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Veltījums Cesvaines teātrim
Annas Dargevicas un Jāņa
Dziļuma filmas „Nopietnā rotaļa: stāsts par Cesvaines teātri un
cilvēkiem, kuri to radījuši, spēlējuši un mīlējuši” (2017) pirmizrāde 20. janvāra pēcpusdienā
Cesvaines kultūras namā bija
cienīga valsts 100. dzimšanas
dienas gada ieskaņa Cesvainē.
Trīsdaļīgā, aptvertā materiāla
ziņā ļoti plašā un izsmeļošā filma
ne tikai atklāj Cesvaines novada
teātra vēsturi, bet arī liecina par
katra laikmeta garu, izaicinājumiem un sadzīvi. Bet to visu saista
cilvēks – cilvēks, kurš mīl teātri,
kurš aicina, rosina, režisē, veido
scenogrāfiju un meklē lugas un
rekvizītus, kurš ir gatavs atklāt
skatītājam savas ilgas un dvēseli,
kā arī dalīties atmiņās. Filmas veidotāji ar veiksmīgu materiāla atlasi
un montāžu radījuši spilgtu liecību
par mūžam zaļo teātra koku mūsu
novadā.
Kopā ar filmas autoriem meklēju
atbildes uz jautājumiem par filmas
ieceri, veidošanu un gūtajām atziņām.
Kas pamudināja veidot filmu
par teātri Cesvainē – mīlestība
uz teātri, vēsturi, Cesvaini, kādi
konkrēti notikumi, pašu pieredze?
Anna: Pāris gadu pirms šā pētījuma uzsākšanas bija doma savākt
un apkopot materiālus par to laiku,
kurā pati esmu piedalījusies teātra
kolektīvā, kamēr vēl ir dzīvas atmi-

ņas par cilvēkiem, kuri Cesvaines
teātri mīlēja, veidoja un uzturēja
augstā līmenī. Sākot vākt un pētīt
pieejamos materiālus, radās interese salīdzināt, kā teātris darbojies
dažādos laika periodos. Meklējām
cilvēkus, kuri tika spēlējuši teātri,
iestudējuši lugas vai atceras citus
to darām. Priecājāmies par lielo
atsaucību, runājāmies, filmējām
un mēģinājām to salikt kopā.
Vai tik apjomīgs pētījums
jums ir pirmais? Kādas vēl tēmas ir bijušas aktuālas?
Anna: Pirmais un līdz šim vienīgais.
Senākais gadskaitlis, kas parādās jūsu filmā. Kas ar to saistās?
Anna: 1868. gads: pirmā teātra
izrāde latviešu valodā Rīgā Turnhallē – Aleksandra Johana Stendera luga „Žūpu Bērtulis”. Teātra ļaudis jau izsenis ir centušies
saglabāt rakstnieku, dramaturgu
piemiņu: tā 1890. gadā cesvainieši ziedoja Ausekļa kapakmenim,
vēlāk, 1987. gadā, tautas teātru
(arī Cesvaines Tautas teātra) velte
Rūdolfa Blaumaņa piemineklim
Madonā.
Pirmskara laika teātris: kas
zīmīgs, raksturīgs, kādas personības sev atklājāt?
Jānis: Man personīgi – kā jau
necesvainietim – tas bija atklājums. Vispirms no Daces Zvirgzdiņas saņēmām viņai zināmo lugu
sarakstu, tad – izrāžu fotogrāfijas

no Madonas novadpētniecības un
mākslas muzeja, kā arī no Cesvaines muzeja, no Daigas Matrozes.
Tad, rēķinoties ar jau zināmajiem
nosaukumiem, sākām meklēt atsauces par kultūras dzīvi Cesvaines apkārtnē tālaika periodikā.
Daudz informācijas izdevās atrast „Madonas Ziņās”, „Gulbenes
Vēstnesī” un citos preses izdevumos. Aleksandra Plensnera, Roberta Apenīša (pseidonīms Grozgalvītis) publikācijas un, protams,
bijušās cesvainietes Elvīras Baldiņas atmiņas sniedza papildu informāciju.
Sevišķi pārsteidza viesrežisoru
Rodes, Zeltmaša, Pētera Lūča, Pētera Ašaka un citu lielie iestudējumi provincē, iesaistot izrādēs gan
profesionālus aktierus no Rīgas,
gan vietējos amatieru kolektīvus.
Ja nepilnus 10 gadus pēc Latvijas
valsts dibināšanas tas bija iespējams, tad rodas jautājums, kādēļ
tagad, 27 gadus pēc neatkarības
atjaunošanas, novadā paliek arvien mazāk iedzīvotāju, mazāk
pašdarbības entuziastu…
Anna: Man kā cesvainietei bija
gandarījums uzzināt par Melbāržu
dzimtu, kura jau četrās paaudzēs
darbojas pašdarbībā – mūzikas un
teātra jomā. Paldies viņiem par
atsaucību! Pārsteidza tas, ka savulaik valsts iedalīja naudu dekorāciju veidošanai un viesrežisoru
algošanai, lai celtu kultūras līmeni
provincē.

