Augusts 2010. gads

Gaidām skolā
Skaistā vasara nemanot
ir paskrējusi, un skolēni apņēmības pilni pošas mācīties
nākamajā klasē. Kā viņiem tur
klāsies, atkarīgs vispirms jau no
katra paša, bet mazsvarīgi nav
apstākļi, ko skolēns diemžēl nevar ietekmēt. Lai uzzinātu, kas
gaidāms jaunajā mācību gadā,
ielūkosimies visās četrās Cesvaines izglītības iestādēs. Prognozes,
problēmas un vēlējumus avīzei
izteica Cesvaines vidusskolas direktors Didzis Baunis, Cesvaines
internātpamatskolas direktore
Anita Kanča, Cesvaines vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja Skaidrīte Aveniņa un
Cesvaines mūzikas un mākslas
skolas direktore Inta Stiene.
Cesvaines vidusskolā lielas
izmaiņas šajā mācību gadā nav
gaidāmas. Priecē patīkamas ziņas – gan pirmās, gan desmitās
klases būs divas. Par to paldies
skolēnu vecākiem no citiem novadiem, kuri izvēlējušies bērnus
skolot Cesvainē. Diemžēl dēļ
demogrāfiskās situācijas valstī
skolēnu skaitam ir tendence samazināties. Pagājušajā mācību
gadā skolā mācījās 404 skolēni,
šogad būs mazāk.
1. septembrī pēc svinīgā pasākuma direktors Didzis Baunis
aicina apmeklēt vecāku sapulci,
kur viņš iepazīstinās ar dažādām
skolas aktualitātēm un vecāki
varēs uzdot jautājumus.
Šajā mācību gadā skolā sākusi
strādāt jauna medmāsa – Baiba
Briede. Skolēnu estrādes grupai
būs cits vadītājs.
Skolas vadību sarūgtina finan-

Sveicam skolēnus, skolotājus
un vecākus, jauno mācību
gadu uzsākot!

sējuma trūkums
plānotajiem darbiem: „Skumji,
ka trūkst naudas,
lai pabeigtu sporta
zāli, un tās ielietie
pamati bojājas.
Joprojām ceram
uz
Satiksmes
ministrijas atbalstu un gaidām
pozitīvu atbildi,
lai izbūvētu ceļu
gar skolu" – rūpes pauž Didzis
Baunis.
Cesvaines
internātpamatskolas direktore
Anita Kanča
pastāstīja, ka jaunajā mācību
gadā skolā uzsāks īstenot trīs
speciālās izglītības programmas:
1. Skolēniem ar mācību traucējumiem (disleksija u.c);
2. Skolēniem ar garīgās
veselības
traucējumiem;
3. Skolēniem ar garīgās attīstības
traucējumiem (tāda kā ir Dzelzavas speciālajā internātskolā).
„Skolēni mācīsies integrēti. Tas būs liels izaicinājums
visam pedagogu kolektīvam, bet esam tam gatavi.
Skolēnu skaitā lielas izmaiņas
nav prognozējamas. Ja mācību
gadu noslēdzot mums bija 97
skolēni, tad uz šo brīdi esam
101. Bet vēl jau pieteikšanās
nav beigusies. Runājot par problēmām – pamatā tās ir divas
– skolēnu skaits un finansējums.
Pēc jaunā finansēšanas modeļa
skolēns ir kļuvis par preci un

apkopo un iesniedz Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu
ministrijā, lai valdībai lūgtu
kompensēt zaudējumus.
Diskusijas gaitā Cesvaines
novada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats uzdeva jautājumu par
elektrības piegādes traucējumiem
novadā, stāstot, ka divu nedēļu
laikā pēc vētras „Latvenergo”
nevar nodrošināt ar elektrību, un
ierosināja ministram par to runāt
valdības līmenī.
Cesvainē ministrs apmeklēja
Cesvaines domi, kur noklausījās
nodibinājuma „Madonas novada
fonds” vadītājas Jogitas Baunes
un biedrības „Preiļu rajona partnerība” priekšsēdētājas Silvijas
Dreijeres stāstījumu par darbības
stratēģiju un projektu vērtēšanas
kritērijiem. Ar biedrību darbību,
problēmām un ieteikumiem ie-

Cesvaines izglītības
iestāžu vadītāju vēlējumi
jaunajā mācību gadā
Didzis Baunis
Skolēniem – centību mācīties, lai gūtu
maksimāli labus rezultātus, jo laba izglītība
ir pamats pilnvērtīgai dzīvei. Skolotājiem
– gandarījumu par labi paveikto darbu un
lai patīkamo brīžu būtu daudz vairāk nekā
skumjo. Vecākiem vēlu priecāties par savu
bērnu sasniegumiem, lai ik dienas jūs pavada sapratne ģimenē un izdodas iecerētais!

Gunas Graudiņas foto

Pirmajā septembrī gājienā uz skolu (2009).
bieži vien pašvaldības dažādiem
ne visai godīgiem ceļiem atrunā
vecākus no internātskolas pakalpojumu izmantošanas, it īpaši,
ja šī skola neatrodas pašvaldības
teritorijā, aizmirstot to, ka vecāks
ir vienīgais, kurš izvēlas skolu
savam bērnam. Šāda atsevišķu
apkārtējo pašvaldību nostāja sarežģī skolēnu komplektāciju. Ja
bērns uz internātskolu atnāk pēc
vairāku gadu „sēdēšanas” vienā
un tajā pašā klasē vai, ja ir vēl
ļaunāk – ilgstošas klaiņošanas,
skolotājiem ir jāveic brīnums,
lai panāktu, ka bērns veiksmīgi
iekļaujas skolas darbā un iegūst
apliecību par pamatizglītību.
Diemžēl ne vienmēr tas izdodas.
Finansējums, protams, ir cieši saistīts ar bērnu skaitu, bet tā apjoms
atlikušajiem četriem mēnešiem

būs zināms tikai septembra sākumā, kas rada zināmu spriedzi."
Cesvaines mūzikas un
mākslas skolas direktore Inta
Stiene paredz, ka: "Pamatojoties
uz finansējuma līgumu ar KM,
jaunajā mācību gadā prognozējam saglabāt iepriekšējo audzēkņu skaitu – mūzikas nodaļā 47,
mākslas nodaļā 60.
Kaut gan pārdzīvojam vispārējo finansiālo krīzi un iesākto
Profesionālās ievirzes izglītības
reformu, cenšamies saglabāt esošās skolotāju darba vietas, taču ar
ļoti samazinātu atalgojumu. Mūzikas un mākslas jomā strādājošie skolotāji parasti ir savas lietas
entuziasti, tāpēc, cerot uz Latvijas
valsts saprātīgu attieksmi pret šo
jomu, pagaidām pacietīgi iegulda

Zemkopības ministrs Cesvainē
19. un 20. augustā Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
atradās darba vizītē Madonas
novadā, kur iepazinās ar vētras nodarītajiem postījumiem,
apmeklēja vairākas zemnieku
saimniecības, tikās ar lauksaimniecības speciālistiem,
mežsaimniekiem, pašvaldību
pārstāvjiem un citiem.
Madonas mūzikas skolā ministrs tikās ar lauksaimniekiem,
zemniekiem, pašvaldību pārstāvjiem. Klātesošos interesēja
jautājumi par ES finansējumu,
tiešajiem maksājumiem, nodokļu atvieglojumiem un citiem
jautājumiem, uz kuriem ministrs
sniedza atbildes.
Vētra Madonas novadā nodarījusi lielus postījumus gan
dzīvojamām ēkām, gan ražošanas
uzņēmumiem. Vētras postījumus
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Gunas Graudiņas foto

Ministrs apskata lauku saimniecības "Jurguci" ganāmpulku.
pazinās Lauku attīstības atbalsta
departamenta direktore Liene
Jansone. Vizītes noslēgumā
Dūklava kungs Cesvaines no-

vadā apmeklēja jātnieku sporta
klubu "Pakavi" un lauku māju
„Jurguci”.
Guna Graudiņa

