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Diskusija par kooperatīva nepieciešamību

LAD pārstāvis Valdis Mežsargs stāstīja par finanšu avotu
 piesaisti kooperatīviem

15. februārī Cesvaines novada 
domes telpās uz  semināru - disku-
siju tika aicināti novada piensaim-
nieki, lai pārrunātu aktualitātes 
par kooperācijas tēmu.

Pēc ZS „Voičakas” pārvaldnieces 
Gunitas Alksnes ierosinājuma, 
Cesvaines novada lauku attīstības 
speciālists Māris Rauda noorganizēja 
tikšanos Cesvaines novada piensaim-
niekiem, lai sniegtu plašāku ieskatu 
par kooperatīvu, tā priekšrocībām un 
noskaidrotu Cesvaines novada pien-
saimnieku domas par kooperatīva 
izveidi.

Pēc nelielas savstarpējās iepazīša-
nās un saimniecības lieluma apzi-

nāšanas Māris Rauda piensaimniekus 
informēja par Latvijas likumdošanas 
noteikumiem, kas nosaka kooperatīva 
dibināšanas nosacījumus. Prezentā-
cijā Māris sniedza plašu informāciju 
gan par kooperatīva izveides 
priekšnosacījumiem un pamatprin-
cipiem, gan apskatīja priekšrocības 
un reālus piemērus, kas darbojas 
dzīvē. 

Viduslatvijas reģionālās lauksaim-
niecības pārvaldes vadītāja vietnieks 
Valdis Mežsargs stāstīja par finanšu 
avotu piesaisti kooperatīviem, ko 
piedāvā gan valsts, gan Eiropas 
Savienība (ES). Tika apskatītas 
būtiskākās kļūdas, kas tiek pieļautas, 

iesniedzot projektus, kā arī ietei-
kumi, kā no tām izvairīties. LAD 
pārstāvis aicināja Cesvaines novada 
piensaimniekus izvērtēt kooperatīva 
nepieciešamību un tā izveides 
gadījumā izmantot iespējas, apgūstot 
gan valsts piedāvātās finanses, gan 
ES struktūrfondus. 

Diemžēl slimības dēļ uz diskusiju 
neieradās Piensaimnieku kooperatī-
vās sabiedrības „Atašiene Agro” 
vadītāja Ilga Lindāne, kas varētu 
atbildēt uz ieinteresēto zemnieku 
jautājumiem un dalīties pieredzē par 
kooperatīva darbību. Tomēr pozitīvu 
pieredzi, darbojoties kooperatīvā, 
pastāstīja z/s „Piekalnieši” saimnieks 

Ik uz soļa jūtama pavasara 
tuvošanās – rīti vairs nav tik tumši, 
bet darba dienas noslēgumā vēl 
redzama saules gaisma. Putnu 
čivināšana kļuvusi intensīvāka un 
skaļāka. Pavisam drīz izzudīs sniega 
kalni, kas izveidojušies gar ceļiem 
un takām, un visapkārt valdīs zaļā 
krāsa.

Tuvojoties 25. marta piemiņas 
dienai, jau šajās „Cesvaines Ziņās” 
publicējam Gunāra Krūmiņa atmiņu 
stāstu par piedzīvoto Sibīrijā. Stāsts 
rakstīts no četrgadīga puisēna 
atmiņām, mijoties ar šā brīža 
pārdomām un tagadējo redzējumu. 
Tā kā atmiņu no piedzīvotā ir daudz, 
turpinājums un vairāk publikācijas 
būs lasāms arī marta numurā. Šādi 
stāsti ir īsta vērtība, jo diemžēl 
cilvēku, kas piedzīvojuši izsūtīšanu, 
paliek arvien mazāk.

Neilgi pirms Ēnu dienām, kas 
norisinājās visā Latvijā, devos cie-
mos pie Lazdonas pamatskolas 2., 
4. un 5. klases, lai stāstītu par avīzes 
redaktores darbu un to, kā top avīze. 
Šī nedēļa skolēniem noteikti bija 
interesanta, jo bija projektu nedēļa, 
kurā varēja uzzināt un apgūt daudz 
ko jaunu. Prieks, ka arī man izdevās 
skolēnus uzrunāt un pastāstīt vēl 
nedzirdētas un parādīt neredzētas lie-
tas. Sarunas laikā skolēni iepazinās 
ar avīzes plānošanas procesu, korek-
tores un maketētājas darbu, kā arī 
uzzināja, kas ir makets un aplūkoja 
to dzīvē. Kas zina, varbūt arī šeit aug 
kāds avīzes vai žurnāla redaktors?!

Cesvaines novada skaistās ainavas 
arī šogad ir pamudinājušas organizēt 
foto parādi. Šī gada tēma – „Mans 
novads nokrāsās”. Ikviens aicināts 
iesūtīt līdz 10 foto uz e-pastu: kris-
tine.vilcina@cesvaine.lv vai atnest 
elektroniskā formātā uz redakciju 
Pils ielā 1A, Cesvainē. Aicinājums 
zem katra foto pievienot aprakstu, 
kur un kad foto iemūžināts. Visi 
iesniegtie foto tiks ievietoti www.
cesvaine.lv mājaslapā foto galeri-
jas sadaļā, kur tos varēs vērtēt. Jau 
šobrīd foto galerijā ir apskatāmi 
un vērtēšanai nodoti gandrīz 50 ie-
sniegtie foto ar Cesvaines novada 
ainavām. Ņemot vērā balsojumu 
foto galerijā un žūrijas vērtējumu, 
tiks izvēlētas labākās, kuras izvietot 
foto parādē domes atjaunotajā zālē. 
Foto parāde būs arī kā simboliska 
atklāšana domes ēkai pēc remontdar-
biem. 

Nākamais „Cesvaines Ziņu” nu-
murs iznāks 21. martā.

Saulainu pavasara gaidīšanas laiku 
vēlot – 

Kristīne Vilciņa

cesvainietis Juris Kopcis.
Savstarpēji sarunājoties un uz-

klausot katra piensaimnieka viedokli 
par kooperatīva nepieciešamību, tika 
nolemts rīkot nākamo tikšanos pēc 
pāris nedēļām, uzaicinot darbojošos 
kooperatīva pārstāvi. Tomēr, lai 
varētu runāt par Cesvaines novada 
piensaimnieku kooperatīva izveidi, 
katram zemniekam ir uzdots mājas 
darbs līdz nākamajai tikšanās reizei – 
jāaprēķina, kāds ir aptuvenais pie-
na daudzums, ko varētu realizēt ar 
kooperatīva starpniecību un vai tas 
varētu būt izdevīgi.

Kristīne Vilciņa, autores foto

Māris Rauda piensaimniekiem pastāstīja par kooperatīva izveides 
priekšnosacījumiem

Cesvainē koncertē pasaules mūzikas stilā
Ir pierasts, ka Cesvaines jaunieši 

pēc skolas pabeigšanas dodas 
pasaules ceļos. Ne vienmēr mēs 
spējam izsekot viņu panākumiem un 
sasniegumiem, taču mūs tas interesē. 
Tā šoreiz aicināju cesvainieti  Latvīti 
Cirsi (Podiņu) ar draugiem, kuri 
apvienojušies ansamblī “Vētras sai-
tes”, muzicēt cesvainiešiem. Latvīte 
pabeidza Madonas mūzikas skolas 
kokles klasi, pēc tam  arī Jāzepa Vītola 
Latvijas mūzikas akadēmiju. Šobrīd 
strādā par kokles spēles skolotāju, 
taču radoši darbojas, muzicējot pati 
un kopā ar domu biedriem.  Sakarā 

ar jaunā kompaktdiska “Teātra 
krustojums” ieskaņojumu ansamblis, 
kurā muzicē profesionāļi,  kļuva 
pazīstamāks plašākai sabiedrībai. 
Cesvaines koncertā kopā ar 
koklētāju Latvīti (elektriskā kokle) 
muzicēja Ģirts Pavēnis (ģitāra), 
Jānis Cīrulis (džamba), Ansis Klucis 
(kontrabass). Fonā bija redzams 
nofilmēts ielas krustojums, kur 
atrodas teātris un ansambļa mājvieta. 
Tas radīja klausītājos dažādas 
papildu asociācijas. Apvienot domu 
biedrus, kuri gatavi muzicēt pavisam 
netradicionālā veidā, šķiet, nemaz 

nav viegli. Kokli 
parasti uztveram kā 
latviešu nacionālo 
instrumentu, taču 
apvienojumā ar ģi-
tāru, džambu un 
kontrabasu rodas 
pavisam citas 
asociācijas. Šādi 
apvienot dažādu 
tautu nacionālos 
instrumenrus, rit-
mus un raksturīgās 
melodijas  pasaulē 
pēdējā laikā ir ļoti 
populāri. Radās 
grūtības noteikt sti-
lu, kādā ansambļi 
muzicē. Ir klasiskā 
džeza ritma iezī-
mes, dažādu tautu 
nacionālo instru-
mentu lietojums, 
tiek aranžētas da-
žādu tautu melodijas u.c., tāpēc 
šādu muzicēšanas veidu pieņemts 
saukt par Pasaules mūziku. Pārsvarā 
dzirdējām Ģirta Pavēņa un Latvītes 
Cirses kompozīcijas, kā arī latviešu 
un somu tautas melodiju apdares. 
Ar sociālo tīklu palīdzību draugi bija 
pamatīgi izpētījuši Cesvaines norises 
un  visi skaņdarbi savdabīga humora 
veidā tika kādam  veltīti. Latvītes 

solo uz etnogrāfiskās kokles izraisīja 
vēlmi nākotnē noteikti uzaicaināt  
viņu sniegt cesvainiešiem solo 
koncertu. Zēlē bija daudz cilvēku, 
kuri ar ovācijām uzņēma mūziķus. 
Gribas  koncertā dzirdēto apzīmēt  ar 
vienu vārdu – skaisti!

Inta Stiene, 
foto no personīgā arhīva

No kreisās: Latvīte Cirse (Podiņa) Ģirts Pavēnis, 
Ansis Klucis, Jānis Cīrulis
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Pārskats par Cesvaines novada domes 2012. gada budžeta plāna izpildi Cesvainē 2013. gada 7. janvārī (sēdes protokols Nr. 1, 3#)

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2012. gadā latos
Klasifikācijas 

kods Nosaukums Ieņēmumi 
(latos)

 PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi) 2 214 588
 FINANSĒŠANA 234 833
 Naudas atlikums gada sākumā 98 783
 Aizņēmumi 136 050
 t.sk. Kredītsaistību palielinājums 184 165
        Kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa) 48 115

 IEŅĒMUMI (I+II+III+IV) 1 979 755
 I Nodokļu ieņēmumi 694 006

01.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums                                     7 127

01.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis   614 376

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 47 168
04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 4 877
04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi   14 920
04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi     458
04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem kārtējā  gada ieņēmumi    4 558
04.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem iepriekšējo gadu parādi    522
 II Nenodokļu ieņēmumi 19 868

08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē 
(Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs   88

09.5.1.1. Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšana    1 433

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās                                541
09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu                                          108
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības                                          120
10.1.9.0. Pārējie naudas sodi                                                         2 500
12.3.9.0. Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi                                                 160
12.3.9.2. Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu                                  20
12.3.9.9.0 Veselības apdrošināšana                                                        1 593
12.3.9.9.0 Pārējie ieņēmumi                                                                 4 641
12.3.9.9.0 Sieviešu tiesību institūta projekts “Senioru ceļš”                           0
12.3.9.9.0 Ieņēmumi Cesvaines tautas teātrim                                             100
12.3.9.9.0 K.N.H.M. fonds- projektu finansēšana                                            3 459
12.3.9.9.0 Live Brass jubilejas koncertprogramma Cesvaines pilī 28.07.2012.   340
13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas                                  3 800
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas                                           168
13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas    797
 III Transfertu ieņēmumi 1 127 064
18.6.1.0.1 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai- mūzikas un mākslas skola  29 862
18.6.1.0.3 Dotācija brīvpusdienām                                                            3 737
18.6.1.0.5 Dotācija par bērniem bērnu namos                                              12 000
18.6.1.0.6 Dotācija par iemītniekiem pansionātos                                          6 000

18.6.2.0.1 No Labklājības ministrijas ieskaitītā dotācija par GMI un dzīvokļa pabalsta 
atmaksu    18 552

18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti  873

18.6.2.0.2 Mērķdotācija bibliotēku nodrošināšanai ar bezmaksas internetu un datoru 
izmantošanu  823

18.6.2.0.3 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai-vidusskolas  pedagogi   272 306
18.6.2.0.4 Mērķdotācija izglītības pasākumiem- internātpamatskolas pedagogi 133 864

18.6.2.0.5 Mērķdotācija izglītības pasākumiem-dotācija pārējiem izdevumiem 
internātpamatskola 140 226

18.6.2.0.6 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai -5.,6.gad.apmācībai                      22 980
18.6.2.0.7 Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei                                             1 169
18.6.2.0.8 Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem                                  1 695

18.6.3.0.1
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanās izdevumu transferti ārvalstu 
finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm-dabas 
zinātņu projekts internātpamatskola                                              

1 336

18.6.3.0.2 Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanās izdevumu transferti ārvalstu finanšu 
palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm-Comenius projekts 641

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda     335 810

18.6.4.0.1 PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu                                  9 872
18.6.9.0.1 Vides ministrija-maksājums energoefektivitātes paaugstināšanas projektam 14 212
18.6.9.0.2 Kultūrkapitāla fonds-pils mākslinieciskā izpēte un inventarizācija  500
18.6.9.0.3 Kultūrkapitāla fonds -pils terašu gleznojumu glābšanas programma    1 000
18.6.9.0.4 Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija                                     4 000

18.8.1.1.1 Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai -plānošanas un attīstības projekts 1 850

18.8.1.1.2 Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai-kapacitātes projekts    4 909

18.8.1.1.3 Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai-nodarbinātība  14 281

