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Jauns gads – jauna nauda

Savādi, ka ikdienā nākas mosties 
laikā, kad ārā aiz loga vēl tumsa. Un 
tad attapties brīdī, kad dodies mājās, 
jo, izejot ārā, tevi atkal sagaida tumsa. 
Laikam tāpēc es tik ļoti gaidu jauno 
gadu. Lai atkal varētu sākt domāt, ka 
ik dienu saule debesīs pavadīs ilgāku 
laiku, tā būs siltāka un varēs vairāk 
padarīt.

Šogad viss šķiet mazliet citādāks. 
Varbūt tāpēc, ka daba nav tāda, kādu to 
esam ieraduši redzēt ziemas vidū. Tikai 
naktī no 12. uz 13. janvāri mūs sagaidīja 
īsta ziema. Tāda, kādu to esam ieraduši 
redzēt. Vismaz temperatūras ziņā. Maz-
liet ar sniegu, ar ledu, ar termometra 
stabiņu, kas nokrities vismaz desmit 
grādu zem nulles.

Gads noteikti nesis citas domas par 
gaidāmo un nākotni. Mūsu maciņos 
kopš 1. janvāra ir cita nauda. Sveša. Un 
tomēr vienlaikus – savējā. Jāatzīst, ka 
neesmu dzirdējusi nevienu cilvēku, kas 
teiktu: „Jā, šī nauda man patīk!” Drīzāk: 
„Būs jāpierod. Neierasti.” Papīra slok-
sne, no kuras gribas atbrīvoties, jo 
nejūtam naudas vērtību. Bet Milda, 
kas attēlota uz monētām, pārsteidz pat 
svešu zemju cilvēkus – esot skaistākā 
eirozonas monēta.

Ierasts, ka jaunais gads nāk ar 
jaunu apņemšanos. Tikpat labi mēs 
par atskaites punktu varam izvēlēties 
dzimšanas dienu, kādu notikumu vai 
citu zīmīgu datumu. Bet laikam jau 
ietekmē kolektīvā apziņa, ka tik daudzi 
šajā laikā izvirza sev kādu izaicinājumu, 
un mēs tai pakļaujamies. Galu galā gada 
veikumu vieglāk mērīt no 1. janvāra 
līdz nākamā gada 1. janvārim.

Neilgi pirms avīzes nodošanas 
tipogrāfijā saņēmu vēstuli no Jura 
Sārņa. Paldies viņam par labajiem 
vārdiem, kas tiek veltīti cesvainiešiem 
un ikvienam, kas iegulda savu darbu 
te! Laikā, kad esam pieraduši redzēt 
un dzirdēt slikto un negatīvo, patīkami 
saņemt uzmundrinošus vārdus, kas 
motivē darboties tālāk.

Novēlu, lai ne tikai jaunajā gadā mēs 
domātu par to, ko vēlamies sasniegt, 
bet ik dienu. Domāt un sapņot. Sapņi 
taču piepildās!

Mazliet saules un vēja,
un gatava vārdu tēja!
Liesim to māla traukā,
sildīsim plaukstas,
kad ārā auros sniega aukas,
kad sirdis kļūs aukstas,
pa pilienam, pa lāsei
sevī sauli pilināsim,
lai jaunu rītu
un pavasari
sagaidītu.
/G. Ledāja/
Lai veselība, radošas idejas un dzī-

vesprieks Jūs pavada 2014. – Zirga– 
gadā!

Kristīne Vilciņa

Kopš 2014. gada 1. janvāra Latvijā 
galvenais maksāšanas līdzeklis ir 
eiro. Latu maiņa pret eiro notiek pēc 
oficiāli noteiktā kursa 0,702804. Līdz 
pat 14. janvārim – divas nedēļas kopš 
eiro ieviešanas dienas – ikviens varēja 
norēķināties gan latos, gan eiro, taču 
atlikums tika izdots eiro.

Naudas maiņa līdz 31. martam ir 
uzticēta 302 „Latvijas pasta” noda-
ļām, kuru teritorijās nav komerc-
banku filiāļu. Savukārt lielākus latu 
skaidrās naudas uzkrājumus pusgadu 
varēs apmainīt visās komercbankās, 
bet mūžīgi – Latvijas Bankā.

Ērtāka pāreja noteikti bija tiem 
iedzīvotājiem, kuru nauda atradās 
bankas kontā, taču 2 nedēļu ilgais 
eiro ieviešanas posms, kad varēja 
norēķināties abās valūtās, bija priekš-
rocība tiem, kas 2013. gada nogalē 
nesteidzās iztērēt iekrātos latus. Arī 
Cesvaines novadā pāreja notikusi 
salīdzinoši mierīgi. Sarežģītāk bijis 
tajās tirdzniecības vietās, kurp pircēji 
devušies ar iekrātām 1 vai 2 santīmu 

monētām.
Tā kā Cesvaines novada teritorijā 

nav komercbanku filiāļu, arī „Lat-
vijas pasta” Cesvaines nodaļā nau-
das maiņa notiks līdz 31. martam. 
Kā stāsta pasta nodaļas vadītāja 
Agita Buša, eiro maiņa notiek aktīvi. 
Nekādu sarežģījumu nav, taču slodze 
ir liela, jo jāapkalpo liels skaits 
cilvēku. Vislaikietilpīgākais process ir 
tad, kad jāskaita iedzīvotāju atnestās 
sakrātās monētas. Cilvēki joprojām 
nevar pierast pie jaunās naudas – tā ir 
sveša un neierasta, turklāt – svaiga un 
neapbružāta.

Skaidras naudas apgrozība no-
tiek arī Cesvaines novada domes 
kasē. Kasiere Lucija Andersone 
atklāj, ka pēdējās dienās, kad vēl 
varēja norēķināties ar eiro un latiem, 
iedzīvotāju, kas deva latus, bija maz 
un galvenais maksāšanas līdzeklis jau 
bija eiro. Problēmas nekas nesagādā, 
jo darbu atvieglo kases aparāts, kurā 
sistēma ir pielāgota gan eiro, gan 
latiem. Sašutums reizēm dzirdams no 

vecākiem cilvēkiem, jo viņiem šķiet, 
ka viss ir dārgāks. Cilvēki vēl domā 
latos, tāpēc šķiet, ka visiem pakalpo-
jumiem un precēm cenas ir augstākas. 
Taču jāņem vērā, ka skaitļu ziņā arī 
atalgojums šķiet lielāks.

Latvijas Bankas pārstāvji ir 
izteikušies, ka eiro monētas ar Mil-

du ir skaistākās eirozonā, savukārt 
kolekcionāri izrādījuši lielu interesi 
par monētu ar Mildas attēlu. Tas rada 
bažas par monētu „izšķīšanu” Eiropā, 
jo monētu kalšana nenotiek katru 
gadu.

Kristīne Vilciņa, autores foto

Par Cesvaines novada dzimtsarakstu nodaļu 2013. gadā
Viss līdzīgi bumerangam pie cilvēka 
  atnāk atpakaļ,
tomēr, lai to saprastu, jāsāk domāt.
Jāvada savas domas un jāpārskata 
  sava dzīve,
tad kļūdas vērtīsies gudrībā.
  /L. Vīlma/
Rit pirmās 2014. gada nedēļas paš-

valdībā – ar ikdienas darbiem iestādēs, 
atskaitēm par padarīto 2013. gadā, 
jauniem plāniem un uzdevumiem. 
Katrā kolektīvā vairāk vai mazāk, bet 
ir analizēti gan sasniegumi, gan arī 
nepaveiktais, lai jaunajā gadā uzlabotos 
ikviena darbinieka un kolektīva darbs.

Gadu mijā saņēmām laimes vē-
lējumus, visu labāko vēlējām tu-
viniekiem, kolēģiem, draugiem un 
paziņām. Garajās Ziemassvētku un 
Jaungada brīvdienās atpūtāmies ko-
pā ar mīļiem un tuviem cilvēkiem, 
domājām un izvērtējām piedzīvoto 
2013. gadā.

Pašvaldības laikrakstā „Cesvaines 
Ziņas” iedzīvotājiem ir iespēja uzzināt 
aktuālāko savā novadā. Cesvaines 
novada dzimtsarakstu nodaļa katrā 
laikraksta numurā informē lasītājus 
par reģistrētajiem jaundzimušajiem, 
mūžībā aizgājušajiem, laulību re-

ģistrējušajiem.
Pagājušajā – 2013. – gadā reģistrēta 

13 bērnu piedzimšana (2012. – 14 bēr-
nu, 2011. – 13 bērnu, 2010. – 20 bērnu, 
2009. – 23 bērni).

Daži interesanti dzimšanas reģistru 
analīzes dati:

2013. gadā reģistrēto bērnu vidū 
ir 7 meitenes – Laura, Megija, Enija, 
Sofija, Diāna, Nikola, Keita – un 6 zē-
ni – Ernests, Arvis, Kaspars, Arnolds, 
Niklāvs, Markuss. 2012. gadā bija 
4 meitenes un 10 zēnu, 2011. gadā –       
6 : 7, 2010. gadā – 12 : 8, 2009. gadā – 
9 : 14;

jaundzimušo bērnu vecāki ir laulībā 
vai tiek atzīta paternitāte: 2013. gadā – 
2 gadījumi pret 10, 2012. gadā – 6 : 7, 
2011. gadā – 2 : 9, 2010. gadā – 4 : 13, 
2009. gadā – 8 : 11;

jaundzimušo vecāki dzīvo pilsētā 
vai laukos: 2013. gadā – 5 : 7, 2012. 
gadā – 5 : 9, 2011. gadā – 2 : 11, 2010. 
gadā – 10 : 10, 2009. gadā – 10 : 13;

pagājušajā gadā jaundzimušais 
ģimenē 4 gadījumos ir pirmais bērns, 
3 – otrais bērns, 4 – trešais bērns, 1 – 
ceturtais bērns, 1 – astotais bērns.

Pateicoties divu gadu sadarbībai 
ar SIA „West Solutions” projekta 

ietvaros, jaundzimušo vecāki saņem 
jauku pašvaldības dāvanu – grāmatu 
„Mūsu bērns” – enciklopēdiju, palīgu 
mazuļa audzināšanā, kopšanā, pado-
mu un ieteikumu sniedzēju tētim un 
māmiņai.

Tuva cilvēka aiziešana mūžībā bija 
jāpārdzīvo 21 ģimenei, reģistrējot 
miršanu Cesvaines novada dzimtsa-
rakstu nodaļā. Reģistrēto vidū – 7 
vīrieši, kuru vidējais vecums ir 75,8 
gadi, un 14 sieviešu, vidējais ve-
cums – 78,8 gadi (2012. gadā reģistrēti 
26 mirušie: 10 vīriešu, vidējais ve-
cums – 68,3 gadi, 16 sieviešu, vidējais 
vecums –  84,1 gads).

2013. gadā 12 pāru noslēguši lau-
lību:

dzimtsarakstu nodaļā – 5 pāri svinī-
gā kāzu ceremonijā teikuši jāvārdu; 2 
pāriem laulība reģistrēta ārpus dzimt-
sarakstu nodaļas, Cesvaines pilī; Ces-
vaines evaņģēliski luteriskajā draudzē 
2 pāri kļuvuši par vīru un sievu; Ro-
mas katoļu draudzē 3 pāri svinējuši 
savas kāzas. Salīdzinājumam – 2012. 
gadā 15 pāru noslēguši laulību: dzimt-
sarakstu nodaļā – 10, Cesvaines evaņ-
ģēliski luteriskajā draudzē – 3, Romas 
katoļu draudzē – 2.

