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Cesvaines novada domes izdevums

„Baltica” 2012

Redaktores sleja

Ir jau vasaras vidus. Šķiet, tik daudz kas vēl
jāizdara un jāpaspēj. Tiem, kam savs dārzs, darba
netrūkst un ir prieks par katru saposto stūrīti savā
teritorijā.
Cesvainē jūlijs ir viens no īpašākajiem mēnešiem, jo pasākumi notiek gandrīz ik nedēļu. Pie
mums viesojās Vaijes senioru vīru koris „Eintracht”, „Baltica” festivāla novadu dienas ietvaros
pie mums ciemojās Latvijas, Zviedrijas un ASV
folkloras kopas, luterāņu baznīcā notika dažādas
meistarklases ērģelniekiem Ērģeļu nedēļas ietvaros
un jau sestdien gaidāmi Parka svētki. Lai varētu
zināt, kur, kad un cikos ir jāierodas uz aizraujošāko
daļu, šajā avīzē esam publicējuši svētku programmu. Kā redzēsiet, tā ir plaša un bagātīga un spēs
izdabāt jebkurai gaumei. Turklāt, šī ir iespēja klātienē
redzēt, kā uzstājas Olga Rajecka, Varis Vētra, Uģis
Roze un daudzi citi Latvijā tik zināmi mākslinieki.

„Baltica” festivālā pie pils pagalma skursteņa
augšgalā pasākumu vēroja mazais stārķēns. Tā
vien šķiet, ka arī viņš atzina folkloras kopu
sadziedāšanās pasākumu par labu esam,
demonstratīvi vicinot savus spārnus. Paldies
visiem organizatoriem, kas rūpējās, lai šis
pasākums būtu atmiņā paliekošs. Svinīguma un
pacilātības sajūta, atceroties folkloras kopu
tikšanos pie Cesvaines pils.
Jūlijā pie mums viesojās Metmanas pilsētas
pašvaldības pārstāvji un biedrības „Hilfe Lettland”
pārstāvji, no kuriem zināmākais ir Peters
Langbēns. Metmanas birģermeistars ar kundzi
bija sajūsmā par Cesvaini un sirsnīgo uzņemšanu.
Ja jau pats birģermeistars atzina, ka ir gatavs
sēsties pie stūres un atgādāt kādu biedrības kravu
līdz mums, tas liecina, ka Cesvaines cilvēki vācu
pārstāvjus ir spējuši uzrunāt. Lai mums izdodas
sadarbību turpināt ne tikai humānajā palīdzībā,
bet arī citās jomās!
Augusts solās būt karsts un labi, ka tā, citādāk
vasaras svelmi vēl tā kārtīgi neesam izbaudījuši.
Bet tas jau cilvēka dabā – kad auksts, gribam
karstu laiku, bet kad pienāk vasara – atkal nav
labi.
Izbaudīsim visu, kas sastopams piemājas dārzā,
un piepildīsim saldētavas, lai ziemā ir mirklis
atcerēties vasaru!
Kristīne Vilciņa

Nr. 7 (228)

8. jūlijā Cesvaine pārtapa par folkloras kopu
tikšanās vietu. „Baltica” festivāls novadu dienās
rīkoja dažādus pasākumus vairākās Latvijas
pilsētās, šogad viena no tām – Cesvaine.
”Baltica” festivāls ik gadu notiek kādā no
Baltijas valstīm, šogad – Latvijā. Šis bija jau
devītais festivāls, kas notiek Latvijā. Katru gadu
festivālam ir izvēlēta kāda tēma, tāpēc šogad
izvēlētā tēma „Ceļš” vijās cauri arī novadu dienas
koncertos, Cesvainē – „Seši ceļi Cesvainē”. Šis
ir festivāls, kurā tiek pausta tautu tradicionālā
kultūra – dziesmas, instrumentālā mūzika, stāstījumi, rotaļas, dejas, kā arī lietišķā un dekoratīvā
māksla, amatniecība un citas tautas kultūras
izpausmes formas.
Jau pēcpusdienā festivāla dalībnieki iepriecināja
Cesvaines pansionāta iemītniekus ar skanīgām
dziesmām. Vēlāk dalībnieki tikās krustcelēs –
pilsētas centrā, lai dotos gājienā uz pils pagalmu.
Vērojot gājienu, pārņēma sajūta, ka atrodies
Dziesmu un deju svētku gājienā. Folkloras kopu
pārstāvji tērpti sava reģiona tautu tērpā, sievietes
rotātas ar vasaras ziedu vainagiem un ziedu
pušķiem, vīru nestie karogi un uzmundrinošie
sveicieni festivāla dalībniekiem – tas viss radīja
pacilātu noskaņojumu.
Gājiens noslēdzās pils pagalmā, kur vēlāk
tika sniegts plašs koncerts. Pasākumu atklāja
Cesvaines domes priekšsēdētājs Vilnis Špats,

savā uzrunā uzsverot, ka Cesvaine ir pelnījusi,
ka „Baltica” novadu dienas šogad norisinās arī
Cesvainē. Ar atgādinājumu neaizmirst latviešu
tautas tradīcijas un arī dažādos godos turpināt
sadziedāties domes priekšsēdētājs novēlēja: lai
skan! Pasākumu ieskandināja Cesvaines novada
folkloras kopa „Krauklēnieši”, kuras vadītāja Baiba
Putniņa aicināja klātesošos pievienoties dziesmā
„Ceļavīrs”, jo šī gada „Baltica” tēma ir „Ceļš”.
„Krauklēniešu” vadītāja atgādināja, ka šogad
aizsaules ceļā tika pavadīta viena no izcilākajām
Lubānas un Latgales teicējām – Broņislava Martuževa. Šī dziesma skanēja visiem kopā, jo tā ir
dziesma, kas saista visus šos ceļus – gan saules,
gan pasaules, gan aizsaules ceļus.
Koncerta laikā varēja izbaudīt dziesmas, dejas
un dažādu tautu mūziku. Festivālu kuplināja arī
Zviedrijas, Igaunijas un ASV viesi. Pirms dalībnieku priekšnesumiem klātesošie tika iepazīstināti
ar māksliniekiem un kādu to raksturojošu iezīmi.
Pēc koncerta turpinājās danči kopā ar muzikantiem
no Salnavas un Rīgas.
Šķiet, mazais stārķu bērns, kas ar ģimeni mīt pils
skursteņa virsotnē, arī saklausīja kādu sev tīkamu
dziesmu, jo klātesošie koncerta laikā varēja vērot,
kā stārķēns izpleš spārnus un mācās tos plivināt.
Kristīne Vilciņa, autores foto

Festivāla gājiens sākās Cesvaines pilsētas centrā krustcelēs

Koncertu pils pagalmā atklāja mūsu pašu folkloras kopa „Krauklēnieši”

Cesvaines Ziņas



Dzīvokļa īpašumu izsoles
Cesvaines novada dome Pils ielā 1A,
Cesvainē 2012. gada 21. augustā plkst. 11:00
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod
dzīvokļa īpašumu Nr.8, kas atrodas Dārzu
ielā 2, Cesvainē, Cesvaines novadā un sastāv
no divistabu dzīvokļa un domājamām daļām
no dzīvojamās mājas un zemes.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena Ls 3700.
Izsoles dalības maksa Ls 20 un nodrošinājuma
apmērs Ls 370 līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr.
LV47UNLA0030900130712, AS “SEBbanka”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var
mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines
novada domē pirmdienās, otrdienās,
ceturtdienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17.
Informācija pa tālruni 64852022,
28382616, 29461212.
Par nekustamā īpašuma apskati interesēties
pa tālruni 28382616, 29461212.
Samaksa par nekustamo īpašumu: puse
summas – divu nedēļu laikā pēc izsoles, puse
līdz 2012. gada 31. decembrim, atliktajam
maksājumam seši procenti gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
Pieteikumu reģistrācija izsolei domē līdz
2012.gada 21.augustam plkst.11:00.
Dzīvokļa īpašuma Nr.8 Dārzu ielā 2,
Cesvainē, Cesvaines novadā
izsoles NOTEIKUMI
1. Šis noteikumi nosaka kārtību, kādā
tiek organizēta dzīvokļa īpašuma Nr.8, kas
atrodas Dārzu ielā 2, Cesvainē, Cesvaines
novadā, ar kadastra numuru 7007 900
0076, kas ierakstīts Madonas zemesgrāmatu
nodaļas Cesvaines pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.1000 0003 5957-8, izsole un
noteikts pircējs, ar kuru Cesvaines novada
dome slēdz dzīvokļa īpašuma pirkšanas pārdošanas līgumu.
2. Par izsoles dalībnieku var būt
maksātspējīga juridiska vai fiziska persona,
kas ir iemaksājusi izsoles dalības naudu
un nodrošinājuma naudu. Par izsoles
pretendentu nevar būt tāda persona, kurai
ir debitoru parādi saistībās ar pašvaldību un
Valsts ieņēmumu dienestu.
3. Izsoles organizētājs: Cesvaines novada
dome, reģistrācijas numurs 90000054727,
juridiskā adrese Pils iela 1A, Cesvaine,
Cesvaines novads.

4. Izsoles vieta un laiks: Cesvaines novada
dome, Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines
novads, 2012. gada 21. augusts plkst. 11:00.
5. Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2012.
gada 21. augustam plkst. 11:00, pirmdienās,
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 09:00 līdz 13:00
un no plkst. 14:00 līdz 17:00 Cesvaines novada
domē, Pils ielā 1A, Cesvainē, pie sekretāres.
6. Izsoles veids: mutiska izsole ar
augšupejošu soli.
7. Izsoli organizē izsoles komisija trīs
cilvēku sastāvā, ko apstiprinājusi Cesvaines
novada dome.
8. Izsoles objekts: dzīvokļa īpašums, kas
sastāv no dzīvokļa Nr.8, kura platība ir 50,6
kv.m, un 506/6926 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas
Dārzu ielā 2, Cesvainē, Cesvaines novadā, ar
kadastra numuru 7007 900 0076, kas ierakstīts
Madonas zemesgrāmatu nodaļas Cesvaines
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000
0003 5957-8.
9. Izsoles nosacītā cena: 3700 (trīs tūkstoši
septiņi simti ) lati.
10. Objekts netiek pārdots lētāk par Ls
3800, ko veido nosacītā cena, kas ir vienāda ar
izsoles sākumcenu, un viena soļa izmaksas.
11. Izsoles solis ir 100 (simts) lati.
12. Izsolē iegūtos līdzekļus ieskaita
Cesvaines novada domes kontā Nr.LV47
UNLA0030900130712, a/s “SEB Banka”,
bankas kods UNLALV2X.
13. Komisijai ir tiesības atstādināt
pretendentu vai pārtraukt un atcelt izsoli,
ja konstatēti vienošanās fakti starp izsoles
dalībniekiem, kas varētu ietekmēt izsoles
rezultātus un gaitu.
14. Visiem izsoles dalībniekiem ir
vienādas tiesības izsoles komisijas noteiktajā
laikā iepazīties ar izsolei paredzēto izsoles
objektu.
15. Izsoles dalībnieki līdz izsoles sākumam
iemaksā nodrošinājuma naudu 10% apmērā
no izsoles sākumcenas Cesvaines novada
domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712
a/s “SEB Banka”, bankas kods UNLALV2X
vai pašvaldības kasē, Pils ielā 1A, Cesvainē.
Nodrošinājuma naudu dalībniekiem, kuri nav
nosolījuši izsoles objektu, Cesvaines novada
dome atmaksā mēneša laikā pēc izsoles ar
pārskaitījumu dalībnieka norēķinu kontā.