Anna Dargevica un Jānis Dziļums filmas „Nopietnā rotaļa” pirmizrādē
Laimas Ņemcevas foto

Kas Cesvainē ir uzturējis teātra kaislību?
Anna: Pirmskara periodā aktīvi darbojās kultūras veicināšanas
biedrības un vidusskolas skolotāji
Augusts Saulietis, Antons Actiņš
un citi, bet īpaši Marija Bērzkalne. Pēckara periodā gribu pieminēt Zentu un Hariju Šulcus, kuri
Cesvaines vidusskolā iestudēja
atmiņā paliekošas izrādes. Lielu
ieguldījumu finansiālajā jomā kultūras attīstībā deva p/s „Cesvaine”
direktors Jānis Kārkliņš, kura vadītajā saimniecībā pastāvēja trīs
tautas kolektīvi: gan teātris, gan
koris, gan deju kolektīvs bija ie-

guvuši godpilno Tautas kolektīva
nosaukumu. Galvenā teātra entuziaste un organizatore bija kolektīva vecākā Friderika Zvirgzdiņa,
kuru gados vecākie aktieri godāja
par Māti, bet jaunākie – par Frīdas tanti. Lauku teātra dramatisko
kolektīvu līdz Tautas teātra līmenim sagatavoja prasmīgā režisore
Monika Brieze un konsultēja Rīgas Operetes teātra režisors Kārlis
Pamše. Šobrīd Cesvaines teātris ir
režisores Aldas Albertes un teātra vecākās Birutas Romančukas
sirdsdarbs.
Turpinājums 9. lpp

Ar sportiskām aktivitātēm Cesvainē notikuši „Sniega prieki 2018”
11. februārī Cesvaines kultūras
nams, sadarbojoties ar Cesvaines
bērnu un jauniešu centru (BJC),
visus, kam sirdij tuva ir ziema un
sniegs, aicināja uz parka stadionu,
lai sportotu, priecātos, dāvātu sniega prieku bērniem un pieaugušajiem.
Ar prieku varam teikt, ka sniega
diena Cesvainē izdevās, par ko liecināja labvēlīgie laikapstākļi, kupls

pulciņš apmeklētāju un dalībnieku
smaidīgās sejas. Bija sarūpētas visdažādākās aktivitātes gan maziem,
gan lieliem. Bērni kopā ar vecākiem varēja priecāties jautrajās stafetēs, izbaudīt prieku ragaviņu sprintā,
mest vaļinku, svērt
sniegu un
vienkār-

ši izbaudīt sniega daudzumu stadionā. Pieaugušajiem bija iespēja
izmēģināt veiksmi šautriņu mešanā ar dūraiņiem rokās, cīnīties
par sniega stiprinieka titulu, turot
rokās spaiņus, kuros ir piebērts
sniegs, pārbaudīt savas zināšanas
dažādos interesantos jautājumos
par sniegu un ziemu; tie lielākoties bija tieši par olimpiskajām
spēlēm. Un, protams, visvairāk

Cesvaines Ziņas

gaidītā aktivitāte bija „Baskāju
skrējiens 2018”. Interesanti bija
gan skrējējiem, gan skatītājiem. Uz
šo auksto un ekstrēmo pārbaudījumu sadūšojās pieci skrējēji: Raivis
Matisons, Rainers Iecelnieks, Jana
Medniece, Jolanta Semjonova un
Raivis Kecko. Malači! Katras pasākuma „Sniega prieki” aktivitātes
labākie tika apbalvoti ar diplomiem
un Cesvaines novada suvenīriem.

Ir patiess prieks par kuplo apmeklētāju skaitu un ciemiņiem no
blakus novadiem un pagastiem –
viņi bija atbraukuši baudīt sniega
priekus Cesvainē. Organizēšanas
darbos paldies labiekārtošanas nodaļai, Cesvaines BJC vadītājai ar
atbalsta komandu un kultūras nama
palīgiem!
Ilvija Kecko,
foto no personiskā arhīva
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Domes 25. janvāra sēdē
* Noteica, ka amata vienībām, izņemot pedagoga, ieskaitot izglītības iestāžu vadītāja
amata vienību un amata vienību, kurai ir noteikta minimālā mēnešalga, mēnešalga tiek palielināta par 50 eiro ar 2018. gada 1. februāri.
* Samazināja domes labiekārtošanas nodaļas
apkopēja amata vienības slodzi, ar 2018. gada
28. februāri pārceļot 0,4 amata vienības uz
Cesvaines sociālo dienestu un 0,2 amata vienības uz Cesvaines kultūras namu.
* Samazināja domes kurinātāja un sētnieka amata vienības 0,5 slodzes, ar 2018. gada
1. februāri pārceļot amata vienību uz Cesvaines kultūras namu.
* Apstiprināja grozījumus ar Cesvaines
novada domes 2017. gada 9. februāra sēdes
lēmumu apstiprinātajā Cesvaines novada domes amata vienību, mēnešalgu un piemaksu
sarakstā.
* Piekrita, ka pārcelšanas kārtībā izveidotās
jaunās amatu vienības tiek izveidotas attiecīgajās iestādēs un izslēgtas no domes amata
vienību, mēnešalgu un piemaksu saraksta.
* Piekrita, ka Cesvaines pirmskolā „Brīnumzeme” virtuves darbinieka amata vienība
tiek samazināta par 0,5 slodzēm ar 2018. gada
28. februāri; tiek izveidota aukļa amata vienība
ar 0,5 slodzēm ar 2018. gada 1. martu; pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu māsas amata
vienībai tiek palielināts atalgojums un amata
vienības slodze samazināta no 0,3 uz 0,25 ar
2018. gada 1. februāri.
* Noteica Cesvaines novada domes, kultūras nama, Cesvaines bibliotēkas, Kraukļu
bibliotēkas, Cesvaines vidusskolas, Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas, pirmskolas
„Brīnumzeme”, sociālā dienesta, bāriņtiesas,
dzimtsarakstu nodaļas, pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” amata vienī-

