Februāris 2012. gads
Redaktores sleja

Plānojot februāra avīzi, pamanīju, ka
kalendāra stūrī norādīts: pēc latviešu
mēnešu nosaukumiem februāris ir sveču un vilku mēnesis. Šķiet, vēl pietiekami ātri satumst, un roka tā vien sniedzas aizdegt sveces liesmu, lai
aizgaiņātu tumsu. Vai varbūt, lai aizgaiņātu „vilkus”, kas pēdējos gados
Latvijā ienākuši un vēlas, lai nodzistu
sveces liesma? Prātoju, ka februāris
mums paliks atmiņā ar vairākiem jauniem atklājumiem ne tikai politiķu darbībās un rīcībās, bet arī ar spēju uzrunāt otru, izpalīdzēt un saorganizēties
kopēja mērķa vārdā. Gandrīz vai, kā
vēlreiz izcīnīt brīvību.
Pilnīgs pretstats latviešu sveču mēnesim ir tajā esošie svētki – Valentīndiena. Iedomājos par to, jo redaktores
sleju gatavoju tieši 14. februārī. Latviešiem netipiski svētki un tomēr – vai
mīlestības izrādīšana var būt par daudz?
Kalendārā ir tik daudz dienu, kad mums
jāizliek pie mājas karogs ar sēru lenti.
Jā, Valentīndienā karogs nav jāizliek,
bet vai tāpēc nevaram priecāties par
mīlestību visdažādākajās tās formās?!
Svinēt mīlestību par to, ka tā ir. Cik neierasti!
Atgriežoties pie nopietnākām lietām.
Mēneša sākumā apmeklēju semināru,
kur tika apspriesta sabiedrības līdzdalība dažādos pasākumos. Interesanta
pieredze bija Salaspilij. Pilsētas pašvaldība tikšanās laikā ar fokusa grupām
meklēja atbildes uz jautājumu: „Kas
man ir labklājība?” Kādam tas ir jumts
virs galvas, citam labs darbs ar stabilu
atalgojumu, bet vēl kādam – laba izglītība un aktīva kultūras dzīve. Pēc labklājības definēšanas tiek spriests par to,
kas nav labklājība. Tā būtībā ir labklājības definīcija nolieguma formā. Un
pats galvenais jautājums – kādas aktivitātes es varu veikt, lai uzlabotos labklājība? Rezultātā iedzīvotāji kooperējās un rīkoja dažādas aktivitātes,
galveno lomu uzņemoties paši. Salaspils rezultāti pierādīja, cik daudz cilvēki var izdarīt paši, ja apvienojas un veido pozitīvi virzītu komunikāciju ar
apkārtējiem. Ne vienmēr materiālās
prioritātes ir izvirzītas priekšplānā. Pēc
semināra aizdomājos par to, cik daudz
mēs gribam darīt tāpēc, ka to vēlamies.
Nevis tāpēc, ka to liek darīt?! Vai esam
gatavi ieguldīt savu laiku un izrādīt –
iniciatīvu?
Šķiet, ka februārī esmu izvirzījusi
pietiekami daudz jautājumus pārdomām par to, kādi esam un kādi vēlamies būt. Atbildi es jau zinu – labāki!
Kristīne Vilciņa
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Esam nosargājuši latviešu valodu
18. februārī visā Latvijā notika tautas nobalsošana par
grozījumiem Satversmē, kas
paredz krievu valodai noteikt
otras valsts valodas statusu. Kā
liecina provizoriskie Centrālās
vēlēšanu komisijas dati, no visiem 1035 vēlēšanu iecirkņiem –
referendumā par oficiālā statusa piešķiršanu krievu valodai
„par” nobalsojuši 24,88% vēlētāju, bet „pret” – 74,8%.
Arī Cesvainē 18. februāris bija
rosīgs. Cilvēku straumes uz vēlē-

šanu iecirkni Cesvainē bija manāmas visas dienas garumā. Kā atzina
Cesvaines novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ināra Puķīte – tik
liela aktivitāte, kāda tā bijusi sestdien, sen nav bijusi. Brīžiem cesvainiešiem nācās gaidīt rindā, lai
varētu nobalsot.
Šogad, pēc cesvainiešu izrādītas
iniciatīvas, tika sagādāts transports
pa četriem maršrutiem, kas nogādāja cilvēkus uz vēlēšanu iecirkņiem
un atpakaļ. Pateicoties sagādātajiem transportiem, salīdzinoši liela
aktivitāte bijusi otrā Cesvaines novada iecirknī – Kraukļu skolā. Priecēja, ka uz tik svarīgo referendumu,
bija ieradušies ne tikai vecākās
paaudzes cilvēki, bet arī jaunieši,
kuriem nesen apritējuši astoņpadsmit un ir balsstiesības. Satiktajiem
cesvainiešiem vaicāju, kas pamudinājis nākt uz tautas nobalsošanu.
Lielākoties tika saņemtas atbildes,
ka tas ir katra pilsoņa pienākums.
Referendums bijis jāapmeklē arī

tāpēc, lai pierādītu, cik nozīmīga
mums ir latviešu valoda un, ka mēs
spējam par to pastāvēt. Cesvainieši
jau pirms nākšanas uz referendumu
zinājuši, kurā no atbilžu variantiem
jāievelk krustiņš. Par to neesot bijis
šaubu. Cesvaines novadā kopumā

(Cesvaines iecirknī un Kraukļu
iecirknī) nobalsojuši 1649 vēlētāju. No tiem 34 vēlētāji nobalsojuši
„par” un 1614 „pret” grozījumiem
Satversmē.
Kristīne Vilciņa, autores foto

Koncertšovs „Dziedi savai pilsētai!” jau nākamnedēļ

Nākamajā nedēļas nogalē – 3.
martā plkst. 18:00 – Cesvaines
vidusskolas aulā ikvienam būs iespēja vērot vēl nebijušu izklaides
un humora koncertšovu „Dziedi
savai pilsētai!”.
14. janvārī Cesvainē notika koncertšova atlase, uz kuru bija sanākuši gan lieli, gan mazāki dziedoši
Cesvaines un Madonas novada talanti. Pirms atlases ikviens varēja
izmēģināt skatuvi, mikrofonu un
iesildīt balsi. Aprunājoties ar atlases
dalībniekiem, visi atzina, ka valda
neliels satraukums, bet tas esot patīkams satraukums. Uz šova atlasi
bija jāaizpilda anketa par sevi un
dziesmām, kuras vēlētos izpildīt atlasē. Konkursa žūrija bija pieteikami nopietna – kon-certšova vadītāja
Jolanda Suvorova, projekta producents Sandis Mohovikovs, kā arī
vokālā pedagoģe Baiba Milzarāja.
Lai pārsteigtu žūriju, dalībnieki bija

ne tikai padomājuši par savu vizuālo tēlu, bet arī par priekšnesumu. Tie
bija dažādi – kāds no dziedošajiem
izcēlās ar spēcīgu balsi, bet vēl kāds
ar instrumenta spēli un paša sacerētu
dziesmu.
Pirms žūrija devās apspriesties, uzrunāju koncertšova producentu Sandi
Mohovikovu, kas pastāstīja nedaudz
vairāk par šova ideju uzsverot, ka
vēlas atstāt intrigu līdz koncertam,
tāpēc minēt šova atlases dalībnieku
vārdus šobrīd nevēloties: „Projekts
notiek mazās pilsētās tāpēc, ka cilvēki ir atsaucīgāki nekā lielajās pilsētās.
Tas atšķirsies no citiem šoviem ar to,
ka dalībnieki dziedās savai pilsētai,
saviem cilvēkiem. Viņiem ir jāuzdrošinās, lai dziedātu saviem cilvēkiem
– skolotājiem, vecākiem, draugiem
un citiem.” Šie dalībnieki necīnās
par kādu balvu, jo tas pēc definīcijas
nav konkurss, bet koncertšovs. Ar dalībniekiem strādās vokālā pedagoģe

Koncertšova atlases žūrija: vokālā pedagoģe Baiba Milzarāja, šova vadītāja
Jolanda Suvorova (vidū) un šova producents Sandis Mohovikovs

Cesvaines Ziņas

Baiba Milzarāja, uzstāšanās notiks
ar dzīvo pavadījumu, tā viņiem ir iespēja gūt jaunu muzikālu pieredzi.
Sandis Mohovikovs atzīst, ka Cesvainē atsaucība ir ļoti laba, jo ir pietiekami liels dalībnieku skaits, no kā
izvēlēties. Šovs solās būt interesants,
jo uzstāsies ne tikai dalībnieki, bet arī
humoriste Jolanda. Jau pēc atlases,
nosakot dalībniekus, kas piedalīsies
koncertšovā, notika pirmais mēģinājums. Tika pārdomāta dziesma, kuru
dziedās koncertā 3. martā, kā arī ieskicēti pirmie priekšnesumi.
Kopš dalībnieku atlases ir pagājis
gandrīz pusotrs mēnesis un šajā laikā
šova dalībnieki ir cītīgi strādājuši, lai
iepriecinātu un liktu smaidīt visu paaudžu klausītājiem. „Rīgā notika koncertšova mēģinājums – šovs solās būt
interesants un aizraujošs. Arī pasākuma vadītāja Jolanda gatavojas šovam,
lai visus pārsteigtu – gan ar tērpiem,
gan ar dziesmām, gan, protams, jo-

Atlases dalībnieki bija padomājuši par
interesantiem priekšnesumiem

kiem, jo tur, kur ir Jolanda, tur nav
ne garlaicīgi, ne vienmuļi,” stāsta
Sandis Mohovikovs. Kā atklāj šova
producents, grūtību pagaidām nav
bijis – viss aktīvi notiek, visi mācās
un gatavojas, koncertšovs būs dzīvajā izpildījumā – ar instrumentālo
grupu. Dažiem dalībniekiem tā noteikti ir pirmā pieredze, uzstājoties
ar dzīvo sastāvu, bet visi cītīgi gatavojas. Pirms šova vēl notiks mēģinājumi, lai jau koncerta vakarā visi
varētu spīdēt un priecēt.
3. martā viss šovs būs kā viens
liels pārsteigums, jo katrs dziedātājs
kāps uz skatuves un pārsteigs. Tādus
jūs viņus vēl nebūsiet redzējuši! “Ja
gribat labi atpūsties, tā teikt, uzņemt
C vitamīnu, kas visu gadu jūs nodrošinās ar veselību, skaistumu un
laimi, nenokavējiet,” aicina šova
vadītāja Jolanda Suvorova. Biļetes
iespējams iegādāties Cesvaines kultūras namā, iepriekšpārdošanā – 3
Ls, pasākuma dienā – 4 Ls.
Šova producents atklāj, ka pēc
koncertšova „Dziedi savai pilsētai!”
ir idejas jaunam projektam, tikai tas
vēl ir sarunu procesā. Projekta idejas
autori vēlas radīt vērienīgu un Latvijā
vēl nebijušu uzvedumu. Ieintriģējot
cesvainiešus vēl vairāk, Sandis Mohovikovs atgādina, ka vasarā Cesvainē notiks pils parka svētki, kur ir
gaidāma vakara koncertprogramma
ar Latvijā zināmiem māksliniekiem.
To vidū Olga Rajecka, Varis Vētra,
Lilita Ozoliņa un citi mākslinieki.
Cesvainieši varēs baudīt tautisko
deju ansambļa „Dzintariņš” uzstāšanos, vokālās studijas „Knīpas un
Knauķi” dziedātāju sniegumu un
daudz ko citu aizraujošu.
Kristīne Vilciņa, autores foto



Biedrība
”Izglītībai un
kultūrai Cesvainē”
sāk aktīvu darbu
27. janvārī uz gada sanāksmi pulcējās biedrības biedri (žēl, ka ne visi
dibinātāji bija uz sanāksmi), lai atskatītos uz iepriekšējo gadu un nospraustu
mērķus šim gadam.
2011. gads bija ar pozitīvo zīmi.
Tas, protams, ir, pateicoties mūsu labvēļiem, kas ziedo savu naudu.Vislielākais paldies Jurim Lazovskim Kanādā,
kas fondam ziedo vislielāko summu.
No saziedotā 2011. gadā 165,80 Ls izlietots skolēnu ēdināšanai, 644,10 Ls
ziedoti skolēnu mācību līdzekļu iegādei, izglītojošiem pasākumiem, tautas
tērpu šūšanai, olimpiāžu uzvarētājiem.
Biedrība cesvainiešiem dāvāja Vītolu
ģimenes koncertu 2011. gada 11. novembrī. 2011. gadā biedrībā iesaistījās
jaunieši.
27. janvāra sanāksmē tika ievēlēta
jaunā biedrības vadītāja Līga Ozola, izvirzīti uzdevumi šim gadam. Galvenais
uzdevums – piesaistīt līdzekļus biedrībai. Biedrības biedri ir apņēmības pilni
rakstīt projektus. Tāpat biedrība aicina
vecākus, Cesvaines uzņēmējus ar savu
materiālo atbalstu veicināt Cesvaines
vidusskolas skolēnu un arī Cesvaines
novada iedzīvotāju izglītības, veselības, sociālās vides, sporta un kultūras
dzīves pilnveidošanu.
Biedrība apņemas arī turpmāk atbalstīt skolēnus no maznodrošinātām
ģimenēm pusdienu maksas segšanā un
mācību līdzekļu iegādē, tāpat atbalstīt
kultūras pasākumus.
Ziedojumu konta numurs bankā
LV57HABA0551025428802 Swedbank
Jau iepriekš pateicamies tiem, kas
šajā gadā ir apņēmušies kaut nedaudz
ziedot mūsu bērniem.
Biedrības vārdā paldies saka biedrības biedre –
Sarma Kurme

Projektu konkurss “SABIEDRĪBA AR DVĒSELI 2012”

Cesvaines, Varakļānu un Lubānas
novada pašvaldības sadarbībā ar Nīderlandes Karalisko Viršu fondu
(Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij – KNHM) no 2012.
gada 1. marta izsludina projektu
konkursu „Sabiedrība ar dvēseli”
Cesvaines, Varakļānu un Lubānas
novada iedzīvotājiem un biedrībām.
Cesvaines, Lubānas un Varakļānu

10. - 12. februārī izstāžu centrā
„Ķīpsala”, Rīgā, norisinājās starptautiskā tūrisma izstāde „Balttour
2012”, kurā savu tūrisma piedāvājumu prezentēja arī Cesvaine.
Cesvaine strādāja Vidzemes stendā,
kur darbojās gan „Saviļņojošā Vidzeme” ar Vidzemes piejūras teritorijām, gan „Vidzemes augstiene” ar
Cesvaini, Madonu, Ērgļiem un Vecpiebalgu, gan citi Vidzemes novadi.
Cesvaines stendā strādāja p/a „Cesvaines tūrisma centrs” direktore Ilze
Kalna-Elksniņa un pils muzeja speciāliste Daiga Matroze. Cesvaines
piedāvājumu kuplināja brīvdienu
mājas „Pie sievasmātes” saimnieki
Anita un Arvīds Greidiņi.
Izstāde ir viens no tūrisma nozares
gada svarīgākajiem notikumiem un
tradicionāli atklāj jaunā gada tūrisma
sezonu. Cesvaines tūrisma piedāvājums apkopots jaunā tūrisma bukletā.
Tūrisma profesionāļiem un citiem interesentiem tika izplatīts buklets, diski
ar prezentācijām grupu apmeklētājiem
un kalendāri ar Cesvaines 2012. gada
tūristiem saistošākajiem pasākumiem.
Cesvaines piedāvājums iekļauts un
izstādē piedāvāts arī Vidzemes kartēs,

novada iedzīvotājiem un biedrībām
pirmo gadu tiek sniegta iespēja piedalīties Nīderlandes Karaliskā Viršu fonda
iniciatīvā. Fonds Nīderlandē darbojas
30 gadus un Latvijas novadiem iespēja
piedalīties šī fonda aktivitātēs ir jau 6
gadus.
Šī iniciatīva 3 gadu garumā iekļauj
kāda novada (vai to apvienības) iedzīvotāju un biedrību ideju īstenošanu.
Konkursa mērķis ir veicināt Cesvaines,
Lubānas un Varakļānu novada iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi, uzlabot vietējo dzīves kvalitāti, labiekārtojot
apkārtējo vidi, organizējot pasākumus
vai kopīgi izglītojoties. Konkursa fi-

nansējumu 2012. gadā 100% apmērā nodrošina Nīderlandes Karaliskais
Viršu fonds. Aktivitāšu īstenošanai tas
piešķīris 5000 eiro. Vienam projektam
pieejami līdz 700 Ls, turklāt pēc žūrijas
vērtējuma labākajam projektam pienāksies naudas balva 500 eiro apmērā. Savu
ideju pieteikt var ikviena fiziska persona, kas ieceres īstenošanai spēj pulcināt
vēl vismaz 10 atbalstītājus – kaimiņus,
kolēģus vai domubiedrus.
Informatīvs seminārs par projektu
pieteikumu sagatavošanu notiks 12.
martā plkst. 14:00 Cesvaines novada
domes administratīvās ēkas lielajā zālē
Cesvainē, Pils ielā 1A.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir
2012. gada 2. aprīlis līdz plkst. 12:00
Cesvaines novada pašvaldības administratīvās ēkas 2.stāvā, sekretariātā, Pils
ielā 1A, Cesvainē, vai arī nosūtot pa
pastu: Pils iela 1A, Cesvainē, Cesvaines
novads, LV – 4871 ar norādi „Konkursam „Sabiedrība ar dvēseli””.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz
5. maijam projektu iesniedzējiem pa
pieteikumā norādīto e-pastu vai tālruni.
Liene Zīlīte,
Cesvaines novada domes projektu
koordinatore

