piesaka 
pats īpašnieks vai jebkura cita persona 
ar īpašnieka piekrišanu.

2.4. Konkursā kā pretendenti netiek 
vērtēti iepriekšējo divu gadu 1.vietas 
ieguvēji.

2.5. Konkursa rezultātus apkopo un 
uzvarētājus apbalvo pasākumā –12.de-
cembrī.

3. Konkursa vērtēšanas komisija
Vilnis Špats – domes  priekšsēdētājs, 

komisijas priekšsēdētājs,
Uģis Fjodorovs – domes izpilddi-

rektors,
Ritma Zeiļuka – labiekārtošanas no-

daļas vadītāja,         
Aldona Nagle – zemnieku konsul-

tante,
Guna Graudiņa – laikraksta “Cesvai-

nes Ziņas” redaktore,
Iveta Raimo – projektu vadītāja,
Daina Markevica – sociālā dienesta 

vadītājas pienākumu izpildītāja,
Vēsma Nora – Cesvaines bibliotēkas 

vadītāja.
Komisijā var pieaicināt iepriekšējā 

gada konkursa vienu no laureātiem.
Konkursa vērtēšanas rādītāji un 

kritēriji: 
• teritorijas sakoptība, sanitārais 

stāvoklis, atkritumu savākšana un uz-
glabāšana, 

• teritorijas apzaļumošana, apstādīju-
mu kopšana un ierīkošana, 

• ēku fasāžu sakārtotība, mazās arhi-
tektūras formas (karoga uzstādīšanas 
vieta, žogi, soliņi, apgaismes ķermeņi, 
ieejas durvis, kāpnes un kāpņu laukumi-
ņi), to pielietojums un kopskats, 

• saimniecības vai ražošanas ēku 
kopskats, 

• mērķtiecīgu uzlabojumu ieviešana,
• piegulošās ielas un teritorijas uz-

turēšana. 
Par katru rādītāju maksimāli iespē-

jams iegūt 10 punktus.
Katrā grupā tiks noteikti trīs labākie 

objekti. Pēc konkursa komisijas ie-
rosinājuma vietas var arī nepiešķirt, 
par interesantu saimniekošanas ideju 
risinājumu konkursa komisija piešķir 
veicināšanas balvas. 

Konkursa nolikums
turpinājums no 7.lpp.

1869.gada 16.jūnija „Mājas 
Viesī” publicēts sludinājums:

„... savienotas Cesvaines, Liezē-
ru, Lubānes, Ļaudonas un Lazdo-
nes dziedātāju biedrības 23.jūnijā 
š.ģ. dziedāšanas svētkus Cesvainē 
svētīs. Tie svētki sāksies priekš 
pusdienas pulksten desmitos Ces-
vaines baznīcā ar garīgu koncerti, 
ko minētu biedrību 120 dziedātāji 
ceļamai latviešu mēmkurlu skolai 
par labu uz četrām vīru balsīm pēc 
apakšā pielikta dziesmu rādītāja 
noturēs. Pēc pusdienas dziedātāji 
Cesvaines muižas jaukā koku 
dārzā visādas garīgas un laicīgas 
dziesmas dziedās, kur ikkurš, kam 
patīk, varēs klausīties.”

Svētku rītā baznīca, neraugoties 
uz visai augsto ieejas maksu – no 
10 kapeikām līdz vienam rublim, 
bija klausītāju pilna. Pie baznīcas 
uzcelti godavārti „ar spīdēdamu 
zvaigzni galā”. Tad „dziedātāji 
savus karogus vicinādami un 
dziedādami baznīcai tuvojās”. 
Visiem viņiem bija „vienādas 
sarkanas šleifes uz pleciem ar to 
virsrakstu „dziedātāju biedrība 
23.Juni 1869”.”

Koncerts baznīcā ilga divas 
stundas. Tā programmā bija 11 
reliģiska satura dziesmas un 3 
skaņdarbi ērģelēm. Virsdiriģents 
bija jau agrāk pieminētais sirmais 
Liezēres skolotājs Pēteris Inzel-

berģis. Dziedātāju skaits – 120 
cilvēki, pārstāvēti bija tikai vīru 
kori. Par ieejas biļetēm tika ie-
ņemti ap 150 rubļi sudrabā, kuri 
pēc tam ziedoti kurlmēmo skolas 
celtniecībai.

Pēc koncerta baznīcas dziedā-
tāji ar dziesmām devās uz muižas 
parku. Pār galvām atkal plivinājās 
karogi, tiesa gan, tikai divi: de-
bespelēks, saikaviešiem sarkans, 
pārējiem koriem vēl savu karogu 
nebija. Parkā bija uzklāts galds 
divsimt cilvēkiem. Pusdienu laikā 
teiktas runas.