Gandrīz katrs pāris pēc laulības 
noslēgšanas kopā ar viesiem dodas uz 
Cesvaines pili izjust pils un tās apkārt-
nes skaistumu. Sadarbībā ar pašvaldī-
bas aģentūru „Cesvaines tūrisma 
centrs” jaunlaulātie no Cesvaines, no 
tuvākiem un tālākiem novadiem, viņu 
viesi piedzīvojuši īpašus mirkļus Ces-
vaines pils telpās, tornī, pils terasē, 
parkā. Daudzu gadu garumā pastāv 
sadarbība ar SIA „Divi torņi” – Ilvu 
Ozolu un Sanitu Ozolu, lai kāzu svinībās 
klātesošie gūtu estētisku baudījumu 
par ziedu kompozīciju daudzveidību 
telpu noformējumā. Labas darba at-
tiecības izveidojušās ar Cesvaines 
Kultūras nama kolektīvu, organizējot 
tur svinīgās kāzu ceremonijas, ļaujot 
viesiem svinēt svētkus mūsdienīgām 
prasībām atbilstošās gaumīgās telpās. 
Pateicība labiekārtošanas nodaļas dar-
biniekiem, kuri, Ritmas Kļaviņas vadīti, 
dara visu, lai neviens vienaldzīgi nepa-
ietu garām interesantajām puķu dobēm 
pilsētā, priecātos par ievērojamākajām 
vietām parkā.

Lai ikvienam piepildās labā vēlē-
jumi un cerētais 2014. gadā!

Ieva Lase, nodaļas vadītāja

Es esmu cesvainietis
Jā, tā es sevi drīkstu saukt. Ces-

vaines novads ir mans dzimtais 
novads. Te ir pagājusi daļa manas 
skaistās bērnības. Pateicoties Ces-
vaines kultūras veicināšanas biedrībai 
(CKVB), Cesvaines novada domes 
atbalstam, tiek izdotas manis rakstītās 
grāmatas. „Cesvaines Ziņas” jau ilgus 
gadus ir vienīgais laikraksts, kurš man 
pienāk. Ar lielu interesi sekoju visam, 
kas notiek manā dzimtajā novadā. 
Ļoti daudz prieka man sagādā labākas 

dzīves un apstākļu veidošana novada 
ļaudīm. Par to liela pateicība novada 
domes darbiniekiem un tās vadītājam 
Vilnim Špatam.

Apbrīnas vērts ir redaktores darbs – 
visu tā aprakstīt un atspoguļot! Rei-
zēm šķiet, ka viņa pārvietojas vēja 
ātrumā. Manu apbrīnu pelna viņas 
prasme atrast kontaktu ar novada 
iedzīvotājiem. Paldies viņai par 
prasmi atspoguļot avīzē notiekošo, 
aktivizējot novada izaugsmi!

Savā laikā man nāca laikraksti 
„DDD”, „Rīgas Apriņķa Avīze”, Val-
mieras „Liesma”, jo tie publicēja daudz 
manu dzejoļu, bet pēc to iznīkšanas 
lasu tikai „Cesvaines Ziņas” un 
mēnešrakstu „Siguldas Avīze”, jo tie 
publicē arī manus stāstus un dzejoļus.

Vēl gribu ar cieņu pieminēt CKVB 
izdotās grāmatas par Cesvaines no-
vadu un cesvainiešiem. Mūža nopelns 
šo grāmatu tapšanā un  izdošanā  ir 
CKVB – Sanitai Dāboliņai, Ilgai Hol-

stei; Cesvaines novada domei. Jums 
jāzina, ka nevienā novadā vēl šādu 
grāmatu par novada vēsturi, novadnieku 
dzīvi daudzu gadsimtu vēsturē nav.

Novēlu panākumus un veiksmi 
Cesvaines novada domei sava novada 
izaugsmē un pilnveidošanā. Cesvaines 
ļaudīm vēlu veiksmi savas dzīves un 
novada veidošanā.

Cesvainietis Siguldā, palieku Jūs 
cienot – 

Juris Sārnis, 11.01.2014.



� Cesvaines Ziņas

2013. gada 14. novembra domes sēdē:

Klasifikā-
cijas kods Nosaukums Izpilde 

(latos)
PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi) 2 231 943
FINANSĒŠANA 12 626
Naudas atlikums gada sākumā 80 847
Aizņēmumi –68 221
t. sk. Kredītsaistību palielinājums
               Kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa) 68 221
IEŅĒMUMI (I + II + III + IV) 2 219 317
I Nodokļu ieņēmumi 769 470

01.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa atlikums 6 685

01.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis 683 762

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 51 268
04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 6 709
04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi 14 743
04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi 1 219
04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, kārtējā gada ieņēmumi 4 542
04.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, iepriekšējo gadu parādi 542

II Nenodokļu ieņēmumi 23 075

08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas 
Bankā) vai kredītiestādēs 49

09.5.1.1. Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšanu 1 614

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 361
09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 340
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 0
10.1.9.0. Pārējie naudas sodi 2 726
12.3.9.0. Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 700
12.3.9.2. Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu 80
12.3.9.9.0 Veselības apdrošināšana 1 454
12.3.9.9.0 Pārējie ieņēmumi 408
12.3.9.9.0 Līdzfinansējums bērnu braucienam uz Franciju 100
12.3.9.9.0 K. N. H. M. fonds – projektu finansēšana 1 739
12.3.9.9.0 Nodrošinājuma nauda 360
12.3.9.9.0 Līdzfinansējums 50
12.3.9.9.1 Dalības maksa sporta spēlēm 574
12.3.9.9.1 Dalības maksa izsolē 40
13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 3 700
13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 8 780
 III Transfertu ieņēmumi 1 288 799
18.6.1.0.1 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – mūzikas un mākslas skola 31 420
18.6.1.0.3 Dotācija brīvpusdienām 7 865
18.6.1.0.6 Dotācija par iemītniekiem pansionātos 3 250

18.6.2.0.1 No Labklājības ministrijas ieskaitītā dotācija par GMI un dzīvokļa pabalsta 
atmaksu 1 337

18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti 1 416
18.6.2.0.3 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – vidusskola 272 081
18.6.2.0.4 Mērķdotācija izglītības pasākumiem – pedagogi internātpamatskolā 150 986

18.6.2.0.5 Mērķdotācija izglītības pasākumiem – dotācija pārējiem izdevumiem 
internātpamatskolā 144 286

18.6.2.0.6 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai piecgadīgo, sešgadīgo apmācībai 30 948
18.6.2.0.7 Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei 3 082
18.6.2.0.8 Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dziesmu svētkiem 4 512
18.6.2.0.9 Mērķdotācija klimata kontroles pasākumiem Cesvaines internātpamatskolā 16 215

18.6.3.0.2 Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanās izdevumu transferti ārvalstu finanšu 
palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm – „Comenius” projekts 11 807

18.6.3.0.3 Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanās izdevumu transferti – informātikas 
projekts 1 253

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 322 025
18.6.4.0.1 PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu 9 152
18.6.9.0.1 Vides ministrija – maksājums energoefektivitātes paaugstināšanas projektam 41 737
18.6.9.0.5 Mērķdotācija novadu pašvaldībām (nodrošinot 97 % līmeni) 21 070

18.6.9.0.6 Mērķdotācija Latvijas–Šveices sadarbības programmai – atbalsts ugunsdrošības 
pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs 0

18.6.9.0.7 Kultūrkapitāla fonds – medību istabas arhitektoniski mākslinieciskā 
inventarizācija 600

18.6.9.0.8 Mērķfinansējums – projekts „Sporta inventāra iegāde” 1 500
18.6.9.0.9 Kultūrkapitāla fonds – kungu sarunu telpas logu restaurācija 1 500

18.8.1.1.2 Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai – kapacitātes projekts 1 246

18.8.1.1.3 Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai – nodarbinātība 12 633

18.9.1.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums „Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem”, saistīti ar 2013. gada plūdiem 95 034

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 101 844
IV Budžeta iestāžu ieņēmumi 137 973

21.3.5.1. Mācību maksa – mūzikas skola 3 304
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas pakalpojumi 34 916
21.3.5.3. Kafejnīcas ieņēmumi 7 730
21.3.5.4. Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu 1 491
21.3.5.5. Par ēdināšanu sociālās aprūpes nodaļā 4 597
21.3.7.9.1 Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – dome 10
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – dome 893
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola 799
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle 586
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams 358
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa 3 021
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – pils 736
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola 42
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – pirmsskolas izglītības iestāde 17
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – mūzikas un mākslas skola 317
21.3.8.1.1 Ieņēmumi par telpu nomu – internātpamatskola 11 331
21.3.8.3.2 Ieņēmumi par kustamā īpašuma iznomāšanu – vidusskola 1 678
21.3.8.3.5 Ieņēmumi par kustamā īpašuma iznomāšanu – internātpamatskola 150
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 1 521
21.3.9.1.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – VSAA pensijas 39 202
21.3.9.1.2 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – līdzfinansējums 4 869
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 6 499
21.3.9.4.3 Ieņēmumi par komunālajiem maksājumiem – dome 238
21.3.9.4.4 Ieņēmumi par komunālajiem maksājumiem – sociālās aprūpes centrs 1 004
21.3.9.4.5 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – internātpamatskola 251

21.3.9.7. Budžeta iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu 
nekustamo īpašumu un kustamo mantu, t. sk. autoavārijā cietušu automašīnu 774

21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – vidusskola 3 753
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – internātpamatskola 663
21.3.9.9.0 Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi 212
21.3.9.9.0 Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi 10
21.3.9.9.0 Avīzes „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi 681
21.3.9.9.0 Auto kursu ieņēmumi 2 490
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Ķinderes) 92
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (A. Saulieša iela) 34
21.3.9.9.0 Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola 2 147
21.3.9.9.1 Ēdināšanas pakalpojumi – internātpamatskola 1 532
21.3.9.9.1 Veļas mazgāšana – internātpamatskola 25

 1000. 
Atlīdzība

2000. 
Preces un 
pakalpo-
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4000. 
Procentu 
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5000. 
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pitāla 
veidošana

6000. 
Sociālie 
pabalsti

7000. 
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8000. 
Dažādi 

izdevumi

Izdevumi 
kopā

Dome 87 287 78 464 1115 1 695 0 0 0 168 561
Būvvalde 0 5 153 0 0 0 0 0 5 153
Vēlēšanu komisija 3 187 681 0 0 0 0 0 3 868
Dome kopā 90 474 84 298 1 115 1 695 0 0 0 177 582
Grāmatvedība 36 812 4 342 0 329 0 0 104 41587
Vidusskola 435 547 162 502 17 437 5 252 0 33213 0 653951
Internātpamatskola 234 292 86 003 0 4 677 0 0 0 324972
Pirmsskola 
„Brīnumzeme” 140 357 27 836 538 1 600 0 0 0 170331

Mūzikas un mākslas 
skola 57 981 4 729 0 964 0 0 0 63674

Izglītība kopā 904 989 285 412 17 975 12 822 0 33 213 104 1 254 515
Sociālais dienests 31 894 8 543 0 420 41 919 0 0 82 776
Sociālās aprūpes nodaļa 55 450 40 408 0 4 343 0 3 914 0 104 115
Bāriņtiesa 12 775 1 225 0 236 0 0 0 14 236
Sociālā aprūpe kopā 100 119 50 176 0 4 999 41 919 3 914 0 201 127
Labiekārtošanas nodaļa 26 108 115 242 4 007 104 213 0 0 0 249 570
„Cesvaines siltums” 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000
Labiekārtošana kopā 26 108 115 242 4 007 109 213 0 0 0 254 570
Kultūras nams 33 905 44 962 2 597 1 037 0 0 0 82 501
Kraukļu bibliotēka 10 002 4 282 0 1 803 0 0 0 16 087
Cesvaines bibliotēka 29 095 8 541 0 4 016 0 0 0 41 652