bu daudzumu, mēnešalgas un piemaksas ar
2018. gada 1. februāri.
* Nolēma grozīt Cesvaines novada domes
atlīdzības izmaksas nolikumu.
* Noteica Cesvaines novada domes priekšsēdētāja mēnešalgu, domes priekšsēdētāja
vietnieku, domes komiteju priekšsēdētāju,
domes komisiju priekšsēdētāju, domes deputātu un domes komisiju un darba grupu locekļu atlīdzību par nostrādāto darba stundu ar
2018. gada 1. februāri.
* Nolēma turpināt realizēt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projektu „Piekļuves nodrošināšana
rūpnieciskās ražošanas objektiem Cesvainē”,
kura ietvaros īstenojamā aktivitāte ir Brīvības
ielas posma un pagasta autoceļa Nr. 87 Gundegas–Saulītes posma būvdarbu veikšana par
252 126,82 EUR (ar PVN).
* Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr. 2
„Cesvaines novada pašvaldības 2018. gada
budžets”.
* Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programmu 2018.–2020. gadam.
* Apstiprināja izmaksas par vienu izglītojamo: Cesvaines vidusskolā – 1171,77 euro gadā
(97,65 euro par 1 audzēkni mēnesī); Cesvaines pirmskolā „Brīnumzeme” – 2681,24 euro
gadā (223,44 euro par 1 audzēkni mēnesī).
* Apstiprināja amatu klasificēšanas rezultātus Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā.
* Apstiprināja izsoļu rezultātus par nomas

Domes
31. janvāra
ārkārtas sēdē
* Apstiprināja Cesvaines novada attīstības
programmas 2012.–2018. gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēto redakciju.
* Noslēdza nodomu protokolu ar SIA „Cesvaines siltums”, kurā visas kapitāldaļas pieder pašvaldībai, par vidusskolas pieslēgšanos
SIA „Cesvaines siltums” izbūvētajai siltumtrasei, kas tiek izbūvēta, realizējot projektu
darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
„Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER
izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”
2. kārtas ietvaros.
* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 3 „Grozījumi Cesvaines novada domes 2009. gada
24. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums””.

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu
plāns 2018. gadam (euro)

Cesvaines novada pašvaldības
2018. gada budžets
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tūras 2017. gada darba plāna izpildi, slēguma
bilanci un vadības ziņojumu par 2017. gadu.
* Atbrīvoja no darba pašvaldības aģentūras
„Cesvaines tūrisma centrs” direktori Diānu
Glaudāni ar 2018. gada 8. februāri, nosakot, ka direktores pienākumus no 2018. gada
9. februāra līdz 28. februārim pilda aģentūras
darbiniece Lilita Ļava, saņemot 30 % no direktorei noteiktās mēnešalgas.
* Nolēma izveidot jaunu pašvaldības iestādi „Cesvaines tūrisma centrs” ar 2018. gada
1. martu un izveidot komisiju, kas nosaka
prasības jaunveidojamās iestādes „Cesvaines
tūrisma centrs” vadītājam un izvērtē pieteikumus.

1. pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr. 2

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 2
Cesvainē 2017. gada 25. janvārī (sēdes protokols Nr. 2, 7. §)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”
16., 17. pantu
1. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta ieņēmumu
plānu 3 671 845 euro apmērā saskaņā ar
1. pielikumu.
2. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta izdevumu
plānu 4 668 850 euro apmērā saskaņā ar
2. pielikumu.
3. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta ieņēmumu plānu 138 516 euro apmērā un izdevumu plānu 151 125 euro apmērā saskaņā ar
3. pielikumu.
4. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldībā saņemto ziedojumu atlikumu
5775 euro apmērā uz 2018. gada 1. janvāri.
5. Cesvaines novada dome un pašvaldības iestādes saņemtos ziedojumus izlieto
saskaņā ar Cesvaines novada domes lēmumu.
6. Apstiprināt Cesvaines kultūras nama
budžeta izdevumu pozīciju „Līdzfinansējums kultūras un sporta pasākumiem
Cesvaines novadā” 1000 euro apmērā un
noteikt, ka to piešķir un izlieto saskaņā
ar Cesvaines novada domes nolikuma par
līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras un
sporta pasākumiem Cesvaines novadā prasībām un Cesvaines novada domes lēmumu.
7. Apstiprināt pašvaldības finansējumu,
neieskaitot valsts 184 606 euro mērķdotāciju izglītības iestāžu un daļējai interešu