Tālāk sekoja brīvdabas koncerts, 
kurā ieeja bija bez maksas. „Mājas 
Viesī” rakstīts: „Dārza vidū dzie-
dātājiem atkal bija augstāka vieta 

jeb tribīne ietaisīta no dēļiem, ar 
bērzu meijām apvīta un bez tiem 
divi lielajiem ar daudz maziem 
karodziņiem izpušķota.”

Klausītāji dziesmas uzņēmuši 
ļoti atsaucīgi, situši plaukstas 
un saukuši „vēlreiz!” Cesvaines 
draudzes skolotājs A.Daugulis, 
kurš daudz spēka pielicis svētku 
organizēšanā, nobeigumā „visu-
pēdīgi šķiroties vēl dziedātāji no-
stājās pa četriem uz ceļa, apakš 
saviem karogiem, pēc balsīm, 
un Dauguļkungam takti rādot, 
vāciski dziedādami caur klau-
sītāju vidu no dārza izgāja. Tad 
šaipus traktiera visi cits citam 
rokas spiezdami izšķīrās”. 

Dace Birzniece

Līguma „Notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtu izbūve Cesvainē”, 
līguma Nr. 2001/LV/16/P/PE/007 
- 4.14 realizācijas ietvaros regu-
lāri notiek tehniskās un mēneša 
sapulces. 
  2008. gada 4. jūnijā tika no-
slēgts līgums starp SIA „Cesvai-
nes komunālie pakalpojumi” un 
konsorciju „Koger un Partneri” 
par notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtu izbūvi Cesvainē. Projekta 
realizācijas laikā tiks veikti 
darbi, kuru kopējā vērtība ir

1887 096,12 eiro (viens miljons 
astoņi simti astoņdesmit septiņi 
tūkstoši deviņdesmit seši eiro, 
12 centi). 66% no šī projekta ko-
pējām attiecināmajām izmaksām 
finansē Eiropas Savienība.

Pabeigta aerotanka hidrauliskā 
pārbaude. Tuvojas noslēgumam 
otrreizējo nostādinātāju starpsienu 
betonēšanas darbi. Administratī-
vajai un priekšattīrīšanas daļas 
ēkai izbūvētas sienas un jumts, 
ielietas betona grīdas, ēkā ievie-
totas priekšattīrīšanas iekārtas, 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve
notiek to montāžas un apsaistes 
darbi. Dūņu laukam izbūvēta dre-
nāžas sistēma, izbūvēti pamati un 
sienu daļa. Šī mēneša laikā tiks 
iebūvēts apsildes sistēmas ar sil-
tumsūkni āra kontūrs un uzsākta 
attīrīto notekūdeņu cauruļvada 
izbūve uz Sulas upi, turpināsies 
montāžas darbi ēkā.

Jānis Vanags, SIA „Ces-
vaines komunālie pakalpojumi” 

tehniskais speciālists    

Koncerts pils priekšā 20. gados. 
Foto no muzeja arhīva

Dziedāšanas svētki pirms 140 gadiem
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6.  turpinājums
(Jānis IV pie Pjera III)

Medņu dzimtas specvienība

Stāsts

turpinājums sekos

Jānis Arvīds Mednis
Dzīves līkloči

Februārī 24 skolēni un 2 
skolotājas devās braucienā uz 
Vaijes pagastu Vācijā. Šī iespēja 
skolēniem tika dota par sasnie-
gumiem mācību olimpiādēs vai 
par aktīvu sabiedrisko darbu. 
Protams, kāpēc gan šādu lielisku 
iespēju neizmantot, ja tāda tiek 
piedāvāta? Mums, skolēniem, 
šim braucienam bija jāpiekrīt ar 
nosacījumu, ka rudenī būs savā 
ģimenē jāuzņem kāds no Vācijas 
delegācijas skolēniem, kas brauks 
viesoties uz Latviju. No Cesvaines 
vidusskolas uz Vaiji devās trīs skol-
nieces: Ilze Kurme, Zane Ozoliņa 
un es, Rita Turkina. 

Tuvojoties brīdim, kad jākāpj 
autobusā, lai dotos ceļojumā, 
emocijas bija savādas. Kad sakā-
pām autobusā, visi skolēni salipa 
pie logiem, lai atvadītos no pa-
vadītājiem. Autobusam aizbrau-
cot, Saieta laukumā palika vesels 
pulks ar vecākiem, brāļiem, māsām 
un draugiem, kas māja savējiem, 
lai atvadītos.