Pārskats par Cesvaines novada domes 2013. gada budžeta plāna izpildi
Cesvainē 2013. gada 9. janvārī (sēdes protokols Nr. 1, 4. §)

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2013. gadā latos

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2013. gadā latos
Pašvaldības laikraksts 
„Cesvaines Ziņas” 6 599 1 427 0 0 0 0 0 8 026

Bērnu un jauniešu centrs 445 331 0 0 0 0 0 776
Pils 29 769 25 481 1 769 0 0 0 0 57 019
Pašvaldības aģentūra 
„Cesvaines tūrisma 
centrs”

0 9 000 0 0 0 0 0 9 000

Kultūra kopā 109 815 94 024 4 366 6 856 0 0 0 215 061
Darba praktizēšanas 
pasākumi pašvaldībā 
darba iemaņu iegūšanai 
un uzturēšanai

1 264 0 0 0 12 987 0 0 14 251

Karaliskā Nīderlandes 
Viršu fonda finansētie 
projekti

0 1 747 0 0 0 0 0 1 747

Mūžizglītības 
programma – vidusskolas 
sadraudzības projekts

0 1 670 0 0 0 0 0 1 670

Ugunsdrošības pasākumi 
internātpamatskolā 0 0 0 0 0 0 0 0

Sporta inventāra iegāde 
Cesvaines skolēniem 0 1 353 0 1 646 0 0 0 2 999

Projekti kopā 1 264 4 770 0 1 646 12 987 0 0 20 667
Izdevumi kopā 1 232 769 633 922 27 463 137 231 54 906 37 127 104 2 123 522

Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem 0 0 0 0 0 0 0 0

Izdevumi pavisam kopā 1 232 769 633 922 27 463 137 231 54 906 37 127 104 2 123 522



�Cesvaines Ziņas

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS Pirmie 
panākumi

2014. gada 9. janvāra domes sēdē

Cesvaines novada domes speciālais 
budžets 2013. gadā latos

 Atlikums 
01.01.2013. Ieņēmumi Izdevumi Atlikums 01.01.2014.

Vides aizsardzības fonds 2 256 5 373 4 017 3 611
Autoceļu fonds 1 665 60 870 59 521 3 015
Zivju fonds 32 32 7 57
Speciālais budžets kopā 3 953 66 275 63 545 6 683

Cesvaines novada domē saņemtie un 
izlietotie ziedojumi 2013. gadā latos

Atlikums 
01.01.2013. Ieņēmumi Izdevumi Atlikums 

01.01.2014.
Ziedojumi 10 836 7 709 5 869 12 676

Cesvaines novada pašvaldības aģentūras 
„Cesvaines tūrisma centrs” 2013. gada 

ieņēmumi un izdevumi latos
Atlikums 

01.01.2014.
Pašvaldības 
finansējums

Pašu 
ieņēmumi

Ieņēmumi 
kopā

Izdevumi 
atlīdzībai

Izdevumi par precēm 
un pakalpojumiem

Izdevumi
kopā

165 9 000 12 131 21 131 13 697 5 654 19 351

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 1 „Par 
grozījumiem Cesvaines novada domes 2013. gada 
30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Ces-
vaines novada pašvaldības 2013. gada budžets””.

• Apstiprināja pārskatu par Cesvaines novada 
domes 2013. gada budžeta izpildi ieņēmumos 
2 219 317 latu apmērā saskaņā ar 1. pielikumu 
un izdevumos 2 123 522 latu apmērā saskaņā 
ar 2. pielikumu, speciālā budžeta plāna izpildi 
ieņēmumos 66 275 latu apmērā un izdevumos 63 
545 latu apmērā saskaņā ar 3. pielikumu, saņemtos 
un izlietotos ziedojumus saskaņā ar 4. pielikumu. 
Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Cesvaines 
tūrisma centrs” 2013. gada budžeta izpildi saskaņā 
ar 5. pielikumu.

• Nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Iekšlietu 
ministrijas Informācijas centru par informācijas 
sistēmu lietošanu tiešsaistes režīmā datu ievadē 
un meklēšanā Nepilngadīgo personu atbalsta 
informācijas sistēmā.

• Nolēma apmaksāt divu nepilngadīgo trūcīgo 
ģimeņu bērnu pusdienu maksu Ērgļu vidusskolā ar 
2014. gada 6. janvāri.

• Apstiprināja Cesvaines vidusskolas un Ces-
vaines pirmsskolas „Brīnumzeme” pēc 2013. 
gada naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus par 
audzēkņiem.

• No nekustamā īpašuma atdalīja zemes 
vienību, noteica tās lietošanas mērķi un piešķīra 
adresi.

Decembrī sākās pirmās starpnovadu 
olimpiādes. Arī mūsu skolas skolēni 
tajās piedalījās un guva panākumus. 
Vislabākie panākumi bija bioloģijas 
olimpiādē. Baiba Buļa (12. klase) iegu-
va 1. vietu, Jānis Rubuls (12.) – 3. vietu, 
Diāna Rone (9.) – atzinību. Skolēnus 
sagatavoja skolotāja Sarma Dimpere. 
Angļu valodas olimpiādē 2. vietu iegu-
va Baiba Buļa (12.) un Dāvis Vēveris 
(12.), skolotāja – Zane Burņevska. 
Labi panākumi bija arī XVII stāstnieku 
konkursā valstī. Valts Veismanis (1.) 
ieguva 1. pakāpes diplomu, skolotāja – 
Ginta Libeka; Eduards Zigfrīds Aveniņš 
(7.) ieguva 2. pakāpes diplomu. No-
vēlēsim ikvienam veiksmi arī citās 
olimpiādēs!

Skolā primārais uzdevums ir mācību 
darbs. Noslēdzoties 1. pusgadam, opti-
mālais apguves līmenis (liecībā nav 5, 
vidējā atzīme ir vismaz 7) 4. klasē bija 
Madarai Adamkovičai, Jānim Šņucī-
tim, Marekam Prokiraitim, Kristijanam 
Jānim Sipānam, Anitai Burkevičai, Ine-
sei Zladejai, Enijai Butreho, Margrietai 
Apfelbergai, Viesturam Akmentiņam, 
Annijai Baibai Rīnāsei, Dāvim Hel-
mutam Ceļmalam, Aigai Šteinbergai, 
Sabīnei Cimuškai, Anželikai Kornetai; 
5. klasē – Lienei Bērziņai, Martai Ti-
painei, Jolantai Puzulei, Vīgantam 
Vasilišinam, Naurim Ziediņam, Adria-
nam Šveicam, Kristai Ruicēnai, Alek-
sandrai Tiškovecai, Paulai Kristai Pau-
erei, Oskaram Kalvem; 6. klasē – Ditai 
Rūtai Ceriņai, Dārtai Greidiņai, Ievai 
Libertei, Emīlam Jekimovam, Krista-
pam Korņejevam, Rigondai Smoroģinai, 
Džeinai Viskovai, Agritai Vasiļevskai, 
Rihardam Purenam; 7. klasē – Lau-
rai Krūmiņai, Eduardam Zigfrīdam 
Aveniņam, Jānim Driķim, Markusam 
Mačukānam, Sindijai Mihejenko, Evai 
Ūbelei; 8. klasē – Zanei Bodniecei, 
Līvai Galejai, Egitai Lepeškinai; 9. 
klasē – Henrijam Klaidam Skujiņam, 
Ērikam Graudiņam, Montai Verebai; 10. 
klasē – Evijai Kalvei, Alisei Ozoliņai, 
Reinim Kalniņam, Reinim Alksnim; 
11. klasē – Sabīnei Andersonei, Džeinai 
Baltiņai, Alisei Kupčai, Sanitai Matulei, 
Vitai Ozoliņai, Egijai Vasilišinai; 12. 
klasē – Baibai Buļai, Jānim Rubulam, 
Tomam Skujiņam, Dāvim Vēverim, 
Rūdolfam Eglītim, Signei Mihejenko, 
Klintai Tēbergai, Rūdolfam Tutiņam, 
Adrianai Dimperei, Agrim Graudiņam.

Lai visiem šiem un citiem veicas arī 
šajā pusgadā!

Sarma Kurme, 
direktora vietniece ārpusklases darbā

Aktivitātes sākumskolā gada nogalē
Sākumskolas skolēniem 2013. gada 

nogale bijusi pasākumiem bagāta. 
Sākumskolēnus iepriecināja pamat-
skolas skolēni, vadot izzinošus, jau-
trus pasākumus.

Mārtiņdienas pasākumā ar sākum-
skolas skolēniem kopā bija 7.a klases 
skolēni Ramona Kozlova, Endi-
ja Buivite, Santa Tkačova, Aleksa 
Žeiba, Nadīna Molodcova un klases 
audzinātāja Olita Ķimele. Jau iepriekš 
klasēm tika dots uzdevums sagatavot 
maskas. Mārtiņbērni pastāstīja ma-
zajiem skolēniem par Mārtiņdienas 
tradīcijām, minēja mīklas, skandēja tau-
tasdziesmas. Īpaši aizraujoša bija mas-
ku parāde, skolēni gāja jautrās rotaļās. 
Pasākuma noslēgumā katra klase sa-
ņēma balvu par piedalīšanos, cienājās 
ar Ramonas mammas cepto maizīti stip-
rumam un izturībai, kā arī ar Nadīnas 
nestajiem āboliem veselībai. Pasākums 
noslēdzās ar laba vēlējumiem – lai 
katrās mājās vienmēr ir maizīte un sirds 
siltums. Paldies 7.a klases skolēniem un 
audzinātājām par jauko pasākumu!

18. decembrī 5.a klases skolēni 
organizēja pasākumu 1.a klases sko-

lēniem. Liels prieks, ka piektklasnieki 
visu veica paši – rotāja klasi, sagatavoja 
spēles, rotaļas un dāvanas mazajiem. Tas 
bija pārsteigums ne tikai skolēniem, bet 
arī skolotājai Gintai Libekai. Savukārt 
par cienastu rūpējās 1. klases skolēnu 
vecāki. Pasākuma sākumā pie pirmklas-
niekiem ieradās divi apmaldījušies rūķī-
ši. Minējām mīklas, kopā rotaļājāmies. 
Mazajiem īpaši patika pārģērbšanās 
un fotografēšanās smieklīgajos tērpos.   
Jautrs izdevās pasākuma noslēgums, kad 
piektās klases meitenes atsauca atmiņā 
sākumskolā mācītās dejas un mācīja 
tās pirmklasniekiem. Jautrās rotaļās un 
dejās laiks pagāja ātri. 1. klases skolēni 
gaida ciemos savus lielos draugus, kas 
palīdz mācībās, iemāca kādu spēli. 
Paldies maniem lielajiem skolēniem un 
viņu audzinātājai Lilijai Kanaviņai! Arī 
turpmāk būt tikpat radošiem, darboties 
gribošiem un, galvenais, draudzīgiem! 
Tikai kopā darbojoties, var paveikt lie-
las lietas.

4.a klases skolēniem decembrī bija ilgi 
gaidītais nakts tusiņš. Visi kopā devās 
vakara pastaigā pa Cesvaini, priecājās 
par tikko uzsnigušo balto un pūkaino 

sniedziņu, pils parkā tika organizētas 
sacensības. Atgriezušies sākumskolā, 
cienājās ar vecāku sagatavoto cienas-
tu, parādīja „Popielas” priekšnesumus, 
visi kopā skatījās pašu izvēlētu filmu, 
spēlēja spēles, gāja jautrās rotaļās. 
Sekoja pidžamu balle un nakšņošana 
skolā. Pasākumā piedalījās visi skolēni. 
Ceturtklasnieki secināja, ka pasākums 
ir izdevies. Vislielākais gandarījums – 
ka visu sagatavojuši paši ar skolotājas 
Dinas Tēbergas atbalstu.

