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16. jūlijs
1800 Vēsturnieka Induļa Zvirgzdiņa lek-
cija „Cesvaine vēsturiskajā skatījumā” 
Cesvaines pilī. Digitālās grāmatas "Ces-
vaine cauri gadu simtiem" (13. – 16. gs. 
) prezentācija. 

17. jūlijs
1800 Grāmatas „Cesvainieši” atvēršanas 
svētki Cesvaines vidusskolā
2100 Deju uzvedums „Sešu ceļu krustce-
lēs” pils pagalmā. 

18. jūlijs
800 Pūtēju orķestris modina Cesvaini 
svētkiem 
900 Dievkalpojums evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā 
1000 Amatnieku tirgus Parka ielā. 
1000 Mākslinieku plenēra un tēlniecības 
simpozija „Piecpadsmit” darbu izstāde 
pils labā spārna bēniņos un Parka ielas 
skvērā
1000 Atrakcijas bērniem internātpamatsko-
las stadionā
1030 Jāņa Anspoka gleznu izstāde 
vidusskolā
1100 Sākas viesu reģistrēšana pie pils
1100 Vēstures kopas “Gerdene” 13.gs. vēs-
tures rekonstrukcija pie tējas namiņa. 
1100 Harija Šulca gleznu izstādes atklāšana 
muižas klētī, Pils ielā 3
1130 Rokdarbu izstādes atklāšana, kok-
lētāju ansambļa koncerts, grāmatu galds 
muižas staļļos, Pils ielā 2

Ieskats vēsturē

Darbu sākusi jaunā novada dome

Lūgums cesvainiešiem atsaukties 
un piedalīties pilsētas dekorēšanā 

svētkiem. 
Visi, kam dārzos zied puķes vai arī ir ie-

spēja tās salasīt pļavā, lūdzam tos atnest 17. 
jūlijā līdz plkst.14.00 uz Cesvaines vidus-
skolu, kur tos kompozīcijās saliks Ilva Ozola 
( Tālr. 29492349).

Vēlams, lai ziedi būtu pēc iespējas garā-
kos kātos.

10. jūlijā Cesvaines pilī atklāja 
izstādi “Ieskats Cesvaines vēsturē”. 
Izstāde veltīta Cesvaines 800- gadei. 
Muzeja vadītāja Dace Birzniece 
apkopojusi svarīgākos, interesantā-
kos faktus un notikumus, sākot no 
Cesvaines pirmssākumiem līdz pat 
mūsdienām. 

Slīdrādē redzamās vēsturiskās lie-
cības papildina fotoattēli.  “Vēsture ir 
tāpēc, lai mēs to lasītu nevis kā daiļli-
teratūru, bet lai mēs no tās mācītos, iz-
zinātu un saprastu,” izstādes atklāšanā 
saka D.Birzniece. "Svētku nekad nav par 
daudz. Svētki rada ierosmi izpētīt. Šajā 
slīdrādē koncentrēti centos parādīt gad-
simtu ievērojamākos notikumus – kādas 
teritorijas iekarotas, ar kādiem ieročiem 
cīnījušies, kas nopostīts. Zinot, ka tolaik 
ir lietas asinis un zaudētas pajumtes, 
mūsu brīvība atmodas laikā nākusi sa-
mērā viegli. Varbūt tāpēc šodien valstī 
viss aizgājis šķērsām, jo mēs neesam 
neko ziedojuši.

Pieminot salīdzinoši nesenu pagātni, 
ir apbrīnojama cilvēku drosme pašiem 
lemt un cīnīties par savu pagastu. Cīņai 
gatavi bija pat pusaudži, piemēram, 
Kraukļu skolas puikas Otrā pasaules 
kara laikā. Zemnieki ziedoja savu zemi 
ceļa izbūvei, sakot, ka, ja kaimiņam būs 
labi, arī man būs labi".

Pils labajā spārnā, bijušajā skolas 
virtuvē, apskatāma arī muzeja izstāde 
par Cesvaines vēsturi gadsimtu gaitā. 
Izstāžu zāle izveidota, pateicoties Kār-
lim Bandeniekam. Iepazīstinot ar ekspo-
zīciju, muzeja vadītāja stāsta: „Tā kā par 
šo teritoriju vienmēr kāds ir cīnījies, te ir 
kartes, kas norāda robežu maiņas, iero-
čus, ar kādiem dažādos laikos mūsu pusē 
karojuši. Apskates vērts ir seno letgaļu 
karavīra tērps un ieroči, kas darināti, 
vadoties pēc arheoloģiskajiem izraku-
miem un vēsturiskajiem pētījumiem. In-
teresantas ir oriģinālās karavīru aproces 
un vēlākā laika dažu ieroču paraugi. Par 
50 padomju okupācijas gadiem vēsta ie-
dzīvotāju deportāciju kartes.”

Gan izstāde, gan slīdrādes demon-
trējums būs skatāms  arī 18.jūlijā visas 
dienas garumā.

Guna Graudiņa

Gunas Graudiņas foto

Jaunievēlētie deputāti  –  
no kreisās: Jānis Vanags, 
Gita Mickeviča, Juris Rozen-
bergs, Vēsma Nora, Vilnis 
Špats, Selga Leimane, Inguna 
Luca, Jānis Vizulis, Skaidrīte 
Aveniņa, Iveta Raimo, Roberts 
Driķis, Baiba Putniņa. 
Foto nav Didža Bauņa.

Tāda izskatījās Lēņu grāmata, kurā 
teikts par Jersikas valsts sadalīšanu un 

pirmo reizi rakstos pieminēta 
Cesvaine – zeessowe .1209. gads.

1200 Svētku atklāšana pie pils. 
1200 – 1600 Medību trofeju izstāde Madonas 
virsmežniecībā
1230 – 1300 Uzvedums bērniem „Lācīša Rūcīša 
raibās dienas” pils terasē
1330 – 1430 Skaistumkopšanas salona „Mora” 
prezentācija, vēderdeju grupas priekšnesumi 
kultūras namā
1300  – 1600 Retro auto parāde Pils ielā. 1300

– 1600 ”Cesvaines hronika” fi lmās un fotogrā-
fi jās kultūras namā
1400 – 1600 Radošās darbnīcas un spēles bērniem 
internātpamatskolas stadionā
1400 – 1600 Ekskursija uz Kraukļiem, koncerts, 
rokdarbu izstāde Kraukļu skolā (izbraukšana 
ar autobusu no domes stāvlaukuma)
1500 Kaspara Dobrovoļska foto izstādes „Ces-
vaines cilvēki portretos” atklāšana domes 
zālē
1500 – 1700 Senioru deju grupu „Kamenes”, 
„Madonas dāmas”, ”Reveranss” un ansambļa 
„Veišu muzikanti” koncerts pansionāta pa-
galmā
1700  –  1900 Senās balles dejas pils zālē stīgu 
kvarteta pavadījumā
1900 – 2000 Vidusskolas apskate
2000 Koncerts „8 gadsimti 80 minūtēs” vi-
dusskolā
2200 Zaļumballe pie pils - spēlē Cesvaines pū-
tēju orķestris, „Bruģis”, „Cesvainieši”
2230 Ērģeļmūzikas nakts koncerts sveču gaismā 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā
2400 Pusnakts pārsteigums

• Visu dienu pilī apskatāma izstāde un slīd-
rāde "Ieskats Cesvaines vēsturē"
• Ir iespēja apmeklēt „Pakavus”, kur tiek pie-
dāvātas izjādes ar zirgiem un atpūtas vieta 
(iepriekš piesakot pa tālruni 26481068)
• Pilsētā darbosies bufetes 
No plkst. 1300 – 1500 būs iespēja paēst pus-
dienas Cesvaines vidusskolā. Kompleksās 
pusdienas Ls 1,50

Ieeja visos pasākumos  – bez maksas 
19.jūlijs

Svētki „Teātris pagalmos”
 1100 Vestienas teātra izrāde pie Mežkunga 
mājas, Pils ielā 2a
1145 Praulienas teātra izrāde salona-veikala 
"Divi torņi"pagalmā
1245 Saikavas teātra izrāde pansionāta pa-
galmā 
13 30 Cesvaines Tautas teātra izrāde „Čigānu 
deputāts” Mežkunga mājas pagalmā
1500 Ogres Tautas teātra izrāde „Šveiks” pils 
pagalmā

Ieeja izrādēs –  no Ls 0,50 līdz Ls 2
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Foto: Guna Graudiņa

•

,

17. jūnija domes sēdē:
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.4 

„Par grozījumiem Cesvaines pilsētas ar 
lauku teritoriju domes 2009. gada 29. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 
„Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 
domes budžets 2009. gadam” .

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.5 
„Par grozījumiem Cesvaines pilsētas 
ar lauku teritoriju domes 2005. gada 
13.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 5 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem”.

• Pazemināja izsolē atsavināmā dzīvokļa 
Brīvības ielā 5 – 8 nosacīto cenu par 

       20 %, tas ir, no Ls 9000 uz Ls 7200.
• Apstiprināja Cesvaines vidusskolas 

vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 
dabaszinību un tehnikas virziena 
programmu. 

• Apstiprināja Cesvaines vidusskolas 
vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena programmu.

• Apstiprināja Cesvaines sociālā dienesta 
vadītāja pienākumu izpildītāju Dainu 
Markevicu par Cesvaines sociālā 
dienesta vadītāju. 

• Apstiprināja Cesvaines Vides 
aizsardzības fonda izlietojuma 
programmu 2009. gadā.

• Piešķīra bāriņtiesas priekšsēdētājai 
Sarmītei Šķēlai ikgadējo atvaļinājumu 
no 2009. gada 1. jūlija līdz 28. jūlijam un 
papildatvaļinājumu piecas darba dienas 
no 29. jūlija līdz 31. jūlijam un no 

       3. augusta līdz 4. augustam. Bāriņtiesas 
priekšsēdētājas pienākumus šajā laikā 
pildīs Iveta Korneta. 

• No Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 
bāriņtiesas locekļa pienākumiem 
atbrīvoja Ansi Graudiņu. 

• Nolēma domes speciālā budžeta Dabas 
resursu fondu pārdēvēt par Vides 
aizsardzības fondu. Izdeva Cesvaines 
novada domes pašvaldības Vides 
aizsardzības fonda nolikumu. 

• Noteica nekustamā īpašuma Pils ielā 9 
lietošanas mērķus. 

• Likvidēja adresi Ozolu iela 4 un, 
apvienojot zemes gabalus Ozolu ielā 4 
un Ozolu ielā 6, piešķīra vienotu adresi 
– Ozolu iela 6.