„Balttour izstāde 2012”
kas izdotas sešās valodās un tiks izplatītas arī ārvalstu tūrisma izstādēs.
Saviem viesiem Cesvaine šogad
atkal sagādājusi vairākas nebijušas
iespējas. Cesvaines pils piedāvājumu
papildina „Gardā ekskursija”, kuras
laikā viesi ne tikai iepazīs Cesvaines
pils vēstures līkločus, bet arī degustēs
un izgaršos to, ko šobrīd ražo Cesvainē. Tāpat viesiem būs iespēja darboties
pils meistarklasēs, kur cieši savijas vecais ar jauno – būs iespēja liet sveces,
gatavot kamejas un tauriņus, Cesvaines smaržu spilventiņus, vintage stila
rotas un foto rāmīšus, atjaunot traukus
un dot otro elpu novecojušām lietām.
Arī brīvdienu māja „Pie sievasmātes” nebeidz priecēt savus viesus. Visi,
kam būs vēlme iemācīties gatavot medījumus, sierus, burzguļu zupu vai ko
citu no sievasmātes pavārgrāmatas,
varēs darboties kulinārijas darbnīcās
„Sievasmātes virtuve”.
Izstādē tika prezentētas piecas skolēnu programmas: piedzīvojumu spēle
„Salasi Cesvaini”, orientēšanās skrējiens „No torņa uz torni” un pils ekskursija ar praktisku darbošanos „Pils
meistarstiķis”. Vecāko klašu skolēniem tiek piedāvātas divas program-

mas: „No krēslas līdz rītausmai” un
„Helovīnu nakts stāsts”.
Vislielāko apmeklētāju interesei
izstādes laikā nenoliedzami izraisīja
aktīvās darbošanās stundas, kad varēja
gan nogaršot Cesvaines īpašās garšas,
gan iemēģināt roku, pašiem ko pagatavojot. Neatvairāmas simpātijas un
nevēlēšanos pamest stendu izraisīja
brīvdienu mājas „Pie sievasmātes”
saimnieku viesmīlība un sarūpētie
gardumi – karstais dzēriens „Mednieka zilonītis” un medījumu desas. Stendā varēja degustēt arī z/s „Jaunspieķi”
medus produktus – medu, ziedputekšņus, bišu maizi. Jāatzīst, ka Latvijas
cilvēki nu jau spēj novērtēt mūsu dabas bagātības, bet ārzemniekiem tās ir
daudz svešākas. Lielu interesei izraisīja „Pils meistarklases”, kuru ietvaros
izstādē katrs varēja satīt savu vaska
svecīti. Lielākajai daļai tā bija pirmā
pašu pagatavotā svecīte mūžā, un pārsteigums, ka tik daudzas lietas varam
radīt paši.
P/a „Cesvaines tūrisma centrs” bija
sagatavojis arī aptauju – loteriju, lai
noskaidrotu, ar ko cilvēkiem asociējas Vidzemes augstiene, Cesvaine,
kādas ir svarīgākās lietas, ko viesi vē-

las iekļaut savos brīvdienu plānos u.c.
Aptaujas vēl reizi apliecina, ka, ja kādam ir grūtības definēt, ar ko asociējas
Vidzemes augstiene vai Madona, tad
par Cesvaines pili kā galveno Cesvaines atpazīstamības simbolu ir zināms
gandrīz visiem. Tāpat cilvēki zina, ka
šeit ir skaista daba, „Cesvaines piens”,
„Divi torņi”, baznīca, kazas, puķu
taka, sievasmāte un augsts televīzijas
tornis. Dažiem Cesvaine asociējas arī
ar alu. Aptaujas aizpildītājus piesaistīja un priecēja arī loterija, kurā visas
lozes bija pilnas – brīvbiļetes, atlaides,
kā arī Cesvaines garšu un smaržas buķete tējas maisiņos – spēka, drošsirdības, naudas, mērķtiecības, enerģijas un
citas tējas – visas, kam spēku smelties
Cesvainē.
Izstādi apmeklēja ~23 000 apmeklētāju, no kuriem 4500 bija tūrisma profesionāļi un aicinātie klienti. Divās tematiskajās hallēs “Apceļo Latviju!” un
“Atklāj pasauli!” varēja apskatīt 255
stendus, kuros savus piedāvājumus
prezentēja 650 tūrisma uzņēmumu no
38 valstīm.
Ilze Kalna-Elksniņa, autores foto

Iespēja iegādāties
grāmatas
Esmu Pēteris Liepiņš, kas sarakstījis astoņas grāmatas, no kurām jums
piedāvāju četras. Visas grāmatas tapušas pēc dienasgrāmatu pierakstiem un
ir paša pārdzīvots un piedzīvots.
Grāmatā „Kauju ugunīs” stāstu,
kā latviešu leģionāri, kaut arī tērpti
svešos mundieros, ar Latvijas Valsts
karoga emblēmu uz piedurknēm cīnījās par Latviju. „Krievu lēģerī” lasītājus iepazīstinu, kā latviešu leģionāri
un padomju varai netīkamie bagātākie
saimnieki tika mocīti krievu lēģeros,
turēti badā un aukstumā. Šīs grāmatas
drīz pēc to iznākšanas tika pārdotas.
Nesen tās iznāca atkārtoti, labākā apdarē – biezos vākos. Pēdējās grāmatas
„Dzīves šūpolēs” pirmajā daļā stāstu,
kā dzīve mani šūpoja četrdesmito gadu
beigās, piecdesmito gadu sākumā. Ir
izdota arī grāmata „Rakstnieks Jānis
Sārts”. Jaunās paaudzes pārstāvji nemaz nezina, ka Sārts pirms kara bijis
viens no populārākajiem latviešu tautas rakstniekiem.
Savas grāmatas „Kauju ugunīs” un
„Krievu lēģerī” iesaku iegādāties ne
tikai bibliotēkām, bet arī skolām, jo
bērni nezina, ko cietuši viņu vectēvi.
Viņu tēvi dzimuši padomju gados, kad
par to nedrīkstēja runāt.
Grāmatas „Kauju ugunīs” un „Krievu lēģerī” katra maksā 5 Ls, „Dzīves
šūpolēs” 4 Ls, bet „Rakstnieks Jānis
Sārts” – 3 Ls. Tās var iegādāties, sazinoties ar mani pa tālr.: 29346938. Visas
grāmatas drukātas uz parāda, tāpēc pēc
pieprasījuma sazināšos ar izdevniecību, lai piegādā pircējam rēķinu.
Pēteris Liepiņš
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26. decembra pēcpusdiena, Ū-h!
Kā notirpušas ķepas! Zobens arī nav
nemaz tik viegls. Labi, ka ziemā to
putnu mazāk. Visas manas skaistās
krēpes saķēpājuši. Un tas “salms”
astē, gluži kā dunduram. Taču tomēr
labāk tā, nekā toreiz pirms deviņiem
gadiem, kad likās, tūlīt aste izkusīs,
bija šausmīgi karsts un arī bail...
Cik tad sen es te jau sēžu? Būs kādi
gadi 118 laikam. Vai maz vēl kāds
cits vilks tik ilgi ir nodzīvojis? Mēs
te esam vairāki, kā jau vilki – vesels
bars: durvju vilkam gan tikai galva
vien, toties cilts brālis vējrādī un abi
pelēči ģerbonī – mūsu bara jaunu-

Simpātijas sagādāja brīvdienu mājas „Pie sievasmātes” saimnieku viesmīlība
un sarūpētie gardumi

Pils stāsti (2012 - 2)
Vilka stāsts

ļi. Ēdamistabas abi kamīna spīdači
arī “saārstēti”. Tagad atkal visi esam
sveiki un veseli.
Re, re, nāk vēsturnieki un pārējie,
kam tā senatne interesē. Daina Ozola
no Rīgas arī atbraukusi. Laikam savu
filmu rādīs! Es te, uz jumta, visu zinu,
kas notiek pilī un Cesvainē. Jā, stellē
tos aparātus un lielo, balto ekrānu. Kabinetā gandrīz nevienas brīvas vietas.
Kafiju un tēju malkojot, visi nopietni
vēro slīdošās bildītes un tekstus par
visām trim pilīm Cesvainē. Pārdomas,
vērtējumi, bet būs jau labi. Visi, kam
interesē, drīz redzēs veikumu – video
stāstu par Cesvaines pilīm.

Cesvaines Ziņas

Bruno Podiņš skaidro Cesvaines
vārda izcelsmi, tiek minēta Sese – Sūlas senais nosaukums. Tie ir tik seni
laiki, kad manis te vēl nebija. Es zināju tikai vienu vārdu – Sesswegen
un viss.
Māra Evardsone runā par Cesvaines leģendām, kā pirmā par vilkiem.
Stāsta par mani. Vai man ir lapsas
aste un lauvas ķermenis, vai nav? Tas
nu lai paliek katra paša ziņā, bet cik
mēs esam slaveni un pazīstami visā
pasaulē! Ēģiptē, Romā, Ķīnā – visur
vilks ir bijis mitoloģisks tēls. Mēs
esam bijuši gan labi, gan slikti, gan
glābēji, gan postītāji, nu gluži tādi

paši kā cilvēki.
Nobeigumā atkal visi pēta vecās fotogrāfijas. Īpaši terases pie un aiz pils,
arī staļļa durvis un citas ēkas.
Es arī daudz ko varētu pastāstīt,
viss acu priekšā griezies, bet vai tad
tie cilvēki dzird, ko te viens vilks augšā, uz kores, domā? Nu nekas – nāciet
atkal 23. februārī plkst. 18:00. Būs
leģendas par pūķiem, gadskārtu svinamās dienas un gan jau atkal kāda
sendienu bilde. Nāciet visi – krēslu
pilī daudz!
Pils vilka tēlā iejutās
Māra Evardsone

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
Interešu izglītības pulciņi uzsāk aktīvu mācību pusgadu
Janvārī darbību aktīvi uzsākuši mūsu
dejotāji un kori. Dejotājiem šajā mācību pusgadā ir lieli plāni – aizceļot uz
Turciju, gatavoties Sprīdīša svētkiem
un gadu noslēgt ar novada programmas
izdejošanu 2. jūnijā Gulbenē. Lai to
visu realizētu, svarīgi daudz mēģināt un
piedalīties koncertos. Skolas 8. klases
dejotāji janvārī ciemojās Preiļos, 5.un
8.klašu dejotāji – Dzelzavā. Vislielākais
prieks ir par to, ka izdevās izveidot jaunu vidusskolas deju kolektīvu (lielākā
daļa kolektīva vasarā beidza skolu). 11.
februārī šis kolektīvs piedzīvoja savu
pirmo dalību koncertā Vecpiebalgā.
Gandarījums bija pašiem dalībniekiem,
man un, protams skolotājam Jānim. Jaunieši dejoja divas dejas –”Sudmaliņas”
un “Lai sakūra uguntiņu”. Vēlējums: lai

tikpat raits dejas solis arī turpmāk. Paldies Marikai Šķēlei un šoferītim!
1.-4. klašu kori no šī pusgada vada
Lāsma Kausa. 5.-6.klašu koris 9. februārī apmeklēja koru kopmēģinājumu
Madonā. Arī koriem ir liels un nopietns
darbs priekšā – jāgatavojas 28. aprīlī uzņemt Madonas, Lubānas, Varakļānu un
Ērgļu novada korus. Šajā dienā Cesvainē skanēs vairāk nekā 300 bērnu balsis
koncertprogrammā “Tie ir mūsu sapņi”.
Lai skan!
Lielu veiksmi vēlu ikvienam pulciņam šajā pusgadā, lai maijā varētu sekmīgi atrādīt savu veikumu.
Sarma Kurme, direktora vietniece
ārpusklases darbā
Autores foto

Pirmsskolā „Brīnumzeme”
20. janvārī pele Pīka un kaķis Muris aicināja bērnus uz ziemas sporta
izpriecām. Bērni izmēģināja spēku un
izturību slēpošanā, ragaviņu vilkšanas
stafetē, rāpošanā pēc burkāna. Tika pārbaudīta arī pirkstu veiklība, knaģējot
sniegpārslas pie auklas, bumbiņu mešana mērķī – koka dobumā, kā arī tālākais
nobrauciens no kalna ar ābolīti. Pasā-

kuma noslēgumā bērni cienājās ar siltu
piparmētru tēju un ķiplokgrauzdiņiem.
No 23. līdz 27. janvārim, pētot un
izzinot nedēļas tēmu – “Mana mīļa grāmatiņa”, grupās bērni zīmēja un stāstīja
savas jaunrades pasakas, dzejoļus, mīklas u.c. Egija Luīze Čakša no grupas
“Skudriņa” uzzīmēja un izstāstīja savu
dzejoli.

Pateicoties tirdzniecības centram „Valleta”, pirmsskolas bērni tikuši pie
atstarojošām vestēm

Egija Luīze Čakša (4 gadi)
PUĶU PĒDIŅAS
Ejot pa pļaviņu,
Bērni redz pēdiņas...
Tās jau puķu pēdiņas –
Mazas, skaistas, krāsainas.
Puķīti sauc – Dzeltīte,
Meitenīti – Ancīte.
Saulīte tiem uzsmaida,
Puķīte tiem arī.
Tagad visi priecīgi,
Smaidīgi un laimīgi.
Tēmas „Mana grāmatiņa” ietvaros
„Bizmārīšu” grupas bērni ciemojās
bibliotēkā. Bibliotēkas vadītāja Vēsma
Nora mūs iepazīstināja ar bibliotēku –
pieaugušo literatūras nodaļu, lasītavu
un bērnu literatūras nodaļu, kurā bērni
uzkavējās visilgāk. Bērni varēja priecāties un atzinīgi novērtēt lielo, krāšņo
grāmatu klāstu un ērto iekārtojumu.