tiesībām: uz garāžas ēkas Augusta Saulieša ielā 9 Cesvainē Cesvaines novadā telpu
Nr. 003 un Nr. 004, ēkas Pils ielā 3 Cesvainē
Cesvaines novadā 2. stāva un 1. stāva telpām.
* Apstiprināja Cesvaines vidusskolas īpašumā esošā kustamā īpašuma – automašīnas
„DACIA LOGAN” – izsoles rezultātus.
* Komandēja domes izpilddirektoru Uģi
Fjodorovu braucienā uz Norvēģiju Vidzemes plānošanas reģiona Centrālā Baltijas
jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam realizētā projekta „EFFECT4buildings” kārtējā pasākumā
2018. gada 26.–28. februārī, apmaksājot dienasnaudu, un noteica domes labiekārtošanas
nodaļas vadītājai Ritmai Kļaviņai aizvietot
izpilddirektoru viņa prombūtnes laikā.
* Apstiprināja dalības maksu uz Cesvaines
kultūras nama organizētajiem pasākumiem:
atpūtas vakaru 2018. gada 3. februārī – 4 euro;
izrādi bērniem „Kā kļūt par varoni” – 1 euro.
* Apstiprināja Cesvaines novada attīstības
programmas 2019.–2026. gadam galaredakciju, kurā ir šādi materiāli: Cesvaines novada
pašreizējās situācijas apraksts un analīze; Cesvaines novada attīstības programma 2019.–
2026. gadam; pārskats par sabiedrības iesaisti
plānošanas procesā.
* Piešķīra adresi „Jaunjukāni”, Cesvaines
pagasts, LV-4871, Cesvaines novads, dzīvojamajai mājai.
* Anulēja iedzīvotājas sniegtās ziņas par
deklarēto dzīvesvietu.
* Nolēma likvidēt pašvaldības aģentūru
„Cesvaines tūrisma centrs”, ar 2018. gada
28. februāri nododot tās uzdevumus jaunizveidotajai pašvaldības iestādei, un uzdeva
pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma
centrs” direktorei sagatavot atskaiti par aģen-

Klasifikācijas kods

izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām:
7.1. Cesvaines vidusskolai – 27 637 euro
apmērā;
7.2. Cesvaines pirmskolai „Brīnumzeme” – 117 325 euro apmērā;
7.3. Cesvaines Mūzikas un mākslas skolai – 39 644 euro apmērā.
8. Domei nākamā mācību gada sākumā,
pamatojoties uz izglītības iestāžu vadītāju sniegto informāciju, ir tiesības mainīt
7. punktā noteikto finansējumu.
9. Noteikt, ka pašvaldības kapitālsabiedrību „Cesvaines siltums” un „Cesvaines
komunālie pakalpojumi” iespējamā peļņa
par 2017. pārskata gadu ieguldāma kapitālsabiedrību attīstībā.
10. Noteikt, ka Cesvaines kultūras nama
budžeta sadaļā „Subsīdijas un dotācijas”
plānotais finansējums tiek izlietots pēc
Cesvaines kultūras nama vadītājas ierosinājuma ar domes lēmumu.
11. Pašvaldības iestāžu vadītāji piecu
darba dienu laikā pēc pašvaldības gada
budžeta vai tā grozījumu pieņemšanas sagatavo un apstiprina iestādes plānoto izdevumu tāmi, un iesniedz domes finanšu un
grāmatvedības nodaļā.
12. Iestāžu vadītāji piešķirto līdzekļu
ietvaros nodrošina pašvaldības budžeta
līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu
atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo funkciju izpildi.
Cesvaines novada domes priekšsēdētājs
Vilnis Špats

Nosaukums
PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi)
FINANSĒŠANA

01.1.1.1.
01.1.1.2.
04.1.1.1.
04.1.1.2.
04.1.1.3.
04.1.2.1.
04.1.2.2.
04.1.2.3.
04.1.3.1.
04.1.3.2.
04.1.3.3.
08.6.2.2.
09.5.1.1.
09.5.1.4.
09.5.2.1.
10.1.4.0.
12.3.9.9.1
13.4.0.0.

Naudas atlikums gada sākumā
Aizņēmumi
t. sk. kredītsaistību palielinājums
kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa)
KOPĀ IEŅĒMUMI (I + II + III + IV)
I. Nodokļu ieņēmumi
Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais
iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada
ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi nokavējuma nauda
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām nokavējuma nauda
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem iepriekšējo gadu
parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli nokavējuma nauda
II. Nenodokļu ieņēmumi
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs
Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo
dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Dalības maksa izsolē
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas

Cesvaines Ziņas

Gada plāns
4 690 607
1 018 762
411 213
607 549
766 041
158 492
3 671 845
1 331 060
9319
1 199 283
85 607
6000
1800
21 355
1000
150
5746
600
200
3240
50
1400
600
150
400
40
600

III. Transfertu ieņēmumi

2 213 550

18.6.2.0.1

Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti – sociālais dienests

1800

18.6.2.0.1

Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti – sociālais dienests,
administrēšanas izdevumi

160

18.6.2.0.1

VARAM dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra darbībai

6900

18.6.2.0.1

Aktīvās nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”

11 000

18.6.2.0.3

Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – vidusskola

315 456

18.6.2.0.6

Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – 5 un
6 gadus vecu bērnu apmācībai

18.6.2.0.7

Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei

18.6.2.0.8

Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dziesmu svētkiem

10 585

18.6.2.1.1

Dotācija brīvpusdienām

19 000

18.6.2.1.2

Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – Mūzikas un mākslas skola

34 851

18.6.2.2.4

Finansējums projektam „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība”

336 331

18.6.2.2.5

Finansējums projektam „Piekļuves nodrošināšana rūpnieciskās ražošanas objektiem
Cesvainē”

187 424

18.6.3.0.6

Stratēģiskā partnerība skolu izglītības sektorā

4656

18.6.3.0.7

„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs”, Nr. 8.3.5.0/16/I/001

5359

18.6.3.0.8

Finansējums LEADER projektiem

45 999

18.6.3.0.9

Finansējums projektam „Veselai un laimīgai
ģimenei”

11 115

18.6.3.1.0

Finansējums projektam „Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai”

14 493

18.6.3.1.1

Finansējums projektam „Kompetenču pieeja
mācību saturā”, Nr. 8.3.1.1/16/I/002

480

18.6.4.0.