16. Izsoles dalībnieks līdz izsoles sākumam
samaksā dalības naudu 20,- (divdesmit) latus
Cesvaines novada domes kontā Nr.LV47
UNLA0030900130712, a/s “SEB Banka”,
bankas kods UNLALV2X, vai pašvaldības
kasē, Pils ielā 1A, Cesvainē. Dalības maksa
pretendentam netiek atmaksāta.
Izsoles dalībnieku reģistrācija
17. Lai piedalītos izsolē, pretendents
pirms izsoles komisijai iesniedz rakstisku
pieteikumu par piedalīšanos izsolē, norādot tajā
nosaukumu vai vārdu, uzvārdu, personas kodu
un nodokļu maksātāja kodu, adresi, tālruņa
numuru, pases datus (fiziskajām personām),
pievienojot tam maksājumu apliecinošu
dokumentu par nodrošinājuma nomaksu un
maksājumu apliecinošu dokumentu par izsoles
dalības maksas nomaksu.
18. Juridiskas personas papildus 18.punktā
minētajiem dokumentiem iesniedz:
18.1.1. reģistrācijas apliecības kopiju,
uzrādot oriģinālu,
18.1.2. valsts reģistra iestādes izziņu par
juridisko personu pārvaldes institūciju (izziņa
derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par 6 nedēļām
no izsoles dienas);
18.1.3. apliecinātu spēkā esošu statūtu
kopiju;
18.1.4. attiecīgās institūcijas lēmumu par
nekustamā īpašuma iegādi;
19. Fiziskas personas pirms izsoles uzrāda
pasi.
20. Dalībniekiem, kuri pārstāv juridiskas
vai fiziskas personas, jāiesniedz to
apstiprinātas pilnvaras.
21. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek
pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai
saistošu starptautisko līgumu noteikumiem.
22. Izsoles dalībniekus izsoles komisija
reģistrē publikācijā norādītajā termiņā.
23. Izsoles dalībnieku iesniegtos
dokumentus izvērtē un reģistrē izsoles
dalībnieku reģistrācijas sarakstā, norādot
šādu informāciju:
23.1. reģistrācijas numurs, datums, laiks;
23.2. pretendenta vārds, uzvārds, personas
kods vai nosaukums, reģistrācijas numurs,
juridiskā adrese;
23.3. pilnvarotās personas vārds, uzvārds,
personas kods;
23.4. atzīmes par katra 17. punktā un 18. vai

20. punktā minētā dokumenta saņemšanu.
24. Persona, kura izpildījusi 17., 18.,
19. vai 20. punkta prasības un reģistrēta
izsoles sarakstā, saņem izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecību, kurā ir šādi rekvizīti:
24.1. dalībnieka kārtas numurs;
24.2. izsoles vieta un laiks;
24.3. izdošanas datums un reģistratora
paraksts.
25. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts:
25.1. ja nav iesniegti visi 17., 18., 19. vai
20.punktā norādītie dokumenti;
25.2. ja nav iestājies vai ir beidzies izsoles
dalībnieku reģistrācijas termiņš.
Izsoles procedūra
26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks
uzrāda izsoles sekretāram vai protokolistam
reģistrācijas apliecību.
27. Izsoles gaita tiek protokolēta.
28. Izsoles vadītājam, atklājot izsoli,
jāpaziņo objekta pārdošanas sākumcena.
29. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz
dalībniekiem apstiprināt gatavību uzsākt
izsoli un iegādāties izsolīto objektu par
nosolīto cenu un apstiprināt to, parakstot
izsoles noteikumus.
30. Dalībnieki pakāpeniski palielina cenu
par izsoles soli. Pēc katra dalībnieka piedāvātās
cenas, ja neturpinās citi piedāvājumi, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosaukto
cenu un fiksē to ar āmura piesitienu, kas
liecina par solīšanas pārtraukšanu.
31. Pircējs pērk izsoles objektu, kāds tas
ir, tam ir zināms objekta faktiskais stāvoklis
un apjoms un tas neizvirzīs pret pārdevēju
nekādas pretenzijas.
32. Dalībnieks, atsakoties no turpmākās
solīšanas, izsoles dalībnieku sarakstā ar
parakstu apliecina savu pēdējo solīto cenu.
33. Izsoles komisijas priekšsēdētājam ir
tiesības izraidīt no izsoles norises vietas tās
personas, kuras traucē izsoles gaitu.
34. Izsoles gaitā radušās neskaidrības,
kuras nereglamentē izsoles kārtība, izsoles
komisija izskata un pieņem par tām lēmumu
līdz izsoles beigām uz vietas.
35. Ja dalībnieks atsakās pirkt objektu par
nosolīto cenu, nodrošinājuma nauda netiek
atmaksāta.
36. Izsoles komisija apstiprina izsoles
protokolu 7 dienu laikā pēc izsoles.

37. Izsoles rezultātus ne vēlāk kā 30 dienu
laikā pēc maksājuma saņemšanas apstiprina
Cesvaines novada dome.
38. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domes
priekšsēdētājs 7 (septiņu) dienu laikā ar solītāju
noslēdz objekta pirkuma līgumu. Izdevumus,
kas saistīti ar šo procedūru, sedz pircējs.
39. Ja izsoles dalībnieks atsakās parakstīt
pirkuma līgumu, kas sastādīts atbilstoši šiem
noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz mantu.
Dalības maksa un drošības nauda šādam
dalībniekam netiek atmaksāta.
40. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz
izsoli, izsoles dalības maksa un nodrošinājuma
nauda netiek atmaksāta.
41. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām
var iesniegt Cesvaines novada domes
priekšsēdētājam 7 dienu laikā pēc izsoles.
Norēķins par nosolīto objektu
42. Izsoles dalībniekam, kurš ir piedāvājis
augstāko summu par izsoles objektu, puse
summas par nosolīto nekustamo īpašumu
jāsamaksā divu nedēļu laikā, ieskaitot
pirkuma maksā iemaksāto nodrošinājuma
naudu, otra puse jāsamaksā līdz 2012. gada
31. decembrim. Par atlikto maksājumu
pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
43. Ja divu nedēļu laikā pēc izsoles
pirkuma maksa nav ieskaitīta Cesvaines
novada domes kontā Nr.LV47 UNLA 0030
9001 3071 2, a/s “SEB Banka”, bankas kods
UNLALV2X, pretendents zaudē iemaksāto
nodrošinājuma naudu un tiesības slēgt
objekta pirkuma līgumu.
Nenotikušas un spēkā neesošas izsoles
44. Izsole uzskatāma par nenotikušu:
44.1. ja informācija par izsoli nav bijusi
publicēta presē;
44.2. ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti
noraidīta dalībnieka piedalīšanās izsolē vai
nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;
44.3. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna
atturēt dalībnieku no piedalīšanās izsolē;
44.4. ja dalībnieku reģistrācija un izsole
notiek citā vietā un laikā nekā rakstīts
reģistrācijas apliecībā un izsoles noteikumos;
44.5. ja manta pārdota pirms norādītā
termiņa
V. Špats, Cesvaines novada
domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada dome Pils ielā 1A,
Cesvainē 2012. gada 21. augustā plkst.12:00
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod
dzīvokļa īpašumu Nr.8, kas atrodas Brīvības
ielā 5, Cesvainē, Cesvaines novadā un sastāv
no divistabu dzīvokļa un domājamām daļām
no dzīvojamās mājas un zemes.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena Ls 3600.
Izsoles dalības maksa Ls 20 un nodrošinājuma
apmērs Ls 360 līdz izsoles sākumam
iemaksājama Cesvaines novada domes kontā
Nr. LV47UNLA0030900130712, AS “SEB
banka”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var
mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines
novada domē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17.
Informācija pa tālruni 64852022,
28382616, 29461212.
Par nekustamā īpašuma apskati interesēties
pa tālruni 28382616, 29461212.
Samaksa par nekustamo īpašumu: puse
summas – divu nedēļu laikā pēc izsoles, puse
līdz 2012. gada 31. decembrim, atliktajam
maksājumam seši procenti gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
Pieteikumu reģistrācija izsolei domē līdz
2012. gada 21. augustam plkst. 12:00.
Dzīvokļa īpašuma Nr.8 Brīvības ielā 5,
Cesvainē, Cesvaines novadā
izsoles NOTEIKUMI
1. Šis noteikumi nosaka kārtību, kādā
tiek organizēta dzīvokļa īpašuma Nr.8, kas
atrodas Brīvības ielā 5, Cesvainē, Cesvaines
novadā, ar kadastra numuru 7007 900 0420,
kas ierakstīts Madonas zemesgrāmatu
nodaļas Cesvaines pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.1000 0011 1944-8, izsole un
noteikts pircējs, ar kuru Cesvaines novada
dome slēdz dzīvokļa īpašuma pirkšanas pārdošanas līgumu.
2. Par izsoles dalībnieku var būt maksātspējīga juridiska vai fiziska persona,
kas ir iemaksājusi izsoles dalības naudu un
nodrošinājuma naudu. Par izsoles pretendentu
nevar būt tāda persona, kurai ir debitoru parādi
saistībās ar pašvaldību un Valsts ieņēmumu
dienestu.
3. Izsoles organizētājs: Cesvaines novada
dome, reģistrācijas numurs 90000054727,
juridiskā adrese Pils iela 1A, Cesvaine,
Cesvaines novads.

4. Izsoles vieta un laiks: Cesvaines novada
dome, Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines
novads, 2012. gada 21. augusts plkst. 12:00.
5. Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2012.
gada 21. augustam plkst. 12:00, pirmdienās,
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 09:00 līdz
13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 Cesvaines
novada domē, Pils ielā 1A, Cesvainē, pie
sekretāres.
6. Izsoles veids: mutiska izsole ar
augšupejošu soli.
7. Izsoli organizē izsoles komisija trīs
cilvēku sastāvā, ko apstiprinājusi Cesvaines
novada dome.
8. Izsoles objekts: dzīvokļa īpašums, kas
sastāv no dzīvokļa Nr.8, kura platība ir 42,3
kv.m, un 423/3661 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas
Brīvības ielā 5, Cesvainē, Cesvaines novadā,
ar kadastra numuru 7007 900 0420, kas
ierakstīts Madonas zemesgrāmatu nodaļas
Cesvaines pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0011 1944-8.
9. Izsoles nosacītā cena: 3600 (trīs tūkstoši
seši simti) lati.
10. Objekts netiek pārdots lētāk par Ls
3700, ko veido nosacītā cena, kas ir
vienāda ar izsoles sākumcenu, un viena
soļa izmaksas.
11. Izsoles solis ir 100 (simts) lati.
12. Izsolē iegūtos līdzekļus ieskaita
Cesvaines novada domes kontā Nr.LV47
UNLA0030900130712, a/s “SEB Banka”,
bankas kods UNLALV2X.
13. Komisijai ir tiesības atstādināt
pretendentu vai pārtraukt un atcelt izsoli,
ja konstatēti vienošanās fakti starp izsoles
dalībniekiem, kas varētu ietekmēt izsoles
rezultātus un gaitu.
14. Visiem izsoles dalībniekiem ir
vienādas tiesības izsoles komisijas noteiktajā
laikā iepazīties ar izsolei paredzēto izsoles
objektu.
15. Izsoles dalībnieki līdz izsoles sākumam
iemaksā nodrošinājuma naudu 10% apmērā
no izsoles sākumcenas Cesvaines novada
domes kontā Nr.LV47UNLA0030900130712
, a/s “SEB Banka”, bankas kods UNLALV2X
vai pašvaldības kasē, Pils ielā 1A, Cesvainē.
Nodrošinājuma naudu dalībniekiem, kuri nav
nosolījuši izsoles objektu, Cesvaines novada
dome atmaksā mēneša laikā pēc izsoles ar