Pirmā nakts autobusā man 
un droši vien, ka arī daudziem 

Ciemojoties Vācijā  – iespaidu daudz

Izrāde beidzās, steidzamies uz citviet kādā 
piekalnē uzcelto butaforisko senās Romas 
kolizeju. Arēnā puslokā sēdvietās vismaz 
četri tūkstoši skatītāju. Skatu laukuma pre-
tējā pusē – romiešu pils. Ticami labi imitēta 
mūra sēta, paceļami vārti, viss šķietami pa 
īstam.  Vispirms arēnā  profesionālu, ar 
šķēpiem bruņotu jātnieku sacensības. Tad 
parādījās kamieļu karavāna, ieveda sa-
gūstītos pinkainus, noskrandušus barbarus. 
No gūstekņiem ar varu tika izrauti vīrieši 
gladiatoru cīņām. Gribi, negribi – katram 
iedeva zobenu un draudot piespieda citam 
citu durt un nokaut.  Emociju kāpināšanai 
arēnā tika atvērti režģu būri, izlaistas lauvas 
un citi mazāki plēsoņas. Slaktiņa nobeigumā 
vienīgo dzīvu palikušo uzvarētāju apžēloja 
visu varenais imperators, bet līķus aizvilka 
apkopēji ar zirgiem. Viss dikti naturāli, taču 
skatītāju tūkstoši sajūsmā rēca un gavilēja.  
Droši vien tolaik senajā Romā tā noticis. 
Mūsdienās skatītāji mazāk sajūsmināti, 
tāpēc emocijas  pastiprinātas ar tribīnēs pa-
slēptiem jaudīgiem skaļruņiem.  Troksnis 
tāds, ka tā vien likās, skatītāji tiešām  kļuvuši 
asinskāri barbari. 

Kā zināms, sena teika stāsta – zosis esot 
izglābušas Romu. Tālab nobeigumā apkārt 
arēnai notika disciplinēts, īpatnējs zosu 
gājiens. 

Kopumā uzvedums iespaidīgs, atmiņā 
paliekošs pasākums, interesants ne tikai 
jauniešiem, kuri mācās senāko laiku vēsturi, 
bet jebkuram, kas vēlas atjaunot  zināšanas 
vēsturē. 

Daudzviet visā parka teritorijā iežogoju-
mi dzīvniekiem, putniem. Dažādas nojumes, 
kafejnīcas, kur piesēst, atpūsties un apmek-
lētājiem, notiesāt līdzpaņemtās sviestmai-
zes. Vienlaicīgi varēja paraudzīties, piemē-
ram, kā blakus iekārtotā terasē muzikālus 
priekšnesumus sniedz karaļa Luija XIV vai 
Ludviķa XVI laika mundieros tērpti un at-
tiecīgi safrizēti muzikanti. Mājup dodoties, 
secinājām, ka diena pavadīta interesanti un 
ka esam gandarīti. 

Nākamās dienas vakarā tikām aicināti 
doties uz Japāņu dārzu – Parc Oriental 
de Monlevies. Netālu no Cholete pilsētas. 
Pasākums solījās būt intriģējošs un roman-
tisks, jo ierašanās noteikta vakarā, tumsai 
iestājoties. Un patiesi, pie ieejas katram 
izsniedza tradicionāli japāniski apdarinātu, 
nelielā bambusa kātiņā piekarinātu papīra 
lukturīti ar svecīti. Kamēr daudzie skatītāji 
sakārtoja, iededzināja lukturīšus – satumsa. 
Un tad parkā pa taciņām virzījās tādas kā 
dreboši mirgojošu jāņtārpiņu virtenes. Un 
vienlaicīgi, esmu pārliecināts, mazpilsētiņas 
pašvaldības kasē plūda ienākumi... 

Vietām taciņas malās apstādījumos vai 
dzīvžogā paslēptos skaļruņos skanēja 
klusināta, tradicionālā japāņu mūzika. Tā 
ieskanējās, pietuvinot degošo gaismeklīti, 
un apklusa virzoties tālāk. 

„Vēl pa spēkam par sargu ir būt 
savai dzimtai un mājai…”

Tādas dzejnieces K. Apškrū-
mas vārsmas par turpmāko 
dzīves gadu moto izvēlējusies 
pensionētā Kraukļu pamat-
skolas skolotāja Aina Monaka 
un ierakstījusi savas dzimtas 
rokrakstu grāmatā, kurā ap-
kopoti katra „Līcu”, Ainas un 
Ulda Monaku māju, kādreizējā 
iemītnieka likteņstāsti. „Līcu” 
vēsturi un stāstus par Īvāniem 
un Stalboviem esam publicējuši 
iepriekšējos izdevumos ("Cesvai-
nes grāmata", 2001. 37., 145. lpp., 
"Cesvaines grāmata II", 2006, 
284., 286.lpp.). Šoreiz stāsts par 
Ainu Monaku.

Aina Brasla: dzīves līkloči no 
Tērvetes līdz Kraukļiem.