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

478 800

18.6.4.0.1

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu

13 756

18.6.9.0.5

Mērķdotācija novadu pašvaldībām

18 926

19.2.0.0.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām

531 916

19.2.1.0.

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai

130 000

28 200
6343

IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi
21.3.5.1.

Mācību maksa – mūzikas skola

3800

21.3.5.2.

Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas
pakalpojumi

21.3.5.3.

Kafejnīcas ieņēmumi

21.3.7.9.1

Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem –
dome

21.3.8.1.0

Ieņēmumi par telpu nomu – dome

1500

21.3.8.1.0

Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola

1200

21.3.8.1.0

Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle

600

21.3.8.1.0

Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams

800

21.3.8.1.0

Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes
nodaļa

542

21.3.8.1.0

Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola

21.3.8.3.2

Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas –
vidusskola

1500

21.3.8.4.

Ieņēmumi par zemes nomu

1600

21.3.9.1.1

Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – VSAA pensijas

44 708

21.3.9.1.2

Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – līdzfinansējums

3600

21.3.9.4.3

Ieņēmumi par komunālajiem maksājumiem –
dome

11 000

21.3.9.4.4

Ieņēmumi par komunālajiem maksājumiem –
sociālās aprūpes centrs

120

21.3.9.9.0

Personāla ēdināšana – vidusskola

5000

21.3.9.9.0

Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi

300

21.3.9.9.0

Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi

21.3.9.9.0

Avīzes „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi

21.3.9.9.0

Auto kursu ieņēmumi

21.3.9.9.0

Kapličas izmantošana (Ķinderes)

21.3.9.9.0

Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola

30 000
9000
15

50

20
800
4000
100
3740

2. pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr. 2

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns
2018. gadam (euro)
1000
Atlīdzība

2000
Preces
un pakalpojumi

Dome
164 735
58 473
Būvvalde
0
11 000
Pārvalde kopā:
164 735
69 473
Pirmskola „Brīnumzeme”
269 730
84 684
Vidusskola
640 852 223 709
Mūzikas un mākslas
skola
83 276
12 134
Grāmatvedība
61 274
7893
Izglītība kopā:
1 055 132 328 420
Sociālais dienests
53 803
33 226
Bāriņtiesa
28 929
4198
Sociālās aprūpes nodaļa
129 937
68 315
Sociālā aprūpe kopā:
212 669 105 739
Labiekārtošanas nodaļa
85 388
52 542
Ieguldījums pamatkapitālā SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”
0
0
Labiekārtošana kopā:
85 388
52 542
Kultūras nams
78 518
56 438
Cesvaines bibliotēka
50 538
21 200
Kraukļu bibliotēka
18 234
5246
Pašvaldības laikraksts
„Cesvaines Ziņas”
11 820
3169
Bērnu un jauniešu
centrs
9984
5115
Pils
30 674
23 165
Pašvaldības aģentūra
„Cesvaines tūrisma
centrs”
0
11 000
Kultūra kopā:
199 768 125 333
Aktīvās nodarbinātības pasākums „Algoti
pagaidu sabiedriskie
darbi”
1906
0
„Skolēnu nodarbinātība
vasaras brīvdienās”
7998
0
Vienotā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centra darbība
7180
900
„Veselai un laimīgai
ģimenei Cesvaines novadā”
0
11 115
Skolu partnerības projekts („ERASMUS+”)
0
8980
„Kompetenču pieeja
mācību saturā”
0
480
„Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču
attīstībai”
11 093
3400
„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs”
3553
1806
Cesvaines pilsmuižas
staļļu jumta rekonstrukcija
0
0
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība – Pils
ielas rekonstrukcija
0
0
Piekļuves nodrošināšana
rūpnieciskās ražošanas
objektiem – Brīvības
iela
0
0
„Gaismas ceļš cauri
gadsimtiem” – pils jumta atjaunošana
0
0
Projekti kopā
31 730
26 681
Izdevumi kopā 1 749 422 708 188
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
0
Izdevumi pavisam
kopā 1 749 422

Cesvaines Ziņas

4000
3000
ProSubsīcentu
dijas,
dotāci- izdevumi
jas

5000
Pamatkapitāla
veidošana

6000
Sociālie pabalsti

7000
Izdevumi
Transkopā
ferti

300
0
300

50
0
50

1300
0
1300

0
0
0

0
0
0

224 858
11 000
235 858

0
300

0
2082

2450
7257

0
0

120
65 000

356 984
939 200

0
0
300
0
0
0
0
0

0
0
2082
0
0
0
0
500

550
800
11 057
12 000
800
1060
13 860
2200

0
0
0
26 300
0
0
26 300
0

0
0
2000
0
0

0
500
30
0
0

11 138
13 338
0
6420
2600

0
0
0
0
0

0
0
0
336
336

11 138
151 768
136 986
78 494
26 416

0

0

500

0

0

15 489

0
0

0
100

0
0

0
0

0
0

15 099
53 939

0
2000

0
130

0
9520

0
0

0
672

11 000
337 423

0

0

0

10 800

0

12 706

0

0

0

0

0

7998

0

0

0

0

0

8080

0

0

0

0

0

11 115

0

0

0

0

0

8980

0

0

0

0

0

480

0

0

0

0

0

14 493

0

0

0

0

0

5359

0

0

91 434

0

0

91 434

0

0

579 302

0

0

579 302

0

0

262 320

0

0

262 320

0 1 090 855
0 2 023 911
2762 2 072 986

0
10 800
37 100

0
0
2600

10 000

0

718 188

2600

0

0

0

2762 2 072 986

37 100

0
95 960
0
69 967
65 120 1 462 111
20 000
145 329
0
33 927
0
199 312
20 000
378 568
0
140 630