Gribu būt mobils

Jau trešo gadu Cesvaines vidusskolas 6.-8. klašu zēni, skolotāja Jāņa Galeja mudināti, piedalās republikas konkursā “Gribu būt mobils”.Konkurss ir
ļoti nopietns. Neklātienē vajadzēja aizpildīt testus, kur skolēniem bija jāzin
satiksmes noteikumi tādā pašā līmenī
kā pieaugušajiem, kas brauc ar automašīnu. Iepriekšējos gados veiksme
nebija tik liela, jo zēnu attieksme nebija pietiekami nopietna. Šogad ļoti labi
veicās 7. klases zēnu komandai “Marķīši”, kuri nokļuva pusfinālā Gulbenē.
Tie bija Henrijs Klaids Skujiņš, Valts
Štrombergs, Ēriks Graudiņš, Jēkabs
Apfelbergs. Pusfinālā zēniem bija jāizpilda tests, jāprezentē mopēdi un uz
maketa jāsaliek ceļa zīmes atbilstoši
situācijai. Uz finālu Rīgā zēni netika,
bet pieredzi un zināšasnas gan guva.
Lai arī turpmāk mūsu skolēni ar lielāku sparu iesaistās konkursos! Paldies
skolotājam Jānim Galejam par zēnu
sagatavošanu un motivēšanu!
Sarma Kurme, direktora vietniece
ārpusklases darbā

Pārsteidzošs bija fakts, ka mūsu, Cesvaines, bibliotēkā ir apmēram 25000
grāmatu. Bērniem interesanti bija uzzināt, kas ir bibliotekārs un kur var apgūt
šo profesiju. Bibliotekāre Līga Čevere
pastāstīja par bērnu literatūras nodaļu,
kā arī par to, kā var kļūt par bibliotēkas
lasītāju.
Paldies par interesanto ekskursiju!
27. janvārī grupā “Bizmārīte” notika jautrais brīdis “Pūķa gads ir klāt”.
Bērniem tika dota iespēja izvēlēties dažādus aksesuārus masku ballei. Iepazināmies ar horoskopu, ko nesīs šīs gads.
Skanot mūzikai, bērni demonstrēja savas maskas.
Pirmsskola “Brīnumzeme” saka paldies Valmieras tirdzniecības centram
“Valleta” par bērniem dāvinātajām atstarojošajām vestēm.
Pirmsskolas „Brīnumzemes”
kolektīvs

Konkurss „Skaistākais
sniegavīrs’’
Gatavojoties Ziemassvētkiem, gaidot balto sniegu un Ziemassvētku brīnumu, Cesvaines vidusskolas skolēni
darināja sniegavīrus. Sākumskolas
skolēni bija strādājuši īpaši radoši un
aktīvi. Izstādē sākumskolas vestibilā
varējām vērot pavisam 61 brīnumainu
darbu. Sniegavīri bija lieli un mazi,
gatavoti no auduma, papīra, putaplasta, dzijas, baloniem, vates...Visaktīvāk
konkursā iesaistījās skolēni no 1., 3.a,
4. klases.
Janvāra pirmajā nedēļā skolotājas
un visi sākumskolas skolēni darbus
vērtēja, savas balsis atdodot par trīs
sniegavīriem, kas visvairāk patika.
Visaugstāk tika novērtēts 3. a klases
skolnieces Ivonnas Melngailes darinātais sniegavīrs, kas atšķīrās no visiem citiem. Tikai vienu balsi mazāk
saņēma 3.a klases skolnieces Martas
Tipaines greznais sniegavīrs. 3. vietu
ieguva 4. klases skolnieka Nika Lāča
baltais brīnums. Visi darbiņi bija saņēmuši kādu balsi, katrs skolēns saņēma
saldumu balvu. Mazie skolēni izteica
vēlēšanos piedalīties radošo darbu izstādē uz Lieldienām. Lai izdodas!
Ginta Libeka

Vienā no ziemas sporta aktivitātēm bija jārāpo pēc burkāna

Bibliotēkas vadītāja Vēsma Nora bērnus iepazīstina ar bibliotēkas nodaļām

Konkursa uzvarētāji –
Ivonna Melngaile, Marta Tipaine,
Niks Lācis ar saviem baltajiem
brīnumiem

Ieskats Humānās pedagoģijas lasījumos
Kā jauno gadu iesāksi, tā to arī pavadīsi...Janvāra sākumā realizējās
mana iecere pabūt Maskavā un piedalīties 11. Starptautiskajos Humānās
pedagoģijas lasījumos: “Skolotāj,
iedvesmo mani radošumam!”, 5.
Starptautiskajos vecāku lasījumos:
“Ģimene – bērna iedvesmas un mīlestības avots”.
2012. gada lasījumi daudzbalsīgi
tika atzīti par labākajiem, sirsnīgākajiem un saturīgākajiem 11 gadu ilgajā
pasākumu vēsturē. Latviju pārstāvēja
63 dalībnieki, bijām viskuplākajā skaitā. Lasījumos piedalījās vairāk nekā
600 dalībnieki no dažādām valstīm–
Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Ukrainas, Kazahstānas, Gruzijas,
Čečenijas u.c.
Maskavā satikās skolotāji, kuri vē-

lējās bagātināt sevi gan profesionāli,
gan garīgi.
Tika piedāvāta iespēja apmeklēt pedagogu meistarklases par tēmu: “Audzināšana, radoši iedvesmojot”.
Meistarklases vadīja arī Latvijas
pedagogi. Humānās pedagoģijas Bruņinieces (tituls par sasniegumiem
Humānjā pedagoģijā) Valentīna Voiciša, direktora vietniece mācību darbā Liepas pamatskolā, Ilze Šulte,
Siguldas Jauniešu centra direktore.
Stundas vadmotīvs: KLAUSIES AR
SIRDI! Skolotājas parādīja, kā notiek
audzēkņu
iedvesmošana zināšanu
apguves procesam. Tas, protams, nav
vienas dienas darbs. Pagājuši vairāki
gadi, kā atzina pati skolotāja, kamēr
viņai izdevies izveidot stundas , lai tās
atbilstu Humānās pedagoģijas princi-

piem. Harmonija, izzināšanas prieks,
godīgums, dzimtenes mīlestība, sirds
siltums, došanas prieks – šādiem vārdiem var raksturot skolotāju stundas.
Tā ir māksla pieklauvēt pie bērna sirsniņas un galvenais – tikt ielaistam
tajā... Tāds process notiek katrā stundā. Ieguvējs stundās ir gan skolēns,
gan skolotājs.
Tēva loma bērna audzināšanā.
„Bez labiem tēviem nav labas audzināšanas ne ģimenē, ne skolā!” Šī
meistarklase pārsteidza ar vērienīga
darba paveikšanu jaunatnes audzināšanā. A.H.Zotovs, ārsts pēc profesijas,
dzīves gudrs cilvēks, jau aptuveni 20
gadus darbojas kā reāls palīgs jauniešiem viņu problēmās. Ārsti – entuziasti – lasa lekcijas tieši tēviem, skaidrojot viņu lielo lomu ģimenē un bērna
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audzināšanā. Tiek organizētas Tēvu
dienas skolās, bērnudārzos. Ieguldītā
darba rezultātā mazinājies jauniešu
alkoholisms, narkomānija, izlaidīgs
dzīvesveids, sarucis nelabvēlīgo ģimeņu skaits. Tēvs – audzinātājs, skolotājs, draugs, varonis, darbaudzinātājs...Savas dzīves sākumā bērns uz
daudzām lietām skatās ar sava tēva
dzīvesgudrām un viszinošām acīm.
Tēvi – tā tas ir!!!
Ģimenes garīgā kultūra – radošais
dzīves avots. Pedagoģija un vecāki.
Kā dzimst radošā pacietība, iecietība.
Vecmāmiņas šūpuļdziesmas un pasakas – mīlestības un iedvesmas avots
bērna audzināšanas procesā. Vecāki, iedvesmojiet mani radošumam!
Es esmu atbildīgs par savas ģimenes
laimi. Šīs bija tēmas, kurām pieskārās

meistarklašu vadītāji un iedvesmoja
klausītājus jaunām idejām un darbiem,
atgriežoties mājās.
„Dod Dievs jums radošu iedvesmu,
skolotāj!” lasījumu noslēgumā novēlēja Š.A.Amonašvili, Starptautiskā Humānās pedagoģijas centra prezidents.
Informāciju var skatīties interneta
adresēs: www.humped.lv; www. gumannaja-pedagogika.ru; www.amonashvili.com
Paldies Cesvaines vidusskolas direktoram D. Baunim, sākumskolas
skolotājām G. Libekai, I. Āboliņai,
I. Mickevičai par atbalstu un palīdzību! Savu kolēģu sirds siltumu jutu arī
Maskavā.
Dina Tēberga, Cesvaines vidusskolas sākumskolas skolotāja



2012. gada 6. janvāra
domes sēdē:

• apstiprināja Cesvaines novada
vispārizglītojošo iestāžu direktoru un
vadītāju mēneša darba algas;
• izdarīja grozījumus Cesvaines novada pašvaldības 2011. gada budžetā;
• apstiprināja pārskatu par Cesvaines novada pašvaldības 2011.gada budžeta izpildi un pašvaldības aģentūras
„Cesvaines tūrisma centrs” 2011.gada
budžeta izpildi;
• atbalstīja Cesvaines pirmsskolas
„Brīnumzeme” priekšlikumu par 1,5
dežuranta amata vietu izveidošanu no
šī gada 1.janvāra;
• nodibināja Cesvaines novada pašvaldības apbalvojumus.

2012. gada 26. janvāra
domes sēdē:

• Apstiprināja Cesvaines novada
pašvaldības 2012. gada budžetu;
• apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programmu 2012.-2014. gadam;
• apstiprināja Cesvaines sociālā dienesta Sociālās aprūpes nodaļas viena
klienta uzturēšanās izmaksu tāmi 2012.
gadā un noteica maksu par uzturēšanos
pansionātā 2012. gadā Ls 56 Cesvaines
novadā deklarētajiem iedzīvotājiem;
• apstiprināja vidusskolas un pirmsskolas audzēkņu uzturēšanas izmaksu
izdevumu tāmi 2012. gadā;
• izdeva saistošos noteikumus Nr.3
„Par nekustamā īpašuma nodokli
2012. gadā Cesvaines novadā”;
• Piekrita, ka Cesvaines Mūzikas un
mākslas skolas direktore izdara grozījumus nomas līgumā ar Cesvaines
mākslinieku biedrību;
• atbalstīja kompānijas ”West Solutions” grāmatas „Mūsu bērns” izdošanu ar līdzfinansējumu 20 lati no
domes budžeta līdzekļiem, saņemot
pretī 20 grāmatas, ko novada dzimtsarakstu nodaļa dāvinās jaundzimušo
vecākiem, reģistrējot bērna dzimšanu
novada dzimtsarakstu nodaļā;
• iznomāja A.O. zvejas tiesības privātajā Jurgucu dīķī pašpatēriņa zvejai
no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012.
gada 31. decembrim;
• komandēja domes priekšsēdētāju
Vilni Špatu piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības organizētajā starptautiskajā pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārā Itālijā no 2012. gada
13.-17. februārim;
• komandēja domes priekšsēdētāju
Vilni Špatu, domes deputāti Ivetu Raimo, domes izpilddirektoru Uģi Fjodorovu un domes projektu koordinatori
Lieni Zīlīti darba braucienā uz Igauniju, Marjamā (Marjamaa) pašvaldību
2012.gada 5., 6., 7.februārī par projekta par pils atjaunošanu apspriešanu, apmaksājot ceļa naudu, dienas
naudu un citus izdevumus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem;
• noteica, ka domes priekšsēdētāja
vietnieks Juris Rozenbergs aizvieto domes priekšsēdētāju viņa komandējuma
laikā, saņemot atalgojumu par nostrādātajām stundām saskaņā ar Cesvaines
novada domes atlīdzības nolikumu.
• nolēma piedalīties nodibinājuma
„Madonas novada fonds” izsludinātajā „LEADER” projektu iesniegumu
konkursā „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.-2013.gadam”,
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Lauku attīstības programmas
2007.-2013.gadam ietvaros ar projekta
iesniegumu par apkures sistēmas ierīkošanu bibliotēkā ar projekta kopējām
izmaksām Ls 14 000, paredzot pašvaldības līdzfinansējumu Ls 25% apmērā;
• mainīja un piešķīra īpašumiem nosaukumus un adreses;
• izveidoja rekonstruētās piena
pieņemšanas un cisternu mazgāšanas
telpas Rūpnīcas ielā 1, Cesvainē, Cesvaines novadā pieņemšanas komisiju;
• izdarīja grozījumus domes administrācijas amata vienību sarakstā, grozot
amata vienību likmes un nosakot amatalgas administrācijas darbiniekiem;
• atļāva Sociālā dienesta vadītājai
grozīt sociālā darbinieka amatalgu un
izveidot jaunu amata vienību;
• Izslēdza no Cesvaines bibliotēkas
uzskaites nolietojušos pamatlīdzekļus.



Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 1
Cesvainē, 2012. gada 6. janvārī (sēdes protokols Nr.1, 3#)

Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2011. gada 3. februāra saistošajos
noteikumos nr. 2 „Cesvaines novada pašvaldības 2011. gada budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu.
1. Samazināt Cesvaines novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta ieņēmumus par 7 399 latiem un apstiprināt
2 071 668 latu apmērā saskaņā ar 1.
pielikumu.
2. Samazināt Cesvaines novada pašvaldības 2011. gada pamatbudžeta izde-

vumus par 138 411 latiem un apstiprināt 2 172 607 latu apmērā saskaņā ar 2.
pielikumu.
3. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 2011.gada speciālā budžeta
ieņēmumus par 1 143 latiem un apstiprināt ieņēmumus 69 100 latu apmērā,
samazināt izdevumus par 705 latiem un
apstiprināt 71 947 latu apmērā saskaņā
ar 3. pielikumu.
Domes priekšsēdētājs V. Špats

1. pielikums
Pašvaldības domes 2012. gada 6. janvāra noteikumiem Nr.1

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns
2011. gadam latos

Klasifikācijas
kods

ApstipApstiprinātais
rinātais Grogada plāns
gada
zījumi
ar grozīplāns (la- (latos)
jumiem
tos)
(latos)

Nosaukums

PAMATBUDŽETA RESURSI (finan2 381 187 -74 891 2 271 296
sēšana + ieņēmumi)
FINANSĒŠANA
302 120 -67 492 199 628
Naudas atlikums gada sākumā
156574
0
156574
Aizņēmumi
145546 -67492
43054
t.sk. Kredītsaistību palielinājums
154337 -35566
118771
Kredītsaistību samazinājums (pa43791 31926
75717
matsummas samaksa)
IEŅĒMUMI (I+II+III+IV)
2 079 067 -7 399 2 071 668
I Nodokļu ieņēmumi
639 627 17 494 657 121
01.1.1.1.
01.1.1.2.
04.1.1.1.
04.1.1.2.
04.1.2.1.
04.1.2.2.

08.6.1.2.
08.6.2.2.
09.5.1.1.
09.5.1.4.
09.5.2.1.
10.1.4.0.
10.1.9.0.
12.2.3.0.
12.3.9.6.
12.3.9.9.1
12.3.9.9.2
13.2.1.0.
13.4.0.0.
18.6.1.0.1
18.6.1.0.2
18.6.1.0.3
18.6.1.0.5
18.6.1.0.6
18.6.2.0.1
18.6.2.0.2
18.6.2.0.3
18.6.2.0.4
18.6.2.0.5
18.6.2.0.6
18.6.2.0.7
18.6.2.1.

Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais
atlikums no Valsts kases sadales konta

6 570

0

6 570

Saņemts no Valsts kases sadales konta
571 338 11 692 583 030
no pārskata gada ieņēmumiem
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
41 666 2 899
44 565
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
4 500
254
4 754
iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām
un būvēm kārtējā saimnieciskā gada
14 763 2 640
17 403
ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām
790
9
799
un būvēm iepriekšējo gadu parādi
II Nenodokļu ieņēmumi
15 014
750
15 764
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi
par noguldījumiem depozītā Valsts kasē
1 020
0
1 020
(Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi
par kontu atlikumiem Valsts kasē (Lat200
-51
149
vijas Bankā) vai kredītiestādēs
Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un
1 000
207
1 207
apliecinātu to kopiju saņemšana
Nodeva par tirdzniecību publiskās
460
-107
353
vietās
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
248
98
346
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
120
-3
117
Pārējie naudas sodi
1 690
456
2 146
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas
tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnie24
0
24
ciskas izmantošanas (licences)
Apdrošināšanas atlīdzība
0
90
90
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi,
kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifi583
60
643
kācijā-veselības apdrošināšana
Citi nenodokļu ieņēmumi
1 102
0
1 102
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdo6 600
0
6 600
šanas
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpa1 967
0
1 967
šuma un mantas realizācijas
III Transfertu ieņēmumi
1 292 599 -35 037 1 257 562
Dotācija pedagogu darba samaksai-mū32 908
0
32 908
zikas un mākslas skola
Dotācija mācību grāmatu iegādei
706
0
706
Dotācija brīvpusdienām
3 000
259
3 259
Dotācija bērnu namam
30 000
0
30 000
Dotācija par iemītniekiem pansionātā
9 000
0
9 000
No Labklājības ministrijas ieskaitītā
dotācija par GMI un dzīvokļa pabalsta
24 385 3 642
28 027
atmaksu
Mērķdotācija bibliotēku nodrošināšanai ar bezmaksas internetu un datoru
823
0
823
izmantošanu
Dotācija pedagogu darba samaksai-vi291 275
0 291 275
dusskola
Dotācija pedagogu darba samaksai-in121 884 32 187 154 071
ternātpamatskola
Dotācija internātpamatskolai
175 747 -18 578 157 169
Dotācija 5.,6. gadīgo apmācībai
20 068
0
20 068
Dotācija sporta inventāram
1 920
-10
1 910
Mērķdotācijas izglītības pasākumiem
19 436
0
19 436
- dabas zinātņu kabinetiem

Cesvaines Ziņas

18.6.3.0.1 Finansējums mācību līdzekļu iegādei
Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlī18.6.4.0.
dzināšanas fonda
COMENIUS partnerība Cesvaines vi18.6.9.1.4
dusskolai
Vides ministrija-energoefektivitātes pa18.6.9.1.9
augstināšanas projekts domes ēkā
Lauku atbalsta dienests - dotācija kul18.7.1.1.
tūras namam un Cesvaines bibliotēkai
Ieņēmumi par Eiropas Savienības
18.8.1.0. struktūrfondu finansēto daļu projektu
īstenošanai - bezdarbnieki
Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības
18.8.1.1.1 struktūrfondu finansēto daļu projektu
īstenošanai - plānošanas un attīstības
speciālistu piesaiste
Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības
18.8.1.1.2 struktūrfondu finansēto daļu projektu
īstenošanai-kapacitātes stiprināšanas
projekts
Ieņēmumi izglītības funkciju nodroši19.2.1.0.
nāšanai
IV Budžeta iestāžu ieņēmumi
21.3.5.2.2 Skolas kafejnīcas ieņēmumi
Ieņēmumi no vecāku maksām - ēdinā21.3.5.2.3
šana
Vecāku līdzfinansējums par mūzikas un
21.3.5.9.1
mākslas skolu
Vecāku līdzfinansējums par internātpa21.3.5.9.2
matskolu
21.3.5.9.4 Par ēdināšanu sociālās aprūpes nodaļā
Ieņēmumi par pārējo dokumentu iz21.3.7.9. sniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem- dome
Ieņēmumi par kancelejas pakalpoju21.3.7.9.0
miem-internātpamatskola
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu - dome
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu- vidusskola
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par nomu-sporta zāle
Ieņēmumi par telpu nomu - kultūras
21.3.8.1.0
nams
Ieņēmumi par telpu nomu - sociālās
21.3.8.1.0
aprūpes nodaļa
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu - pils
Ieņēmumi par telpu nomu - Kraukļu
21.3.8.1.0
skola
Ieņēmumi par telpu nomu - mūzikas un
21.3.8.1.0
mākslas skola
Ieņēmumi par telpu nomu - internātpa21.3.8.1.1
matskola
Ieņēmumi par nomu - veselības centrs
21.3.8.1.5
2009.g.
Telpu noma -mūzikas un mākslas skola
21.3.8.1.9
2009.g.
Ieņēmumi no kustamā īpašuma izman21.3.8.3.2
tošanas - vidusskola
Ieņēmumi par kustamā īpašuma izno21.3.8.3.4
māšanu - mūzikas un mākslas skola
Ieņēmumi par kustamā īpašuma izno21.3.8.3.5
māšanu - internātpamatskola
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu
21.3.9.1.1 Uzturēšanās pansionātā 2009.g,
Maksa par uzturēšanos sociālās aprū21.3.9.1.2
pes iestādēs-līdzfinansējums
Maksa par personu uzturēšanos soci21.3.9.1.3
ālās aprūpes iestādēs - VSAA pensijas
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par biļešu realizāciju-kultū21.3.9.3.1
ras nams
Komunālie pakalpojumi /kapličas iz21.3.9.4.2
mantošana A.Saulieša ielā/2009.g.
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāla21.3.9.4.3
jiem pakalpojumiem-dome
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāla21.3.9.4.4 jiem pakalpojumiem-sociālās aprūpes
nodaļa
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāla21.3.9.4.5
jiem maksājumiem - internātpamatskola
Pārējie ieņēmumi par maksas pakalpo21.3.9.4.7
jumiem - kultūras nams
21.3.9.5. Ieņēmumi par projektu īstenošanu
Personāla ēdināšana izglītības iestādē21.3.9.9.0
vidusskola, PII
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana internātpamatskolā
21.3.9.9.0 Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi
21.3.9.9.0 Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi
21.3.9.9.0 Par avīzi “Cesvaines Ziņas”
21.3.9.9.0 Auto kursi
Apbedīšanas pakalpojumi (Ķinderu
21.3.9.9.0
kapi)
21.3.9.9.0 Ēdināšanas pakalpojumi - vidusskola
Ēdināšanas pakalpojumi - internātpa21.3.9.9.1
matskola
21.3.9.9.1 Veļas mazgāšana - internātpamatskola

1 423

0

1 423

308 092

2 000

310 092

2 952

0

2 952

112 627 -56 313

56 314

31 607

0

31 607

26 666

190

26 856

3 776

3 624

7 400

1 704

0

1 704

72 600

-2 038

70 562

131 827
7 500

9 394
1 440

141 221
8 940

40 000

5 402

45 402

3 453

-330

3 123

632

163

795

5 733

344

6 077

45

0

45

30

-4

26

610
2 600
410

120
-126
85

730
2 474
495

160

-32

128

1 580

121

1 701

570

-16

554

37

2

39

42

-4

38

10 382

339

10 721

5

0

5

119

21

140

860

166

1 026

15

-9

6

35

-8

27

680
300

133
13

813
313

3 060

-434

2 626

36 000

553

36 553

0

66

66

1 440

-689

751

19

40

59

580

154

734

174

-25

149

680

240

920

560

-8

552

200

0

200

3 500

434

3 934

504
30
10
600
1 645

95
20
8
12
415

599
50
18
612
2 060

150

-47

103

5 900

227

6 127

952

508

1 460

25

5

30

2. pielikums
Pašvaldības domes 2012. gada 6. janvāra noteikumiem Nr. 1

2920

0

0

0

19064

23863

0

270

0

0

0

43197

1934

Pašvaldības aģentūra

0

8500

0

0

0

0

0

8500

0

Būvvalde

0

4422

0

0

0

0

0

4422

0

Sabiedriskā kārtība

0

289

0

0

0

0

0

289

-201

Dome kopā:

102525

82684

0

4856

0

0

9143 199208

8208

Grāmatvedība

37733

3090

0

417

0

0

Vidusskola

427250 147966

0

2653

0

Internātpamatskola

226815 101458

0

719

Pirmskola
“Brīnumzeme”

129954

26037

0

52012

5646

0

Pils

Mūzikas un mākslas
skola
Skolu savstarpējie
norēķini
Izglītība kopā:

1000 Atlīdzība

Izdevumi
kopā

8690 -1352

0

41240

36

45770

0 623639

3348

0

0

0 328992

9093

0

0

0

0 155991 -1431

0

0

0

0

0

57658

5802

0

0

0

29000

0

34802 -4569

873764 289999

0

3789

0

74770

0 1242322

5578

0 61118

5941

0

91910

-890

-899

Sociālais dienests

22847

2004

0

Sociālās aprūpes nodaļa

50833

37713

0

2917

0

3974

0

95437 -10072

Grašu bērnu ciemats

Dome

79160

Zemes ierīkotājs

44 141

0

1 666

0

0

9 143

Izdevumi
kopā

0

8000 Zaudējumi

1469

7000 Transferti

4301

Zemes ierīkotājs

7827

6000 Sociālie pabalsti

0 9 143 134110

5000 Pamatkapitāla
veidošana

0

4000 Procentu izdevumi

1 666

Grozījumi

6000 Sociālie
pabalsti

0

8000 Zaudējumi

5000 Pamatkapitāla
veidošana

44 141

7000 Transferti

4000 Procentu izdevumi

79160

1000 Atlīdzība

2000 Preces
un pakalpojumi

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 2011. gadam latos

Dome

Cesvaines novada domes 2012. gada 6. janvāra sēdei Nr. 1, 4#

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāna izpilde 2011. gadā latos
2000 Preces un pakalpojumi

2. pielikums
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0
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0
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0

0

0
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0
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0
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0

4422

0
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0
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0
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0
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Sabiedriskā kārtība
Dome kopā:
Grāmatvedība

37733

3090

0

417

0

0

0

41240

Vidusskola

427250

147966

0

2653

0

45770

0

623639

Internātpamatskola

226815

101459

0

719

0

0

0

328993

Pirmskola “Brīnumzeme”

129954

26037

0

0

0

0

0

155991

52012

5646

0

0

0

0

0

57658
34802

Mūzikas un mākslas
skola
Skolu savstarpējie
norēķini
Izglītība kopā:

0

5802

0

0

0

29000

0

873764

289999

0

3789

0

74770

0 1242323

Sociālais dienests

22847

2004

0

0 61118

5941

0

91910

Sociālās aprūpes nodaļa

50833

37713

0

2917

0

3974

0

95437

0

0

0

0

0

30000

0

30000

Bāriņtiesa
Soc. aprūpe kopā:

10732
84412
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40797

0
0

0
0
2917 61118

0
39915

0
0

11812
229159

Labiekārtošanas nodaļa

24621

28348

0

7024

0

0

0

59993

Cesvaines siltums

0

0

0
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0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

Grašu bērnu ciemats

0

0

0

0

0

30000

0

30000

0

Bāriņtiesa

10732
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0

0

0

0

0

11812
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Soc. aprūpe kopā:

84412

40797

0

2917 61118

39915

Labiekārtošanas nodaļa

24621

28348

0

7024

0

0

0

59993

8502

Cesvaines siltums

0

0

0
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0

0

0
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0

Cesvaines komunālie pakalpojumi
Labiekārtošana kopā:

24621

28348

0

12024

0

0

0

64993

Cesvaines komunālie
pakalpojumi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kultūras nams
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40138

0

26214

0

0

0

97768

Kraukļu bibliotēka
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0
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0
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“Cesvaines Ziņas”
Kultūra kopā:

6629
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55075

0
0

0
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0
0

0
0

0
0
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164393

Cesvaines bibliotēka

28058
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0
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0

0
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1692

0

0

0

0

0
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5 019

4 778

0

0 25 344

0

0

35 141

Kultūra kopā:

78430

55075

0

30888

0

0

0 164393

3194

Darba praktizēšanas pasākumi pašvaldībā darba
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai

Darba praktizēšanas
pasākumi pašvaldībā,
darba iemaņu iegūšanai
un uzturēšanai

0

16 522

0

7 170

0

0

0

23692

5 019

4 778

0

0 25 344

0

0
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Dabas zinātņu un matemātikas apguves uzlabošana
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vidusskolā

0

946

0

0

0

0

0
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0

0
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0
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0
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0

0
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0

0

0
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0
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0

0
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Pašvaldības kapacitātes
74
stiprināšanas projekts
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0
Izdevumi kopā: 1180625
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0

0

0

0

0
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“Cesvaines Ziņas”
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35 141

Dabas zinātņu un
matemātikas apguves
uzlabošana vidusskolā
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0

0

0

946

0

Autobusa iegāde
vidusskolai

0

0

0

31 219

0

0

0

31219

0

Domes administrācijas
ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana

0

0

0

3 843

0

0

0

Tautas nama iekštelpu
renovācija

0

0

11 780

16 522

0

7 170

0

0

0

23692

0

3843 -142426

0 126 248

0

0

0 126248

475

0

0

0

0

0

12 255

-352

74

1 394

0

0

0

0

0

1 468

-236

0

0

0

0

0

0

0

Projekti kopā:

16 873

24 115

0 168480 25344

0

0 234 812 -151909

Kredītsaistības

0

0

0

Attīstības un plānošanas
speciālistu piesaiste
Pašvaldības kapacitātes
stiprināšanas projekts
Internātpamatskolas
informatizācija

0 37720

0

0

Izdevumi kopā: 1180625 521018 37720 222954 86462 114685
Līdzekļi
neparedzētiem
gadījumiem

0

0

0

0

0

3. pielikums

0 -9270

37720

0

9144 2172607 -137716

0

Izdevumi pavisam
1180625 521018 37720 222954 86462 114685
kopā:

700

0

0

-695

0 168480 25344
0
37720
0
0
0
37720 222954 86462 114685

0 234 812
0
37720
9144 2172607

Cesvaines novada domes 2012. gada 6. janvāra sēdei Nr. 1, 4#

Cesvaines novada pašvaldības speciālā budžeta plāna izpilde 2011. gadā latos
Atlikums 01.01.2011. Ieņēmumi
3052
7143
1643
61957
318
0
5013
69100

Vides aizsardzības fonds
Autoceļu fonds
Pārējie ieņēmumi
Speciālais budžets kopā
4. pielikums

Izdevumi

8029
63600
318
71947

Cesvaines novada domes 2012. gada 6. janvāra sēdei Nr. 1, 4#
Atlikums
01.01.2011.
4810

9144 2172607 -138411
Ziedojumi

Cesvaines novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2011. gadam latos
Atlikums
Ieņēmumu Ieņēmumu plāns Izdevumu
01.01.2011. plāns
pēc grozījumiem plāns
3052
1643
318
5013

3. pielikums

24 115
0
521018

Cesvaines novada pašvaldības 2011. gadā saņemtie un izlietotie ziedojumi latos

Pašvaldības domes 2012. gada 6. janvāra noteikumiem Nr. 1

Vides aizsardzības fonds
Autoceļu fonds
Pārējie ieņēmumi
Speciālais budžets kopā

Attīstības un plānošanas
speciālistu piesaiste

6000
61957

7143
61957

9052
63600

67957

69100

72652

Izdevumu
plāns pēc
grozījumiem
8029
63600
318
71947

5. pielikums

Ieņēmumi

Izdevumi

6186

8985

Atlikums
01.01.2012.
2011

Cesvaines novada domes 2012. gada 6. janvāra sēdei Nr. 1, 4#

Cesvaines novada pašvaldības aģentūras 2011. gadā ieņēmumi un izdevumu latos

PA „Cesvaines
tūrisma centrs”

Izdevumi
Atlikums Pašvaldības Pašu ieņē- Ieņēmu- Izdevumi par precēm Izdevu01.01.2011. finansējums
mumi mi kopā atlīdzībai un pakalpo- mi kopā
jumiem

Cesvaines Ziņas

1338

8500

8419

16919

10583

5298 134110



1.pielikums

21.3.5.9.4

Par ēdināšanu sociālās aprūpes nodaļā

21.3.7.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem- dome

45

Ieņēmumi
(latos)

21.3.7.9.0

Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem-internātpamatskola

26

2 271 296

21.3.8.1.0

Ieņēmumi par telpu nomu -dome

21.3.8.1.0

Ieņēmumi par telpu nomu-vidusskola

21.3.8.1.0

Ieņēmumi par nomu-sporta zāle

495

21.3.8.1.0

Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams

128

21.3.8.1.0

Ieņēmumi par telpu nomu-sociālās aprūpes nodaļa

21.3.8.1.0

Ieņēmumi par telpu nomu - pils

21.3.8.1.0

Ieņēmumi par telpu nomu-Kraukļu skola

39

21.3.8.1.0

Ieņēmumi par telpu nomu- mūzikas un mākslas skola

38

21.3.8.1.1

Ieņēmumi par telpu nomu -internātpamatskola

21.3.8.1.5

Ieņēmumi par nomu - veselības centrs

21.3.8.1.9

Telpu noma -mūzikas un mākslas skola 2009..g

21.3.8.3.2

Ieņēmumi no kustamā īpašuma izmantošanas-vidusskola

21.3.8.3.4

Ieņēmumi par kustamā īpašuma iznomāšanu-mūzikas un mākslas skola

21.3.8.3.5

Ieņēmumi par kustamā īpašuma iznomāšanu – internātpamatskola

21.3.8.4.

Ieņēmumi par zemes nomu

813

799

21.3.9.1.1

Uzturēšanās pansionātā 2009.g,

313

15 764

21.3.9.1.2

Maksa par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs-līdzfinansējums

1 020

21.3.9.1.3

Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs-VSAA pensijas

21.3.9.3.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju

21.3.9.3.1

Ieņēmumi par biļešu realizāciju-kultūras nams

21.3.9.4.2

Komunālie pakalpojumi /kapličas izmantošana A.Saulieša ielā

21.3.9.4.3

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem-dome

734

21.3.9.4.4

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem-sociālās aprūpes
nodaļa

149

21.3.9.4.5

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem maksājumiem internātpamatskola

920

21.3.9.4.7

Pārējie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem - kultūras nams

552

21.3.9.5.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu

200

21.3.9.9.0

Personāla ēdināšana izglītības iestādē-vidusskola, PII

21.3.9.9.0

Personāla ēdināšana internātpamatskolā

21.3.9.9.0

Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi

50

21.3.9.9.0

Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi

18

Cesvaines novada domes 2012. gada 6. janvāra sēdei Nr. 1, 4#

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāna izpilde 2011. gadā latos
Klasifikācijas
kods

Nosaukums
PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi)
FINANSĒŠANA

199 628

Naudas atlikums gada sākumā

156574

Aizņēmumi

43054

t.sk. Kredītsaistību palielinājums

118771

Kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa)

75717

IEŅĒMUMI (I+II+III+IV)

2 071 668

I Nodokļu ieņēmumi
01.1.1.1.