Anita Kanča
Paldies pārējām Cesvaines izglītības
iestādēm par veiksmīgo sadarbību aizvadītajā gadā.
Lai skolu telpas pildās ar talantīgiem,
zinātkāriem, mācīties un darboties gribošiem bērniem. Lai jaunais mācību gads
ir interesants un panākumu pilns! Lai vasarā uzkrāto spēku pietiek visam mācību
gadam! Lai kolektīvos valda saticība un
labas domas!
Vecākiem novēlu izvērtēt situāciju
reāli un izvēlēties bērnam visatbilstošāko mācību iestādi. Saprast, ka svarīgi
ir ne tikai skolas prestižs sabiedrībā,
bet arī vecāku finansiālās iespējas nodrošināt visas skolas izvirzītās prasības. Atcerēties, ka nepaēdis bērns arī ļoti prestižā skolā
nebūs spējīgs sekmīgi mācīties, bet mācības
internātskolā ir viena no valsts piedāvātajām palīdzībām trūcīgajām ģimenēm.
Darbiniekiem – vislielākais paldies
par jau paveikto, par spēku un drosmi darīt šo nebūt ne vienkāršo darbu.
Lai pietiek pacietības, miera un sirds
gudrības ikdienas nestandarta situācijās
atrast pareizo risinājumu! Lai izdodas un
piepildās viss ieplānotais!
Inta Stiene
Vēlos vēlreiz teikt pateicību un uzslavu
audzēkņiem, viņu vecākiem, skolotājiem
par dziļo mūsu sistēmas pārmaiņu izpratni
un vēlmi pēc iespējas kvalitatīvāk veikt
mūsu kopīgo darbu, lai nākotne nestu
gandarījumu par paveikto. Īpašu atzinību
pelna mūsu novada dome par izpratni un
iedziļināšanos pārmaiņās pēc būtības. Tāpēc varu tikai pievienoties kultūras ministra
Inta Daldera daudzkārtējiem pateicības vārdiem pašvaldībām par darbību krīzes situācijā. Arī visi darbinieki pašaizliedzīgi un ar
atbildību veic savus pienākumus, lai mūsu
skolas darbība ikdienā un svētkos būtu patīkama kolektīvam un skolas viesiem.
Skaidrīte Aveniņa
Lai labklājība mūsu valstij Latvijai, jo
tikai no stipras, pārtikušas valsts ir atkarīga
visu mūsu pilsoņu dzīve, iespēju, vēlmju,
sapņu īstenošana!
Lai Cesvaines novads kļūst par attīstītu,
plaukstošu novadu ar jaunām darba vietām,
jauniem cilvēkiem, ar jaunām, stiprām ģimenēm – tas ir galvenais garants Cesvaines nākotnei!
Jaunajā mācību gadā novēlu visiem,
kuri ir iesaistīti izglītības procesa norisēs,
radošu, veselīgu sadarbību vienam ar otru,
labestību, iecietību savstarpējā saskarsmē
un veiksmi personīgajā dzīvē!

5. augusta domes sēdē
•

Ekonomiste Gunita Alksne deputātus iepazīstināja ar izmaiņām domes budžetā. Izdeva saistošos noteikumus Nr.6 „Par
grozījumiem Cesvaines novada domes 2010. gada 4. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 2 „Cesvaines novada domes 2010.
gada budžets”.
Izveidoja vienu amata vietu – projektu koordinators ar amatalgu Ls 470 mēnesī un 0,5 amata vietas – teritorijas plānotājs
ar amatalgu Ls 340 ar 2010. gada 1. septembri.
Deputāti uzklausīja pensionāru Ināras Muižnieces un Ilzes
Līcītes informāciju par iespēju piedalīties projektā „Senioru
ceļš”, kura atbalstīšanas gadījumā pensionāriem un ne tikai
būtu iespēja darboties radoši, realizēt savu produkciju un darīt
citas lietas. Atbalstīja Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” piedalīšanos projektā
„Senioru ceļš”.
Atkārtotai iesniegšanai Satiksmes ministrijā izstrādāts projekta
„Madonas ielas posma rekonstrukcija Cesvainē”, apakšaktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus
Rīgas”, kura izmaksas ir Ls 234 768, no kura pašvaldības
līdzfinansējums ir Ls 61 040, tajā skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībai Ls 7043. Deputāti atbalstīja piedalīšanos šajā
projektā.
Piekrita izstrādāt projektu pašvaldības administrācijas ēkai
Pils ielā 1 a klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās,” kas paredz
minētās ēkas siltināšanu.
Piekrita izstrādāt projektu „Speciālistu piesaiste Cesvaines novada domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai” aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas
reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros, paredzot
tajā projektu vadītāja un teritorijas plānotāja piesaisti.
Domes projektu koordinatore Iveta Raimo pastāstīja, ka
projekts ir uzrakstīts un iesniegts Valsts reģionālās attīstības
aģentūrā un pašvaldība plāno izsludināt konkursu uz divām
amata vietām – uz 0,5 slodzi – teritorijas plānotāju un uz slodzi
– projektu koordinatoru.
Izveidoja Tautas nama ēkas rekonstrukcijas darbu ekspluatācijā
pieņemšanas komisiju.
Izveidoja energoefektivitātes paaugstināšanas darbu Cesvaines
novada vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē ekspluatācijā
pieņemšanas komisiju.
Piekrita izslēgt no domes pamatlīdzekļu uzskaites nolietojušos
datortehniku.
Izdeva saistošos noteikumus Nr. 7 „Par aizliegumu audzēt
ģenētiski modificētos kultūraugus Cesvaines novadā”, kas
stājas spēkā ar š.g. 15. septembri un darbojas piecus gadus.
Apstiprināja a/s „Latvijas Krājbanka” ziedojumu Ls 1000 izlietošanu Cesvaines parka svētku organizēšanas izdevumiem:
koncerti, balle Ls 502, vizuālais noformējums Ls 56, brīnumlaternas Ls 52, laivu noma, kokmateriāli Ls 106, reklāma Ls
284.
Apstiprināja Ķinderu kapu ziedoto līdzekļu Ls 106,30 izlietošanu pļaujmašīnas iegādei kapu kopšanai.
Apstiprināja Cesvaines vidusskolas audzēkņu uzturēšanas
izmaksu tāmi 2010./2011. mācību gadā. (Skatīt tabulu).
Apstiprināja vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes piecgadīgo un sešgadīgo audzēkņu uzturēšanas izmaksu tāmi
2010./2011. mācību gadā. (Skatīt tabulu).
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Atalgojumi
VSOI
Komandējumi un dienesta
braucieni
Pakalpojumi
Materiāli, energoresursi un
inventārs līdz 150 Ls
Kārtējie remonta izdevumi
Grāmatu un žurnālu iegāde
Kopā
Audzēkņu skaits
Izmaksas uz 1 audzēkni
gadā
Izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī

Vidusskola Pirmsskolas
izgl. iestāde
107948
25295
26005
6094
1330

50

25168

1255

57170

9630

1225
743
219589
397

683
71
43078
61

553,12

706,19

46,09

58,85

23. augusta ārkārtas
domes sēdē
•

2010.gada 23.augusta ārkārtas domes sēdē apstiprināja Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam
grozījumu redakciju kā galīgo redakciju un nolēma to nosūtīt Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai.
Izveidoja Ugunsnovērošanas torņa Brīvības ielā 30, Cesvainē,
Cesvaines novadā ekspluatācijā pieņemšanas komisiju.

•
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Cesvaines novada domes 2010.gada 5.augusta saistošie noteikumi Nr. 6

Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos nr. 2
„Cesvaines novada domes 2010.gada budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu.

1.Palielināt Cesvaines novada domes 2010.gada pamatbudžeta ieņēmumus par 48775 latiem un apstiprināt 1 894 633 latu
apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
2.Palielināt Cesvaines novada domes 2010.gada pamatbudžeta izdevumus par 50419 latiem un apstiprināt 2 004 127 latu
apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.
domes priekšsēdētājs V.Špats
1.pielikums

Cesvaines novada domes pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2010.gadam (latos)
Naudas līdzekļu atlikums 01.01.2010. Ls 179439.-

Apstiprinātais
gada plāns

Grozījumi

Apstiprinātais
gada plāns ar
grozījumiem

1 845 858

48 775

1 894 633

Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi

666 106
656 063

5 341
800

671 447
656 863

Tiešie nodokļi
Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales konta
Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada ieņēmumiem

656 063
8 454
606 228

800
0
0

656 863
8 454
606 228

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

32 448

0

32 448

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi

3 300

0

3 300

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

5 133

800

5 933

500

0

500

IV Nenodokļu ieņēmumi
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai
kredītiestādēs
Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas
Bankā) vai kredītiestādēs
Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to
kopiju saņemšana
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Pārējie naudas sodi
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas
(licences)
Maksājumi tranzītā domei