0 1 090 855
0 2 093 122
85 792 4 658 850
0

10 000

85 792 4 668 850
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3. pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr. 2

Cesvaines novada domes speciālā budžeta plāns
2018. gadam (euro)

Vides aizsardzības fonds
Autoceļu fonds
Citi
Speciālais budžets kopā

Atlikums
01.01.2018.
10 772
2509
134
13 415

Ieņēmumu plāns

Izdevumu plāns

7900
130 616
0
138 516

18 000
133 125
0
151 125

Cesvaines novada pašvaldības ceļu un ielu mērķdotāciju izlietošanas vidējā termiņa programma 2018.–2020. gadam (euro)
01.01.2018.
Plānotie ienākumi
Kopā

Izdevumu veids

2509
130 616
133 125

130 616

130 616

2018. gada
plāns

2019. gada
plāns

2020. gada
plāns

Par atlīdzību
Saskaņā ar valdības lēmumu ar 2018. gada 1. janvāri palielināta minimālā darba alga no 380 euro uz
430 euro mēnesī. Pašvaldības institūcijās ar 1. janvāri palielināta darba alga tiem darbiniekiem, kuriem
uz šo datumu tā nesasniedza minimālās algas apmēru. Ar 1. februāri plānots palielināt darba algu arī
pārējiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem, izņemot pedagogus, kuru mēnešalgas apmērs bija lielāks par
380 euro, piemērojot minimālās darba algas pieauguma apmēru (50 euro), taču nepārsniedzot amatam
noteiktās mēnešalgas grupas maksimālo mēnešalgu.
Pamatbudžets
Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžets 2018. gadam sastādīts saskaņā ar likumiem „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2018. gadam”, Ministru kabineta 2017. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 760 „Noteikumi par pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2018. gadā” un domes nolikumu par
pašvaldības gada budžeta sastādīšanu, apstiprināšanu un izpildi.
Ieņēmumu prognoze
Ieņēmumi plānoti saskaņā ar piesardzības principu. 2018. gadā vērtēto ieņēmumu kopējais apjoms
nedaudz palielinājies salīdzinājumā ar 2017. gada Finanšu ministrijas prognozi. Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis (turpmāk – IIN) ir Cesvaines novada pašvaldības budžeta galvenais ieņēmumu avots, tā īpatsvars pašvaldības budžetā ir vairāk nekā 57 % (sk. 1. tabulu) no kopējiem budžeta ieņēmumiem (bez
mērķdotācijām un cita mērķa finansējuma).

1. tabula

Cesvaines novada pašvaldības plānotie ieņēmumi 2018. gadam euro
(procentuālais vērtējums bez mērķfinansējuma)

1. Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana

133 125

130 616

130 616

1.1.

Autoceļu, ielu uzturēšana ziemā

28 000

28 000

28 000

Ieņēmumi (bez mērķfinansējuma)

1.2.

Autoceļu, ielu uzturēšana vasarā

40 000

37 500

37 500

IIN, t. sk. atlikuma sadale no iepriekšējā gada
Nekustamā īpašuma nodoklis

1.2.1. Ceļa klātnes ar grants segumu planēšana, profilēšana un apstrāde pret putēšanu

18 000

18 000

18 000

1.2.2. Grants seguma atjaunošana

22 000

19 500

19 500

12 000

12 000

12 000

8500

8500

8500

23 550

23 500

23 500

18 000

18 000

18 000

5550

5500

5500

2500

2500

2500

12 000

12 000

12 000

6575

6616

6616

3575

3616

3616

1.3.

Tiltu, caurteku uzturēšana un remonts

1.4.

Ietvju uzturēšana

1.5.

Ielu apgaismojuma uzturēšana
1.5.1. Ielu apgaismošana
1.5.2. Apgaismojuma ierīču uzturēšana, remonts, būve

1.6.

Ceļazīmju uzturēšana

1.7.

Melnā seguma uzturēšana (asfalta seguma bedrīšu
remonts)

1.8.

Autoceļu nodalījuma joslu kopšana
1.8.1. Krūmu izciršana
1.8.2. Zāles pļaušana
Kopā