• Īpašumiem „Saulrieti”, „Godiņi” un 
„Tālava” izbeidza zemes lietošanas 
tiesības, ieskaitot tos pašvaldības 
zemēs.

30. jūnija ārkārtas 
domes sēdē:

•      Apstiprināja Cesvaines pilsētas ar lauku 
teritoriju domes grozījumus 2009. gada 
29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 
„Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 
domes budžets 2009. gadam”.

•      Apstiprināja grozījumus Cesvaines pilsē-
tas ar lauku teritoriju domes pakļautības 
iestāžu vadītāju un domes amata vienību 
sarakstā. Pamatojoties uz to, ka tiek pār-
traukts fi nansējums, ar šī gada 1. jūliju 
domē samazināja zemnieku konsultanta 
0,5 amata vienības. 

•      Līdz ar fi nansējuma samazinājumu domei 
un tās iestādēm no š.g. 1. augusta līdz 31. 
decembrim noteica nepilnu darba laiku, 
tas ir, 30 stundas nedēļā, samazinot dar-
biniekiem samaksu par 25 %.  

•    Noteica, ka domes iestāžu vadītājiem 
jāvienojas ar darbiniekiem par grozīju-
miem darba līgumos 

•       Pārskatot Cesvaines vispārējās pirmssko-
las izglītības iestādes funkcijas, noteikt, 
ka laikā no 2009. gada 1. jūlija līdz 10. 
augustam iestāde neapkalpo bērnus.  

Saistošie noteikumi Nr.3
1. Apstiprināt Cesvaines novada domes 2009.gada pamatbudžeta ieņēmumus pamatbudžeta ieņēmumus 1 723 514 latu apmērā saskaņā 
ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Cesvaines novada domes 2009.gada pamatbudžeta 2009.gada izdevumus 1 782 254 latu apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Apstiprināt Cesvaines novada domes 2009.gada speciālā budžeta 2009.gada ieņēmumus 101 440 latu apmērā un izdevumus 124 953 
latu apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.

1. pielikums 
Cesvaines novada domes pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2009.gadam latos
Naudas līdzekļu atlikums 01.01.2009. Ls 89954

Nosaukums
Apstipri-
nātais gada 
plāns (latos)

IEŅĒMUMI 1 723 514
Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata 
gada ieņēmumiem  585 050

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saim-
nieciskā gada ieņēmumi                32 998

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo 
gadu parādi        2 000

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm 
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi     6 841

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm 
iepriekšējo gadu parādi                  400

Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par 
kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai 
kredītiestādēs                          

1 310

Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto 
ofi ciālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņem-
šanu        

1 440

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās           440
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu                   300
Naudas sodi                                    190
Pārējie naudas sodi           1 200
Maksājumi tranzītā domei                                         500
Maksājumi tranzītā sociālās aprūpes nodaļai                        80
Maksājumi par veļas mazgāšanu pirmsskolas izglītī-
bas iestādei                1 500

Ieņēmumi par ēdināšanu pansionātā                        5 895
Mācību maksa                                               320
Drošības nauda vēlēšanām                                             180
Dotācija lauku atbalsta konsultantiem               1 011
Dažādi ieņēmumi                             180
Talkas organizēšanas ieņēmumi                           70
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas                                     14 000
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas 
realizācijas  10

Kredīts Tautas nama un bibliotēkas renovācijai          142 985
No Kultūras ministrijas budžeta programmas pār-
skaitītā dotācija pašvaldības (pagasta, novada) pa-
matbudžetam  

97 784

Dotācija brīvpusdienām 2 880
Mērķdotācijas izglītības pasākumiem – dabas zinātņu 
kabinetiem                                                                                         18 202

Ieņēmumi no pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas fonda                                                                                              103 796
Pārējie valsts budžeta iestāžu  uzturēšanas izdevumu 
transferti pašvaldībām – nodarbinātība                                                                                      4 938

Bezmaksas interneta un datoru izmantošana                                                                                      1 020

Lauku atbalsts dienests – dotācija kultūras namam un 
Cesvaines bibliotēkai  104 625

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai          27 000

Izglītības funkcijas nodrošināšanai no valsts dotāciju 
un mērķdotāciju sadales                        321 602

Izglītības funkcijas nodrošināšanai – 5 un 6 gadīgo 
apmācībai                  22 224

Kultūras funkcijas nodrošināšanai no valsts dotāciju 
un mērķdotāciju sadales                  1 772

Izglītības funkcijas nodrošināšanai no rajona pado-
mes līdzekļiem – mūzikas skola               18 104

Neatmaksājams materiāls pabalsts                                                                                     200
Rajona padome – fi nansējums projektam "Pozitīvas 
attieksmes veidošana"                                                 465

Pārējo funkciju nodrošināšanai pašvaldībām no rajo-
na padomes līdzekļiem – pansionāts                         82 358

Mērķdotācija sociālo darbinieku papildus atalgoju-
mam                                                                                     500

Ieņēmumi no vecāku maksām                                   58 752
Ieņēmumi no vecāku maksām par mūzikas skolu                                                                                              3 240
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pār-
ējiem kancelejas pakalpojumiem – dome                    250

Ieņēmumi par nomu –dome                                       960
Ieņēmumi par nomu – vidusskola                                                                                        1 000
Ieņēmumi par nomu – sporta zāle                              700
Ieņēmumi par nomu – kultūras nams                         300
Ieņēmumi par nomu – veselības centrs                 1 200
Ieņemumi par nomu – Kraukļu skola                                                                                              45
Telpu noma – mūzikas un mākslas skola                                                                                              175
Auto skolas automašīnas nomas maksa                                                                                             600
Ieņēmumi par zemes nomu                                      800
Nomas maksa par zvejas limitu                                                                               20
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pa-
kalpojumiem – personāla ēdināšana                         6 752

Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes 
iestādēs                                                     22 200

Uzturēšanās pansionātā                                          2 200
Ieņēmumi  no pacientu iemaksām                             10
Komunālie pakalpojumi – kapličas izmantošana                                                100
Ieņēmumi par projektu īstenošanu                               140
Kultūras nama ieņēmumi                                           3 000
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi                                   100
Par avīzi"Cesvaines Ziņas"                                            900
Auto kursi                                                                                             3 000
Kafejnīcas ieņēmumi                                                     10 000
Ieņēmumi par ēdināšanu                                               700

(Sēdi sasauc vēlēšanu komisija)
 Aizklātā balsošanā par Cesvaines novada domes priekšsēdētāju 

ievēlēja Vilni Špatu. • Zemes komisijā ievēlēja Irēnu Leimani, Juri Rozenbergu, 
Vilni Špatu, Edvīnu Kalēju.

• Privatizācijas komisijā ievēlēja Irēnu Leimani, Juri 
Rozenbergu, Edvīnu Kalēju, Sarmīti Melli.

• Administratīvajā komisijā ievēlēja Jāni Vizuli, Veltu 
Trofi movu, Ilzi Pusvilku, Anitu Kanču.

• Izdeva saistošos noteikumus Nr.3 „Cesvaines pilsētas ar lauku 
teritoriju domes 2009. gada budžets”. Apstiprināja Cesvaines 
novada domes 2009. gada pamatbudžeta ieņēmumus 1 723 
514 latu apmērā. (1. pielikums). Apstiprināja Cesvaines 
novada domes 2009.gada pamatbudžeta 2009.gada izdevumus 
1 782 254 latu apmērā  (2. pielikums). Apstiprināja Cesvaines 
novada domes 2009.gada speciālā budžeta 2009.gada 
ieņēmumus 101 440 latu apmērā un izdevumus 124 953 latu 
apmērā (3. pielikums).

• Apstiprināja novada domes priekšsēdētāja atalgojumu. Pašlaik 
tas ir Ls 895, pēc samazinājuma, ar šī gada 1. augustu  – Ls 
671.

1. jūlija domes sēdē:

1. jūlija ārkārtas domes sēdē:
(Sēdi sasauc jaunais priekšsēdētājs)
• Par Cesvaines novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja 

Juri Rozenbergu.
• Noteica, ka Cesvaines novada administratīvais centrs ir 

Cesvainē, Pils ielā 1a, Cesvaines novadā, LV - 4871.
• Izdeva saistošos noteikumus „Par grozījumiem Cesvaines 

pilsētas ar lauku teritoriju domes 2005. gada 30. augusta  9. 
sasistošajos noteikumos "Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 
pašvaldības nolikums".

• Apstiprināja komiteju sastāvu. Finanšu komitejā  – Vilnis 
Špats, Juris Rozenbergs, Jānis Vizulis, Jānis Vanags, Gita 
Mickeviča, Baiba Putniņa, Iveta Raimo, Vēsma Nora, Roberts 
Driķis. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā  
– Jānis Vizulis, Didzis Baunis, Selga Leimane, Inguna Luce, 
Skaidrīte Aveniņa, Baiba Putniņa. 

• Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas komisijas 
darbam nolēma pilnvarot domes priekšsēdētāju Vilni Špatu.

2. jūlija ārkārtas domes sēdē:

7. jūlija ārkārtas domes sēdē:
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Paziņojums par konkursu
Nacionālā radio un televīzijas padome paziņo, ka konkursam 

apraides atļaujas (licences) saņemšanai vietējās radio programmas 
apraidei 87,5 -108 MHz UĪV diapazonā Cesvainē ir saņemts pie-
teikums no Ivo Baumaņa.

Ziņas par dalībnieku: Ivo Baumanis, LR pilsonis, adrese: Rīga, 
Skolas iela 34-15, LV-1050.

Dalībnieka iesniegtā vispārējā programmas koncepcija: konkursa 
uzvaras gadījumā dalībnieks plāno veidot programmu ar nosaukumu 
„Latviešu Radio + vietējā frekvence”, kuras galvenā mērķauditorija būs 
Cesvaines pilsētas un tās apkārtnes iedzīvotāji vecumā līdz 40 gadiem. 
Radio formāts – Latviešu populārās mūzikas radio. Maksimālais raid-
laika apjoms svešvalodās – 0%. Papildus nacionālās populārās mūzikas 
atskaņošanai programmā paredzēts veidot Cesvaines pilsētas un apkār-
tnes reģiona vietējās ziņas, informatīvos un izklaidējošos raidījumus 
par sabiedriskiem, politiskiem, kultūras, sporta un citiem šī reģiona 
iedzīvotājiem būtiskiem notikumiem.

Dalībnieka iespējamie finansiālā nodrošinājuma avoti: konkursa 
uzvaras gadījumā tiks ieguldīti Ivo Baumaņa personīgie finanšu līdzekļi 
14 415 LVL apmērā, kā arī papildus „Latviešu Radio’’ projektam ir pie-
šķirta kredītlīnija SEB bankā 180 000 LVL apmērā uz trīs gadiem. 