10 043

4 541

14 584

800

0

800

45

-45

0

800

0

800

500
180
35
1 000

0
0
0
0

500
180
35
1 000

20

12

32

0

863

863

Maksājumi tranzītā sociālās aprūpes nodaļai
Pārējie nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā-veselības apdrošināšana
Citi nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi starpnovadu represēto konferencei
Dažādi ieņēmumi
Kredīts tautas nama un bibliotēkas renovācijai
Kredīts tautas nama iekštelpu rekonstrukcijai
Kredīts pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai
V Transfertu ieņēmumi
Dotācija pedagogu darba samaksai – mūzikas un mākslas skola
Dotācija mācību grāmatu iegādei
Dotācija brīvpusdienām
Dotācija bērnu namam
Dotācija par iemītniekiem pansionātā
Dotācija interešu izglītībai
No Labklājības ministrijas ieskaitītā dotācija par GMI un dzīvokļa pabalsta atmaksu
Mērķdotācija bibliotēku nodrošināšanai ar bezmaksas internetu un datoru izmantošanu
Dotācija pedagogu darba samaksai – vidusskola
Dotācija pedagogu darba samaksai – internātpamatskola
Dotācija internātpamatskolai
Dotācija 5,6-gadīgo apmācībai
Mērķdotācijas izglītības pasākumiem – dabas zinātņu kabinetiem
Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Vides ministrija – maksājums energoefektivītātes paaugstināšanas projektam

0

7

7

0

560

560

5 699
940
24
57 000
52 823
29 000
940 428
32 922
280
2 800
54 000
9 000
10 524
13 100
816
196 888
100 688
104 661
15 160
0
303 285
506

3 121
0
23
0
0
0
40 482
0
0
0
0
0
-10 524
3 460
0
10 524
0
0
0
4 769
0
0

8 820
940
47
57 000
52 823
29 000
980 910
32 922
280
2 800
54 000
9 000
0
16 560
816
207 412
100 688
104 661
15 160
4 769
303 285
506

23 000

0

23 000

13 640

1 353

14 993

9 158

0

9 158

50 000
100 501
244
7 000
32 000
66
4 275
200
5 000
300
10
600
350
400
1 200
52
40
100
1 750
36
68
541
300
197
8
10

30 900
2 952
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
0
-10
0
0
10
0
0
10
0
0

80 900
103 453
244
7 000
32 000
66
4 275
200
5 000
300
10
600
350
400
1 200
91
40
90
1 750
36
78
541
300
207
8
10

Nosaukums
KOPĀ IEŅĒMUMI

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi

Lauku atbalsta dienests – dotācija kultūras namam un Cesvaines bibliotēkai
Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai – bezdarbnieki
Ieņēmumi par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto
projektu īstenošanai (internātpamatskola)
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi
Ieņēmumi no vecāku maksām 2009
Skolas kafejnīcas ieņēmumi
Ieņēmumi no vecāku maksām – ēdināšana
Uzturmaksa internātpamatskolā 2009.g.
Vecāku līdzfinansējums par mūzikas un mākslas skolu
Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu
Par ēdināšanu sociālās aprūpes nodaļā
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem- dome
Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem -internātpamatskola
Ieņēmumi par telpu nomu – dome
Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola
Ieņēmumi par nomu – sporta zāle
Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa
Ieņēmumi par telpu nomu – pils
Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola
Ieņēmumi par telpu nomu – mūzikas un mākslas skola
Ieņēmumi par telpu nomu – internātpamatskola
Ieņēmumi par nomu – veselības centrs 2009.g
Telpu noma – mūzikas un mākslas skola 2009..g
Par telpu nomu internātpamatskola 2009.g.
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – vidusskola
Ieņēmumi no kustamā īpašuma izmantošanas – dome
Autoskolas automašīnas nomas maksa 2009.g.
Ieņēmumi par kustamā īpašuma iznomāšanu – mūzikas un mākslas skola

turpinājums 3.lpp.
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turpinājums tabulai no 2.lpp
Ieņēmumi par kustamā īpašuma iznomāšanu – internātpamatskola
Ieņēmumi par zemes nomu
Uzturēšanās pansionātā 2009.g.
Maksa par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – līdzfinansējums
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – VSAA pensijas
Ieņēmumi par biļešu realizāciju – kultūras nams
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – dome
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem – sociālās aprūpes nodaļa
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem maksājumiem internātpamatskola
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem – pirmsskolas izglītības iestāde
Pārējie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem – kultūras nams
Personāla ēdināšana izglītības iestādē – vidusskola, pirmsskolas izglītības iestāde
Personāla ēdināšana internātpamatskolā
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi
Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi
Par avīzi „Cesvaines Ziņas”
Auto kursi
Apbedīšanas pakalpojumi (Ķinderu kapi)
Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola
Ēdināšanas pakalpojumi – internātpamatskola
Veļas mazgāšana- internātpamatskola
Par avīzi „Cesvaines Ziņas” 2009.g.
Ieņēmumi par ēdināšanu 2009.g.

6
300
188
2 500
31 500
400
400
130
400
1 500
250
4 000
500
60
5
788
1 500
130
400
440
10
12
335

0
0
2 193
0
0
1 000
60
0
0
0
100
0
30
0
0
0
-500
20
0
0
0
0
0

Īsumā par
projektiem

6
300
2 381
2 500
31 500
1 400
460
130
400
1 500
350
4 000
530
60
5
788
1 000
150
400
440
10
12
335

Domes priekšsēdētājs V.Špats

2.pielikums

Cesvaines novada domes pamatbudžeta izdevumu plāns 2010.gadam (latos)
Atlīdzība

Preces un
Pro- Pamatka- pipakalpocentu
tāla veidojumi
izdevumi
šana

Sociālie
pabalsti

Transferti

Kredīta
Izdevumi
pamat- sumkopā
mas atmaksa

Grozījumi
+/-

Dome
Zemes ierīkotājs
Pils
Pašvaldības aģentūra
Būvvalde
Sabiedriskā kārtība
Dome kopā:
Grāmatvedība
Vidusskola
Skolas būvniecība
Internātpamatskola

79137
3916
15313
0
0
0
98366
33524
338967
0
167369

44 589
4726
16655
9863
4680
130
80643
4087
145313
0
48346

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

500
0
0
0
0
0
500
0
500
0
508

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

124226
8642
31968
9863
4680
130
179509
37611
484780
0
216223

-68
0
0
0
0
0
-68
-100
9497
0
77

Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde

120803

29277

0

0

0

0

0

150080

3600

Mūzikas un mākslas skola

48771

5486

0

200

0

0

0

54457

1727

Skolu savstarpējie norēķini

0

10500

0

0

0

41000

0

51500

4000

Izglītība kopā:

709434

243009

0

1208

0

41000

0

994651

18801

Sociālais dienests
Sociālās aprūpes nodaļa
Grašu bērnu ciemats
Bāriņtiesa
Sociālā aprūpe kopā:

20111
54583
0
10265
84959

2306
56093
0
1130
59529

0
0
0
0
0

0
1500
0
0
1500

46210
0
0
0
46210

6500
3780
54000
0
64280

0
0
0
0
0

75127
115956
54000
11395
256478

7560
0
0
0
7560

Labiekārtošanas nodaļa
Labiekārtošana kopā:
Kultūras nams
Kraukļu bibliotēka
Cesvaines bibliotēka
"Cesvaines Ziņas"
Kultūra kopā:
Darba praktizēšanas pasākumi pšvaldībā, darba
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai
Dabas zinātņu un matemātikas apguves uzlabošana vidusskolā
COMENIUS partnerība vidusskolā
Autobusa iegāde vidusskolai
Tautas nama un bibliotēkas renovācija
Tautas nama iekštelpu renovācija
Madonas ielas posma rekonstrukcija
Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Internātpamatskolas informatizācija
Projekti kopā:
Kredītsaistības
Izdevumi kopā:

23284
23284
31065
7120
25854
5296
69335

33261
33261
10285
4792
9098
2378
26553

0
0
0
0
0
0
0

3531
3531
0
800
2800
290
3890

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

60076
60076
41350
12712
37752
7964
99778

17301
17301
2562
495
703
518
4278

3 459

3 843

0

0

15 929

0

0

23231

1478

3 375

5 600

0

15 298

0

0

0

24273

4769

0
0
0
0

9 665
0
0
0

0
0
0
0

0
8 100
57 000
52 823
3 200

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

9665
8100
57000
52823
3200

0
-9900
0
0
3200

0

0

0

130 683

0

0

0

130683

0

0
6834

0
19108

11 448
278552

0
15929

0
0

992212

462103

0
0
43960
43960

289181

62139

105280

0
0
49252
49252

11448
320423
93212
2004127

0
-453
3000
50419

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai struktūrfondu projekta “Tautas nama rekonstrukcija, tā teritorijas
labiekārtošana un bibliotēkas rekonstrukcija
Cesvaines pašvaldībā” ietvaros restaurēja
Cesvaines bibliotēkas ēkas fasādi.
Nesen ekspluatācijā ir nodots arī skvērs
starp bibliotēku un tautas namu. Skvēra labiekārtošanu augustā pabeidza SIA „AB Ceļi”.
Ir ieklāts bruģis, salikti soli, atkritumu urnas,
tumsā skvēru izgaismo lampas, ir sazaļojis zāliens, sastādīti koki, krūmi, krāšņumaugi. Pie
kultūras nama sienas laiku rāda pulkstenis.
Izgaismots ir arī informācijas stends.
Ir pabeigta ieilgusī tautas nama rekonstrukcija un 26. augustā to nodeva ekspluatācijā. Tautas nama ēkas rekonstrukcijas darbus
pabeidza pilnsabiedrība „BS Aizkraukle”.
Tautas namam ir nomainīts jumts, logi un
durvis, siltināta fasāde, izbūvēta piebūve.
Atjaunojot ēkas gala fasādes, saglabāts to
vēsturiskais izskats, kas sasaucas ar pārējo
muižas kompleksa ēku izskatu.
Tautas nama rekonstrukciju paredzēts turpināt, veicot ēkas iekšdarbus.
***
2008. gadā pašvaldība Satiksmes ministrijai
iesniedza projektu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai Madonas ielas posma rekonstrukcijai Cesvainē,
taču to noraidīja. Šajā mēnesī dome projektu
iesniedza atkārtoti. Atbilde būs zināma pēc
trīs mēnešiem.
***
Augustā Valsts reģionālās attīstības aģentūrā ir iesniegts projekts ar nosaukumu „Speciālistu piesaiste Cesvaines novada domes
administratīvās kapacitātes paaugstināšanai”.
Ir izsludināts konkurss uz divām jaunām amata
vietām – projektu koordinatora un teritorijas plānotāja amatu. Projektā paredzēts
finansējums, lai minētos darbiniekus 1,5 gadu
nodrošinātu ar algu.
***
Septembra sākumā pašvaldība Vides ministrijā iesniegs projektu „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
pašvaldību ēkās”. Paredzēts siltināt Cesvaines
domes administrācijas ēku Pils ielā 1 a.
***
Septembrī paredzēts pabeigt vispārējās
pirmsskolas izglītības iestādes ēkas fasādes
rekonstrukcijas darbus saskaņā ar projektu
„Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines novada vispārējās pirmsskolas izglītības
iestādē”.
Guna Graudiņa
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Top projekts "Senioru ceļš"
Cesvainietes Ilze Līcīte un Ināra Muižniece šobrīd strādā pie tā, lai Sieviešu institūta
un tās direktores Lailas Balgas izstrādāto
projektu „Senioru ceļš” varētu ieviest Cesvainē. Tas domāts pirmspensijas un pensijas
vecuma cilvēkiem. Projekts darbosies no
2011. gada 1. janvāra 18 mēnešus.
Par projektu sīkāk lūdzu pastāstīt Inārai
Muižniecei.
Visus 18 mēnešus cilvēkiem būs iespēja apmeklēt katram interesējošās nodarbības, kuras
vadīs zinoši speciālisti Cesvainē un citās vietās
(Varakļānos, Pļaviņās u.c.).
Kas finansē projektu?
- Finansējumu nodrošina Latvijas Šveices
sadarbības programma un Cesvaines novada
domes 10 % līdzfinansējums. Paldies domei!
Domāju, ka tam varētu būt arī atdeve. Vecākās
paaudzes ļaudis valsts ar darbu nenodrošina
un nostāja reizēm ir tāda, ka būt vecam ir ne
tikai nelaime, bet arī kauns. Ar vecu cilvēku
maz rēķinās. Tomēr mēs paši spējam savu dzīvi padarīt labāku un krāsaināku, ja izlemjam
sevi izglītot un neatpalikt no šodienas dzīves
ritma.
Kādas tēmas paredzētas?
Tēmu ir daudz, minēšu dažas. Iesaistīšanās
politikā un diskusijas par to, līderis pilsoniskajā sabiedrībā, drošība un aizsardzība pret
vardarbību un noziedzīgu rīcību, konkurētspēju darba tirgū ar modernām tehnoloģijām,
mikrouzņēmumu veidošana, pašnodarbinātības organizēšana, iespējas un tiesības, lietišķā imidža, stila veidošana, uzvedības kultūra,
pieredzes apmaiņa ar partneriem Latvijā un
ārzemēs, juridiskie padomi, finansiālā, psiholoģiskā, fiziskā aizsardzība, kustība, dziesma,
mūzika u.c.
Tēmas ir noderīgas, jādomā, ka interesentu netrūks.
Spēja mācīties ir ļoti svarīga jebkurā
vecumā, tādēļ ceru, ka interesentu tiešām
netrūks vēl jo vairāk tāpēc, ka nodarbības ir
bezmaksas.
Iespēju ir daudz, tikai katra paša rokās ir
darīt vai nedarīt, lai nostiprinātu savu dvēseli,
ķermeni un saprātu. Nekad nav par vēlu uzzināt, uz ko esam spējīgi, un sākt ko jaunu.
Varbūt mūsu mazajā novadā mēs spējam atjaunot mājražošanu tādā līmenī, ka cilvēki sev
rod darbu. Jāmācās strādāt radoši un jāveido
noieta tirgus arī aiz Cesvaines robežām.
Tātad, jāseko informācijai par nodarbībām.
Jā, sīkāka informācija gan par laikiem, gan
tēmu iztirzājumu, gan pasniedzējiem sekos. Ja
rodas jautājumi, prasiet vai zvaniet projekta
koordinatorei Ilzei Līcītei, tālr. 64852880 vai
man – 64852468.
Ko novēlat darboties kārajiem cesvainiešiem?
Uz tikšanos nodarbībās un atceraties, ka
visa mūsu dzīve nav nekas cits kā garš attīstības process caur domām un darbu. Ja cilvēki
dalās priekā un labās domās, viņi savu enerģiju
var divkāršot.
Katram novadam ir jāsargā savas labklājības avoti – augsti attīstīts saprāts un godprātīgs
darbs – no neapzinīgu cilvēku uzmākšanās,
muļķības un varaskāres.
Mēs varam kļūt labāki, un neatļausimies
staigāt pa citu dvēselēm ar zābakiem. Kāds
domā, ka ir pats gudrākais un neaizstājamākais, bet aiz stūra nāk pieci vēl gudrāki.
Jebkuram no jums, vecākās paaudzes ļaudis,
es draudzīgi vēlos teikt – tikai nepārstājiet
kustēties, darboties, domāt, risināt, vēlēties,
interesēties un mācīties!
Savukārt es paldies saku Inārai un Ilzei
par apņēmību un enerģiju, lai rūpētos par
to, ka projekts tiek ieviests arī Cesvainē.
Novērtēsim viņu centienus mūs padarīt
gudrākus un darbīgākus un izmantosim
piedāvātās iespējas.
Guna Graudiņa
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turpinājums no 1..lpp.