3000

3000

3000

133 125

130 616

130 616

Cesvaines novada pašvaldības 2018. gada budžeta
paskaidrojuma raksts

Ekonomiskā un sociālā situācija
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes statistikas datiem, Cesvaines novadā uz 2017. gada 1. janvāri bija reģistrēti 2704 iedzīvotāji, uz 2018. gada 1. janvāri – 2619. Salīdzinot ar 2012. gadu, iedzīvotāju
skaits novadā ir samazinājies par 361. Tam par iemeslu ir gan negatīvs dabiskais pieaugums, gan negatīvs migrācijas saldo. Iedzīvotāju blīvums Cesvaines novadā 2017. gada sākumā bija 14,2 cilvēki/km2
(salīdzinājumam: vidējais iedzīvotāju blīvums Vidzemes plānošanas reģionā – 14 cilvēki/km2). Dati par
iedzīvotāju skaitu krītas ne tikai Cesvaines novadā, bet arī valstī kopumā.
Iedzīvotāju sadalījums starp trijām galvenajām vecuma grupām iespaido situāciju darba tirgū un liecina par nodarbinātības attīstības perspektīvām teritorijā vai par attīstības ierobežojumiem darbaspēka trūkuma dēļ. Uz 2017. gada 1. janvāri Cesvaines novadā reģistrēti 314 iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam,
1713 iedzīvotāji darbspējas vecumā un 533 iedzīvotāji virs darbspējas vecuma. 2017. gada janvārī reģistrēto bezdarbnieku skaits novadā bija 168 iedzīvotāji (bezdarba līmenis – 10,4 %), 2017. gada decembrī
bezdarbnieku skaits bija samazinājies līdz 116 iedzīvotājiem (bezdarba līmenis – 7,3 %).
Pēc SIA „Lursoft” datiem, no 1991. gada līdz 2018. gada 25. janvārim Cesvaines novadā ir reģistrēti
267 uzņēmumi, likvidēti 86 uzņēmumi, aktīvi darbojas 181 uzņēmums. Cesvaines novada dominējošās
nozares pēc apgrozījuma ir piena pārstrāde un siera ražošana, mazumtirdzniecība, kokapstrāde, būvniecība un apdares darbi, lopkopība, putnkopība. Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2016. gadā: AS „Cesvaines piens”, SIA „WOOD4YOU”, SIA „OZOLS LG”, SIA „SĒLIS”, Cesvaines pilsētas lauku teritorijas
ZS „Kalna-Tenči”, SIA „AISYS”, SIA „Baltic Milk”, Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju Krieviņa
ZS „SVIĶI”, Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju Guļbinova ZS „Ozoliņlauks”, SIA „BRUTUSS”.
Pašvaldības uzdevumi
Cesvaines novada pašvaldība, veidojot 2018. gada budžetu, plāno, ka tiks likvidēta pašvaldības aģentūra „Cesvaines tūrisma centrs” un izveidota jauna iestāde „Cesvaines tūrisma centrs”, kas pārņems aģentūras uzdevumus; pārējās pašvaldības iestādes darbu turpinās. Paredzēts, ka 2018. un 2019. gadā darbu
turpinās arī iepriekš izveidotais valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, kurā pašvaldības iedzīvotāji var pieteikt pakalpojumus, saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem un informāciju
par deviņām valsts iestādēm.
2018. gadā ir paredzēts veikt vairākus finansiāli ietilpīgus projektus, kas tiks realizēti saskaņā ar Cesvaines novada attīstības plānu. Paredzēts:
1) turpināt sadarboties ar Alūksnes novada pašvaldību, Gulbenes novada domi un Smiltenes evaņģēliski luterisko draudzi, realizējot kopīgo projektu „Gaismas ceļš caur gadsimtiem”, paredzot Cesvaines
pils centrālās daļas jumta atjaunošanu, ekspozīcijas „Cesvaines pils atdzimšana laika posmā no 2002. līdz
2018. gadam” izveidi un radošās darbnīcas „Šķiedru māksla” organizēšanu. Šīm aktivitātēm paredzētā
kopējā summa 1 129 655 euro, no tām plānots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF)
finansējums 750 000 euro;
2) turpināt realizēt projektu „Cesvaines pilsmuižas staļļu jumta rekonstrukcija”, atjaunojot staļļu ēkas
jumtu Pils ielā 2; projekta kopējās izmaksas ir 194 441 euro, no tām – Eiropas Savienības finansējums
40 000 euro;
3) uzsākt un 2019. gadā turpināt realizēt Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–
2020. gadam projektu kopā ar Daugavpils pašvaldību un Pleskavas pilsētu (Krievijā), tā ietvaros paredzēta tālāka Cesvaines pils pārbūve un restaurācija. No kopējām projekta izmaksām 1 388 889 euro
1 250 000 euro ir Latvijas–Krievijas programmas finansējums, bet 138 889 euro ir Cesvaines novada
pašvaldības finansējums;
4) realizēt projektu „Piekļuves nodrošināšana rūpnieciskās ražošanas objektiem Cesvainē”, kurā paredzēts izbūvēt Brīvības ielas posmu no apbraucamā ceļa līdz Antragiem; plānotās izmaksas ir 279 123 euro,
no kurām 178 000 euro ir ERAF finansējums;
5) uzsākt un 2019. gadā turpināt realizēt projektu „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Cesvaines pilsētā”, kurā paredzēta Pils ielas rekonstrukcija. Plānotās projekta izmaksas ir 1 213 294 euro, no tām 618 249 euro ir ERAF finansējums;
6) uzsākt un 2019. gadā turpināt grants ceļu pārbūvi. Šai aktivitātei pieejams 460 000 euro Eiropas
Savienības finansējums, pašvaldībai jānodrošina vismaz 10 % līdzfinansējuma.
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Plānotie
ieņēmumi

%

1 208 602

57,56

122 458

5,83

Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda

511 482

24,36

Pašvaldību savstarpējie norēķini

130 000

6,19

127 235

6,06

2 099 777

100

Nenodokļu un pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi
Mērķdotācijas, citi mērķa maksājumi