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai                                  94 566
 IV Budžeta iestāžu ieņēmumi 138 817
21.3.5.1. Mācību maksa- mūzikas skola                                                  3 476
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām - ēdināšanas pakalpojumi                          44 709
21.3.5.3. Kafejnīcas ieņēmumi                                                          8 200
21.3.5.4. Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu                                1 153
21.3.5.5. Par ēdināšanu sociālās aprūpes nodaļā                                        5691
21.3.7.9.1 Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem -dome                                 24
21.3.7.9.2 Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem - internātskola                        0
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu-dome                                                787
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu -vidusskola                                          1 445
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu-sporta zāle                                           714
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu-kultūras nams                                         558
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu-sociālās aprūpes nodaļa                                1 869
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu-pils                                                    393
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu- Kraukļu skola                                        21
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu-mūzikas un mākslas skola                              74
21.3.8.1.1 Ieņēmumi par telpu nomu-internātpamatskola                                   8 559
21.3.8.3.1 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas-dome                                  39
21.3.8.3.2 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas-vidusskola                          891
21.3.8.3.4 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanu-mūzikas un mākslas skola  0
21.3.8.3.5 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas-internātpamatskola  263
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu                                                          822
21.3.9.1.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs-VSAA pensijas 39 199
21.3.9.1.2 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs-līdzfinansējums 4 028
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju                                                  3 474
21.3.9.4.3 Ieņēmumi par komunāliem maksājumiem - dome                                   218
21.3.9.4.4 Ieņēmumi par komunāliem maksājumiem-sociālās aprūpes centrs  289
21.3.9.4.5 Ieņēmumi par komunāliem pakalpojumiem-internātpamatskola    735
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem                                          85
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana -vidusskola                                                3 864
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana -internātpamatskola                                       644
21.3.9.9.0 Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi                                                   130
21.3.9.9.0 Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi                                                    11
21.3.9.9.0 Avīzes “Cesvaines Ziņas” ieņēmumi                                                654
21.3.9.9.0 Auto kursu ieņēmumi                                                            879
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Ķinderes)                                               102
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (A.Saulieša iela)                                        44
21.3.9.9.0 Ēdināšanas pakalpojumi-vidusskola                                             2 409
21.3.9.9.1 Ēdināšanas pakalpojumi-internātpamatskola                                       2 351
21.3.9.9.1 Veļas mazgāšana-internātpamatskola                                             13

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2012. gadā latos
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Dome 88025 54 026 0 29 562 0 0 171613
Zemes ierīkotājs 4324 236 0 2816 0 0 7376
Pils 22160 18421 4658 185 0 0 45424
Pašvaldības aģentūra 0 8500 0 0 0 0 8500
Būvvalde 0 4812 0 0 0 0 4812
Dome kopā: 114509 85995 4658 32563 0 0 237725
Grāmatvedība 37054 2992 0 0 0 0 40046
Vidusskola 399353 159133 23252 8356 0 25821 615915
Internātpamatskola 209202 92445 0 342 0 0 301989
Pirmsskola “Brīnumzeme” 130138 24086 419 40709 0 0 195352
Mūzikas un mākslas skola 56422 5595 0 1632 0 0 63649
Izglītība kopā: 832169 284251 23671 51039 0 25821 1216951
Sociālais dienests 26960 5326 0 0 52956 0 85242
Sociālās aprūpes nodaļa 50354 42775 0 2975 0 3920 100024
Grašu bērnu ciemats 0 0 0 0 0 12000 12000
Bāriņtiesa 10539 586 0 326 0 0 11451
Soc. aprūpe kopā: 87853 48687 0 3301 52956 15920 208717
Labiekārtošanas nodaļa 25318 38254 4737 14028 0 0 82337
Cesvaines siltums 0 0 0 5000 0 0 5000
Cesvaines komunālie 
pakalpojumi 0 0 0 28771 0 0 28771

Labiekārtošana kopā: 25318 38254 4737 47799 0 0 116108
Kultūras nams 30419 29205 3381 3104 0 0 66109
Kraukļu bibliotēka 10148 3957 0 1271 0 0 15376
Cesvaines bibliotēka 29251 7639 0 5034 0 0 41924

“Cesvaines Ziņas” 6876 1454 0 309 0 0 8639
Kultūra kopā: 76694 42255 3381 9718 0 0 132048
Algotie pagaidu sabiedriskie 
darbi pašvaldībā 1 094 0 0 0 11 652 0 12746

Pašvaldības kapacitātes 
stiprināšanas projekts 581 5 792 0 0 0 0 6373

Domes administrācijas 
ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana 

0 0 0 183 424 0 0 183424

Attīstības un plānošanas 
speciālistu piesaiste 4 329 0 0 0 0 0 4 329

Karaliskā Nīderlandes Viršu 
fonda finansētie projekti 0 3 461 0 0 0 0 3 461

Internātpamatskolas 
informatizācija 0 0 0 11 859 0 0 11859

Projekti kopā: 6 004 9 253 0 195283 11652 0 222192
Izdevumi kopā: 1142547 508695 36447 339703 64608 41741 2133741

Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem 0 0 0 0 0 0 0

Izdevumi pavisam kopā: 1142547 508695 36447 339703 64608 41741 2133741

1. pielikums

2. pielikums

Cesvaines novada domes speciālais budžets 2012. gadā latos
Atlikums 

01.01.2012. Ieņēmumi Izdevumi Atlikums 
01.01.2013.

Vides aizsardzības fonds  0 3707 1451 2256
Autoceļu fonds 2166 53018 53519 1665
Zivju fonds  0 32 0 32
Speciālais budžets kopā 2166 56757 54970 3953

3. pielikums
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Cesvaines novada pašvaldības 2012. gadā 
saņemtie un izlietotie ziedojumi latos

 Atlikums 
01.01.2012. Ieņēmumi Izdevumi Atlikums 

01.01.2013.
Ziedojumi 2011 13798 4973 10836

Cesvaines novada pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma 
centrs” 2012. gada ieņēmumi un izdevumi latos

 Atlikums 
01.01.2012.

Pašvaldības 
finansējums 

Pašu 
ieņēmumi 

Ieņēmumi 
kopā

Izdevumi 
atlīdzībai 

Izdevumi par 
precēm un 

pakalpojumiem 

Izdevumi 
kopā

PA „Cesvaines 
tūrisma centrs” 637 8500 9933 18433 12261 6644 18905

4. pielikums

5. pielikums

Cesvaines novada pašvaldības 
2013. gada budžets

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 16.pantu

1. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 
2013.gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu                    
1 760 495 latu apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.

2. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 
2013. gada pamatbudžeta izdevumu plānu                    
1 769 557 latu apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

3. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 
2013.gada speciālā budžeta ieņēmumu plānu         
50 859 latu apmērā un izdevumu plānu 54 812 latu 
apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.

4. Noteikt, ka Cesvaines novada dome ar 
lēmumu var piešķirt vienreizēju pabalstu no 
Cesvaines sociālā dienesta budžeta sadaļas 
„Sociālie pabalsti” saskaņā ar Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 35. panta otrās daļas 

nosacījumiem.
5. Cesvaines novada domē saņemtos ziedojumus 

izlieto saskaņā ar Cesvaines novada domes 
lēmumu.

6. Cesvaines novada pašvaldības 2013. gada 
pamatbudžeta izdevumu pozīciju „Līdzfinansējums 
kultūras un sporta pasākumiem Cesvaines novadā” 
izlieto saskaņā ar Cesvaines novada domes 
lēmumu.

7. Iestāžu vadītāji Nolikumā par pašvaldības 
gada budžeta sastādīšanu, apstiprināšanu un izpildi 
noteiktajā kārtībā sastāda iestāžu izdevumu tāmi 
un  iesniedz domē.

8. Iestāžu vadītāji piešķirto līdzekļu ietvaros 
nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu un 
racionālu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, 
lai nodrošinātu attiecīgo funkciju izpildi.

V.Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes pamatbudžeta 
ieņēmumu plāns 2013. gadam latos

Klasifikācijas 
kods Nosaukums

Gada 
plāns 
(latos)

 PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi) 1 770 196
 FINANSĒŠANA 9 701
 Naudas atlikums gada sākumā 80847
 Aizņēmumi -71146
 t.sk. Kredītsaistību palielinājums 0
        Kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa) 71146

 IEŅĒMUMI (I+II+III+IV) 1760495
 I Nodokļu ieņēmumi 694941

01.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa atlikums 6685

01.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis  625494

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi             42248
04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi    3900
04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi    11681
04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi    600
04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem kārtējā  gada ieņēmumi 3933
04.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem iepriekšējo gadu parādi 400
 II Nenodokļu ieņēmumi 16639

08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē 
(Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs 50

09.5.1.1. Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšana 1000

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās                                               500
09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu                                                     100
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības                                                    100
10.1.9.0. Pārējie naudas sodi                                                                    1400
12.3.9.2. Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu    80
12.3.9.9.0 K.N.H.M. fonds- projektu finansēšana                                                 2109
13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas    3600
13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 7700
 III Transfertu ieņēmumi 940728
18.6.1.0.1 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai- mūzikas un mākslas skola  30938
18.6.1.0.3 Dotācija brīvpusdienām                                                                  6200
18.6.1.0.6 Dotācija par iemītniekiem pansionātos                                                  3250
18.6.2.0.3 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai-vidusskola  179982
18.6.2.0.4 Mērķdotācija izglītības pasākumiem- internātpamatskolas pedagogi  101632

18.6.2.0.5 Mērķdotācija izglītības pasākumiem-dotācija pārējiem izdevumiem internātpa
matskolā                       92304

18.6.2.0.6 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai -5.,6.gad.apmācībai      19896
18.6.2.0.7 Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei                                                    1800
18.6.2.0.8 Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem   1695

18.6.3.0.2 Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanās izdevumu transferti ārvalstu finanšu 
palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm-Comenius projekts  2100

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda         319158

18.6.4.0.1 PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu   9152
18.6.9.0.1 Vides ministrija-maksājums energoefektivitātes paaugstināšanas projektam   41991
18.6.9.0.5 Mērķdotācija novadu pašvaldībām (97% līmeņa nodrošinājums)   21070

18.6.9.0.6 Mērķdotācija Latvijas-Šveices sadarbības programmai-Atbalsts ugunsdrošības 
pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs 11480

18.8.1.1.3 Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai-nodarbinātība   13080

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai    85000
 IV Budžeta iestāžu ieņēmumi 108187
21.3.5.1. Mācību maksa- mūzikas skola  3060
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām - ēdināšanas pakalpojumi   34000
21.3.5.3. Kafejnīcas ieņēmumi  7000
21.3.5.9.4 Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu  500

21.3.7.9. Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 
pakalpojumiem 15

21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu-dome                                                       700
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu -vidusskola            800
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu-sporta zāle                    500
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu-kultūras nams   500
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu-sociālās aprūpes nodaļa   1424
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu-pils                            150
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu- Kraukļu skola   25
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu-mūzikas un mākslas skola 48
21.3.8.1.1 Ieņēmumi par telpu nomu-internātpamatskola  5000
21.3.8.3.2 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas-vidusskola   700
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu                                                       800
21.3.9.1.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs-VSAA pensijas 38000
21.3.9.1.2 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs-līdzfinansējums  3600
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju    3000
21.3.9.4.3 Ieņēmumi par komunāliem maksājumiem - dome 100
21.3.9.4.4 Ieņēmumi par komunāliem maksājumiem-sociālās aprūpes centrs   170
21.3.9.4.5 Ieņēmumi par komunāliem pakalpojumiem-internātpamatskola 400
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana -vidusskola                                                   3000
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana -internātpamatskola         400
21.3.9.9.0 Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi   135
21.3.9.9.0 Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi               10
21.3.9.9.0 Avīzes “Cesvaines Ziņas” ieņēmumi                730
21.3.9.9.0 Auto kursu ieņēmumi                        800
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Ķinderes)          80
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (A.Saulieša iela)                         40
21.3.9.9.0 Ēdināšanas pakalpojumi-vidusskola                      1000
21.3.9.9.1 Ēdināšanas pakalpojumi-internātpamatskola  1500

Cesvaines novada domes pamatbudžeta 
izdevumu plāns 2013. gadam

 1000 
Atlīdzība 

2000   
Preces un 
pakalpo-

jumi 

4000 
Procentu 
izdevumi

5000 
Pamatka- 

pitāla 
veidošana

6000 
Sociālie 
pabalsti

7000 
Tran-
sferti

Izdevumi 
kopā

Dome 81764 66 538 3419 505 0 0 152226
Būvvalde 0 5153 0 0 0 0 5153
Vēlēšanu komisija 3303 379 0 0 0 0 3682
Dome kopā: 85067 72070 3419 505 0 0 161061
Grāmatvedība 36839 4531 0 500 0 0 41870
Vidusskola 344109 169793 21283 4400 0 28000 567585
Internātpamatskola 152956 53079 0 200 0 0 206235
Pirmsskola “Brīnumzeme” 128167 26267 1815 1000 0 0 157249
Mūzikas un mākslas skola 56838 5927 0 1000 0 0 63765
Izglītība kopā: 718909 259597 23098 7100 0 28000 1036704
Sociālais dienests 30397 5149 0 450 55325 0 91321
Sociālās aprūpes nodaļa 73441 55095 0 3733 0 3800 136069
Bāriņtiesa 13074 1640 0 300 0 0 15014
Soc. aprūpe kopā: 116912 61884 0 4483 55325 3800 242404
Labiekārtošanas nodaļa 29131 49047 4942 5700 0 0 88820
Cesvaines siltums 0 0 0 5000 0 0 5000
Labiekārtošana kopā: 29131 49047 4942 10700 0 0 93820
Kultūras nams 32182 33203 3618 0 0 0 69003
Kraukļu bibliotēka 9783 5806 0 1500 0 0 17089
Cesvaines bibliotēka 29356 8046 0 3100 0 0 40502
Pils 27101 23280 4236 0 0 0 54617
Pašvaldības aģentūra 0 9000 0 0 0 0 9000
“Cesvaines Ziņas” 6961 1655 0 0 0 0 8616
Kultūra kopā: 105383 80990 7854 4600 0 0 198827
Algotie pagaidu sabiedriskie 
darbi pašvaldībā 1 176 0 0 0 13 600 0 14776

Karaliskā Nīderlandes Viršu 
fonda finansētais projekts 
“Sabiedrība ar dvēseli”

0 2 109 0 0 0 0 2109

Mūžizglītības programma-vi-
dusskolas sadraudzības projekts 0 2 100 0 0 0 0 2 100

Ugunsdrošības pasākumi 
internātpamatskolā 0 756 0 12 000 0 0 12756

Projekti kopā: 1 176 4965 0 12000 13600 0 31741
Izdevumi kopā: 1056578 528553 39313 39388 68925 31800 1764557

Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem 0 5000 0 0 0 0 5000

Izdevumi pavisam kopā: 1056578 533553 39313 39388 68925 31800 1769557

V. Špats, domes priekšsēdētājs

 Atlikums 01.01.2013. Ieņēmumu plāns Izdevumu plāns
Vides aizsardzības fonds 2256 3000 5256
Autoceļu fonds 1665 47835 49500
Zivju fonds 32 24 56
Speciālais budžets kopā 3953 50859 54812

Cesvaines novada domes speciālā budžeta 
plāns 2013. gadam latos

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 3 
Cesvainē 2013. gada 30. janvārī (sēdes protokols Nr.3, 3.§)
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IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Aud man svārkus, māmuliņa,
Krāsainiem dzīpariem,
Lai es eju vizēdama
Kā saulīte uzlekdama. 
Ar šādu motivāciju kopā ar 

pirmsskolas skolotājām 10. janvārī 
grupā „Bitīte” risinājās tematiskais 
pasākums, kurā skolotājas Lindas 
vadībā bērni ar kustībām izspēlēja     
M. Kļavas stāstu „Snieg”. 