pārskaitījumu dalībnieka norēķinu kontā.
16. Izsoles dalībnieks līdz izsoles sākumam
samaksā dalības naudu 20,- (divdesmit) latus
Cesvaines novada domes kontā Nr.LV47
UNLA0030900130712, a/s “SEB Banka”,
bankas kods UNLALV2X, vai pašvaldības
kasē Pils ielā 1A, Cesvainē. Dalības maksa
pretendentam netiek atmaksāta.
Izsoles dalībnieku reģistrācija
17. Lai piedalītos izsolē, pretendents
pirms izsoles komisijai iesniedz rakstisku
pieteikumu par piedalīšanos izsolē, norādot tajā
nosaukumu vai vārdu, uzvārdu, personas kodu
un nodokļu maksātāja kodu, adresi, tālruņa
numuru, pases datus (fiziskajām personām),
pievienojot tam maksājumu apliecinošu
dokumentu par nodrošinājuma nomaksu un
maksājumu apliecinošu dokumentu par izsoles
dalības maksas nomaksu.
18. Juridiskas personas papildus 18. punktā
minētajiem dokumentiem iesniedz:
18.1.1. reģistrācijas apliecības kopiju,
uzrādot oriģinālu;
18.1.2. valsts reģistra iestādes izziņu par
juridisko personu pārvaldes institūciju (izziņa
derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par 6 nedēļām
no izsoles dienas);
18.1.3. apliecinātu spēkā esošu statūtu
kopiju;
18.1.4. attiecīgās institūcijas lēmumu par
nekustamā īpašuma iegādi.
19. Fiziskas personas pirms izsoles uzrāda
pasi.
20. Dalībniekiem, kuri pārstāv juridiskas
vai fiziskas personas, jāiesniedz to
apstiprinātas pilnvaras.
21. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek
pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai
saistošu starptautisko līgumu noteikumiem.
22. Izsoles dalībniekus izsoles komisija
reģistrē publikācijā norādītajā termiņā.
23. Izsoles dalībnieku iesniegtos
dokumentus izvērtē un reģistrē izsoles
dalībnieku reģistrācijas sarakstā, norādot
šādu informāciju:
23.1. reģistrācijas numurs, datums, laiks;
23.2. pretendenta vārds, uzvārds, personas
kods vai nosaukums, reģistrācijas numurs,
juridiskā adrese;
23.3. pilnvarotās personas vārds, uzvārds,
personas kods;
23.4. atzīmes par katra 17. punktā un 18. vai

20. punktā minētā dokumenta saņemšanu.
24. Persona, kura izpildījusi 17., 18.,
19. vai 20. punkta prasības un reģistrēta
izsoles sarakstā, saņem izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecību, kurā ir šādi rekvizīti:
24.1. dalībnieka kārtas numurs;
24.2. izsoles vieta un laiks;
24.3. izdošanas datums un reģistratora
paraksts.
25. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts:
25.1. ja nav iesniegti visi 17., 18., 19. vai
20.punktā norādītie dokumenti;
25.2. ja nav iestājies vai ir beidzies izsoles
dalībnieku reģistrācijas termiņš.
Izsoles procedūra
26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks
uzrāda izsoles sekretāram vai protokolistam
reģistrācijas apliecību.
27. Izsoles gaita tiek protokolēta.
28. Izsoles vadītājam, atklājot izsoli,
jāpaziņo objekta pārdošanas sākumcena.
29. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz
dalībniekiem apstiprināt gatavību uzsākt
izsoli un iegādāties izsolīto objektu par
nosolīto cenu un apstiprināt to, parakstot
izsoles noteikumus.
30. Dalībnieki pakāpeniski palielina
cenu par izsoles soli. Pēc katra dalībnieka
piedāvātās cenas, ja neturpinās citi piedāvājumi, izsoles vadītājs trīs reizes
atkārto pēdējo nosaukto cenu un fiksē to ar
āmura piesitienu, kas liecina par solīšanas
pārtraukšanu.
31. Pircējs pērk izsoles objektu, kāds tas
ir, tam ir zināms objekta faktiskais stāvoklis
un apjoms un tas neizvirzīs pret pārdevēju
nekādas pretenzijas.
32. Dalībnieks, atsakoties no turpmākās
solīšanas, izsoles dalībnieku sarakstā ar
parakstu apliecina savu pēdējo solīto cenu.
33. Izsoles komisijas priekšsēdētājam ir
tiesības izraidīt no izsoles norises vietas tās
personas, kuras traucē izsoles gaitu.
34. Izsoles gaitā radušās neskaidrības,
kuras nereglamentē izsoles kārtība, izsoles
komisija izskata un pieņem par tām lēmumu
līdz izsoles beigām uz vietas.
35. Ja dalībnieks atsakās pirkt objektu par
nosolīto cenu, nodrošinājuma nauda netiek
atmaksāta.
36. Izsoles komisija apstiprina izsoles
protokolu 7 dienu laikā pēc izsoles.

37. Izsoles rezultātus ne vēlāk kā 30 dienu
laikā pēc maksājuma saņemšanas apstiprina
Cesvaines novada dome.
38. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas
domes priekšsēdētājs 7 (septiņu) dienu laikā
ar solītāju noslēdz objekta pirkuma līgumu.
Izdevumus, kas saistīti ar šo procedūru, sedz
pircējs.
39. Ja izsoles dalībnieks atsakās parakstīt
pirkuma līgumu, kas sastādīts atbilstoši šiem
noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz mantu.
Dalības maksa un drošības nauda šādam
dalībniekam netiek atmaksāta.
40. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz
izsoli, izsoles dalības maksa un nodrošinājuma
nauda netiek atmaksāta.
41. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām
var iesniegt Cesvaines novada domes
priekšsēdētājam 7 dienu laikā pēc izsoles.
Norēķins par nosolīto objektu
42. Izsoles dalībniekam, kurš ir piedāvājis
augstāko summu par izsoles objektu, puse
summas par nosolīto nekustamo īpašumu
jāsamaksā divu nedēļu laikā, ieskaitot
pirkuma maksā iemaksāto nodrošinājuma
naudu, otra puse jāsamaksā līdz 2012. gada
31. decembrim. Par atlikto maksājumu pir
-cējs maksā sešus procentus gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
43. Ja divu nedēļu laikā pēc izsoles
pirkuma maksa nav ieskaitīta Cesvaines
novada domes kontā Nr.LV47 UNLA 0030
9001 3071 2, a/s “SEB Banka”, bankas kods
UNLALV2X, pretendents zaudē iemaksāto
nodrošinājuma naudu un tiesības slēgt objekta
pirkuma līgumu.
Nenotikušas un spēkā neesošas izsoles
44. Izsole uzskatāma par nenotikušu:
44.1. ja informācija par izsoli nav bijusi
publicēta presē;
44.2. ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti
noraidīta dalībnieka piedalīšanās izsolē vai
nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;
44.3. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna
atturēt dalībnieku no piedalīšanās izsolē;
44.4. ja dalībnieku reģistrācija un izsole
notiek citā vietā un laikā nekā rakstīts
reģistrācijas apliecībā un izsoles noteikumos;
44.5. ja manta pārdota pirms norādītā
termiņa.
V. Špats, Cesvaines novada
domes priekšsēdētājs



Cesvaines Ziņas

Pirmsskolā „Brīnumzeme”
Maijs „Bizmārītēm” bija rosīgs un
notikumiem bagāts. Noslēdzās akcija

Vasaras jubilāru ballīte

„Šķiro pakas!”, ko organizēja „Līgatnes
papīrfabrika” un, mūsu grupiņa ieguva
4. vietu! Balvā – „Limpo” suliņas! Paldies sakām visiem aktīvajiem
vecākiem, bet jo īpaši –
Lindas, Ričarda, Montas,
Markusa vecākiem.
Īpašs pasākums bija
Māmiņdiemai
veltīts
koncerts, kur savus vecākus bērni priecēja
ar iestudētu muzikālo
uzvedumu „Kalzēns, kas
prata skaitīt līdz 12”, kā
arī dāvāja pašgatavotu
puķīti. Pēc pasākuma visi

kopā noskatījāmies video par mācību
gada notikumiem iestādē un grupā.
Nobeigumā kā pārsteigumu mammām
bērni pasniedza pašu izaudzētu
samtenīti.
Ļoti aktīva bija 25. maija diena –
no rīta bērnus kopā ar vecākiem
uz sporta svētkiem aicināja Runcis
zābakos (skolotāja Jana) un Pele
(skolotāja Ilga). Skolas bērni un vecāki
varēja piedalīties dažādu pasaku
personāžu piedāvātajās sportiskajās
aktivitātēs – „Jautrais
peldētājs”,
„Karaļa izbrauciens”, „Čaklais zaķis”
u.c. Prieka netrūka ne vecākiem,
ne bērniem un viņu vecvecākiem.
Paldies vecākiem, kuri atrada laiku

būt kopā ar bērniem: Klintas un Pētera
vecākiem, Lindas vecākiem un opītim.
Pēc aktīvas sportošanas bērni ar savu
iestudēto izrādi iepriecināja pansionāta
ļaudis. Paldies par jauko uzņemšanu
un saldajām dāvanām!
Mēneša beigās notika ballīte vasaras
jubilāriem ar rotaļām, dziesmām un
dejām. Noslēgumā visi kopā savas
grupas laukumiņā iestādījām pašu izaudzēto ozoliņu.
Priekšā ir vasara. Lai tā saules un
jauku pārsteigumu pilna un enerģijas
pilni tiksimies atkal septembrī!
Alla un Ilga, skolotājas

Cesvainē viesojas Metmanas pilsētas pārstāvji
28. jūnijā Cesvaines pašvaldība
uzņēma viesus no Metmanas – pašvaldības vadītāju Ginteru Berndu
ar kundzi Esteri, kā arī Metmanas
biedrības „Lettland hilfe” pārstāvjus, no kuriem cesvainiešiem viszināmākais ir Peters Langbēns.
Ņemot vērā, ka Metmanas pašvaldības pārstāvji Cesvainē viesojās pirmo
reizi, vizīte sākās ar oficiālu pieņemšanu,
kas notika pilī. Pieņemšanas laikā
Cesvaines pašvaldība demonstrēja
prezentāciju par Cesvaines novadu.
Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats savā uzrunā sniedza ieskatu Cesvaines –
Metmanas sadarbības vēsturē. Savukārt Metmanas birģermeistars uzrunā
uzsvēra, ka ir pateicīgs Peteram
Langbēnam, kas pirms vairāk nekā 10

gadiem uzsāka sadarbību ar Cesvaini, jo
bez Petera diez vai citādāk viņi šeit būtu
ciemojušies. Abu valstu pašvaldības
vadītāji savā starpā apmainījās ar
simboliskām reģionu raksturojošām
dāvanām. Cesvaines pašvaldība dāvanā saņēma greznu spoguli, kas,
pēc birģermeistara domām, lieliski
papildinātu pils interjeru.
Cesvaines vizītes laikā Metmanas
pārstāvji iepazinās ar vairākām
pašvaldības iestādēm, kā arī apmeklēja
nesen uzbūvēto kūdras rūpnīcu. Ar
patiesu interesi Metmanas pārstāvji
apskatīja pili. Atzinīgi tika novērtēts jau
paveiktais darbs pēc pils ugunsgrēka.
Apmeklējot kultūras namu, tika uzteikts tā iekšējais dizains,
mākslinieces Daces Grīnvaldes darbs.