4.b klases skolēni katru gadu decembrī, 
pēdējā mācību nedēļā, dodas uz mežu ar 
veltēm meža dzīvniekiem. Skolēni kopā 
ar skolotāju Inesi Mickeviču kopīgā 
pastaigā meklē skaistākās eglītes, kuru 
zaros sakar rotājumus – burkānus, ābo-
lus, kartupeļus. Par to priecājas paši un 
sagādā prieku meža dzīvniekiem.

Arī 1.b klases skolēni kopā ar 
skolotāju Ivetu Āboliņu devās uz parku. 
Tur gan viņus pašus gaidīja dažādi 
pārsteigumi. Rūķis bija sakāris dāvanas 
mazajiem koku zaros. Kāds prieks par 
atrastajām dāvanām staroja mazo pirm-
klasnieku acīs!

3. klases skolēni audzinātājas Māras 

Skrides vadībā bija sagatavojuši tematis-
ku pasākumu, veltītu Ziemassvētkiem. 
Skolēni grupās gatavoja priekšnesumus, 
katra grupa noformēja savu svētku galdu, 
gatavoja cienastu, sagatavoja un mācījās 
noformēt dāvaniņu laimes akai. Prieks 
par skolēnu vēlmi patstāvīgi darboties, 
prasmi pašiem izdomāt dejas un iemācīt 
tās klasesbiedriem.

2. klases skolēni kopā ar audzinātāju 
Rigondu Pinku un vecākiem jau otro 
gadu klasē cep piparkūkas. Piparkūku 
smarža jūtama visā skolā. Skolēni 
katrs izcep un izrotā savu piparkūku. 
Otrklasnieki dāvināja piparkūku kat-
rai sākumskolas skolotājai. Paldies 
skolēniem, vecākiem, audzinātājai un 
saimniecītei Elgai! Nav lielāka prieka 
kā saņemt bērnu pašu gatavotu dāvanu.

Lai arī turpmāk skolēni katru 
darbiņu dara ar prieku, lai labas sekmes 
mācībās! Lai skolotājām veselība, 
pārticība, sirdsmiers un ticība labajam! 
Pasaule ir tieši tik gaiša un laimīga, cik 
laimīgu mēs to mākam ieraudzīt un ci-
tiem parādīt.

Ginta Libeka, 
direktora vietniece sākumskolā

Mārtiņdienas pasākumā ar sākumskolas skolēniem kopā bija 7.a klases 
skolēni un klases audzinātāja Olita Ķimele

Pasākuma noslēgumā katra klase saņēma balvu par piedalīšanos, cienājās ar 
maizīti stiprumam un izturībai, kā arī ar āboliem veselībai

5. klases meitenes atsauca atmiņā sākumskolā mācītās dejas un
 mācīja tās pirmklasniekiem

Piparkūku smarža jūtama visā skolā 
2. klases skolēni katrs izcepa un izrotāja savu piparkūku
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„VEF Rīga” 
sastāvā – 

Ingus Jakovičs

Deputāta portrets
Šajā numurā uz sarunu par 

deputāta darbu un ikdienu devos 
pie Cesvaines novada pirmsskolas 
„Brīnumzeme” vadītājas Skaidrītes 
Aveniņas.

Jūsu dzimtā puse ir Degumnieki. 
Kā nonācāt Cesvainē?

– Pēc tam, kad iepazinos ar vīru 
Andreju, pārcēlāmies dzīvot uz 
Praulienu. Tur es strādāju par pionieru 
vadītāju Gustavskolā. Kad skolu 
slēdza, aizgājām dzīvot uz Dzelzavu. 
Cesvaines bērnudārza vadītāja Anna 
Ķeire piedāvāja nākt uz Cesvaini. Lai 
gan pedagoģiskā pieredze man bija, 
bērnudārzā nebiju strādājusi. Iespējams, 
pārliecināja nosacījums, ka tad, ja 
nākšu strādāt uz Cesvaini, mums ar vīru 
piešķirs dzīvokli.

Kad atnācu strādāt, notika ēkas 
otrās daļas celtniecība. Es darbojos 
vecajā korpusā ar pašiem mazākajiem 
bērniem. Toreiz bija sešas grupas un, 
lai tiktu bērnudārzā, bija jāgaida garā 
rindā. Bērnudārza piebūve nodrošināja 
vietu 13 grupām, un kopumā ēka tika 
paredzēta 260–280 bērniem. Vēlāk, kad 
jau strādāju par metodiķi, vienu gadu 
bija 320 bērnu – visas grupas pilnas. 
Strādājām arī kā diennakts bērnudārzs – 
bērni palika pa nakti.

Strādājot bērnudārzā, esat bijusi 
gan skolotāja, gan metodiķe. Tas 
noteikti ir palīdzējis izprast kolēģus.

– Savā darbavietā sākt strādāt par 
vadītāju ir sarežģīti. Metodiķe es biju 
21 gadu, tāpēc arī tagad, kad ieeju 
grupiņā, uz visu skatos vērtējoši. Man 
patika metodiķes darbs – saskarsme, 
komunikācija, visa jaunā apgūšana, 
tikšanās ar cilvēkiem. Taču nebiju 
sagatavojusies strādāt savā kolektīvā 
par vadītāju. Iepriekšējā vadītāja Maija 
Skopane jau teica, ka gribētu mani 
redzēt savā vietā, bet toreiz to neuztvēru 
nopietni, jo viņai līdz pensijai vēl 
bija laiks. Taču Maija aizgāja pensijā 
pirmspensijas vecumā.

Pirmsskolā karjeras izaugsme ir 
ļoti ierobežota. Ir skolotāji, vadītāja 
vietnieks izglītības jomā (metodiķis) 
un augstākā pakāpe – vadītājs. Darbs ir 
interesants, bet profesionālās izaugsmes 
(amatu) ziņā ierobežots. Mums ir 
paveicies, jo mūsu skolotājas ir gudras, 
spējīgas, komunikablas. Protams, iesā-
kumā jutu tādu kā pretestību, bet tad 
es nodomāju – ja izaicinājumam esmu 
piekritusi, tad to arī darīšu. Kolektīvs ir 

ļoti radošs un darbīgs.
Savā darbā nedrīkstu apsīkt vai ieslīgt 

vienveidībā. Jāredz un jāmācās jaunais, 
tas jāpiedāvā kolektīvam. Pirmsskolas 
pedagogam ir jābūt zinošam pedagoģijā, 
psiholoģijā, saskarsmē ar vecākiem. Te 
tiek ielikti bērna turpmākās attīstības 
pamati. Ja bērnam līdz piecu gadu 
vecumam neiedod visu, ko viņš var 
paņemt, vēlāk ir grūti atgūt nokavēto.

Kas jūs pamudināja kandidēt par 
deputāti?

– Es ar pārtraukumiem jau esmu dar-
bojusies domē kā deputāte. Man patīk 
šis darbs. Ir gandarījums, ka cilvēki ir 
balsojuši par mani. Paldies viņiem – tas 
ir atbalsts! Strādājot par deputāti, esmu 
sapratusi daudz ko, ko citādi varbūt arī 
neizprastu. Lasīju decembra numura 
interviju ar Didzi Bauni, un es viņam 
piekrītu: nav tā, ka katrs deputāts deķīti 
velk uz savu pusi. Šis darbs iemāca 
paskatīties uz visu novadā notiekošo 
kopumā, paplašinot redzesloku. Šis 
darbs ir arī mana personīgā izaugsme. 
Patīk, ka mēs esam tik dažādi – no 
dažādām profesijām.

Ir bijis kāds lēmums, ko ir grūti 
pieņemt?

– Izteikti ne. Parasti visi jautājumi 
jau pirms tam tiek izrunāti komisijās un 
būtiskākās nianses izdiskutētas.

Kas ir prioritāte?
– Radīt jaunas darba vietas. Saprotu, 

ka pašvaldība to nevar izdarīt burtiski, 
bet turpmākās attīstības pamats veidotos, 
ja novadā uz dzīvi apmestos jauni 
cilvēki, ģimenes. Strādājot pirmsskolā, 
redzu, ka ģimenes pārvietojas. Pastāvīgi 
notiek migrācija – cilvēki meklē darbu, 
sakārtotu infrastruktūru. Liels atspaids 
būtu, ja izdotos uzbūvēt jaunu sporta 
halli – tas būtu vēl kāds pluss, lai 
cilvēki nosvērtos par labu dzīvošanai 
Cesvainē.

Pirmsskolas izglītības iestādēs 
tiek prasīta augstākā izglītība, bet 
atalgojums joprojām nav atbilstošs 
izvirzītajām pasībām.

– Es šim laikam esmu pateicīga par 
to, ka visām skolotājām bija jāiegūst 
augstākā izglītība. Tas ir ieguldījums. 
Diemžēl pirmsskolas pedagogiem 
atšķirībā no skolas ir ierobežotas 
iespējas strādāt vairāk par likmi. Ja 
uz laiku izveidojas vakance, atļauju 
strādāt iestādes pedagogiem, vakanci 
sadalot uz vairākiem, jo tā ir neliela 
iespēja piepelnīties. Atbalstu jūtu arī 

no novada, kas ir pretimnākošs. Redzu, 
ka priekšsēdētājs iedziļinās izglītības 
jautājumos. Algu jautājums ir problēma, 
taču, komunicējot ar kaimiņu novada 
kolēģiem, esmu secinājusi, ka mēs 
neesam tik sliktā situācijā. Ir jomas, uz 
ko citas pirmsskolas iestādes tiecas, bet 
kas mums jau ir sakārtotas. Piemēram, 
mums ir divi logopēdi: vienu darbā ar 
bērniem (5 un 6 gadi), kuri ir iekļauti 
speciālajās programmās, apmaksā 
valsts, otru – pašvaldība, kas nodrošina 
to, ka bērniem līdz 6 gadu vecumam ir 
logopēds.

Kādu redzat turpmāko pirmssko-
las attīstību?

– Es domāju, lai turpinātos viss, kas 
jau ir iesākts. Iepriekšējais bija ļoti labs 
gads. Ir iegādātas daudzas lietas, kas 
noder bērnu attīstībai. Taipejas misijas 
viesošanās reizē mums uzdāvināja 
naudu, par ko iegādājāmies mūzikas 
instrumentus un porolona baseinu ar 
bumbiņām. Ir jaunas attīstošās spēles, un 
ir atjaunota rotaļu bāze. Ārā ierīkojām 
rotaļu laukuma ierīci, ko dāvināja SIA 
„Halle B”, pašvaldība atbalstīja smilšu 
kastu atjaunošanu. Visu, par ko esam 
domājuši un ko esam vēlējušies, – visu 
pamazām sasniedzam. Galvenais – lai 
ir bērni, kuru dēļ to visu darīt. Tas 
ir jautājums, par kuru gribas domāt 
vismazāk, bet nevar nedomāt. Šobrīd ir 
120 bērnu, bet nākamgad būs 100. Gadā 
novadā dzimst 13 bērnu, un es ar šo 
skaitli rēķinos, turklāt parasti vēl kāds 
pienāk klāt.

Ir iecere atvērt grupiņu bērniem ar 
gada vecumu, jo vecāki ir izrādījuši 
interesi. Ja būtu seši bērni vecumā no 1 
līdz 2 gadiem, tad varētu atvērt grupiņu. 
Ceru, ka 2014. gada septembrī mēs jau 
to varēsim darīt.

Vai ir kāda atšķirība starp bērniem, 
kas apmeklēja bērnudārzu, kad 
tikko sākāt strādāt, un tagadējiem 
audzēkņiem?