Tad es – skolotāja Ilze – aicināju: 
Nāciet, bērni, pie manis 
Vakariņu vakarēt,
Man deg spoža vaska svece
Dēļu grīdu istabiņā.
Vakarējot minējām mīklas, tinām 

kamolus, ar skolotājām vijām pīnītes, 
dejojām un sagaidījām Sandas opi – 
Jāni, kurš ar mums gan dziedāja, gan 
parādīja plēstos skalus, gan iemācīja 
siet zaru slotas. Kā mūs tas interesēja! 
Spēlējām viņa bungas – visi bijām 
sajūsmā!

Bērnus interesēja arī senais lukturis 
un vērpjamais ratiņš. Izgaršojām svaigu 
ceptu kāli, tad Terēze, Undīne, Ralfs, 
Brunis, Madara, Sanda un Aleksan-
dra skandēja latviešu tautasdziesmas 
par apģērbiem. Pasākuma noslēgumā 

„Modes skate”, kur bērni rādīja vecāku 
sarūpētās siltās rakstainās zeķes, 
dūraiņus, cepures, jakas, džemperus 
un pat „Hello Kitty” komplektus. Tas 
bija nopietns darbietilpīgs iepriekšējais 
darbs grupas kolektīvam. Bērnam 
bagātinošs valodu un atmiņu rosinošs 
pasākums. Paldies par sadarbību 
vecākiem un kolēģēm!

Ilze Ozoliņa, skolotāja

Pirmsskolā „Brīnumzeme”
Izmantojiet 

iespējas!

Turpinājums no janvāra „Ces-
vaines Ziņu” numura. Noslēgums.

Ceturtdiena, 18. oktobris
Pēdējā mācību diena. Dodamies 

uz „Titu Maiorescu” pamatskolu. 
Pie skolas dežūrē drošības dienesta 
cilvēki uniformās, kuri sargā skolu 
no nepiederošu personu iekļūšanas 
tajā. Arī šajā skolā mūsu gidi ir 
bērni, kuriem angļu valoda nesagādā 
grūtības. Uz īsu brīdi apmeklējam 
dažas mācību stundas, pēc tam 
tiekamies ar skolas administrāciju 
un pārrunājam dažādus kvalitātes 
vadības jautājumus. Sagatavots 
īss rumāņu tautisko deju koncerts. 
Dejotāji ģērbti nacionālajos tērpos. 

Apmeklētajās Rumānijas skolās 
sākumskolas vecuma bērniem 
ir skolēnu formas, vecāko klašu 
skolēniem ir prasība, lai apģērba 
augšdaļa būtu baltā krāsā. Vienotas 
prasības apģērbam atstāj patīkamu 
un pieklājīgu iespaidu. 

Noslēgumā ir palicis pēdējais 
darbs – jānoformē grupas atskaite. Tā 
kā esam katru dienu cītīgi strādājuši, 
darbs veicas ātri un pusdienlaikā esam 
pabeiguši, varam saņemt sertifikātus 
par piedalīšanos šajā lieliskajā un 
vērtīgajā mācību braucienā. Vēlos 
īpaši pateikties brauciena organiza-
torei Gabrielai Subai, jo viss patiešām 
bija priekšzīmīgi sagatavots, turklāt 
šoreiz nekas nebija pārspīlēts, arī 
brīvā laika iespējas tika nodrošinātas. 
Iesaku visiem izmantot šādu vai 
līdzīgu projektu iespējas, jo šāda 
pieredzes apmaiņa veicina personis-
ko izaugsmi, palīdz izbēgt no ikdie-
nas rutīnas, ļauj strādāt radošāk un 
brīvāk, turklāt tiek iegūti draugi jeb 
iespējamie nākotnes sadarbības part-
neri visās Eiropas malās. Vienmēr 
esmu patīkami pārsteigts, sadarbo-
joties ar Valsts izglītības attīstības 
aģentūras Mūžizglītības programmas 
darbiniekiem, jo vienmēr tiek snieg-
ta iespējami plaša informācija par 
visām projektu iespējām, pieteikumu 
un atskaišu aizpildīšanu, izsmeļošas 
atbildes uz visām vēstulēm tiek saga-
tavotas maksimāli īsā laikā. 

Būšu priecīgs, ja mans mācību 
brauciena apraksts sniegs priekšstatu 
par notiekošo Eiropas Savienības 
mobilitāšu projektos un tas pamudinās 
iesaistīties citus cilvēkus.

Didzis Baunis, 
Cesvaines vidusskolas direktors 

Visi olimpiādes dalībnieki saņēma atzinības rakstus par piedalīšanos olimpiādē un dāvanas

Vakarējot bērni iepazinās ar 
dažādām senām lietām

Grupā „Bizmārīte” no 28. janvāra 
– 1. februārim notika vecāku nedēļa. 
Vecākiem bija iespēja vērot bērnus dar-
bojoties dažādās nodarbībās.

Paldies vecākiem par atsaucību, ka 
rada iespēju būt ar mums kopā, dar-
boties ar bērniem.

Šo darboties prieku kopā ar bērniem 
izbaudīja Markusa, Marisa, Egijas, 
Artūra, Pētera, Roberta Š., Evelīnas, 
Lindas, Ričarda mammas, Klintas tētis, 
Leldes omīte.

Ilga Rumpe, skolotāja

Vecāku nedēļas ietvaros bērni darbojās kopā ar vecākiem

Zīlītes lomā iejutās Mārtiņa mamma Sarmīte Grīnberga, savukārt
 žagatas – Jurģa un Jēkaba mamma Antra Āboltiņa

30. janvārī grupā „Skudriņa” no-
tika tematiskais pasākums „Sīki 
putni čivināja”, kuru vadīja ne tikai 
skolotājas, bet arī zīlīte Zuzīte – Mārti-
ņa mamma Sarmīte Grīnberga – un 
žagata Žanna – Jurģa un Jēkaba mam-
ma Antra Āboltiņa.

Bērni prezentēja kopīgi ar vecākiem 
uzzīmētos un iemācītos dzejoļus, 
latviešu tautasdziesmas, ticējumus un 
mīklas par putniem ziemā, kopīgi ar 
Zuzīti un Žannu iejutās putnu lomās, 
dziedāja pazīstamu melodiju putnu 
valodā, to ritmizēja ar šeikeriem, 

kociņiem un dejoja, izlika no dabas 
materiāliem – kadiķu ogām, sēklām, 
pupām, kociņiem – putnu barotavas un 
putnu siluetus, pārrunāja par putniem 
nometniekiem un viesiem, kā arī par 
palīdzību putniem ziemā.

Prieks, pozitīvas emocijas mijās ar 
praktisku darbošanos pasākuma laikā.

PALDIES JURĢA, JĒKABA 
UN MĀRTIŅA MAMMĀM PAR 
KOPĪGU SADARBĪBU! 

Jana Medniece, Sandra Āriņa, 
grupas skolotājas

Trešo klašu olimpiāde latviešu valodā un matemātikā
23. janvārī Cesvaines vidusskolā 

pulcējās 36 trešo klašu skolēni un 
viņu skolotājas no Madonas, Lubānas, 
Cesvaines  un Varakļānu novada. 
Trešklasnieki rādīja prasmes latviešu 
valodā un matemātikā, kā tikt galā 
ar grūtākas pakāpes uzdevumiem. 

Kamēr skolēni rakstīja olimpiādes 
darbus, skolotājas piedalījās seminārā 
un dalījās pieredzē par lasītprasmes 
veicināšanu sākumskolā. Diemžēl 
nākas secināt, ka skolēnu lasītprasme 
lielākā mērā ir atkarīga no tradīcijām 
ģimenē. Ja lasa vecāki, patīk lasīt arī 

viņu bērniem.
Kad skolēni bija veiksmīgi tikuši 

galā ar savu galveno uzdevumu, viņus 
gaidīja skolotājas Vita Krūmiņa, 
Ērika Aļeksejeva un Sarma Kurme. 
Radošajās darbnīcās skolēni zīmēja, 
dziedāja un jautri rotaļājās. Skolotājas 

aktīvi iesaistījās darbu labošanā. 
Priecēja skolēnu rezultāti. Visi 
skolēni saņēma atzinības rakstus par 
piedalīšanos olimpiādē un dāvanas. 
Cesvaines vidusskolu pārstāvēja 3. a 
klases skolēni Madara Adamkoviča, 
Jānis Šņucītis (skolotāja Dina Tēber-
ga) un 3.b klases skolēni Margrieta    
Anna Apfelberga, Aiga Šteinberga 
(skolotāja Inese Mickeviča).  Priecēja 
visu skolēnu sasniegumi, bet īpašs 
prieks par Jāņa Šņucīša iegūto otro 
vietu matemātikas olimpiādē, kad 
tikai puspunkts viņu šķīra no pirmās 
vietas. Madara Adamkoviča saņēma 
atzinību latviešu valodas olimpiādē. 
Paldies skolotājām par rūpīgu ikdie-
nas darbu, jo tikai tā var sasniegt labus 
rezultātus.

Liela pateicība mūsu sponsoram Il-
varam Āboliņam, jo tikai ar viņa atbal-
stu visiem skolēniem bija iespējams 
sagādāt dāvanas. Paldies visām 
sākumskolas skolotājām par ieguldīto 
darbu olimpiādes organizēšanā, 
Cesvaines vidusskolas direktoram 
Didzim Baunim, saimniekam Alvim 
Duplinskim par atbalstu un skolas 
saimniecēm par gardajām pusdienām. 
Paldies arī skolotājām Vitai Krūmiņai, 
Ērikai Aleksejevai un Sarmai Kurmei 
par radošo darbnīcu vadīšanu.

Trešklasniekiem vēlam centību  
ikdienas darbā un sasniegumus 
turpmāk. 

Ginta Libeka, starpnovadu 
sākumskolas MA vadītāja 
Foto no personīgā arhīva
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• Atbalstīja J.V. dalību Eiropas 
čempionātā vieglatlētikā pie-
augušajiem Gēteborgā, Zviedrijā, 
piešķirot Ls 350,00 no domes 
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem.

• Izdeva saistošos noteiku-
mus Nr.3 „Cesvaines novada 
pašvaldības 2013. gada budžets”.

• Apstiprināja Cesvaines novada 
pašvaldības ceļu un ielu fonda 
vidējā termiņa programmu 2013.-
2015.gadam.

• Apstiprināja Cesvaines 
sociālā dienesta Sociālās aprūpes 
nodaļas viena klienta uzturēšanās 
izmaksu tāmi 2013. gadā latos 
un noteica 2013. gadā par uztu-
rēšanos pansionātā maksu Ls 56 
Cesvaines novadā deklarētajiem 
iedzīvotājiem.

• Apstiprināja Cesvaines 
vidusskolas un  pirmssko-
las „Brīnumzeme” audzēkņu 
uzturēšanas izmaksu izdevumu 
tāmi 2013. gadā latos.

• Izdarīja grozījumus domes 
administrācijas amata vienību 
sarakstā, grozot amata vienību 
likmes un nosakot amatalgas 
administrācijas darbiniekiem.

• Atļāva Sociālā dienesta vadītā-
jai izveidot jaunu amatu vienību, 
grozīt aprūpētāja un mantziņa    
amatalgu un amatu vienību likmes.

• Atļāva Cesvaines bibliotēkas 
vadītājai samazināt vienu amata 
vienību un grozīt amatalgu.

• Atļāva Kraukļu bibliotēkas 
vadītājai palielināt amata vienību.

• Atļāva kultūras nama vadītājai 
palielināt divas pamatvienības, sa-
mazināt vienu pamatvienību un iz-
veidot vienu jaunu pamatvienību.

• Atļāva vidusskolas direktoram 
palielināt viena amata vienību.

• Apstiprināja pašvaldības kus-
tamā īpašuma – demontējamās 
estrādes – metāllūžņu izsoles re-
zultātus.

• Ievēlēja Ināru Puķīti par SIA 
„Cesvaines komunālie pakalpoju-
mi” valdes locekli uz trim gadiem 
no 2013. gada 16. februāra un no-
teica mēnešalgu, ko veido Centrā-
lās statistikas pārvaldes oficiālajā 
statistikas paziņojumā publicētā 
valstī strādājošo iepriekšējā gada 
mēneša vidējā darba samaksa un 
tai piemērojamais koeficients.

• Nolēma, ka Cesvaines no-
vada teritorijas plānojuma 2008.-
2020.gadam grozījumu izstrāde 
pabeidzama saskaņā ar Ministru 
kabineta 2012. gada 16. oktobra 
noteikumiem Nr.711 „Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” un 
grozīja domes 2011. gada 10. ok-
tobra domes sēdē Nr.13 ar lēmumu 
6.3. apstiprināto Darba uzde-
vumu Cesvaines novada teritori-
jas plānojuma 2008.-2020.gadam 
grozījumu izstrādei un izteikt to 
jaunā redakcijā. 

• Apstiprināt Cesvaines novada 
pašvaldības zemes īpašumu un  
lietojumu sarakstu uz 2012. gada 
1.novembri.

• Mainīja nekustamajam īpa-
šumam nosaukumu.

• Izdeva saistošos noteiku-
mus Nr.4 „Par atvieglojumiem 
ēdināšanas izdevumu samak-
sai Cesvaines novada vispārējās 
izglītības iestāžu obligātā skolas 
vecuma bērniem”.

2013. gada 
30. janvāra 
domes sēdē:

Cesvaines novada pašvaldības 2013. gada budžeta 
paskaidrojuma raksts

Cesvaines novada pašvaldības 2013.
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 „No-
likums par pašvaldības gada budžeta 
sastādīšanu, apstiprināšanu un izpildi”. 
2013.gada budžets dod iespēju do-
mei uzturēt pašvaldības pakļautības 
institūcijas. Naudas līdzekļiem nedaudz 
palielinoties, tas dod iespēju ne tikai 
izdzīvot, bet nedaudz ieguldīt arī 
attīstībā. 

Lai sastādītu 2013. gada budžetu, tika 
ņemts vērā fakts, ka valsts garantē Ls   
625 494 no iedzīvotāju ienākuma nodok-
ļa un pašvaldības finanšu izlīdzināšanas 
fonda Ls 319 158. Pie tam, šogad valsts ir 
piešķīrusi arī mērķdotāciju Ls 21 017, lai 
nodrošinātu ieņēmumu bāzi 97% līmenī 
no nepieciešamā finansējuma, kopumā 
tas ir par Ls 15 483 vairāk nekā 2012. 
gada pašvaldības budžeta izpilde.

Naudas summa, kas ir pašu ieņēmumi 
un par kuriem mēs varam lemt, kā tos 
izmantot, ir Ls 1 203 832, savukārt 
mērķfinansējums Ls 552 107. Atlikums 
budžetā uz 2013. gada 1. janvāri  ir  Ls   
80 847. Kopā tas sastāda Ls 1 836 786.