657 121

Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales konta

01.1.1.2.

Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada ieņēmumiem

04.1.1.1.

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

04.1.1.2.

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi

04.1.2.1.

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā saimnieciskā gada
ieņēmumi

04.1.2.2.

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi

583 030
44 565
4 754

II Nenodokļu ieņēmumi
08.6.1.2.

6 570

Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par noguldījumiem depozītā Valsts
kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs

08.6.2.2.

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

09.5.1.1.

Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un
apliecinātu to kopiju saņemšana

17 403

149
1 207

6 077

730
2 474

1 701
554

2009.g.

10 721
5
140
1 026
6
27

2 626
36 553
66
751
59

09.5.1.4.

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

353

09.5.2.1.

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

346

10.1.4.0.

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības

117

10.1.9.0.

Pārējie naudas sodi

12.2.3.0.

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)

24

12.3.9.6.

Apdrošināšanas atlīdzība

90

12.3.9.9.1

Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā-veselības apdrošināšana

12.3.9.9.2

Citi nenodokļu ieņēmumi

1 102

21.3.9.9.0

Par avīzi “Cesvaines Ziņas”

13.2.1.0.

Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas

6 600

21.3.9.9.0

Auto kursi

13.4.0.0.

Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas

1 967

21.3.9.9.0

Apbedīšanas pakalpojumi (Ķinderu kapi)

1 257 562

21.3.9.9.0

Ēdināšanas pakalpojumi-vidusskola

6 127

32 908

21.3.9.9.1

Ēdināšanas pakalpojumi - internātpamatskola

1 460

706

21.3.9.9.1

Veļas mazgāšana- internātpamatskola

2 146

III Transfertu ieņēmumi

643

18.6.1.0.1

Dotācija pedagogu darba samaksai-mūzikas un mākslas skola

18.6.1.0.2

Dotācija mācību grāmatu iegādei

18.6.1.0.3

Dotācija brīvpusdienām

3 259

18.6.1.0.5

Dotācija bērnu namam

30 000

18.6.1.0.6

Dotācija par iemītniekiem pansionātā

18.6.2.0.1

No Labklājības ministrijas ieskaitītā dotācija par GMI un dzīvokļa pabalsta
atmaksu

18.6.2.0.2

Mērķdotācija bibliotēku nodrošināšanai ar bezmaksas internetu un datoru
izmantošanu

18.6.2.0.3

Dotācija pedagogu darba samaksai-vidusskola

291 275

18.6.2.0.4

Dotācija pedagogu darba samaksai-internātpamatskola

154 071

18.6.2.0.5

Dotācija internātpamatskolai

157 169

18.6.2.0.6

Dotācija 5.,6.gadīgo apmācībai

18.6.2.0.7

Dotācija sporta inventāram

18.6.2.1.

Mērķdotācijas izglītības pasākumiem - dabas zinātņu kabinetiem

18.6.3.0.1

Finansējums mācību līdzekļu iegādei

18.6.4.0.

Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

18.6.9.1.4

COMENIUS partnerība Cesvaines vidusskolai

18.6.9.1.9

Vides ministrija-energoefektivitātes paaugstināšanas projekts domes ēkā

56 314

18.7.1.1.

Lauku atbalsta dienests - dotācija kultūras namam un Cesvaines bibliotēkai

31 607

18.8.1.0.

Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai - bezdarbnieki

26 856

18.8.1.1.1

Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai - plānošanas un attīstības
speciālistu piesaiste

7 400

18.8.1.1.2

Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai-kapacitātes stiprināšanas
projekts

1 704

19.2.1.0.

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
IV Budžeta iestāžu ieņēmumi

21.3.5.2.2

Skolas kafejnīcas ieņēmumi

21.3.5.2.3

Ieņēmumi no vecāku maksām - ēdināšana

21.3.5.9.1

Vecāku līdzfinansējums par mūzikas un mākslas skolu

21.3.5.9.2

Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu



9 000
28 027
823

20 068
1 910
19 436
1 423
310 092
2 952

70 562
141 221
8 940
45 402
3 123
795

3 934
599

612
2 060
103

30

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.3
Cesvainē, 2012.gada 26.janvārī (sēdes protokols Nr.2, 7#)

Par nekustamā īpašuma nodokli 2012. gadā Cesvaines novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1punktu, 9.pantu, Pārejas noteikumu 40., 41.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma
ierobežojumu zemei;
1.2. kārtību, kādā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu;
1.3. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, ja
palīgēkas platība pārsniedz 25 m2;
1.4. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu
izdošanu un nekustamā īpašuma parādu piedziņu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic nodokļu inspektors.
II. Nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojums un tā piemērošana
3. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs atsevišķi par katru zemes vienību 2012. gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam
aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25%.
4. Ja 2012. gadā ir mainījusies ar nekustamā
īpašuma nodokli apliekamās zemes vienības platība salīdzinājumā ar platību, par kuru nekustamā īpašuma nodoklis tika aprēķināts iepriekšējā
taksācijas gadā, nekustamā īpašuma nodokli aprēķina, vadoties no iepriekšējā taksācijas gadā
aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra
par vienu kvadrātmetru.
5. Ja zemes vienība kļūst par nekustamā īpa-

Cesvaines Ziņas

šuma nodokļa objektu 2012. gadā (ja 2011.gadā
zemes vienība bijusi ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekams objekts vai ja izveidots jauns nekustamā īpašuma objekts), tad nekustamā
īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro.
6. Noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz nodokļa aprēķinu par
neapstrādātu lauksaimniecības zemi.
III. Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma
nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas*
7. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), ja
palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, kas netiek
izmantotas saimnieciskā darbībā, izņemot garāžas, ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.
IV. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš
8. Ja nodokļa parāda summa ir mazāka par
500 latiem, maksāšanas paziņojuma piespiedu
izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā, citos gadījumos piespiedu izpilde uzsākama
ne vēlāk kā triju gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
V. Noslēguma jautājums
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to parakstīšanas.
V.Špats, domes priekšsēdētājs
*Palīgēkas – pie dzīvojamām un nedzīvojamām ēkām uzbūvētas saimniecības ēkas, individuālās garāžas, siltumnīcas, pagrabi, nojumes,
tualetes u.tml. ēkas līdz 60 m2 (Definīcija pēc
Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 1620 – Noteikumi par būvju klasifikāciju /2009. gada 22.
decembris/)

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 2
Cesvainē, 2012. gada 26. janvārī (sēdes protokols Nr.2, 3#)

Cesvaines novada pašvaldības 2012. gada budžets
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 7.pantu
1. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības
2012. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu
1 661 546 latu apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības
1.pielikums

2012. gada pamatbudžeta izdevumu plānu
1 823 865 latu apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības
2011. gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu plānu 48 918 latu apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.
V.Špats, domes priekšsēdētājs

Pašvaldības domes 2012. gada 26. janvāra noteikumiem Nr.2

Cesvaines novada domes pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2012. gadam latos
Klasifikācijas kods

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.
12.3.9.9.0
18.6.1.0.1
18.6.1.0.3
18.6.1.0.5
18.6.1.0.6
18.6.2.0.1
18.6.2.0.2
18.6.2.0.3
18.6.2.0.4
18.6.2.0.5
18.6.2.0.6
18.6.4.0.
18.6.9.0.1
18.8.1.1.1
18.8.1.1.2
18.8.1.1.3
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
21.3.7.9.2
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

Nosaukums
PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi)
FINANSĒŠANA
Naudas atlikums gada sākumā
Aizņēmumi
t.sk. Kredītsaistību palielinājums
Kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa)
IEŅĒMUMI (I+II+III+IV)
I Nodokļu ieņēmumi
Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums
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
Sieviešu tiesību institūta projekts “Senioru ceļš”
III Transfertu ieņēmumi
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai- mūzikas un mākslas skola
Dotācija brīvpusdienām
Dotācija par bērniem bērnu namos
Dotācija par iemītniekiem pansionātos
No Labklājības ministrijas ieskaitītā dotācija par GMI un dzīvokļa pabalsta
atmaksu
Mērķdotācija bibliotēku nodrošināšanai ar bezmaksas internetu un datoru
izmantošanu
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai-vidusskola
Mērķdotācija izglītības pasākumiem- CIP pedagogi
Mērķdotācija izglītības pasākumiem-dotācija pārējiem izdevumiem CIP
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai -5,6 gadīgo apmācībai
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda
Vides ministrija-maksājums energoefektivitātes paaugstināšanas projektam
Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai -plānošanas un attīstības projekts
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
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 kancelejas pakalpojumiem - internātskola
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-mūzikas un mākslas skola
Ieņēmumi par telpu nomu-internātpamatskola
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas-vidusskola

Gada plāns
(latos)
1 823 931
162 385
98783
63602
111000
47398
1661546
636497
7127
563443
44545
4000
11996
450
4436
500
4544
120
1000
350
320
50
1600
1104
906482
28479
3000
12000
6000
24800
105
179510
85652
94072
13032
319578
56313
534
6817
11590
65000
114023
3000
42000
8000
520
5500
40
25
100
400
400
80
1600
400
30
30
1000
800

21.3.8.3.4
21.3.8.3.5
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
21.3.9.9.0
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

Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanu-mūzikas un mākslas skola
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas-internātpamatskola
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-sociālās aprūpes centrs
Ieņēmumi par komunāliem pakalpojumiem-internātpamatskola
Personāla ēdināšana -dome
Personāla ēdināšana -internātpamatskola
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi
Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi
Avīzes “Cesvaines Ziņas” ieņēmumi
Auto kursu ieņēmumi
Kapličas noma (Ķinderes)
Kapličas noma (A.Saulieša iela)
Ēdināšanas pakalpojumi-vidusskola
Ēdināšanas pakalpojumi-internātpamatskola
Veļas mazgāšana-internātpamatskola

2. pielikums

10
35
700
36000
2688
1000
150
140
660
3000
450
100
10
840
1500
100
30
2160
500
25
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Cesvaines novada domes pamatbudžeta izdevumu plāns 2012. gadam

Dome
Zemes ierīkotājs
Pils
Pašvaldības aģentūra
Būvvalde
Dome kopā:
Grāmatvedība
Vidusskola
Internātpamatskola
Pirmsskola “Brīnumzeme”
Mūzikas un mākslas skola
Izglītība kopā:
Sociālais dienests
Sociālās aprūpes nodaļa
Grašu bērnu ciemats
Bāriņtiesa
Sociālā aprūpe kopā:
Labiekārtošanas nodaļa
Cesvaines siltums
Cesvaines komunālie pakalpojumi
Labiekārtošana kopā:
Kultūras nams
Kraukļu bibliotēka
Cesvaines bibliotēka
“Cesvaines Ziņas”
Kultūra kopā:
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā
Pašvaldības kapacitātes
stiprināšanas projekts
Domes administrācijas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana
Attīstības un plānošanas
speciālistu piesaiste
Internātpamatskolas informatizācija
Projekti kopā:
Kredītsaistības
Izdevumi kopā:
Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem
Izdevumi pavisam kopā:
3. pielikums

4000
5000 Pa6000
2000 Pre7000
1000 AtProcen- matkapi- Sociālie
Izdevuces un paTranlīdzība
tu izde- tāla veido- pabalmi kopā
kalpojumi
sferti
vumi
šana
sti
79830
34075
0
9300
0
0 123205
5515
1166
0
2830
0
0
9511
18688
14722
0
500
0
0
33910
0
8500
0
0
0
0
8500
0
4812
0
0
0
0
4812
104033
63275
0
12630
0
0 179938
36783
4110
0
300
0
0
41193
321867
164694
0
3500
0 22000 512061
130635
55668
0
550
0
0 186853
115668
23447
0
0
0 4000 143115
56742
5427
0
1670
0
0
63839
661695
253346
0
6020
0 26000 947061
25741
2500
0
200 61330 5800
95571
60685
45987
0
0
0 3600 110272
0
0
0
0
0 12000
12000
11049
1380
0
0
0
0
12429
97475
49867
0
200 61330 21400 230272
25771
17447
0
380
0
0
43598
0
0
0
5000
0
0
5000
0

0

0

35000

0

0

35000

25771
37187
9386
29141
6887
82601

17447
20326
5005
6887
1931
34149

0
0
0
0
0
0

40380
350
1000
3600
0
4950

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

83598
57863
15391
39628
8818
121700

11828

0

0

0

0

0

11828

4 578

2 475

0

0

0

0

7053

0

0

0

183 424

0

0

183424

4 021

0

0

0

0

0

4 021

0

0

0

9 270

0

0

9270

20427
0
992002

2475
0
420559

0
42700
42700

192694
0
256874

0

3000

0

0

992002

423559

42700

256874

0
0 215596
0
0
42700
61330 47400 1820865
0

0

3000

61330 47400 1823865
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Cesvaines novada domes speciālā budžeta plāns 2012. gadam (latos)

Vides aizsardzības fonds
Autoceļu fonds
Zivju fonds
Speciālais budžets kopā

Cesvaines Ziņas

Atlikums
01.01.2012.
2166
2166

Ieņēmumu
plāns
7000
41894
24
48918

Izdevumu
plāns
6000
42894
24
48918



Dambretes
turnīrs
sākumskolas
skolēniem
Janvāris Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novada skolu sākumskolas klasēs bija dambretes
mēnesis. Vispirms notika turnīri skolās. Klašu kolektīvos skolēni cīnījās,
lai noteiktu katras klases uzvarētāju.
18. janvārī Cesvaines vidusskolas
sākumskolas skolēni devās uz sporta
halli. Tika noteikti sākumskolas labākie spēlētāji 1. – 2. klašu grupā un
3.- 4. klašu grupā. Turnīru palīdzēja
organizēt un tiesāja Cesvaines vidusskolas sporta skolotājs Zigmārs Gulbis. 1. - 2. klašu grupā 1. vietu ieguva
1. klases skolniece Polīna Rutka-Eglīte, 2. vietu – 2.b klases skolnieks
Viesturs Akmentiņs, 3. vietu – 2.a
klases skolnieks Jānis Šņucītis.
3.– 4. klašu grupā 1. vietu izcīnīja
4. klases skolnieks Oskars Goters, 2.
vietu – 3.a klases skolnieks Vīgants
Vasilišins, 3. vietu – 3.a klases skolnieks Nauris Ziediņš.
26. janvārī uzvarētāji pulcējās Madonas 2. vidusskolā. Šāds pasākums,
ko organizēja Starpnovadu sākumskolas metodiskā apvienība, sākumskolas skolēniem notika pirmo reizi.
1.- 2. klašu grupā bija pieteikti 17
dalībnieki, 3.- 4. klašu grupā 20 dalībnieki. No Cesvaines vidusskolas
turnīrā piedalījās Oskars Goters, Vīgants Vasilišins, Viesturs Akmentiņš
un Polīna Rutka-Eglīte. Sacensību
galvenais tiesnesis Rūdolfs Kalniņš
izstāstīja noteikumus, un sacensības
varēja sākties. Skolēnu prasme spēlēt dambreti parādīja, ka uz turnīru
atbraukusi paši labākie. Uzvarētājus
noteikt nemaz nebija viegli.
Liels prieks, ka labus rezultātus
parādīja visi Cesvaines vidusskolas
čempioni.1. – 2. klašu grupā 2. vietu
ieguva mazākā Cesvaines vidusskolas dalībniece Polīna Rutka - Eglīte,
bet 3.- 4. klašu grupā 1. vietu ieguva
Cesvaines vidusskolas 4. klases skolnieks Oskars Goters. Visi dalībnieki
saņēma diplomus. Bērni priecājās par
Laimes aku, kad katrs laimēja kādu
dāvaniņu. Paldies labajiem rūķīšiem,
kas sagādāja prieku bērniem!
Rūdolfs Kalniņš, Republikas klases tiesnesis dambretē, ieteica organizēt turnīru katru gadu, varbūt
nākamo reizi pat maijā. Spēlējot
dambreti, bērni mācās saturīgi pavadīt brīvo laiku, tas attīsta viņu loģisko domāšanu. Galvenais, ka tas patīk
mazajiem skolēniem, to atzina visas
skolotājas.
Ginta Libeka, Starpnovadu
sākumskolas metodiskās
apvienības vadītāja