Annai Īvānei - Cepurītei - Bras-
lai (1895. – 1969.) pēc vīra Pētera 
Cepurīša nāves laulībā ar otro vīru 
Hermani Braslu (1906. – 1969. 
Austrālija) dzima četri bērni: Tāli-
valdis (1933. – 1996.), Aina (1935), 
Uldis (1938. – 1994.), Modris 
(1941. – 1989.). Tēvs – piensaim-
nieks, māte – veikalvede. Tā kā 
ģimenē bija bērni – Harijs, Lidija, 
Marija – no iepriekšējās laulības, 
tad mātesmāsa Marta un vecve-
cāki Kraukļos apņēmās palīdzēt 
audzināt meitas bērnus. „Līcos” 
bērnību pavadījusi Lidija Cepurīte, 
vēlāk–  Aina un Uldis Braslas.

Aina atceras, ka baismas iz-
maiņas ģimenes dzīvē izraisīja 
karš:”1944. gada vasarā tēvu 
aizsauca rakt tranšejas. Tuvojās 
fronte. Jelgavu bombardēja, tā 
dega. Mēs, bērni, kāpām Tērve-
tes pilskalnā– baiss skats pavērās 
Jelgavas virzienā… Mammu ar 
mums, četriem bērniem, pavēlēja 
doties bēgļu gaitās. Devāmies 
nezināmā virzienā pa Kurzemi. 

Tika nakšņots gan mežmalās, gan 
Skrundas tautas namā, gan siena 
šķūņos. Visur pietrūka tēva. Gala-
punkts – Liepāja, kur satikām papu, 
kas bija dezertējis. Tur lika mums 
visiem kāpt uz kuģa. Vācijā tēvs un 
citi vīri mūs atstāja, baidīdamies 
no atbildības par aizbēgšanu no 
tranšeju vāciešiem. Karš beidzās. 
Papus kopā ar māsu Mildu bija no-
kļuvuši Austrālijā. Mēs pārbraucām 
mājās. Mums tēvs rakstīja vēstules, 
cik spēja, būdams gadījumu darbu 
strādnieks, palīdzēja – sūtīja pa-
ciņas ar drēbēm. Tur, svešumā, arī 
miris. Tikai 12 gadi bija lemti šai 
kopdzīvei. Nu mamma palika viena 
ar milzu rūpju nastu. Un tad nāca 
lēmums atdot mani un brāli Uldi uz 
„Līciem” savai māsai Martai Īvānei 
un vecvecākiem audzināšanā. Tas 
notika 1946. gada jūnijā. Pa ceļam 
tikām ievesti pie onkuļa Jāņa Īvā-
na, mammas brāļa Krustpilī. Viņš 
bija māsu aizbildnis materiālajā 
ziņā – bez viņa nesavtīgā atbalsta 
nebūtu iespēja mums abiem beigt 
vidusskolu Cesvainē.”

Pēckara laiks nebija viegls. Aina 
piemin ganītes gaitas, kad Māliņ-
kalnā, lopus ganīdama, ilgas pēc 
mammas mīlestības izteikusi, dzie-
dādama tautas dziesmu „Asaras tad 
ritēja pār vaigiem aumaļām”. Arī 
brālis Uldis vairākkārt pieminējis, 
ka viņam trūcis vecāku mīlestības, 
kaut arī „Līcos” nebija slikti. Tomēr 
Aina ir pateicīga mātei par bērnībā 
sniegto: „Tu, māt, mums iemācīji 
Tēvreizi skaitīt vakaros, saliekot 
lūgšanā rociņas. Tu lielajās bēdās 
nesaļimi, saņēmies un gādāji par 
mums.” Marta Īvāne kļuva par Ai-
nas un Ulda audžumāti. „Tas ir ne-
aizmirstams laiks, kas vadīts kopā 
priekos un bēdās – 51 gads… Viņa 
piedeva manas kļūdas, mīlēja mani 
un Uldi ar visām ķibelēm, mācīja 