2013.gadā turpinās valsts finansējuma 
samazinājums atsevišķām pozīcijām, 
piemēram, ceļu fondam no Ls 53 018 uz 
Ls 47 835.

Pašvaldības budžeta ieņēmumu 
daļā norādīts naudas līdzekļu atli-
kums pamatbudžetā gada sākumā – Ls                    
80 847, naudas atlikums speciālajā 
budžetā Ls 3953, ziedojumu konta atli-
kums Ls 10836.

Kopumā pašvaldība 2013. gadu sa-
gaidīja labā finansiālā stāvoklī, jo 2012. 
gada plānotās finanšu saistības mēs 
bijām izpildījuši. Savukārt fiziskās un 
juridiskās personas pašvaldībai gadu mijā 
bija parādā Ls 33 880, no tā nekustamā 
īpašuma nodoklis Ls 18 817.

2013.gada budžeta naudas līdzekļu 
pieaugumu ir paredzēts izlietot dažādu 
darbu realizēšanai pašvaldībā – Ls 6 000 
brīvpusdienām trūcīgo un daudzbērnu 

ģimeņu bērniem, Ls 1 800 mācību 
grāmatu un Ls 4 400 mācību līdzekļu, 
t.sk., darba burtnīcu iegādei izglītības 
iestādēs, Ls 20 000 sniega tīrīšanai no 
pamatbudžeta, Ls 6 000 estrādes vietas 
sakārtošanai pēc karkasa demontēšanas, 
Ls 5 000 bērnu laukuma ierīču iegādei, Ls 
1 000 pamatlīdzekļu (t.sk. mūzikas instru-
mentu) iegādei mūzikas un mākslas skolā. 
2013.gadā ir palielināta daļa zemāko 
atalgojumu, uz vasaras mēnešiem izvei-
dota amata vieta „kārtībnieks”, paredzēts 
finansējums bērnu vokālajam ansam-
blim. Plānots pabeigt administratīvās 
ēkas iekštelpu remontu; kultūras un spor-
ta pasākumu organizēšanas atbalstam 
paredzēti Ls 1 500, zirgu sporta svētku 
atjaunošanas finansējums ir Ls 3000. 
Plānoti arī dažādi citi finansiāli mazāk 
ietilpīgi darbi.

2013. gadā plānotā sociālo pabalstu 
summa ir Ls 61 325, samazinājies ir 
paredzētais pabalsts garantētajam iztikas 
minimumam.

Pašvaldības budžetā izdalīti pro-
jekti, tos 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) „Atbalsts ugunsdrošības pasāku-
miem pašvaldību vispārējās izglītības 
iestādēs” (Latvijas Šveices sadarbības 
programma).

3) Nīderlandes karaliskā Viršu fonda 
projekts „Sabiedrība ar dvēseli”.

4) Mūžizglītības programma (CO-
MENIUS).

5) „Ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu attīstība Cesvainē” (ūdensvadu 
un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 
Cesvainē – otrā kārta, Kohēzijas fonds).

Projektiem budžetā kopumā atvēlēti 
Ls 26 660. Projektu realizācijas gaitā 
summas, iespējams, var tikt precizētas. 
Pašvaldības budžetā projektiem ir plānota 
jau maksimāli nepieciešamā pašvaldības 
finansējuma daļa.

Tāpat kā 2012.gadā, plānots SIA „Ces-

vaines siltums” pamatkapitālā ieguldīt 
Ls 5000, lai palīdzētu apmaksāt kredītu 
projekta „Siltumtrases rekonstruk-
cijas un siltummezglu izbūve Cesvaines 
pilsētā” īstenošanai, bet SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā 
jau 2012.gadā ieguldījām Ls 28 700 kā 
projekta „Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Cesvainē” līdzfinansējumu.

Finanšu līdzekļu sadalījums pašval-
dību institūcijām ir atspoguļots paš-
valdības budžeta skaitļu tabulās. Kop-
summā 2013.gada domes pamatbudžeta 
ieņēmumu daļas plāns ir Ls 1 760 495, 
bet izdevumu – Ls 1 769 557.

Budžeta izdevumu lielākā daļa Ls  
1 036 704 paredzēta izglītībai, savukārt 
sociālajai aprūpei Ls 242 404. Peda-
gogu darba samaksa ir plānota astoņiem 
mēnešiem, jo saskaņā ar likumu „Par 
valsts budžetu 2013. gadam” mērķ-
dotācija pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām paredzēta no gada 
sākuma līdz 31. augustam.

     Pašvaldības domes lēmējinstitūcijām 
un izpildinstitūcijām kopā Ls 161 061, 
bet kultūrai Ls 198 827. Kredītsaistību 
atmaksai no pamatbudžeta paredzēti 
Ls 110 459 (Ls 39 313 procentu mak-
sai, Ls 71 146 – pamatsummas at-
maksai. Kredītsaistību maksājumi ir 
palielinājušies saistībā ar pamatsummas 
atmaksas palielināšanos.

Sākot ar 2013. gadu, pašvaldībai ir   
desmit aizņēmumu līgumi:

1) Cesvaines pils labā spārna 
atjaunošanai ar atlikušo pamatsummu Ls 
87 440.

2) Skolas būvniecībai ar atlikušo pa-
matsummu Ls 148 700.

3) Ūdenssaimniecības projektam ar 
atlikušo pamatsummu Ls 60 344.

4) Cesvaines vidusskolas veikto darbu 
apmaksai ar atlikušo pamatsummu Ls 
277 712.

5) Tautas nama un bibliotēkas 
renovācijai ar atlikušo pamatsummu Ls 
28 713.

6) Energoefektivitātes palielināšana 
Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme” 
ēkai ar atlikušo pamatsummu Ls 17 058

7) Tautas nama ēkas rekonstrukcija, 
daļēji izbūvējot mansardu ar atlikušo pa-
matsummu Ls 86 325.

8) KPFI projekta „Energoefektivitātes 
paaugstināšana Cesvaines pašvaldības 
administratīvajā ēkā īstenošanai” ar 
atlikušo pamatsummu Ls 115 000.

9) Pirmsskolas ēkas apkures sistēmas 
vienkāršotā renovācija ar atlikušo pamat-
summu Ls 40 465

10) SIA „Cesvaines komunālie pakal-
pojumi” pamatkapitāla palielināšana ar 
atlikušo pamatsummu Ls 28 700.

Pašvaldība projektu realizācijas 
nodrošināšanai ir sniegusi galvojumus 
kapitālsabiedrību aizņēmumiem:

1) SIA „Cesvaines komunālie pakal-
pojumi” ūdenssaimniecības projekta 
realizācijai, kur neatmaksātā pamatsum-
ma ir Ls 60 404.

2) SIA „Cesvaines siltums” siltumtrases 
rekonstrukcijas un siltummezglu izbūvei 
Cesvaines pilsētā projekta īstenošanai, 
kur neatmaksātā pamatsumma Ls 52 000.

Speciālo budžetu veido vides 
aizsardzības fonds, autoceļu fonds un 
zivju fonds.

Autoceļu fonda ieņēmumi, kā jau 
iepriekš minēts, ir stipri samazināti un 
tie 2013.gadā ir Ls 47 835. Līdztekus 
budžetam tiek apstiprināta autoceļu fon-
da 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, piemēram, 2013.gadā 
paredzēts sniega tīrīšanu pilnībā samaksāt 
no pamatbudžeta un sākotnēji tas ir 
plānots Ls 20 000. Paredzēts sākt atjaunot 
ielu norādes pilsētā.

Vides aizsardzības fonda līdzekļi 
ir salīdzinoši nelieli – Ls 3 000 ie-
ņēmumos un Ls 5256 izdevumos un tie 
plānoti pasākumiem saistībā ar vides 
aizsardzību.

Kopumā speciālajā budžetā plānoti 
ieņēmumi Ls 50 859 (t.sk., zivju fonds) 
un izdevumi Ls 54 812.

V.Špats, domes priekšsēdētājs 
30.01.2013.

Dzejoļu krājuma „Šovakar” atvēršanas svētki
25. janvārī Okupācijas muzejā no-

tika dzejnieces un prozaiķes Andas 
Līces dzejoļu krājuma “Šovakar” at-
vēršana. Savukārt jau nedēļu vēlāk – 
31. janvārī grāmatas atvēršanas svētki 
notika tepat – Cesvaines pilī.

Janvāra pēdējā dienā Cesvaines pilī 
sanākuši mūsu pašu un kaimiņu novada 
cilvēki – dzejnieces Andas Līces talanta 
cienītāji. Vakara gaitā noskaņu rada 
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi, pūtēju orķestra dalībnieki, 
spēlējot saksofona, klarnetes un flautas 
mūziku. 

Dzejoļu krājuma atvēršanas svētkus 
dzejniece simboliski  iedala trīs daļās – 
dzejā un mūzikā, sarunā un saviesīgajā 
daļā. Šajā vakarā tiek lasīta dzeja, kas 
nav iekļauta grāmatā, bet pirms tiem – 
stāsts, kāpēc un kā tas radies. 

Pati dzejniece atklāj, kāpēc grāmatas 
nosaukums ir „Šovakar”. – Bija cits 
variants, bet tas nebija īstais. Pārlasot 
manuskriptu, ievēroju, ka divos dzejoļos 
parādās vārds šovakar. Šovakar tāpēc, ka 
grāmatas atvēršanas parasti notiek va-
karos, mēs arī lasām dzeju galvenokārt 
vakaros. Vakaros cilvēks ir emocionāli 
atvērts, viņš apmainās ar savām un kādām 
cita emocijām. Tāpēc man šķita, ka no-
saukums “Šovakar” skan labi, – dzejoļu 
krājuma nosaukumu skaidroja Anda 
Līce.  Grāmatas mākslinieks ir Rihards 
Delvers, kas ar dzejnieci strādājis pie 
grāmatas noformējuma. Uz grāmatas 
vāka ir bijusi vēlme radīt vakarīgu gais-
mu, novakari. Tāpēc izvēlēta tumši 
sarkanā krāsa, kas dzejniecei ir tuva un 

mīļa, jo tā ir arī Latvijas karogā. 
Sarunas laikā ar dzejnieci tiek uzdoti 

dažādi jautājumi, kur viena atbilde ved 
pie cita jautājuma apspriešanas. Anda 
Līce neslēpj sašutumu par jauniešiem, 
kas mūsdienās skolās ir tik noslogoti, ka 
neatliek laika nekam citam. Dzejniece 
ierosina skolā ieviest tādus mācību 
priekšmetus, kas skolā nav nosaukti 
vārdā – grāmatu lasīšana, klausīšanās, 

vizualizācija, tēlainā domāšana, 
asociatīvā domāšana, kas veicinātu gara 
un dvēseles pasauli. 

Kas ir tās ikdienas lietas un sīkumi, 
kas dzejnieci sajūsmina ikdienā? – Tās 
ir visvienkāršākās lietas – mazo lietu 
lielais skaistums. Mani vienmēr ieprieci-
na saule – esmu rīta un saules cilvēks. 
Ja ārā spīd saule, vienmēr atradīšu, ko 
darīt ārā. Smagi paciešu tumšās die-
nas, bet šajā laikā esmu iemācījusies 
sevi sasildīt – uztaisu pauzīti un uzvāru 
kafiju.  Šķiet, ikvienam interesē, kur 
dzejniekam rodas dzejoļi, kā tie tiek 
izdomāti, no kā tiek smelta iedvesma. 
Anda Līce stāsta, ka viņas dzejoļi paši 
atnāk un daži pat ir nosapņoti. Ir bijušas 
dienas, nedēļas un pat mēneši, kad ne-
kas nerakstās. Dzejnieces pirmais dze-
jolis uzrakstīts 26 gados un tas bijis par 
laiku Sibīrijā. –Atmiņas par Sibīriju 
esmu piemirsusi un šīs durvis pievērusi. 
Visam ir savs laiks. Man liekas, ka es tik 
daudz ar to esmu strādājusi! Jā, man bija 
egoistiska sajūta – pietiek! Bet tagad es 
gribu rakstīt pati kaut ko savu, domāt sa-
vas domas. Par laiku Sibīrijā ir uzrakstīti 
atmiņu kalni, uzņemti video materiāli, 
tagad ar to visu vajadzētu strādāt. No tā 
vajag radīt tādus materiālus kā „Likteņa 
līdumnieki”– filmas, ko rādīt vēstures 
stundās, jo grāmatās par šīm tēmām rak-
sta mazas rindkopas.

– Man bija neskaitāmas izdevības 
nebūt, aiziet bojā, nomirt, nosalt. Bet 
kāda roka visu laiku ir pār mani. Pasakos 
Dievam ik rītu, ka mani pamodinājis, jo 
cik daudz cilvēku nepamostas…

Kā lapas mēs esam –
Iesākumā tik pavasarīgi zaļi,
Iznākuši gaismā
Un palaisti savā vaļā.
Lieti un vēju bliezieni
Raksta uz mums
Savas piezīmes,
Vasaras rokrakstu slīpo
Rudens lasa un strīpo,
Līdz paliek tik vien,
Cik uzrakstīts katram
Uz spārniem.
(2012.12.12.)

Kristīne Vilciņa, autores foto

Dzejniece atklāj, ka viņu iepriecina 
visvienkāršākās lietas, bet 

vienmēr – saule

Dzejoļu krājumu „Šovakar” varēja 
iegādāties arī grāmatas atvēršanas 

svētkos 



� Cesvaines Ziņas

Olimpiskais čempions – par dzīvi
Janvāra noslēgumā, neilgi pirms 

atgriešanās Amerikā, Cesvainē pie 
vecvecākiem un citiem radiem viesojās 
Māris Štrombergs – divkārtējais un 
joprojām vienīgais olimpisko spēļu čem-
pions BMX riteņbraukšanā. Sportists 
piekrita sniegt interviju par savām 
gaitām „Cesvaines Ziņu” lasītājiem.

– Divi mēneši, ko pavadīju Latvijā, 
pagāja ļoti ātri. Novembris man bija brīvs, 
to pavadīju Amerikā, un, atbraucot uz 
šejieni, uzreiz sākās treniņi. Decembris 
paskrēja, kārtojot dažādas mediju lietas – 
gan intervijas, gan pasākumi... Daudz 
treniņu sanāca izlaist, jo vienkārši fiziski 
visu nevarēju paspēt. Latvijā bija ieradusies 
arī mana draudzene Nataša, taču viņu 
nekur daudz aizvest nepaspēju, jo pašam 
bija daudz darīšanu. Pēc Jaunā gada biju 
aizbraucis uz Slovākiju mazliet paslēpot 
kopā ar BMX-istiem. Tikmēr draudzeni un 
viņas māsu, kas tobrīd arī bija atbraukusi 
no Amerikas, izklaidēja BMX braucēja 
Riharda Veides draudzene. Viņas trijatā, 
kamēr es biju prom, paspēja apskatīt to 
visu, ko es nepaspēju parādīt. Arī sniegavīru 
uzcelt nepaspēju. Vecvecāku apciemojums 
ir tāda kā tradīcija, atbraucot uz Latviju. 
Bieži gan es šeit neesmu, tādēļ jāatbrauc 
ciemos, jāaprunājas, kopīgi jāpasmejas,– 
stāsta Māris Štrombergs. 