– Bērni, kas šobrīd apmeklē pirms-
skolu, ļoti atšķiras no tiem, kas to 
apmeklēja 80., 90. gados. Vispirms – 
viņi ir ļoti gudri: labi pārzina 
terminoloģiju un orientējas modernajās 
tehnoloģijās. Mums, darbiniekiem, 
daudzās jomās jāmaina domāšana, jo ir 
jādomā citās kategorijās. Ar mūsdienu 
bērniem nedrīkst moralizēt. Bērniem 
ir jāskaidro situācija, nedrīkst sabārt 
un aizrādīt. Ilgus gadus strādājot par 
logopēdi, esmu novērojusi, ka bērni 

neizprot vienkāršus sadzīves vārdus, bet 
orientējas sarežģītākos. Taču, neapgūs-
tot vienkāršo, nevar aiziet tālāk. 
Kādā brīdī viņi nonāk informācijas 
diskomfortā, tad rodas disbalanss un 
sākas dažādas disciplīnas problēmas.

Kā pavadāt brīvo laiku?
– Jau vairāk nekā trīs gadus dejoju 

dāmu deju grupā „Kamenes”. Tā ir 
atslodze. Tur par manu darbu nerunā, 
jo, ejot uz nodarbībām, es eju kā 
pašdarbniece, nevis kā iestādes vadītāja. 
Kā deputātei gan man šad tad nākas 
darboties – reizēm uzdod jautājumus, ja 
kas neskaidrs vai jauns uzzināts avīzē. 
Dodoties koncertos, ir daudz jaunu 
iespaidu, cita vide, jauni cilvēki.

Man ļoti patīk rokdarbi. Kādreiz 
čakli šuvu gan sev, gan saviem bērniem. 
Toreiz jau tā bija nepieciešamība, jo 
nopirkt nevarēja. Man vienmēr paticis 
adīt, un šo nodarbi esmu atkal atsākusi. 
Tā ir arī meditācija. Patīk lasīt grāmatas, 
taču, ja esmu iesākusi lasīt, tad varu 
aizrauties līdz agrai rīta stundai. Citiem 
nāk miegs, bet man ne.

Ceļošana – tā ir tāda kā atkarība. 
Kādreiz bija sapnis aizbraukt uz 
Ameriku, un izdevās, tagad sapņoju 
par ceļojumu uz Āfriku. Nekad nesaki 
nekad! Eiropā jau daudz kur pabūts. 
Ceļojumi ir interesanti, jo satiekas 
cilvēki ar līdzīgu domāšanu, raisās 
interesantas sarunas, un cilvēki ātri 
saliedējas.

Kristīne Vilciņa, autores foto

Skaidrīte Aveniņa pie pašas veidotā 
rotājuma pirmsskolā

Realizēts projekts Cesvaines bibliotēkā
Cesvaines pašvaldība veiksmīgi 

realizējusi Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku 
attīstības programmas pasākuma „Lau-
ku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” pro-
jektu „Cesvaines bibliotēkas telpu 
vienkāršotā rekonstrukcija”, Nr. 13-
05-LL15-L413201-000005.

Projekta mērķis ir, sakārtojot 
infrastruktūru Cesvaines bibliotēkā, 
veidot drošu un estētisku vidi, lai 
dažāda vecuma un sociālo grupu cilvēki 
varētu attīstīt savas personības izaugsmi 
(kultūra; mūžizglītība; saturīga brīvā 
laika pavadīšana).

Bibliotēkā ierīkots granulapkures 
katls ar 40 kw jaudu, tas apsilda 
308,2 m² platību. Katls atrodas 
atsevišķā telpā, atrisinot ugunsdrošības 
un sodrēju netīrības problēmu. Ku-
rināmais – kokskaidu granulas. Turp-
māk samazināsies fiziskā darba 
apjoms (malkas nešana no šķūņa 
8 krāsnīm, katras krāsns kurināšana, 
uzraudzīšana). Telpās ierīkoti radiatori. 
Ēkā ir nodrošināta vienmērīga gaisa 
temperatūra.

Vienkāršotās rekonstrukcijas projektu 
veica SIA „HALLE B”. Bibliotēkas 
vadītāja Vēsma Nora un bibliotekāres 
ir gandarītas par rezultātu, par firmas 
attieksmi pret veicamo darbu un 

apzinīgumu visā projekta relizēšanas 
laikā.

Kopējās projekta izmaksas 
ir LVL 9987,38, PVN 21 % – 
LVL 2097,35. Kopējā summa – LVL 
12 084,73 (EUR 17 195,02). Pašvaldības 
līdzfinansējums veido 25 % projekta 
izmaksu un PVN, kopā – LVL 4594,19 
(EUR 6536,94).

Protams, katrs darbs sev līdzi nes 
rūpes, kādas negaidītas izmaiņas, 
bet, skatoties uz veiksmīgi sasniegtu 
rezultātu, nepārprotama nāk atziņa – tas 
bija tā vērts!

Projekts ir līdzfinansēts no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
LEADER programmas ietvaros, veicinot 

Madonas novada fonda attīstības 
stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Iveta Raimo, 
Cesvaines novada domes projektu vadītāja

Cesvaines novada Bērnu un jauniešu centrs
Prieks satikties 2014. gadā! Katrs 

gads sākas ar jauniem pavērsieniem 
un idejām. Cesvaines novada Bērnu 
un jauniešu centrs 2014. gadu ir 
sagaidījis ar varenu pulku ap-
meklētāju – ik dienu ir dzirdami  
bērnu smiekli un vērojama jautrība. 
Runā: „Kā gadu iesāksi, tāds viss 
gads būs!” Lai tā būtu!

Decembrī notika bērnu un jauniešu 
zīmējumu konkurss „Ziemassvētki”. 
Prieks par tik lielu atsaucību. Sākoties 
šim gadam, tika apbalvoti bērni 
un jaunieši, kuru zīmējumi ieguva 
godpilnas vietas:

1. vieta – Kitija Trokša,
2. vieta – Mārīte Trokša,
3. vieta – Arnis Sockis.
Visu janvāri bērni un jaunieši var 

pārbaudīt roku veiklību, piedaloties 
konkursā „Glāžu likšana piramīdā”. 
Savukārt ar aktīvākajiem bērniem 
veidojam lampu abažūrus.

Februārī, Valentīndienas nedēļā, 
no dažādiem materiāliem veidosim 
sirsniņas, ievedīsim centra telpās vēl 
vairāk mīlestības un saticības! Gaidīts 
ikviens!

Jau zināms, ka 1. martā Cesvaines 
kultūras namā Cesvaines bērniem un 

jauniešiem vecumā no 3 līdz 19 gadiem 
notiks pasākums „Cesvaines talanti 
2014”. Parādi savam novadam savu 
talantu dziedāšanā, runāšanā, dejošanā, 
sportošanā vai kādā citā jomā! Drīzumā 
tiks izsludināta pieteikšanās uz šo 
pasākumu.

Darba laiks janvārī
Pirmdiena 13.00–17.00
Otrdiena 13.00–20.00
Trešdiena 14.00–18.00
Ceturtdiena 13.00–20.00
Piektdiena slēgts

Lāsma Markevica, 
Bērnu un jauniešu centra vadītāja

2014. gada 3. janvārī Latvijas 
čempionvienība „VEF Rīga” paraks-
tīja ilgtermiņa līgumu ar saspēles 
vadītāju Ingu Jakoviču. Iepriekšē-
jās sezonas cesvainietis pavadīja 
Liepājas komandā, kuru šosezon 
trenē Uvis Helmanis. I. Jakoviča 
debija komandas „VEF Rīga” sa-
stāvā notika 5. janvārī, kad VTB 
Vienotās līgas mājas spēlē vefieši 
uzņēma Maskavas „CSKA”. Pub-
licējam nelielu intervijas daļu no 
„VEF Rīgas” mājaslapas.

Kā izdevies iejusties komandā?
– Iejusties komandā bija viegli, jo 

visi ir draudzīgi un pieņēmuši mani 
komandā. Jau pirmajā dienā bija izjūta, 
ka esmu komandā bijis ilgāku laiku. 
Iejušanos atviegloja arī tas, ka pirms 
tam zināju Jāni Bērziņu un Jevgeņiju 
Kosuškinu no U20 izlases, kā arī 
Anžeju Pasečņiku.

Sezonu sāki Liepājas komandā. 
Kā nonāci VEF?

– Par iespēju pievienoties VEF 
uzzināju diezgan negaidīti, vien pāris 
nedēļu pirms darījuma noslēgšanas. 
Sākumā ar aģentu bijām izlēmuši, ka 
līdz sezonas beigām palikšu Liepājā. 
Tomēr visas šīs situācijas dēļ bija tā, 
ka nevarēju normāli paspēlēt, jo galvā 
visu laiku domāju par VEF. Tādā 
noskaņojumā aizvadīju arī pēdējo 
spēli Liepājas sastāvā, kas, starp citu, 
bija tieši pret VEF. Treneris un aģents 
to redzēja, tāpēc mainījām sākotnējos 
plānus, un nolēmu piekrist VEF 
piedāvājumam.

Līdz šim tādā līmenī klubu bas-
ketbolā neesi spēlējis. Kāda bijusi 
pirmā nedēļa, esot tādā vidē?

– Sākumā domāju, ka būs grūtāk. 
Uzskatu, ka noteikti nekrītu ārā no 
kopējā skata. Līmenis ir augstāks, kas 
ir jūtams. Spēlētāji ir lielāki, lēmumi 
jāpieņem ātrāk, vairs nav iespējams, 
ka pēc pick and roll vienkārši apspēlē 
visus un iemet no groza apakšas. Arī 
par organizatorisko pusi sakāms tikai 
labākais, jo viss ir augstā līmenī. Sākot 
ar ģērbtuvēm, medicīnu, aukstajām 
vannām… Piemēram, citur ir jāiet 
speciāli uz SPA, bet te ir pašiem savas 
aukstās vannas. Iepriekš nedaudz 
līdzīgi varbūt bija ar U20, kur bija 
augsta līmeņa medicīna.

Lielākā daļa komandas biedru 
VEF ir par tevi vecāki. Kā ir vadīt 
komandas spēli, kurā jāizrīko 
pieredzes bagātāki spēlētāji?

– Ir nedaudz īpatnēji, jo, kad nosauc 
kombināciju, kāds no pieredzes 
bagātākajiem spēlētājiem varbūt nav 
ar to apmierināts un pēc tam saka, ka 
labāk vajadzēja citu sadarbību, tāpēc 
ir jāmācās lasīt spēles situācijas. Taču 
esmu jaunais, un jārēķinās, ka nebūs 
tik viegli. Iepriekšējās komandās, 
kurās spēlēju, pārsvarā bija tā, ka ļoti 
daudz man pašam sanāca uzņemties 
iniciatīvu, ko treneri lika darīt. Īpaši 
tas bija LBL2 un jaunatnes līgā, kurā 
pabeidzu spēlēt tikai pirms diviem 
gadiem. Jau no mazotnes visur biju 
pieradis uzņemties iniciatīvu, bet tagad 
lēnām veicu pāreju. VEF komandā man 
lielāks uzsvars būs uz piespēlēm, bet 
mazāk uz metieniem, pie kā pamazām 
pierodu.

„VEF Rīgas” sastāvā debitēji 
pret „CSKA”, nospēlējot nepilnas 
divas minūtes. Kā atceries pirmo 
iznācienu?

– Neslēpšu, ka, iznākot laukumā, 
bija īpaša izjūta. Spēle pret vienu no 
Eiropas spēcīgākajām komandām, tev 
blakus atrodas (Milošs) Teodosičs. Vēl 
nesen spēlēju pret LU, tagad – pret 
„CSKA”… Taču tas viss ātri pārgāja, 
un visas domas bija tikai par spēli. Bija 
forša atmosfēra un samērā laba spēle.

Pilnu interviju ar Ingu lasiet 
www.vefriga.com.

