Novembris, 2013. gads

Cesvaines novada domes izdevums

Lai dod mums Dievs, ka mūžam varam
Mēs laikmetiem un laikiem garām
Arvienu dzīvā straumē traukt.
Kā sēja nebeidzas un pļauja,
Kā nerimst Daugava un Gauja,
Lai latvji nerimst spēkā augt.
		
/Leonīds Breikšs/
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Sveicam Cesvaines novada
iedzīvotājus Latvijas valsts
proklamēšanas 95. gadadienā!
Cesvaines novada dome

Mirdzot lāpu gaismai

11. novembrī, atzīmējot Lāčplēša
dienu visā Latvijā, arī Cesvainē notika piemiņas pasākumi novadā un
izglītības iestādēs.
Cesvaines novadā svētku kulminācija
notika vakarā, mirdzot lāpu gaismām,
kad svētku pasākuma dalībnieki izgāja
lāpu gājienu, to noslēdzot pie pils. Jau
94. gadu Latvijā 11. novembrī piemin
Latvijas armijas izšķirošo uzbrukumu
pret bermontiešiem. Lai gan izšķirošās
cīņas sākās jau 1919. gada 9. novembrī,
pēc divām dienām Bermonta karaspēks
tika padzīts no Rīgas. Šajā dienā ir gūta
ne tikai uzvara pār pretinieku, bet arī
pār neticību saviem spēkiem, neticību
par savas valsts nākotni un neatkarību.
Tradicionāli pa dienu domes
priekšsēdētājs kopā ar Cesvaines vidusskolas skolēniem devās uz karavīru
atdusas vietām Ķinderu, Kārzdabas un
Cesvaines kapos. Kupls cesvainiešu
skaits, kā arī Latvijas zemessargi pulcējās pie vidusskolas, lai kopīgi ietu lāpu
gājienā. Noslēdzot lāpu gaismas ceļu,

pie Cesvaines pils klātesošos uzrunāja
Aldis Krūmiņš, uzsverot, ka šī diena ir,
lai pieminētu ne tikai tos, kas gāja bojā
1919. gadā, bet arī tos, kas cīnījās vēlāk
armijās svešās zemēs, tos, kas aizgāja
mežos ar domu par brīvu Latviju un

karavīrus, kas
mūsdienās ir sabiedroto armiju
sastāvā.
Pēc piemiņas
pasākuma pie

pils Cesvaines kultūras namā notika filmas „Atmodas antoloģija”
demonstrēšana. Šī filma vēsta par
būtiskākajiem notikumiem Latvijā ceļā uz neatkarības atjaunošanu. Filmā
svarīga vieta atvēlēta dažādiem zīmīgiem notikumiem, kas sagatavoja augsni Atmodas
laikam. Zīmīgi, ka „Atmodas Antoloģija” iesākas ar grupas „Pērkons”
dziesmu „Balāde par
gulbi”, bet noslēdzas ar šī
gada Dziesmu svētkiem
un dziesmu „Gaismas
pils”.
Kristīne Vilciņa,
autores un Viļņa Špata foto

Top filma par Leonīdu Jengibarovu

12. oktobrī Krievijas kinorežisors Georgijs Paradžanovs uzsāka
spēlfilmas “Ar rudeni sirdī” (“S oseņju
v serdce”) filmēšanu Latvijā. Savukārt no 25. oktobra līdz 3. novembrim
filmēšana notika Cesvainē.
Filma “Ar rudeni sirdī” ir stāsts par
leģendāru personību – Leonīdu Jengibarovu (1935-1972). Oficiāli viņa
profesija darba grāmatiņā ierakstīta kā
“cirka mākslinieks – klauns”, bet viņa
talanta un personības mērogs bija daudz
plašāks – ne tikai klauns – novators padomju cirka mākslā, bet arī mīms, kino

aktieris, estrādes mākslinieks, domātājs,
dzejnieks un filozofs.
“Klauns ar rudeni sirdī” – tā Leonīds
Jengibarovs nosauca savu atmiņu
grāmatu, kura ir topošās filmas iedvesmas avots. Stāsts ir par Jengibarova
īso, pretrunīgo un spilgto dzīvi. Tajā ir
jaušama skatītāju mīlestība, panākumi,
jaunievedumi cirkā, taču tajā pašā laikā
Jengibarovs bijis ļoti vientuļš, nemierā
ar sasniegto un ierobežojumiem, ko
uzliek apazīstamība.
Filmas struktūru veido 16 kino noveles, kas tiks filmētas uz 35 mm kinolentes un pamīšus ar
dokumentāliem
arhīva
kadriem būs kā mazas pabeigtas miniatūras stāstā
par skumjo klaunu Leonīdu
Jengibarovu. Galvenais
akcents likts uz fonu, nevis
aktieru savstarpējām lomu
izspēlēm.
Lai gan filmēšana notikusi dažādās Latvijas
Vairākās epizodēs darbojās arī cesvainieši. Attēlā
vietās, tā tika pabeigta
(no kreisās): Alise Kupča, Diāna Cepurniece, Lilita Madonas un Cesvaines
Ļava, Ilze Āboliņa un Bruno Podiņš
novadā. Galvenās lomas

11. novembrī par patriotisko
noskaņu gādā ne tikai šai dienai
veltītie pasākumi, bet arī iedzīvotāju
piespraustās valsts karoga krāsas
lentītes, izkārtie karogi pilsētvidē un
pie ēkām. Cesvaines novada policijas inspektori, apsekojot pilsētu 11.
novembra pēcpusdienā, konstatēja,
ka pie 39 ēkām nav izkārts Latvijas
karogs.

atveidotājs, kas filmā attēlo Jengibarovu, ir Nodars Džanelidze. Sarunā ar
kinorežisoru Georgiju Paradžanovu
atklājas arī aktiera izvēle: – Galvenais
nosacījums bija, lai aktieris būtu līdzīgs
Jengibarovam. Kategoriski biju pret to,
lai aktieris spētu līdzināties klaunam.
Uzskatu, ka Jengibarovs bija interesanta personība. Reālajā dzīvē, ārpus
cirka, vņš bija ļoti vientuļš un dvēseliski
citādāks cilvēks.
Filmēšanas vietas Cesvainē ir vairākas
un daudz ainas tiek filmētas ārpusē, pils
parka teritorijā. Pils vairāk tiek izmantota rekvizītiem, taču ir arī kadri, kas
top pilī. Taču viena no noslogotākajām
vietām ir Kārļa Bandenieka īpašums–
tautā saukta zaļā māja, kur filmas kadri
tiek uzņemti kā telpās, tā ārpusē. Divas
dienas pirms noslēdzošās filmēšanas dienas – 1. novembrī – filmēšana notiek
šajā mājā un pagalmā, kur kādā epizodē
piedalās arī Kalsnavas bērni. Filmēšanas
laukumā notiek liela rosība – dekorāciju
izvietošana, aktieru mēģinājumi un
ieklausīšanās režisora Paradžanova
teiktajā. Režisors atzīst, ka Cesvainē
uzņemts ļoti viesmīlīgi un ir īpaši

Karoga izvietošana

Latvijas valsts karoga likums nosaka
vienotus Latvijas valsts karoga lietošanas
principus. Likuma 7.pants (Latvijas
valsts karoga lietošana svētku, atceres un atzīmējamās dienās) nosaka
datumus, kad karogi novietojamie pie
publisko personu ēkām, privāto tiesību
juridisko personu un personu apvienību
ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām.
11. novembra pēcpusdienā, apsekojot

pilsētu, karogi nav izkārti: Stacijas ielā
– 1; 5; 6; 8; 10; 14; 18. Mazā Stacijas
ielā – 2; 6. Brīvības ielā – 7; 10; 12;
14B; 16; 18; 19; 20; 22. Veidenbauma
ielā – 6; 8; 10; 12; 14. Strautu ielā 5,
Gravas ielā 9, Upes ielā 3, Rīgas ielā
3. Raiņa ielā 3; 5; 6; 9. Celtnieku ielā
3; 7, Krasta ielā 3; 4. Silaines ielā 1;
2; 4; 9.
Inspektori aicina pieminētās mājas

Cesvaines Ziņas

Režisors Georgijs Paradžanovs dod
norādes Kalsnavas bērniem pirms
filmēšanas
pateicīgs tūrisma centra direktorei Diānai
Cepurniecei un Kārlim Bandeniekam par
atsaucību. Filma top, pateicoties Krievijas Kultūras ministrijai, un tā tiek filmēta
Latvijā, sadarbojoties Krievijas filmu
studijai “Centr Jupiter FM” ar Latvijas
studiju „MISTRUS MEDIA”.
Skaidrojot vietas izvēli, režisors
neslēpj, ka Latvijas vide ir piemērota
novelēm. Un, atbraucot uz Latviju,
uzreiz sapratis, ka Latvija ir īstā vieta
filmas uzņemšanai par Jengibarovu.
Kristīne Vilciņa,
autores un Sergeja Fiļenko foto

īpašniekus gādāt par to, lai valsts karogs
būtu izkārts vai pacelts mastā uz 18.
novembri un citām likumā noteiktajām
svētku, atceres un atzīmējamām
dienām. Ja tiks konstatēts, ka karogs
nav izkārts, tādejādi pārkāpjot Latvijas vaslts karoga likuma 7. panta pirmo
daļu, māju īpašnieks tiks saukts pie
atbildības pēc Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa.

Projekta ietvaros
skolēniem pirmā
tikšanās
Īstenojot Comenius projektu „Pa
dažādiem ceļiem – vienā pasakā”,
Cesvaines vidusskolā no 1. līdz 11.
novembrim viesojās Realschule der
Stadt Wurselen skolēni. Vairāk nekā
nedēļu notika aktīvs darbs, risinot
projektā izvirzītos uzdevumus, kā
arī savstarpēja skolēnu sadarbība un
iepazīšanās ar apkārtējo vidi.
Skolēni, kas Cesvaines vidusskolā
viesojās no Realschule der Stadt Wurselen, 10 dienas dzīvoja viesģimenēs. Viesus uzņēma projektā iesaistītie skolēni.
Jau pirms tikšanās tika izstrādāts projekta logo, kura ideja ir attēlot projektā
iesaistītās skolas un to kopīgais mērķis–
pasakas izveide kā vācu, tā latviešu
valodā.
Tā kā vācu skolas pārstāvji Cesvainē ieradās vēlā piektdienas vakarā,
brīvdienas viesi pavadīja viesģimenēs.
Šajās dienās viesi iepazinās ar Cesvaini, tās apkārtni, iesaistījās dažādās
aktivitātēs, ko izvēlējās viesģimene.
Pirmajās dienās notika savstarpēja
iepazīšanās ar abu valstu skolēniem,
Cesvainei prezentējot savu skolu, kā
arī sportiskākās aktivitātes. Otrajā
dienā jau notika intensīva darbošanās
pie pasakām. Šoreiz izvēlētās pasakas
ir „Abru taisītājs” un „Ērkšķrozīte”,
kurās skolēni izveido notikumu secību,
nosaka darbojošās personas un pasakās
meklē amatus un gatavo nacionālos
ēdienus.
Paralēli, darbojoties, lai sasniegtu projekta galveno mērķi, skolēni
iesaistījās dažādās radošajās darbnīcās –
sveču liešanā, apsveikumu gatavošanā,
kopīgas bildes izgatavošanā un kokapstrādē. Skolotāja Baiba Putniņa
Vācijas skolēniem pasniedza latviešu
valodas stundas. Savukārt, lai viesi no
Vācijas vairāk iepazītu Cesvaini un
Latviju, tika organizētas ekskursijas uz
domi, kūdras fabriku, kā arī uz Alūksni.
Lai vācu skolēni redzētu, kā Latvijā tiek
atzīmēti svētki, 6. novembrī oficiāli tika
atklāta Tēvzemes nedēļa un vakarā notika lāpu skrējiens.
Skolēniem un projektā iesaistītajam
personālam darbošanās kopīgajā projektā ir jauna un neatkārtojama
pieredze. Redzēt, dzirdēt, darboties
un savstarpēji saprasties ar citas
valsts skolēniem ir jauna iespēja
skatīties uz dažādām lietām no cita
redzes viedokļa, starptautiskā mērogā,
kā arī paplašināt savu zināšanu loku.
Paldies visiem projektā iesaistītajiem,
kas palīdzēja uzņemt vācu skolas
pārstāvjus!
Kristīne Vilciņa, autores foto



Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.9 Cesvainē 2013. gada 12. septembrī
(sēdes protokols Nr.8, 8.§) PRECIZĒTI ar Cesvaines novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.13 Cesvainē
2013. gada 24. oktobrī (sēdes protokols Nr.10, 6.§)

Grozījumi Cesvaines novada domes 2009. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 11

„Par pašvaldības nodevu par būvatļauju”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu un likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 12. panta pirmās daļas 10. punktu
1. Izdarīt Cesvaines novada domes 2009. gada 12. noObjekts

vembra saistošajos noteikumos Nr. 11 „ Par pašvaldības
nodevu par būvatļauju” grozījumu un 3. punktu izteikt
šādā redakcijā: „3. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas
saņemšanu
Nodeva fiziskām
Nodeva juridiskām
personām (EUR)
personām (EUR)

Dzīvojamās mājas
Viena dzīvokļa māja (1110)
Divu vai vairāku dzīvokļu māja (1121, 1122)
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas (1130)
Dzīvojamo ēku palīgēkas (1101)
Nedzīvojamās ēkas
Viesnīcu ēkas un citas īslaicīgas apmešanās vietas (1211,1212)
Biroju ēkas (1220)
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas
Satiksmes un sakaru iestāžu ēkas
Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas
Ēkas masu izklaides pasākumiem, izglītības, slimnīcu vai
sabiedriskās aprūpes iestāžu vajadzībām
Citas nedzīvojamās ēkas
Inženierbūves
Šosejas, ielas un ceļi
Sliežu ceļi
Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi
Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves
Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas
Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi
Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos
Citas inženierbūves
2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī

28,46
42,69
14,23
14,23

71,14
71,14
21,34
28,46

28,46
28,46
42,69
28,46
28,46
28.46

71,14
71,14
71,14
42,69
56,91
56.91

14,23

28,46

28,46

56,91

28,46
28,46
71,14
28,46
56,91
28,46

71,14
71,14
142,29
56,91
113,83
56,91
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 6 Cesvainē 2013. gada 12. septembrī (sēdes protokols Nr.8, 8.§)

Grozījumi Cesvaines novada domes 2011. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr.26

„Par sociālās palīdzības pabalstiem”

Izdoti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto
daļu
1. Izdarīt Cesvaines novada domes 2011. gada 21.
decembra saistošajos noteikumos Nr. 26 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 9. punktā skaitli un vārdu „30 lati” ar

skaitli un vārdu „42,69 euro”;
1.2. aizstāt 10.2 punktā un 10.3 punktā skaitli un vārdu
„165 lati” ar skaitli un vārdu „234,77 euro”;
1.3. aizstāt 11. punktā skaitli un vārdu „20 lati” ar
skaitli un vārdu „28,46 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1.janvārī.
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.7 Cesvainē 2013. gada 2.septembrī (sēdes protokols Nr.8, 8.§)

Grozījumi Cesvaines novada domes 2011. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19.

”Par dzīvokļa pabalstu”

Izdoti, pamatojoties uz sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu
1. Izdarīt Cesvaines novada domes 2011. gada 29.
septembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par dzīvokļa

pabalstu” grozījumu un aizstāt 4. punktā skaitli un vārdu
„30 lati” ar skaitli un vārdu „42,69 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 8 Cesvainē 2013. gada 12. septembrī (sēdes protokols Nr.8, 8.§)

Grozījumi Cesvaines novada domes 2011. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 20

„Par pašvaldības nodevu par domes izstrādāto oficiālo
dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
14.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1.punktu
1. Izdarīt Cesvaines novada domes 2011. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pašvaldības
nodevu par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un
apliecinātu to kopiju saņemšanu” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 2.1. punktā skaitli un vārdu „0.30 lati” ar

skaitli un vārdu „0.43 euro”;
1.2. aizstāt 2.2. punktā skaitli un vārdu „0.20 lati” ar
skaitli un vārdu „0.28 euro”;
1.3. aizstāt 2.3. punktā skaitli un vārdu „1 lats” ar skaitli un vārdu „1.42 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.10 Cesvainē 2013. gada 12. septembrī (sēdes protokols Nr.8, 8.§)

Grozījumi Cesvaines novada domes 2011. gada 14. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12

„Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās”

Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu
1. Izdarīt 2011.gada 14.jūlija Cesvaines novada domes
saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pašvaldības nodevu
par tirdzniecību publiskās vietās” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 3.1. punktā vārdu un skaitli „Ls 1” ar skaitli
un vārdu „1.42 euro”;
1.2. aizstāt 3.2.1. punktā vārdu un skaitli „Ls 1” ar
skaitli un vārdu „1.42 euro”;
1.3. aizstāt 3.2.2. punktā vārdu un skaitli „Ls 1” ar
skaitli un vārdu „1.42 euro”;
1.4. aizstāt 3.2.3. punktā vārdu un skaitli „Ls 2” ar
skaitli un vārdu „2.85 euro”;

1.5. aizstāt 3.2.4. punktā vārdu un skaitli „Ls 1” ar
skaitli un vārdu „1.42 euro”;
1.6. aizstāt 4.1. punktā vārdu un skaitli „Ls 3” ar skaitli
un vārdu „4.27 euro”;
1.7. aizstāt 4.2. punktā vārdu un skaitli „Ls 5” ar skaitli
un vārdu „7.11 euro”;
1.8. aizstāt 4.1.1. punktā vārdu un skaitli „Ls 10” ar
skaitli un vārdu „14.23 euro”;
1.9. aizstāt 4.1.2.punktā vārdu un skaitli „Ls 20” ar
skaitli un vārdu „28.46 euro”;
1.10. aizstāt 5.punktā vārdu un skaitli „Ls 5” ar skaitli
un vārdu „7.11 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.11 Cesvainē, 2013. gada 12. septembrī (sēdes protokols Nr.8, 8.§)

Grozījumi Cesvaines novada domes 2012. gada 10. maija saistošajos noteikumos Nr.7

„Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Cesvaines novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 4.punktu
1. Izdarīt Cesvaines novada domes 2012.gada 10.maija
Cesvaines novada domes saistošajos noteikumos Nr.7
„Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Cesvaines
novadā” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 2.punktā vārdu un skaitli „Ls 20” ar skaitli
un vārdu „28.46 euro”;
1.2. aizstāt 3.punktā vārdu un skaitli „Ls 20” ar skaitli
un vārdu „28.46 euro”;
1.3. aizstāt 4.punktā vārdu un skaitli „Ls 10” ar skaitli
un vārdu „14.23 euro”;
1.4. aizstāt 5.punktā vārdu un skaitli „Ls 30” ar skaitli



un vārdu „42.69 euro”;
1.5. aizstāt 6.punktā vārdu un skaitli „Ls 30” ar skaitli
un vārdu „42.69 euro”;
1.6. aizstāt 7.punktā vārdu un skaitli „Ls 10” ar skaitli
un vārdu „14.23 euro”;
1.7. aizstāt 8.punktā vārdus un skaitli „no Ls 10 līdz Ls
50” ar skaitli un vārdu „no 14.23 euro līdz 71.14 euro”;
1.8. aizstāt 9.punktā vārdus un skaitli „no Ls 10 līdz Ls
100” ar skaitli un vārdu „no 14.23 euro līdz 142.29 euro”;
1.9. aizstāt 10.punktā vārdu un skaitli „Ls 10” ar skaitli
un vārdu „14.23 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Deputāta portrets

Novembra numurā turpinām cesvainiešus
iepazīstināt ar novada deputātiem. Šoreiz uz sarunu
aicināju Juri Rozenbergu, kas pašvaldībā darbojas jau no pirmsākumiem zemes un privatizācijas
komisijās kā deputāts un ir arī domes priekšsēdētāja
vietnieks. Savukārt ikdienas darbs paiet sociālā
dienesta sociālās aprūpes nodaļas pārvaldnieka
darbā.
Kas pamudināja jūs sākt darboties politikā?
– Esmu nācis no ģimenes, kura padomju laikos bijusi
represēta. Manas ģimenes cilvēki visu dzīvi dzīvojuši
ar svešu uzvārdu tikai tādā nolūkā, lai izvairītos no
represijām un iznīcināšanas. Mans tēvs bija brīvprātīgais
leģionārs, kas aizgāja dienēt brīvprātīgi, būdams 17 gadus
vecs. Viņu nekas neturēja pie mājām, jo visa ģimene bija
izpostīta. Tēva brāli nogalināja krievi 1941. gada beigās
Soļjeļeckas cietumā 17 gadu vecumā, māte nomira, vēl
mazam esot, savukārt viņa tēvs, nespēdams pārciest to,
ka Latvijā ienāca krievi, mira lauku mājās Ogres novada
Turkalnē. Mans tēvs palika viens ar vecomāti, kas arī drīz
mira.
Pēc atgriešanās no leģiona tēvs devās uz Rīgu, lai pieteiktos brīvprātīgi amnestijai un tiktu atbrīvots. Viņš bija
karojis, nebija nekāds noziedznieks, taču viņu saņēma
ciet un ielika Vecmīlgrāvja filtrācijas nometnē. Tā kā
nometnē esošie pastāvīgi tika sūtīti uz dažādiem darbiem, uzņemoties risku. Viens no tādiem bijis zīmīgs, un
kādā brīdī izdevies aizmukt uz Turkalni. Tur divus gadus
tēvs kopā ar citiem meža brāļiem pavadīja mežā. Pateicoties tam, ka pie viņa bijusi drauga Rozenberga skolēna
apliecība, pieprasīts dzimšanas apliecības no raksts un
iegūta pase ar Rozenberga uzvārdu. Uzvārds ir devis
iespēju būt manai ģimenei. 1956. gadā tēvu nosūdzēja
radiniece, kas strādāja tiesu sistēmā. Tāpēc līdz 1968.
gada 7. oktobrim tēvu uz katriem Ziemassvētkiem,
oktobra svētkiem un 9. maiju aizveda uz „balto” māju
uz 1-2 diennaktīm. Nekā jau nedarīja. Tēvs stāstīja, ka
izmeklētājs Zaļkalns teicis, lai sakot paldies tam, ka
Staļins ir miris. Citādāk visa ģimene būtu iznīcināta.
Tāpēc arī mēs, brāļi, tikām audzināti stingros apstākļos
– nerunāt un nestāstīt neko par mūsu ģimeni. Jau tad man
bija skaidrs, ka padomju sistēma rada tikai ļaunu mūsu
ģimenei. Šī vara neļāva man mācīties, ko gribēju, un
tas radīja īgnumu un naidu. Vēlējos mācīties jūrskolā,
bet gan Liepājā, gan Rīgā man atteica. Nācās turpināt
mācīties Cesvaines vidusskolā.
Visu mūžu esmu uzaudzis ar baiļu sajūtu. Padomju
sistēma bija naidīga mums. Mūs jebkurā brīdī varēja
paņemt, aizvest un iznīcināt. Tas arī bija stimuls, kāpēc
es atbalstīju Tautas fronti Cesvainē, organizēju braucienus uz barikādēm. Politikā iesaistījos, lai pie varas
netiktu komunisti. Bija jācīnās par tādu valsts sistēmu,
kāda tā ir tagad – neatkarīgu Latviju.
Kas ir tā lieta, ko kā deputāts esat izdarījis? Atskaites punkti.
– No pirmās zemes komisijas darba dienas, 1991. gada,
esmu strādājis zemes komisijā. Piekritu tādēļ, ka bija interesanti. Mani interesēja, kam piederējušas zemes, kas ir
to īpašnieki un lai vecie zemju īpašnieki netiek apdalīti.
Tas bija vislabākais princips – netika dalīts pēc deguniem.
Pie mums nebija lielu strīdu un tiesāšanās. Uzskatu, ka
zemes reforma mūsu novadā ir veikta labi. Strādādams
par deputātu un izskatot jautājumus, kas bija saistīti
ar Cesvaines pilsētas izveidošanu, iestādēm, – nelikām
šķēršļus jaunajam. Ja runā par pēdējiem gadiem, tad mans
primārais uzdevums bijis palīdzēt cilvēkiem, kuriem iet
grūti. Daudz darba esmu ieguldījis, lai pansionāts būtu
tāds, kāds tas ir šodien. Pateicoties sadarbībai ar Vāciju,
tika ieekonomēti līdzekļi, bet paveikts ļoti daudz. Par
saviem darbiem man nav kauns skatīties cilvēkiem acīs.
Kādām īpašībām jāpiemīt deputātam?
– Deputātam jābūt godīgam pret sevi, pret cilvēkiem.
Un darbīgam. Te nevar būt cilvēks, kas it kā redzams
tautā, bet nestrādā – komisijās un domes sēdēs tikai paceļ
roku. Es neatbalstu balsojumu „atturas”. Ir „par” vai
„pret”. Ja balsojumā atturas, tad tas parāda tikai to, ka
tikpat labi deputāts var te nebūt. Varbūt kādu reizi, kad
neesi pārliecināts par kaut ko, var atturēties, bet pastāvīgi
tā nevar būt. Deputātam jāstrādā, sevi nežēlojot, neskaitot
stundas. Tu nevari iet uz ielas un satiktajiem cilvēkiem
teikt, ka nedarīsi vai atliksi kādu jautājumu. Ja atliec
darāmo uz dienu, nedēļu, tas nozīmē, ka esi radījis nepatiku pret to, turklāt radījis cilvēkos neuzticību. Man kā
vadītājam jābūt ar stingru, bet visnotaļ cilvēcīgu, iejūtīgu
nostāju pret darbiniekiem, klientiem, jebkuru cilvēku.
Vispirms cenšos runāt ar labu, bet, ja nesaprotu, tad cērtu
saknē. Skarbi, bet citādi nevar. Saprotu, ka labs nekad
visiem nevari būt, bet, ja redzi cūcības, tad tas ir jāpasaka
un jārīkojas.
Ikdienā esat sociālā dienesta sociālās aprūpes
nodaļas pārvaldnieks. Kā paiet ikdiena?
– Ceļos mazliet pēc pieciem no rīta. Veicu vairākus fiziskos vingrinājumus, un, ēdot brokastis, pārdomāju dienas plānu. Vienmēr domāju soli uz priekšu un nav tā, ka