Līguma „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Cesvainē”, līguma 
Nr. 2001/LV/16/P/PE/007 - 4.14 realizācijas ietvaros regulāri notiek 
tehniskās un mēneša sapulces. 

  2008. gada 4. jūnijā tika noslēgts līgums starp SIA „Cesvaines ko-
munālie pakalpojumi” un konsorciju „Koger un Partneri” par notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu izbūvi Cesvainē. Projekta realizācijas laikā tiks veikti 
darbi, kuru kopējā vērtība ir 1 887 096,12 eiro . 66% no šī projekta ko-
pējām attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Savienība.

Pabeigta aerotanka hidrauliskā pārbaude. Otrreizējo nostādinātāju 
starpsienu betonēšanas darbi pabeigti, notiek nostādinātāju hidraulis-
kā pārbaude un hidroizolācijas uzklāšanas darbi. Administratīvajai un 
priekšattīrīšanas daļas ēkai izbūvētas sienas un jumts, ēkā ievietotas 
priekšattīrīšanas iekārtas notiek to montāžas un apsaistes darbi, pabeigti 
iekšdarbi procesu vadības un palīgtelpās. Dūņu laukam izbūvēta drenāžas 
sistēma, izbūvēti pamati un sienu daļa. Apsildes sistēmas ar siltumsūkni 
āra kontūrs izbūvēts. Attīrīto notekūdeņu cauruļvada izbūve uz Sulas 
upi turpinās. 

Pielikums Nr.2
Cesvaines novada domes pamatbudžeta izdevumu plāns 2009.gadam latos

 Atlīdzī-
ba 

  Preces 
un pa-
kalpoju-
mi 

Procen-
tu izde-
vumi

Pamat-
kapitāla 
veidošana

Sociā-
lie pa-
balsti

Trans-
ferti

Kredīta 
pamat- 
summas 
atmaksa

Izdevu-
mi kopā

Dome 80815 31 992  0 0 0  112807
Zemes ierīkotājs 3917 1104  0 0 0  5021
Zemnieku konsultants 2382 232  0 0 0  2614
Pils 13893 13214  0 0 0  27107
Pašvaldības aģentūra  9700      9700
Būvvalde 0 3606  0 0 0  3606
Sabiedriskā kārtība 0 130  0 0 0  130
Vēlēšanu komisija 2195 704  0 0 0  2899
Dome kopā: 103202 60682 0 0 0 0 0 163884
Grāmatvedība 27111 5166  311 0 0  32588
Vidusskola 465933 147712  0 0 0  613645
Skolas būvniecība 0 4500  0 0 0  4500
Vispārējā pirmskolas
 izglītības iestāde 153660 27315  572 0 0  181547

Mūzikas un mākslas
 skola 114407 9280  0 0 0  123687

Dabas zinātņu apguves 
uzlabošanas projekts 
Cesvaines vidusskolā

1241 11361  5600    18202

Skolu savstarpējie
 norēķini 0 6600  0 0 18500  25100

Izglītība kopā: 762352 211934 0 6483 0 18500 0 999269
Sociālais dienests 21915 1945  0 26853 5040  55753
Sociālās aprūpes no-
daļa 55961 50508  217 0 0  106686

Bāriņtiesa 10165 745  0 0 0  10910
Sociālā aprūpe kopā: 88041 53198 0 217 26853 5040 0 173349
Labiekārtošanas no-
daļa 28140 2724  0 0 0  30864

Labiekārtošana 
kopā: 28140 2724 0 0 0 0 0 30864

Kultūras nams 33438 11217  0 0 0  44655
Kraukļu bibliotēka 7077 3512  800 0 0  11389
Tautas nama un bib-
liotēkas renovācijas 
projekts

   164610    164610

Cesvaines bibliotēka 27449 9000  3700 0 0  40149
"Cesvaines Ziņas" 5470 1890  0 0 0  7360
Kultūra kopā: 73434 25619 0 169110 0 0 0 268163
Kredītsaistības   30460    116265 146725
Izdevumi kopā: 1055169 354157 30460 175810 26853 23540 116265 1782254

 Atlikums 
01.01.2009.

Ieņēmumi 
2009.gadā

Izdevumi 
2009.gadā

Privatizācijas fonds 379 20 399
Vides aizsardzības 
fonds 2983 4700 7683

Autoceļu fonds 24871 92000 116871
Pārējie ieņēmumi 185
Kopā 28418 101440 124953

Pielikums Nr.3
Cesvaines novada domes speciālā budžeta 2009.gada ieņēmumi un izdevumi

Cesvaines novada dome  izsolē pārdod nekustamo īpašumu dzīvojamā 
mājā „Kārklu krejotava”, Cesvaines novadā. Īpašuma nosacītā cena Ls 
2800 . Pieteikumu reģistrācija līdz 2009.gada 4. septembrim plkst.14.00 
domē. Izsole notiks 2009.gada 4.septembrī plkst.14.00 Cesvaines domē. 
Tālrunis 64852715.

Cesvaines novada dome izsolē pārdod nekustamo īpašumu Brīvības 
ielā 5 – 8, Cesvainē. Īpašuma nosacītā cena Ls 7200. Pieteikumu reģis-
trācija līdz 2009.gada 11.septembrim plkst.11 domē. Izsole notiks 2009. 
gada11.septembrī plkst.11.00, Cesvaines domē.

Izsola īpašumus

Domes priekšsēdētājs V.Špats

Jānis Vanags, SIA          
„Cesvaines komunālie pakalpo-

jumi” tehniskais speciālists    

Notekūdeņu attīrīšanas      
iekārtu izbūve Cesvainē

Ir 2009. gada 8. jūlija agra rītaus-
ma, kad grāmatas „Cesvainieši” re-
daktore Sanita Dāboliņa lasa pēdē-
jās korekcijas, lai nodotu salikumu 
tipogrāfijai „Madonas poligrāfists.” 
Tur ar to jau mēneša garumā darbojas 
uzņēmīgā Paija Kurtiša. Paldies, Paija, 
par pacietību!

Grāmatas atvēršanas svētki notiks 
jaunajā Cesvaines vidusskolā 17. jūlijā 
plkst. 18.00. Gribas izsaukties: ”Visu 
zemju cesvainieši, pulcējieties!” Jo šī 
grāmata ir īpašs tās uzticamo autoru 
un redakcijas mīlestības kopdarbiņš. 
Grāmata iznāk gadā, kad Cesvaine 
gada garumā svin 800. gadadienu. 
Svētku kulminācija paredzēta 17., 18. 
un 19. jūlijā, kad katrs īsts cesvainietis 
būs kopā ar savu Cesvaini. Kaut vai 
lūgšanā, pārdomās, jo labā enerģija 
neizgaist – tā pārmantojas.

Tikko izveidotajam Cesvaines no-

vadam jāpieņemas spēkā, lai zeltu un 
plauktu nākotnē. Lai grāmata „Ces-
vainieši” ir viens no spirdzinājuma 
avotiem ikvienam, kam dārga, mīļa 
un tuva Cesvaine!

Grāmata ir visapjomīgākā, salīdzi-
not ar iepriekšējām. Apmēram 530 
lappuses teksta, vairāki simti fotoattē-
lu, dokumentu uzrunās tevi, lasītāj, ar 
vienu mērķi – justies vienotiem, justies 
atbildīgam par to, kas notiek un varētu 
notikt nākotnē – tavā un manējā, mūsu 
Cesvainē. Uzmanības centrā, pēc mūsu 
tradīcijas, ir Cesvaines muižas un pils 
tapšanas laiki un līdz ar to personības, 
kas kaut kādā veidā bijušas saistībā 
ar to, kā arī ar pils finansētāju baronu 
Vulfu dzimtu. Nodaļa „Kara, gulaga 
un Sibīrijas virpuļos” ir visskarbākā, 
reizē veltīta daudziem bojāgājuša-
jiem, sodītajiem, viņu tuviniekiem. 
Pirmo reizi esam uzdrošinājušies visi 

kopā un katrs atsevišķi runāt atklāti 
par to, kas, kur, kā notika vai nenoti-
ka...Mūsu vēlme ir aicināt tevi, lasītāj, 
piedot tavu tuvinieku pāridarītājiem, 
jo, kā saka mācītājs Juris Rubenis, tā 
ļausim sevī ienākt Dievam. Nodaļa 
"Skolas zvana aicinātie" ir velte Ces-
vaines vidusskolai tās 90. gadskārtā. 
Neparasta savdabju aprakstiem veltīta 
nodaļa” Talanti.” Lai tevī, lasītāj, vai-
rojas labestība, prieks un spēks.

Visbeidzot, par to skaudrāko, no 
kā šobrīd arī mēs, grāmatas izdevēji, 
Cesvaines kultūras veicināšanas bied-
rība, neesam pasargāti. Par finansēm. 
Dižķibeles apstākļos politiķi mums 
”sarūpējuši” sevišķu slogu – vesela 
tūkstoša latu apmērā (nodokļa dēļ) 
pieaudzis tāmes apjoms. Līdz šim 
mums izdevies iepriekšējās grāmatas 
izdot, balstoties uz labvēļu ziedo-
jumiem. Taču šoreiz mūsu galveno 

ziedotāju, pensionāru, maciņi ir par 
plāniem...Tādēļ vēl un vēlreiz lūdzam 
cesvainiešus, viņu pēcnācējus tuvu 
un tālumā mūs sadzirdēt. Lūdzam 
absolventus, citus novadniekus un 
jebkuru labvēli atsaukties un ziedot 
grāmatas tipogrāfijas izdevumu seg-

Grāmatas "Cesvainieši" lasītājiem

šanai. Grāmatu mēs esam sarūpēju-
ši sabiedriskā kārtā. Konts AS SEB 
banka LV20UNLA0030900700006, 
ar norādi: grāmatai „Cesvainieši.” 

CKVB un grāmatas” Cesvainieši” 
redakcijas vārdā – Ilga Holste

Grāmata ceļā 
pie lasītājiem. 
"Cesvaines 
gŗamatas II" 
atvēršanas 
svētkos 2006. 
gada 17. no-
vembrī.

Foto no "Cesvaines Ziņu" arhīva
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1.jūlijs atnesis jaunumus vairumam sociā-
lo pakalpojumu saņēmēju. 

 Laikraksts "Stars" publicējis Labklājības 
ministrijas un VSAA piedāvātos materiālus. 