Diplomu saņem uzvarētājs
Oskars Goters



Cesvaines novada pašvaldības 2012. gada budžeta paskaidrojuma raksts
Cesvaines novada pašvaldības 2012.
gada budžets atspoguļo pašvaldības iespējas veikt tai ar likumu „Par pašvaldībām” uzliktos pienākumus, un tas ir
sastādīts saskaņā ar likuma „Par pašvaldības budžetiem” prasībām un saskaņā
ar pašvaldības nolikumu „Nolikums
par pašvaldības gada budžeta sastādīšanu, apstiprināšanu un izpildi”. Budžets
dod iespēju domei uzturēt pašvaldības
pakļautības institūcijas, tomēr, naudas
līdzekļiem paliekot nemainīgiem, tas
vairāk ir izdzīvošanas nekā attīstības
budžets.
Lai sastādītu 2012.gada budžetu, tika
ņemts vērā fakts, ka valsts garantē 98
% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
ieņēmumiem, līdz ar to abas minētās ieņēmumu pozīcijas ir Ls 563 443 un Ls
319 578, kas ir tikai nedaudz mazāk (Ls
10 101) kā 2011.gada budžeta izpilde.
Kopumā naudas summa, kas ir pašu
ieņēmumi un par kuriem mēs varam
lemt, kā izmantot, ir Ls 1 139 666, mērķfinansējums Ls 521 904, bet plānotie
kredīti paredzēto projektu realizācijai ir
Ls 111 000.
2012. gadā turpinās valsts finansējuma samazinājums atsevišķām pozīcijām, piemēram, Mūzikas un mākslas
skolai no Ls 32 908 uz Ls 28 479, ceļu
fondam no Ls 61 957 uz Ls 41 894.
Pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā
norādīta naudas līdzekļu atlikuma daļa
gada sākumā – Ls 98 783. Šie naudas
līdzekļi pārsvarā ir mērķfinansējums un
lielākā daļa no tiem atrodas Valsts kasē
pašvaldības kontā.
Kopumā pašvaldība 2012. gadu sagaidīja labā finansiālā stāvoklī, jo gadu
mijā visi rēķini bija samaksāti. Savukārt
fiziskās un juridiskās personas pašvaldībai gadu mijā bija parādā Ls 34 582,
no tā nekustamā īpašuma nodoklis Ls

Saruna ar cesvainieti Jāni Zladeju
notiek, šķirstot foto no viņa komandējuma vietas – Krievijas. Jānim šis
ir pirmais komandējums, kur savas
darba prasmes jāpielieto ārpus Latvijas, jo Latvijā viņš jau ir pieprasīts
granulu ražotnes tehnologs un par
darba trūkumu nesūdzas.
Krievijas šarms
– Domāju, ka nav noslēpums – Krievijā ir daudz naudas un tās rūpniecība ir
augstā līmenī. Tāpēc varu teikt, ka savā
ziņā viņi dzīvo labāk. Šobrīd netālu no
Aļeksinas tiek būvēta granulu ražotne,
kur mēs – divi latvieši – esam piesaistīti ar savu inženieru prātu un uzraugām
darba gaitu, palīdzot visu realizēt. Projekta kopējā vērtība ir vairāk nekā pusmiljons latu. Bija plānots visu pabeigt
ātrāk, bet izskatās, ka darbi varētu ieilgt
līdz maijam. Strādājam vecā, pamestā
ogļrūpniecības kompleksā. Šī vieta ir
tikpat liela kā visa Cesvaine kopumā.
Granulu rūpniecības pieredzes sākums
ir meklējams Biksērē, kur laika gaitā
tika apgūtas visas nepieciešamās prasmes. Plāni par Biksēres rūpnīcu nekur
nav zuduši un ir idejas par tās nākotni.
Aļeksinā (Tulas apgabalā) dzīvo 70
tūkstoši iedzīvotāju. Krievijā šī vieta ir
tiko pamanāma. Pilsēta atrodas 150 km
no Maskavas, un Krievijas mērogiem
tas nav daudz. Līdz ar to ir diezgan augstas cenas dažādiem pakalpojumiem.
Pilsētu var iedalīt divās daļās – padomju vecā pilsēta un pie Maskavas – jaunā
pilsēta. Galvenā ražotne šeit ir ķīmijas
kombināts, kurā ražo ieroču šaujampulveri. Šeit, tāpat kā visur Krievijā, valda
padomju gaisotne. Ierodoties Aļeksinā
un tagad skatoties foto, redzu, cik tajā
viss ir pazīstams – mana bērnība, jo
kādreiz, šeit – Cesvainē – bija tāpat. Tomēr ikdiena te sanāk dārgāka. Ja Latvijā
var iepirkties par 15 Ls, tad Krievijā tie
būs 18–20 Ls.
Darba specifika
– Strādāju ar Krievijas speciālistiem
un uzņēmējiem, kur uzbeki un citi ie-

24 786.
Tāpat kā iepriekšējā gadā caur novada domes budžetu tiks maksāta valsts
dotācija nodibinājumam „Grašu bērnu
ciemats”, šogad vairs tikai Ls 12 000
(2011.gadā bija – Ls 30 000).
Kārtējo gadu pieaug izdevumi sociālo
pabalstu izmaksai. 2012. gadā plānotā
pabalstu summa – Ls 61 330.
Pašvaldības budžetā izdalīti projekti,
kurus lielākoties līdzfinansē Eiropas Savienība vai Latvijas valsts. Tie ir:
1) „Darba praktizēšanas pasākumu
nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai - Apmācība
darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai,
ja darba devējs ir pašvaldība” (Eiropas
Sociālais fonds);
2) Senioru ceļš (Latvijas un Šveices
sadarbības programma Grantu shēmā
„NVO fonds”);
3) „Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā” (Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta līdzekļi);
4) „Cesvaines internātpamatskolas
informatizācija” (Eiropas Reģionālās
attīstības fonds);
5) „Attīstības un plānošanas speciālistu piesaiste Cesvaines novada pašvaldībai” (Eiropas Savienības fonds);
6) „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Cesvainē” (ūdensvadu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Cesvainē – otrā kārta, Kohēzijas fonds).
Projektiem budžetā kopumā atvēlēti
Ls 215 596. Projektu realizācijas gaitā
summas, iespējams, var tikt precizētas.
Pašvaldības budžetā projektiem ir plānota jau maksimāli nepieciešamā pašvaldības līdzfinansējuma daļa.
Tāpat kā 2011. gadā plānots SIA „Cesvaines siltums” pamatkapitālā ieguldīt
Ls 5 000, lai palīdzētu apmaksāt kredītu
projekta „Siltumtrases rekonstrukcijas

un siltummezglu izbūve Cesvaines pilsētā” īstenošanai, bet SIA „Cesvaines
komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā
paredzēts ieguldīt Ls 35 000 kā projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” līdzfinansējumu.
Finanšu līdzekļu sadalījums pašvaldību institūcijām ir atspoguļots pašvaldības budžeta skaitļu tabulās. Kopsummā
2012. gada domes pamatbudžeta ieņēmumu daļas plāns ir – Ls 1 661 570, bet
izdevumu – Ls 1 823 814.
Budžeta izdevumu lielākā daļa Ls
948 443 paredzēta izglītībai, savukārt
sociālajai aprūpei Ls 230 572. Pedagogu darba samaksa ir plānota astoņiem
mēnešiem, jo saskaņā ar likumu „Par
valsts budžetu 2012.gadam” mērķdotācija pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēta no gada sākuma līdz
31.augustam.
Pašvaldības domes lēmējinstitūcijām
un izpildinstitūcijām kopā Ls 179 515,
bet kultūrai Ls 121 700. Kredītsaistību
atmaksai no pamatbudžeta ir paredzēti
Ls 90 098 (Ls 42 700 procentu maksai,
Ls 47 398 – pamatsummas atmaksai).
Sākot 2012.gadu, pašvaldībai ir astoņi
aizņēmumu līgumi:
1) Cesvaines pils labā spārna atjaunošanai ar atlikušo pamatsummu Ls
93 700,
2) Skolas būvniecībai ar atlikušo pamatsummu Ls158 960;
3) Atkritumu apsaimniekošanas projektam ar atlikušo pamatsummu Ls 760;
4) Ūdenssaimniecības projektam ar
atlikušo pamatsummu Ls 65 960;
5) Cesvaines vidusskolas veikto darbu
apmaksai ar atlikušo pamatsummu Ls
293 150;
6) Tautas nama un bibliotēkas renovācijai ar atlikušo pamatsummu Ls 29
982;

7) Energoefektivitātes palielināšana
Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme”
ēkai ar atlikušo pamatsummu Ls 23
882;
8) Tautas nama ēkas rekonstrukcija
daļēji izbūvējot mansardu ar atlikušo
pamatsummu Ls 88 000.
Pašvaldība projektu realizācijas nodrošināšanai ir sniegusi galvojumus kapitālsabiedrību aizņēmumiem:
1) SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības projekta
realizācijai, kur neatmaksātā pamatsumma ir Ls 68 569;
2) SIA „Cesvaines siltums” siltumtrases rekonstrukcijas un siltummezglu
izbūvei Cesvaines pilsētā projekta īstenošanai, kur neatmaksātā pamatsumma
Ls 93 988.
Speciālo budžetu veido vides aizsardzības fonds, autoceļu fonds un zivju
fonds.
Autoceļu fonda ieņēmumi, kā jau iepriekš minēts, ir stipri samazināti un tie
2012. gadā ir Ls 41 894. Līdztekus budžetam tiek apstiprināta autoceļu fonda
izlietojuma programma, kurā plānots
pašvaldības ceļu un ielu pārvaldīšanas
un uzturēšanas darbu finansējums trijiem gadiem. Būtībā līdzekļu pietiek
tikai ceļu un ielu minimālai uzturēšanai.
Trūkstošo daļu iespēju robežās paredzēts finansēt no pamatbudžeta.
Vides aizsardzības fonda līdzekļi ir
salīdzinoši nelieli – Ls 7 000 un tie plānoti pasākumiem saistībā ar vides aizsardzību.
Kopumā speciālajā budžetā plānoti
ieņēmumi Ls 48 918 un izdevumi Ls
48 918.
V.Špats, domes priekšsēdētājs
Lietotie saīsinājumi:
NVO fonds – nevalstisko organizāciju
fonds nodrošina finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju projektiem.

Neizskaidrojamā Krievija
braucēji no Āzijas dara melno darbu.
Viņiem ir brigāde, bet mēs esam cilvēki, kas skatās, kā viss norit, un palīdz ar
ieteikumiem. Visā Krievijā melno darbu
pārsvarā dara iebraucēji no Āzijas. Šie
cilvēki ir ļoti strādīgi, bet tajā pašā laikā – visam jāskatās līdz. Viņi brauc uz
Krieviju pelnīt naudu, pie savām ģimenēm aizbrauc pāris reizes gadā. Galvenokārt visi palīgstrādnieki Krievijā (80
%) ir aziāti, pārējie – vietējie vai bijušie
miliči, cietumnieki. Tas tāpēc, ka Aļeksina padomju laikā bija pilsēta, kur nosūtīja tos, kuri nebija vēlami Maskavai
– noziedzniekus un vieglas uzvedības
sievietes. Visi gudrie prāti ir Maskavā
vai citās Krievijas lielajās pilsētās. Palīgstrādnieki strādā 12 stundas 6 dienas
no plkst. 8 līdz plkst. 20. Viņu darbam
cītīgi jāseko līdz, jo kļūdas ir bieži.
Krievijā speciālists pelna labu naudu,
piemēram, metinātājs no Moldāvijas
pelna ~1000 eiro mēnesī. Šādu cilvēku, kas dara melno darbu, trūkst. Viņi
ir ļoti atsaucīgi un labprāt bildējas. Kad
stāstu, ka esmu no Baltijas valsts, viņi
izrāda cieņu, jo uzskata mūs par rietumniekiem. Tā tas bijis arī padomju gados.
Esmu rādījis foto no Cesvaines, un viņiem ir radies iespaids, ka šeit ir Lasvegasa – mums ir pils, skaistas baznīcas,
pilsēta un tās arhitektūra.
Ikdiena un neparastais
– Interesants te ir daudz kas. Ja neņem vērā padomju gaisotni, ēkas un
domāšanu, te ir vēl specifiskas lietas.
Viena no tām – krievu ražojuma mašīna, kas radīta mijiedarbībā ar amerikāņu
auto – Ņiva+Chevrolet. Tomēr krieviem
pārsvarā ir sava ražojuma auto, un to cenas ir tādas pašas kā pie mums rietumu
mašīnām. Savdabīgi, ka tie, kas nolikuši
tiesības, braukā ar mašīnu, kurai aizmugurē ir uzlīme ar dzeltenu izsaukuma
zīmi. Tas tāpēc, lai brīdinātu pārējos satiksmes dalībniekus par to, ka šis šoferis
tiesības ir kārtojis pēdējā gada laikā.
Nevarēju pierast pie veikaliem, jo
produkcija ir pavisam citādāka. Ēdie-
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Jānis Zladejs kopā ar strādniekiem
ni pie viņiem ir ļoti sātīgi – daudz kas
gatavots eļļā. Ļoti iecienīts viņiem ir
sautējums ar griķiem, rīsiem un dažādu dzīvnieku gaļu – pat zirga un kazas
gaļu, tautā tā dēvētā „tušonka”. Runājot
par ceļiem – ja mēs Latvijā sūdzamies
par bedrēm, tad tur vietējās nozīmes
ceļi ir katastrofālā stāvoklī, lai neteiktu
vairāk. Tajā pašā laikā, ja kāds iebraucis
grāvī, kādas 6 mašīnas var apstāties un
palīdzēt. Arī pie gājēju pārējām – vari
būt drošs, ka visi apstāsies.
Par darba trūkumu nevaru sūdzēties,
jo paralēli Krievijas projektam ir vietas,
kur vēl mani vēlas piesaistīt, un es labprāt atsaucos. Brīvajā laikā Krievijā apmeklēju boulinga zāli, kas milzīgajā pilsētā ir vienīgā izklaides vieta. Izklaides
tur nav lielā cieņā, neskaitot nacionālo
pirti, kur sakarsušie var mesties sniegā
– 25; – 30 grādu aukstumā. Esmu pabijis arī Maskavā, kur redzēju, kā piecstāvu ēka tiek celta arī –20 grādos. Par
tās kvalitāti neko nevaru teikt un tomēr – Maskavā būvniecības procesi arī
pasaules krīzes gados nav rimušies.
Esmu padomju gados audzis, tāpēc domāju, ka Rietumos man būtu
grūtāk. Šeit es tomēr zinu valodu un
esošā situācija ir zināmāka. Viss šķiet

dabiskāks, nav samākslots kā Rietumu
pasaulē. Esmu runājis ar vietējiem arī
par krievu tautības cilvēkiem, kas dzīvo
Latvijā. Viņi man vaicā, kāpēc mēs krievus apbižojam. Izrādījās, ka pie viņiem
(viesnīcā, kurā mitinos) kādu laiku bija
strādājusi krieviete no Latvijas, kas pēc
tam atgriezās Latvijā. Vaicāju viņiem –
ja jau Latvijā ir tik slikti, tad kāpēc šī
meitene atgriezās Latvijā? Esmu viņiem
stāstījis, ka es kā latvietis nemaz nemēģinu Krievijā runāt latviski, savukārt,
ja krievu tautības pilsonis iebrauc pie
mums Latvijā, mēs esam spiesti runāt
jūsu valodā. Viņi tam piekrīt un, ja godīgi, tad politika viņus ne īpaši interesē.
– Savu dzīvi pēc 10 gadiem grūti iedomāties. Noteikti, ka manas mājas būs
Latvijā, Cesvainē. Priecātos, ja šeit būtu
savs bizness. Esot Krievijā, bieži esmu
apmeklējis Cesvaines mājas lapu. Ir ieteikums to veidot arī krievu valodā, jo
Krievijā tiešām būtu cilvēki, kuriem šī
vieta varētu interesēt. Tāpat priecātos,
ja par Cesvaini būtu video rullītis – ne
tikai par Cesvaini, bet arī par to, kā te
nokļūt.
Kristīne Vilciņa
Foto no J.Zladeja personīgā arhīva

Senioru apmācību cikls darbam ar modernajām tehnoloģijām

Apmācības par moderno tehnoloģiju
lomu, datordarba un interneta apguve
norisinājās no 07.11. 2011. g. līdz 10.
01. 2012.g. Cesvaines vidusskolas datorklasē. Apmācības vadīja informācijas
tehnoloģiju speciālists Uģis Fjodorovs.
Senioriem tika pilnveidotas prasmes
un zināšanas darbam ar datoru un internetu. Darbs tika organizēts četrās grupās. Grupas tika veidotas, vadoties pēc

dalībnieka priekšzināšanām. Mācības
notika vakaros, tika ņemts vērā katram
piemērotākais laiks. Katra grupa mācījās 15 stundas, pavisam kopā nostrādātas 60 stundas. Datorprasmju un interneta apmācībās piedalījās 21 dalībnieks
(seniors).
Pasniedzējs U. Fjodorovs gatavoja
uzdevumus, lai redzētu katra dalībnieka
apgūto.