Metmanas birģermeistars dāvanā Cesvaines novadam pasniedza spoguli un
grāmatu, kurā atspoguļota Metmanas pilsētas vēsture un mūsdienas

Metmanas
pašvaldības
vadītājs
interesējās par projektā iekļautajām
izmaksām, kā arī to, cik lielu daļu
projektu līdzfinansējusi pašvaldība.
Pēc tam sekoja bibliotēkas apskate, kur
Metmanas ciemiņus viesmīlīgi uzņēma
bibliotēkas vadītāja Vēsma Nora ar
kolēģēm. Pie kafijas tases raisījās
sarunas par demogrāfisko situāciju un
tās sekām. Arī bibliotēkā ir redzams,
ka biedrības „Lettland hilfe” palīdzības
sūtījumi tiek likti lietā – vairāki krēsli
un galdi nākuši no Metmanas.
Pirms pusdienām Metmanas viesiem
tika izrādīta Cesvaines vidusskola.
Skolas direktors Didzis Baunis
iepazīstināja Cesvaines viesus ar
vidusskolas telpām un to aprīkojumu.
Metmanas pārstāvji atzinīgi novērtēja
gaišās, modernās telpas un aprīkojumu,
kas skolēniem nodrošina pilnvērtīgas
mācību stundas. Pēc vidusskolas
apmeklējuma nākamais apskates objekts – SIA „Nordtorf” kūdras ražotne. Rūpnīcā viesi varēja iepazīties
ar ražošanas darbu no sākumposma līdz
pat procesiem, kad kūdras substrāti ir
iepakoti. Patīkami pārsteidz modernās
tehnoloģijas un aprīkojums, ar ko nodrošināta kūdras ražotne.
Peters Langbēns ir palīdzējis ne tikai
Cesvaines iedzīvotājiem ar dažādiem
sūtījumiem, bet arī pašvaldības iestādes
nodrošinājis ar mēbelēm. Cesvaines
pansionāta vadītājs Juris Rozenbergs
Metmanas pārstāvjus labprāt iepazīstināja ar pansionāta telpām, pārrunāja aktuālākos jautājumus un problēmas.
Interesanti bija salīdzināt, kā sociālās

jomas jautājumi tiek risināti Latvijā un
kā Vācijā. Juris Rozenbergs uzsvēra,
cik ļoti humānās palīdzības sūtījumi
ir palīdzējuši pansionātam izskatīties
tādam, kāds tas ir tagad, jo nevar
salīdzināt, kā pansionāts izskatījās
pirms 10 gadiem un tagad.
Cesvaines
luterāņu
baznīcā
mācītājs Hanss Jensons un muzeja
speciāliste Daiga Matroze izrādīja
baznīcu, iepazīstinot viesus gan ar
baznīcas vēsturisko pusi, gan draudzes
telpām, gan atklāja baznīcas ērģeļu
skanējumu.
Tā kā Metmanas viesi apmeklēja
arī mūsu kaimiņu novadu, vakars
tika noslēgts, kopīgi vakariņojot
ar Madonas novada pārstāvjiem
brīvdienu mājā „Pie sievasmātes”.
Birģermeistars atzina, ka viņam ļoti
paticis viesoties mūsu pusē. Peters
Langbēns jau esot brīdinājis, ka
Cesvaine vienmēr viņus uzņem sirsnīgi
un ar bagātīgi klātiem galdiem, bet nu
Metmanas pašvaldības vadītājs pats
par to pārliecinājies. Birģermeistars
pārliecinājās, ka biedrības „Lettland
hilfe” palīdzības sūtījumi nonāk
īstajās rokās un tagad pat pats būtu
gatavs sēsties pie stūres, lai atgādātu
kādu kravu līdz Latvijai. Savukārt
Cesvaines domes priekšsēdētājs Vilnis
Špats noslēguma runā pauda vēlējumu,
lai starp Metmanu un Cesvaini
veidotos ne tikai sadarbība humānajā
palīdzībā, bet arī kultūrā, izglītībā un
citās jomās!
Kristīne Vilciņa, autores foto

PILS STĀSTI (2012-7)
Augu motīvu simboliskā nozīme
Cesvaines pils mūs sagaida ar
bezgalīgi daudziem augu, dzīvnieku,
putnu un pat zivju attēliem kā
ornamentāliem dekoriem pils ārpuses
un iekštelpu dekorējumos. Pēc kāda
principa notika šo ornamentu atlase,
mēs nezinām. Tāpēc vēl un vēlreiz ejot
caur pili, nevilšus gribas domāt, kāpēc tieši šie augi un ne citi, kāda ir to
simboliskā nozīme, ko tie mums vēsta.
Tāpēc šoreiz par augu simbolisko nozīmi. Kur katrs no tiem pilī atrodas, tas
nu būs pašiem jāiet un jāmeklē. Šeit gan
nav aplūkoti visi augi, dodot iespēju
katram pašam pameklēt savas atbildes.
Rozes. Pilī sastopamas gan tā
saucamās Tjudoru rozes – plānā roze
ar piecām ziedlapiņām, gan rozes ar
pildītiem ziediem. Arī pumpuri un
rožu vijīgie kāti ar lapām. Roze ir viens
no izplatītākajiem simboliskajiem
augiem. To varētu salīdzināt ar
Austrumu lotosu. Antīkajā kultūrā –
Afrodītes simbols. Rietumos simbolizē
mīlestību un kaislību, auglību un arī
cieņu pret mirušajiem. Uzskatīja,
ka rožu vainags pasargā galvu no
dzīru reibuma un patur skaidru prātu.
Kristietībā – noklusēšanas simbols.
Arī Kristus izlietās asinis un savienību
ar krustu. Tā saucamos rozes krustus,
kur kāta galā ir zieds, bet abās pusēs
lapiņas, pilī var sastapt vairākās vietās,
sākot ar ieejas durvīm. Mūsdienās roze
gandrīz vienmēr ir mīlestības simbols.
Septiņlapu roze ir alķīmiķu simbols.
Vai tāda pilī ir?
Vīnogu stīgas un ogu ķekari.
Vīnogas salīdzina ar eņģeļa asarām –

apaļām un saldām. Taču velns stādu
ir nolādējis, tādēļ vīns, kas sākotnēji
bija domāts kā eņģeļa dāvana, tomēr
reizumis nenes svētību. Viduslaiku
simbolikā bieži ilustrēta līdzība, pēc
kuras Kristus ir vīnkoks, bet viņa
mācekļi – vīnogulāja zari. Pirmais Jēzus
brīnumdarbs – ūdens pārvēršana vīnā.
“Vīnogu asinis” simboliski saista ar
Kristus asinīm (kristīgajā sakramentā).
Vīnogu novākšana ir Pastarās tiesas
simbols. Arī mūžības, zināšanu,
pārpilnības un labklājības simbols.
Savukārt vīnogu ķekars, kas atnests no
Apsolītās zemes, ir apsolījuma simbols.
Uz pirmo kristiešu sarkofāgiem tas
apzīmē apsolīto aizkapa dzīvi, kurā
nonākuši mirušie. Vīns, ko iegūst no
vīnogām, kristietībā simbolizē Dieva
dotās dāvanas.
Akanti. Dzeloņains augs, kas
sastopams siltajās zemēs. Vidusjūras
reģionā pazīstamo divu Akantu sugu
robotās lapas kļuva par paraugu lapu
ornamentam, kas sevišķi raksturīgs
korintiskās
kolonnas
kapitelim.
Akanta simboliskā nozīme attiecas
uz tā ērkšķiem, kas norāda, ka pilnībā
pabeigts grūts uzdevums.
Kļavu lapas un augļi. Ziemeļamerikā, Ķīnā un Japāna tā ir iemīlējušos
cilvēku simbols. Kļavlapu mēdza likt
gultas galā, lai atvairītu dēmonus,
stiprinātu mīlestības jūtas un iegūtu
mierīgu miegu. Kļavas koks dod sīrupu,
kas ir gandrīz tikpat salds kā mīlestība,
un kļavas lapas kalpo kā mīlas simbols,
apzīmējot mīļumu un priecāšanos par
katru savas dzīves dienu. Pilī ir diezgan
daudz kļavlapu. Varbūt tieši tāpēc šurp

dodas jaunlaulātie savā kāzu dienā.
Ozollapas un zīles. Spēka un
varenības simbols. Daudzām indoģermāņu tautām tas ir svēts koks.
Grieķi to uzskatīja par Zeva koku.
Romieši – par Jupitera koku. Kopš
antīkās kultūras laikiem ozols ir spēka,
vīrišķības un nelokāmības simbols,
jo tam ir cieta, izturīga koksne. Gan
antīkajā kultūrā, gan viduslaikos ozols
skaitījās nemirstības iemiesojums, jo tā
koksni uzskatīja par neiznīcināmu. 18.
gs. Vācijā – varonības simbols, kopš
19. gs. sākuma ozola lapas izmanto
uzvarētāju vainagu izgatavošanai. Pilī
ir atrodams arī viens ozollapu vainags.
Zīles ķelti uzskatīja par vīrišķības un
auglības simbolu.
Kreimenes. Pasaules glābšanas
simbols. Bieži sastopams kā Marijas
un Kristus atribūts. Reizēm kreimenes
redzamas lilliju vietā Marijas pasludināšanas tēlojumos.
Priedes. Ķīnā un Japānā nemirstības
simbols. Japānā priede simbolizē
cilvēku, kas neskarts uzveic visas
dzīves grūtības. Divas priedes norāda
uz uzticību un mīlestību laulībā.
Pīnija. Senatnē par pīnijām sauca
ikkatru skujkoku, kam bija čiekuri.
Šaurākā nozīmē pīnijas simbolizē
auglību, jo tā nobriedina arvien jaunus
čiekurus. Pīniju čiekurs nereti vainago
Dionisa un tā pavadoņu efejām vītos
zižļus. Kristietības simbolikā ciešs
sakars ar dzīvības koku, ko bieši attēlo
ar pīnijas zariem.
Efeja. Tāpat kā vairums mūžzaļo
augu tā ir nemirstības simbols. Arvien
zaļā krāsa un tieksme vīties, kā arī

“pakļāvīgā’’ daba ir cēlonis tam,
ka efeja kļuvusi par draudzības un
uzticības simbolu. Tā kā tai vajadzīgs
atbalsts, efeju uzskata arī par
sievišķības simbolu.
Granātāboli. Tāpat kā citi augļi,
kam daudz sēklu, ir auglības simbols.
Senajā Romā jaunlaulātās rotājās ar
vainagiem no granātkoka zariem. Indijā ar granātābolu sulu ārstēja neauglību. Koši sarkanā sula – mīlestība un
asinis – dzīvība un nāve. Granātābola
daudzās sēklas un apaļums simbolizē
pilnību. Dieva bezgalīgi daudzās
īpašības un labvēlību.
Īriss. Pilī atrodams tikai viens zilā
īrisa zieds. Zilais īriss gleznās redzams
ar Jaunavu Mariju un simbolizē
Kristus dzīves skaudrumu. Grieķu
mitoloģijā simbolizē varavīksni, tātad
samierināšanos starp Dievu un cilvēku. Viduslaikos šis ārstniecības augs
ir Marijas simbols. Īrisa ziedu lieto
arī kā Trīsvienības simbolu. Japāņu
folklorā – aizsargā māju no ļauniem
gariem. Trīs ziedlapiņas simbolizē
ticību, gudrību un drosmi.
Dadži. Skauģu un ļaunu cilvēku
atvairīšanai.
Nedomāju, ka mākslinieki, kas
apgleznoja pils sienas un griestus,
veidoja augus kokā, metālā un kamīna
dzegās, balstījās uz latviešu izpratni
par augiem un to simbolisko nozīmi.
Tāpēc šoreiz vairāk izmantoju Herdera
Simbolu vārdnīcu un citus simbolu
skaidrojošos avotus.