Pensijas:
• Ja arī turpmāk pensiju cilvēks vēlas saņemt 

mājās, maksu par piegādi – Ls 1,22 – ietur no 
pensijas. Šī iemesla dēļ daudzi ir izvēlējušies 
atvērt kontu bankā. Daļai pensionāru kopš pri-
vatizācijas sertifikātu laikiem ar kontiem nekāda 
darīšana nav bijusi, tādēļ ir nedaudz apmulsuši. 
No savas puses gribu piebilst – vajag iztaujāt 
bankas darbinieku par visu, kas attiecas uz katra 
pienākumiem un tiesībām kā bankas klientam.

• Pensiju samazinājums nestrādājošiem 
pensionāriem – 10% no aprēķinātās pensijas. 
Piemaksa par darba stāžu (70 santīmi par katru 
gadu līdz 1995.gadam) samazināta netiek. Tas 
attiecas gan uz pilnajām, gan priekšlaicīgajām 
vecuma pensijām.

• Strādājošiem pensionāriem  pensijas iz-
maksā 30%  apmērā no aprēķinātās. Izmaksā-
jamās pensijas apmērs tiek noteikts, ņemot vērā 
Valsts ieņēmumu dienestā esošo informāciju par 
darba faktu. Neatkarīgi no atbrīvošanas datuma  
90% apmērā pensiju sāks izmaksāt ar nākošo 
mēnesi, tāpat arī samazinās ar nākošo mēnesi, 
neatkarīgi no tā, vai darbs uzsākts, piemēram, 
2.  vai 22.datumā. 

• Ja tiesības uz  priekšlaicīgo vecuma pensiju 
iegūtas pēc 1.jūlija, jāņem vērā, ka pensija tiek 
izmaksāta 50% apmērā no aprēķinātās. Tādēļ 
aicinu katru vispirms apsvērt, vai ir jāsteidzas 
priekšlaicīgajā pensijā, kamēr vēl ir darbs.

Slimības pabalsti. Ja darba nespēja ie-
stājusies 1. jūlijā vai vēlāk, darba nespējas 
lapu apmaksās ne vairs 52, bet 26 nedēļas pēc 
kārtas, ja visi darba devēji apliecinājuši neie-
rašanos darbā.

Bezdarbnieka pabalsti. Visiem bezdarb-
niekiem, kuriem pabalsta izmaksa turpinās pēc 
1.jūlija,  pabalstu izmaksās 9 mēnešus. Atkarībā 
no darba stāža ir aprēķinātais pabalsta apmērs 4 
vai 6 mēnešus, no 5. (7.) mēneša pabalsta apmērs 
būs 45 lati, ja pabalsta pieprasītājam darba stāžs 
pārsniedz  20 gadus, pabalstu pirmos 3 mēnešus 
izmaksās aprēķinātajā apmērā, nākošos 3 – 75% 
apmērā, pēdējos 3 mēnešus – 50% apmērā .

Tiesības uz pabalstu ir personām, kam pēdē-
jo 12 mēnešu laikā iemaksas bijušas vismaz 9 
mēnešus. Šajā ziņā atgriežamies pie iepriekšējās 
kārtības.

Ģimenes valsts pabalsts. Par katru bērnu pa-
balsta apmērs ir 8 lati. Ja bērns mācās vispāriz-
glītojošā skolā, pabalsta izmaksu turpina līdz 19 
gadu vecumam. Iespējams, ka jau daudzi vecāki 
šīs izmaiņas ir pamanījuši savos kontos.

Vecāku pabalsts. Ja ir piešķirts bērna kopša-
nas atvaļinājums, pabalstu izmaksā pilnā apmē-
rā, ja atvaļinājums piešķirts mātei, bet pabalstu 
saņem tēvs, kurš strādā,  vai arī māte strādā un 
atvaļinājums nav piešķirts – pabalstu izmaksā 
50% apmērā no piešķirtā. Ziņas par bērnu kop-
šanas atvaļinājuma piešķiršanu saņemam no 
Valsts ieņēmumu dienesta.

Apbedīšanas pabalsts un pabalsts mirušā 
pensionāra laulātajam. Arī šo pabalstu sa-
ņemšanai nepieciešams konts bankā vai Pasta 
norēķinu sistēmā. No 1.jūlija vairs orderus 
tūlītējai izmaksai bankā neizsniedzam, tādēļ 
jārēķinās, ka šo naudu varēs saņemt trešajā vai 
ceturtajā dienā pēc pieprasīšanas – tas atkarīgs 
no tā, vai pabalsts pieprasīts līdz plkst.13.00, kad 
nododam ziņas par pieprasītajiem pabalstiem,  
vai vēlāk.

Pašnodarbinātajiem, kaitējuma atlīdzību 
saņēmējiem, valžu un padomju locekļiem, kas 
strādā bez atalgojuma, skaidrojumu labāk sa-
ņemt katram individuāli – telefoniski vai VSAA 
nodaļā, jo katrā gadījumā ir kādas nianses, par 
kurām vēl jūnijā nevarējām neko paskaidrot.

Maija Biezā,
VSAA Madonas nodaļas vadītāja

Par pabalstiem

Ciemojoties Vācijā – iespaidu daudz

Rita un pērtiķi Serengeti parkā – 
draudzīgi – uz viena soliņa.  

Rita Turkina, 8.klases skolniece, 
brauciena uz Vaiji dalībniece

Pirmajā vakarā devāmies uz vietu, kur 
notika izstāde. Bijām priecīgi, ka sastapām 
arī latviešu uzņēmējus pie Madonas rajona 
stenda. 

Nākamās – ģimenes dienas plāni jau ie-
priekš bija rūpīgi pārdomāti. Manas viesģime-
nes meitene ir draudzene vēl dažām meitenēm, 
pie kurām dzīvoja mūsu grupas dalībnieces. 
Mums bija iespēja ar ātrvilcienu doties uz 
Berlīni spēlēt boulingu. Šīs dienas vakarā 
pie ūdensdzirnavām notika Lubānas kapellas 
„Meldiņš” koncerts. Uzzinājām un redzējām, 
ka pa ceļam uz ūdensdzirnavām ir iela – Ma-
donas aleja, kas Madonas vārdā nosaukta par 
godu Madonas – Vaijes sadarbībai. 

Pirmdien satikāmies visa grupa un devā-
mies pirmajā ekskursijā uz Harca kalniem. 
Ar bānīti divas stundas braucām 1300 metrus 
augstajā kalnā. Pa logiem pavērās brīnišķīgs 
skats uz kalniem un nogāzēm. Vietām bija arī 
sniegs. No šī augstā kalna virsotnes varēja pār-
redzēt plašu apkārtni. Lejā devāmies kājām, 
Mēs izvēlējāmies īsāko, bet stāvāko ceļu. Tas 
bija visai interesanti un nepierasti mūsu kājām, 
bet visi godam izturēja.

Nākamajā dienā Vaijes rātsnamā mūs sirsnī-
gi uzņēma un apsveica birģermeistars. Diviem 
no mūsu grupas viesošanās laikā bija dzimša-
nas dienas. Arī tas nepalika bez ievērības. 

Domāju, ka visiem ir zināms stāsts par 
Brēmenes muzikantiem. Mums bija tā lieliskā 
iespēja redzēt šos muzikantus klātienē (piemi-
nekli, protams). Varējām pieturēties ēzelim pie 
purna vai priekškājām uz iedomāties vēlēša-
nos, kura piepildīsies, ja ļoti tam ticēs. Gida pa-
vadībā apskatījām Brēmenes skaistākās vietas 
un ievērības cienīgus objektus. Pabijām svina 
pagrabā un apskatījām mūmijas, redzējām 
slaveno Rolanda statuju rātslaukumā. 

Visiem patika Serengeti parka apmeklē-
jums. Parka celiņi veda cauri dažādu pērtiķu 
un lemuru būriem. Dzīvnieki bija ļoti sabied-

paskrēja nemanot.
Nākamajā rītā nemaz negribējās šķirties no 

jaunajiem draugiem, kas tik viesmīlīgi mūs 
uzņēma savās ģimenēs. Prom braucot, sirsnīgi 
mājām savām viesģimenēm , un viņi mums 
pretī ar asarām acīs.

Mājupceļš, kā parasti, izrādījās daudz īsāks 
nekā turpceļš. Protams, ka brauciena laikā ne-
iztikām bez kurioziem, bet tas lai paliek mūsu 
starpā! Nozīmīgākais guvums laikam ir jaunie 
draugi – gan ceļabiedri no Madonas rajona, 
gan vācu jaunieši. Esam apņēmušies uzturēt 
kontaktus ar jaunajiem draugiem un ar nepa-
cietību gaidīsim viņus rudenī ciemos.

Liels paldies Madonas rajona padomei par 
šo braucienu, skolotājām Anitai Tropai un 
Sarmītei Jansonei par mūsu pieskatīšanu un 
autobusa šoferīšiem par iecietību pret mums! 
Bez šiem laipnajiem cilvēkiem mums nebūtu 
bijis iespējas izbaudīt šo piedzīvojumu.

Foto no personiskā arhīva

riski – leca uz pleciem, lāvās samīļot un pat 
sēdēja blakus uz soliņa. Izbaudījām  braucienu 
ar speciālu autobusu. Jutāmies, it kā būtu biju-
ši dažādos kontinentos un valstīs. Dzīvniekus 
bija iespēja pabarot un fotografēt. Dzīvnieki 
brīvi staigāja visapkārt, un autobuss pie tiem 
piestāja un atvēra durvis, lai dzīvnieki varētu 
pienākt klāt. Lamas, strausi un viena žirafe 
iebāza galvu autobusā pēc kārumiem. Pērtiķi 
leca uz autobusa, taisīja vaļā logus. Šoferis 
atļāva pacienāt arī šos diedelētājus ar maizi un 
burkāniem. Tikko izkāpām ārā, klāt skrēja ve-
sels bars dzīvnieku. Pilni ar pozitīvo enerģiju,  
devāmies uz blakus esošo karuseļu parku. 

Diezgan ātri pienāca brauciena pēdējā 
diena Vaijē. Apmeklējām mācību stundas 
skolā. Sākumā mums izrādīja visu skolu un 
pastāstīja, kā šeit notiek mācības, un ka šī ir 
kooperatīvā skola,  Mums bija brīva izvēle, uz 
kurām mācību stundām doties. Daži apmeklēja 
politiku, ķīmiju, bioloģiju, angļu valodu, citi 
pabija pat spāņu valodas stundā un iemācījās 
dažus vārdiņus spāniski. Savdabīgi šķita tas, 
ka stundas nesākas un nebeidzas ar zvanu, 
kā pieņemts pie mums, bet tās sāk un beidz 
skolotājs. Katram skolēnam ir vajadzīgs savs 
klēpja dators, lai veiktu skolai nepieciešamos 
darbus. Stāstīja, ka šo laptopu var saņemt  no 
skolas un pa daļām atmaksāt tā vērtību. Skolā 
ir lielas skolotāju palīgtelpas bioloģijai, fizi-
kai, ķīmijai – pilnas ar dažādiem materiāliem. 
Skolotāju istaba ir ļoti liela, daudz lielāka nekā 
Cesvaines skolā, bet tas ir pašsaprotami, jo šajā 
skolā strādā aptuveni 100 skolotāju.