Kristīne Vilciņa, autores foto

2013. gada 24. oktobra domes sēdē

• Izdeva saistošos noteikumus Nr.12 „Par grozījumiem
Cesvaines novada domes 2013. gada 30.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3 „Cesvaines novada
pašvaldības 2013. gada budžets”.
• Izslēdza no domes pamatlīdzekļiem nolietojušos
inventāru un uzņēma pamatlīdzekļu uzskaitē
mājīpašumu.
• Izdeva saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi
Cesvaines novada domes 2009. gada 12. novembra
saistošajos noteikumos Nr.11 „Par pašvaldības nodevu
par būvatļauju””.
• Piešķīra līdzfinansējumu Ls 200 pašvaldības

Cesvaines Ziņas

strādāju tikai šodienai.
7.40 braucu uz darbu.
Agrāk apstaigāju katru pansionāta istabiņu, apskatījos, kā
viņiem iet. Taču tagad
noslogotības dēļ katru
dienu to darīt nesanāk,
bet reizi nedēļā gan
apciemoju
katru.
Diemžēl,
uzklausot
problēmas, redzot slimību sekas un progresiju, nākas uzņemt
arī daudz negatīvās enerģijas, kas atsaucas uz manu
veselību.
Tālākā diena paiet, satiekoties ar darbiniekiem, vedot
klientus pie ārsta, aprunājoties ar sociālo darbinieku, risinot dažādas saimnieciskās problēmas. Esmu arī sociālā
dienesta šoferis un vedu dienesta darbiniekus tur, kur
nepieciešama vizīte mājās. Pēcpusdienas parasti paiet,
kārtojot dokumentāciju jaunajai pansionāta ēkai vai darot
humānās palīdzības darbus.
Neesmu tas cilvēks, kas strādā noteiktās astoņas stundas, ja vajag, – strādāju arī 12 un 16. Nav bijusi tāda
sestdiena vai svētdiena, kad neesmu bijis pansionātā,
izbraucu cauri Cesvainei, apskatos, kas notiek. Neatceros, kas ir pilnvērtīgs atvaļinājums. Pirmās mājas man
ir darbs, tikai tad ģimene. Bērni un mazbērni lieli, visi ir
prom. Sieva, mani četrkājainie draugi ir manas mājas.
Kādu redzat Cesvaines novada turpmāko
attīstību?
– Man ir divas vīzijas. Viena – mēs paliekam kā
atsevišķs novads. Tādā gadījumā attīstība būs perspektīva.
Vēlētos, lai mēs vairāk varētu piesaistīt ražotājus. Nevajag jau lielus, pietiek ar mazo pienesumu. Jāsaprot, ka
lielražošana te nenotiks, jo cilvēku resursi ir tik, cik ir.
Tāpēc jāiztiek ar tiem cilvēkiem, kas te ir, un jānodrošina
viņi ar darbu.
Otra vīzija ir, ka mums nāksies pievienoties kādam
lielākam novadam, kas visticamāk arī notiks. Manuprāt,
šis ir pēdējais sasaukums, kurā darbojamies. Bet, ja tā
notiks, es būšu pirmais, kas tam pretosies. Spiediens ir
jūtams, tādēļ paredzams, ka tikai lielajiem novadiem
būs atbalsts. Diemžēl tad mēs būsim nomale un tie, kas
apdalīti. Būs izjaukta infrastruktūra, un zaudētāji būs
iedzīvotāji. Tāpēc mums līdz pēdējam jācīnās par to, lai
būtu mazs, bet savs novads. Ne par velti ir tautasdziesma – „Mazs bij’ tēva novadiņis...”.
Ar ko jums Cesvaine ir īpaša?
– Esmu te dzimis, audzis un palikšu. Te pa mātes
līniju dzimuši un dzīvojuši visi mani senči. Te ir manas
mājas, Cesvainei pieder mana sirds. Esmu redzējis pasauli – Eiropu, Krieviju –, bet, esot 7-10 dienas prom no
Latvijas, man gribas atpakaļ. Labāku vietu par Cesvaini
es neredzu.
Labs piemērs ir Taipejas misijas viesi. Jā, varbūt
viņi glaimoja? Bet, esot pils tornī, atzina, ka Cesvaine
ir skaistāka par Siguldu. Taču es tiešām tā arī uzskatu.
Cesvainieši – tas ir spēks!
Esat sabiedriski aktīvs cilvēks un sekojat ne tikai
mūsu novadā notiekošajam. Kas šobrīd jūs satrauc
valsts mērogā?
– Pats pēdējais, kas pielika punktu, – Rīgas mēra
izdarības. Tās uzskatu par neģēlībām. Reformu rezultātā,
ieskaitot padomju laikus, daudz kas ir izvietots Rīgā. Kā
tas var būt, ka man kā lauku iedzīvotājam, apmeklējot
valsts iestādi vai slimnīcu, būs jāmaksā Rīgā dubultā
maksa sabiedriskajā transportā? Ar ko es atšķiros no
rīdzinieka, būdams cilvēks no laukiem? Kādus vēl atvieglojumus dos? Padomju laikos Rīga tika izveidota par
ražošanas lielpilsētu, tur arī lauku iedzīvotāju līdzekļi
tika izmantoti. Vai tas nav absurds?
Otra aktualitāte, kas manī raisa sašutumu, saistīta
ar Uzvaras pieminekli un Ušakova izteicienu, ka tos,
kas parakstījušies par šī pieminekļa nojaukšanu, ieliks
zooloģiskajā dārzā, un viņš būs tas, kas tirgos biļetes.
Uzskatu, ka tāda rīcība ir tautas zaimošana.
Protams, sekoju līdzi arī valsts budžeta pieņemšanai,
līdzekļu sadalījumam un Saeimā notiekošajam.
Ar abām rokām esmu Kārļa Ulmaņa un viņa darbu
atbalstītājs.
Šis ir valsts svētku mēnesis. Ko novēlat novada
iedzīvotājiem valsts svētkos?
– Būt sava novada patriotiem. Pastāvēt par savu novadu, pastāvēt par savu valsti. Mēs varam lamāt valdību,
atsevišķus deputātus vai kādu personu, bet ne valsti.
Valsts – tie esam mēs visi, tā ir mūsu zeme, viss kopumā.
Valsti mēs veidojam visi kopā. Un, ja nu kaut kas iet
greizi, tad tā ir mūsu pašu vaina… Neatkarīga Latvija
mums ir viena, ar plaukstošu, veselīgu rītdienu. Visiem
cesvainiešiem – veselību, izturību, možu garu!

audzēknes K. V. dalībai (ceļa izdevumiem un dzīvošanas
izdevumiem) Pasaules junioru karatē čempionātā no
2013. gada 6.līdz 11. novembrim Spānijā, līdzekļus
pārskaitot biedrībai „Sporta centrs Samuraji”.
• Apstiprināja Cesvaines novada teritorijas plānojuma
2008. – 2020.gadam grozījumu 3. redakciju un nodeva
to publiskai apspriešanai no 2013. gada 4. novembra līdz
24. novembrim.
• Sadalīja nekustamo īpašumu un noteica izstrādāt
zemes ierīcības projektu.
• Izbeidza zemes lietošanas tiesības un zemes gabala
piekritību pašvaldībai.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.12 Cesvainē 2013. gada 24. oktobrī (sēdes protokols Nr.10, 4.§)

Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2013. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3

18.6.2.0.7

„Cesvaines novada pašvaldības 2013. gada budžets”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30. pantu
1. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 2013.
gada pamatbudžeta ieņēmumus par 165 796 latiem
un apstiprināt pamatbudžeta ieņēmumus 2 110 662

18.6.2.0.8

latu apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 2013.
gada pamatbudžeta izdevumus par 165 796 latiem
un apstiprināt pamatbudžeta izdevumus 2 122 649
latu apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2013. gadam latos
Nosaukums
PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana +
ieņēmumi)
FINANSĒŠANA
Naudas atlikums gada sākumā
Aizņēmumi
t.sk. Kredītsaistību palielinājums
Kredītsaistību samazinājums (pamatsummas
samaksa)
IEŅĒMUMI (I+II+III+IV)

Gada plāns
(latos)

I Nodokļu ieņēmumi
01.1.1.1.
01.1.1.2.
04.1.1.1.
04.1.1.2.
04.1.2.1.
04.1.2.2.
04.1.3.1.
04.1.3.2.