Par iegūtajām zināšanām gandarīti visi datornodarbību dalībnieki

Senioru domas no anketām, kuras
aizpildīja noslēguma nodarbībā:
– Informācija noderīga un īstajā
brīdī.
– Individuāla pieeja, kas manā gadījumā bija ļoti vajadzīga.
– Seniori apmierināti ar iespēju
mācīties.
– Pasniedzējs ļoti pacietīgi un saprotami paskaidroja.

Datornodarbību pasniedzējs Uģis
Fjodorovs un projekta vadītāja Ilze Līcīte

– Gribētos zināšanas vēl nostiprināt.
– Zināšanas nepieciešamas, mēs bijām ieguvēji.
– Bez “Senioru ceļa” tādas iespējas
nebūtu.
– Paldies organizatoriem, labāk nevar būt!
– Labi organizēts laika apjoms.
– Visu apguvām pakāpeniski, tas
priecē.
– Iegūto centīsimies pielietot dzīvē.
– Cik vēlējos, tik ieguvu, radās interese iegādāties datoru.
Paldies Uģim par dāvinātajām grāmatām un patīkamo pārsteigumu – piemiņas zīmi, ko saņēma katrs dalībnieks.
Ilze Līcīte, projekta koordinatore

Pieprasījums pēc valsts atbalsta nemazinās
Juridiskās palīdzības administrācija ir
apkopojusi 2011. gada darbības rezultātus, kas norāda, ka joprojām saglabājas
pieprasījuma pieauguma tendence pēc
iestādes sniegtajiem pakalpojumiem –
valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības
un valsts kompensācijas cietušajiem.
Saņemtie pieprasījumi arvien vairāk
liecina par to, ka pēdējo gadu laikā kopumā pieaugusi sabiedrības izpratne par
administrācijas sniegto pakalpojumu
saturu. Minētais skaidrojams ar iestāžu
veiksmīgu sadarbību, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju vērsties pēc nepieciešamās informācijas par pakalpojumu
saņemšanas kārtību pie pašvaldību
sociālajiem dienestiem un procesu virzītājiem – amatpersonas vai tiesas, kas
konkrētajā brīdī vada kriminālprocesu.
Salīdzinot ar 2010.gadu, juridiskās
palīdzības pieprasījumu skaits pieaudzis
par 20% (saņemti 3288 pieprasījumi),
tāpat par 21% pieaudzis arī pozitīvo lēmumu īpatsvars, kad juridiskā palīdzība tiek piešķirta. Pārsvarā lēmumi par
juridiskās palīdzības piešķiršanu civilstrīdos, kas saistīti ar laulības šķiršanu,
uzturlīdzekļu piedziņu un paternitātes
noteikšanu, kā arī parādu un zaudējumu
piedziņas jautājumu risināšanai.

Par spīti tam, ka Juridiskās palīdzības
administrācijas centrālais birojs atrodas
Rīgā, iedzīvotāji informāciju par juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām var
saņemt pašvaldības sociālajā dienestā,
kuras administratīvajā teritorijā ir to
dzīvesvieta vai kur tie tiesiski uzturas.
Līgumus ar administrāciju noslēguši juridiskās palīdzības sniedzēji, kuru prakses vietas atrodas Latvijas reģionos, kas
nodrošina personai iespēju saņemt juridisko palīdzību tuvāk dzīvesvietai.
Personām, kas vēlas saņemt valsts
nodrošināto juridisko palīdzību, jāievēro, ka tā pieprasāma savlaicīgi, lai administrācija laikus varētu pieņemt lēmumu
par juridiskās palīdzības piešķiršanu un
vienoties ar juridiskās palīdzības sniedzēju. Valsts vienas lietas ietvaros nodrošina noteiktā apjomā konsultācijas,
procesuālo dokumentu sastādīšanu un
pārstāvību tiesā, veicot par to samaksu
juridiskās palīdzības sniedzējam.
2011. gadā nav samazinājies arī tīšos
noziedzīgos nodarījumos cietušo personu skaits, kuri izmantoja savas tiesības
saņemt valsts kompensāciju, pieprasījums saglabājies 2010. gada līmenī (saņemti 456 pieprasījumi).
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu

2011. gadā ir samazinājies atteikumu
izmaksāt valsts kompensāciju skaits
un par 7% ir pieaudzis pozitīvo lēmumu īpatsvars, kad valsts kompensācija
cietušajam tika izmaksāta. Pārsvarā
jeb 30% gadījumos lēmumi par valsts
kompensācijas izmaksu pieņemti sakarā ar vidēja smaguma miesas bojājumu
nodarīšanu cietušajiem, bet 23% – ar
smagu miesas bojājumu nodarīšanu.
21% valsts kompensāciju izmaksātas,
kad noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve, savukārt
18% – sakarā ar personas aizskartu dzimumneaizskaramību.
15% gadījumos valsts kompensācija
izmaksāta noziedzīgos nodarījumos, kuros cietuši nepilngadīgie. No tiem lielākā daļa jeb 88% kompensācijas izmaksātas sakarā ar aizskartu nepilngadīgās
personas dzimumneaizskaramību.
Noziedzīgos nodarījumos cietušie
informāciju par valsts kompensācijas
saņemšanas iespēju un kārtību var saņemt ne tikai administrācijā, bet arī
vēršoties pie kriminālprocesa virzītāja.
Cietušajiem jāievēro, ka valsts kompensācijas pieprasījums administrācijā
iesniedzams viena gada laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo tīšā

noziedzīgā nodarījumā. Turklāt tiesības
pieprasīt valsts kompensāciju ir, negaidot krimināllietas izskatīšanu tiesā.
Informācijai: Juridiskās palīdzības
administrācijas funkcijās ietilpst jautājumu izlemšana par valsts nodrošinātās
juridiskās palīdzības piešķiršanu civillietās un administratīvajās lietās (apelācijas procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros un lēmuma par
apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai
lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros), valsts kompensāciju izmaksāšana,
ja tīša noziedzīgā nodarījuma rezultātā
iestājusies personas nāve, nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi,
aizskarta personas dzimumneaizskaramība vai cietušais inficēts ar cilvēka
imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.
Kontaktinformācija: bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001801 (pieejams no fiksētās tālruņu līnijas), tālrunis:
67514224, fakss: 67514209, e-pasts:
jpa@jpa.gov.lv, mājas lapa: www.jpa.
gov.lv.
Renāte Jonikāne, Juridiskās
palīdzības administrācijas
Juridiskās nodaļas juriskonsulte

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas aktualitātes
Otrais mācību pusgads Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā, spītējot salam un
krīžainajai apātijai, rit pilnā sparā. Pirms
aprakstīt aktuālāko informāciju par skolā notiekošo, vēlos ar jums dalīties par
gluži nesen pavadīto Ziemassvētku laiku
mākslas nodaļā.
Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kā
jau katru gadu, sakrīt ar pirmā mācību
pusgada noslēgumu. Ja Mūzikas nodaļā
bērnu sasniegumus varam dzirdēt skatītājiem atklātajos noslēguma koncertos,
tad mākslas nodaļas audzēkņiem šādu
pasākumu sauc par skati. Skate mākslas

nodaļā ir reize, kad visu audzēkņu pusgada darbi, audzēkņiem līdzdarbojoties,
tiek sakopoti un atbilstoši katram mācību
priekšmetam tiek izkārtoti pārredzamās
slejās no telpu griestiem līdz pat grīdai.
Mācību telpu sienas kļūst par izstāžu
zāli. Darbi tiek sakārtoti pēc klasēm un
pie katras slejas var redzēt darbu autora vārdu. Kad darbi ir izlikti, pedagogu
komisija kopīgi pārskata katra audzēkņa
sniegumu un vērtētāju rezultātus. Summējot tiek iegūta pusgada atzīme konkrētajā priekšmetā.
Skatē ļoti pārredzami atklājas gan au-

4. kursa audzēkņi pie Ziemassvētku priedītes

dzēkņu izaugsme, gan tas, pie kā vēl jāturpina darbs. Protams, arī mēs, pedagogi, skatē ieraugām to, cik mācību darbā
atbilstoši vai nepilnīgi esam bijuši mēs
paši. Gandarījumu sniedz tas, ka šādās
skatēs bērniem ir interese redzēt kopskatā gan savu, gan citu audzēkņu sniegumu, jo vislabākā pedagoģijas metode ir
tad, ja savas kļūdas un iespējas attīstīties
ierauga un apjēdz audzēknis pats.
Dienu, kad audzēkņiem tika izsniegtas
liecības, mēs nodēvējām par Ziemassvētku priedīti, lai arī šim mūžzaļajam
kokam piešķirtu iespēju tikt izrotātam un
tas varētu priecēt gan lielus, gan mazus
mākslas skolas apmeklētājus. Katram
audzēknim, saņemot liecību, klāt tika
dāvāts skolas direktores sarūpēts našķis.
Īpaši liels prieks par to, ka mākslas nodaļas bērni ir ļoti sirsnīgi, jo daudzi bērni
mūs, savus skolotājus, apdāvināja gan ar
ziediem, gan pašu sarūpētām piparkūkām. Īpašs pārsteigums bija ceturtā kursa dāvana skolai Ziemassvētkos – jauna
elektriskā tējkanna! Audzēkņi bija ievērojuši, ka skolas vecās tējkannas mūžs,
intensīvi sildot ziemas salā nosalušos,
tējas un uzlejamo zupu baudītājus, tuvojas savai izskaņai un paši nolēmuši skolu
apdāvināt. Paldies katram bērnam par
pūlēm un darbu, paldies, ka mūs klausāt
un cienāt mūsu darbu. Paldies, vecāki, ka
jums ir tik labi bērni!
Neilgi pēc tam, kad bijām uzsākuši
otro mācību pusgadu, pasta darbinieki
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mums, Cesvaines MMS pedagogiem
Vitai Krūmiņai, Mārim Apfelbergam un
audzēkņiem – Renātei Saulītei, Džeinai Viskovai, Dārtai Greidiņai, Emīlam
Jekimovam, Oskaram Goteram – nogādāja atzinības rakstus par piedalīšanos
mākslas konkursā „Valodas eksplozija”.
Konkursu sadarbībā ar mākslas galeriju
„Happy Art Museum” (Rīga) organizēja
SIA “Skrivanek Baltic”. Šis ir viens no
lielākajiem valodu pakalpojumu sniedzējiem pasaulē. Konkursā tika saņemti
196 darbi no visiem Latvijas novadiem!
Konkursa dalībnieku un arī mūsu Cesvaines MMS bērnu darbi tika izstādīti
tirdzniecības centra „Galerija Rīga” 4.
stāvā.
Jāpiebilst, ka mūsu skolas bērnu darbi
ik pa laikam tiek sūtīti uz dažādiem Latvijas un citu valstu rīkotajiem mākslas
konkursiem.
Šobrīd esam saņēmuši piedāvājumu
radīt bērnu veidotas ilustrācijas mūsu novadnieka Jura Sārņa trešajai stāstu un pasaku grāmatai. Darbu pie šī projekta jau
esam uzsākuši un ceram, ka ilustrācijas
izdosies vismaz tikpat labi kā iepriekš.
Būsim arī ļoti iejūtīgi un atbalstīsim
mūsu skolas šī gada absolventus – piektā kursa audzēkņus! Lai viņiem labas
sekmes eksāmenos, radošs un pārdomāts mācību noslēguma darba radīšanas
laiks.
Māris Apfelbergs, CMMS Vizuālās
mākslas nodaļas skolotājs

„Svēts
mantojums
šī zeme mūsu
tautai..”

/L.Breikšs/

Lai svētīts katra latviskais vārds,
kas par tēvu zemi teikts! Tāpēc nedrīkstam aizmirst latviskās vidzemnieces Ilzes Kalnāres vārdu, kura ar
literārajiem darbiem – dzeju, prozu,
filmas varoņiem – ir apliecinājusi mīlestību pret Latvijas dabu, pret Latvijas ļaudīm.
Tieši pēc gada Ilzei Kalnārei būs
95 gadi, no kuriem šīs zemes gaitām
atvēlēti bijuši tikai piecdesmit. Kāpēc tikai?
Par tādiem Latvijā klusēja vairāk
nekā pusgadsimta. Viņu kapus nolīdzināja, vārdus centās dzēst no dzīvo
atmiņas, dziesmas aizliedza, literāros darbus iznīcināja vai piesavināja
paši sev, jo šie nīstamie bija karojuši
zaudētāju pusē. Tikai latviešu tautas
3. Atmoda starp daudzām citām noklusētām patiesībām pateica patiesību par latviešu leģionāriem, kuri bija
gan svešā armijā iesauktie, gan brīvprātīgie latviešu zēni, kuriem svēts
bija Latvijas vārds. Viņi cīnījās vienīgi pret okupantiem un nolika galvas
par tēvu zemi Latviju pie Džūkstes,
Lestenes, Blīdenes, Volhovas purvos
u.c.
Mūziķis Eduards Rozenštrauhs vēl
paspēja sevi pierādīt un tiesas ceļā
atkarot nozagtos mūzikas darbus,
bet vidzemniecei Ilzei Kalnārei mūžs
bija par īsu, lai atgūtu savus darbus,
ko citi jau bija atzinuši par saviem.
Rakstniece Ilze Kalnāre dzimusi
1918. gada 27. janvārī, mirusi 1968.
gada 22. augustā. Dzimusi inteliģentā skolotāju ģimenē. Pēc tēva nāves
ģimene dzīvo Vestienas „Igaļos” pie
mātes vecākiem. Ilze beigusi Tolkas
pamatskolu (ap. 1930.), Kārsavas
sešklasīgo pamatskolu (ap 1933.).
Mācījusies Aglonas ģimnāzijā, pēc
tās – Rīgā teātra skolā.
Ap 1935. gadu sāka strādāt laikrakstā „Brīvā Zeme”, kur arī ievietoti
literārie darbi. Otrā pasaules kara
laikā, vācu valdības periodā, darbojusies frontes teātrī Volhovā, bijusi
SS 19. divīzijas frontes korespondente. 1944. gada vasaras beigās nonāca
Vācijā – Berlīnē, Dancigā, strādāja
laikraksta „Daugavas Vanagi” izdevniecībā. Darbojusies arī Latvijas leģiona 15. divīzijā. Tur kopā ar mūziķi
E.Rozenštrauhu izstaigāti kara ceļi,
tur radies teksts dziesmai „Jaunība”
un melodija, kura leģionāru aprindās
bija jau folklorizējusies.
Nav liels, bet nozīmīgs ir Ilzes
Kalnāres literārais mantojums. Pirmais dzejolis „Ceļiniekam” ievietots izdevumā „Brīvā Zeme” 1934.
gada 28. novembrī. Pirmos dzejoļus
parakstījusi ar mātes uzvārdu Dreimane. Sarakstījusi romānus „Aktrise
Ragārēs” un „Pārraudzes dienasgrāmata”.
Skumji, ka tagad brīvajā Latvijā
I.Kalnāres vārds tik maz pieminēts.
Padomju laikā dažu „manīgu labdaru”
dēļ daudzi I.Kalnāres darbi ir zaudēti,
iznīcināti, pat aizceļojuši citu personu krājumos. Tāpēc aicinu atsaukties
Ilzes Kalnāres piederīgos. Tas ir ļoti
svarīgi sakarā ar literāro mantojumu.
Aicinu iesūtīt atmiņu lappuses, fotogrāfijas. Ir iecere to visu apkopot,
izdot grāmatā. Sūtiet uz adresi: Rīga,
Stirnu iela 45-57, LV- 1084. Zvaniet
pa tālr.: 67596292
Anna Vilciņa



Precizējums
Ziņojam, ka 2012. gada janvāra
“Cesvaines Ziņās” ir radušies pārpratumi divos rakstos. Raksta “Monta Līce”
virsrakstā un tekstā ir jābūt “Martai Līcei”. Savukārt rakstā “Sportistu sasniegumi 2011. gadā” cesvainietim Jānim
Vanagam piedēvēts pasaules cienīgs
rekords, tomēr 8. janvāra sacensībās
sportists sasniedza savu personīgo rekordu – 2,16 m.
“Cesvaines Ziņu” redkolēģijas vārdā atvainojos par pārpratumu.
Kristīne Vilciņa

Burziņš
Cesvainē

Š.g. 10. martā koncertā piedalīsies
Cesvaines vidusskolā šobrīd darbojošās grupas, bijušie vidusskolas muzikanti ar grupām un viesi. Ar saviem
priekšnesumiem pasākumu kuplinās
skolu jauniešu grupas no tuvākiem
un tālākiem novadiem. Pasākuma
formāts – dzīvā estrādes muzicēšana.
Pasākums dalībniekiem un viesiem ir
bezmaksas. Visi laipni aicināti!