Vai tev ir kādas bērnības atmiņas, kas 
saistās ar Cesvaini?

– Bērnībā es uz šejieni braucu daudz 
biežāk. Atceros, kā reiz tētis ar brāli un 
vecotēvu kāva cūku. Biju maziņš, visu to 
redzēju un vēl tagad acu priekšā stāv, kā 
viņi viņu ķēra. 

Ļoti palikušas atmiņā tēva brāļa lauku 
mājas. Tajā laikā viņam bija zirgi, un es 
atceros, kā, maziņš būdams, jāju. Tur man 
tiešām patika, jo varēja iztrakoties. Ziemā 
vienmēr gājām uz mežiņu aiz pils, kur bija 
kalniņi, lai brauktu ar ragavām vai čukīti. 
Ar jaunāko māsu vienmēr tur dzīvojāmies. 

Tagad atgriezies Kalifornijā. Bet kā 
īsti tavs ceļš aizveda uz Ameriku?

– Viss sākās 2008. gadā, kad treneris 

Ivo bija nolēmis pēc Pekinas olimpiādes 
mest mieru sportam. Tad viņš izteica 
domu, ja gribi attīstīties un kaut kādā 
veidā sevi pilnveidot, kļūt par labāko, tad 
Amerika ir nākamais solis. Daudziem 
BMX braucējiem no Latvijas, arī Eiropas, 
ir bijis šāds sapnis, bet ne visiem ir sanācis 
to piepildīt – aizbraukt un sevi pierādīt. 
Mums bija mērķis neatkarīgi no olimpiādē 
sasniegtā rezultāta braukt uz Ameriku 
un cīnīties tur. Pekinas zelta medaļa tikai 
palīdzēja to visu procesu, ja ne paātrināt, 
tad atvieglot, jo braucis turp es būtu jebkurā 
gadījumā. Uzreiz uzradās sponsors, bija 
interese par mani. Tika nodrošināts ritenis, 
inventārs, bija komandas menedžeri, kas 
palīdzēja iedzīvoties, saprast Amerikas 
kultūru un sistēmu. Tādā veidā es ietaupīju 
kādus divus gadus. 

Kāda ir tava ikdiena?
– Sportista ikdienas dzīve ir garlaicīga. 

Kā robots – no rīta piecelies, paēd veselīgas 
brokastis, pasēdi internetā, palasi ziņas, 
paslaisties, un tad ir treniņš svaru zālē vai 
braukšana ar riteni. Pēc treniņa – mājās. 
Kad dzīvoju viens pats, tad braucu ēst ārpus 
mājām. Tagad, kad ir draudzene, viņa vienmēr 
ēdienu ir pagatavojusi, un šādi ir vieglāk ēst 
veselīgi. Draudzenei tiek izstāstīts, ko es 
drīkstu ēst, ko nedrīkstu, kas būtu labāk. Pa 
dienu bieži vien darbojos garāžā, pielaboju 
vai notīru riteņus. Kādreiz vēl joprojām kā 
mazs bērns uzspēlēju videospēles. Vakarā – 
vēl viens treniņš, šoreiz jau trasē, kas atrodas 
35-40 minūšu brauciena attālumā no mājām. 
Trenējamies 6 dienas nedēļā un vienu parasti 
ņemam brīvu. 

Varbūt tev ir kādi īpaši rituāli, ko izpil-
di pirms starta? Kāds ir tavs skatījums 
attiecībā uz dažādām māņticībām?

– Gadiem ejot, esmu vairāk vai mazāk 
visu atmetis. Kad biju mazāks, bija dažādas 
māņticības – piemēram, darbības, kas 
jāizdara pamostoties, noteikta secība, kādā 
jāuzvelk cimdi. Tagad ir tā, ka cenšos no tā 
visa tikt vaļā tādēļ ka, jo vairāk māņticību, 
jo lielāka iespēja, ka kaut kas var izsist no 
ierastā ritma. Īpaši maču vidū. Ir bijuši šādi 

gadījumi – kaut ko aizmirsi no rīta izdarīt 
un uzreiz šķiet, ka neveiksies. Vienīgais, 
ko es joprojām ievēroju – mačos nevelku 
melnas zeķes.

Salīdzinoši kādas izjūtas tev pašam 
bija pirms došanās uz Pekinu un nese-
nāk – uz Londonu?

– Pirms Pekinas bija vieglāk tikai tāpēc, 
ka savā ziņā neviens nezināja, ko gaidīt. 
Nebija tā, ka kaut kas ir jāaizstāv, ka tu 
brauc uz turieni, lai kaut ko izcīnītu, līdz ar 
to nebija arī ko zaudēt. Pekinā biju viens no 
jaunākajiem, un neviens no manis īsti neko 
negaidīja. Varbūt domāja, ka es sadegšu vai 
salūzīšu, tātad uz mani nebija spiediena. 
Savukārt attiecībā uz Londonu bija pavisam 
cits stāsts. Pats pie sevis sāku domāt, kā būs, 
ja nu es tomēr nevinnēšu un vairs nebūšu 
vienīgais olimpiskais čempions. Tu domā, 
analizē, un tas tev traucē gatavoties. Tāpēc 
es uzskatu, ka Londona it īpaši psiholoģiski 
bija smagāka. Bija daudz grūtāk ar visu tikt 
galā un arī, televizorā vērojot sacensības, 
noteikti varēja redzēt, ka nemaz tik gludi 
negāja. Ne jau pie vainas bija fiziskā 

sagatavotība, bet tās visas domas, kas 
maisījās pa galvu. Spiediens no apkārtējās 
vides, mediju uzmanība. Sportista darbs ir 
ar šīm problēmām tikt galā, bet es domāju, 
ka tas būs vieglāk. 

Esi minējis, ka viena no panākumu 
atslēgām ir treneris Ivo Lakučs. Vai 
atļaujies viņam arī nepakļauties?

– Paliekot vecākam, tas notiek arvien 
biežāk. Kad biju jaunāks, darīju visu, 
kas uzdots. Protams, arī tagad nav tā, ka 
treneris kaut ko saka, bet es neņemu vērā. 
Pret treneri ir liels respekts, un, ja viņš kaut 
ko saka, tātad ir pārliecināts, ka to vajag, 
un tas arī tiek izpildīts treniņos ar pilnu 
atdevi. Ja agrāk viss bija vienos vārtos – 
treneris pateica, un es kā mazs robotiņš 
gāju un darīju, tad tagad ir tā, ka mēs 
kopīgi izanalizējam, izrunājam, es pasaku 
arī savas domas un izstāstu pieredzi, un 
tad mēs nonākam pie kāda kopsaucēja, 
labākā varianta. Aizvien vairāk savstarpēji 
komunicējam.

Rita Turkina, 
foto no G.Štromberga personīgā arhīva

Par deputātu 
darbu

Uzklausot kolēģu un 
iedzīvotāju jautājumus, kā 
mūsu deputāti strādājuši, 
radās doma pārskatīt 
domes sēžu un komiteju 
protokolus no šī sasaukuma 
sākuma, tas ir no – 2009. 
gada 1. jūlija līdz 2012. 
gada beigām.

Kā zināms, deputātu 
pamatdarbs ir piedalīšanās 
sēdēs, kur notiek visu Ces-
vaines novada svarīgāko 
jautājumu apspriešana un 
lemšana. Tā saucamais „mel-
nais darbs” notiek komiteju 
sēdēs un pēc tam jautājumi, 
kuri tiek virzīti tālāk, tiek 
nolemti domes sēdēs.  Būtībā, 
domes sēdes ir kā „jumtiņš” 
katram jautājumam un, ja tas 
ir pienācīgi izdiskutēts, tad 
sēdē lēmums tiek pieņemts 
ātri. Ilgāk iet, ja ir nesaga-
tavoti vai pēkšņi radušies 
jautājumi. Jāpiebilst, ka visas 
domes un komiteju sēdes ir 
atklātas, tā ka, piesakoties pie 
sekretāres, jebkurš iedzīvotājs 
var nākt klausīties. Diemžēl 
dzīvē maz kam ir interesē 
piedalīties sēdēs. 

No 2009. gada 1. jūlija 
līdz 2012. gada 31. decem-
brim ir notikušas 60 domes 
sēdes, kurās kopā izskatīti 
718 jautājumi. Deputāti sēdes 
ir apmeklējuši sekojoši: 
V.Špats – 58, R.Driķis – 55, 
J.Vanags – 54, I.Raimo – 53, 
J.Rozenbergs – 53, S.Aveni-
ņa – 52, V.Nora – 50, D.Bau-
nis – 45, B.Putniņa – 48, 
I.Luce – 42, S.Leimane – 34, 
J.Vizulis – 20, G.Mickeviča – 
16. Jāpiezīmē, ka nav bijušas 
tādas domes sēdes, kad būtu 
piedalījušies visi deputāti 
(sākot no priekšsēdētāja ie-
vēlēšanas), un nav deputāta, 
kurš kādu iemeslu dēļ nebūtu 
kavējis nevienu sēdi.

Cesvaines pašvaldībā ir 
trīs komitejas, kurās darbojas 
deputāti – finanšu komitejā 
darbojas 9 deputāti, attīstības 
komitejā – 6 deputāti un 
sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejā – 6 
deputāti. 

Finanšu komitejai iepriekš 
minētajā laika posmā ir 
bijušas 53 sēdes, piecas no 
tām ir bijušas apvienotās 
komitejas sēdes. Kopumā 
izskatīti 326 jautājumi. Sēdes 
ir apmeklējuši sekojoši: 
V.Špats – 53, I.Raimo – 50, 
J.Rozenbergs – 50, V.Nora – 
49, R.Driķis – 49, J.Vanags – 
46, B.Putniņa – 39,  J.Vizu-
lis – 11.

Attīstības komitejā, ne-
skaitot apvienotās komiteju 
sēdes, ir bijušas 26 sēdes, 
kurās izskatīti 106 jautājumi. 
Deputāti sēdes ir apmeklējuši 
sekojoši: I.Raimo – 26, 
V.Špats – 26, J.Rozenbergs – 
22, V.Nora – 21, J.Vizulis – 4, 
G.Mickeviča – 3.

Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejā 
ir bijušas 31 sēde, kurās 
izskatīti 100 jautājumi. 
Deputāti sēdes ir apmeklējuši 
sekojoši: B.Putniņa – 30, 
D.Baunis – 26, S.Aveniņa – 
25, I.Luce – 23, S.Leimane – 
21, J.Vizulis – 8. 

Deputātu neierašanās 
uz sēdēm skaidrojama ar 
aizņemtību pamatdarbā, 
slimošanu vai komandējumu. 

Informāciju apkopoja 
Vilnis Špats

Māris ar vectēvu un vecmammu 
(foto tapis viesošanās reizē Cesvainē neilgi pēc Londonas olimpiādes)

Izstrādāts elektronisks mācību materiāls
26. janvārī Cesvaines kultūras namā 

norisinājās projekta „Līdzīgais un 
atšķirīgais mākslā, mūzikā un literatūrā” 
noslēguma pasākums, kā arī J.M.R. 
Lenca grāmatas „Piezīmes par teātri. 
Aumeistars” atvēršanas svētki.

Cesvaines mākslinieku biedrība, pie-
daloties Valsts izglītības attīstības aģentūras 
projektu konkursā, guva atbalstu, lai 
īstenotu elektroniska mācību materiāla 
izstrādi. Projekta vadītāja Kristīne Šulce, 
īstenojot projektu, piesaistīja nozares spe-
ciālistus, tādējādi izstrādātajā materiālā 
iekļaujot nodarbības ar profesionālu cilvēku 
redzējumu. Pasākuma laikā varēja iepazīties 
ar izstrādātā mācību materiāla saturu, 
tā iespējām un ar projektā iesaistītajiem 
cilvēkiem. 

– Šo projektu uzskatu par ļoti vērtīgu 
gan sev, gan saviem mūzikas skolas 
audzēkņiem,– atklāj Cēsu mūzikas skolas 
skolotāja Benita Zvīgule. – Lai gan ikdiena 

paiet Cēsīs, ļoti tuva man ir Cesvaine un arī 
pils. Esmu šeit koncertējusi un pavadījusi 
daudz laika, tāpēc man abas šīs pilsētas – 
Cēsis un Cesvaine – ir ļoti mīļas un savā 
ziņā šķiet ļoti līdzīgas. Projekta laikā 
nācās gatavot skaņdarbus uz maksimālās 
profesionālās pakāpes. Interesanti, ka, 
ierakstot katru skaņdarbu, var redzēt 
vissmalkāko niansi, viss redzams kā uz 
delnas. Skolēni varēja novērtēt to, ko 
skolotājs stāsta ikdienā, jo bija jāpievērš 
uzmanība katrai niansei, sīkumam. Šo pro-
jektu uzskatu par vienu no zīmīgākajiem 
2012. gada notikumiem.  Augstu vērtējam 
iespēju ierakstīt savus skaņdarbus, par to 
lielākais paldies Edmundam Vestmanim 
un Kārlim Kumsāram. Patīkami bija 
sadarboties ar savu pirmo audzēkni – Ilzi 
Tomsoni, kas ikdienā strādā ar Madonas 
mūzikas skolas audzēkņiem. Ļoti augstu 
vērtēju šādus projektus, kuriem ir pievienotā 
vērtība. Vaicājot par atmosfēru, kas valdīja 

projekta izstrādes laikā, Benita stāsta, ka 
tā bijusi radoša atmosfēra un, komunicējot 
ar tajā iesaistītajiem dalībniekiem, jau ir 
radušās nākamās idejas, ko varētu attīstīt 
un īstenot nākotnē.

Projektā tika iesaistīti ne tikai kaimiņu 
novadu cilvēki, bet arī mūsu pašu 
cesvainieši – Ilva Ozola, Daiga Matroze, 
Imants Spridzāns, Māra Evardsone. Tā, 
piemēram, mākslas satura izveidē savu 
ieguldījumu deva Sanita Ozola. – Projektā 
ieguldīts liels darbs, bet prieks, ka mūsu 
idejas ir apkopotas vienā materiālā. Ir 
prieks par padarītu darbu. Kā ir sanācis,  
par to jāspriež pārējiem. Pozitīvi vērtēju 
to, ka materiāls ir arī kā reklāma Cesvainei, 
pilij, – stāsta Sanita. – Grūtākais projekta 
laikā šķita salikt visas lietas kopā, jo in-
formācijas bija ļoti daudz, bija jāsaprot, kā 
to sistematizēt. Gala materiāls ir specifisks, 
bet tajā pašā laikā visaptverošs. Šajā 
mācību līdzeklī nekas netiek uzspiests, tas 
ļauj paskatīties mazliet citādāk uz dažādām 
apgūstamām lietām, tās paanalizēt. Ikviens 
var paskatīties uz tām no dažādiem 
skatupunktiem un katrs pats izvērtēt, kā 
labāk apgūt vielu. 