08.6.2.2.
09.5.1.1.
09.5.1.4.
09.5.2.1.
10.1.4.0.
10.1.9.0.
12.3.9.0.
12.3.9.2.
12.3.9.9.0
12.3.9.9.0
12.3.9.9.0
12.3.9.9.0
12.3.9.9.0
12.3.9.9.1
12.3.9.9.1
13.1.0.0.
13.4.0.0.
18.6.1.0.1
18.6.1.0.3
18.6.1.0.6
18.6.2.0.1
18.6.2.0.1
18.6.2.0.3
18.6.2.0.4
18.6.2.0.5

Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada
nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums

18.6.3.0.2
18.6.3.0.3
18.6.4.0.
18.6.4.0.1

1.pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr.12

Klasifikācijas kods

18.6.2.0.6

Grozījumi
(latos)

18.6.9.0.1
18.6.9.0.5

Precizētais
plāns (latos)

18.6.9.0.6

1 957 492

165 796

2 123 288

12 626
80847
-68221
0

0
0
0
0

12 626
80 847
-68 221
0

68221

0

68 221

1 944 866

165 796

2 110 662

746 211

3 530

749 741

6 685

0

6 685

674 194

-2 000

672 194

42 248

2 900

45 148

5 500

700

6 200

12 201

1 600

13 801

1 050

150

1 200

3 933

80

4 013

400

100

500

19 763

960

20 723

50

0

50

1 000

50

1 050

450
150
100
1 600
0
80
915
210
100
2 109
50
449
0
3 700

-60
20
-80
500
100
0
350
195
0
-370
0
215
40
0

390
170
20
2 100
100
80
1 265
405
100
1 739
50
664
40
3 700

18.6.9.0.7
18.6.9.0.8
18.6.9.0.9
18.8.1.1.2
18.8.1.1.3
18.9.1.2.

Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā
ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu
parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada
maksājumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu
parādi
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem kārtējā
gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem iepriekšējo
gadu parādi
II Nenodokļu ieņēmumi
Pašvaldību budžeta 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
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi
Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu
Veselības apdrošināšana
Pārējie ieņēmumi
Līdzfinansējums bērnu braucienam uz Franciju
K.N.H.M. fonds – projektu finansēšana
Līdzfinansējums
Dalības maksa sporta spēlēm
Dalības maksa izsolē
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas
realizācijas
III Transfertu ieņēmumi
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – mūzikas un
mākslas skola
Dotācija brīvpusdienām
Dotācija par iemītniekiem pansionātos
No Labklājības ministrijas ieskaitītā dotācija par GMI
un dzīvokļa pabalsta atmaksu
Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai
sakarā ar invaliditāti
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – vidusskola
Mērķdotācija izglītības pasākumiem – CIP pedagogi
Mērķdotācija izglītības pasākumiem – dotācija pārējiem
izdevumiem CIP

8 800

0

8 800

1 054 524

155 661

1 210 185

30 938

0

30 938

6 200
3 250

0
0

6 200
3 250

1 336

0

1 336

958

458

1 416

179 982
101 632

69 075
41 388

249 057
143 020

92 304

34 614

126 918

19.2.1.0.
21.3.5.1.
21.3.5.2.
21.3.5.3.
21.3.5.4.
21.3.5.5.
21.3.7.9.1
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.1
21.3.8.3.2
21.3.8.4.
21.3.9.1.1
21.3.9.1.2
21.3.9.3.
21.3.9.4.3
21.3.9.4.4
21.3.9.4.5
21.3.9.7.
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.1
21.3.9.9.1

Mērķdotācija pedagogu darba samaksai –5.,6.gad.
apmācībai
Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei
Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un
Dziesmu svētkiem
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanās izdevu-mu
transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm – Comenius projekts
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanās izdevumu
transferti – informātikas projekts
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda
PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu
Vides ministrija – maksājums energoefektivitātes
paaugstināšanas projektam
Mērķdotācija novadu pašvaldībām (nodrošinot 97%
līmeni)
Mērķdotācija Latvijas-Šveices sadarbības programmai
– Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs
Kultūrkapitāla fonds – Medību istabas arhitektoniski
mākslinieciskā inventarizācija
Mērķfinansējums – projekts “Sporta inventāra iegādei”
Kultūrkapitāla fonds – Kungu sarunu telpas logu
restaurācija
Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā
par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu
projektu īstenošanai – kapacitātes projekts
Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā
par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu
projektu īstenošanai – nodarbinātība
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
finansējums “ Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”,
saistīti ar 2013. gada plūdiem
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
IV Budžeta iestāžu ieņēmumi
Mācību maksa – mūzikas skola
Ieņēmumi no vecāku maksām – ēdināšanas pakalpojumi
Kafejnīcas ieņēmumi
Vecāku līdzfinansējuma par internātpamatskolu
Par ēdināšanu sociālās aprūpes nodaļā
Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – dome
Ieņēmumi par telpu nomu – dome
Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola
Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle
Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams
Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa
Ieņēmumi par telpu nomu – pils
Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola
Ieņēmumi par telpu nomu – pirmsskolas izglītības
iestāde
Ieņēmumi par telpu nomu – mūzikas un mākslas skola
Ieņēmumi par telpu nomu – internātpamatskola
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas
– vidusskola
Ieņēmumi par zemes nomu
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes
iestādēs – VSAA pensijas
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes
iestādēs – līdzfinansējums
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par komunāliem maksājumiem – dome
Ieņēmumi par komunāliem maksājumiem – so-ciālās
aprūpes centrs
Ieņēmumi par komunāliem pakalpojumieminternātpamatskola
Budžeta iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas
sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo
mantu, t.sk. autoavārijā cietušu automašīnu
Personāla ēdināšana – vidusskola
Personāla ēdināšana – internātpamatskola
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi
Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi
Avīzes “Cesvaines Ziņas” ieņēmumi
Auto kursu ieņēmumi
Kapličas izmantošana (Ķinderes)
Kapličas izmantošana (A.Saulieša iela)
Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola
Ēdināšanas pakalpojumi – internātpamatskola
Veļas mazgāšana – internātpamatskola
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2. pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr.12

Cesvaines novada pašvaldības
pamatbudžeta izdevumu plāns 2013.gadam latos
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Vecāku nedēļa

No 21. līdz 25. oktobrim skolā
norisinājās vecāku nedēļa. Šoreiz
īpaši jaunas sadarbības formas netika piedāvātas. Salīdzinoši daudz
vecāki atvēlēja laiku, lai piedalītos
mācību stundās. Patīkamākais bija
tas, ka daudzi pēc tam ar skolotājiem
izrunājās. Sporta pēcpusdiena varēja
būt plašāk apmeklēta, bet tie, kas
ieradās, bija ļoti apmierināti. Puse no
šīm ģimenēm jau piedalījās pagājušā
gada sporta ativitātēs. Vairāk vecāku
gribējās redzēt lekcijā, bet laikam
jau tā ir, ka mēs dzīvojam laikmetā,
kur atbildes uz mums interesējošiem
jautājumiem var visur kur izlasīt
un vienmēr liekas, ka ar mani un
manējiem tā nenotiks. Diemžēl dzīvē
ir daudz citādāk. Mēs tiecamies savus bērnus aizstāvēt nejēdzībās,
palaidnībās. Un dažreiz tas beidzas
ne tā, kā gribētos. Taču pats galvenais
– biežāk par savu bērnu interesēties
un nevajaga gaidīt skolotāju
uzaicinājumu. Bērns nāk no ģimenes
un tai arī ir jātur rūpe par bērnu. Lai
mums vairāk kopīgu pozitīvo brīžu,
veicot tik grūto un atbildīgo darbu,
audzinot jauno paaudzi.

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa”
Šogad stāstnieku konkursam –
desmit gadi. Visus šos gadus arī
Cesvaines novada stāstnieki ir
kuplinājuši šo konkursu. Un ne bez
panākumiem. Arī šajā mācību gadā
par godalgotām vietām cīnīsies pieci mūsu skolas skolēni. Pirmo gadu
šajā konkursā piedalīsies: Pēteris
Apfelbergs, Valts Veismanis, jo
abi ir pirmklasnieki. Liene Bērziņa
un Nauris Ziediņš jau ir pabijuši
šādā konkursā. Vislielākā veiksme jānovēl Eduardam Zigfrīdam
Aveniņam, kurš iekarojis arī Rīgas
žūrijas simpātijas un divus gadus
pēc kārtas bijis „Dižais stāstnieks”
valstī. Lai veicas mūsu skolēniem
Madonas konkursā!
Foto:
Visi stāstnieku konkursa dalībnieki

Vidējais “Sprīdītis” iekaro Igauniju

4.-5. klašu deju kolektīvs kopā ar
savu skolotāju Jāni un pavadošajām
personām pavadīja trīs neaizmirstamas dienas Igaunijā. Jau maijā šis
kolektīvs zināja, ka ir uzaicināts
piedalīties starptautiskajā ceļojošajā
festivālā Tallinā. Tam arī visi cītīgi

gatavojās visu vasaru. Lai konkursa
dienā skolēni nebūtu saguruši, miegaini, uz Igauniju braucām jau piektdienas agrā rītā, lai varētu uzdāvināt
dejas sveicienu saviem draugiem
Marjamā ģimnāzijā. Viņiem tā bija
pēdējā diena pirms došanās rudens

Sporta pēcpusdienā visaktīvākie
bija tie vecāki, kas piedalījušies jau
pagājušā gada sporta aktivitātēs

Pirmsskolā
„Brīnumzeme”
Drošības nedēļas ietvaros, 3.
oktobrī, norisinājās tematiskais
pasākums „Esi drošs!”, kurā pie
bērniem viesojās policiste Linda
(skolotāja Linda) un suns Reksis (skolotāja Dzintra), lai sniegtu
zināšanas un kopā ar bērniem un
pieaugušajiem apgūtu drošības
noteikumus, kā rīkoties un justies
droši dažādās dzīves situācijās.
Katrai grupai tika dots uzdevums,
kurā izvēlētā drošības tēma bija
jāprezentē, uzsvaru liekot uz folkloru
un kustību aktivitāti, tādējādi pildot
arī pirmsskolas galveno gada uzdevumu. Grupa „Sienāzītis” mums
pastāstīja, kā pareizi un droši rīkoties
ar elektroierīcēm. Grupa „Spārīte”
ar latviešu tautasdziesmas „Roka
roku mazgāja” motīviem sniedza
zināšanas, cik svarīgi ir ievērot
personīgo
higiēnu. Tika skaidrots arī, kā rīkoties, ja „svešinieks”
uzaicina pie sevis ciemos. Grupa
„Bitīte”, kurai bija visatraktīvākā
prezentācija, ar kustību rotaļas
palīdzību pastāstīja un parādīja, kā
droši uzvesties ūdenstilpņu tuvumā
un kā rīkoties, ja ārā ir vētra.
Grupai „Bizmārīte” bija aizraujoša
prezentācija par ugunsdrošību.
Savukārt grupa „Taurenītis”, ejot
un šķērsojot ielu, vienmēr ievēro
drošības noteikumus. Par to viņi
dalījās savās zināšanās ar pārējiem.
Grupa „Skudriņa” demonstrēja, kā
pareizi jādodas pārgājienā, izmantojot sarkanas krāsas karodziņus.
Paldies visām grupām par lielo
atsaucību!
Linda Šķēla