Cesvaines Ziņas

Pils simboliskos augus pētīja
Māra Evardsone

Cesvaines
iedzīvotāju un
uzņēmēju
vajadzību izpēte

Lai realizētu starp Sabiedrības Integrācijas fondu un Cesvaines novada domi
noslēgto līgumu un vecinātu Cesvaines
novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas
izstrādi, 2012. g. pirmajā pusgadā tika
veikts socioloģisks pētījums. Tā ietvaros
notika dokumentu un statistisko datu
analīze, Cesvaines iedzīvotāju aptauja,
ekspertu intervijas, fokusgrupu diskusijas
un sagatavots pētnieciskais ziņojums.
Tautas skaitīšanas un Centrālās statistikas
pārvaldes datu salīdzinājums ļauj izdarīt
secinājumu, ka 9,9% cesvainiešu ir reģistrēti
Iedzīvotāju reģistrā, bet uzturas ārpus
Cesvaines novada. Šis rādītājs ir lielāks nekā
Latvijas novados vidējais – 7,9% (Latvijā
kopumā – 7,6). Provizoriskie dati liecina,
ka pēc neatkarības atgūšanas Cesvaines
novada iedzīvotāju skaits ir samazinājies
vairāk nekā par piektdaļu (~22,8%).
Pagājušo vienpadsmit gadu laikā Cesvaines
novada iedzīvotāju skaits ir samazinājies par
19,5%, t.i., par 1,8% gadā. Periodā no 2006.
g. līdz 2011.g. Cesvainē iedzīvotāju skaits
samazinājās par 7,8%, t.i., būtiski vairāk nekā
vidējie rādītāji ne tikai Vidzemes reģionā
(-4,9%), bet arī Latgales reģionā (-6,9%).
Novadā notiek iedzīvotāju novecošana.
2011. gadā dzimstība pārsniedza mirstību
2,44 reizes. Uz jautājumu vidusskolēniem:
„Kur tu vēlētos dzīvot un strādāt pēc desmit
gadiem?” tikai 6% norādīja Cesvaines
novadu. Līdz ar to ir jāizdara secinājums,
ka cilvēkkapitāla, iedzīvotāju skaita
saglabāšana un palielināšana ir prioritārs
Cesvaines novada attīstības nosacījums.
Saskaņā ar ziņojuma „Reģionu attīstība
Latvijā 2010” datiem novadu teritoriālo
indeksu ranga tabulā Cesvaine 2010. g.
ieņēma ranga 70. vietu, t.i., 110 novadu
vidū atradās zemākās trešdaļas augšgalā.
Provizoriskie dati liecina, ka darba devēju
skaits novadā ir neliels un līdz ar to darba
ņēmēju iespējas ir ierobežotas. Vairums
uzņēmēju par vienu no būtiskākajiem
uzņēmuma attīstības ierobežojumiem
uzskatīja to, ka pašreizējā Cesvaines
nodarbinātības struktūra ir orientēta uz
„sezonāliem darbiem”. Intervētie bieži
norādīja, ka nepietiekami tiek izmantots
novada cilvēku potenciāls, viņu zināšanas,
prasmes. Līdz ar to nodarbinātības un
uzņēmējdarbības vecināšana ir uzskatāma
par līdzekli pirmās prioritātes problēmu
risināšanai.
Intervijās un aptaujā skaidri tika pausts
viedoklis, ka novada uzņēmējdarbības
prioritātēm ir jābūt atbalstam lauksaimnieciskai ražošanai un tūrismam. Ja
par Cesvaines pilsētas attīstības prioritāti
tiek definēta tūrisma attīstība, tad sasaistē
ir jārisina vismaz divi jautājumi: tūrisma
infrastruktūras attīstība un stabilas
tūrisma plūsmas nodrošināšana. Domei
ir neizmantoti zemes un īpašuma resursi.
Esošie sociālie objekti būtu jārestrukturizē,
jo tie jau tagad nav pietiekami noslogoti
un līdz ar to veidotos nosacījumi tūrisma
infrastruktūras attīstībai.
Cesvainieši augstu novērtēja vairākus
domes darba rezultātus – vides sakoptību,
Cesvaines ekoloģisko situāciju; jaunas
vidusskolas uzcelšanu; skolas „busiņu”;
sociālās infrastruktūras renovācijas projektus;
atbalstu kultūras pasākumiem; bibliotēkai;
atbalstu izglītības kvalitātes celšanai; labu
nodrošinājumu ar gāzi un elektrību. Vairums
cesvainiešu uzskata, ka novada infrastruktūras
prioritāte ir ceļu uzturēšana un remonts.
Pētījuma dalībnieki visai bieži izteica kritiku
par to, ka dome velta nepietiekamus pūliņus
tam, lai cilvēki nepamestu novadu; domes
pārlieku lielo koncentrēšanos uz pilsētas
centru, atstājot novārtā laukus; nepietiekamo
palīdzību cilvēkiem risināt viņu problēmas;
vājo atbalstu uzņēmējdarbības un tūrisma
attīstībai; vājo sadarbību ar iedzīvotājiem.
Intervijās un aptaujā skaidri tika pausts
viedoklis, ka par domes darbības prioritāti
ir jāuzskata intensīvāka sadarbība ar
sabiedrību.
Vēlos izteikt pateicību visiem tiem
cesvainiešiem, kuri palīdzēja veikt šo
pētījumu.
Dr.soc. Aivars Tabuns, LU SZF profesors



Domes ēkas
remontdarbu
aktualitātes
Cesvaines domes
administrācijas
telpās
intensīvi
turpinās
iesāktie
remontdarbi. Daļēji
ir nosiltināta fasāde
un uzsākti jumta
siltināšanas darbi.
Lai visas problēmas savlaicīgi tiktu
atrisinātas, ik nedēļu notiek būvsapulces,
kurās ar visiem projektā iesaistītajiem
speciālistiem tiek pārrunāti aktuālie
jautājumi.
Izpildot remontdarbus, katrreiz nākas
saskarties ar problēmām, kas rodas pēc
atsevišķu lietu demontāžas. Arī šajā reizē
netrūkst šādu problēmu. Risinājums
tiek rasts būvsapulcēs, uz kurām tiek
uzaicināts atoruzraugs. Situācijas tiek novērtētas objektā uz vietas un saskaņotas
likumā noteiktajā kārtībā.
Realizējot šo projektu, pašvaldībai
pirmo reizi nākas visus darbus saskaņot
ar Latvijas investīciju fondu, kuram ir
ļoti punktuālas prasības darbu precīzai
izpildei.
Veicot āra darbus, ļoti būtiski ir laika
apstākļi, tādēļ, cerams, ka saulīte mūs
palutinās un visus projektā plānotos
darbus varēsim pabeigt plānotajā
termiņā – 2012. gada 1. septembrī.

„Esmu ieinteresēts, lai darba procesā viss būtu kārtībā”
Cesvainietis Aivis Brimerbergs
pirms vairāk nekā gada nodibināja
mikrouzņēmumu SIA „Bākūži AB”,
kura darbības virziens ir arboristu
pakalpojumi. Šobrīd uzņēmums
attīstās, iegūst jaunus klientus un
uzkrāj jaunu pieredzi. Aivis ir piemērs
tam, ka arī Latvijā var veiksmīgi
uzsākt savu biznesu un ar to nopelnīt
naudu, bet kā pats sarunas gaitā
vairākas reizes uzsver: „Tas viss ir ar
smagu darbu.”
SIA „Bākūži AB” dibināts pagājušajā
gadā kā mikrouzņēmums. Izvēloties
darbības jomu, apsvērts, ka arborisms
šajā pusē ir jauna niša un cilvēku, kas
ar to nodarbojas, ir maz. „Celtniecības
firmu ir daudz, pats arī kādreiz strādāju
šajā sfērā un bija jau apnicis. Sākumā

Iveta Raimo, projektu vadītāja

Cesvaines ūdenssaimniecības
attīstības otrās
kārtas projekta
realizācija

Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Cesvainē. Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
2011. gada 9. septembrī Rīgā tika
parakstīts civiltiesiskais līgums starp
Latvijas Republikas Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju, Cesvaines novada domi un SIA “Cesvaines
komunālie pakalpojumi” par projekta
“Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība Cesvainē” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/
IPIA/VIDM/008
īstenošanu
un
Kohēzijas fonda finansējuma piešķiršanu
un projekta uzraudzību. Kohēzijas fonda
līdz-finansējums šī projekta ietvaros
būs 95% no attiecināmajām izmaksām,
finansējuma saņēmēja līdzfinansējums–
5% no attiecināmajām izmaksām, kas
tiek finansēts no finansējuma saņēmēja
pamatkapitālā ieguldītā pašvaldības
finansējuma.
Divi projekta gaitā realizējamie
līgumi pabeigti. Tie ir līgumi “TEP
aktualizācija” un “Tehnisko specifikāciju
sagatavošana DzG līgumam”.
Līguma “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un
paplašināšana Cesvainē” būvuzņēmējs
izstrādā
tehnisko
projektu.
Ir
veikti nepieciešamie topogrāfiskie
uzmērījumi un saskaņotas ūdensvada
un kanalizācijas tīklu pieslēgumu un
pārslēgumu vietas.
Būvdarbi tiks uzsākti jūlija beigās –
augusta sākumā, un būvniecības laikā tiks veikti rakšanas darbi arī pa
atsevišķām ielām. Aicinām iedzīvotājus
būt saprotošiem un pretimnākošiem.
Projekta īstenošanas gaitā vēl jārealizē
līgums “Mobilas vakuumsūkņa iekārtas
piegāde”.
Finansējuma saņēmējs ir SIA “Cesvaines komunālie pakalpojumi”.
Projekta tehniskās, administratīvās un
finanšu vadības uzraudzību nodrošina
Latvijas Republikas Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!
Jānis Vanags



bija ideja tikai par koku zāģēšanu, bet
tad sapratu, ka vajag ko specifiskāku.
Tā tiku pie idejas par arborisma
uzņēmējdarbību,” atklāj Aivis. Lai
uzsāktu darbību, Aivis pārdevis
motociklu un to ieguldījis inventāra
iegādei.
Tā kā mūsu pusē arboristu nav daudz,
vaicāju Aivim par darba spēku. „Ar
darbiniekiem ir grūti, jo nevar atrast
cilvēkus, kas patiešām vēlas strādāt.
Uzņēmumā strādā mans brālēns,
principā viņam visvairāk uzticos un
paļaujos, jo kopā arī iepriekš esam
strādājuši.
Nodrošinu
darbavietas
vairākiem cilvēkiem. Domāju, ka
darbiniekiem maksāju labas algas, jo
apzinos, ka, kāpjot un strādājot kokā,
viņi riskē ar dzīvību. Un cilvēkiem,
kas strādā, nav žēl maksāt. Ir daudz
cilvēku, kas atnāk, pastrādā, saņem algu
un pazūd. Darbinieku meklējumos biju
arī Nodarbinātības valsts aģentūrā, lai
piedāvā cilvēkus, kas vēlas strādāt. It kā
pieteicās, bet, kad bija jāiet un jāstrādā,
neviens negribēja nākt. Viņi labāk
saņem pabalstu un sēž mājās. Viena no
lielākajām problēmām darbiniekiem ir
alkohols. Šobrīd gan pie manis strādā
cilvēki, kas jau ir iestrādājušies un varu
rēķināties ar viņiem,” stāsta Aivis.
Ikdienā Aivis seko līdzi strādnieku
darbiem, lai varētu nodrošināt klientiem
darba kvalitāti. „Pats darbojos līdzi,
patīk sekot, vai viss notiek, kā iecerēts,
vai darbam ir kvalitāte. Ja es neietu
līdzi un neskatītos, tad arī nekā nebūtu.
Ir reizes, kad strādniekiem pasaki, kam

pievērst uzmanību, kā darīt labāk, bet viņi
pēc tam mēdz pieļaut vienas un tās pašas
kļūdas. Viņiem nav intereses, bet man
pēc tam jāiet ar klientu un jāiepazīstina
ar paveikto. Esmu ieinteresēts, lai viss
ir kārtībā,” darba procesu atklāj Aivis.
Līdz šim ar visiem darbiem esam tikuši
galā, arī pieprasījums pēc šāda veida
darbiem ir. Lai informētu cilvēkus par
pakalpojumu, avīzēs „Cesvaines Ziņas”
„Ielūkojies” un „Starā” uzņēmums
ievietojis sludinājumus. Arī transports,
ar kuru darbinieki nokļūst objektos,
ir aplīmēts ar telefona numuru un
uzņēmuma darbības virzienu. Ja cilvēki
zvana un interesējas, tas nozīmē, ka šāds
pakalpojums ir nepieciešams un reklāma
darbojas.
Stāstot par nākotni, Aivis uzsver,
ka visa peļņa tiek ieguldīta uzņēmuma
attīstībā: „Pirmais, kur jāattīstās, tas
ir inventārs. Ir jāatrod pareizie cilvēki,
jānodrošina algas strādniekiem. Domājot
par tuvākajiem plāniem, plānoju pirkt
pacēlāju. Tagad iztiekam ar kāpšļiem un
striķiem – lētāk, nekā īrēt tehniku. Bieži
ir arī tā, ka izīrētais pacēlājs netiek klāt,
piemēram, tagad vienā no objektiem,
kas ir kapos, iebraukt nevar un iztiekam
ar pašu spēkiem. Viens no uzņēmuma
darbības pamatvirzieniem ir elektrolīniju
tīrīšana. Viens no lielākajiem objektiem,
kur šobrīd strādā uzņēmums, ir Sarkaņu
pagasta kapi. Tā kā pagasta pārvalde
ir apmierināta ar mūsu darbu, esam
darbojušies arī citviet pagastā. Vidēji
dienā sanāk nozāģēt 2-3 kokus. Vairāk
darba, protams, ir siltajā laikā – no