saglabāt ģimeni,” atceras Aina.
Aina un brālis Uldis beiguši 

Kraukļu pamatskolu, Cesvaines vi-
dusskolu (Aina 1955., brālis Uldis 
1957. gadā). Materiālo apstākļu dēļ 
Aina sākusi darba gaitas bankas no-
daļā Cesvainē, pēc tam  – par rēķin-
vedi Kraukļu pamatskolā. Tad uz-
aicināta par vācu valodas skolotāju. 
Šajā darbā arī aizritējis skolotājas 
mūžs. Paralēli darbam skolā ne-
klātienē studējusi svešvalodas LU 
Svešvalodu fakultātē. Folkloras 
kopas „Krauklēnieši” izveidotāja 
un vadītāja Zinaīda Sukure-Dekš-
ņa kopā ar grupas dalībniekiem ar 
pateicību novērtējuši skolotājas 
Ainas Monakas mūža veikumu: 
„Līdz šai dienai nebeidzam ap-
brīnot jūsu neatlaidību, augsto 
atbildības sajūtu un stipro gribu, 
ar kādu iemācījāt skolēniem vācu 
valodu, un viņi vairākkārt guva 
panākumus olimpiādēs, konkursos. 
Tieši tāpat apbrīnojam jūsu enerģiju 
skolas un pagasta vēstures arhīva 
kārtošanā. Kas tikai netika iesaistīts 
novada izpētes darbā: skolēni, viņu 
vecāki, skolotāji un galu galā – viss 
pagasts, jo visi taču beiguši Kraukļu 
skolu. Pat vīrs Uldis tika iesaistīts 
šai darbā par vākuma mākslinie-
cisko noformētāju. Jūsu iedzimtā 

inteliģence un gara spēks bija ļoti 
satuvinājis jūs ar pagasta ļaudīm, 
ka visi dzīvoja līdzi jūsu neizmē-
rojamām bēdām … Tādēļ jo dziļāk 
izjūtam godbijību par jūsu prasmi 
saglabāt ārējo mieru, dzīvot līdzi 
laikam, darbojoties kultūras kopā 
„Krauklēnieši.” Vēl taču tik daudz 
darāmā priekšā” („Cesvaines Zi-
ņas”, nr.10,30.04.995.) 

Cesvaines vidusskolai – 90. Stāsts par absolventi

citiem bija vienkārši neciešama. 
Nekādi nevarēja iekārtoties, lai 
kaut nedaudz pagulētu. Pa visu 
nakti izdevās pagulēt kādas divas 
trīs stundiņas, tomēr no rīta visi 
smaidīja. Bijām jau Polijā. 

Varšavā mums bija astoņas 
stundas brīvā laika, jo autobusa 
šoferiem ir vajadzīga atpūta. 
Sākumā izstaigājām vecpilsētu, 
kura diemžēl nebija tik skaista kā 
mūsu Vecrīga. Lielā cieņā Polijā ir 
dažādas koka skulptūriņas un kok-
griezumi. Daudz bija saldējuma 
bodīšu, kurās varēja nopirkt tādu 
saldējumu, kādu vien sirds vēlas. 
Sajūsmināja Polijas skaistie parki 
– tik ļoti sakopti un galvenais – viss 
jau ziedos. Tā bija burvīga ainava, 
salīdzinot ar Latvijas pelēcīgo dabu 
pavasarī. Arī mēs kādā parkā Var-
šavā izbaudījām šo dabas doto bur-
vību apvienojumā ar klusumu un 
mieru, kas valdīja visapkārt. Diena 
bija gara un nogurdinoša, tādēļ visi 
ar prieku sakāpa autobusā, lai at-
pūstos no ilgās staigāšanas. Toties 
pēc šīs dienas naktī varēja kārtīgi 
izgulēties, jo bijām tik ļoti noguruši, 

Ilga Holste

Braslas: no kreisās Modris, Aina, Uldis Tālivaldis "Līcos" ap 1957. gadu.

Aina un Uldis Monaki Cesvaines 
dziesmu svētkos ap 1957. gadu.

turpinājums sekos
Rita Turkina

Foto no personiskā arhīva

Foto no personiskā arhīva

Foto no muzeja arhīva

Foto no muzeja arhīva

ka bija vienalga, kur gulēt, kā gulēt, 
ērti vai neērti, ka tikai gulēt.

Sestdienas pēcpusdienā ieradā-
mies Vaijē. Piebraucot pie Lēstes 
(Leeste) Kooperatīvās skolas, 
ieraudzījām tur jauniešus ar ģime-
nēm, kas mūs gaidīja. Viņu tiešām 
bija daudz. Brīdī, kad bija jākāpj ārā 
no autobusa, nedaudz samulsām un 
pat negribējām kāpt ārā, jo vēderā 

bija kņudoņa par to, kā nu būs. 
Tomēr jākāpj ārā bija, un visi de-
vāmies uz skolu, kurā mūs sadalīja 
pa ģimenēm un katram pasniedza 
rozi. Vēlāk skolotāja stāstīja, ka 
starp vāciešiem neesot ierasts pa-
sniegt ziedus, bet viņi zinot par 
šādu latviešu tradīciju.

Rita Turkina (pirmā no labās) Vaijē kopā ar ceļabiedriem. 



Cesvaines Ziņas Jūnijs Nr. 6/200910

Nr. 6 (192) 2008. gada 16. jūnijā
Izdevējs: Cesvaines pilsētas ar lauku 
teritoriju dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 600 eks.
Redaktore – Guna Graudiņa,
tālr. 64852030
e-pasts: guna.graudina@cesvaine.lv
Iespiests: SIA "Madonas poligrāfists", 
Madonā, Saieta laukumā 2a.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Miruši
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Gunārs Skrābans
1930. – 2009.