Viesojoties pie draugiem Marjamā ģimnāzijā

Turpinājums no oktobra numura.
Lasītāja jautā:
„Man ir jautājums, kāpēc vecāki
tā rīkojas? Ir tādas reizes, ka man liekas, ka mammas liek meitām izdzīvot
viņu dzīvi, iejaucot lietās, kur pat 18
gadīgam skuķim to nevajadzētu darīt.
Es esmu vedusi vienu meiteni vēlu
vakarā uz slimnīcu, jo mammu ir
piekāvis tētis, viņa zvana meitai, ka
nebrauks uz slimnīcu, meita uztraucas, raud, pierunā mammu braukt uz
slimnīcu, bet beigās nemaz tik traģiski
nav bijis. Es nedomāju, ka tas ir
normāli, ka tēvs aizskar mammu, bet
arī mammas rīcība ir neadekvāta.”
Psihologs atbild:
Jums ir taisnība, situācija nav
normāla, runa ir par vardarbību,
kad meitene rūpējas par māti, kura
visticamāk ir kļuvusi bezspēcīga
pastāvēt pati par sevi un savu dzīvi.
Vispirms mēģināsim iejusties mātes
un meitas izjūtās un domās. Turpmākais
teksts neatspoguļo nevienu konkrētu
gadījumu, un neviena konkrēta cilvēka
stāstījumu, to varētu nosaukt par „psihologa romānu”, kas ietver patiesus
cilvēciskus pārdzīvojumus vardarbības
situācijās.
Es jūtu, ka saraujos čokurā. Domas
traucas ātri, kaut gan šķiet, ka laiks
ir apstājies. Ja vien man būtu burvju
spējas un es spētu pārvērsties par miglu, tad varbūt šis sitiens man iztriektos
cauri... Stāsta, ka pēdējais, kas cilvēkam
paliek, kad viņš no šīs pasaules aiziet, ir dzirde. Es esmu „aizgājusi”,
bet vēl dzirdu: „Maita,” un asa sāpe

brīvdienās. Pēc koncerta bērni varēja
izbaudīt Marjamā baseina priekus,
un tālākais ceļs veda uz Tallinu, lai
laicīgi paspētu iekārtoties viesnīcā.
Tas atkal bija vesels piedzīvojums
– dzīvot viesnīcā. Sestdienas rīts
atnāca ar nelielu satraukumu, jo
mums bija
mēģinājums plkst.
10.00, bet vēl bija jāatrod kultūras
nams, kur tas viss notiks. Bet
viss bija labi: paspējām laikus,
izmēģinājām un pēc tam savu brīvo
laiku izbaudījām, pastaigājot pa
Tallinas vecpilsētu un izbaudod ļoti
neganto Baltijas jūras vēju.
Tas brīdis bija klāt. Festivālā
piedalījās dalībnieki no četrām
valstīm – Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Krievijas. Piedāvātā programma bija plaša. Mūsu bērni dejoja
divas dejas. Bijām lepni par to, kā

Saruna ar psihologu

apdedzina manu seju. Man ir kauns.
Kauns, ka esmu izdarījusi nepareizo
izvēli, ka man pietrūkst spēka aiziet, un
kauns, ja par manu nelaimi uzzinās un
runās citi. Mans vīrs ir alkoholiķis un
varmāka, un es nespēju viņu pamest.
Es jūtos vainīga pret savu meitu, es
neesmu pietiekami laba māte, tas sāp
vairāk nekā sitiens, un es raudu..
Es pietrūkstos no gultas, virtuvē
atkal kliedz. Nezinu, vai biju tā īsti
aizmigusi, man jābūt gatavībā mesties
pa vidu vai bēgt. Man ir 18 gadi, un
es esmu meitene, kuras tēvs sit māti.
Patiesībā par to tā īsti neviens nezin,
ja es runāšu ar kādu, būs vēl sliktāk.
Kāpēc es tā domāju? Viņš piesolīja
mums abām salauzt ribas, un es zinu,
ka viņš to var, es esmu redzējusi...
Par to, ko es esmu redzējusi, ir grūti
runāt, pietiek, ka tas pie manis atnāk
sapņos. Mani atkal vajā murgs.
Man vēl jāguļ, rīt kontroldarbs
matemātikā. Es nezinu, vai vēl ar kādu
tā notiek, bet, rēķinot matemātikas
uzdevumus, es skaitu dienas, cik palikušas līdz algas dienai un nākamajam skandālam. Un es domāju par to,
ja es būtu labāka skolniece, varbūt manai mammai būtu mazāk stresa un arī
tēvs tā neuzvilktos, kliedzot, ka no manis nesanāks nekāds prātīgs sievišķs.
Man bail, ka rīt to kontroldarbu tik un
tā neuzrakstīšu.
Uz māti es dažreiz dusmojos, jo
viņa sen jau man solīja izšķirties, bet
pēc tam es par to jūtos vainīga. Kaut
es spētu pateikt, cik ļoti es viņu mīlu,
bet vārdi tā kā iesprūst kaklā un nenāk
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pār lūpām. Kaut es spētu pateikt, cik
ļoti man sāp, kad viņai sit. Ja trāpa
man, tas pat tik ļoti nesāp, es esmu
iemācījusies sāpes nejust.
Es nosolos sev nekad neiemīlēties
un vēl labāk arī nedzemdēt bērnus un
ielienu atpakaļ gultā. Pagaidām man
jādzīvo tik ilgi, kamēr esmu vajadzīga
savai mātei, vienai viņai nepietiks
spēka.
Vardarbības situācijām ir vairākas
pazīmes, kas ļauj atšķirt tās no citām.
Vardarbības situācijā viens ir fiziski
spēcīgāks vai arī viņam pieder kāda
cita vara (pieredze, vecums, statuss).
Bieži varmāka arī draud, jo apzinās
savu nodarījumu. Te ir arī bezspēcības,
kauna, pazemojuma un vainas izjūtas.
Bērni un arī pieaugušie šādās situācijās
mēdz justies ambivalenti (divpusēji),
kas ir ļoti mulsinoši. Vecāki bērnam ir
visnozīmīgākie cilvēki (arī audžuvecāki),
un kad bērns pret vecākiem, kurus mīl,
sāk izjust dusmas un vilšanos, viņš
vienlaicīgi par to izjūt arī vainas izjūtu.
Šādas situācijas nozīmīgi var ietekmēt
meitenes tālāko dzīvi. Tāpat kā līdz šim
glābusi māti, meitene var izmantot savu
drosmi, spēju ātri reaģēt, iejūtību pret
cilvēciskajām reakcijām un glābt citus
kādā no palīdzošām profesijām. Tāpat
iespējams, ka meitene tomēr nonāk
tādā pašā situācijā kā viņas māte, jo
iekšēji viņa nav pārliecināta par to, ka
ir pietiekami laba, lai pieprasītu mīlēt
un cienīt sevi, lai nebūtu nolemta ciest.
Ilgstoša un spēcīga vardarbība var būt
arī viens no iemesliem, kādēļ cilvēks
„aiziet no realitātes” jeb sajūk prātā. Un

mūsu bērni nodejoja. Arī viņi bija
lepni, ka nāk no mazās Cesvaines
un var piedalīties šādā festivālā.
Pēc labi padarīta darba bija atlicis
vēl viens kopīgs vakars viesnīcā,
kur draudzīgi tika svinēta kolektīva
biedrenes Elīnas vārda diena.
Šādi kolektīvu izbraukumi ir
ļoti nepieciešami, jo tie saliedē
dalībniekus. Lielu paldies saku
visiem vecākiem, kas finansēja
bērniem šo braucienu. Paldies
šoferim Vaņam par vizināšanu,
skolotājai Dinai un mammām Ingai un Solvitai par lielo atbalstu!
Un, protams, vēl lielāks paldies
skolotājam Jānim! Bez viņa brauciens nenotiktu.
Vidusskolas ziņas sagatavoja
Sarma Kurme, direktora
vietniece ārpusklases darbā

pat, ja tā nenotiek, personības struktūrā
ir kāda daļa, kas tiek no pasaules „nogriezta”, jo tai ir pārāk sāpīgi skarties
klāt.
Nereti vecāki cenšas izturēt un
nešķirties „bērnu dēļ”. Tomēr bērniem
tas nav vajadzīgs, bērniem būtu
vajadzīgs, lai vecāki ir drošībā un
laimīgi, kaut arī viņi nedzīvo kopā.
Vardarbība nepāriet pati no sevis, un
te nu ir svarīgi atrast iekšējo drosmi
un, par spīti noslēpumiem un draudiem, atrast pieaugušos cilvēkus blakus,
kuri atbalstītu un palīdzētu. Patiesībā
varmāka baidās, ka upuris sāks runāt,
viņš var turpināt draudēt, bet nevar īsti
realizēt vardarbību, ja tam ir pievērsta
apkārtējo uzmanība. Briesmīgākā sabiedrības kļūda ir pateikt: „Sieva pati
ir vainīga, ka lieto alkoholu, ka runā
pretī, ka pietiekami labi nesagatavo
vakariņas, ka...”. Šādā brīdī runā mūsu
cilvēciskās bailes un nespēja pieņemt,
ka mēs pēc būtības neviens neesam
pasargāts no tā, ka varam sastapties ar vardarbību un netikt ar to galā.
JĀATCERAS, KAPAR VARDARBĪBU
ATBILDĪGS IR TĀS VEICĒJS!
Jūs šajā situācijā atbalstījāt meiteni,
aizvedot māti uz slimnīcu. Tas tobrīd
bija pareizākais veids, kā sniegt palīdzību. Jūs nepametāt meiteni un māti
situācijā, ar kuru viņas pašas vairs netika galā. Kaut arī šī palīdzība visticamāk
nenovērsa turpmāko vardarbību, tas
bija solis uz atklātību un uzticēšanos
pasaulei.
Cesvaines novada
sociālā dienesta psiholoģe Eva

Luterāņu baznīcā atjaunots durvju portāls
Pavisam nesen Cesvaines luterāņu
baznīcas durvju ieejas portāls atguvis
savus sākotnējos vaibstus un ikvienu
baznīcā nācēju sveicina ar atjaunotu
izskatu. Restaurācijas darbi veikti,
realizējot Rietumu bankas labdarības
fonda izsludināto projektu konkursu
„Latvijas sakrālais mantojums”.
Par projekta iesniegšanu vairāk stāsta
draudzes ērģelniece Daiga Matroze:–2013.
gada maijā iesniedzām projektu „Rietumu
bankas labdarības fonda” izsludinātajam
projektu konkursam „Latvijas sakrālais
mantojums”. Iesniegto projektu izvērtēšanā
piedalījās arī Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija. Šī projekta mērķis
ir sekmēt Latvijas sakrālās arhitektūras
un mākslas pieminekļu saglabāšanu un
kvalitatīvu restaurāciju. Jūnijā saņēmām

pozitīvu vērtējumu iesniegtajam projektam, jo tika atbalstīti deviņi Latvijas sakrālie kultūras pieminekļi. Šāda
veida projektu konkursi tiek izsludināti
katru gadu, tā kā perspektīvā tas dod arī
iespēju citiem Latvijas sakrālās mākslas
un pieminekļu saimniekiem atjaunot savas ēkas. Lai varētu profesionāli pareizi
veikt šo restaurāciju, iepriekš tika veikta
Cesvaines ev. lut. baznīcas ieejas portāla
un sienu pārbaude, izpēte un sniegtas rekomendācijas avārijas situācijas
novēršanai un tālākai konservācijas un
restaurācijas darbu veikšanai. Šo darbu
veica būvmākslas mantojuma restaurators, būvinženieris Valdis Jānis Platais,
kas arī konsultēja un profesionāli vadīja
ieejas portāla restaurāciju.
Darbus pie ieejas portāla restaurācijas
veica SIA „Madonas būve”. Īpašu paldies Daiga Matroze saka „Madonas būves”
valdes pārstāvim Oskaram Janovičam
par atsaucību un meistarīgi paveikto
restaurācijas darbu. Oskars Janovičs
neslēpj, ka, pateicoties tam, ka jau sen
pazīst Daigu un objekta vieta ir baznīca,
piekritis šim darbam, kas „Madonas
būvei” bijis izaicinājums.
– Pie durvju portāla pastāvīgi strādāja
viens strādnieks, taču, kad bijis vairāk darba, palīgā nāca kolēģis. Iespējams, kādam
no malas liekas, ka šis darbs nav sarežģīts,
taču te ir ieguldīts daudz pacietības un
laika. Būtiska ir nianse, ka darbi tika veikti
bez jebkādas mehanizācijas, viss ir roku
darbs. Lai varētu sākt atjaunot portālu,
vispirms bija jāatbrīvojas no padomju