pavasara līdz rudenim, jo ziemā kokiem
viegli lūst zari, salst rokas, ir apgrūtināta
tikšana pie kokiem.”
Aivis ārpus darba labprāt atpūšas
kopā ar ģimeni – sievu Viktoriju un
dēlu Aleksu, kuram tikko apritējuši
trīs mēneši. Labprāt aizbrauc uz
vecmammas lauku mājām Vestienā vai
vectēva mājām Bākūžkalnā. Starp citu,
arī uzņēmuma nosaukumā ir aizlienēts
vārds „Bākūži” no vectēva māju
nosaukuma, jo ir bijusi vēlme izvēlēties
kaut ko citādāku, kas būtu oriģināls.
Ģimene Aivim ir vislielākā motivācija strādāt un darboties, jo gribas
sniegt dēlam vislabāko. „Biju arī
pastrādāt Zviedrijā, redzēju, kā tur
notiek uzņēmējdarbība. Bija pat doma,
ka varētu tur darboties, tomēr sapratu,
ka labāk tepat – Latvijā. Mazāk var
nopelnīt, bet te ir mājas,” savu izvēli
palikt Latvijā pamato Aivis. Lai
gan Aivis ar ģimeni dzīvo Madonā,
Cesvainē atrodas viņa vaļasprieks –
motocikli. Un vislielākā kaislība ir
tieši vecie motocikli, kurus Aivis pats
atjauno. Skatoties tālākā nākotnē, ir
vēlme nopirkt vēl pāris eksemplārus, lai
pašam ir sava kolekcija.
Runājot par iemesliem, kāpēc Aivis ar
ģimeni par savu dzīvesvietu izvēlējies
blakusnovadu, Aivis atzīst, ka nekur
tālu nav aizmucis. Tāpat tiek apciemoti
vecāki, māsa, draugi, un Cesvainē ir
viņa vaļasprieks.
Kristīne Vilciņa, foto no
A.Brimerberga personīgā arhīva

A/S „Cesvaines piens” Holandes siers iegūst titulu
„Gada prece 2011”

Šī gada 25. maijā Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienībā tika pasniegtas Latvijas Tirgotāju asociācijas
balvas 40 pirktākajām Latvijas
precēm un piešķirts apbalvojums
„Gada prece 2011”. Viens no tiem
mūsu pašu ražotājam a/s „Cesvaines
piens” par Holandes sieru.
Latvijas Tirgotāju asociācija jau no
2003. gada, ņemot vērā pārdošanas
apjomus, nosaka pircēju iecienītākās
preces. Kopumā apbalvojums „Gada
prece 2011” tika pasniegts gan
produktiem, kas bijuši iecienīti arī citus
gadus, gan arī tādi, kuri apbalvojumus ir
ieguvuši pērn.
Iepazīstoties ar a/s “Cesvaines piens”
vadības ziņojumu, 2011. gads piena
ražošanā rūpnīcai bijis veiksmīgs.

Uzņēmuma apgrozījums pērn sasniedzis
5,54 miljonus latu, liecina Firmas.lv
informācija, kas ir par 23,6% vairāk
nekā 2010. gadā, kad “Cesvaines piens”
apgrozījums bija 4,48 miljoni latu. Pērn
uzņēmums strādāja ar 74 947 latu peļņu,
savukārt 2010. gadā tika ciesti 31 294
latu zaudējumi. Vidējais strādājošo
skaits 2011. gadā bijis 103.
2011. gadā rūpnīca pārstrādājusi
19 600 tonnas piena, kas ir par 20,2%
vairāk nekā 2010. gadā. Saražots siers
1392,7 tonnu apjomā, sviests – 190,8
tonnas, piens – 581 tonna, pienskābie
produkti un krējums – 1142 tonnas,
biezpiens un mājas sieri – 351,3 tonnas.
Lai nodrošinātu produktu realizāciju,
a/s „Cesvaines piens” dienā iepērk
vidēji 70 tonnas piena.

Piena
un
siera
rūpnīca
ir
piesaistījusi arī vairākus projektus.
Pērn „Cesvaines piens” realizējis
Eiropas lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansēto projektu
tehnoloģisko procesu modernizācijai.
Realizēts arī siera formēšanas un
presēšanas līnijas iegādes projekts,
vienlaikus modernizējot piena ražotni.
Savukārt jau šogad janvārī tika pabeigts
trešais projekts – piena pieņemšanas
un cisternu mazgāšanas telpu rekonstrukcija.
Kristīne Vilciņa, pēc Nozare.lv
un a/s „Cesvaines piens” sniegtās
informācijas, foto no a/s „Cesvaines
piens” arhīva

Ērģeļu nedēļa
No 11. līdz 15. jūlijam Madonas laika senie instrumenti. Madonas kādas vērtības mums pieder un kādas ir
ev. lut. draudžu prāvesta iecirkņa baznīcā ir Ludvigsburgas E.F. Valcker katra instrumenta iespējas.
piecās baznīcās – Bērzaunē, Madonā, &Co ērģeles, būvētas 1889. gadā, bet
Visos koncertos piedalījās viesis no
Cesvainē, Lubānā un Tirzā, kurās savukārt Tirzas ev. lut. baznīcā iebūvēts Zviedrijas Gerans Grans, ar kuru mums
atrodas ērģeles ar vēsturisku nozīmi, unikāls oriģināls autordarbs – 1836. iesākās sadarbība jau pagājušajā gadā.
notika „Ērģeļu nedēļas” koncerti.
gadā būvētās Frīdriha Huberta un Viņš kā ērģelnieks jau darbojas 40 gadus
Ērģeles ir ļoti dārgs mūzikas Frīdriha Herrmana ērģeles. Šīs ērģeles un ir Stokholmas Anglikāņu baznīcas
instruments, kas prasa īpašu aprūpi. ir visvecākās ērģeles Vidzemē, tajā ērģelnieks. Vienlīdz strādā Stokholmas
Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs apzinātos, skaitā arī Rīgā. Bērzaunes baznīcā ir mūzikas instrumentu muzejā un ir
kādas unikālas vērtības atrodas mūsu samērā jauns instruments, kas būvēts ērģeļu eksperts arī visās Baltijas valstīs.
pārziņā un atbildībā. Cesvaines un Zviedrijā. Ērģeļu nedēļas koncertos bija 13. jūlijā Cesvainē notika ērģelnieku
Lubānas baznīcā ir vācu ērģeļbūvētāja iespēja dzirdēt un vēlreiz apzināties, seminārs – meistarklases, kuras vadīja
Augusta Martina unikāli
Gerans Grans. Uz semināru
vēsturiski
instrumenti.
bija ieradušies ērģelnieki no
Augusts
Martins
bija
Saldus, Turaidas, Pļaviņām,
viens
no
vadošajiem
Aizkraukles,
Velēnas,
ērģeļbūvētājiem
19.
Gulbenes,
Lubānas,
gs. Latvijā. Savā laikā
Madonas,
Ogres
un
uzbūvējis
70
ērģeles,
Cesvaines. Šī bija unikāla
bet tagad saglabājušies
iespēja praktiskā darbībā
vairs tikai 19 instrumenti.
iepazīt ērģeļu reģistru
Cesvainē ir 1854. gadā
pielietojumu atbilstošajam
būvēts
A.
Martina
stilam,
komponistam,
instruments, bet Lubānas
korāļu,
prelūdiju,
baznīcā atrodas 1871. gadā
postlūdiju spēle, iegūt
būvēts instruments. Abas
jaunus nošu materiālus.
Meistarklases vadīja ērģelnieks Gerans Grans un ērģeļbūvētājs
ērģeles ir ar ļoti savdabīgu
Savukārt ērģeļu būvētājs
Alvis Melbārdis, kas stāstīja par ērģeļu uzbūvi, kopšanu un
un krāsainu skanējumu, kur
Alvis Melbārdis sniedza
uzturēšanu
par pamatu ņemti baroka
izsmeļošu
stāstījumu

Cesvaines Ziņas

par ērģeļu uzbūvi, pareizu kopšanu,
skaņošanu. Šāda veida semināri tiek
organizēti ļoti reti, tāpēc interesentu
netrūka. Pozitīvu atbalstu saņēmu
arī no Vitas Kalnciemas – J. Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētās
profesores, Ērģelnieku ģil-des vadītājas.
Viņa ļoti priecājās par mūsu sadarbību
ar Geranu Granu un Alvi Melbārdi un
par to, ka mūsu pusē tik liela uzmanība
tiek veltīta ērģelēm. Cesvaines diena
noslēdzās ar koncertu – ērģeles kopā
ar stīgu kameransambli, kas papildus
atklāja citas ērģeļu iespējas. Bērzaunē un
Lubānā muzikālos svētbrīžos piedalījās
arī Cesvaines draudzes koris.
Ērģeļu nedēļas rezultātā – pozitīvas
emocijas, jaunas zināšanas, sadraudzība,
pieredzes apmaiņa, vērtību izpratne
jau citā gradācijas skalā un vienkārši
brīnišķīgas mūzikas baudījums. Domājams, ka šādas aktivitātes veidosies kā
ikgadējs pasākums, perspektīvā jau ar
plašāku programmu.
Daiga Matroze, Cesvaines ev .lut
draudzes ērģelniece, Ērģeļu nedēļas
projekta vadītāja
Autores foto

Izlaidumi Cesvaines izglītības iestādēs

Pirmsskolas „Brīnumzeme” grupa „Taurenītis”, no labās: skolotājas Alita
Jēgere un Sandra Ruduka, skolotāju palīdze Sanita Driķe

Cesvaines internātpamatskolas 9. klase, audzinātāja Evija Kupča

Cesvaines vidusskolas 9.a klase, audzinātāja Ilze Pusvilka

Cesvaines vidusskolas 9. b klase, audzinātāja Antra Graudupe

Cesvaines vidusskolas 12. a klase, audzinātāja Inese Āre

Cesvaines vidusskolas 12. b klase, audzinātāja Inguna Luce

Cesvaines Mūzikas
un mākslas skola
2012./1013. mācību
gadā aicina jaunus
audzēkņus uz iestāju
pārbaudījumu
Otrdien, 2012. gada 4. septembrī,
plkst. 18:00 Pils ielā 1 (pilī, kreisajā
spārnā, II stāvā)
4 vai 8 gadu mūzikas programmu apmācība no 6 līdz 7 gadu vecuma:
klavierspēle;
vijoles spēle;
čella spēle;
kora klase.
4 vai 6 gadu mūzikas programmu
apmācība no 9 līdz 10 gadu vecuma
vai 6–7 gadu vecuma sagatavošanās
instrumentu spēlei:
akordeona spēle;
saksofona spēle;
klarnetes spēle;
flautas spēle.
Audzēknim vēlams nodziedāt
dziesmu, vecākiem jāuzraksta iesniegums uz skolas veidlapas un jānoslēdz līgums ar skolu.
Otrdien, 4. septembrī, plkst.
18:00 Pils ielā 4 (Dīķa mājā II
stāvā)
5 gadu vizuāli plastiskās mākslas
programmas apmācībā no 9 līdz
10 gadu vecumam
Audzēknim jāuzzīmē zīmējums,
vecākiem jāuzraksta iesniegums
uz skolas veidlapas un jānoslēdz
līgums ar skolu.
Sīkāka informācija Pils ielā 1 (pilī)
II stāvā darba laikā, tālr. 64852498
no 27. augusta.
Pirmā tikšanās Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, vecākiem
un skolotājiem jaunajā, 2012./2013.,
mācību gadā pirmdien, 3. septembrī,
plkst. 12:00 Cesvaines pils lielajā
zālē.