Zīmējumu konkursa „Ziemassvētki” 
1. vietas ieguvēja Kitija Trokša



�Cesvaines Ziņas

Darbs aptiekā – sirdsdarbs Sieva pret 
pašas gribu

2013. gada 17. novembrī valsts 
svētku pasākumā starp pieciem go-
dinātajiem novadniekiem atzinības 
rakstu „Par mūža ieguldījumu 
veselības aprūpē, profesionālo meis-
tarību, par nesavtīgu atbalstu 
novada iedzīvotājiem” saņēma Ma-
ruta Krūmiņa. Marutas vārds ir 
nesaraujami saistīts ar „Cesvaines 
aptiekas” vārdu, tā cesvainietei bijusi 
vienīgā darbavieta 51 gadu.

Maruta Krūmiņa kopā ar vīru Aldi 
Krūmiņu dzīvo vectēva Rūdolfa Kalniņa 
celtajās „Mazceļmalu” mājās.

– Mūsu mājas kādreiz bija robeža 
starp Kraukļu un Cesvaines pagastu. 
Tā kā „Mazceļmalas” ir pēdējā māja, 
kas skaitās Kraukļu pagastā, apmeklēju 
Kraukļu pamatskolu. Lūk, cik daudz 
skolēnu bijām, kas mācījās Kraukļu 
skolā! – Maruta stāsta, rādot albumu, 
kur vienā foto redzami visi Kraukļu 
pamatskolas skolēni 1948. gadā. Pēc 
pamatskolas beigšanas skolas gaitas 
Maruta turpināja Cesvaines vidusskolā.

– Beidzot vidusskolu, aizgāju mācīties 
uz Rīgas Farmaceitu skolu. Bija arī 
doma par filologiem, bet mani atrunāja 
audzinātāja. Viņa teica, ka, iegūstot 
filologa kvalifikāciju, inteliģentais 
bezdarbnieks vien es būšot. Tāpēc 
izšķīros par labu farmaceitu skolai. Biju 
domājusi iet uz institūtu, bet ģimenes 
apstākļu dēļ neaizgāju. Jau toreiz bija 
jāiztur liels konkurss, lai tiktu skolā, – uz 
vienu vietu pretendēja pieci cilvēki. Bija 
pēdējais gads, kad iestājeksāmeni bija 
jākārto arī vēsturē un literatūrā. Rakstīju 
sacerējumu par Veidenbaumu. Šis skolas 
laiks bija jauks – divarpus gadu pavadīju 
Rīgā. Pirmo gadu dzīvoju pie tēva, bet 
otrajā sāku īrēt istabiņu. Izlaidums skolā 

bija vienkāršs – uzvilkām baltos halātus 
un devāmies uz skolu pēc sekmju 
izraksta. Toreiz jau izlaidumā diplomu 
nedeva, tam bija jādodas pakaļ oktobrī, 
kad bija atnākusi pavēle no Daugavpils 
aptieku pārvaldes nodaļas. Valsts sadalē 
man bija jāizvēlas – strādāt Mērdzenē 
vai Cesvainē. Tā kā Mērdzene šķita 
ļoti tālu (pie Krievijas robežas), turklāt 
Cesvaine pašai tuvāka un zināmāka, 
nācu strādāt uz Cesvaines aptieku.

Toreiz Cesvaines aptieka atradās 
Brīvības ielā 16 un bija trešā lielākā 
rajonā. Maruta uzreiz tika iecelta par 
vadītājas vietnieci.

– Skolā mācīja zāļu gatavošanas 
procesu, tāpēc daudz kas tika gatavots 
turpat, aptiekā. Sākumā bija grūti, jo 
mums pašām vajadzēja titrēt pagatavotos 
šķīdumus, t. i., noteikt to koncentrāciju. 
Šos šķīdumus tālāk izmantoja zāļu 
formu (mikstūru) pagatavošanai. Kad 
vēlāk nopirka reflektometru, tas ļoti 
atviegloja darbu. 1965. gadā aptieku 
pārcēla uz tagadējām telpām Saulieša 
ielā.

Ar vīru Aldi iepazinos ballē pēc 
vēlēšanām. 1964. gadā nodibinājām 
ģimeni. Sākumā mums piešķīra dzīvokli 
Brīvības ielā aptiekas telpās, vēlāk – 
Alberta Vītola ielā 3, kur toreiz dzīvoja 
tikai skolotāji. Maz gan sanāca tur dzīvot, 
jo, kad nomira mana mamma, nolēmām 
nākt šurp, uz „Mazceļmalām”. Mamma 
daudz palīdzēja bērnu audzināšanā. 
Paralēli darbam man visu laiku bija 
saimniecība. Atceros, ka vienubrīd 
turējām trīs govis, savukārt savs dārzs 
jau bija nepieciešamība. Nekad neesmu 
bijusi ne tamborētāja, adītāja, ne 
dziedātāja. Daudz kam nav atlicis laika, 
jo bija rūpes par bērniem, saimniecību, 

darbu. Taču man patika dažādie kultūras 
pasākumi, kas kādreiz notika Kraukļu 
tautas namā. Tur notika tādas balles! 
Atceros Zābera koncertu, filharmonijas 
vīru kvartetu, zaļumballes, kas notika 
pēc kapusvētkiem… Vienmēr zāle bija 
pilna cilvēku.

1985. gadā Maruta kļuva par 
Cesvaines aptiekas vadītāju. Aptiekā 
viņa strādāja līdz 2012. gadam. Kas 
darbā ir bijis visgrūtākais?

– Farmaceitam vienmēr sava alga bija 
jānopelna pašam. Tā bija starpība starp 
iepirkuma cenu un pārdošanas cenu – tā 
faktiski ir aptiekas peļņa. Vienmēr esmu 
centusies, lai būtu lētāk, jo domāju 
par cilvēkiem. Daudz bija jābrauc 
uz dažādiem kvalifikācijas celšanas 
kursiem, lai papildinātu zināšanas. 
1995. gadā izsolē nopirku aptieku un to 
privatizēju. Sākumā bija grūti, taču ap 
2002. gadu sāka veikties labāk. Mazliet 
jutām laiku, kad ienāca otra aptieka, 
taču pēc tam viss izlīdzinājās. Arī krīzes 
gadus aptieka nav izjutusi tik spēcīgi 
kā citi uzņēmumi. Drīzāk mēs jutām 
aptiekas atvēršanu Madonā, veikalā 
„Maxima”. Līdz tam dzelzavieši brauca 
uz šejieni, apkalpojām Dzelzavas 
internātskolu, pamatskolu, pansionātu. 
Mazliet grūtāk bija pierast, ka viss tiek 
datorizēts. Kad strādāju ar sistēmu, 
vairs neredzēju cilvēku, jo man visu 
laiku bija jādomā par to, vai es visu 
pareizi izdarīšu.

Man vienmēr ir bijis svarīgs 
cilvēciskais faktors un paticis strādāt 
komandā. Savā darbā man vislielāko 
gandarījumu ir devusi apziņa, ka varu 
kādam palīdzēt, un tā vienmēr bijusi 
mana darba misija. Esmu priecīga, ka 
šobrīd farmaceitus liek vienā kategorijā 
ar mediķiem, – priecīgi atzīst Maruta.

– Nogurums bija iemesls, kāpēc 
izlēmu doties prom. 2011. gadā šķita, 
ka es kā speciāliste salūstu. Un galu 
galā – cik tad daudz var strādāt?! Darba 
apjoms bija sarucis, zāļu gatavošana jau 
arī vairs nenotika.

Vairāk nekā 50 gadu darbojoties 
veselības aprūpes jomā, Maruta ir 
pamanījusi arī to, kā ir mainījies 
sabiedrības veselības stāvoklis šo gadu 
laikā.

– Izteiktākas ir tādas slimības kā 
astma, cukura diabēts un dažādas 
alerģijas. Kādreiz zāles šo slimību 
profilaksei izsniedzām 3–5 cilvēkiem, 

bet tagad šis skaitlis ir vairākkārt 
palielinājies. Lai gan no aptiekas 
esmu aizgājusi, daudzreiz domāju par 
klientiem – kā viņiem sokas. Esmu labi 
sapratusies ar cilvēkiem, nekad nav 
nācies karot. Faktiski dažas cesvainiešu 
un apkārtējo ģimenes zinu četrās 
paaudzēs. Skumji, kad izlasu, ka viens 
otrs ir miris.

Pagājušā gada 17. novembrī 
saņemtais pašvaldības apbalvojums – 
atzinības raksts – Marutai ir patīkams 
novērtējums.

– Biju emocionāli saviļņota. Bija 
grūti parunāt. Esmu pateicīga paš-
valdībai, jo tā vienmēr ir nākusi pretī. 
Telpas, kurās šobrīd atrodas aptieka, 
piešķīra pašvaldība. Grūtākos laikos 
netika paaugstināta īres maksa, tā bija 
simboliska. Jūtos novērtēta. Darbs 
aptiekā vienmēr ir bijis mans sirdsdarbs, 
nemaz nezinu, ko citu varētu darīt.

Tagad man ir laiks sev. Ikdienā 
gatavoju ēst, labprāt lasu. Vasarās ir 
pietiekami darba ārā, patīk darboties 
dārzā. Sekoju valstī notiekošajam. 
Visvairāk mani satrauc, ka cilvēkiem 
jābrauc prom. Priecājos, ka „Maz-
ceļmalām” apkārt dzīvo labi cilvēki. Ar 
kaimiņiem vienmēr esam labi satikuši 
un bijuši kopā dažādos svētkos. Varbūt 
kādreiz vairāk – devāmies uz ballēm, 
krustabās piedalījāmies. Taču zinu: ja 
būtu nepieciešama palīdzība, viņi būtu 
atsaucīgi. Vēlu visiem, visiem labu 
veselību!

Kristīne Vilciņa, autores foto

Zentai acīs saskrēja asaras. No visa 
spēka uzsita pa auto stūri un sāpēs 
iekliedzās. Sasodītā mašīna! Taisni 
tagad tai vajadzēja apstāties – kad 
ārā piķa melna nakts un līst lietus. 
Vajadzēja ar’ taisni šo ceļu izvēlēties! 
Pēc kartes te jābūt labam grants ceļam, 
bet te – dubļu slīkšņas viena aiz 
otras. Nekur neredz māju uguntiņas, 
kas liecinātu, ka te dzīvo cilvēki. 
Arī mašīna neviena nebrauc. Nakts 
būs jāpavada auto un jāsalst. Žēl, ka 
neklausīja māti, kad mudināja paņemt 
līdzi ko siltāku no apgērba, nu pašai 
jācieš. Kas nekait draudzenei – tagad ar 
vīru siltā gultiņā! Irēna lūdza nebraukt 
vakarā, bet viņas ietiepīgā daba ņēma 
virsroku. Varbūt nebūtu braukusi, bet 
viņa nevarēja ciest to apdzērušos, 
smirdīgo veci. No viņa vēdīja tāda kā 
tualetes smaka, un tā trakā pīpēšana – 
to nevarēja ciest. Kā Irēna un viņas 
vīrs ar tādiem draudzējas? Un vēl 
centās Zentai iestāstīt, cik viņš esot 
foršs un elegants! Augums jau tā 
nekas, bet uzvedība! Kāpēc Irēna pie 
galda sēdināja kopā ar šo plātīzeri? 
Varbūt domāja, ka viņa, vecmeita 
būdama, tūlīt ķersies ap kaklu pir-
majam pretimnācējam. Un kāda vi-
ņa valodiņa, ak Dievs! Nu nē, tad jau 
labāk dzīvot vienai – nav nekāda bada. 
Irēnai viņa nepārmeta, ne! Tas viss 
bija labi domāts, tikai viņai izredzētais 
nebija īstais. Viņa apmeklēja balles un 
deju vakarus, arī ievērības cienīgus 
saietus un bija iemācījusies pazīt 
cilvēkus. Tas viss viņai bija mācījis 
būt uzmanīgai un apdomīgai. Daudzi 
zināja, ka viņa ir neliela, plaukstoša 
uzņēmuma īpašniece un vadītāja, 
tātad gards kumoss. Draudzenēm 
visām ir vīri, bērni, bet viņa kā veca 
sieksta viena dauzījās pa pasauli. Nu, 
ir jau savs biznesiņš – un ienesīgs, 
iztikt var labi, bet tas arī viss. Tāpēc, 
ka viņa ir vecmeita, viņai nav jākaras 
kaklā katram smirdošam vecim. Eh, 
ko niekus, tagad jādomā, kā izkulties 
no ķezas!