Skolas sporta zālē mēs varējām spēlēt volej-
bolu, tautas bumbu, basketbolu.  Zāle ir liela, ar 
stikla griestiem un mīkstu grīdas segumu. 

Atvadu vakarā pulcējāmies ar savām vies-
ģimenēm. Viņus iepriecinājām ar latviešu 
dziesmām. Vakara gaitā mācījām latviešu 
spēles. Iesaistījās gan vecāki, gan mazākie 
brāļi un māsas. Visiem bija jautri, un vakars 

Starptautiskajam folkloras festivālam 
šogad aprit jau 21 gads. Ritot cauri Balti-
jas valstīm, šogad kārta Latvijai. Šī gada 
„Balticas” tēma – zīmes.

Festivāla patronese Vaira Vīķe –Freiberga 
jautā: „Kas ir mana, kas ir mūsu zīme? Vai 
mūsu zīme ir dziesma? Vai valsts zīme ir 
karogs un ģerbonis? Vai vēl saprotam orna-
mentus, kas tautas tērpa jostā, zeķes valnītī, uz 
maizes kukulīša? Zīmes sargā, zīmes apliecina 
piederību un atšķirību. Tās ietver un nes daudz 
informācijas, ja protam to nolasīt.”

„Krauklēnieši” vēlējās nest tautās sava pa-
gasta zīmes, vēstot par aizgājušo laiku gudro 
un strādīgo ļaužu atstāto mantojumu – dzies-
mām, dzirnavām, iekoptiem laukiem un arī 
par krogiem.

Svētku gājiens un folkloras festivāla atklāša-
na 10.jūlijā notika Rīgā. Gājienā piedalījās 135 
folkloras kopas no Latvijas, latviešu folkloras 
grupas no Lielbritānijas un Luksemburgas, kā 
arī viesi no Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, 
Baltkrievijas, Ukrainas, Gruzijas, Indijas, 
ASV. Atklāšanas ceremonijā pie Brīvības pie-
minekļa Dainis Stalts, uzrunājot klātesošos, 
atgādināja, ka folkloras kustība bija pirmā, 
kas jau 1988.gada „Balticas” festivālā izgāja 
ielās ar neatkarīgās Latvijas karogu un aicināja 
tautu atmodai. Šī laika dzīves apstākļi mudi-
na mūs atgriezties pie savas tautas būtiskajām 
vērtībām un arī caur tām meklēt risinājumu 
grūtību pārvarēšanai. Koncertos Vērmanes 
dārzā, LU Botāniskajā dārzā, Kongresu namā 
un Vecrīgas ielās skanēja un dunēja dziesmas 
un dejas, amatnieki rādīja savas prasmes un 
Vērmanes dārzā notika plaša tirdzniecība.

Svētku norises galvenās norises vietas bija 
Zemgalē, uzsverot senā zemgaļu novada va-
ronīgās brīvības cīņas un to vadoni Nameju. 
11.jūlijs bija Jelgavas diena. „Krauklēnieši” 

"Krauklēnieši" festivālā.

Baiba Putniņa

kopā ar Svi-
tenes, Puzes, 
Isnaudas, Bo-
zovas, Briež-
ciema folkloras 
kopām, Gude-
nieku suitiem, 
kā arī  viesiem 
no Gruzijas 
un deju grupu 
no ASV uz-
stājās Jelgavas 
pils saliņā. 
„Krauklēnieši” 
dziedāja precī-
bu dziesmas. Kā turpinājums tam nāca Gude-
nieku suiti, kuri klātesošos iesaistīja īstā kāzu 
rituālā, izdodot tautās vienu no folkloras kopas 
meitām. Ar jauneklīgu enerģiju aizrāva ASV 
stepa dejotāji, bet gruzīnu temperamentīgās 
dejas un daudzbalsīgie dziedājumi  izpelnījās 
īpašu publikas atzinību.

Dižkoncerts notika Jelgavā, Uzvaras parkā. 
Tajā pēc rituāla, kas saistīts ar seno zemgaļu 
cīņām, katrs novads rādīja savu zīmju izpratnes 
tulkojumu, to papildināja viesu grupu priekš-
nesumi. 

12. jūlijā folkloras kopas koncertēja Jelga-
vas, Bauskas un Dobeles novados. „Krauk-
lēnieši” izvēlējās Līvbērzes pagastu, lai šajā 
dienā  varētu apmeklēt arī Kārļa Ulmaņa dzim-
tās mājas „Pikšas”. 11.jūlija vakarā kopā ar 
Ventspils folkloras kopu „Laipa” un Bozovas 
etnogrāfisko ansambli „Krauklēnieši” tikās 
savās naktsmājās – sporta hallē, kur gan pirts 
bija izkurināta, gan dziesmas un dejas nerimās 
līdz nakts vidum.

12. jūlijā Līvbērzes „Pikšās” folkloras ko-
pas iepazīstināja ar muzeju un vēsturiskajiem 
materiāliem par K.Ulmani. Šo muzeju vada 

prezidenta brāļa mazdēls Gunārs Ulmanis. Viņš 
ir arī gleznotājs, un plaša viņa darbu izstāde 
bija skatāma arī vienā no saimniecības ēkām. 
Pļaviņā zem ozola visus gaidīja tēja un maize  
ar medu. Dziesmās, rotaļās un dejās piedalījās 
Kokneses „Urgas”, Bozovas, Ventspils „Laipa”, 
Zviedrijas deju grupa, kā arī Jelgavas „Dim-
zēns” un Līvbērzes kopa „Zemgaļi”. Ermoņi-
kas spēlēja „Krauklēniešu” Emīlija Ivanova un 
Alberts Mednis no Līvbērzes.

Pēcpusdienā notika gājiens cauri Līvbērzei 
un koncerts estrādē, kur vēl bez iepriekš mi-
nētajiem kolektīviem piedalījās arī folkloras 
kopa „Talsi” un Amatas pagasta grupa „Ore”. 
Koncerts izvērtās ļoti interesants, katrai grupai 
bija kaut kas savs un neparasts. „Krauklēnieši” 
uzstājās ar alus dziesmu programmu. Kā atzina 
kāda sieviete no publikas – divarpus stundu 
koncertā ne brīdi nebija garlaicīgi. Koncertu 
noslēdza kopīgā dziesma par mazo tēva no-
vadiņu, kas diženi turējās. Laikā, kad novadi 
uzsāk jaunu un patstāvīgu dzīvi, arī mēs varam 
domāt – kas ir tās zīmes, ar ko Cesvaines no-
vads būs īpašs mums, Latvijai un Eiropai. 

"Krauklēnieši" festivālā "Baltica – 2009"

(nobeigums)
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Medņu dzimtas specvienība
(Jānis IV pie Pjera III)

Turpinājums sekos

7. turpinājums

Vieta atrakciju parkam izvēlēta lietišķi, 
prasmīgi izmantojot nelielas upītes stāvos 
krastus, ierīkojot taciņas un vietām upītē 
nelielus aizsprostus ūdens līmeņa pacel-
šanai. Pār tiem noliekušies un attiecīgi 
izgaismoti sēru vītoli un citi koki. Atliek 
piebilst, ka parku ieplānojis un iekārtojis 
kāds vietējais dabas mīļotājs pirms simts 
gadiem, un viņam par godu pie vārtiem 
attiecīgs monuments. 

Par parka popularitāti liecina apmeklē-
tāju tūkstoši no tuvienes un tālienes, īpaši 
brīvdienās. Domāju un esmu pārliecināts, 
kaut ko līdzīgu, vietējiem apstākļiem pie-
mērotu varētu iekārtot  arī tepat, Sulas upī-
tes  krastos kā interesantu piedevu  plaši 
pazīstamai Cesvaines pilij. Ekskursanti to 
novērtētu, un panākumi neizpaliktu. Nedz 
liela nauda jātērē, nedz gadiem ilgi jāgai-
da, lai iztērēto naudu atpelnītu. Vajadzīga 
tikai attapība, izdoma un dažu  "pustraku" 
entuziastu neatlaidība... Ticu, ka Cesvainē 
tādi ir. Un, nu jā, vietējās varas atbalsts, 
lai sākumā iedrošinātu, maķenīt atbalstī-
tu.  Piemēram, pamudinātu konkrētai pa-
sākuma apspriešanai, kaut skiču projekta 
variantus izstrādāt.  Ar vietējiem spēkiem 
taču atvērti veikali, kafejnīcas, autoservisi 
un organizēta atkritumu savākšana...   Vie-
nu brīdi gadījās,  ka cesvainieši, nedaudz 
bezrūpībā palaidušies, savu lepnumu – pili 
– nosvilināja, bet pašaizliedzīgi atjaunoja. 
Dūšas pietika organizēt, uzsākt un plikā 
vietā gaismas pili – jaunu, varenu skolas 
ēku – uzcelt. Vēlāk – valdības zākāšanos 
uzklausīt. Tad nieka lieta būtu, "mammas 
dabas" doto, Sulas upītes krastos snaudošo 
kapitālu piecelt, izmantot, lai līdz ar labi 
paveiktu darbu Cesvaines vēsturē ierakstītu 
un secinātu – jā, barons Vulfs uzcēla pili, 
bet pašvaldības vadītāja ..... laikā uzsākta 
dabas atrakciju, vai kā nu viņu nosauktu, 
veidošana Cesvaines pils parkā.  Pilnīgi 
pamatoti, abiem taču tas gods pilsētiņas 
vēsturē ieiet pienāktos! Lai nu tā paliek 
kā viela pārdomām un risinājumam.        