Dzimuši
Elza Daniela Lūse 

85 gados – Maigu Ieragu, 
Ainu Berķi un Marinu Apini!

Cesvaines pašvaldība

Skaitļi runā baismu valodu

Pateicamies čaklajiem ziedotā-
jiem aprīļa beigās un maijā: Veltai 
Puriņai, Valteram Skujam, Ķeirānu 
ģimenei, Grietai Sapulei Alūksnes 
rajonā, Oļģertam Ozolam, Mel-
galvju pārim, Arnim Vīksnam, An-
nai Gaigulei Rīgā, Annai Ābeltiņai!
Gaidām atbalstu arī turpmāk, jo 
pagaidām ir vēl tikai apmēram 
puse no grāmatas “Cesvainieši” 
iespiešanai paredzētās summas!

Aicinām iegādāties biedrības iz-
dotās grāmatas („Cesvaines grāma-
ta II”, „Īsi stāsti un pasakas”, „Ces-
vainei. Bērnībai. Mīlestībai”), kā arī 
ziedot izdevumam „Cesvainieši”:

pie brīvprtīgajiem palīgiem: 
muzejā (Dace Birzniece, tālr. 
29132093), vidusskolā (Velta 
Kalniņa, tālr. 27050236), vei-
kalā „Apavi” (tālr. 64852700), 
stacijas rajonā (Ilga Holste, tālr. 
29294573), centrā (Sanita Dābo-
liņa, tālr. 29432776);

bankā: AS „SEB banka”, kods 
UNLALV2X, konts LV20 UNLA 
0030 9007 00006 ar norādi „Grā-
matai „Cesvainieši””. Pateicamies visiem vēlētājiem, kuri uzticē-

jušies un nobalsojuši par mums. 

“Cesvaine, Cesvaine, vārds 
tavs skan, Dziļdziļi sirdī tev un 
man...” (A.Ķirškalne)

2009. gads Cesvainē ir divu 
skaistu jubileju gads: Cesvai-     
nei – 800 un Cesvaines vidussko-
lai  – 90! Cesvaines astoņsimtgade 
tiek atzīmēta 18.jūlijā ar plašu 
kultūras programmu. Šajā dienā 
mīļi aicinām arī Cesvaines vidus-
skolas absolventus, skolotājus 
un darbiniekus uz tikšanos savā 
jaunības dienu zemē! Svētkos 
piedāvājam iepazīšanos ar jauno 
skolu, kā arī  telpas absolventiem 
(kontakttālrunis 26554581)

15. septembrī, skolas dzimša-
nas dienā, interesentus aicinām 
apmeklēt jubilejas Lielkoncertu 
skolas aulā plkst.11.00!

Uz tikšanos Cesvainē! 

Baznīcā  –  Valda Kaprāļa gleznas

Skumju brīdī esam kopā ar
Dzidru Cibuļsku,

dēlu Normundu pāragri mūžībā pavadot.

Latvijas Valsts radio un tele-
vīzijas centrs jūnijā un jūlijā 
veiks Cesvaines televīzijas torņa 
Rīgas ielā 8 pretkorozijas ap-
strādi – krāsošanu. Neņemot vērā 
tehniskos pasākumus, torņa tiešā 
tuvumā iespējama atsevišķu krāsas 
pilienu nokrišana. Lūdzam darbu 
izpildes laikā tornim piegulošās ie-
lās nenovietot transporta līdzekļus. 
Atvainojamies par sagādātajām ne-
ērtībām. 

Sarmīte Šķēla, bāriņtiesas 
priekšsēdētāja

Aprīlī un maijā Cesvaines 
bāriņtiesa un sociālais dienests 
organizēja mācību kursu „Sociā-
lo prasmju iegūšana aizbildņiem 
un audžuģimenēm”. Izglītības 
programmu finansēja Madonas 
rajona padome. 

 Mācību procesa mērķis bija 
veidot dalībniekos iecietību, kura 
pieļauj, ka citiem ir savs, no jū-
sējā atšķirīgs viedoklis un spēju 
iejusties otra cilvēka psihiskajā 
stāvoklī, uztvert un izjust to pašu, 
it kā iedomājoties sevi šī cilvēka 
vietā, bērna personības respektē-
šanu, ticību katra bērna spējām, 
kā arī palīdzēt apgūt tās prasmes 
un iemaņas, kas nepieciešamas, 
audzinot dažāda vecuma bērnus. 