Gaidām skolā

savu darbu, paciešot neadekvāto
samaksu. Tomēr jau pagājušajā
mācību gadā nācās atteikties no
direktora vietnieka amata un viena
skolotāja mākslas nodaļā. Šogad
izmaiņas nav gaidāmas.
Darbinieku skaits un darba
slodzes bija optimizētas jau
2007. gadā, tāpēc nav nepieciešams veikt kādas izmaiņas sakarā ar krīzi. Taču atalgojums ir
samazināts atbilstoši vispārējiem
noteikumiem.
Jebkādas krasas pārmaiņas
kādā sistēmā parasti sākumā
tiek uzskatītas par problēmu, taču
pavērtējot rūpīgāk, varam arī
konstatētēt daudz pozitīvu iespēju,
uzlabot iepriekš labi iestrādāto un
rutinēto lietu gaitu. Cesvaines mūzikas un mākslas skolas kolektīvs
arī šoreiz meklē un atrod daudz
jaunu iespēju atjaunoties, modernizēties, aktualizēties. Tāpēc
lielo finansējuma samazinājumu
neuzskatām tikai par lielu zaudējumu savai labklājībai un dzīves
kvalitātei, lai gan finansējums ir
visa veida darbības pamats. Jau
iepriekšējā mācību gadā uzsākām
pārmaiņu izpēti, meklējām variantus, kuri būtu saskaņā ar Eiropā
un pasaulē vispārpieņemtiem
principiem un Latvijas iespējām,
attiecībā uz mūzikas un mākslas
apmācību. Liels darbs jau ir veikts,
šogad nāksies iesākto turpināt.
Bez tam šajā mācību gadā uzsākam skolas 20 mācību gadu.
Esam apņēmības pilni arī turpmāk
iedziļināties Eiropas un pasaules
labākajos paraugos, analizēt tos,
pielāgot savām iespējām kā arī pēc
iespējas kvalitatīvāk ieviest pašu
pārbaudītos un par labiem atzītos
uzlabojumus. Darba procesā neiztiekam arī bez kļūdām, taču tās
parasti par lielām neveiksmēm
neizvēršas, jo laikus kritiski tās
vērtējam. Varam paļauties uz
vecāku un domes padomiem un
ieteikumiem.
LR KM veikusi lielu darbu,
iegūstot ES atbalstu skolotāju

tālākizglītībai. Jau pavasarī un
vasarā skolotāji neatlaidīgi apmeklēja kursus un darīs to vēl
trīs gadus šī projekta ietvaros. Ir
izstrādāti ieteikumi un norādījumi
reformas veikšanai.
Kopumā minētā reforma kultūrizglītībā vērsta uz to, lai lieki
nepārslogotu audzēkņus izglītības
procesā, lai vairotu audzēkņu un
vecāku atbildību par izvēlētā
mūzikas instrumenta vai mākslas
priekšmetu kvalitatīvu apguvi. Lai
diferencētu mācību programmu
audzēkņiem, kuri vēlas apgūt mūzikas vai mākslas pamatizglītību,
lai turpinātu mācības nākošajā,
profesionālajā pakāpē, un audzēkņiem, kuri izvēlēsies tikai iemaņu
apguvi savām vajadzībām. Visiem
labi zināms, ka vairāk novērtējam
to, par ko paši esam maksājuši gan
naudā, gan ar savu darbu. Nākotnē paredzēts instrumenta spēles
iemaņu apgūšanu novērtēt, adekvāti apmaksājot skolotāja darbu.
Tāpat arī mākslas izglītība varētu
tikt attiecīgi novērtēta. Iepriekšējā
sistēma bija pamatīgi deformējusi
cilvēku izpratni par vērtībām.
Gaidīsim jaunos audzēkņus no
ģimenēm, kuras skaidri apzinās,
ka, iespējams, būs no daudz kā
jāatsakās, lai sagādātu savam bērnam patiesi labu vērtību izpratni,
attīstītu viņa spējas apgūt zināšanas, konkurēt, patstāvīgi domāt.
Visiem zināms, ka disciplīna un
bērnībā iestrādāti labi paradumi
un tikumi dod iespēju mums dzīvē
sasniegt savus mērķus.
Esiet laipni gaidīti Cesvaines
mūzikas un mākslas skolā!
Mēs jums palīdzēsim."
Cesvaines pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Skaidrīte
Aveniņa:
"Varam priecāties, ka bērnu
skaits palielinās, jo 23.augustā
bērni, kuri apmeklēs pirmsskolas
izglītības iestādi ir 139, iepriekšējā
gadā bija 134 bērni.
Ļoti piepildītas ir abas 1,5 līdz 3

Gunas Graudiņas foto

Didzis Baunis

Inta Stiene

Anita Kanča

Skaidrīte Aveniņa

gadu vecuma grupas. Diemžēl daļa
no bērniem šajās vecuma grupās
Cesvaines PII apmeklēs tikai uz
laiku, jo no trīs gadu vecuma viņi
sāk apmeklēt citu novadu PII,
visbiežāk jau Rīgas.
Mazāk nekā iepriekšējā mācību
gadā ir 5 – 6 gadīgo, pagājušajā
gadā – 61, šogad – 54 bērni.
Vairāk nekā citus gadus ir vecāku iesniegumi par izstāšanos uz
laiku ar lūgumu saglabāt vietu PII,
jo vecākiem ir darbs ārzemēs.
Darbu sāksim sapostās telpās,
gandrīz visās iestādes telpās

ir veikti minimāli kosmētiskie
remonti pēc logu, durvju nomaiņas, veicot siltināšanas – būvniecības darbus. Vecākiem un
darbiniekiem sadarbojoties tika
izremontēta 1. jaunākā A grupa,
kur skolotājas ir Dzintra Šantare,
Jolanta Koroļčuka un skolotāju
palīdze Mārīte Kubiļuse.
Paldies par sadarbību “simtlatu” programmas ietvaros sakām
Vitālijam Stikānam, jo bija radīta
iespēja īsā laikā sakopt telpas pēc
būvniecības darbiem."
Guna Graudiņa

Baroka mūzikas koncerti baznīcā
Šovasar Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā trīs
koncertos tiek godināti dižgari
nozīmīgās gadskārtās – izcilākais baroka mūzikas pārstāvis
Johans Sebastians Bahs (1685
– 1750), Cesvaines baznīcas un
Liepājas pilsētas arhitekts Pauls
Makss Berči (1840 – 1911), kā
arī komponists un rakstnieks
Marģeris Zariņš (1910 – 1993),
kura bērnības gadi cieši saistīti
ar Cesvaini. Visus šos koncertus
finansiāli atbalsta Kultūrkapitāla fonds un Cesvaines novada
dome.
18. jūnijā J.S.Baha mūziku
atskaņoja Iveta un Jānis Pelšes,
ar gaismas fantāzijām baznīcas
velvēs to papildināja Kaspars Putriņš. 21.augustā koncertā „Baroks
laikmetu paralēlēs” ērģelnieks Tālivaldis Deksnis savdabīgā vijumā
atskaņoja J.S.Baha prelūdijas un
fantāzijas un M.Zariņa ērģeļu

skaņdarbus no cikla „Kurzemes
baroks”. Pie mums līdz šim nepierastā formā bija iespējams arī
uz lielā ekrāna vērot ērģelnieka
priekšnesumu tuvplānā. Koncertu
papildināja arī izteiksmīgi citāti no
Marģera Zariņa stāsta, kas atainoja
viņa bērnības laika pārdzīvojumus,
veroties no Cesvaines baznīcas
torņa un klausoties vareno ērģeļu
skanējumā.
Klausoties koncertu, iepriecināja ērģelnieka augstā profesionalitāte un stilistiski vienotais
skanējums. Par programmas
veidojumu, ik pēc katra J.S.Baha
skaņdarba atskaņot kādu M.Zariņa ērģeļu kompozīciju, var izteikt
atzinību, jo ne brīdi nelikās, ka
šī dažādo laikmetu mūzika kontrastētu vai neiederētos. M.Zariņš
patiesi šajā veidā atklājās kā labs
stila pazinējs un izmantotājs savos
darbos. Koncerta kulminācija bija
noslēdzošās M.Zariņa variācijas

Cesvaines Ziņas

par tēmu BACH,
kur
muzikālā
veidā apspēlēts
ievērojamā mūziķa uzvārds. Kā
atzina ērģelnieks
Tālivaldis Deksnis, prieks spēlēt
uz Cesvaines ērģelēm, kas gadu
gaitā, atjaunojot
un uzstādot jaunus reģistrus,
skanējuma ziņā
kļuvušas aizvien
krāšņākas.
25.septembrī
gaidāms noslēdzošais šī cikla
koncerts, kurā
muzicēs ērģelniece Larisa Bulava
un čellists Leons
Veldre.
Baiba Putniņa

Gunas Graudiņas foto

T.Deksnis pie Cesvaines baznīcas ērģelēm.
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Kas pārsteidza
„Kaldabruņās”?