Agrā rīta stundā, sagatavojušies mājup-
braukšanai, pateicāmies viesmīlīgajai Nor-
mandu ģimenei  un   devāmies  atceļā iepa-
zīt  Parīzi.  Kā jau iepriekš minēju, tad man, 
kā daudziem, ir ne tikai sapnis par Parīzi, 
bet  arī "veci rēķini".  Labākai sapratnei 
par šiem norēķiniem paskaidrošu. Pagāju-
šā gadu tūkstoša sešdesmitajos gados, kad 
padomijā uzceltā "dzelzs priekškarā" saka-
ros ar rietumu pasauli tomēr pavērās sīkas 
spraudziņas, pa kurām kādam izredzētam 
ļāva izspraukties uz rietumiem. "Laimes 
zemē" – padomijā audzinātam, politiski 
dresētam cilvēkam līdzjūtīgi skaidroja, ka 
dota iespēja paraudzīties, kā salīdzinājumā 
ar plaukstošo sociālismu tur rietumos pūst 
un bojā iet kapitālisms.  Iesniedzu pietei-
kumu iekšēji un ārēji stingri uzraudzītas 
tūristu grupas sastāvā doties uz Parīzi.  At-
teica. Teica – lai gan raugoties pēc padomi-
jas likumiem esmu Sibīrijā pāraudzināts un 
citviet  vēl piecus gadus piespiedu darbos 
labots, tomēr politiski-ideoloģiski  neesmu 
pietiekami noturīgs.  Un nelīdzēja nekādi 
skaidrojumi, ka gribētos pabūt vietā, kur di-
bināta pasaulē pirmā – Parīzes komūna, kur 
speciāli konstruēta gijotīna ierīce ar kuru 
darbļaužu asinssūcējiem cirstas galvas. Ar 
izdomu, publiski, Konkordijas laukumā, kā 
izrādē. Un ļoti humāni, knaukt! – viens mir-
klis – un "tautas ienaidnieku" galvas, pašu 
karali un karalieni ieskaitot, noripojušas  uz 
bruģakmeņiem.  

Angelika Berči – vecvectēva celtajā baznīcā
21. jūnijā no Liepājas ieradās 

arhitekta Paula Maksa Berči 
mazmazmeita Angelika, lai aplū-
kotu Cesvaines luterāņu baznīcu, 
kura pirms 140 gadiem uzbūvēta 
pēc viņas vecvectēva arhitekta 
Paula Maksa Berči projekta. 

Pārsteigta par apjomīgo un skais-
to celtni, viņa vēlējās uzzināt par 
baznīcas likteni abu pasaules karu 
laikā un pēc tam. Ar interesi viņa 
aplūkoja baznīcas iekštelpas un iz-
taujāja par bijušo un tagadējo baznī-
cas izskatu. Pateicībā par viesmīlīgo 
uzņemšanu un vēlēdama veiksmi 
luterāņu draudzei tālākā attīstībā un 
ērģeļu atjaunošanā, Angelika Berči 
atstāja ierakstu baznīcas apmeklē-
tāju viesu grāmatā. Angelika Berči 
dzīvo Berlīnē. Šovasar viņa divas 
nedēļas bija pavadījusi Liepājā, lai 
klātienē iepazītos ar savas dzimtas 

Foto no baznīcas arhīva
Angelika Berči (vidū) ar draudzes pārstāvēm.

Baiba Putniņa

veikumu. Diemžēl no vecvectēva 
saglabājusies tika viena fotogrāfija, 
taču Berči dzimtas bagātīgā arhīva 
dokumenti glabājas Liepājas Vēstu-
res un mākslas muzeja fondos.

Pauls Makss Berči bija Liepājas 
pilsētas galvenais arhitekts vairāk 
nekā 30 gadus (1871. – 1902.). 
Viņš ir projektējis gan mājas un 
greznas villas, gan baznīcas un uz-
ņēmumus, gan sabiedriskās ēkas un 
cietumu. Arī viņa dēls Makss Berči 
sekoja tēva pēdās, projektējot dau-
dzas Liepājas ēkas.Pēc P.M.Berči 
projekta būvētas trīs baznīcas 
– Liepājas sv. Annas baznīca, Ces-
vaines luterāņu baznīca un baznīca 
Lietuvā, Rokišķos. Pēc speciālistu 
atzinuma, visskaistākā un arhitek-
toniski visharmoniskākā izdevusies 
Cesvaines baznīca. Šo domu apstip-
rināja arī Angelika Berči.

Angelika Berči 
interesējās arī par 
sava brāļa Pētera 
Cesvaines apmeklē-
jumu. Kā atcerējās 
luterāņu draudzes 
pārstāve Dzidra 
Kalēja, P.M.Berči 
mazmazdēls kādas 
vācu tūristu grupas 
sastāvā pirms vai-
rākiem gadiem ap-
meklējis Cesvaines 
baznīcu.Liepājas 
laikraksts „Kurze-
mes Vārds” vēsta, 
ka 2000. gada maijā 
Pēteris Berči piedalī-
jies arī Berči dzimtas 
piemiņas plāksnes 
atklāšanā Liepājas 
Vecajos kapos.

Dzīves līkloči (nobeigums rakstam par Ainu Monaku)

Uldis Monaks – ļaudonietis, 
savējais Kraukļos

Ne mazāk spilgta personība ir 
Ainas vīrs Uldis Monaks (1933. 
– 2006.) Dzimis Ļaudonā – skrode-
ra Jāņa Monaka un mājsaimnieces 
Marijas ģimenē. Auguši trīs bērni: 
Indra, Vizma, Uldis. Māsiņa Vizma 
mirusi bērnībā. Māsa Indra Vītiņa, 
Kraukļu pamatskolas latviešu va-
lodas un vēstures skolotāja, kordi-
riģente, un mamma Marija mūža 
nogali pavadīja „Līcos” un atdusas 
Ķinderu kapsētā. U.Monaka mūža 
gājuma „Krauklēniešu” vadītāja 
Baiba Putniņa raksturo ar vārdiem: 
„Uldis Monaks – Latvijas un novada 
patriots, īsts kultūras cilvēks, čakls 
darbarūķis, cilvēks ar plašu redzes-
loku, sirsnīgs, ar dzīvīgu humoru 
apveltīts (skat. Cesvaines grāmata 
II, 2006, 21.lpp.), gādīgs, izdarīgs, 
viesmīlīgs.”

Kad nodibinās kolhozi, tēvu no-
zīmēja par pirmo kolhoza priekšsē-
dētāju. Uldis uzsāka mācības Ļau-
donas vidusskolā, bet 1950. gadā 
mirst tēvs. Jauneklis iestājas Rīgas 
1. arodskolā, kuras autoatslēdznie-
ka nodaļu beidz 1952. gadā. Vienu 
gadu strādā Kaļiņingradas apgabalā 
kara rūpnīcā. Tad seko karadienests. 
Nākamajā gadā sāk strādāt par at-
slēdznieku Kraukļu rūpkombinātā. 
1958. gadā apprecas ar Ainu Braslu. 
Pāriet darbā uz kolhozu „Miers” par 
kultūras nama vadītāju, neklātienē 
iegūstot režisora specialitāti Rīgas 
kultūras darbinieku tehnikumā. Pa 
vidu, trīs gadus, strādājis par mat-
rozi un motoristu uz zvejas kuģa 
„Forele”. Bijis vēlreiz kultūras 
nama vadītājs Kraukļos. Pēc nama 
likvidācijas – vadītājs, arī sargs 
Kraukļu mehāniskajās darbnīcās. 
Aizgājis pensijā 1993. gadā. Allaž 
rosīgs sabiedriskajā darbā. 

Ģimene, tradīcijas
Monaku ģimenē visi bija dar-

bīgi, izpalīdzīgi un sirsnīgi. Īpašs 
notikums bija dēla Gata nākšana 
pasaulē 1959. gada 8. jūlijā. Tā sa-
gādāja daudz prieka visiem „Līcu” 
iemītniekiem. Dēls auga ņiprs, 
zinātkārs un ap sevi mājās raisīja 
darbīgumu. Pirmās zināšanas ie-
guva no vecmāmiņas Paijas, Ulda 
mammas, no tantes Martas un 
onkuļa Jāņa. Aina ar pateicību pie-
min vīramāti, kas darba tradīcijas 

Uldis, Ulda mamma Marija ar Gati un 
Aina ap 1961.gadu.

Foto no muzeja arhīva

Aina Monaka (pa kreisi) un Baiba Putniņa 
"Krauklēniešu" ciemošanās reizē pie 

dziesmu teicējas Ainas Greķes Līvānos. 

Foto no muzeja arhīva

Ilga Holste

Kļūdas labojums. Iepriekšējā 
avīzes numurā foto redzami Modris, 
Aina un Uldis Braslas. Redakcija at-
vainojas Ainai Monakai. 

stiprināja arī mazdēlā: „Tieši Gatis 
mīļuma dēļ viņu iesauca par Paiju. 
Strādīga, gādīga, saprotoša, mīļa. 
Daudz lasīja, liela dziesmu teicēja. 
Viņai nebija viegli. Kā pati teica, 
ka aizvien zāļu nasta un pleciem, 
Gatiņš pie rokas. Lopi, māja – viss, 
viss gandrīz viņai vienai, jo mēs ar 
Uldi aizņemti darbos, kursos, mācī-
bās. Ai, kā viņa to spēja!” Kad Gatis 
sāka skolas gaitas, krustmāte Indra 
iemācīja dziedāt dziesmu „Uz skolu” 
klavieru pavadījumā. Gatis mācījās 
labi. Līdztekus piecus gadus patstā-
vīgi trīs reizes nedēļā apguva klar-
netes spēli Madonas bērnu mūzikas 
skolā. Muzikālās tradīcijas mājās pie 
klavierēm turpinājās. Vasarās Gatis 
strādāja: ravēja bietes, kad paaugās, 
strādāja kaltē. Pelnīja naudu skolai. 
Mācījās Cesvaines vidusskolā. Pēc 
tās absolvēšanas (1977.) sāka strādāt 
saimniecībā „Cesvaine” par šoferi, 
domu par studijām atliekot uz pēc-
armijas laiku. Aina atceras: „1978. 
gada 9. maija vakarā Gati pavadījām 
karadienestā. Pēc vakariņām ilgi at-
vadījāmies, vairākkārt atgriežoties 
istabā… Paijai bija šķitis, ka kāda 
balss ausīs zvana: „Nepārnāks, 
nepārnāks…” Pamazām skumjas 
atvairīja priecīgās vēstules un armi-
jas. Pateicība par dēla audzināšanu. 
Un tad skarbā nāves ziņa: Gatis 
Monaks miris 1979. gada 4. jūlijā. 
Zaudējām labu, mīļu, gādīgu dēlu, 
kas nebija ņēmējs, bet gan devējs. 
Saprotošs, labsirdīgs, izpalīdzīgs, 
ja ko solīja, izpildīja.” Nesenajā 
sarunā Aina uzsver, ka Gatis bijis 
padomju laika okupācijas upuris. 
Atcerējās, ar kādām sāpēm tēvs 
Uldis pārvedis dēlu cinka zārkā no 
tālās Blagoveščenskas. 