– Katram no projektā iesaistītajiem 
dalībniekiem bija interesanti, jo tas bija 
izaicinājums katram sev – vai tu to vari? 
Projekta īstenošana bija kā pārbaudījums –  
cik stipri esam paši un cik mēs varam, – par 
paveikto stāsta Sanita.

Pasākumu kuplināja Madonas bērnu 
un jauniešu centra improvizācijas teātra  
„Tinte” jaunieši un tā vadītāja Inese 
Zīle, kas arī tika iesaistīti projektā un 
ar savu radošo darbību atklāja dažādu 
jēdzienu nozīmi teātra sportā. Jauniešu 
paraugdemonstrējumi simboliski nodalīja 
projekta noslēguma pasākumu no J.M.R. 
Lenca grāmatas atvēršanas svētkiem.

Pasaulē Jākoba Mihaela Reinholda 
Lenca vārds daudziem zināms, tomēr 
tepat – Latvijā – viņa darbi līdz šim nav 
izdoti grāmatas formātā, jo tulkoti nelieli 

viņa darbu fragmenti. Tāpēc grāmatas 
„Piezīmes par teātri. Aumeistars jeb Māj-
audzināšanas priekšrocības” atvēršanas 
svētki  bija īpaši nozīmīgi. Šobrīd Valsts 
Kultūrkapitāla fondam ir iesniegts projekta 
pieteikums, ļoti ceram uz pozitīvu atbildi, 
jo marta beigās ir iecerēts atvērt grāmatu 
Rīgā Eduarda Smiļģa Teātra muzejā ar 
Latvijas Kultūras akadēmijas studentu 
piedalīšanos, kas jau būtu valsts mēroga 
pasākums. Cesvainē grāmatas atvēršanas 
svētkos prieku neslēpa viena no grāmatas 
tulkotājām, Vidzemes Augstskolas docente 
Beata Paškevica. – Vislielākais gandarījums 
ir par to, ka grāmata ir iznākusi, tomēr vēl ir 
jāparāda sevi republikas mērogā, – sarunu 
iesāk Beata Paškevica. – Sarežģītākais pie 
Lenca darbu tulkošanas ir, ka materiāls ir 
18.gs. teksts un darbam ir sava specifika, 
lai atrastu trāpīgāko piegājienu, noskaņu, 
lai būtisko domas pavedienu atveidotu 
mūsdienu latviešu valodā. Nākotnē ir 
doma arī par citu Lenca darbu tulkošanu 
latviešu valodā, kā arī par starptautiska 
teātru festivāla organizēšanu.

Projekta vadītāja Kristīne Šulce pēc 
projekta noslēguma pasākuma neslēpj, ka, 
kādam posmam dzīvē beidzoties, vienmēr 
ir divējādas izjūtas. Ir dzirdētas arī dažādas 
atsauksmes, bet galvenokārt iedvesmojoši 
vārdi – neapstāties! – Paldies jums visiem, 
bet šoreiz it īpaši noslēguma pasākuma 
atbalstītājiem – veikalam „Top Cesvainē”, 
Daigai Iškānei, a/s „Cesvaines piens”, 
SIA „Sēlis”, Cesvaines novada domei un 
Cesvaines kultūras namam.

Projekta laikā izveidotais elektroniskais 
mācību materiāls pavisam drīz būs 
apskatāms www.skolas.lv portālā, kā arī 
Cesvaines novada domes mājaslapā.

J.M.R. Lenca grāmatu iespējams 
iegādāties Cesvaines mākslinieku biedrībā, 
sazinoties ar Sanitu Ozolu vai Kristīni 
Šulci.

Kristīne Vilciņa, 
autores un www.poligrafija.lv foto

Pasākumu kuplināja Madonas bērnu un jauniešu centra improvizācijas teātra  
„Tinte” paraugdemonstrējumi

Sarežģītākais pie Lenca darbu 
tulkošanas ir, ka materiāls ir 18.gs. 
teksts un darbam ir sava specifika, lai 
būtisko domas pavedienu atveidotu 
mūsdienu latviešu valodā



�Cesvaines Ziņas

Aizvadītajā gadā Cesvaines 
bibliotēkā reģistrēti  953 lietotāji, 
kuri bibliotēku apmeklējuši 
27377 reizes, gan saņemot 31338 
grāmatas un žurnālus, gan lietojot 
bezmaksas internetu, apmeklējot 
pasākumus un izmantojot ci-
tus pakalpojumus. Pēc stundām 
daudzi skolēni te pavadījuši brīvo 
laiku. 

Lasītāju  interesēs katru gadu 
tiek iegādātas jaunas daiļliteratū-
ras un nozaru literatūras grāmatas.  
2012. gadā nopirktas 592 jaunas 
grāmatas. Lasītavā bija pieejami 
37 dažādu nosaukumu laikraksti 
un žurnāli (vairāk nekā 600 izde-
vumi).

Paldies mūsu pastāvīgajiem 
uzticīgajiem lasītājiem, kuri ciena 
un novērtē grāmatas un žurnālus, 
taču diemžēl ir arī tādi, pēc 
kuru lasīšanas citi cilvēki vairs 
viņu atnestās netīrās grāmatas 
un žurnālus negrib turēt rokās. 
Lūdzam ar sapratni izturēties pret 
šo mūsu visu kopīgo īpašumu, jo 
lasāmviela iegādāta par Cesvaines 
pašvaldības budžeta līdzekļiem 
daudzu bibliotēkas apmeklētāju 
lietošanai. 

Jau šajā gadā lasītāji iepriecinā-
ti ar 126 jaunām pieprasītām un 
noderīgām grāmatām. Jaunākās 
no tām – bērniem un jauniešiem:  
„Hugo ģeniālā pasaule”, „Latviešu 
tautas dzīvnieku pasakas” , 
„Piglas stāsti”, „365 pasaciņas 
katram vakaram”, „Rācenis”, 
„Debesu vanags”, „Mazā Nikolā 
starpbrīži”, „Dana un Medaljons”, 
„Kad muzejā iespīd Mēness”, 
Ceļvedis pa Latvijas dabas takām 
„Dosimies dabā!”, „Es un tu no 
galvas līdz papēžiem” – fakti 
un joki, jautājumi un atbildes, 
Jaunākā „Grega dienasgrāmata”, 
„Nikijas dienasgrāmata”, „Lielā 
grāmata zēniem par visu”, „Lielā 
grāmata meitenēm par visu”, 
„Ziloņu dārzs” u.c.    

Pieaugušajiem: Dž.R.R.Mār-
tins „Zobenu vētra”1.daļa, A. 
Bērziņa „Cilvēks uz gaismas 
viļņa”, I.  Ziedonis „Leišmalīte”, 
K. P. Estesa „Sievietes, kuras    
skrien ar vilkiem”, J. Kostjuko-
viča „Kāpēc itāļiem patīk runāt 
par ēdienu”, B. Grills „Dubļi, 
sviedri un asaras”

E.L. Džeimsa „Brīvība piec-
desmit nokrāsās”, G. Repše 
„Smagais metāls”, P. Koelju 
„Akras manuskripts”, K.  Mor-
tone „Aizmirstais dārzs”, R. Kor-
ders „Sarkanvīna diēta”, J. Kross 
„Stūrgalvības hronika”, A. Man-
felde  „Dzimtenīte”, A. Sk. Gailīte 
„Neredzamo važu gūstā”, Bībele 
ar deiterokanoniskajām grāmatām, 
N. Robertsa „Dzīvot vēlreiz”, 
M. Stīvotera „Mūžam”, R. Mīda 
„Vampīru akadēmija”, V. Suvo-
rovs „Kuzjas māte”, M. Kārlends  
„Ceļvedis atmiņas trenēšanā”, 
H. Karps  „Vislaimīgākā mazuļa 
rokas grāmata lieliskam miegam”, 
L. Railija  „Orhideju nams”, M. 
Strandbergs „Aplis” 1.gr., M. 
Barberī „Eža elegance”, L. Klārks 
„Trojas karš”, D. Koreckis „Pa 
velna pēdām” u.c.

Laipni gaidīti gan jau mums 
zināmie lasītāji, gan tie, kuri vēlas 
par tādiem kļūt! 

Šogad atkal aicinām sko-
las vecuma lasītājus uz tra-
dicionālajām  „Burtu spēlēm”.

4. martā pulksten 14:30 visi, 
kas vēlas piedalīties  “Burtu 
spēlēs”, tiek mīļi gaidīti uz ikgadējā 
lasīšanas veicināšanas pasākuma 
atklāšanas svētkiem! Arī šogad 
dalībniekus gaida pārsteigumi. 
Skolēniem būs jālasa grāmatas, 
jāpiedalās radošajās pēcpusdienās 
un jāveido noslēguma darbiņi.

 
Vēsma Nora,

 Cesvaines bibliotēkas vadītāja

Cesvaines 
bibliotēkas 
aktualitātes

Ar bērna acīm – no sirds
Tuvojoties 25. martam un pieminot 

deportācijās cietušos,  publicējam no-
vadnieka Gunāra Krūmiņa atmiņu 
stāstījumu.

Aiztraukušies 64 gadi. Kā traks elek-
trovilciens milzīgā ātrumā un vēl turpina 
skriet. Jāpaspēj. Vai paspēsim pateikt 
paldies likteņcilvēkiem, laikam?! Novēlēt 
atmiņas bērniem, mazbērniem. Atmiņas, 
kuras mūs vajājušas ik dienu gan darbā, 
gan dzīvē. Mutvārdi ātri izgaist. Jāraksta, 
kamēr pukst sirds, gaišs prāts, acis redz 
un roka tur spalvu. Rakstiet, nenožēlosiet! 
Būs grūti, jo emocijas pārņems prātu un 
atmiņas būs smagas.

Ko gan var atcerēties četrgadīgs puisēns 
līdz divpadsmitgadīgam pusaudzim? 
Izrādās, ka var. Visi neviennozīmīgie 
notikumi ir nofotografēti smadzeņu 
šūnās, atliek tikai attīstīt. Skaudrā dzīve 
izsūtījumā radījusi spītīgus, mērķtiecīgus 
cilvēkus. Šo domu attiecinu uz visiem 
Zarečnaja Sloboda bērniem un jauniešiem. 
Bērni domā savādāk. Sākumā viņiem tā 
ir spēle. Kļūstot vecākiem, jādomā, ko 
ēdīsi, kas tevi apmīļos, ko ausi kājās, kas 
esi un kur esi. Jāsāk agri strādāt, jāpalīdz 
pieaugušajiem.

Atmiņas – tās ir manas mokas, kas 
sagrābj aiz krūtīm, kur tumsa rada gais-
mu, kur katrs cilvēks it spēcīgs un lepns 
par sevi un savu mīlestību uz tēvu zemi. 
Un tu domā, ka brīvībai ir savas robežas, 
nezini, ka tevi kā mazu putnēnu izmetīs no 
siltās ligzdas un ļaus tev pašam lemt savu 
likteni. Ilgi… bez tēva un mātes. Esmu 
ilgi nēsājis sevī šo sāpi par tuviniekiem, 
līdzbiedriem, lai saņemtos, pieminētu, 
pateiktos par to sirds bagātību, mīlestību, 
ko viņi man atdevuši, pat neapjauzdami, 
cik tas bija grūti. Grūtā laika sirdsbagātie, 
skaistie cilvēki ar sastrādātām rokām. Viss 
tika atņemts – mājas, iedzīve izvazāta, 
lopi, zeme, viss, kas katram bija mīļš un 
dārgs, ieskaitot dzimteni. 

Tikai tagad – pēc 64 gadiem – mēģinu 
izvērtēt šo neiedomājamo traģēdiju. 
Līdz sirdssāpēm un dvēseles mielēm, 

līdz asarām. Taču neesmu spējis ar to 
samierināties un zinu, ka ir tādas rētas, 
kuras nesadzīs nekad, paliks pat tad, ja 
darbs padarīts un dzīve dzīvota godīgi. 

1949.g. 25. marta rītā (Māras dienā) 
šķūtnieki un krievu zaldāti ieradās arī 
„Gundegās”. Biju 4 gadus un 4 mēnešus 
vecs puisēns. Vecmāte bija uzsildījusi 
kartupeļu klimpu piena putru un es, krie-
vu zaldātam klēpī sēdēdams, ēdu. Aldis, 
būdams 9 gadus vecs, stāvēja durvīs kā 
iemiets, nikns un neizkustināms. Vec-
mamma vāca iedzīvi, ko ņemt līdzi, 
un viens no šķūtniekiem no „Ratūļu” 
mājām kaunināja un steidzināja vectēvu. 
Tēva nebija mājās, viņu jau iepriekšējā 
dienā arestēja un aizveda uz Cesvaini. 
Vectēvs mani uzsēdināja uz lielā ve-
zuma. Vecmāte raudot ievīstīja mani 
segā, un sākās garais ceļš uz nekurieni. 
Pirmā pietura – Kārzdabas pagastmāja, 
tad Cesvaines stacija – krievu zaldātu 
apsardze vilciena abās pusēs. Lopu va-
goni. Kņada. Īsi pirms vilciena atiešanas 
atveda tēvu. Pilnīgi skaidri atceros Kras-
nojarsku ar ratos iejūgtām gotiņām. 
Prasīju vecmammai, kāpēc gotiņas ratos. 
Atbildēja, ka tie esot rūnīti buļļi. 

Izsūtījumā no „Gundegām” aizveda: 
Krūmiņu Jāni – 72 g., Krūmiņu Emmu 
– 67 g., Krūmiņu Artūru – 39 g., brāli 
Aldi – 9 g. un mani – Gunāru – 4 gadi. 
Māte, Krūmiņa Marta, ar 7 gadīgo māsu 
Māru un 9 mēnešus veco brālīti Zigurdu 
atradās un dzīvoja Lubejas skolā, kur 
māte strādāja par skolotāju. Jau saprazda-
ma, kas notiek, jo arī viņas skolā no 
klasēm tika paņemti daudzi bērni, otrajā 
dienā bija atnākusi uz „Gundegām” 
mūs meklēt. Taču iekšā nav laista, 
esot aizliegts. Pa logu redzējusi tikai 
bērnu zābaciņus un pa grīdu izsvaidītās 
grāmatas. Mēbeles un mantība – viss jau 
aizvests. Arī divas gotiņas aizvestas uz 

„Vēteriem”. Visu atpakaļceļu līdz Lube-
jai raudājusi. Tā sākās arī viņas sāpju 
ceļš cauri dzīvei 8 gadu garumā tepat, 
Latvijā. Šķirtai no ģimenes otrās puses. 
Tikai laimīgas sagadīšanās dēļ viņa pali-
ka mājās, jo izvedēji viņus meklēja Ku-
sas skolā, taču viņi bija Lubejā. Kāpēc? 
Viņiem jau nekādu bagātību nebija. 5 
ha zemes, 2 gotiņas, zirgs Ojārs, bites, 
jaunbūve nepabeigta. Zeme purvaina. 
Uzkalniņā pašu celta mājiņa. Un tomēr 
viņi bija bagāti. Izteikts latvisks gars. 
Spēka gadi, četri bērni un mīlestība. 