Sacensības "Uz 57. paralēles"
Jūlija pēdējā dienā Cesvainē notika orientēšanās kluba
“Arona” un Cesvaines novada
pašvaldības rīkotās piedzīvojumu sacensības “Uz 57. paralēles
Cesvainē”.
Sacensībās piedalījās 22 komandas. Dalībniekiem kājām bija
jāveic aptuveni 25 km vai 17 km
gara distance, kur kontrolpunktos
bija jāizpilda dažādi uzdevumi,
piemēram, jāšļūc ar „slēpēm”,
jāmeklē norādes zem tiltiem,
jābrauc ar laivu, jāzāģē malka
un pat jādzied. Divas uzvarētāju
komandas – no Grundzāles un
Kusas – saņēma AS “Tallink Latvia” sarūpēto balvu – braucienu ar
prāmi maršrutā “Rīga – Stokholma
– Rīga”.
Lai arī dalībnieki atzina, ka
distance bijusi grūta, tomēr interesanta, un ikviens ir apņēmības
pilns šādās sacensībās piedalīties
arī nākošreiz. Prieks, ka divas
cesvainiešu komandas spēja izcīnīt
godalgotās vietas. 3. vietas ieguvēji – komanda „Cietie rieksti”, kurā
startēja Annija Buša, Egija Keiša,
Lauris Rumps, Jānis Kļaviņš stāsta, ka, uzdevumi bijuši interesanti
visā trasē. Savdabīgs pārbaudījums
gaidīja viesu mājā „Pie sievasmātes”, kur bija jānozāģē 1 kg smaga
koka ripa. Puiši zāģēja, bet meitenes dziedāja (kā vēlāk izrādījās,
tieši Annijas un Egijas dziedāšanu
mājas saimnieki atzinuši par visatraktīvāko).
Dalībnieks no komandas „xRace” saka paldies par mačiem un atzīst, ka distance bijusi interesanta:
„Balvas – iespaidīgas un medaļa
– lielākā mūžā. Jānovērtē arī laminētās kartes un demokrātiskā
dalības maksa”.
Sacensību idejas autors Viktors
Leimanis stāsta, ka doma par šāda
pasākuma rīkošanu viņam bijusi
jau sen. Ka tādas vajag, vēl vairāk
apstiprinājuši sievas Irēnas aizrautīgie stāstījumi par orientēšanos,
kur viņa kādreiz piedalījusies.

Arī līdzi jušana abiem bērniem,
kas pirms četriem gadiem startēja
piedzīvojumu sacensībās "Mona
X", kam starts tika dots Cesvainē.
"Bez tam orientēšanās ir arī populārākais sporta veids masveidības
ziņā. Priecājos, ka maču rīkošanā
piekrita iesaistīties profesionālis
Gunārs Ikaunieks no Kusas. Viņš
ir sava darba entuziasts, kurš aktīvi darbojas gan ar jauniešiem,
gan pieaugušajiem, mācot viņiem
orientēšanās zinības. Gunārs ir arī
viens no vadošajiem speciālistiem
Latvijā orientēšanās jomā – Latvijas orientēšanās sporta federācijas
vietnieks," stāsta V. Leimanis.
Vēl viens pasākuma pluss, ka
šādi tiek popularizēta vieta, kurā
notiek sacensības.
Kopā ar speciālistiem, gatavojot
šīs sacensības, esmu sapratis dažas
lietas, kas būtu jāzina katram dalībniekam. Šāda veida orientēšanās
balstīta uz to, ka noteicošais ir nevis tas, cik ātri vari paskriet, bet domāšana. Izrēķinot trasi un sastādot
rīcības plānu, vari trasi veikt arī neskrienot un finišā vienalga nonākt
pirmais. Apkārtnes pārzināšana var
būt tikai par traucēkli, jo tu iedomājies, ka visu zini, tāpēc nemaz
nedomā līdzi. Te izkristalizējas arī
komandas spēja sadarboties – izsecināt, kura viedoklis ir pareizais,
vienoties vai piekāpties.
Pārrunas par to, kā gājis trasē,
kā būtu, ja būtu, iedvesmo ne jau
tikai dalībniekus, bet arī līdzjutējus
un organizatorus. Dalībnieki atzīst,
ka viņiem, veicot distanci
,bijis jautri. Pat tik jautri, ka
atraduši kontrolpunktu un
aizmirsuši atzīmēties tajā,
attapušies tikai pie nākamā,
kad bijis jau par vēlu.
Visiem dalībniekiem
bija gandarījums par paveikto. To vēl vairāk vairo
apziņa, ka distanci esi
veicis saviem spēkiem un
ar godīgiem spēles noteikumiem.”
Guna Graudiņa

"Dāliju dancis"
Cesvaines dāmu deju grupas
„Kamene” un viņu bijušās vadītājas Ināras Muižnieces aizsāktā
tradīcija turpinās, un arī šogad
Cesvainē notika „Dāliju dancis”.
Lai dejotu, pils pagalmā pulcējās
senioru dāmu deju grupas no Madonas, Ērgļiem, Siguldas, Mārcienas un namamātes – cesvainietes.
Skatītājus nakts pasaku stāstītājas
valstībā ievadīja Cesvaines austrumu deju grupa „Samira” Ivetas
Andronovas vadībā.
Neviena no deju grupu vadītājām nesēdēja malā, lai visu
vērotu, bet uzvilka skaistos
tērpus un stājās dejotāju vidū.
Vakara vadītājs Jānis Šķēle aicinot
priekšā kolektīvu vadītājas, uzdeva
vienkāršus, bet āķīgus jautājumus
par dejošanu un dejotājām. Ērgļu
„Varbūt” azartiskās dāmas stāsta, ka būt Cesvainē viņām nav
traucējusi pat kolektīva vadītājas
Antras Grīnbergas prombūtne.
„Varbūt kāds domāja, ka tāpēc

Silvas Akmenes foto

Mājā "Pie sievasmātes" jānozāģē 1 kg smaga koka ripa.

Silvas Akmenes foto

mēs neieradīsimies, bet „Varbūt”
atbrauca”, saka Ērgļu dejotājas.
Siguldas „Sniegaroze” un vadītāja
Antra Zūkere, jautāta par kolektīva
nosaukuma izvēli, stāsta, ka viņas
sevi uzskata par ziemcietēm, kas
nebaidās sala. Ne ēdušas, ne dzērušas, bet danco kājas piesizdamas.
Savukārt Mārcienas grupas nosaukums „Laima” ir viegli atšifrējams,
jo nes vadītājas Laimas Pudules
vārdu. Ievērojām, ka dejotāju vidū
nav vīriešu. Neko darīt, ja viņi nenāk, asprātīgās mārcienietes uzvelk
bikses, uzliek cepures un kustas
vīru solī. „Madonas dāmas”, kuras vada Valentīna Zepa, ir pirmā
šāda tipa deju grupa, kas Latvijā
kustību aizsāka pirms 12 gadiem,
ko pēc tam pārņēma visa valsts.
Pasākuma organizatores – Cesvaines kultūras nama vadītāja Kristīne
Aumele un deju grupas „Kamene”
vadītāja Marika Šķēle – ar atzinības rakstiem un pašu gādātām
dabas veltēm pateicās visām da-
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Gunas Graudiņas foto

Abas godalgotās cesvainiešu komandas.

Jāpārvietojas ar laivu un ...

... "slēpēm".