Foto no pirmsskolas „Brīnumzeme” un internātpamatskolas arhīva un Aivara Šķēla foto.

2012. gada 13. jūnijā domes sēde notika Cesvaines sociālā dienesta Sociālās aprūpes nodaļā Augusta Saulieša ielā 14
• Domes sēdes sākumā tika apskatītas
internātpamatskolas telpas Augusta
Saulieša ielā 9. Pēc tam domes deputāti
apskatīja Sociālās aprūpes nodaļas telpas Augusta Saulieša ielā 14.
• Izdeva noteikumus par Cesvaines
novada domes iestāžu gada pārskatu
sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.
• Izdeva saistošos noteikumus Nr.8
„Par Cesvaines novada ģerboņa un
karoga lietošanu”.
• Apstiprināja Cesvaines novada
pašvaldības 2011. gada publisko pārskatu.
• Noteica pusdienu apmaksas kārtību
vidusskolā un pirmsskolā: pašvaldība
apmaksā pirmās mācību gada nedēļas
(3.-7. septembris) pirmsskolas un
vidusskolas
audzēkņu
pusdienas.
Par pusdienām septembrī vecākiem
vai audzēkņiem ir jāsamaksā līdz 6.
septembrim. Par pusdienām jāmaksā
avansā, tas ir, līdz katra mēneša 25. datumam jāsamaksā par nākamā mēneša
pusdienām.
• Atbalstīja ar līdzfinansējumu Ls
200 no pašvaldības budžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem Arta Kum-

sāra memuārievirzes grāmatu, pretī saņemot 10 grāmatas.
• Piešķīra Ls 50 biedrībai „Latvijas
Politiski represēto apvienība” visas
Latvijas politiski represēto personu
salidojuma organizēšanai, pārskaitot
līdzekļus biedrības kontā no pašvaldības
budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kā arī atbalstīja Cesvaines
novada politiski represētos, nodrošinot
viņiem transportu uz salidojumu Ikšķilē.
• Paredzēja Ls 490 no pašvaldības
budžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem Cesvaines vidusskolai
olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem,
zinātniski pētniecisko darbu veicējiem
un skolēniem, kuriem vidusskola piešķīrusi Augusta Saulieša prēmiju.
• Nolēma, ka Cesvaines vidusskola
iegādājas skolas bibliotēkai visas skolēniem nepieciešamās mācību grāmatas
līdz 1250 Ls.
• Nolēma apmaksāt Ls 387 par
mūzikas instrumentu (ģitāru) iegādi no pašvaldības ziedojumu kontā
esošā ziedojuma Cesvaines internātpamatskolai.

• Nolēma ņemt aizņēmumu Ls 61 000
Valsts kasē pirmsskolas ēkas apkures
sistēmas vienkāršotās renovācijas
projekta realizācijai 2012. gada jūlijā
vai augustā uz 8 gadiem, ar plānoto
atlikto pamatsummas maksājumu uz
1 gadu, aizņēmumu garantējot ar pamatbudžetu.
• Piešķīra domes priekšsēdētājam
Vilnim Špatam ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu no 2012. gada 2. jūlija
līdz 29. jūlijam, un apmaksātu papildatvaļinājumu desmit darba dienas
no 10. septembra līdz 23. septembrim.
Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāju
aizvietos domes priekšsēdētāja vietnieks
Juris Rozenbergs, saņemot atlīdzību par
nostrādātajām stundām.
• Nolēma pārdot izsolē pašvaldībai
piederošo dzīvokļa īpašumu Dārzu
ielā 2-8, Cesvainē, Cesvaines novadā,
organizējot izsoli 2012.gada 21.augustā
plkst.11:00.
Noteica
dzīvokļa
īpašumam nosacīto cenu Ls 3700,
kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma
izsoles noteikumus.
• Nolēma pārdot izsolē pašvaldībai
piederošo dzīvokļa īpašumu Brīvības
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ielā 5-8, Cesvainē, Cesvaines novadā,
organizējot izsoli 2012. gada 21. augustā plkst. 12:00. Noteica dzīvokļa
īpašumam nosacīto cenu Ls 3600,
kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma
izsoles noteikumus.
• Apstiprināja dzīvokļu īpašumu
Dārzu ielā 2-8, Cesvainē, un Brīvības
ielā 5-8, Cesvainē, izsoles komisijas
sastāvu.
• Izdeva saistošos noteikumus Nr.9
„Pašvaldības aģentūras “Cesvaines tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”.
• Piešķīra adresi „Apakšstacija
Cesvainē”, Cesvaines novads, ēkai ar
kadastra apzīmējumu 7027 010 0078
001 un zemes gabalam ar kadastra
apzīmējumu 7027 010 0078.
• Piekrita zemes gabala atdalīšanai
no nekustamā īpašuma, piešķīra nosaukumu un zemes lietošanas mērķi.
• Apstiprināja zemes ierīcības
projektus nekustamo īpašuma sadalīšanai. Atdalītajām zemes vienībām
piešķīra nosaukumus un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
• Piešķīra bāriņtiesas priekšsēdētājai
Sarmītei Šķēlai ikgadējo atvaļinājumu

no 2012. gada 9. jūlija līdz 5. augustam
un papildatvaļinājumu no 6. augusta
līdz 10. augustam. Uzdeva bāriņtiesas
loceklei Ievai Apfelbergai pildīt bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumus no
2012. gada 9. jūlija līdz 29. jūlijam, un
bāriņtiesas loceklei Ivetai Kornetai pildīt
bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumus
no 2012. gada 30. jūlija līdz 10.
augustam. Bāriņtiesas priekšsēdētājas
atvaļinājuma
laikā
apmeklētājus
pieņems pirmdienās no plkst.10:00 līdz
12:00.
• Apstiprināja Cesvaines novada
ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2012.–
2024. gadam un Cesvaines novada
attīstības programmas 2012.-2018.
gadam gala redakcijas projektu.
• Nodeva Vidzemes plānošanas
reģionam atzinuma saņemšanai Cesvaines novada ilgtermiņa attīstības
stratēģijas 2012. – 2024. gadam un
Cesvaines novada attīstības programmas
2012.-2018. gadam gala redakcijas
projektu.
• Nolēma noslēgt sadarbības līgumu
ar Valsts zemes dienestu par datu
apmaiņu.



Informācija
Lai īstenotu Valsts zemes dienesta
funkcijas un uzdevumus saskaņā ar
Ministru kabineta 2011. gada 20.
decembra noteikumiem Nr. 971 „Valsts
zemes dienesta nolikums” un Ministru
kabineta 2011. gada 8. novembra sēdes
protokolu 31.§:
1) ir pagarināts termiņš apvidū
neesošu palīgēku dzēšanai no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un šis pakalpojums
bez maksas būs pieejams līdz 2012.
gada 30. novembrim;
2) līdz 2012. gada 30. novembrim
reģionālā nodaļa bez maksas veiks
jaunu būvju reģistrāciju Kadastra
informācijas sistēmā, pamatojoties uz
pašvaldības, ja tā nav kadastra subjekts,
uz iesniegtās deklarācijas pamata.
Ņemot vērā iepriekšminēto, reģionālā nodaļa aicina izmantot minētās
iespējas un līdz 2012. gada 30. novembrim bez maksas no Kadastra
informācijas sistēmas dzēst apvidū neesošas palīgēkas, kā arī reģistrēt būves,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto
deklarāciju.
***
Nacionālais veselības dienests sagatavojis informāciju par Cesvaines
novadā pieejamajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.
Primārās
veselības
aprūpes
pakalpojumi: Iraida Gunta (ģimenes
ārsta prakse), A.Saulieša iela 12,
Cesvaine, Cesvaines novads, tālr.:
64852865, primārā veselības aprūpe;
Lūse Inese (ģimenes ārsta prakse),
A.Saulieša iela 3, Cesvaine, Cesvaines
novads, tālr.: 64852777, valsts
apmaksātie pakalpojumi – primārā
veselības aprūpe.
Sekundārās ambulatorās veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzēji: SIA
„Salvere IR”, Rīgas iela 7, Cesvaine,
Cesvaines novads, tālr.: 29433255,
valsts apmaksātie pakalpojumi – ginekoloģija; profilaktisko izmeklējumu
programmas – grūtnieces un nedēļnieces
aprūpe atbilstoši normatīviem aktiem
par dzemdībpalīdzības nodrošināšanu;
dzemdes kakla onkocitoloģiskie izmeklējumi kā skrīningtests; vēža skrīninga programmās atrastās patoloģijas
tālākā diagnostika un ārstēšana; dzemdes
kakla vēža skrīninga izmeklēšana sakarā
ar ļaundabīgo patoloģisko atradni.
Nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu
gadījumos vai hronisku slimību saasinājuma
gadījumos
iedzīvotāji
var vērsties pie ģimenes ārstiem un
feldšeriem. Savukārt ārpus ģimenes
ārsta darba laika: Ģimenes ārstu
konsultatīvais tālrunis – 66016001
pieejams darba dienās no 18:00 līdz
8:00, brīvdienās un svētku dienās visu
diennakti. Ja trauma vai saslimšana
ir veselībai un dzīvībai bīstama, tad
jāzvana neatliekamajai medicīniskajai
palīdzībai – 113. Informāciju par
visiem valsts apmaksātajiem veselības
aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību iedzīvotāji var iegūt arī,
zvanot uz Nacionālā veselības dienesta BEZMAKSAS INFORMATĪVO
TĀLRUNI – 80001234, darbdienās no
plkst.8:30 līdz plkst.17:00!
***
Informējam, ka Cesvaines novada
mājas lapā ir pieejams 2011. gada
domes publiskais pārskats (Dome/
Dokumenti/Pārskati).

Draudzības koncerts pils pagalmā

Cesvaines sadarbības pilsētas Vaijes
pārstāvjus vienmēr gaidām ar prieku,
īpaši tos, kam Cesvaine palikusi labā
atmiņā un kas arvien vēlas šeit atkal būt.
Vaijes senioru vīru koris „Eintracht”
(„Noskaņa”) Latvijā, Cesvainē un
Madonā viesojas jau otro reizi, jo viņu
vadītāja Anita Balode-Butt ir bijusī
madoniete. Šoreiz vīru kora uzturēšanās
saistīta ar dalību Eiropas projekta
atbalstītajos Aiviekstes svētkos. Līdz
ar Vācijas vīru kori Aiviekstes svētkos
piedalīties aicināta arī bulgāru tautas
deju grupa „Partneri”, kas sadarbojas ar

cik iedzīvotāju ir Cesvainē un vai šāda
veida koncerti Cesvainē notiek bieži.
Jāatzīst, ka Cesvaines publika tiešām
ir izvēlīga, ir arī atvaļinājumu laiks,
bet pils pagalms, piektdienas vakars
vasaras vidū un iespēja iejusties citu
tautu mentalitātē, redzēt krāšņos bulgāru
tautas tērpus, balkānu tautu dejas un
daudziem tik tuvo šlāgermūziku – un vēl
par brīvu! Izmantosim un novērtēsim
to, kas notiek tepat, jo notiek patiešām
daudz!
Baiba Putniņa