Nodarbībās iesaistījām juris-
ti Sarmīte Melli, kura sniedza 
zināšanas likumdošanas jautāju-
mos.Tēma “Saskarsme ģimenē” 
ietvēra jautājumus par efektīvas 
saskarsmes priekšnoteikumiem 
ģimenē, bērna audzināšanas me-
todēm, vardarbības atpazīšanu, 
tās veidiem un sekām, kā sniegt 
palīdzību vardarbībā cietušam 
bērnam, kas ir psiholoģiskā krīze, 

 Gūtas sociālās prasmes

kādas ir tās pārvarēšanas metodes. 
Saskarsmes jautājumu būtību pa-
līdzēja izprast Gulbenes psiholo-
ģijas centra psihoterapeite Ruta 
Abramova. 

 Bērna aprūpes jautājumi ie-
tvēra bērnu aprūpes īpatnības da-
žādos vecuma posmos, higiēnas 
prasības un pirmo medicīnisko 
palīdzību. Ar šiem jautājumiem 
nodarbībās strādāja ģimenes ārste 
Gunta Iraida.

Saistoša un interesanta kursu 
dalībniekiem bija tēma par bērna 
attīstību, kurā tika ietverti jau-

tājumi par bērna temperamentu 
un raksturu, bērna psihiskās un 
fizioloģiskās attīstības posmiem, 
bērna uzvedību, interešu, prasmju 
un iemaņu attīstīšanu. Par to runāja 
psiholoģe Margrieta Broka.

Paldies visiem mācību dalībnie-
kiem par atsaucību un ieinteresē-
tību! Lai tas guvums, ko saņēmāt 
nodarbībās, kaut nedaudz palīdz 
risināt problēmas, kas radušās sa-
springtās ekonomiskās situācijas 
apstākļos.

Sanita Dāboliņa, 
grāmatas redaktore

Trešo grāmatu gaidot

Apsveikumi
Vienkārši būt, bez nopelniem,
Ko darbā vai sasniegumos gūt.

Skola aicina Paldies visiem tiem stacijas apkārtnes ie-
dzīvotājiem, kas kopj izsūtīto piemiņas vietu 
pie sliedēm. Paldies Vijai un Jurim Rozen-
bergiem par viesmīlību, uzņemot savā sētā 
piemiņas brīža dalībniekus.

12. jūnijā Cesvaines evaņģē-
liski luteriskajā baznīcā atklāja 
Valda Kaprāļa gleznu izstādi. 

Pasākumu kuplināja Cesvaines 
mūzikas un mākslas skolas orķes-
tris un Cesvaines jauktais koris. 

„Valdim Kaprālim ar Cesvaini ir 
tiešs sakars, viņš ir bijušais Cesvai-
nes pašvaldības vadītājs, zina, kā 
Cesvaine ieguva pilsētas nosauku-
mu, un viņš var pastāstīt arī, kāpēc 
pilsēta šovasar svin 800 gadi. Val-
da profesionālā darbība nav saistīta 
ar mākslu, bet tas viņam netraucē 
izpausties un radīt arvien jaunus 
darbus,” gleznu autoru piesaka 
Cesvaines mūzikas un mākslas 
skolas direktore Inta Stiene. 

Protams, ka Valdim Kaprālim at-
miņā ir Cesvaines svinības 1990. 
gadā ar karietēm, zaldātiem, 

arbūziem un citām lietām 
un viņš pauž arī prieku par 
uzaicinājumu šeit izstādīt 
savus darbus. „Gleznošana 
– tā ir mana sirds vēlme, 
iekšējais aicinājums. Visu 
laiku paralēli darbam esmu 
gleznojis. To daru arī tagad, 
būdams Rīgas domes admi-
nistratīvās komisijas Vidze-
mes nodaļas priekšsēdētājs. 
Man mašīnā vienmēr līdzi 
ir pasteļu komplekts, lai, 
braucot pa Latviju un re-
dzot skaistas ainavas, taptu 
skices. No tām vēlāk rodas 

Kā ik gadu 14. jūnijā, arī šīs 
svētdienas rīts sākas ar svētbrī-
di baznīcā un piemiņas brīžiem 
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas vietās. 

„Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs. 
15424 aizvestie. Represijas sākās 
jau agrāk – pirms tam Padomju 
Savienībā iznīcinot vairāk nekā 
70 tūkstošus cilvēku. No 1940. 
līdz 1953. gadam represijās cietu-
ši 200 tūkstoši latviešu. Izvesti trīs 
tūkstoši bērnu, 300 zīdaiņi. Skaitļi 
runā baismu valodu. 

Kur palika vīri, tēvi un brāļi? 
Spaidu darbu izmocīti, badā miru-
ši, nošauti. Ko juta mātes, ka viņu 
acu priekšā, slimību novārdzināti, 
badā mira bērni?” pie Cesvaines 
stacijas piemiņas akmens skarbus 
vārdus teic Ilga Holste. 