Grūti Ainai un Uldim bija palikt 
tikai par mājas soļa veicējiem. Un tā 
sešpadsmit gadus viņi abi darbojās 
folkloras kopā „Krauklēnieši.” Laiku 
piepildīja mēģinājumi, izbraukuma 
koncerti, tikšanās, dalība festivālos 
„Baltica”. Uldis vairākkārt piedalī-
jies  stāstnieku konkursos un ieguvis 
vislabākā stāstnieka titulu. Barkavā 
2006. gadā. Vairākkārt Ainas un 
Ulda roku un sirds darbi vēsturis-
kās mājas saglabāšanā vērtēti ne 
tikai tuvinieku un ciemiņu vidū. 
Izteikta Cesvaines domes pateicī-
ba konkursā „Sakoptākais objekts 
Cesvainē 2001.” Atzinīgi māju sa-
koptība vērtēta arī jaunā saimnieka 

Agra Braslas laikā. Uldis 
arvien atradis laiku paša 
rokām izgatavot kādu dā-
vaniņu, par ko saņēmēji 
allaž ir pateicīgi. Tādas 
piemiņas lietas sevišķi 
dārgas Ainai kļuvušas 
pēc Ulda pēkšņās aiz-
iešanas mūžībā 2006. 
gada 1. septembrī. Ulda 
piemiņai Aina ir iekār-
tojusi īpašu mapīti, kurā 
glabājas arī Ulda runas 
uzmetums, kas veltīts 
kārtējās „Krauklēniešu” 
sezonas noslēgumam 
1997. gadā, kurā ir šādi 
viņa vārdi: „Aiztecēja 
mans mūžiņš kā dzīparu 
kamzolītis, tur satinu 
savas dienas, ir baltās, 
nebaltās. Ir pagājis atkal 
viens no mūsu dziesmo-
tiem gadiem. Bijušas arī 
tumšas dienas, bet vai-
rāk ir to gaišo. Dziesma 
mums palīdz aizmirst 
nebūšanas un citas reņ-
ģu ēdāju rūpes, ar vārdu 
sakot, palīdz dzīvot. 
Spilgtā atmiņā pēdējais 
festivāls „Baltica – 97”, 
kur arī Kraukļu kopai 
bija savs uzdevums. 
Brīvdabas muzejā bija 
„jāapdzīvo” un jācienā  Vidzemes 
sēta, jāuzņem ārvalstu delegācijas. 
Vidzemes biezputras vārītāja bija 
mūsu kopas saimnieciskā vadītāja 
Asma Greidiņa. Līvija bija sagādā-
jusi akāciju medu. Paldies Baibai 
Putniņai par uzņēmību mūsu mā-
cīšanā. Tā dziesmas Kraukļu pusē 
dzīvo. Paldies „mātei” Asmai, kas 
nežēlo pūles, mūs turot kopā visus 
šos gadus."

Pārliecinājos, ka Ainas Monakas 
gara spēks uzveicis vājuma brīžus 
viņā. Viņa darbojas  – kurina māju, 
gādā par uzturu mājas remontētā-
jam, kārto dzimtas vēsturi. Aina  uz-
rakstījusi īpašu vēstuli konkursam 
„Labā zvaigzne Cesvainē – 2008”. 
Tajā ir rindas, kurās varam smelties 
labestību, sirdsgudrību: „Cesvaines 
Ziņās” izlasīju, ka tiek gaidīts ie-
teikums titulam „Labā zvaigzne.” 
No savas puses es iesaku skolotāju, 
krauklēniešu ļoti cienīto folkloras 
kopas vadītāju Baibu Putniņu. Viņa 
– mana labā zvaigzne jau divu gadu 

garumā. 2006. gada zaudēju vīru. 
Tie, kas kaut kādā mērā iepazinuši 
vientulību, noteikti varēs liecināt 
par Dieva gudrību un viszinību. Ne 
tikai nav labi, bet kādreiz pat ne-
panesami ir būt vienam. Dzīve var 
sākt likties lieka un nevajadzīga. 
No Baibas saņēmu mierinājumu, 
morālu atbalstu arī tad, kad izmisusi 
atraidīju labos cilvēkus vienu pēc 
otra. Baibas telefona zvans, siltais 
rokas spiediens, sarunas, apjautā-
šanās nomierina, dod cerību. Un tā 
pamazām esmu atjēgusies. Pateicība 
Baibiņai. No sirds vēlu viņai vese-
lību un Dievpalīgu.”  Dieva palīgu 
ari Ainai Monakai. 

(nobeigums)
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Biedrība "Mārtiņroze"

Cesvaines pašvaldība

Miruši
Igors Muktāns 
1966. – 2009.
Aivars Gusevs
1968. –  2009.

Pirms četriem gadiem Cesvaines 
internātpamatskolas pagalmā tika 
izveidots  bērnu rotaļu un atpūtas 
laukums, radot iespēju gan mūsu 
skolas skolēniem,  gan Cesvaines 
iedzīvotāju bērniem šūpoties gan 
šūpolēs, gan uz zirdziņa, šļūkt pa 
slidkalniņu, staigāt pa baļķi, savukārt 
pieaugušajiem pasēdēt uz soliem un 
papriecāties, ka  Cesvainē ir kāda sa-
kopta vietiņa, kur atpūsties. 

Diemžēl kulturālai atpūtai šo lau-
kumu izmanto reti un neesam laikam 
tik audzināti, lai cienītu otra darbu, 
kur nu vēl nepiesārņotu un saudzētu 
apkārtējo vidi. 

Veidojot laukumu, lielie papeļu 
koki, kas mūždien meta pūkas, tika 
nomainīti pret maziem bērziņiem,  
lai aug, lai kuplo, lai priecē. Skaisti 
– prieks pašiem un apkārtējiem, taču 
tik ilgi, kamēr kopīgi protam priecā-
ties un cienīt otra darbu. Jau pirmajā 
gadā, kad tika izveidots rotaļu un 
atpūtas laukums, tika nolauzti trīs 
bērziņi. Iestādījām jaunus kociņus, 
atsējām. Priecājāmies, ka bērziņi 
aug, tiecas pretī debesīm un kuplo, 
spītējot regulāriem postījumiem. Bet 
ko darīt, kad notiek tas, kas redzams 
fotogrāfi jā? Šāds skats rotaļlaukumā 
mūs sagaidīja kādā jūnija rītā. Ne-
saprotam, kuram traucēja bērziņš? 
Nežēlīgi nolauzta bērza galotne un 
nomesta turpat uz tuvākā sola. Varam 
tikai zīlēt, kuram traucēja augošais 
kociņš, jo bērziņš taču pats šiem 
vandāļiem ceļā nestājās. 

Regulāri nākas labot arī šūpo-
jošos zirdziņus, kas tiek nolauzti, 
neskatoties uz to, ka to konstrukcija 
vairākkārt ir uzlabota. Rodas vien 
jautājums – vai tiešām nav cita veida, 
kā izlādēties? Vai nemākam un ne-
zinām, kā uzvesties? Arī atkritumus 
ir grūti iemest atkritumu tvertnē, 
kas izvietotas pie atpūtas laukumā 
šim nolūkam. Zālājs piemēslots ar  
saulespuķu sēkliņu čaumaliņām. 

Žēl, ka tuvojoties Cesvaines 800 
gadu svinībām, nākas sastapties ar 
šādām lietām, jo, kā mēdz teikt, 
viena darvas pile var sabojāt visu 
medus mucu. 

Tādēļ aicinām – nebojāsim Ces-
vaines skaistumu, cienīsim cits cita 
darbu un priecāsimies par to, ko paši 
esam radījuši un sakopuši, jo mēs to 
varam.

DzimušiKuram traucēja?

Ilze Āboliņa, skolotāja

Madonas mednieku un 
makšķernieku biedrības rī-
kotajās šaušanas sacensībās, 
kas notika 13. jūnijā Praulie-
nā, kā ik gadu, noskaidroja 
labākos mednieku kolektīvus 
un precīzākos šāvējus. Tajās 
Cesvaines mednieku, mak-
šķernieku kolektīvs izcīnīja 1. 

Izīrē vienistabas dzīvokļus 
Cesvaines centrā. T.26589584

Apbedīšanas birojs "Krus-
taceles" Cesvainē, Pils ielā 1a 
(virs pasta) sniedz pakalpoju-
mus. Strādājam visu diennakti. 
Pilns apbedīšanas serviss. 
Tālr. 26399673

Pamatinformācija
Aģentūras izveidošanas mēr-

ķis: Aģentūra ir izveidota, lai 
īstenotu tūrisma nozares attīstī-
bu pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.

Aģentūras funkcijas:
• nodrošināt Cesvaines pa-

švaldības administratīvās terito-
rijas kultūrizglītojošo pasākumu 
publicitāti;

• īstenot koordināciju un sadar-
bību starp tūrisma uzņēmējiem 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā;

• īstenot pasākumus, kas veici-
na tūrisma produktu pārdošanu;

• nodrošināt tūrisma objektu 
pieejamību un apskati pašval-
dības administratīvajā teritorijā;

• piesaistīt finanšu līdzekļus 
tūrisma attīstībai.

Aģentūras juridiskais statuss un 
struktūra – pašvaldības aģentū-
ra „Cesvaines tūrisma centrs” 
(turpmāk tekstā – Aģentūra) 
ir Cesvaines pilsētas ar lauku 
teritoriju domes pārraudzībā 
esoša pašvaldības iestāde, kuras 
darbību uzrauga izpilddirektors. 
Aģentūras darbu vada direktors, 
kuru amatā apstiprina aģentūras 
dibinātājs likumdošanas aktos 
noteiktajā kārtībā. Aģentūrā 
2008.gadā pastāvīgi nodarbināti 
3 darbinieki – aģentūras direkto-
re, speciāliste muzeja jautājumos 
un grāmatvede, 4 līgumdarbinie-
ki – gidi. 

Aģentūras darbības plānotie 
rezultāti un to izpildes izvēr-
tējums.

Aģentūra izveidota 2008.gada 
4. jūnijā un pārskats aptver 7 
darbības mēnešus. Pirmkārt, 
tika sakārtotas darbībai nepie-
ciešamās lietas – reģistrācija, 
bankas konts, rekvizīti, zīmogi, 
e-pasts utt. Tika precizēts un 
domē apstiprināts aģentūras 
nolikums. Cesvaines pilī orga-
nizēta gidu darbība, vadītas eks-
kursijas, uzsākta Cesvaines pils 
apmeklētāju detalizēta uzskaite. 
Klientiem nodrošināta savlaicī-
ga un pieejama informācija par 
pakalpojumu saņemšanas iespē-
jām, klienta tiesībām un tūrisma 
objektiem Cesvainē un apkārtnē. 
Par norisēm aģentūrā un pilī visā 
pārskata periodā sabiedrība in-
formēta laikrakstos „Stars” un 
„Cesvaines Ziņas”, mājas lapā 
www.cesvaine.lv. 