Te tālumā aiz kalna uzplaiksnīja 
starmešu gaisma. Mašīna! Būs glābiņš! 
Gaisma tuvojās, vairs nebija tālu. 
Zenta atvēra mašīnas durvis, izlēca 
uz ceļa dubļos un sāka māt ar rokām. 
Braucējs apstājās. No mašīnas izkāpa 
vīrietis un gandrīz vai dusmīgi jautāja, 
kas noticis. Sapratis, kas par nelaimi, 
kļuva laipns un izpalīdzīgs. Viņš varot 
mašīnu aizvilkt līdz savām mājām, 
tad rīt no rīta lai mehāniķis skatās, 
kāda vaina. Nē, tagad uz ceļa naktī 
nav iespējams palikt, arī lietus stipri 
līst. Tālu vairs nav – tepat, aiz kalna. 
Zenta piekrita. Viņa vēl nekad nebija 
vadījusi mašīnu, kuru kāds velk. Viss 
beidzās bez starpgadījumiem. Tālumā 
ieraudzīja gaišas logu rindas. Paldies 
Dievam – glābta! Pagalmā iedegās āra 
gaismas, un viņa ieraudzīja milzīgu 
guļbaļķu ēku. Tādu viņa vēl nekur 
nebija redzējusi. Pa betona ceļu mašīnas 
piestāja pie liela angāra. Varēja redzēt, 
ka viens vīrs atvēra angāra vārtus, un 
mašīnas tika iebrauktas iekšā. Izkāpusi 
no braucamā, Zenta izjuta brīnišķīgu 
atvieglojumu, dzirdot, ka ārā, aiz ēkas 
sienām, trako spēcīgs vējš, līst lietus. 
Vārtu vērējs, izrādās, vīrs krietnos 
gados.

– Ko es redzu, mums vēl ciemiņš! 
Lūdzu, iesim uz māju, rīts gudrāks par 
vakaru!

Svešais vīrietis viņai pasniedza 
vecu lietusmēteli, teikdams, ka neesot 
jau balles kleita, bet līdz mājai aiziešot 
nesamirkusi.

Turpinājums nākamajā numurā

 Atskats uz paveikto Cesvaines tūrisma centrā
Janvāris tradicionāli ir klusāks 

un mierīgāks laiks pēc pavadītajiem 
svētkiem. Ziemas sezonā apmeklētāju 
skaits pilī ir sarucis, tikai paretam 
iegriežas kāds viesis. Tomēr tūrisma 
centrā darbs turpinās – jāgatavojas 
nākamajai tūrisma sezonai. Pašlaik 
notiek aktīva gatavošanās izstādei 
„Balttour 2014”, lai prezentētu 
Cesvaini kā tūristiem interesantu 
galamērķi izziņai un atpūtai 
Latvijā.

Šobrīd ir apkopoti statistikas dati par 
apmeklētājiem pagājušajā gadā. Katru 
gadu viesu skaitam ir tendence nedaudz 
palielināties, tāpat arī pagājušajā gadā. 
Kopumā Cesvaines pilī 2013. gadā 
viesojušies 12 840 apmeklētāju gan no 
Latvijas, gan ārvalstīm. Ārvalstu viesi 
ir galvenokārt no Krievijas (Maskavas, 
Sanktpēterburgas, Pečoriem), 
otrajā vietā – Igaunijas ciemiņi, kas 
iecienījuši apmeklēt Cesvaini vasaras 
sezonā kopā ar ģimeni, trešajā vietā – 
ciemiņi no Vācijas. Tālāk seko Somija, 
Francija, Lietuva, ASV un citas valstis. 
Interesanti, ka šogad bijuši viesi arī 
no tādām eksotiskām valstīm kā Ķīna, 
Singapūra, Venecuēla, Jaunzēlande, 
Nigērija, Meksika. No visiem pils 
apmeklētājiem ārvalstu viesi kopumā 
ir 12 %.

Cesvaines tūrisma centram izvei-
dojusies ļoti laba sadarbība ar brīvdienu 

māju „Pie sievasmātes”, kur iespējams 
aplūkot medību trofeju izstādi un 
nobaudīt gardu saimnieces gatavotu 
mielastu; mākslas un amatniecības 
salonu „Divi torņi”, kur tiek iegādāti 
Cesvaini reprezentējoši suvenīri; 
jātnieku sporta klubu „Pakavs”, ko 
iecienījuši bērni skolēnu ekskursijās un 
ģimenes ar bērniem, lai dotos izjādē gan 
ar ponijiem, gan zirgiem un palūkotos 
uz vēsturisko 19. gadsimtā būvēto mūra 
loka tiltu pār Kujas upi; Cesvaines 
evaņģēliski luterisko baznīcu, kur var 
iepazīties ar tās vēsturi un Augusta 
Martina ērģeļu stāstu, ieklausoties ērģeļu 
balsīs. Tāpat tūrisma piedāvājuma klāstu 
papildina krodziņš „Kuilis”, viesnīca 
„Grašu pils”, Vanda Podiņa, kempings 
„Rozītes”, zemnieku saimniecība 
„Kalna Bulderes”, dekoratīvo stādu 
audzētava „Kalna Boķi”.

Saprotams, ka visvairāk ciemiņu pilī 
viesojas vasaras sezonā, kad ir silts 
laiks un daudziem ir atvaļinājums. 
Lielākie pagājušās sezonas pasākumi – 
Georga Barkāna gobelēnu izstāde, 
Pils–parka svētki un Leģendu nakts 
pilī – piesaistīja daudzus jo daudzus 
apmeklētājus. Tas tikai liecina, ka pils 
kā tūrisma galamērķis savu nozīmīgumu 
joprojām saglabā, pateicoties dažādām 
aktivitātēm un pasākumiem. Nešaubīgi 
tās ir arī dažādas izstādes, kas katru 
gadu tiek rīkotas pilī, kā arī katrs jauns 

projekts, kas tiek realizēts, lai pēc 
iespējas saudzīgāk saglabātu šo unikālo 
kultūrvēsturisko mākslas objektu.

Joprojām Cesvaines pils romantika 
uzrunā ikvienu, te ir iecienīta vieta kāzu 
pasākumiem kā pieturas punkts ceļā 
uz svinībām. 2013. gadā pilī notika 12 
kāzu pasākumu, tostarp sadarbībā ar 
Cesvaines dzimtsarakstu nodaļu divi 
pāri Cesvaines pili bija izvēlējušies par 
savu laulību reģistrācijas vietu. Lai viņu 
mīlestība ir tikpat stipra un nesagraujama 
kā Cesvaines pils pamati!

Tūrisma centrs sadarbībā ar vie-
tējiem tūrisma uzņēmējiem piedāvā 
dažādas skolēnu ekskursiju pro-
grammas atkarībā no vecumposma 
un interesēm. Tās īpaši iecienījuši 
apkārtējo novadu skolu pārstāvji. 
Pagājušajā gadā pilī viesojušās un 
dāvanu darbnīcā darbojušās 37 skolēnu 
grupas. Visvairāk šo apmeklējumu ir 
maijā, septembrī un oktobrī, kas jau 
tradicionāli ir skolēnu ekskursiju laiks. 

Arī decembrī divas skolēnu grupas 
izvēlējās baudīt Ziemassvētku gaisotni 
pilī, darbojoties dāvanu darbnīcās, kur 
pašu rokām varēja izgatavot sev mīļu 
lietu: Madonas 1. vidusskolas 3. klases 
audzēkņi mākslinieces Sanitas Ozolas 
vadībā mācījās izgatavot svečturīti no 
māla, bet Kusas pamatskolas 6. klase 
Ilzes Āboliņas vadībā apguva auduma 
maisiņu apgleznošanu atspiedumtehnikā 
ar koraļļu rakstiem.

Tuvākais pasākums pilī starp šogad 
plānotajām aktivitātēm būs Sveču dienai 
veltītas darbnīcas, kas būs atvērtas 
1. februārī. Tajās varēs apgūt sveču 
liešanu, vaska sveču izgatavošanu un 
dažādas citas mūsu senču gudrības. 
Tiek laipni gaidīts ikviens interesents, 
kam ir vēlme darboties un apgūt jaunas 
prasmes.

Šogad, pavasarī, Latvijā jau tra-
dicionāli tiks organizēta Lielā talka. Šī 
gada talkas tematika saistās ar Baltijas 
jūru. Kā zināms, visas upes plūst uz 
jūru, tāpēc pasākuma ietvaros tūrisma 
centrs vēlas pievērst uzmanību Sulas 
upītei, kas tek cauri Cesvainei. Ceram 
uz Cesvaines iedzīvotāju atsaucību, jo 
tikai mūsu pašu rokās ir veidot pilsētiņas 
seju tādu, lai būtu patīkami gan pašiem 
te uzturēties, gan aicināt ciemos viesus!

Diāna Cepurniece, 
PA „Cesvaines tūrisma centrs” direktore

Kristīnes Vilciņas foto

Cesvaines aptiekas ēka Brīvības ielā 16

Juris Sārnis
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Miruši

Kā laiks tie stundas dzen un triec,
Bet mirklis starp šiem gadiem
Ir brīnišķīgu sajūtu klāsts,
Vārdos neizsakāms domu stāsts.

Nozīmīgās dzīves gadskārtās sveicam: 
81 gadā – Valdi Pērkonu;

 91 gadā – Vincentīnu Šķēli;
 93 gados – Zentu Šulci!

Cesvaines pašvaldība

Afiša Aerofotogrāfijās arī Cesvaines novads

Markuss Teteris
decembrī

Var skrejošus zirgus apturēt
Un upēm pat krastus likt mainīt.
Bet gadus, lai kā arī gribētos,
Vairs nevaram kopā gainīt.
Mēs varam vien atmiņās kavēties
Un vērtēt, kā dažubrīd gājis,
Vai vienmēr pār vienu smagumu
Ir liktenis prieku mums klājis.

 Maija un Linda! 
Sirsnīgi sveicam skaistajās dzīves 
jubilejās! Lai veselība, prieks un 

laime jums vienmēr līdzi iet!

„Brīnumzemes” kolektīvs

Nekas jau nepazūd, nekas jau
   neizbeidzas,
Kā ūdeņi kaut gadi projām plūst.
Lai spēka avotu Tev atrast veicas,
Kas, radot prieku, nekad neizžūst.
Nekas jau nepazūd, nekas jau 
  neizbeidzas,
Kaut laika kupenas Tev pāri grūst.
Lai mīļu siržu teiktie labie vārdi
Tev palīdz pastāvēt un nesalūzt!

 Mīļi sveicam Dzintru Bistrovu 
apaļajā dzīves jubilejā un vēlam 

veselību, možu garu, cerīgu skatienu 
nākotnē!