laikā uzliktā – eļļas krāsas un cementa,
līdz piekļūts pie autentiskā slāņa. Svarīgi
bija saprast, ka šajā objektā vajadzēja atmest skolās un kursos mācīto. Te būtiski
bija saglabāt autentisko izskatu, lai tas
izskatītos kā toreiz, nevis tā, kā tas notiek
citos objektos, kur visam jābūt perfektam,
jāspīd un jālaistās.
Darbus pie ieejas portāla uzraudzīja
restaurators un būvinženieris Valdis
Jānis Platais, kas darbu gaitā konsultēja
„Madonas būves” strādniekus, kā arī
ie-teica materiālus, ar kādiem panākt
vēlamo rezultātu. – Šo objektu var dēvēt
par mantojuma saglabāšanu. Darbi šeit
nebija viegli, jo ir ļoti daudz specifisku
lietu, ko uzreiz nemaz nevar pamanīt.
Piemēram, darbu gaitā ievērots, ka līnijas,
kas veido portālu, tiecoties augšup, veido
liekumu, ko ar pirmo acu skatienu nevar
pamanīt. Strādnieki paveikuši ļoti labu
darbu, savukārt šai pusē iegūti cilvēki,
kas ir uzķēruši ideju un to īstenojuši. Tas
arī ir pats svarīgākais – esam ieguvuši
jaunus speciālistus. Restaurācijas darbos
jāsaprot, ka daudzas lietas nevar izdarīt
ātri un, lai darītu nākamo soli, vispirms
kārtīgi jāpaveic iepriekšējais darbs.
Arī mācītājs Hanss Jensons pauž prieku
par paveikto un tajā saskata simbolisku
nozīmi: – Ieejas durvis ir tās, kas rada
pirmo iespaidu, tuvojoties baznīcai. Caur
šo durvju portālu mēs ielaižam cilvēkus
un lietas. Šīs durvis arī kalpo kā fons
jaunlaulātajiem kāzu foto. Ieejas portāla
atjaunošanas iniciatore ir mūsu draudzes
locekle Daiga Matroze. Man prieks redzēt

paveikto un ceru, ka ikviens baznīcas
apmeklētājs to novērtēs.
Pie durvju koku daļas restaurācijas darbiem strādāja meistars Juris Neimanis un
draudzes lektors Jānis Diekonts. – Darba
procesā piedalījos koka attīrīšanas darbos.
Strādājot atklājās nepilnības, tāpēc nācās
veikt papildu darbus. Sākumā bija paredzēts,
ka tiks attīrīta vecā krāsa un uzlikta jauna,
taču, attīrot krāsu, atklājās, ka koka detaļas
ap arku ir satrunējušas. Jaunatklājums lika
darbiem mazliet ieilgt. Šobrīd varu teikt,
ka paveiktais izskatās ļoti skaisti, īpaši, ja
salīdzina ar to, kā bija. Nākotnē ir vēl daudz
darba, ko veikt, bet šis ir tāds kā mazs solis uz priekšu. Turpmāk ceram atrakt bruģi,
kas ir ap baznīcu, lai nodrošinātu lietus
ūdeņu aizplūšanu. Pēc tam jāsāk domāt par
ventilācijas šahtām. Ēka ir kā organisms –
tai pareizi jādarbojas. Šobrīd tai jāatveseļojas, – stāsta Jānis Diekonts.
Šis man ir 23. rakstītais, iesniegtais un
realizētais projekts. Dažādus projektus
rakstu jau no 2000. gada. Esmu uzkrājusi
pieredzi šādu specifisku projektu izstrādē
un vadīšanā. Lielākā daļa no iesniegtajiem projektiem ir saņēmuši atbalstu un tie
lielākā mērā bijuši saistīti tieši ar kultūras
mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu,
restaurāciju vai arī popularizēšanu. Pateicoties šiem projektiem, pati esmu uzkrājusi
un ieguvusi veselu zināšanu bagāžu un
pieredzi kultūras mantojuma saglabāšanā,
apjaušot tās vērtības, par kurām mums būtu
jārūpējas, lai kaut kas paliek arī aiz mums,–
atklāj projekta vadītāja Daiga Matroze.
Kristīne Vilciņa, autores foto

Pienācis laiks pateikties
Pēc tikko atzīmētas 85 gadu jubilejas
tiekos ar ilggadēju Cesvaines slimnīcas
ārsti Mariannu Tomiņu, kas jau pirms
diviem gadiem atgriezusies dzimtajā
pusē Barkavā un dzīvo pansionātā. Sarunas laikā gūstu apstiprinājumu Mariannas draudzenes teiktajam: „Cik lieliski
Mariannai izdodas tēvzemes mīlestību
savienot ar morāles jautājumiem, kas ik
pa laikam lasāmi „Starā”!”
– Cesvaini pirmo reizi ieraudzīju 1956.
gada skaistā jūlija pievakarē, kad kopā ar
medicīnas studentu grupu caur Ērgļiem un
Piebalgu pārgājienu noslēdzām Cesvainē.
Jutos tik nogurusi un kājas bija tik ļoti
noberztas, ka tikvien atradu sevī spēku, kā
aiziet aiz pils pie lepni augošā ozola. Šķiet,
jau toreiz mani apbūra Cesvaines pils un
parks, bet vēl nebiju iedomājusies, ka te
paies mani darbīgākie dzīves gadi.
– Mana pirmā darbavieta bija Liezēres
ambulance, kur strādāju par tās vadītāju. Jau
tad ik pa laikam aizvietoju dakteri S. Garleju. Esot Cesvainē, sāku dziedāt korī, kuru
toreiz vadīja diriģents Harijs Šulcs. Jau tad
iepazinu ciesvainiešus, slimnīcas kolektīvu.
Dakterei Garlejai aizejot, man piedāvāja
strādāt par iecirkņa terapeiti slimnīcā un

poliklīnikā. Liktenis mani atveda atpakaļ
uz Cesvaini.
Strādāju ar cienījamiem kolēģiem J.
Lapiņu, A. Lapiņu, ārstu pāri A. Eikenu
un V. Eikenu. Kolektīvam pievienojās
stomatoloģe Juta un protēzists Artūrs
Boroduško. Rentgena ārsts bija madonietis Gunārs Ozols. Slimnīcā
darbojās čaklas un strādīgas medmāsas,
sanitāres, priekšzīmīgi šoferi – P. Kube,
vēlāk G. Borščevs. Diemžēl daudzi
no minētajiem kolēģiem jau aizgājuši
mūžībā. Kolektīvs bija ļoti saliedēts un
draudzīgs. Mēs ar dziesmu atzīmējām
visus svētkus. Dažreiz, aizvietojot pediatru V. Eikenu, biju arī skolas ārste Cesvaines vidusskolā, Kārzdabā, Grašos,
Kraukļos un Kārklos, reizi nedēļā devos
uz Dzelzavas palīgskolu. Paralēli darbam devos uz dažādiem kvalifikācijas
paaugstināšanas kursiem. Viens no
visspilgtākajiem komandējumiem bija
brauciens uz Ļeņingradu.
1983. gadā 55 gados aizgāju pensijā, taču paralēli turpināju strādāt.
Grūts bija 1984. gads, kad dakteri
Eikeni aizgāja no Cesvaines, saslima
citi dakteri, uzņēmos uz laiku aiz-

vietot galveno ārstu un pediatru. Uznāca
gripas epidēmija, bija jāstrādā ne tikai
slimnīcā, bet pēc darba jādodas uz mājas
vizītēm. Biju pārgurusi, tāpēc tā paša gada
aprīlī iesniedzu atlūgumu. Visu vasaru izbaudīju atpūtu. Vēlāk īslaicīgi aizvietoju
terapeitu, bet pastāvīgi vairs nestrādāju.
Savu dzīvi varu iedalīt divos posmos
– gadi, kas pagājuši strādājot, un tie, kas
pavadīti pensijā. 1987. gadā nodibināju
kreatīvo darba grupu Cesvainē, kas apvienoja deviņas sievietes. Apciemojām
vientuļos pensionārus, bijām pat
sadalījušas vietas, kur katra dosies, lai
veltītu laiku sirmgalvjiem. Braucu pa rajona skolām, stāstot par žēlsirdības jūtu
audzināšanu. Iesaistoties katoļu draudzē,
pēc draudzes un Zentas Vizules iniciatīvas
tika panākta Cesvaines katoļu Dievnama
celtniecība.
Skaists bija atmodas laiks. Iesaistījos
Tautas frontē, tika organizēti dažādi
braucieni. Toreiz cilvēki bija ļoti vienoti.
Jaunajiem to nesaprast. Būt par latvieti man nozīmē ļoti daudz. Ne par velti
manam tētim piemineklī iegravēti viņa
mīļākās dziesmas „Es dziedāšu par tevi,
tēvu zeme” vārdi. Tagad Latvijā viss tā

šķobās, tik daudz latviešu dodas svešumā.
Kāpēc tam tā jānotiek? Kaut kur ir pieļauta
kļūda. Lai vai kā, bet Ulmaņlaikā bija
tautsaimniecība.
Bieži domāju par Cesvaini. Tā gribētos
būt tur! Pastaigas parkā un iemīlētie dažādie
koki, vēlētos vēlreiz redzēt pavasaros
ziedošos vizbuļus. Bet nu ir pienācis laiks
nevis žēloties, bet pateikties. Es pateicos
Dievam, vecākiem, labajiem cilvēkiem!
Sarunas laikā Marianna lasa kādu no
apsveikumiem, kur kāds Indijas garīgā
skolotāja citāts viņai kļuvis īpaši mīļš un
tuvs: „Uzcel pats savu templi un tu būsi
laimīgs pat tad, ja atrastos cietumā.”
Lai jubilārei stipra veselība un
neizsīkstošs dzīvesprieks!
Kristīne Vilciņa, autores foto