No bijušās Kārzdabas pagasta 
izsūtījumam tika pakļauti 62 cilvēki, tai 
skaitā 18 bērni un pusaudži, izsūtījumā 
mira 8 cilvēki. 17 ģimenes. Tika 
izlaupītas 17 mājas. 

Volkovi – Artjoms, Austra, Jānis, 
Māris, Vija no „Zosiņu” mājām, 
Krūmiņi – Jānis, Emma, Artūrs, Aldis, 
Gunārs no „Gundegām”, Ozoliņš Jānis 
un Emīlija no „Kalnaputniņiem”, Pelēcis 
Emīlija, Jānis- Eduards no „Rožkalnu” 
mājām, Smalcis Ēvalds, Alvīne, Alīda 
no „Zoseniem”, Kaprālis Jānis, Guna – 
izsūtījumā viņiem piedzima dēls Valdis 
un meita Ruta no „Tējnīcas”. Bernovska 
Marta. Sarkaņi – Augusts, Anna, Marta, 
Dzidra, Maija no „Dālderu” mājām, Stip-
rais Teodors, Karlīne, Silvija, Valdis, 
Rasma, Ruta no „Liekumiem”, Sarkanis 
Jānis, Velta. Mačānova Tatjana, Mārīte 
no „Birznieku” mājām, Strade Marta, 
Alise, Gunta, Ilma, Stabiņa Emīlija no 
„Stradu” mājām. Helmanis Eduards, 
Emīlija, Inta un Zigrīda no „Grants-
kalniem”, Upītis Jānis, Ksenija, Jānis, 
Osvalds, Poriņš Jēkabs no „Elkšņiem”, 
Gulbis Arvīds, Lūcija, Gunta no 
„Doriņiem”. Bulders Jānis, Anna Irēna, 
Bičiunieku Emma no „Pakalniešu” 
mājām, Krastiņš Pēteris no „Doriņu” 
mājām, Kuģenieks Pēteris, Krizberga 

Zelma no „Zosēnu” mājām, Ozoliņš Ro-
berts, Marija, Jānis no „Doriņu” mājām.

Visi kārzdabieši nokļuva Amūras 
apgabalā Zojas rajonā. Braucām pa 
austrumu maģistrāli līdz Tigdas staci-
jai, ar automašīnām līdz Zojas pilsētai. 
Pārcēlāmies uz pretējā krastā Zarečnaja 
Sloboda sādžu, kolhozu „Krasnij 
Proļetarij”. Pirmās ziņas uz Latviju tēvs 
nosūta 1949.g. 21. aprīlī ar pastkarti: 
„Esam sveiki un veseli. Man jāstrādā kā 
dravniekam un dārzniekam. Varbūt, ka 
arī Jūs neesat Latvijā?” Sādžā cilvēkus 
izmitina tukšajās mājās. Lielākā daļa tiek 
savās mājās, citi pa vairākām ģimenēm 
vienā. Darbs tiek visiem, kas spēj strādāt. 
Tēvs vēstulēs raksta, ka tik nabadzīgu 
kolhozu un sliktu saimniekošanu nee-
sot redzējis.  1949. gads bija slikts. 
Saimniecībā ieņēmumi tikai no medus un 
dārza. Govīm barība nesagatavota, kūtis 
aukstas, nezinot, kā pārziemošot. 

Fragments no 1949.g. 15.10. vēstules: 
„Kolhozā pašreiz spiež pirkt savas kroplās 
govis. Bez jēgas un saprašanas pirkt govi, 
kura nekā nedod un nevar dot, jo augušas 
badā un salā. Ziemā sals tuvojoties -50 
C, bet lopam kūts nav, barības arī nav. 
Privātie lopi pa dienu klīst pa sādžu, noēd 
slikti pieskatītos, žāvēšanai izliktos pala-
gus. Kokvilna tomēr sava barība. Ēkas bez 
jumtiem. Dzīvo tikai no aizņēmumiem un 
aizdevumiem. Cilvēki bez maizes. lopi 
bez barības. Vietējie tādi paši nabagi kā 
mēs. Dod aizdevumu uz 7 gadiem mājas 
pirkšanai.”

Daudz latviešu meiteņu un sievu sāk 
strādāt lopkopībā, daļa lauku brigādē. 
Pārziņi nevar vien nobrīnīties, ar kādu 
attieksmi tiek paveikti darbi. Par darba 
dienu saņem maz, glābj tikai tas, kas 
izaudzēts piemājas dārzā. 

1950. gads sākās ar lielām bēdām. 1949.
g. beigās notiesāja un apcietināja tēvu uz 
10 gadiem par pretpadomju aģitāciju. 
Palikām četratā – divi vecīši un divi 
palaidņa puikas. Sāku palīdzēt vectēvam 
zāģēt un skaldīt malku. 1949.g. pavasarī 
piešķīra 400 kg kartupeļu sēklai. Rudenī 
ražu sabērām zem grīdas, daļu vecmam-
ma pārdeva, jo naudiņas trūka vienmēr. 
Palīdzību saņēmām gan no Latvijas, gan 
tēvs no apcietinājuma sāka sūtīt naudu. 
Līdz 1955.g. 9. martam pieci gadi bez tēva 
bija vissmagākie. Divi augoši palaidņi 
prasīja no vecvecākiem visus spēkus un 
prasmi izdzīvot. Kolhozs gan piešķīra 
20 kg miltu mēnesī. Aldis vasarās sāka 
strādāt. Kopā ar Liepiņu Jāni ganīja go-
vis tālajās ganībās, gan kā pogonščiks uz 
zirgvilkmes kombaina pļāva kukurūzu. 

Turpinājums marta „Cesvaines Zi-
ņās”.

Gunārs Krūmiņš, 
foto no personīgā arhīva

Tikai laimīgas sagadīšanās dēļ, mājās 
palika mamma Marta ar māsu Māru un 

brāli Zigurdu
Vecvecākiem Jānim un Emmai Krūmiņiem visgrūtāk klājās, kad dēls bija 
apcietinājumā un bija jāpieskata divi augoši palaidņi – Aldis un Gunārs

Zaharijs Pīls – latviešu tautības vācu mācītājs
Sākums lasāms „Cesvaines Ziņu” 

janvāra numurā.
Viņa mācītāja darba vērtējums.
Baznīcas vēsturnieks, teoloģijas 

doktors Ludvigs Adamovičs grāmatā 
„Vidzemes baznīca un latviešu zemnieks 
1710-1740” ietvēris ziņas arī par Z.Pīlu, 
kurš gan īpaši neizceļas citu luterāņu 
mācītāju vidū. 

Pīlu autors ieskaita 20 zviedru laika 
mācītāju grupā, kuri vēl pēc Ziemeļu kara 
turpināja darbu Vidzemē. L.Adamovičs 
par tiem raksta: „Baznīcas dzīvē viņus 
vadīja stingrs gars un griba nostiprināt 
un uzturēt ārējo baznīciskumu – zviedru 
laikos normētās kulta formas un ciešas 
baznīcas paražas. Teoloģiskais virziens 
bij luteriskā artodoksija (t.i. baznīcas 
oficiālā virziena doktrīna, pareiza ticība). 
Smagi pārdzīvojumi kara un mēra laikos 
vai tālajā gūstā bij norūdījuši šo vīru dabu 
un raksturu.”

Minētās artodoksijas spilgts piemērs 
ir Zviedrijas karaļa Kārļa XII 1706.
gadā izdotā „vēstule un pavēlē” attiecībā 
uz piētismu. Piētisms ir virziens 
protestantismā, kam raksturīga stingra 

dievbijība, askētisms ikdienas dzīvē. 
Ārzemniekam, ja tie aizstāvēja šo par 
kaitīgu atzīto virzienu un negribēja no 
tā atteikties, draudēja izraidīšana no 
valsts. Zviedrijas pavalstniekiem drau-
dēja atlaišana no vietas un atcelšana no 
amata.

Svarīgi atzīmēt, ka piētisms vēlāk bija 
latviešu brāļu draudzes jeb hernhūtiešu 
kustības pamatā.

Bez tam L.Adamovičs ieskatījies 
ziņojumos par nomirušo mācītāju atstāto 
mantu, ko sastādījuši kaimiņu draudžu 
amatbrāļi. Z.Pīls pēc atgriešanās no 
gūsta līdz savai nāvei bija Valkā nokal-
pojis gandrīz 10 gadus. Mācītājmuižā 
palikuši 3 veci kleperi, 17 govis un 
vērši, 3 jaunlopi, 17 aitas, mazums kazu 
un cūku, gultas drēbes un veļa tikai tik, 
cik nepieciešami vajadzīgs. Grāmatas 
novēlētas dēlam Pēterim, kas patiesi arī 
tapa par teologu.

Par viņa pēctečiem.
Z.Pīla dēls Pēteris Pīls (Peter Piel) dzi-

mis Vologdā aptuveni pēc 1710. gada. 
Teoloģiju viņš studējis Leipcigā. Neilgu 
laiku strādājis par mājskolotāju. Luterāņu 

draudžu mācītājs Aizkrauklē (1741.-
1747.) un Alūksnē (1747-1758.).

Z.Pīla mazdēls Pēteris Vilhelms Pīls 
(Peter Wilhelm Piel) dzimis Alūksnē 
1748., miris Ādažos 1807. gadā. 
Teoloģiju studējis Jēnā. Par mācītāju 
strādājis Ādažos un Carnikavā līdz 
mūža beigām.

Viņa tautības jautājums.
Ir zināms, ka 17. un 18.gs. bijuši 

vairāki latviešu mācītāji. Viņiem gan 
parasti trūcis augstākās izglītības. 

Spilgtākais izņēmums ir jau minētais 
J.Reiters (ap 1632.-1695.), kurš no 1650. 
līdz 1656. gadam Tērbatas universitātē 
studējis teoloģiju. Līdz šim viņš bija arī 
vienīgais zināmais latvietis, kas 17.gs. 
mācījies šajā augstskolā. J.Reiteru 
mēs pazīstam arī kā Bībeles fragmentu 
tulkotāju jau pirms Ernsta Glika. 

Ja plašākos pētījumos apstiprinātos, 
ka Pīls, tāpat kā Reiters, ir latvietis, tad 
viņus varētu nostādīt blakus kā divus 
pirmos akadēmiski izglītotos latviešus.

Jautājums attiecībā uz Z.Pīlu ir 
sarežģīts. Viņa nacionālo piederību 
nāktos grūti noteikt un pamatot.

Mēs zinām, ka viņš cēlies no Rīgas 
latviešu amatniekiem. Tajā pašā laikā 
jārēķinās ar 17.gs. apstākļiem, kas vidējo 
un augstāko izglītību ļāva iegūt tikai vācu 
valodā. Mūsdienās ir populāri aizmirst, ka 
tolaik pastāvēja cilvēku dalījums kārtās. 
Latvijā šī kārtu robeža parasti sakrita 
ar nacionālo robežu starp latviešiem 
un vāciešiem. Mācītāja amats jebkuru 
latvieti spieda pieslieties vāciešiem, t.i. 
pārvācoties. 

Z.Pīla mācītāja darbā un sadzīvē es ne-
varu saskatīt neko tādu, kas viņu tuvinātu 
latviešu zemniekiem. Ar J.Reiteru bija 
citādāk, jo viņš mēdza uzstāties pret 
varmācīgiem muižniekiem. 

Jādomā, ka līdz mūža galam Z.Pīls bija 
kārtīgs vācu mācītājs.

* * *
Kārtējā vēstures interesentu tikša-

nās – 26. februārī plkst. 18:00 Cesvaines 
pilī. Stāstījumi būs par pils zīmējumu 
(1661.g.), arheoloģiskajiem izrakumiem 
pirms jaunās pils celtniecības un par Beb-
ru Jura bērnības atmiņām – Cesvaines no-
vada „balto grāmatu”. 

Bruno Podiņš, novadpētnieks



� Cesvaines Ziņas

9. martā plkst. 18:00 Cesvaines 
kultūras namā neiedomājams noti-
kumu virpulis ar dejām, skūpstiem 
un laimīgām beigām. Komēdija divās 
daļās “Mēs un mūsu sieva”. Par 
Aīdas Ozoliņas spēlētās varones sirdi 
un vietu viņas dzīvē cīnīsies latviešu 
komiķis Jānis Kirmuška un Imants 
Vekmanis. Biļetes iepriekšpārdošanā 
2 Ls, izrādes dienā – 3 Ls.

18. martā plkst. 10:00 Cesvaines 
kultūras namā SIA “Valmieras  
kinostudija” piedāvā izrādi bēr-
niem “Supervaronis Augustiņš”. 
Izrādes režisors – Imants Strads, 
lomās Valmieras Drāmas teātra ak-
tieri, savukārt izrādes muzikālo 
noformējumu veidojis komponists 
Emīls Zilberts. Ieeja – 1 Ls. Izrādes 
pamatā ir stāsts par vienkāršu pusau-
gu zēnu Augustiņu, kurš vairāk par 
visu vēlas kļūt par supervaroni un šī 
iemesla pēc nereti nonāk neparastās 
situācijās. Kā jau reizēm tas notiek, 
negaidīti Augustiņa sapnis piepildās, 
un viņš iegūst spējas, kas ļauj viņam 
no parasta puisēna kļūt par super-
varoni. Kādas spējas zēns ieguvis un 
kā tas mainīs viņa ikdienu, mazajiem 
skatītājiem būs iespēja vērot klātienē 
aizraujošā iestudējumā.

Dzimuši
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Pateicības

Afiša

Zolītes turnīrs
27. janvāra zolītes turnīra 

uzvarētāji:
1. vieta Jānis Matulis
2. vieta Aivo Puzulis
3. vieta Sigvars Kornets

Pārpratuma dēļ „Cesvaines Ziņas” 
decembra numurā netika apsveikta 

Cesvaines novada iedzīvotāja. 
Atvainojamies par radušos 

pārpratumu.

Dzīvot brīnumā un noturēties
krasta gredzenā, kur vilnis plīst,
Iekāpt varavīksnē saulei pretī,
kad caur padebešiem stari līst,
Krāsas izšķērdīgi šķiest un sajaukt,
tad pa zilbei kopā salasīt
Ar to paļāvību, kādā bērni taujā,
ar to ticību, ko nedrīkst apmānīt.
                                 /L.Brīdaka/

Sveicam Rutu Resni 
80 gadu dzīves jubilejā! 