Stāstu konkurss
„Vislabākā
sieviete”

Tuvojas 8. marts. Sieviešu diena. Tie
nav oficiāli svētki, tomēr cilvēkiem iemīļoti un bieži atzīmēti. Skaistumkopšanas salons „Mora” vēlas iepriecināt
Cesvaines sievietes, tāpēc šogad aicina
iesūtīt stāstus par jums – īpašajām sievietēm – sievām, mammām, vecmammām, draudzenēm, kaimiņienēm, jebkuru sievieti, kas jums liekas vislabākā
un kuru vēlaties iepriecināt.
Stāstu vai notikumu var papildināt
ar fotogrāfijām vai citiem materiāliem,
kas jūsuprāt apliecina, ka tieši jūsu
mīļā sieviete ir visīpašākā pasaulē.
Labāko, sirsnīgāko un īpašāko vēstuļu
autors saņems skaistas dāvanas, ko dalīt ar aprakstīto sievieti. Pirmās vietas
ieguvējiem balvā – infrasarkanās pirts
un baseina apmeklējums diviem, salona „Mora” dāvanu karte 10 Ls vērtībā
vēstules iesūtītājam un sejas procedūra
sievietei, par kuru ir stāsts. Veicināšanas balvas arī otrās un trešās vietas
ieguvējiem.
Stāstus var iesniegt salonā „Mora”
vai pa e-pastu: mora@apollo.lv . Vēstulē jānorāda iesniedzēja un īpašās
sievietes vārds un kontaktinformācija.
Stāstus var iesniegt līdz 5. martam.

Zolītes turnīrs

5. februāra zolītes turnīra uzvarētāji:
1. vieta Dzintars Bušs
2. vieta Māris Vanags
3. vieta Sigvars Kornets
Nākamā spēle 26. februārī plkst.
11:00 Cesvaines kultūras namā.

Sludinājumi
Uzņēmums iepērk lauksaimniecībā
izmantojamo zemi ar mērķi attīstīt aitkopību. Iespējamā cena 700 – 900 Ls/
ha. Telefons informācijai – 29188288.
Nr. 2 (223) 2012. gada 23. februāris
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 500 eks.
Redaktore – Kristīne Vilciņa,
tālr. 64852030
e-pasts: kristine.vilcina@cesvaine.lv
Iespiests:
SIA “Latgales druka”,
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus
iesniegt līdz katra mēneša 5. datumam.
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„Labajos darbos” atbalstām pirmsskolu „Brīnumzeme”
Mūsu pirmsskola „Brīnumzeme”
piedalās projektā „Koriģējošā vingrošana ikdienā”, esam iekļauti atbalstīto projektu sarakstā.. Lai to
realizētu, ir vajadzīgs jūsu atbalsts.
Tieši pirmsskolas vecumā cilvēkam
attīstās muskulatūra un skelets, tāpēc
ir svarīgi sekot, lai veidojas pareiza
stāja, gaita un kustības. Ja tomēr tā
nav, palīdzēt var koriģējošā vingrošana, kas iedarbojas ne tikai lokāli,

bet labvēlīgi ietekmē visu organismu.
Ņemot vērā gadu gaitā pieaugošo
bērnu skaitu ar stājas, līdzsvara u.c.
problēmām, kas tālāk saistīts ar runas
attīstību, ir nepieciešams kvalitatīvs
un daudzveidīgs sporta inventārs.
Cesvaines pirmsskolā “Brīnumzeme” nepieciešams atjaunot un
papildināt inventāru pirmsskolas
bērnu sporta nodarbībām un koriģējošai vingrošanai, lai varētu aktī-

vi nostiprināt bērnu veselību, jo ļoti
daudziem bērniem ir nenoturīgas
stājas, plakanās pēdas, vāji attīstītas
lielās un sīkās kustības.
Lūdzam nobalsot par mūsu projektu
mājas lapā www.labiedarbi.lv, jauna
sporta inventāra iegādei (slēpes, ragu
bumbas, lecamauklas u.c) Balsot var
no 1. līdz 29. februārim. Iesaistīsim
arī savus draugus, radus veiksmīgai
projekta realizēšanai!

Informatīvais ziņojums par Cesvaines novada attīstības
plāna 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Pamatojoties uz Cesvaines novada
domes 2011. gada 21. decembra sēdes
lēmumu “Par Cesvaines novada attīstības plāna 1. redakcijas sabiedrisko
apspriešanu” (prot. Nr.15, 3 #), sabiedriskai apspriešanai tika nodoti šādi Cesvaines novada attīstības plāna 1. redakcijas materiāli:
1) Cesvaines pašreizējās situācijas
apraksts un analīze;
2) Cesvaines novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2012.-2014. gadam,
ietverot tajā arī pasākumu plānu un
priekšlikumus Cesvaines novada attīstības programmai 2012.-2018. gadam.
Cesvaines novada attīstības plāna
1.redakcijas sabiedriskā apspriešana

notika laika posmā no 2012. gada 13.
janvāra līdz 2012. gada 13. februārim.
Attīstības plāna 1. redakcijas materiāli
iedzīvotājiem bija pieejami Cesvaines
novada domes sekretariātā, kā arī Cesvaines novada domes mājas lapā www.
cesvaine.lv.
Sabiedriskās apspriešanas laikā 2012.
gada 7. februārī Cesvaines novada domes Mazajā zālē tika organizēta sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Sanāksmē
piedalījās 10 cilvēki, no tiem lielāko daļu
pārstāvēja Cesvaines novada domes un
novada pašvaldības iestāžu darbinieki.
Sanāksmē izteiktie un sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi
vairumā attiecināmi uz konkrētām rīcī-

bām, kas ietverami Cesvaines novada
Attīstības programmas rīcību plānā.
Visi saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti Cesvaines novada domes vadības
grupā un saskaņā ar atbildīgo nozaru
speciālistu un attīstības plāna izstrādē
piesaistīto konsultantu ieteikumiem tiks
lemts par to iestrādāšanu Cesvaines novada attīstības plānā. Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu
un sabiedriskās apspriešanas pasākumu
kopsavilkums tuvākajā laikā tiks ievietots pašvaldības Cesvaines novada domes mājas lapā www.cesvaine.lv sadaļā
„Sabiedrības līdzdalība”.
Līga Romančuka

Informatīvs bezmaksas seminārs
Šī gada 24. februārī plkst. 10.00 Cesvaines novada domes zālē tiek organizēts
informatīvs bezmaksas seminārs.
Semināra tēmas:
1. Fizisko personu mantiskā stāvokļa
un iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums un par aktualitātēm
nodokļu likumdošanā. (Lektore Līga
Īvāne, VID Nodokļu pārvaldes Madonas klientu apkalpošanas centra Klientu
apkalpošanas nodaļas galvenā nodokļu
inspektore)

2. Aktuāla informācija lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem. (Lektors
Viesturs Viļums, Valsts Vides dienesta
Madonas reģionālās vides pārvaldes inspektors)
3. Informācija par Būvniecības likumu, Vispārīgie būvnoteikumi un pašvaldības saistošie noteikumi būvniecības
jomā (Lektore Iveta Meļehova, Cesvaines, Lubānas un Varakļānu apvienotā
būvvalde, būvvaldes vadītāja)
4. Izmaiņas virsmežniecību uzraugā-

Portāls farming.lv – tavs partneris
lauksaimniecības biznesā

Portāls Farming.lv ir radīts, lai tuvinātu Latvijā strādājošos lauksaimniekus
un viņu sadarbības partnerus. Vairāku
gadu garumā jutām, ka lauksaimniekiem ir nepieciešama sava vide, kurā
attālināti uzturēt komunikāciju ar piegādātājiem, sadarbības partneriem un
citiem nozares pārstāvjiem un pašiem
savā starpā. Rezultātā šobrīd Latvijā ir
radīts unikāls portāls, kur ir iespējams
saņemt nepieciešamo informāciju efektīvai lauksaimnieciskās ražošanas attīstībai Latvijā.
Mūsu portāla galvenais mērķis ir
veicināt lauksaimniecības biznesa attīstību Latvijā piedāvājot:
• Noderīgu informāciju un tirdzniecības vietu tiešsaistē.
• Pilnveidot datu bāzi ar lauksaimniecības nozarei svarīgiem kontaktiem.
• Veicināt nepieciešamās informāci-

jas ātru, ērtu un vienkāršu apmaiņu interneta vidē.
Farming.lv mērķauditorija ir:
• Lauksaimniecības nozarē strādājošie
Latvijā.
• Lauksaimniecības tehnikas, iekārtu
un tehnoloģiju tirdzniecības aģenti.
• Lauksaimniecībā izmantojamo zemju tirgotāji, pircēji, nomnieki, nekustamo
īpašumu aģenti ar plašu piedāvājumu.
• Konsultanti un speciālisti.
• Ikviens, kas saistīts ar lauksaimniecības biznesu.
Farming.lv saviem apmeklētājiem
piedāvā:
• Aktualitātes par to, kas ietekmē,
attiecas vai veicina lauksaimniecību
Latvijā; par likumdošanu, MK noteikumiem un nozari saistītiem politiskiem
jautājumiem; ziņas par biznesa vidi un
ekonomiku, un citu aktuālu informāciju,

mo teritoriju robežās un darba organizācijas kārtībā (Lektors Arvīds Greidiņš,
Centrālvidzemes virsmežniecība, virsmežzinis)
5. Jaunākās paaudzes minerālmēslu
„TIMAC” pielietošana lauksaimniecībā
(Lektors Jānis Logins, tehniskais konsultants Latgalē)
Semināru organizē Latvijas lauku
konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Cesvaines novada domi.
Visi laipni aicināti!

kas ietekmē lauksaimniecības attīstību
valstī.
• Privātpersonu un uzņēmumu sludinājumus par tehniku un iekārtām, tehnikas pakalpojumiem un nomu, rezerves
daļām un nekustamo īpašumu.
• Iespēja kompetentiem ekspertiem
uzdot savu jautājumu par subsīdijām,
lopkopību, dārzkopību, būvniecību,
mežu apsaimniekošanu, juridiskiem
jautajumiem u.c..
• Iespēju meklēt un atrast investoru
savu ideju realizācijai.
• Atrast sev nepieciešamos darbiniekus vai darba vietu lauksaimniecības
nozarē.
• Uzzināt par pasākumiem saistītiem
ar lauksaimniecības nozari.
Farming.lv tavs sabiedrotais par
lauksaimniecību Latvijā. Ienāc www.
farming.lv un pārliecinies!

“Pašai sava skaistuma darbnīca”
Cesvaines pils dāvanu darbnīcā 2. martā plkst. 18:00

Kā kopt skaistumu pašai? Kā pagatavot vienkāršus, bet iedarbīgus un
tieši sev piemērotus līdzekļus ādas
kopšanai?
Gatavosim, izmēģināsim, pārbaudīsim sejas procedūras, līdzekļus. Labāko paņemsim līdzi uz mājām turpmākai lietošanai.
Skrubji un pīlingi
Ar ko tie atšķiras? Ko ņemt vērā, izvēloties savu sejas skurbi vai pīlingu?
Cik iedarbīgs ir mājas apstākļos pašu
gatavots skrubis? Cik bieži to lietot un
kāpēc vispār tāds jālieto? Kā to pareizi
darīt? Receptes sejas pīlinga pagatavo-

šanai mājas apstākļos.
Aromterapija un tās pielietošana sejas ādas kopšanā ziemā.
Pagatavosim un uz vietas izmēģināsim:
• Gēlu, kuru vēlāk izmantot pīlingos,
maskās un krēmos.
• Arompīlingu – kosmētisko produktu, kas ir alternatīva dārgām un izsmalcinātām skābju procedūrām.
• Sejas ādu kopjošo arommasku.
• Sejas krēmu, kuru pēc tam ņemsim
uz mājām.
Nodarbību vadīs skaistumkopšanas
salona „Mora” vadītāja, kosmētiķe,

Cesvaines Ziņas

Apsveikumi
Griez seju savu pret sauli,
Un pagriez to vienmēr pret gaismu,
Tad ēnas aiz muguras ies.
		
/L.Petraite/

Nozīmīgajās dzīves gadskārtās
sveicam:
80 gados – Vitautu Stradiņu,
85 gados – Dzidru Kājiņu
Cesvaines pašvaldība
Pieskaries zilajam
Debesu jumam
Ar domām, dvēseli
Tā, lai to jūti.
Lai katru dienu
Nodzīvot nebūtu
Ne viegli, ne grūti –
Lai sirdī laimi gūsti.
Lai katrs mirklis
Gaismas piepildīts,
Mīlestībā ieskauts
Un sasildīts!
Suminām Sarmu Dimperi skaistajā
dzīves jubilejā!
Kolēģi Cesvaines vidusskolā

Pateicības
Cesvaines Tautas teātris un Jauniešu teātra studija izsaka sirsnīgu
pateicību a/s „Cesvaines piens”
par materiālu atbalstu, radot iespēju
garīgi bagātināties, apmeklējot pasākumu Rīgā.

Afiša
24. februārī plkst. 19:00 Cesvaines
kultūras namā brālēnu pārsteidzošā satikšanās: Dzintars Čīča un Kaspars
Antess koncertā “Atkal kopā”. Biļetes
var iegādāties Cesvaines kultūras namā,
“Biļešu paradīzes kasēs”– 3 Ls un 4 Ls.
29. februārī plkst. 10:00 Cesvaines
kultūras namā viesosies “Valmieras
kinostudija” ar izrādi “Pingvīni nāk!”
Lomās: Ieva Puķe vai Terēze Lasmane,
Krišjānis Salmiņš, Mārtiņš Lūsis vai
Imants Strads, Aigars Apinis, Armands
Berģis vai Madars Zvagulis. Režisors –
Imants Strads. Ieeja – 1 Ls.
26. februārī. plkst. 11:00 Cesvaines
kultūras namā Zolītes turnīrs.
3. martā plkst. 18:00 Cesvaines
vidusskolas aulā koncertšovs “Dziedi
savai pilsētai!”. Biļetes var iegādāties
Cesvaines kultūras namā iepriekšpārdošanā 3 Ls, pasākuma dienā – 4 Ls.
10. martā plkst. 16:00 Cesvaines vidusskolas zālē ikgadējais jauno estrādes
muzikantu salidojums – koncerts „Burziņš” Cesvainē 2012”.
Līdz marta beigām Kraukļu skolā apskatāma Dzidras Lapsas izstāde
„Mana Latvija”. Laipni aicināti!

Līdzjūtības
...atmiņas
Ir saules gabaliņi,
Kas visam mūžam
Nerimst gaismu dot.
		

aromterapeite Ginta
Ustinova.
Līdzi jāņem pozitīvas domas, kuras
pievienosim
pašu
gatavotajiem produktiem, divi 30 ml
trauciņi, neliels spogulis, matu lente
vai cepurīte, dvielītis, pierakstu klade
un rakstāmpiederums, lai varētu visas
zinības pierakstīt.
Dalības maksa: Ls 6,50 vai Ls 6,00
ar Cesvaines pils apmeklētāja karti.
Nodarbības ilgums: 2-3 stundas
Pieteikties līdz 29. februārim pa
tel.: 26172637, 64852225.

/J.Silazars/

Izsakām līdzjūtību Rasmai
Melbārdei, guldot brāli zemes
klēpī.
Dāmu deju grupa „Kamenes”

Miruši
Velta Viča
(1929 - 2012)
Biruta Krēsliņa
(1929 - 2012)
Sarmīte Menkovska
(1944 - 2012)