Tās atrodas Jēkabpils novadā. Īsts lauku
nostūris ar nedaudzām lauku sētām apkārtnē,
bet sabraukuši cilvēki gan no Nīcas, Alojas,
Siguldas, Varakļāniem, arī Cesvaines un citurienes. Tur notika Sieviešu tiesību institūta
(STI) „No kūniņas līdz taurenim” atbalsta
programmas Latvijas mājamatniekiem
konkursa noslēgums. Konkursa darbus
izstādīja Kaldabruņas skolas telpās, un tos
vērtēja kvalificēta žūrija. Konkursā piedalījās
cesvainiete Ilva Ozola, un bija patīkami, ka
Ilva par savu skaisto darbu saņēma divas balvas – balvu par interesantāko darbu (par koka
rāmītis) un galveno balvu (par linu cūciņu).
Tā kā cesvainieši piedalīsies projektā
„Senioru ceļš”, nolēmām izstādi apmeklēt,
lai zinātu, kā labāk virzīt mūsu kopīgo projektu. No Cesvaines bez manis šo pasākumu
apmeklēja Kristīne Šulce, Ilze Līcīte, Ausma
Ozola, Viktors Leimanis. Esam pateicīgi Viktoram par transporta nodrošināšanu.
Ar prieku vērojām, ko spēj lauku cilvēks,
ja pats atrod nodarbošanos. Par to biju jau
iepriekš pārliecinājusies Nīcas pagasta
Bernātos (š.g. 9 – 11. jūlijā), kur kopā ar
Ingūnu Špati piedalījāmies seminārā – darbnīcā
par tradicionālā un modernā pielietošanu
mājamatniecībā, kur klausījāmies lekcijas par
uzņēmējdarbību un individuālo darbu laukos.
Diskusijas vadītājas bija STI direktore Laila
Blaga, Monta Stadgale un Inga Gedrima. Bija
izstādes, darba prezentācijas no dažādiem
novadiem.
Abās pieminētajās vietās darbojās arī
mājražotāju apmācības centrs. Mūsu bijušajā
rajonā tas darbojas arī Varakļānos un to vada
Staņislava Poče. Tā kā pozitīvs piemērs ir un,
ja vēl ar savu darbu mēs visi kopā iegūtu
Cesvaines domes deputātu simpātijas, tad
tādu varētu izveidot arī Cesvainē. Cesvaine ir
bagāta ar lieliskiem pasniedzējiem, pateicoties
mākslas skolai, tādiem entuziastēm kā Vanda
Podiņa, Ausma Ozola, Baiba Rumpīte u.c. Tas
viss paver iespēju sadarboties ar ārzemēm.
Piemēram, 2011. gadā STI organizē pieredzes
apmaiņas braucienu uz Steigenu un Tronheimu
Norvēģijā. Šogad vēl var pagūt būt Bavārijā
Vācijā, Ungārijā u.c.
Anda Līce saka: „Skaties uz sevi, nevis
uz citiem, nebrien ar baru pa izdangātu apli!
Nenoguli savu laiku, ej savu taku! Tu saki:
manī viss ir izdedzis, palikuši tikai pelni un
nodeguļi. Pelnos cilvēki izsenis ir glabājuši
uguni. Tavas uguns dvēsele guļ nodegulī, tikai
jāuzpūš… Un viss kļūst iespējams…”
Vai tas nav teikts tieši par mums? Pajautāsim
katrs sev, kaut zinām, ka atbilde ir pārliecinoša.
Ja spēsim vienoties sūram, kopīgam darbam,
tad arī būs. Pierādīsim to, gatavojoties mūsu
valsts svētkiem novembrī, sarīkojot mūsu
šī gada individuālo darbu izstādi. Datumu
precizēsim vēlāk un par izstādes ierīkotājiem
informācija būs turpmākajās avīzēs.
Ināra Muižniece

Gunas Graudiņas foto

Mājinieces – "Kamenes" atklāj svētkus.
lībniecēm. „Mums prieks, ka mūsu
ciemiņi šodien ir mērojuši tuvu un
tālu ceļu uz mūsu Cesvaines pašu
sirdi. Mēs pateicamies, ka mūsu
mīļās un skaistās Cesvaines pils
pagalmā šodien mums izdevās
radīt dejas burvību priekš mums
pašām un mūsu skatītājiem,” no-
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slēgumā teica Marika Šķēle.
Pēc koncerta visi klātesošie pie
Tējas namiņa varēja baudīt brīvdienu mājas „Pie sievasmātes”
saimnieces vārīto zupu un turpināt izlocīt kājas Cesvaines pūtēju
orķestra pavadījumā.
Guna Graudiņa

Staņislavas Počas foto

Ilva Ozola (pa labi) un madoniete Ilga Bērziņa
pēc balvu saņemšanas.
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Ziedosim
skolas somai
Tuvojas jaunais mācību gads
un ekonomiskā situācija daudziem vecākiem rada grūtības
bērnus nodrošināt ar visiem
nepieciešamajiem skolas piederumiem.
Pagājušā gadā Cesvaines
novadā notika akcija „ Skolas
soma”. Akcijas laikā saziedoja
gan apģērbu, gan dāvanu kartes
grāmatnīcā „Jumava”. Ar saziedoto atbalstījām 22 trūcīgo
ģimeņu bērnus.
Arī šogad vēlamies dot iespēju
sabiedrībai un uzņēmējiem atbalstīt bērnus. Priecāsimies gan par
burtnīcām, rakstāmpiederumiem,
apģērbu, kā arī naudu.
Trūcīgās ģimenes ir ģimenes,
kurās iztikas līdzekļi uz cilvēku
ir no 45 līdz 90 latiem mēnesī.
Cesvaines novadā no trūcīgām
ģimenēm ir 93 skolēni.
Aicinām palīdzēt un ziedot, lai
šajos bērnos jau pirmajās skolas
dienās neradītu mazvērtības sajūtu tādēļ, ka trūkst vajadzīgo
zīmuļu, burtnīcu, grāmatu, apģērba, apavu vai somas, un dotu
iespēju bērniem skolas gaitas uzsākt ar prieku! Jūsu mantiskos
ziedojumus līdz 31.augustam
( ziedot ir iespēja visu gadu)
gaidīsim Cesvainē, Pils ielā
1A Cesvaines sociālajā dienestā vai vienojoties telefoniski
64852032.
Lai nodrošinātu to, ka ziedotie līdzekļi patiešām tiek izlietoti
skolas preču iegādei, sadarbībā
ar Cesvaines sociālā dienesta
darbiniekiem ģimenes nesaņems
naudu, bet gan dāvanu kartes, ko
varēs izlietot, iegādājoties tikai
skolas preces vai apavus.
Naudas ziedojumus lūdzam
veikt uz Ziedojuma kontu Latvijas Krājbanka LV09 UBAL
3321 1341 2700 9 ar mērķi
– akcijai „Skolas soma”. Ziedojumu veicējiem, arī fiziskām
personām ir tiesības uz nodokļu
atvieglojumiem.
Ar Jūsu ziedojumiem atbalstīsim tikai Cesvaines novada
daudzbērnu un trūcīgo ģimeņu
bērnus. Paldies par atsaucību!
Cesvaines sociālais dienests
Kāds anonīms iedzīvotājs
vēstulē "Cesvaines Ziņām"
paudis sašutumu par nesakopto
ēku Raiņa ielā 4.
Īpašums Raiņa ielā 4 ir privātīpašums, kura mantinieki nav
nokārtojuši mantojuma tiesības.
Ņemot to vērā, dome jau pavasarī
sakopa šīs mājas apkārtni. Paldies
par aizrādījumu. Pašvaldība lūgs
īpašnieku sakārtot šo vietu.
Aicinām iedzīvotājus pašiem
neradīt nekārtības un nepiesārņot apkārtni.
Nr. 8 (206) 2010. gada 26. augustā
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 550 eks.
Redaktore – Guna Graudiņa,
tālr. 64852030
e-pasts: guna.graudina@cesvaine.lv
Iespiests: SIA "Latgales druka",
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
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Kaspars Dimiters
dzied par dzīvi
Par savu un reizē par mūsu dzīvi
– ar visām tās sāpēm un priekiem,
par dzīves ceļu, vērtībām dzīvē,
pārdzīvoto, izjusto un nepiepildīto
– to visu pavisam vienkārši un tuvi,
bez uzspēles un patosa, bet uzticot mums kā saviem draugiem un
līdzgaitniekiem, 21.augusta vakarā
Cesvaines pils zālē mums atklāja
Kaspars Dimiters.
Daudzi jautājumi, uz kuriem
mēs meklējam atbildes, izskanēja
arī viņa dziesmās neatbildēti, bet
mēs sapratām, ka mūsu domas un
izjūtas ir uz viena viļņa. Daudzi

teksti paradoksiem pilni – bet tāds
ir dzejnieku Klāva Elsberga, Imanta
Ziedoņa un arī Kaspara Dimitera redzējums. Ar šo neparasto, saasināto,
bet personiski izjusto un patieso
attieksmi savaldzināti piedzīvojām
jaunā diska „Kamene ledus balonā”
atklāšanu.
Pēc dziesmām omulīgā gaisotnē
līdz ar Cesvaines pīrāgu baudīšanu
varēja iegādāties ierakstus un turpināt sarunas ar Kasparu Dimiteru par
to, kas mēs esam, kurp dodamies
un kur rast ideālus šajā pretrunu
pilnajā pasaulē.
Baiba Putniņa

Kultūras afiša
1. septembris – Zinību diena
1. – 30. septembrim
Izstāde – Kraukļu skolai 140
15. septembrī Cesvaines vidusskolas dzimšanas diena
25. septembrī plkst. 2000 Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
ērģelnieces Larisas Bulavas koncerts
25. septembrī plkst. 19.00 Cesvaines vidusskolā filma "Svešiniece
pilsētā"
.
29. septembrī Cesvaines novada
vispārējās pirmsskolas izglītības
iestādē Miķeļdienas tirgus

Cesvaines kultūras
nams aicina darboties
visus, kuriem interesē
amatiermāksla!
• Jauktais koris „Cesvaine”

Gunas Graudiņas foto

Kaspars Dimiters dzied par dzīves vērtībām, pārdzīvoto, nepiepildīto.