Cesvaines pašvaldība

Cesvaines novads ir skaists ar kalniem 
un lejām, ar krāsu dažādību un košumu, 
ar burvību katrā no gadalaikiem. Tavā 
krājumā noteikti ir skaisti foto (līdz 
10), kas atbilst tēmai “Mūsu novads 
nokrāsās”. Iesūti tos elektroniskā formā 
uz e-pastu: kristine.vilcina@cesvaine.lv 
vai atnes elektroniskā formā uz domes 
ēkas “Cesvaines Ziņas” kabinetu, Pils 
ielā 1A, Cesvainē. 

Iesniegtie foto tiks ievietoti www.ces-
vaine.lv mājaslapā foto galerijā, kur par 
tiem varēs balsot. Foto ar augstākajiem 
vērtējumiem un pēc organizatoru ieska-
tiem būs apskatāmi parādē, kas notiks 
Cesvaines domes atjaunotajā zālē.

Tālrunis informācijai – 64852030 
(Kristīne)

Foto parāde

Franču valodas 
nodarbības

Mīļie cesvainieši, jūs atkal 
esat aicināti apgūt franču valodu. 
Pasniedzējs Frānsiss būs Cesvainē jau 
pēc mēneša. Nodarbības notiks no 25. 
februāra līdz 8. martam. Tikšanās vie-
ta un laiki paliek nemainīgi – rīta gru-
pas laikā no 10:00 līdz 12:00, vakara 
grupas laikā no 18:00 līdz 20:00. 

Būsim priecīgi redzēt arī jaunas 
sejas. Uzrunājiet savus draugus un 
radiniekus! Aiciniet viņus izmantot šo 
iespēju!

Iesācējiem lūgums pieteikties pie 
Sandras pa telefonu 29411312 vai e-
pastā sandra@stade.lv

Gaidīsim visus!
Sandra Stade

NVA organizēs „Vakanču gadatirgu”

Līdz 15. martam pirmsskola 
„Brīnumzeme” piedalās maku-
latūras vākšanas konkursā.  Aici-
nām ikvienu Cesvaines iedzīvotāju 
piepildīt sapni – iegūt sporta inventāru 
vai kādu citu no vērtīgajām balvām 
no SIA „Zaļā josta”. Jums ir iespēja 
atbrīvot māju no vecām, nederīgām 
avīzēm, žurnāliem, grāmatām, kar-
tona izstrādājumiem, tos nogādājot 
pirmsskolā „Brīnumzeme”, Celt-
nieku ielā 1. Gūstot uzvaru, mēs va-
ram tikt pie sporta inventāra un citām 
vērtīgām balvām. Bet mūsu novads – 
veselu gadu varēs lepoties ar zaļākā 
novada titulu.

Ernests Irbe janvārī
Laura Fadējeva janvārī
Megija Isačenko janvārī

Tas taču ir mūsu mūžs,
Liels, skaists, neatkārtojams.
To pilnībā saprast un izjust
Ļauts vienīgi pašiem mums.
                          /A.Balodis/

 
Nozīmīgajās dzīves gadskārtās, 

80 gados, sveicam: 
Zoju Hagemani, Imantu 
Manguli un Ilgu Vāliņu!

Cesvaines pašvaldība

Lai katra diena ir reibinoša kā 
                                    ziedu smarža,
Lai katra stunda – priecīga kā 
                   saules gaisma,
Lai katru mirkli domas brīvas kā 
                                    putni debesīs,
Lai sirds ir atvērta laimei un 
                                        mīlestībai!

Daudz laimes dzimšanas dienā 
vēlam Ingai Rozītei un Allai 

Isačenko! Lai daudz skaistu mirkļu 
iekrāso Jūsu ikdienu!

 Pirmsskolas 
“Brīnumzeme” kolektīvs

Mirdz visās varavīksnes krāsās 
                                                 mūžs,
Kā dzintarlāse sastrādātā delnā.
Pār gadiem steidzīgiem kad dzīves
                                            vēji pūš –
Viz dienas baltas, pelēkas un melnas.
Ikvienam cilvēkam mūžs tādā gaismā
                                                 mirdz,
Cik dāsnuma un saules glabā sirds,
Cik viņš spēj ziedoties un citiem dot
Un dodot baltu prieku atstarot.
                                   /L.Nāgele/

Biedrība „Mārtiņroze” sirsnīgi sveic 
Ilgu Vāliņu skaistajā dzīves jubilejā, 

vēlot stipru veselību un lai katra 
jauna diena gaišu domu pilna!

 Mīļš paldies Cesvaines novada do-
mei, Ārijai Liepiņai, „Krustaceļam”, 
kaimiņiem, radiem un visiem tiem, kas 
sniedza atbalstu, pavadot krauklēnieti 
Skaidrīti Mitenieci, dzim. Dzenavu 
(1932-2013), kapu kalnā.

Tuvinieki

Sākot ar 2013. gada martu, Nodar-
binātības valsts aģentūra uzsāks aktīvu 
sezonas vakanču gadatirgu pasākumu 
organizēšanu visā Latvijā. Vidzemes 
reģionā tas paredzēts 22.03.2013. Cēsīs 
tūrisma informācijas centrā (Pils lau-
kums 9, Cēsis). 

Sezonas vakanču gadatirgos ar NVA 
un darba devēju starpniecību darba 
meklētājiem tiks piedāvātas katrā 
reģionā uz pasākuma norises brīdi 
aktuālās vakances dažādās jomās. 
Darba devējiem, piedaloties sezonas 

Cesvaines 
evaņģēliski 
luteriskajai 

draudzei sava 
mājaslapa

Jau kopš gadu mijas darbojas Ces-
vaines evaņģēliski luteriskās draudzes 
mājaslapa internetā. Lai arī draudzei ir 
sava avīze, kurā tiek publicēti jaunumi 
par draudzē notiekošo, tomēr ne visiem 
tā līdz šim bija pieejama. Ir draudzes 
locekļi, kas uz laiku dzīvo citur Latvijā 
vai ārzemēs. Līdz ar to mājaslapa 
internetā dod lielisku iespēju sekot 
līdzi notikumiem draudzē. Tomēr lapa 
nav domāta tikai draudzes locekļiem. 
Tajā ikviens interesents var atrast 
informāciju par dievkalpojumu nori-
ses laikiem, pasākumiem un jauniem 
iesvētības mācību kursiem. Pieejama 
arī foto galerija un video no draudzes 
dzīves, informācija par svētdienas skolu 
bērniem, rekolekcijām, draudzes kori 
un diakonijas centru. Lapā ir arī iespēja 
sazināties ar draudzes kalpotājiem, 
nosūtot ziņu, un lasīt draudzes avīzi. 
Drīzumā arī gaidāma informācija par 
draudzes un dievnama vēsturi. Tā nu 
jaunā mājaslapa būs noderīga ikvienam 
interesentam. Gaidīsim jūs – www.ces-
vainesdraudze.lv

Maija Zvaigzne

Amatu apvienošanas ierobežojumi
No šī gada 1.jūlija pašvaldību deputāti 

vairs nevarēs ieņemt pašvaldības 
izpilddirektora vietnieka, kā arī pa-
gasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja 
un viņa vietnieka amatus. Šādus amatu 
savienošanas ierobežojumus papildus 
jau interešu konflikta likumā noteik-
tajiem 31. janvārī noteica Saeima, 
galīgajā lasījumā pieņemot grozījumus 
likumā „Par pašvaldībām”.

Pašvaldības deputāts vairs nevarēs 
ieņemt amatu arī pašvaldības 
administrācijā, ja viņa pienākumos ir 
domes lēmumu projektu sagatavošana, 
lēmumu tiesiskuma un lietderības 
pārbaude, domes pieņemto lēmumu 
kontrole un uzraudzība. Tāpat deputāts 
savu amatu nedrīkstēs savienot, tieši vai 
pastarpināti sniedzot dažādus pakalpo-
jumus domes administrācijai.

Pašvaldības domes deputātam būs 
aizliegts arī ieņemt pašvaldības iestādes 
vadītāja vai viņa vietnieka amatu. Šis 
aizliegums neattieksies uz deputātiem, 
kuri ir izglītības, kultūras, veselības un 
sporta iestāžu vadītāji. 

Grozījumi pašvaldību likumā 
nosaka, ka no šī gada 1.jūlija 

pašvaldībās, kurās ir mazāk nekā 
pieci tūkstoši iedzīvotāju, domes 
priekšsēdētājs vienlaikus vairs 
nevarēs pildīt arī pašvaldības izpild-
direktora pienākumus. Noteikt amatu 
savienošanas papildu ierobežojumus 
rosināts, lai lēmumu pieņemšanas 
procesā pašvaldībās novērstu 
iespējamos korupcijas riskus, kā arī 
nodalītu lēmējvaru no izpildvaras.

Lai veicinātu caurspīdīgu lēmumu 
pieņemšanas procesu pašvaldībās, 
noteikts, ka pašvaldības domes 
priekšsēdētājs un viņa vietnieks, izpild-
direktors un viņa vietnieks, pagasta 
vai pilsētas pārvaldes vadītājs vai viņa 
vietnieks amatā būs jāievēl atklātā 
balsojumā, balsojot ar vēlēšanu zīmēm. 
Atklāts balsojums būs arī, atsaucot 
domes priekšsēdētāju vai viņa vietnieku 
no amata un lemjot par pašvaldības 
deputāta mandāta anulēšanu.

Aizklāta balsošana vairs nebūs 
arī, lemjot par pašvaldības iestāžu 
vadītāju, pastāvīgo komiteju locekļu un 
revīzijas komitejas locekļu ievēlēšanu 
vai atbrīvošanu no amata. Atklātā 
balsojumā būs jāievēl vai jāatbrīvo no 

amata arī bāriņtiesas priekšsēdētājs un 
bāriņtiesas locekļi, kā arī jālemj par 
jautājumiem, kas saistīti ar vēlēšanu un 
tautas nobalsošanas organizēšanu.

Izmaiņas likumā par atklātas 
balsošanas procedūru par visiem 
jautājumiem rosinātas, ņemot vērā 
pašvaldības deputāta pienākumu skaid-
rot savus lēmumus un tos pamatot, ne-
vis, izmantojot aizklātus balsojumus, 
slēpt savu viedokli.

Patlaban pašvaldībās deputāti aizklāti 
balso par domes priekšsēdētāja un 
viņa vietnieka ievēlēšanu amatā vai 
atcelšanu no amata, kā arī anulējot 
deputāta mandātu. Citos gadījumos 
aizklāta balsošana notiek, ja par to no-
balso vairākums domes deputātu.

Grozījumi arī paredz, ka no 2014.gada 
1.jūlija pašvaldībām būs jānodrošina 
domes sēžu ierakstīšana audioformātā 
un ieraksta ievietošana pašvaldības 
mājaslapā.

Grozījumi likumā „Par pašvaldībām” 
stāsies spēkā nākamajā dienā pēc 
izsludināšanas. 

 Saeimas Preses dienests

Atbalstām 
pirmsskolu 

„Brīnumzeme”

Projekta ietvaros iegādāta keramikas krāsns
Pirms diviem gadiem nodibinātā 

biedrība „DAb-a”, kas apvieno 
dažādus amatniekus, 2012. gada nogalē 
īstenojusi Lauku atbalsta dienestam 
(LAD) iesniegto  projektu par keramikas 
apdedzināšanas krāsns iegādi (projekta 
nr.: 12-05-LL15-L413202-000006).

Biedrībā „DAb-a” darbojas dažādi 
Cesvaines novada amatnieki – galdnie-
ki, rokdarbnieki, puķkopji un dārznieki, 
kas 2011. gadā nodibināja biedrību ar tās 
lielāko mērķi – Cesvaines siltumnīcas 
teritorijas atjaunošana un sakārtošana, 
kas ļautu veidot vidi vietējiem amat-
niekiem un dārzniekiem, kur pulcēties. 
Tomēr paralēli galvenajai idejai biedrī-
ba raksta un iesniedz projektus arī 
dažādām citām aktivitātēm. Pagājušajā 
gadā izdevies gūt atbalstu LAD 
izsludinātajā konkursā un apgūt Ei-
ropas Savienības finanses, iegādājoties 
keramikas apdedzināšanas krāsni.

Biedrībā darbojas profesionāla 
keramiķe Sanita Ozola, kas ir īpaši 
priecīga par projekta gala rezultātu un 
neslēpj, ka krāsns bijusi īsta Ziemassvēt-
ku dāvana biedrībai. Iesniedzot pro-
jektu, biedrība „DAb-a” akcentējusi 
keramikas krāsns nepieciešamību, uzs-

verot, ka Cesvainē notiek dažādi kultūras 
pasākumi, gadatirgi, kuros labprāt 
piedalās arī amatnieki. Tā kā Cesvainē 
notiekošo pasākumu ietvaros bieži 
norisinās dažādas meistardarbnīcas, 

cesvainiešiem un Cesvaines viesiem 
būtu iespēja izmēģināt keramikas ama-
ta prasmes. 

Idejas krāsns pielietošanai jau 
ir – to varētu izmantot, pasniedzot 
meistardarbnīcas svētkos, tāpat varētu 
bērniem kādas nodarbības vadīt. Arī 
ikviens interesents varēs izmēģināt 
keramiķa amatu un apdedzināt izgata-
voto produktu.  Jāpiemin, ka iegādātā 
krāsns nodrošina ne tikai māla, bet arī 
porcelāna apdedzināšanu, jo tā ir pie-
tiekami jaudīga.

Šobrīd krāsns vēl nav izmēģināta, 
jo to apstiprinās komisija, kas dos ak-
ceptu krāsns izmantošanai. Kā ikvienai 
lietai, arī jaunajai krāsnij vispirms būs 
jāizmēģina tās piedāvātās funkcijas, 
jātestē, lai pārbaudītu visas nianses. 
Pirmie apdedzināšanas mēģinājumi 
noteikti būs eksperimentāli, jo ir daudz 
dažādu faktoru, kas var ietekmēt 
apdedzināšanas procesu. 

Kristīne Vilciņa, 
foto no biedrības „DAb-a” arhīva

vakanču gadatirgos, ir lieliska iespēja 
prezentēt savu uzņēmumu, informēt 
darba meklētājus par vakancēm, darba 
nosacījumiem, karjeras izaugsmes 
iespējām uzņēmumā, veikt pirmās dar-
ba intervijas ar sev piemērotākajiem 
kandidātiem klātienē.

Lai pieteiktu vakances gadatirgum, 
darba devējam jāsazinās ar tuvāko 
NVA filiāli (Madonas NVA, Tālr.: 
64807913 – Lidija Kraukle, e-pasts; 
Lidija.Kraukle@nva.gov.lv).

Krāsns atvesta decembrī, tāpēc 
biedrība to dēvē par 

Ziemassvētku brīnumu