Dzelzceļa sliežu malā ar ziediem 
sanākuši represijās cietušie un tie, 
kam tautas vēsture nav sveša. 

Viņi ieklausās domes priekšsē-
dētāja Viļņa Špata, cesvainiešu 
likteņu pārzinātājas Ilgas Holstes, 
kultūras nama vadītāja Viktora 
Leimaņa teiktajā un senioru kora 

Nodarbībās saņemts daudz jauna.

Pie piemiņas akmens gulst ziedi. 

„Virši” dziedājumā. 
Lai pie akmens guldītie ziedi un 

sveču liesmiņas silda to dvēseles, 
kas nepārnāca. 

Guna Graudiņa

Guna Graudiņa

Gunas Graudiņas foto

Nozīmīgās dzīves gadskārtās 
sveicam:

Inese Tora

Kolēģi Cesvaines vidusskolā

Sveicam Līgu Ķeirāni 
skaistajā dzīves jubilejā!

Vēlētāju apvienība "Savam novadam"

Represēto Cesvaines nodaļa

Ir skumjas, kas asaras rieš,
Ir atmiņas, kas visu dzīvi silda...

Līdzjūtība

Rasma Plaude ar ģimeni

Cesvaines iedzīvotāju 
ievērībai

Cesvaines 800 gadu jubilejas ietvaros 
18. jūlijā Cesvaines pils pagalmā iecerēts deju 
uzvedums "Sešu ceļu krustcelēs". Piedalīties 
uzvedumā aicināti cesvainieši no 5 līdz 95 gadu 
vecumam neatkarīgi no pieredzes dancošanā 
(īpaši gaidīti bijušie dancotāji). Sadancošana 
notiks svētku nedēļā – 13 līdz18. jūlijā. 

TDA "Cesvaine" un "Sprīdīša" grupu darba 
laikus izziņos vēlāk. 

Mainoties deju paaudzēm un dalībniekiem 
pārejot jaunās vecuma grupās un svara kate-
gorijās, izmantotie tautas tērpi bieži nogūluši 
skapju plauktos. Tā izjukuši daudzi tautas 
tērpu komplekti. Vasaras skapju vēdināšanas 
laikā atrastās tautas tērpu detaļas – blūzes, 
kreklus, kurpes, jostas, vainagus, zeķes  – u.c 
lietas ļoti labprāt atgūtu pašreizējie dejotāji. 
Tērpus var atdot personīgi Jānim Šķēlem vai 
skolā pie sarga.

 Būsim pateicīgi par atsaucību un izpratni. 
Dancotāji un Jānis Šķēle, 64852194, 26354801

***

eļļas darbi. Izliktajos darbos jūs re-
dzat  Cesvaini – kaut ko no manām 
senču mājām „Dzeņiem”, Kārzda-
bas baznīcas aleju, Dievnamu. Te 
ir ziema, pavasaris, rudens, jūra, 

Daugava, Rīga, Dzelzava,” stāsta 
Valdis Kaprālis.

Būsiet mīļi gaidīti baznīcā! Izstā-
de apskatāma līdz 20. jūlijam.  

Daces Birznieces foto
Pašvaldības vadītājs Vilnis Špats 

izstādes atklāšanā sveic Valdi Kaprāli. 

Sirsnīgs paldies cesvainiešiem par siltajiem 
vārdiem un manis sveikšanu izstādes atklāšanā. 
Paldies par jauko koncertu. Īpašs paldies Intai 
Stienei par pasākuma organizēšanu. 

Cesvaines vidusskolā ir notikusi veiksmīga 
sadarbība ar BIZI biedrības vadītāju Jurģi 
Auziņu. “ Izglītības , zinātnes un inteliģen-
ces atbalstam”. Ar BIZI biedrības atbalstu 
četri sākumskolas audzēkņi saņēma 
materiālo palīdzību brīvpusdienām.
Šajā mācību gada sākumā saņēmām prie-
cīgu ziņu no ASV, Māras Dāvis kundzes, 
kura sniedza materiālo palīdzību 35 Cesvaines 
vidusskolas audzēkņiem. Paldies Jurģim Au-
ziņam un Mārai Dāvis kundzei!

jūnijā

Valdis Kaprālis

Pieskandini, uzjautrini,  
atmodini, samīļo –
tavai dienai divi spārni, 
ļauj tai lidot, uzlidot,
pieskandini savu dienu,
uzmundrini, samīļo,
lai ar labiem vārdiem sirdī
tava diena aizlido...

Kapusvētki 
12. jūlijā:

 Cesvaines kapos plkst. 14.00
Kārzdabā – plkst. 15.00

Stradukalnā – plkst.16.00
26. jūlijā plkst.14.00 Ķinderu kapos.