Biedrība „Mārtiņroze”

Redzes 
pārbaude

2014. gadā redzes pārbaude 
Cesvainē būs pieejama Cesvaines 
sociālā dienesta telpās Pils ielā 2:

• 19. februārī,
• 19. martā,
• 16. aprīlī,
• 14. maijā,
• 18. jūnijā.
Redzes pārbaudi veic 

optometrists Mg. phys. Sergejs 
Petručeņa, maksa par konsultāciju – 
€ 4,27 (Ls 3).

Iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālruni 26340887

Ir iespējams arī:
• pasūtīt brilles,
• pasūtīt kontaktlēcas,
• iegādāties briļļu futlārus, 

salvetes, kontaktlēcu kopšanas 
līdzekļus,

• nodot remontā brilles.
* Atšķirībā no acu ārsta optomet-
rists izraksta briļļu recepti, bet 
neārstē acu slimības. Ja rodas 
aizdomas par medicīniskiem trau-
cējumiem, optometrists iesaka ap-
meklēt oftalmologu (acu ārstu).

Brīva skatiena punkts virs ikdienas 
lauztajām līnijām.

Brīva skatiena punkts virs tūkstoš 
pavedienu tīkla.

Dabas un cilvēka radītais raksts, 
kas mūžiem ir veidots un mūžiem 
vēl taps, kurā mūsu zīmes trausliem 
dzīpariem austas.

Cēsinieks Mihails Ignats ar ra-
došo fotogrāfiju nodarbojas kopš 
1982. gada, savukārt kopš 2008. ga-
da ir specializējies aerofotogrāfijā. 
M. Ignata darbi 2013. gadā ir sa-
ņēmuši 20 augstāko godalgu un 
atzinību starptautiskos fotomākslas 
konkursos 30 valstīs. 2012. gadā 
profesionālā dizaina konkursā „Ga-
da balva dizainā” autors saņēma 
balvu kategorijā „Fotodizains”.

Interneta vietnē www.aerolatvi-
ja.lv var apskatīt un iegādāties 
dažādas aerofotogrāfijas, kas tapu-
šas laika posmā no 2008. gada 
līdz 2013. gadam. Tajās no putna 
lidojuma iemūžināts arī Cesvaines 
novads pagājušajā vasarā.

Tās jums varēs kalpot gan kā 
ilustratīvs reklāmas materiāls in-

terneta publikācijām, drukātiem 
izdevumiem u. c. biznesa pro-
duktiem, gan arī kā lieliska in-
dividuāla dāvana draugiem un 
paziņām svētku reizē.

Foto no www.aerolatvija.lv

Cesvaines novada domes lielajā 
zālē joprojām apskatāma Vinetas 
Meisteres krustdūrienā izšūtu 
gleznu izstāde „Iedvesmai”.

25. janvārī plkst. 19.00 Ces-
vaines vidusskolas aulā Cesvaines 
novada pašvaldības iestāžu dar-
binieku un uzņēmēju balle. Par 
muzikālo noskaņojumu gādās „Jaut-
rais bocmanis Andža”, apvienība 
„Rēzuss pozitīvs”, savukārt dejas 
un dažādus pārsteigumus rādīs 
čigānietes Indra Burkovska un 
Ruta Vītiņa. Dalības maksa – 
EUR 4 (LVL 2,81). Savu dalī-
bu pasākumā apstiprināt un 
dalības maksu iemaksāt iestādes 
vadītājam vai Cesvaines kultūras 
nama direktorei (Pils ielā 8) līdz 
24. janvārim. Papildinformācija – 
28658274. Savai labsajūtai līdzi 
ņemiet groziņus!

14. februārī plkst. 14.00 Ces-
vaines kultūras namā Valmie-
ras kinostudija piedāvā jaunu 
izrādi bērniem „Madagaskara”. 
Visiem labi zināmais stāsts par to, 
kā drosmīgie Ņujorkas zoodārza 
iemītnieki nolēma izbēgt no sa-
viem sprostiem, lai atgrieztos tuvāk 
pie dabas – Madagaskarā. Nākot 
uz izrādi, bērniem tiek dots 
uzdevums – mājās izveidot savas 
dzīvnieku maskas. Izrādes dienā 
tās tiks pielaikotas, novērtētas un 
apbalvotas. Konkursa nolikums 
www.cesvaine.lv. Ieejas maksa – 
EUR 1 (LVL 0,70).

22. februārī plkst. 16.00 Ces-
vaines kultūras namā „Ghetto 
Family” sadarbībā ar biedrību 
„Kinopunkts” demonstrēs „Ghet-
to Games” 2013. gada sezonas 
dokumentālo filmu.

Vidzemes plānošanas reģions skaidro: 
kāpēc biļešu cenas autobusos pēc konvertēšanas uz eiro 

kļuvušas par dažiem santīmiem dārgākas
Līdz ar 2014. gadu, kad Latvijā 

ieviesta jauna valūta eiro, sabiedrī-
bā izskanējuši jautājumi par biļešu 
cenu izmaiņām sabiedriskajā trans-
portā pēc to konvertācijas no latiem 
uz eiro.

Vidzemes plānošanas reģions 
un SIA „Autotransporta direkcija” 
atgādina, ka starppilsētu sabiedriskā 
transporta biļešu cenu konvertācija 
no latiem uz eiro bija izņēmuma 
gadījums, uz kuru attiecas no citām 
pakalpojumu sfērām atšķirīgi no-
apaļošanas principi.

2013. gada augustā Eiro ievie-
šanas procesa vadības komiteja, 
konsultējoties ar Patērētāju tiesību 
aizsardzības centru, akceptēja „Au-
totransporta direkcijas” iesnieg-
to priekšlikumu biļešu cenu no-
apaļošanā starppilsētu maršrutos 
piemērot piecu centu soli.

Konvertējot biļešu cenas eiro, 
tās varēja mainīties divu centu 
robežās – gan pieaugot, gan sa-
mazinoties. Piemēram, ja biļetes 
cena ir EUR 1,61 vai EUR 1,62, 
tā tika noapaļota līdz EUR 1,60, 

savukārt, ja biļetes cena ir EUR 1,63 
vai EUR 1,64, tā tika noapaļota uz 
EUR 1,65.

Tāds lēmums pieņemts, lai
sīknaudas aprite tiktu pēc 
iespējas ierobežota, atvieglojot 
transportlīdzekļu vadītāju-konduk-
toru darbu un samazinot reisu 
kavēšanas risku. Jāatzīmē, ka 
līdz šim biļešu cenas starppilsētu 
maršrutos tika noapaļotas līdz 
pieciem santīmiem, bet pirms 
2012. gada 1. aprīļa – līdz 10 san-
tīmiem.

Cesvaines pašvaldības un tās iedzīvotāju sveicēji svētkos
Paldies visiem, kas Ziemassvētkos 

un Jaungadā sveica Cesvaines 
pašvaldību un tās iedzīvotājus!

Valsts prezidents Andris Bērziņš, 
Saeimas priekšsēdētāja Solvita 
Āboltiņa, finanšu ministrs Andris 
Vilks, Latvijas Pašvaldību savienība, 
Latvijas Olimpiskā komiteja, Pēters 
Langbēns ar ģimeni, Taipejas 
misija, Marjamā pašvaldība, Vaijes 
pašvaldība, Lagardelles pašvaldība, 
Eiropas Parlamenta deputāte Inese 
Vaidere, Rēzeknes pilsētas dome, 
Daugavpils pilsētas dome, Ve-
cumnieku novada dome, Alūksnes 
novada pašvaldība, Amatas no-
vada pašvaldība, Lubānas novada 
pašvaldība, Ērgļu novada pašvaldība, 
Grobiņas novada pašvaldība, Aiz-
kraukles novada pašvaldība, Aiz-
putes novada pašvaldība, Auces 
novada pašvaldība, Priekules nova-
da pašvaldība, Skrundas novada 
pašvaldība, Stopiņu novada pašval-
dība, Gulbenes novada pašvaldība, 
Mālpils novada pašvaldība, Talsu 
novada pašvaldība, Baldones no-
vada dome, Carnikavas novada 
dome, Jaunpils novada dome, Kan-
davas novada dome, Krimuldas no-
vada dome, Mārupes novada dome, 
Naukšēnu novada dome, Saldus no-
vada dome, Smiltenes novada dome, 
Valkas novada dome, Salas novada 
dome, Kuldīgas novada dome, Jaun-

piebalgas novada dome, Ķekavas 
novada dome, Sarkaņu pagasta 
pārvalde, Aronas pagasta pārvalde, 
Dzelzavas pagasta pārvalde, Saei-
mas deputāte Iveta Grigule, Saeimas 
deputāts Raimonds Vējonis, Saeimas 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un 
reģionālās komisijas priekšsēdētājs, 
Vidzemes plānošanas reģions, 
Valsts probācijas dienests, Vides 
investīciju fonds, Centrālā vēlēšanu 
komisija, AS „Latvenergo” valde, 
VAS „Latvijas valsts ceļi”, Valsts 
reģionālās attīstības aģentūra, Valsts 
policija, Valsts ieņēmumu die-
nests, Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija, Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentū-
ra, Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs, VSAA Madonas reģionālās 
nodaļas kolektīvs, Madonas no-
vada bibliotēkas kolektīvs, UNES-
CO Latvijas Nacionālā komisija, 
Latgales vēstniecība „Gors”, SIA 
„Latiko loģistika”, SIA „RNS D”,                 
„A & A būvkompānijas”, SIA „Ai-
viekstes energoceltnieks”, SIA „Ses-
tais stils”, SIA „ZZ Dats” kolektīvs, 
SIA „Būvkonsultants”, Cesvaines 
vidusskolas kolektīvs, Cesvaines 
novada bērnu un jauniešu centrs, 
SIA „Daugavpils eksperimentālā 
rūpnīca”, SIA „Fixman”, SIA 
„MTE”, SIA „AP Kaudzītes” 
kolektīvs, SIA „Junge”, SIA „Latvi-

jas tekstils”, SIA „Latgales druka”, 
SIA „LLKC” Madonas konsultāciju 
birojs, SIA „Heta būve” kolektīvs, 
SIA „Madonas patērētāju biedrība”, 
SIA „Halle B” kolektīvs, SIA 
„Erante”, AS „Diāna”, SIA „Envi-
rotech”, SIA „EcoZeta”, „Swed-
bank”, Hipotēku banka, Veronika 
Letinska, AAS „Ergo”, Valsts zemes 
dienesta Madonas filiāle, Madonas 
novada muzejs, Nodarbinātības 
Valsts aģentūras Madonas filiāle, 
Malnavas koledža, AS „Cesvaines 
piens”, SIA „Alba” kolektīvs, Ces-
vaines Mūzikas un mākslas skola, 
Cesvaines evaņģēliski luteriskā 
draudze un mācītājs, folkloras kopa 
„Krauklēnieši”, SIA „Cesvaines sil-
tums” kolektīvs, NMPD Cesvaines 
noliktavas kolektīvs, Cesvaines 
novada bāriņtiesa, veikals „Top”, 
Kraukļu bibliotēkas kolektīvs,      
Ineses Lūses doktorāts, Renāte 
Antonija un Ādolfs Melgalvji, PA 
„Cesvaines tūrisma centrs”, Ces-
vaines internātpamatskolas kolek-
tīvs, SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi” kolektīvs, Cesvai-
nes pansionāta darbinieki un kli-
enti, Cesvaines bibliotēkas kolek-
tīvs, Cesvaines pirmsskolas „Brī-
numzeme” kolektīvs, Uldis un Irēna 
Greiškalni, Zenta Šulce, Daina 
Čukule ar ģimeni.

Zolītes turnīrs
5. janvāra zolītes turnīra uzvarētāji:
1. vieta – Atis Verebs
2. vieta – Ritvars Timoškāns
3. vieta – Juris Praškevičs
Nākamā spēle – 9. februārī plkst. 

11.00 Cesvaines kultūras namā