„…reiz kādā rudenīgā, siltā naktī…
kādā vecā pilī notika Leģendu nakts…es
arī šeit biju, kaligrāfiski rakstīju, medu
ēdu, pie-nu dzēru, gar lūpām tecēja, mutē
netika…” tā saka kāds Leģendu nakts
viesis.
Noslēpumainas sveču gaismas ēnas,
iekurtais lielais pils kamīns, brīnišķīgas
mūzikas skaņas – to visu varēja izbaudīt
pils viesi 26. oktobra vēlā vakarā. Leģendu

nakts pasākumā šogad savas durvis vēra
15 pilis un muižas dažādos Latvijas novados. Tajā skaitā šogad pirmo reizi arī
Cesvaines pils, ļaujot izbaudīt pils īpašo
atmosfēru, iepazīt leģendu stāstu un
teiku noslēpumaino burvību…
…un leģendu Cesvaines pilij tiešām netrūkst. Par to atnācēji
varēja pārliecināties paši, gan ieklausoties Annas Natālijas fon Vulfas
biktstēva stāstos, gan izsūdzēt savus
grēkus, gan ļauties, lai čigāniete kārtīs
izzīlē nākotnes notikumus… Tiem, kas
nosaluši drēgnajā vakarā, bija iespēja
malkot tēju ar medu, veroties kamīna

liesmās. Protams, kas īpašs ir iespēja
ielūkoties pils pagrabos nakts tumsā un
uzkāpt lielajā skatu tornī, lai palūkotos
uz apkārtni no augšas.
Brīnišķīgi vēstījumi tapa pils dāvanu
darbnīcā, kur varēja iemēģināt roku
glītrakstīšanā ar tušu. Savus parakstus atstājuši viesi no Rīgas, Alūksnes,
Ogres, Salacgrīvas, Gulbenes, Jelgavas
un kāds pat no tālās Baškīrijas. Pili šajā
vakarā apmeklēja apmēram 500 viesu.
Pārsteidz tas, ka cilvēki bija gatavi
mērot tālu ceļu, lai izbaudītu Leģendu

nakts burvību Cesvaines pilī.
Vēlos pateikt milzīgu paldies visiem,
kas piedalījās un atbalstīja, lai šāds
pasākums varētu notikt Cesvaines pilī:
mūziķēm – Daigai Matrozei, Emmai Bandeniecei, Inesei Freijai, čigānietei – Mārai
Evardsonei, biktstēvam – Bruno Podiņam,
pils dāmai tušas rakstīšanas darbnīcā – Ilzei Āboliņai, Baltajai dāmai – Lilitai
Ļavai.
Diāna Cepurniece, p/a “Cesvaines
tūrisma centrs” vadītāja
A.Dargevicas un R. Evardsona foto

Leģendu nakts Cesvaines pilī

Noslēdzies
„Sabiedrība ar
dvēseli” otrā
gada konkurss
Jau kopš laika, kad Latvijā notika
administratīvi teritoriālā reforma,
Cesvaines, Lubānas un Varakļānu
novads ir izveidojuši draudzīgas
attiecības un savstarpēji sadarbojas,
izglītojas un dalās pieredzē. Novadu apvienība projektu konkursā
„Sabiedrība ar dvēseli” piedalās
otro gadu, jo, neskatoties uz finanšu
nosacījumiem, iedzīvotāju interese ir
liela, un daudzas labas projektu idejas nemaz netika atbalstītas. Ir atlicis vēl viens gads kopā ar KNHM,
tādēļ ceram uz turpmākām projektu
idejām un darbīgiem cilvēkiem, kuri
deg par savas idejas realizāciju.
Šī gada konkursā piedalījās 9
projekti, bet atbalstu guva 5. Visi
atbalstītie projekti arī tika veiksmīgi
realizēti.
Varakļānu
novada
teritorijā
tika realizēti divi projekti.
Projekta „Brīvības ielas 1 pagalma labiekārtošana” mērķis bija
labiekārtot dzīvojamās mājas pagalmu, atjaunot bērnu rotaļu laukuma
konstrukcijas, demontēt bīstamās
daļas, atjaunot soliņus, veikt zonu
atdalīšanu drošības uzlabošanai.
Atpūtas vieta ir pieejama visiem
bērniem, kuri vēlas spēlēties, un
cilvēkiem, kas nāks pavadīt laiku
kopā ar ģimeni.
Iniciatīvu grupai “Tuvāk sirdij”
tika atbalstīts projekts „Strītbola
laukums Pils ielā 18”. Projekta ietvaros atjaunots vecais basketbola
groza statīvs un uzstādīts jauns vairogs ar grozu. Pie basketbola groza
ierīkots laukums 48 m2 platībā ar
cieto segumu – bruģakmeni. Starp
laukumu un māju uzstādīts pītais
stiepļu žogs, kas paredzēts sporta
laukumiem. Projekta mērķis ir
popularizēt aktīvu dzīvesveidu bērnu
un jauniešu vidū, dažādot ģimeņu
brīvā laika pavadīšanas veidus un
veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos
savas apkārtējās vides veidošanā un
uzturēšanā.
Apstiprinātais Cesvaines pašvaldības projekts – „Cesvaines novada bērnu un jauniešu centra
labiekārtošana” mērķis ir nodrošināt
Cesvaines novada bērnu un jauniešu
centra nepārtrauktu darbību, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu
intelektuālai un radošai attīstībai
jauniešu centrā un nodrošināt
jauniešiem lietderīgas brīvā laika izmantošanas iespējas, kā arī
piekļuvi jauniešu vajadzībām un
interesēm atbilstošai informācijai.
Projekta rezultātā ir pašu spēkiem
izremontētas telpas jauniešu centra
aktivitātēm.
Lubānas novada teritorijā tika
realizēti divi projekti.
Projekta
„Atkritumiem savu vietu” rezultātā
ir radīta jauna sadzīves atkritumu uzglabāšanas vieta Skolas
ielas apkārtnē, Lubānā. Šā projekta ietvaros tika iestādīti arī
jauni apstādījumi. Par labāko
2013. gada projektu komisija ilgi
debatēja un atzina projektu „Vieta jauniešiem!”, kura rezultātā ir
iekārtots Lubānas novada jauniešu
centrs pašu spēkiem. Ir izveidoti
grāmatplaukti, transformējami darba
galdi un sēžamkubi. Centrā ir izveidota speciāla siena radošo darbiņu
eksponēšanai
un
informācijas
sniegšanai. Lai jauniešu centrs būtu
atraktīvs un jauniešiem pašiem interesants, stensila stilā ir apdrukātas
žalūzijas un izveidoti interesanti
gaismas objekti. Projekta noslēgumā
tika organizēts pasākums „Tas pats,
bet cits”.
Iveta Raimo, Cesvaines novada
domes projektu vadītāja

Cesvaines Ziņas
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Šogad ieilgusī ziema un tam strauji
Latvijas Republikas proklamēšanas sekojošais pavasaris Cesvaines novadā
95. gadadienai veltītie pasākumi 17. radīja dažādus postījumus. Plūdi ne
novembrī: Plkst 16.00 Cesvaines vi- tikai izskaloja ceļus, bet arī postīja
dusskolas aulā svētku koncerts “Lat- caurtekas un tiltus.
Pēc plūdiem, pārbaudot postījuma
vija ir manas mājas”, piedalās Cesvaines pirmsskolas bērnu ansamblis, vie-tas, ceļu un caurteku izskalošana,
jauktais koris „Cesvaine”, deju grupa tiltu konstrukciju bojājumi konstatēti
„Kamenes”, Cesvaines pūtēju orķestris, astoņos objektos. Cesvaines novadam
folkloras kopa „Krauklēnieši”, senioru valsts plūdu postījumu likvidēšanai
koris „Virši”, tautas deju ansamblis piešķīra 95 034 Ls. Šobrīd var teikt, ka
„Cesvaine”. No plkst. 21.00 kultūras par šiem līdzekļiem ir savesti kārtībā visi
namā balle kopā ar grupu “Kamēr plūdu skartie objekti.
Vislielākie līdzekļi izmantoti divu
jauni” (Raivis un Gunārs), ieeja – brīva.
tiltu pār Sulas upi atjaunošanai – tilts
Darbosies bufete.
18. novembrī plkst. 16.00 Luterāņu uz ceļa „Dreikas - Čonkas” un „Dreikas
baznīcā Ekumēniskais dievkalpo- - Āreskrieviņi”. Lai varētu uzsākt tiltu
atjaunošanu, bija nepieciešams veikt
jums.
6. decembrī plkst. 17.00 pie Ces- iepirkumu, kur konkursam pieteicās
vaines novada domes svētku egles
iedegšana.

Aleksandrs Ernests Lencs
(1853.09.10. – 1899.20.05.)

Aleksandrs
Ernests Lencs dzimis Saardes Mācītājmuižā 1853. gada
9. oktobrī mācītāja
Kristiāna
Hainriha Frīdriha Lenca
ģimenē.
Mācījies
Pērnavas ģimnāzijā.
No 1873. līdz 1880.
gadam studējis Tērbatas universitātē,
matrikuls Nr. 9257. 1879. gada 25. februārī
iestājās studentu korporācijā Livonia, kur
iepazinies ar Cesvaines muižas nākamo
īpašnieku Ādolfu fon Vulfu.
Krievu – turku kara laikā (1877. – 1878.)
pildījis asistenta pienākumus holandiešu
lazaretē Kaukāzā. No 1880. līdz 1882.
gadam Aleksandrs Lencs ir pagasta ārsts
Helmes (Igaunija) pagastā.
1882. gadā aizstāvēja doktora disertāciju
par izsitumtīfu.
No 1882. līdz 1883. gadam ir asistents
Rīgas pilsētas slimnīcā. No 1883. gada ir
pagasta ārsts Cesvainē. Ar muižas īpašnieka
Ādolfa fon Vulfa atbalstu 1888. gadā dibina slimnīcu pie Cesvaines doktorāta ar 25
gultasvietām. 1899. gada 20. maijā Aleksandrs Lencs mirst Cesvaines slimnīcā pēc
inficēšanās ar tīfu no pacientiem.
Aleksandrs Lencs ir Cesvaines mācītāja
Kristiāna Dāvida Lenca mazmazmazdēls.
Mācītājs Lencs pēc Halles universitātes
beigšanas 1740. gadā ieradās Livonijā kā
mājskolotājs. Pēc diviem gadiem kļuva par
mācītāju Dzērbenē un no 1749. gada bija
mācītājs Cesvainē. Ģimenē bija 8 bērni,
no kuriem tad arī sazaroja kupla Lencu
dzimta ar vairākiem ievērojamiem dzimtas
pārstāvjiem. Te bijuši mācītāji, ārsti, lauksaimnieki, rūpnieki, advokāti, profesori,
tirgotāji utt. Izklīduši pa Baltiju, Krieviju
un visu plašo pasauli.
Šajās rudens dienās pieminot Cesvaines slimnīcas dibinātāju Aleksandru
Ernestu Lencu viņa 160. dzimšanas dienā,
prātā nāk savulaik Aleksandra Plensnera
rakstītais par Cesvaines dakteri: „Mani
vēl agrā bērnībā ārstēja Dr. Lencs, ļaužu
teikts liels savādnieks, bet arī ļoti cienīts,
viens no tiem agrākiem krietnajiem lauku
ārstiem, kas upurējās savam darbam dienu
un nakti, bija īsti mocekļi un būtu pelnījuši
kaut par visiem vienu pieminekli. Mantas
viņi nesapelnīja, atbildot uz jautājumu par
maksu, parasti teica: „Pēc jūsu spējām.”
Visbiežāk ļaudis teica, ka dakterlielkungs
atmetis ar roku: pacientu vairumam
apstākļi tolaik jau tāpat bija redzami.
Šā gada 15. novembrī plkst. 14.00
Ķinderu kapos tiks iesvētīta Aleksandra
Lenca pēdējā atdusas vieta un piemiņas
zīme.
Māra Evardsone

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Cesvainē. Šo projektu
līdzfinansē Eiropas Savienība.
2011. gada 9. septembrī Rīgā tika
parakstīts civiltiesiskais līgums starp
Latvijas Republikas Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju,
Cesvaines novada domi un SIA “Cesvaines komunālie pakalpojumi” par
projekta
“Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Cesvainē” Nr.
3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VIDM/008
īstenošanu un Kohēzijas fonda
finansējuma piešķiršanu un projekta uzraudzību. Kohēzijas fonda
līdzfinansējums šī projekta ietvaros
būs 95% no attiecināmajām izmaksām,
finansējuma saņēmēja līdzfinansējums
– 5% no attiecināmajām izmaksām, kas
tiek finansēts no finansējuma saņēmēja
pamatkapitālā ieguldītā pašvaldības
finansējuma.
Būvdarbu ietvaros veikti un uzsākti
šādi darbi:
• rekonstruēts ūdensvads Pils ielas posmā, veikti domes ēkas un Cesvaines pils pārslēgumi pie rekonstruētā
ūdensvada;
• veikta pašteces kanalizācijas rekonstrukcija Dārzu ielā, pie jaunā
kanalizācijas cauruļvada pārslēgtas visas ēkas;
• rekonstruēts ūdensvads posmā
Dārzu – Madonas iela, veikti ēku
pārslēgumi;
• izbūvēts septiķu pieslēguma

Dzimuši
Arnolds
Ribakovs
oktobrī

Apsveikumi

seši pretendenti. Par izvēles kritēriju
izvēloties viszemāko cenu, konkursā
uzvarēja SIA „MTE” uzņēmums ar
līguma summu – 79346,51 Ls. Drīz
pēc iepirkuma rezultātu paziņošanas arī
uzsākti tiltu remontdarbi.
Šobrīd, pārbaudot tiltus, var redzēt, ka
to remontdarbi tuvojas noslēgumam. SIA
„MTE” valdes loceklis Mārtiņš Trops
atklāj, ka darbi pie tiltu atjaunošanas drīz
tiks pabeigti un, ja viss ies tikpat raiti, tad
tos varētu noslēgt pirms valsts svētkiem.
Atlikušie darbi nav vairs tik laikietilpīgi
un apjomīgi. Tiltu atjaunošanas darbos
nekādu īpašu sarežģījumu nav bijis.