Iespēja saņemt humāno palīdzību diakonijas centrā
No 11. jūlija sadarbībā ar Cesvaines
sociālo dienestu sāk darboties Cesvaines
evaņģēliski
luteriskās
draudzes
diakonijas centrs muižas kompleksa
smēdes ēkā (pretī a/s „Cesvaines
piens”).
Humāno palīdzību var saņemt trešdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un
ceturtdienās no plkst. 15:00 līdz
19:00. Humānā palīdzība ir paredzēta
visiem Cesvaines iedzīvotājiem, kam
tas ir nepieciešams.
Lai apģērbs un citas nepieciešamās
lietas pietiktu visiem, diakonijas centrā

ir noteikta kārtība – katra persona
mēnesī var saņemt divas kastes ar
humāno palīdzību. Būsim pateicīgi
par labprātīgu ziedojumu vai praktisku
palīdzību diakonijas centra uzturēšanas
un
labiekārtošanas
vajadzībām.
Šobrīd ēkā nepieciešams sakārtot
elektroinstalāciju, jādomā par ēkas
apsildīšanas iespējām, lai arī vēlāk,
rudenī un ziemā, būtu iespējams ēkā
uzturēties un nodrošināt iedzīvotājus ar
nepieciešamo palīdzību. Uz diakonijas
centru ir iespējams nest arī apģērbu, kas
pašiem vairs nav vajadzīgs, bet varētu

noderēt kādam citam.
Aicinām visus humānās palīdzības
saņēmējus būt saprotošiem, palīdzēt
uzturēt kārtību apģērbu plauktos, kā
arī novērtēt, ka visas šīs lietas mums
ir sūtītas no sirds un ar vislabākajiem
vēlējumiem un lūdzam izturēties pret
tām ar cieņu! Lai mums sūtītās labās
domas un labā griba aizskar mūsu
sirdis un mudina arī mūs pašus sniegt
palīdzīgu roku tuvākajiem!
Astrīda Briede,
Cesvaines luterāņu baznīcas
diakonijas darba koordinatore

Atkritumu šķirošanas konteineri paredzēti šķirošanai!
Kāda Cesvaines iedzīvotāja atsūtīja
vēstuli un pauda sašutumu par to, kas
notiek pie Celtnieku ielas atkritumu
tvertnēm.
Problēma, kad sadzīves atkritumi
tiek izmesti blakus šķiroto atkritumu
konteineriem, jau pastāv no laika, kad
šķirošanas atkritumi tika atvesti. Kā
raksta Celtnieku ielas iedzīvotāja: „Esmu
vairākkārt atgādinājusi, ka šie konteineri
nav domāti sadzīves atkritumiem.
Diemžēl tas notiek regulāri no brīža, kad
šie konteineri šeit tika uzlikti – vairāku
gadu garumā! Ir gadījumi, kad mazi
bērni nes atkritumus. Tas liecina par to,
ka vecāki viņiem to liek darīt.”
Cesvaines dome aicina Celtnieku
un Krasta ielas iedzīvotājus izvērtēt,
vai ar esošajiem sadzīves atkritumiem
paredzētajiem konteineriem pietiek.
Nav pieļaujama situācija, kad blakus
pirmsskolai esošie šķirošanas konteineri
tiek papildināti ar sadzīves atkritumiem.
Šķirošanas
konteineri
paredzēti
atkritumu šķirošanai! Atgādinām, ka
Latvijas Administratīvā pārkāpuma

kodeksa 75. pants nosaka, ka „Par
sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka
nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā
sadzīves atkritumu savākšanā uzliek
naudas sodu fiziskajām personām
no piecdesmit līdz piecsimt latiem”.
Iedzīvotāji tiek aicināti būt atsaucīgiem
un informēt domes labiekārtošanas
nodaļu par pārkāpumiem un iespēju
robežās tos fiksēt.

Blakus šiem konteineriem atrodas
pirmsskola „Brīnumzeme”, turklāt
Cesvaine ir viena no tūristu iemīļotām
atpūtas vietām, arī draugus un viesus
vēlamies uzņemt sakoptā vidē. Vai
šādā vidē Cesvaines iedzīvotāji vēlas
prezentēt vietu, kurā dzīvo?

Afiša

Informācija

Pateicības

28. jūlijā visas dienas garumā PILS
PARKA SVĒTKI.
29. jūlijā plkst. 18:00 Kraukļu skolā
Lauteres kultūras nama amatierteātra
„Aronieši” izrāde Ļ.Zorins „Vīrietis un
sievietes”, režisore L.Vanaga. Ieeja – 1Ls.
9. augustā plkst. 19:00 Cesvaines
kultūras namā zolītes turnīrs.
11. augustā plkst. 18:00 Cesvaines
pils pagalmā improvizēts brīvdabas
koncertuzvedums ar Mārtiņa Freimaņa dziesmām un ne tikai. “UZ VARAVĪKSNES TILTA” aicina Vita Baļčunaite, Valters Frīdenbergs un radoši
aktīvie bērni no dažādām Latvijas
vietām. Īpašie viesi grupa “Tumsa”.
Biļetes iepriekšpārdošanā 3 Ls (kultūras
namā), pasākumā dienā – 4 Ls. Papildu
informācija pa tālruni 28131458. Lietus
gadījumā pasākums notiks Cesvaines
vidusskolas aulā.
18. augustā plkst. 19:00 Dāmu deju
grupu sadancis “Dāliju dancis”.
24. augustā plkst.18:00 Cesvaines
Nr. 7 (228) 2012. gada 26. jūlijs
ev.lut. baznīcā kamermūzikas „Spožais
Izdevējs: Cesvaines novada dome
koncerts” Atskaņo Amber Sound Brass
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Quintet – Jānis Ivuškāns (trompete), VikTirāža – 500 eks.
tors Hrustaļovs (trompete), Mārcis Auziņš
Redaktore – Kristīne Vilciņa,
(meržrags), Artūrs Hrustaļovs(trombons),
tālr. 64852030
Māris Zondaks (trombons).
25. augustā plkst. 19:00 Cesvaines
e-pasts: kristine.vilcina@cesvaine.lv
ev.lut. baznīcā koncerts “Vakara lūgIespiests:
šana” Dalībnieki: Ieva Parš/mecosopSIA “Latgales druka”,
rāns/; Artis Sīmanis/saksofons/; Kristīne
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Adamaite/ērģeles/+ērģelnieka asistents/
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
25. augustā Cesvaines kultūras namā
atbild rakstu autori.
Cesvaines novusa kauss.
Publikācijai paredzētos materiālus
Cesvaines muzeja 3. stāvā apskatāma
iesniegt līdz katra mēneša 5. datumam. Jāzepa Puduļa gleznu izstāde.



Lubānas tautas deju kolektīvu.
6. jūlijā pils pagalmā kopējā koncertā tikās Vaijes vīru senioru koris
„Eintracht”, bulgāru tautas deju grupa
„Partneri”, kā arī tautas deju ansamblis
„Cesvaine” un Cesvaines pūtēju
orķestris.
Koncerta programma bija daudzveidīga
un krāšņa – bulgāru temperamentīgās
dejas, vācu vīru tradicionālā kormūzika
un šlāgeri, pūtēju orķestra marši un
latviešu tautas dejas. Diemžēl skatītāju
rindas nebija īpaši piepildītas. Kāds no
vācu vīru kora līdzbraucējiem jautāja,

Dzimuši
Kristers Bistrovs jūnijā
Elizabete Kozlovska jūnijā
Andžs Kravčiks jūlijā

Apsveikumi
Simtu jaunu domu dod viens mirklis,
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,
Tūkstotis mirkļu ir ikkatrā dienā –
Vai Tu redzi, cik Tu bagāts esi!
Nozīmīgās dzīves gadskārtās
sveicam: 80 gados – Ernestu
Matrozi, Viktoru Tulinski, Mildu
Kļaviņu; 85 gados – Martu
Ozoliņu, Astru Šantaru, Rutu
Zeltiņu; 93 gados – Āriju Vīksnu!
Cesvaines pašvaldība

Ieraudzīt pasauli smilšu graudā
Un debesis lauku puķē,
Turēt bezgalību savā plaukstā
Un mūžību katrā stundā.
		
/V. Bleiks/
Sirsnīgi sveicam skaistajā
dzīves jubilejā skolotāju
Ilgu Holsti!
Cesvaines pašvaldība

Šāds skats Celtnieku ielā pie šķirošanas konteineriem ir ikdiena

Pirmsskolas „Brīnumzeme”
un Cesvaines vidusskolas
audzēkņu vecāki!

13. jūnija domes sēdē tika noteikta
jauna pusdienu apmaksas kārtība
vidusskolā un pirmsskolā.
Cesvaines novada dome nolēma
apmaksāt pirmsskolas un vidusskolas
audzēkņu pusdienas pirmajā jaunā
mācību gada nedēļā no 3. līdz 7.
septembrim.
Par pusdienām septembrī jāsamaksā līdz 6. septembrim. Savukārt līdz katra mēneša 25. datumam ir jāsamaksā par bērna
pusdienām nākamajam mēnesim.
Atgādinām, ka mācību iestādei
jāpaziņo par bērna kavējumu līdz
plkst. 09:00.

Zolītes turnīrs
14. jūnija zolītes turnīra uzvarētāji:
1. vieta Mareks Apinis
2. vieta Ivars Vizulis
3. vieta Andrejs Zariņš
12. jūlija zolītes turnīra uzvarētāji:
1. vieta Juris Praskevičs
2. vieta Andrejs Zariņš
3. vieta Māris Vanags
Nākamais turnīrs notiks 9. augustā
plkst. 19:00 Cesvaines kultūras namā.

Cesvaines Ziņas

Kristīne Vilciņa, foto no avīzes
lasītājas personīgā arhīva

Mēs, Cesvaines novada politiski
represētās personas, esam ļoti
pateicīgi domes priekšsēdētājam
Špata kungam, kas arvien atbalsta un
piedalās piemiņas pasākumos 25. martā
un 14. jūnijā. Tāpat paldies mācītājam
Hansam Jensonam par svētbrīdi
baznīcā.
Liels paldies kultūras nama
direktorei Kristīnei, kas vakarā noorganizēja braucienu uz Jaunpiebalgu
uz Nacionālā teātra izrādi „Veļupes
krastā”.
Neizsakāma pateicība Vijai un Jurim
Rozenbergiem par sirsnīgo uzņemšanu
savā skaisti sakoptajā sētā. Paldies
stacijas meitenēm, kas arvien rūpējas
par piemiņas vietas sakopšanu, gan
par palīdzību Vijai sagatavoties mūsu
uzņemšanai. Pateicamies arī Oļģerta
Ozola vadītajam pūtēju orķestrim, kas
kuplināja pasākumu.
Visu politiski represēto vārdā –
Inta Matisone

Sludinājumi
Cesvaines vidusskolas ēdināšanas
nodaļa iepērk jāņogas. Tuvāk
interesēties pa tālr.: 27873643 (Daina).
***
Pārdod malku ar piegādi. Tālr.:
29624676 (Juris).

Tikai nepagurt, tikai iet —
Kamēr dienas vēl garas,
Kamēr vēl kalnā bērzi zied,
Un saule dzer smilgas skaras.
		
/D. Avotiņa/
Skolotāju Ilgu Holsti
jubilejā sveic un stipru
veselību vēl Cesvaines
vidusskolas 80. gadu
jauno korespondentu
pulciņa meitenes.

Ar labu vārdu dienu projām vadi,
Ar labu vārdu saulei pretim ej.
Un visi tavu nodzīvotie gadi,
Kā labi vārdi skanēs pasaulei!
Skaistajā dzīves jubilejā
sveicam Irēnu Šeru!
Pirmsskolas „Brīnumzeme”
kolektīvs

Informācija
“Latvijas Pasta” Cesvaines filiālē
no 1. augusta tiek mainīts darba laiks.
Pasts strādās P.,O.,T.,C.,P. no 7:30
līdz 12:00; 13:00 - 16:00. Sestdienās
un svētdienās pasts nestrādās.
***
Vilciens Nr. 604*/603* Rīga –
Gulbene – Rīga, kas līdz šim kursēja
katru sestdienu, tiks aizvietots ar
pasažieriem izdevīgāko un ērtāko reisu
Nr. 620/619 ar atiešanas laiku no Rīgas
katru piektdienu un svētdienu 19:07
un ierašanos Gulbenē 22:54, bet
sestdienu un pirmdienu agros rītos
plkst. 3:56 vedīs pasažierus darba
vai mācību gaitās uz Rīgu. Pirmais
vilciena reiss notika 13. jūlijā no Rīgas.

Miruši
Antoņina Eriņa (1922 - 2012)
Harijs Rikuris (1932 - 2012)
Aina Rīduze (1928 - 2012)
Rasma Lediņa (1936 - 2012)