Mūzikas skola aicina
Pirmā tikšanās jaunajā
2010./2011. mācību gadā
trešdien, 1.septembrī pl.12.00
Cesvaines pils lielajā zālē
Cesvaines Mūzikas un mākslas
skola, sākoties jaunajam mācību
gadam aicina audzēkņus uz iestāju
pārbaudījumu.
Ceturtdien, 2. septembrī pl. 18.00
(pilī, kreisajā spārnā, II stāvā)
8 gadu mūzikas programmu apmācība no 6 - 7 gadu vecuma:
Klavierspēle
Vijoles spēle
Čella spēle
Kora klase
6 gadu mūzikas programmu apmācība no 9 - 10 gadu vecuma:

Cesvaines
kauss novusā

Akordeona spēle
Saksofona spēle
Klarnetes spēle
Flautas spēle
Audzēknim vēlams nodziedāt
dziesmu, vecākiem jāuzraksta iesniegums uz skolas veidlapas un
jānoslēdz līgums ar skolu.
Ceturtdien, 2. septembrī pl.18.00
(Pils ielā 4 - Dīķa mājā II stāvā)
5 gadu Vizuāli plastiskās mākslas
programmas apmācībā no 9-10
gadu vecuma
Audzēknim jāuzzīmē zīmējums,
vecākiem jāuzraksta iesniegums
uz skolas veidlapas un jānoslēdz
līgums ar skolu.
Sīkāka informācija Pils ielā 1, II
stāvā darba laikā, tālr. 64852498.
Direktore Inta Stiene

kordiriģente Rita Briņķe – 14.
septembrī plkst. 19.00 Cesvaines
vidusskolas zālē
• Senioru koris „Virši” kordiriģente Antra Āboltiņa – 8. septembrī plkst. 9.30 "zirgu staļļos",
Pils ielā 2
• Disko deju grupa „Ritms Hip
hop” vadītāja Līga Kuba – 6.
septembrī plkst. 18.00 Cesvaines
vidusskolas horeogrāfijas klasē
(pirmskolas vecuma bērni, skolas
vecuma bērni, vidusskolēni)
• Dāmu deju grupa „Kamenes”
vadītāji Marika, Jānis Šķēles – 20.
septembrī plkst. 17.00 Cesvaines
vidusskolas zālē
• Folkloras kopa „Krauklēnieši” vadītāja Baiba Putniņa – 18.
septembrī plkst. 14.000 Kraukļu
skolā
• Tautas teātris „Cesvaine”
režisore Alda Alberte. Kā sacījis
dižais režisors K. Staņislavskis:
"Nāciet pie mums, nāciet teātrī un
mēs jums dosim prieku" – 9.septembrī "zirgu staļļos" Pils ielā 2
plkst. 18.00
• Cesvaines pūtēju orķestris
diriģents Oļģerts Ozols – 9. septembrī plkst. 19.00 Cesvaines
internātpamatskolas internāts A.
Saulieša ielā 9

Pārdod cūkgaļu 1.70 ls /kg.
Subproduktus. Tālr. 27065108

Latvijas piena ražotāji, kas
pārstāv vairāk nekā 600 zemnieku saimniecības, 23. augustā
kārtējo reizi tikās ar Zemkopības
ministru Jāni Dūklavu, lai vēlreiz
apliecinātu to, ka zemnieki ir
vienojušies par 9 miljonu latu
izmantošanas plānu un gaida
ātrāku lēmuma pieņemšanu, lai
laicīgi gatavotu dokumentus iesniegšanai struktūrfondiem.
Zemnieku kooperatīvi apvienojušies un izstrādājuši kopēju
projektu Eiropas līdzfinansējuma
mērķtiecīgai apgūšanai, kas paredz
līdzekļu novirzīšanu piena nozares
restrukturizācijai – loģistikas un savas pārstrādes attīstībai, un piena
produktu eksporta veicināšanai.
Piena ražotājs „Trikāta KS”

Cesvaines Ziņas

Evelīna Anna Ikauniece augustā
Samanta Putniņa augustā

Laulāti
Zvirgzdiņš Gatis un Tēta Jolanta
Vasiļenko Artūrs un Graudupe Līva

Apsveikumi
Tik nebēdz no dzīves projām
Un tiec pāri sāpju rētām,
Aiz muguras atstājot ēnas.
Un seju pret sauli griežot.

Nozīmīgās dzīves gadskārtās sveicam:
80 gados – Mildu Ozolu,
Rontu Priedīti un Veru Roziņu!
Cesvaines pašvaldība

Lai tūkstoš krāsās dzīve zaļo,
Kā varens ozols lai tā zaro.
Lai brīnumaini noviz viss,
Kas dzīves ceļā pienācis.

Sveicienus augusta gaviļniecei
Silvijai Rimšai skaistajā dzīves
jubilejā sūta kolēģi no
Cesvaines vidusskolas!
Īpašs sveiciens arī no mīļajiem
audzēkņiem, kas pavisam drīz
uzsāks mācības 6. klasē!
Cesvaines vidusskolas kolektīvs
Neskaiti gadus
Un nedomā, kas būs rīt.
Ļaujies sapņiem,
lai viegli un balti
par Tevi tie krīt!

Gaišu, līksmu
un darbīgu
noskaņojumu
jubilejā vēlam
Sandrai Rudukai
Cesvaines PII kolektīvs

Pateicības
Katrs gads ir kaut ko devis
Un katrs kaut ko paņēmis.
Ir prieks par iegūto un doto
Un katru gadu nodzīvoto!

Liels paldies visiem
esošajiem un bijušajiem darba
biedriem, radiem, draugiem, kaimiņiem, paziņām un visiem, visiem
labajiem cilvēkiem, kuri mani
atcerējās 60 gadu jubilejā!
Juris Rozenbergs

Piensaimnieki gaida atbildi

Kā ik gadu augusta nogalē
arī šogad Cesvainē notika Cesvaines kausa novusā izcīņa.
Individuālajās sacensībās startēja
dalībnieki no Rīgas, Valmieras,
Jēkabpils, Daugavpils, Rēzekne,
Cesvaines. Divdesmit novusistu
konkurencē uzvaru guva Māris
Zīraks no Aiviekstes, otrā vieta
aizceļoja uz Valmieru, trešā – uz
Rīgu. Labākajiem cesvainiešiem
šoreiz 5. vieta (Guntim Driķim) un
7. vieta (Jānim Matulim).
Dalībnieku paldies Cesvaines
novada domei par sarūpētajām
balvām un kausiem uzvarētājiem.

Dzimuši

gada laikā piena pārdošanu Latvijā
ir palielinājis no 20 procentiem uz
60, sekojot Zemkopības ministrijas
aicinājumam realizēt pienu vietējā
tirgu, un uzņēmumam ir būtiski saprast, vai tas var rēķināties ar valsts
atbalstu un attīstīt savu pārstrādi
atbilstoši solītajam un iespējām, ko
dod šie 9 miljoni.
Piena kooperatīvi vēlas skaidrību
un konstruktīvu lēmumu par to, kā
tiks izmantoti piešķirtie 9 miljoni,
jo tas noteiks piena nozares attīstību turpmākajos gados. Ja lēmums
būs negatīvs zemniekiem, tas atkal
norāda uz līnijas novilkšanu starp
zemniekiem un piena pārstrādes
kombinātiem.
Piena kooperatīvu informācija

Sakām lielu paldies Ritai un Zigfrīdam
Krieviņiem par mājas iedzīvotājiem piegādāto ūdeni.
Kraukļu Rūpkombināta mājas iedzīvotāji
Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novada
apvienotā būvvalde informē par saņemtajiem būvniecības iesniegumiem
2010. gada jūnijā un jūlijā:
– A/s „Cesvaines piens” siera ceha
rekonstrukcija, piebūvējot piena pieņemšanas un cisternu mazgāšanas
telpas, Rūpnīcas ielā 1, Cesvainē”;
– Madonas ielas rekonstrukcija posmā
starp Veidenbauma un pils ielu Cesvainē.

Miruši
Spodra Ārija Gaitniece 1927. – 2010
Pēteris Indriks 1935. – 2010
Ausma Pauere 1931. – 2010
Dārta Mugina 1929. – 2010

Augusts Nr. 8/2010