Cesvaines novada domes ceļu
speciālists Vitālijs Stikāns atklāj, ka ar
SIA „MTE” paveiktajiem darbiem ir
apmierināts, jo darbi veikti kvalitatīvi un
laikā. Uzņēmuma darbu pozitīvi vērtē arī
objekta būvuzraugs Ziedonis Zvied-ris:
„Esmu pieredzējis, ka būvniecības laikā
nākas saskarties ar uzņēmēju neizdarību,
bet šeit es varu teikt tikai labus vārdus.
Strādnieki strādā ļoti labi, un darbs
noteikti tiks pabeigts līdz no-teiktajam
termiņam – 30. novembrim.”
Kristīne Vilciņa,
autores un Mārtiņa Tropa foto

Cesvaines ūdenssaimniecības attīstības
otrās kārtas projekta realizācija
kanalizācijas vads no ēkas Parka ielā 3
ar trases pieslēgumu pie Madonas 2 un
kanalizācijas pieslēguma vads ēkai Pils
ielā 2;
• izbūvēts kanalizācijas spiedvads
Dārzu ielā;
• izbūvēts pašteces kanalizācijas tīkls
un kanalizācijas spiedvads Veidenbauma – Madonas ielā, pabeigti ūdensvada
rekonstrukcijas darbi Veidenbauma
ielā;
• pabeigti ūdensvada rekonstrukcijas darbi cauruļvadu iebūvē Bērzu ielā,
Lazdu un Ozolu ielā, veikti pārslēgumi
pie rekonstruētā ūdensvada;
• pabeigti ūdensvada rekonstrukcijas
darbi Raiņa ielā posmā no Raiņa 9 līdz
Raiņa 11;
• veikti galvenie ūdensvada rekonstrukcijas un izbūves darbi Rīgas ielā;
• pabeigti kanalizācijas trases rekonstrukcijas būvdarbi Rīgas ielā,
pārslēdzot ēku Raiņa ielā 2;
• izbūvēts pašteces kanalizācijas
cauruļvads no Raiņa 1 virzienā uz
dzīvojamo māju Rīgas ielā 15;
• pabeigti kanalizācijas spiedvada
izbūves darbi līdz pansionātam;
• pabeigti kanalizācijas trases izbūves
darbi Brīvības ielā, kā arī ūdensvada rekonstrukcijas darbi Brīvības ielā;
• pabeigti ūdensvada rekonstrukcijas
būvdarbi Silaines un A.Vītola ielā, šajās
pašās ielās pabeigti kanalizācijas trases
un kanalizācijas spiedvada izbūves
darbi;

• pabeigta pašteces kanalizācijas trases izbūve posmā Baznīcas – Amatnieku iela;
• pabeigta ūdensvada rekonstrukcija
Gravas-Upes ielā.
Ir vai tiks uzsākti un šajā gadā tiks pabeigti būvdarbi šādos posmos:
• Ū2.2 ūdensvada izbūve Rīgas ielā;
• Ū2.3 ūdensvada izbūve Nesaules
ielā;
• K1.2 pašteces kanalizācijas rekonstrukcija Brīvības ielā;
• K2.5 kanalizācijas izbūve Nesaules
ielā;
• K2.11 kanalizācijas izbūve no Rīgas
līdz Raiņa ielai.
Elektroapgādes kabeļu izbūves darbi
kanalizācijas sūkņu stacijām pabeigti,
sūkņu stacijas tiks pieslēgtas šajā gadā.
Teritorijas atjaunošanas darbi, ieskaitot zālāju un asfalta atjaunošanu, uzsākti
un tiks turpināti šajā un nākamajā gadā.
Jaunu ūdensvada un kanalizācijas
pieslēgumu izbūvei interesentiem SIA
“Cesvaines komunālie pakalpojumi”
jāsaņem tehniskie noteikumi.
Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros ir SIA “Cesvaines komunālie pakalpojumi”.
Projekta tehniskās, administratīvās un
finanšu vadības uzraudzību nodrošina
Latvijas Republikas Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!
Jānis Vanags

Palūdz pavasari,
Lai tas spēku aizdod.
Palūdz puteņiem,
Lai gadiem pēdas jauc.
Palūdz pašai sirdij – tā vislabāk
zinās,
Kādus gadus atpakaļ lai sauc.
Gadu straumē nestas, aiziet dienas,
Dzīves jūrā saplūst vienuviet.
Lai vēl ilgi mirdz ceļa zvaigzne,
Darbi veicas, gaišas dienas rit!

Nozīmīgās dzīves gadskārtās
sveicam:
80 gados – Edvīnu Blekti,
Eleonoru Gritāni;
85 gados – Jāzepu Garanču,
Austru Golovinu, Emīliju
Ivanovu, Rutu Rošāni;
97 gados – Veroniku Ķikusti!
Cesvaines pašvaldība

Vēlu rudenī, lapu putenī
Mūža gadi pār Tevi klājas.
Sajauc, sagriež atmiņu virpuļus
Laika zīmēs, kur esi gājusi.
Šajā rudenī septiņu gadu desmitu
Virsotnē uzkāpt Tev ļauts.
Tici, ka cilvēku mīlestība
Dzīvē varavīksnes dāvās vēl daudz.

Biedrība „Mārtiņroze” sveic
Anitu Dzeni jubilejā! Novēlam,
lai vienmēr labas domas,
optimisms un stipra veselība!

Sludinājumi
Masiere Ilze Dimpere pieņem
Saulieša ielā 12, Cesvainē. Veic
ārstniecisko, grūtnieču un zīdaiņu
masāžu. Kontakttālrunis 29555621.

Miruši
Ludmila Andersone
(1946 - 2013)
Gaida Macanova
(1941 – 2013)

Kadastrālo vērtību izmaiņas Cesvaines novadā 2014. gadā

Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu
veic masveida nekustamo īpašumu
(NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo
vērtību.
Nr. 11 (244) 2013. gada 14. novembris
Kadastrālo vērtību aprēķina pēc
Izdevējs: Cesvaines novada dome
normatīvajos aktos noteiktajām forReģistrācijas apliecība Nr. 1578
mulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma
Tirāža – 550 eks.
atrašanās vietā noteiktās zemes un
būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma
Redaktore – Kristīne Vilciņa,
izmantošanas veidam) un Nekustamā
tālr. 64852030
īpašuma valsts kadastra informācijas
e-pasts: kristine.vilcina@cesvaine.lv
sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā)
Iespiests:
fiksētos vērtējamo objektu (zemes
SIA „Latgales druka”
vienību
un būvju) raksturojošos
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa
atbild rakstu autori.
aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas
Publikācijai paredzētos materiālus
ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa
iesniegt līdz katra mēneša 5. datumam. īpašniekam.



Likvidēti plūdu postījumi

VZD ir sagatavojis pārskatu par
kadastrālo vērtību izmaiņām novadā
2014. gadā, ko ietekmējušas nekustamā
īpašuma tirgus tendences un citi vērtību
noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša
NĪ tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta
informācija par vairāk nekā 550
tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes
vērtības 2014. gadam, tika izmantoti
2011. un 2012. gadā valstī notikušie
(vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi.
Cesvaines novadā minētajā periodā
visaktīvāk pirka un pārdeva lauku zemi.
Cesvaines pagastā reģistrēti vairāk
nekā 70 darījumi, un tie turpina uzrādīt
vērtību pieaugumu. Pārējos NĪ tirgus
segmentos aktivitāte nebija tik liela.
Visā novadā reģistrēti 20 darījumi,
kuros zeme pārdota ar ēkām, un gandrīz
20 darījumi ar dzīvokļiem Cesvaines
pilsētā.
2014.
gadā,
pamatojoties
uz
notikušajiem
darījumiem
ar
lauksaimniecības zemi, bāzes vērtība
lauksaimniecībā izmantojamai zemei

Cesvaines Ziņas

Cesvaines pagastā palielināsies vidēji
par 12%. Vidējas kvalitātes zemes
bāzes vērtība 2014. gadā būs 320 Ls/ha,
līdzšinējās 270 Ls/ha vietā.
Komercdarbības
īpašumiem
bāzes vērtības izmaiņas būs tikai no
Cesvaines pilsētas centra nodalītajā
jaunajā komercdarbības vērtību zonā.
Zonas teritorija ietver pilsētas neapgūtās
zemes un apbūvi pie autoceļa Pļaviņas
– Gulbene un šajā teritorijā zemei bāzes
vērtība samazināsies no 0,80 Ls/m2 uz
0,60 Ls/m².
Bāzes vērtību izmaiņas nebūs
dzīvojamajiem
īpašumiem
un
ražošanas objektiem.
Kadastrālo vērtību kopsummas
Cesvaines novadā kopumā zemei
pieaugušas par 7%, savukārt ēkām
nemainās.
Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir
atspoguļotas latos, bet no 2014. gada
1. janvāra tās atbilstoši Latvijas Bankas
valūtas kursam būs pieejamas eiro, tāpat
kā īpašumu kadastrālās vērtības.

Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu
grupā bāzes vērtības nav mainījušās,
tomēr
kadastrālās
vērtības
var
mainīties, ja notikušas izmaiņas objektu
datos (piemēram, pašvaldība mainījusi
zemes lietošanas mērķi, reģistrēti
jauni apgrūtinājumi). Ja Kadastra
informācijas sistēmā reģistrētie dati
neatbilst īpašuma patiesajam stāvoklim
dabā, tad īpašnieku pienākums ir
ierosināt datu aktualizāciju, ko paredz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 13. pants.
Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta
datiem un prognozēto kadastrālo vērtību
var uzzināt datu publicēšanas portālā
www.kadastrs.lv.
Plašāku informāciju par kadastrālo
vērtēšanu var lasīt specializētajā
mājaslapā www.kadastralavertiba.lv,
kā arī informatīvajā bukletā „Īpašuma
kadastrālā vērtība”, kas pieejams VZD
klientu apkalpošanas centros visā
Latvijā.