Aģentūra 2008.gadā sniegusi 
šādus publiskos pakalpojumus:

• Pils apmeklētāju un tūristu 
grupu koordinācija, nodrošinā-
šana ar gida pakalpojumiem,

• Tūrisma pakalpojumu rek-
lāma,

• Ieejas biļešu tirdzniecība 
Cesvaines pilī (Ls 0,80 pieaug-
ušajiem un Ls 0,50 bērniem),

• Pils telpu iznomāšana kāzu 
pasākumiem (Ls 20 stundā),

• Suvenīru un informatīvo ma-

Tūrisma centra 2008. gada pārskats
teriālu pārdošana.

Muzejs turpina vākt, glabāt, 
pētīt un popularizēt garīgās, 
materiālās kultūras vērtības par 
Cesvaines pilsētas un tās lauku 
teritorijas vēsturi.

Muzeja darbības rezultāti 
2008.gadā

• Sadarbībā ar programmētāju 
un kultūrvēsturnieku Pēteri Me-
žuli ir izveidota muzeja elektro-
niskā datu bāze, darbs turpinās.

• Sagatavoti un redaktorei Da-
cei Zvirgzdiņai sniegti materiāli 
piemiņas grāmatas sagatavošanai 
par mācītāju Albertu Vītolu.

• Muzejs ieguvis īpašumā 
A.Vītola rakstāmgaldu un 
krēslu. 

• Noorganizēta tikšanās un 
turpinās sadarbība ar nacionālā 
partizāna Kārļa Krēmera bēr-
niem, mazbērniem.

• Muzejs saņēmis dāvinājumu 
no Dainas Auniņas LVL 1000, 
iegādāta tehnika muzeja krāju-
ma popularizēšanai: portatīvais 
dators, projektors, DVD atska-
ņotājs.

• No Okupācijas muzeja iegā-
dātas grāmatas „Aizvestie” visas 
trīs daļas un 4 DVD fi lmas: 3 at-
miņu stāsti par Krēmeru dzimtu 
un likteņiem un pieminekļa 
atklāšana nacionālajiem partizā-
niem Kraukļos 2007.g. rudenī.

•Turpināta sadarbība ar Ces-
vaines vēstures pētniekiem 
(A.Vīksnu, G.Īvānu, I.Holsti, 
Madonas muzeju u.c.). No 
A.Vīksnas saņemti pētījumi par 
Grašu Kālenu dzimtu un atmi-
ņas par skolas gadiem Cesvainē. 
Pārrakstīti un apkopoti G.Īvāna 
muzejam iesniegtie materiāli.

• Veikta Cesvaines pils materiā-
lu izpēte 2 arhīvos:

– Latvijas valsts kinofotofono 
fondu dokumentu arhīvā Šmerļa 
ielā 5, Rīgā,

– Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas Pie-
minekļu dokumentācijas centrā 
Klostera ielā 5/7, Rīgā.

• Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzeja restauratore 
K.Kļaviņa-Vilcāne atjaunojusi 
17 arheoloģijas, 8 dažādus 
priekšmetus (plakāts, karte, 
vējlukturis, zvans u.c.). 

• Papīra, ādas un pergamenta 
restauratore Ārija Ubarste tur-
pina darbu pie Dzelzavas (Sel-
sau) zemju kartes (1869.gads) 
restaurācijas.

• Sagatavotas 2 foto slīdrādes 
„Cesvaines vidusskolēni 70. 
gadu 2.pusē” un „Cesvaines pils 
2008.gadā”. Interesentiem sa-
gatavotas un novadītas vairākas 
slīdrāžu prezentācijas. 

• Izstādes sagatavojot, veikti 
telpu attīrīšanas darbi. 

• Novadītas vairākas muzeja 
stundas Cesvaines vidusskolas 
audzēkņiem.

Izstādes:
• Piemiņas izstāde Albertam 

Vītolam sakarā ar viņa 120 
gadu jubileju,

• Izveidotas 2 jaunas informā-
cijas planšetes par pils plāniem 
un arhitektu Grīzebahu,

• Muzeja krājuma telpā vit-
rīnās izlikti atjaunotie muzeja 
priekšmeti (arheoloģijas lietas, 
karte, plakāti, leģionāru lietas) 
un jaunākie ieguvumi.

Pieredzes apmaiņa:
1. Starptautiskā konference 

„Meklējot etniskās pašapziņas 
atspulgus tautas apģērbā 12. 
– 21.gs.” Madonā 24.oktobrī.

Finansējums un izlietojums
Ieņēmumi
Dotācija – Ls 7559,
par pils apskati – Ls 4144,
citi – Ls 130,30.
Kopā Ls 11833,30
Izdevumi
Atalgojums – Ls 7818,18,

darba devēja soc. nodoklis Ls 
1776,40,

maksa par pakalpojumiem  Ls 
96,18,

materiālu un izventāra iegāde  
Ls 347,76,

krājumu vērtības izmaiņas Ls 
117,79,

uzņēmuma ienākuma nodoklis 
Ls 252.

Kopā Ls 10408,31.
Naudas atlikums uz 

1.01.2009.g. – Ls 2010,40. 
Aģentūrai nav kredītsaistību. 

Plāni 2009. gadam
Pārskata gadā ir veikti daudzi 

nepieciešami pasākumi, lai 
aģentūra 2009.gadā funkcio-
nētu un attīstītos. Paredzēts 
paplašināt aģentūras funkcijas 
un uzdevumus, lai darbība ap-
tvertu vairākas tūrisma nozares 
un jomas. Plānots pastiprināti 
strādāt pie visu Cesvaines 
teritorijas tūrisma uzņēmumu 
sadarbības iespēju attīstīšanas, 
jaunu pakalpojumu izveides, 
tūrisma piedāvājumu veidoša-
nas un mārketinga pasākumu 
aktualizēšanas. 

Pakalpojumu kvalitātes uzla-
bošanai plānots pieņemt darbā 
jaunus gidus, kas strādātu Ces-
vaines pilī un Cesvainē, apmā-
cīt un paplašināt zināšanas par 
tūrisma jomā notiekošo. Gidi 
aktīvi līdzdarbotos aģentūras 
ikdienas darbos un ne tikai vadī-
tu ekskursijas, bet arī piedalītos 
maršrutu, informatīvo materiā-
lu un piedāvājumu sagatavo-
šanā. Tas palīdzētu efektīgāk 
izmantot darbaspēka resursus 
uzstādīto mērķu sasniegšanai. 
Papildus tam plānots apmeklēt 
seminārus un konferences, kas 
informē par jaunumiem vai 
papildina zināšanas konkrētos 
jautājumos. 

Ilze Kalna-Elksniņa, 
p/a „Cesvaines tūrisma 

centrs” direktore

Sirsnīgi sveicam Valēriju Dzerkali jubilejā! 
Esiet vienmēr tikpat smaidīga un optimistiska! 

Jūsu pozitīvais starojums mūs visus spēcina un 
mierina. Stipru veselību un

daudz baltu dieniņu!

V.Poļaka-Rikveile

Maiga, Ausma, Daina, Klaudija, Inese, Mudra, 
Rudīte, Anita, Aina, Antonija, Koļa, Rudņevu un 
Rozenbergu ģimenes

Sveicam mūsu vasaras jubilārus Agitu 
Auzāni, Ritmu Rozīti un Astrīdu Briedi! 

Kolēģes Cesvaines PII

Sirsnīgi sveicam mūsu bijušo skolotāju Āriju 
Vīksnu skaistajos šūpļa svētkos! Vēlam veselī-
bu, dzīvesprieku vēl daudzus daudzus gadus!

K.Apškrūma

Cesvaines PII arodorganizācija

Arvis Strāķis
Renārs Šivcāns
Ernests Skride

(jūlijā)
(jūlijā)

Laulāti
Juris Beitāns un Sandra Beitāne
Vladislavs Ribakovs un 
       Edīte Pētersone (jūnijā)

Apsveikumi 
Reizēm dzīves ritums ir tas, 
Kas iemāca pareizi dzīvot un just.

Sveicam Ārijas kundzi dzīves dižajā jubilejā! 
Krasta ielas 5 iedzīvotāji

Cesvainieši šauj visprecīzāk
vietu, aiz sevis atstājot Ļaudo-
nas, Aronas, Kusas, Sarkaņu, 
Barkavas, Mētrienas, Lubānas 
un Praulienas kolektīvus. Ces-
vaines komandā startēja un pa 
„skrejošo mežacūku” šāva Ai-
vars Stradiņš, Rūdolfs Eglītis 
un Sarmis Rakuzovs. 

Krāj savā dvēseles traukā visu gaišo
Un neturi to vienmēr tikai sev,
Bet arī citiem atļauj gaismu pasmelt,
Un nepietrūks tad it nekad tās Tev.  

Skaistajos šūpļa svētkos sveicam
Valēriju Dzerkali un vēlam stipru veselību 
un daudz prieka dzīves turpmākajos gados! 

Dzīve, neprāte, trauksmaini steidzas,
Kā putni aši, kā negantnieks vējš.
Saulainā puse pazib un beidzas
Tā kā zibenīgs blāzmojums spējš.
Notver mirkli saulainā pusē,
Turi aiz zelta maliņas to:
Pietiks tās laimes blāzmas pusē,
Kas, laižot caur pirkstiem, atstaro.  

Es gadus tā kā ziedus vāzē lieku  – 
Tur pļavas pīpene un jasmīnzars,
Tur skaidra purene un sārta roze,
Un naktsvijoles reibinošais gars.
Un vēl, un vēl –  tik pilns mans klēpis,
No krāšņuma un smaržām galva reibst.
Ne aprakstīt, ne izstāstīt, cik prieka...

Sudraba miglai ir savi vārdi,
Kuri to sudrabā tin.
Arī cilvēku netrūkst joprojām,
Kuri šo valodu zin.
Pasakot labu, uzklausot labu,
Neredzams starojums
Dzīvespriekā iekrāso dienu,
Dāvinot sudrabu mums. 

Tikai vienu zeltainu smaidu
Paņem plaukstā un draugiem dod.
Tikai vienu pūkainu domu  
Savā darba ikdienā rod.
Tikai pilienu savējā prieka
Neliedz draugam, kam dvēsele raud.
Tikai sapņu un cerību staru  
Atstāj savējai sirdij – lai plaukst! 

Nozīmīgās dzīves gadskārtās sveicam:
90 gados – Āriju Vīksnu, 85 gados  –

Mariju Račko, 80 gados – Valēriju Dzerkali, 
Fevroniju Skačkovu un Pēteri Romānu!