1 572 068

Kopā plānotie ieņēmumi

3 671 845

Pašvaldības ieņēmumi no nodokļu un nenodokļu maksājumiem, ieskaitot saņemtās mērķdotācijas,
2018. gadā plānoti 3 671 845 euro apmērā (sk. 1. tabulu). Finanšu ministrijas noteiktā 2018. gada IIN
prognoze Cesvaines novadam ir 1 199 283 euro (2017. gada prognoze bija 1 121 969 euro, bet faktiski
līdz gada beigām tika saņemti 1 212 508 euro). 2018. gada sākumā saņemts IIN atlikums no iepriekšējā
gada 9319 euro apmērā. Noteikta dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda – 478 800 euro (2017. gada
prognoze bija 447 399 euro). 2018. gada sākumā saņemts dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu –
13 756 euro. Lai kompensētu nodokļu reformas negatīvo ietekmi uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem,
papildu pasākumiem nodokļu politikas ietvaros ir paredzēta speciālā dotācija pašvaldībām no valsts budžeta, 2018. gadā pašvaldībai tā plānota 18 926 euro apmērā. 2018. gadā pēc izlīdzināšanas prognozētie
izlīdzinātie ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju Cesvaines novadā ir 388 euro (2017. gadā – 365 euro).
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, ēkām un mājokļiem ieņēmumu prognoze 2018. gadā ir
112 708 euro, papildus pašvaldība plāno ieņemt 9750 euro, iekasējot nodokļa parādus. Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars pašvaldības budžetā ir nepilni 6 % no budžeta ieņēmumiem bez mērķfinansējuma.
Nenodokļu ieņēmumos un budžeta iestāžu ieņēmumos lielāko īpatsvaru – 127 236 euro – veido ieņēmumi no maksas pakalpojumiem. Ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām tiek plānoti
130 000 euro. Mērķfinansējuma apmērs 2018. gadā veido gandrīz 43 % no kopējiem ieņēmumiem, un
tā īpatsvars līdz gada beigām pieaugs. Tas plānots, ņemot vērā valsts budžetā paredzēto finansējumu un
spēkā esošos normatīvos aktus. 2018. gadā Cesvaines novada pašvaldība plāno saņemt no valsts budžeta
mērķdotācijas pedagogu (t. sk. piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai un interešu izglītības nodrošināšanai) atalgojumam 8 mēnešiem kopsummā 343 656 euro, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
pedagoģisko darbinieku atalgojumam – 34 851 euro (Cesvaines Mūzikas un mākslas skolai). Budžetā plānoti Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei –
6343 euro (18,66 euro vienam izglītojamajam), vidusskolas 1.–4. klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai – 19 000 euro (1,42 euro vienam skolēnam dienā); mērķdotācijas pašvaldībām māksliniecisko
kolektīvu vadītāju darba samaksai – 3267 euro, finansējums dalībai XXVI Vispārējos latviešu dziesmu
un XVI deju svētkos 7318 euro. No Labklājības ministrijas asistenta pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti pašvaldība plāno saņemt 1960 euro. No Valsts nodarbinātības aģentūras projekta
„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” realizēšanai plānots saņemt 11 000 euro, un finansējums no Eiropas
Savienības struktūrfondiem pārējo projektu realizēšanai plānots 1 137 773 euro apmērā.
Plānotie izdevumi
Pašvaldība kopumā plāno pamatbudžetā šajā gadā izdot 4 668 850 euro.
Sadaļā „Vispārējie vadības dienesti” šogad paredzēts izlietot 243 938 euro jeb 5,2 % (sk. 2. tabulu), kur 224 858 euro plānoti administrācijas (vadības izdevumi, sabiedriskās kārtības nodrošināšana),
8080 euro – valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra, 11 000 euro – Cesvaines, Lubānas
un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes uzturēšanai.

2. tabula
Plānotie izdevumi 2018. gadā euro atbilstoši pašvaldības funkcijām
Izdevumi atbilstoši pašvaldības funkcijām
Vispārējie vadības dienesti
Izglītība
Atpūta, kultūra un reliģija
Sociālā aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
Izdevumi kopā

Plānoto izdevumu
apjoms
243 938
1 491 423
1 519 712
389 683
1 014 094
10 000
4 668 850

Procenti

5,2
31,9
32,6
8,3
21,7
0,2
100

2018. gada budžetā izglītībai paredzēts kopumā 1 491 423 euro jeb 31,9 %. No minētās summas
pirmsskolas izglītībai ir paredzēti 356 984 euro, profesionālās ievirzes izglītībai (Mūzikas un mākslas
skolai) – 95 960 euro. Izdevumu sadaļā 939 200 euro ir paredzēti pamata un vidējai izglītībai. Vidusskolā
paredzēts realizēt četrus projektus kopsummā par 29 312 euro:
- skolas partnerības projekts programmā „ERASMUS+”, finansējums – 8980 euro;
- „Kompetenču pieeja mācību saturā”, finansējums – 480 euro;
- „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, finansējums – 14 493 euro;
- „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, finansējums – 5359 euro.
Rūpējoties par Cesvaines jauno paaudzi, Cesvaines pirmsskolas izglītības iestādē un skolā paredzēts
realizēt jaunu ieceri – izglītojošu ciklu par mutes un vispārējās veselības uzturēšanu un uzlabošanu bērniem un jauniešiem. Šā pasākuma ietvaros pašvaldība plāno līdzfinansēt zobārsta profilaktisko apskati un
zobu higiēnu katram audzēknim, paredzot budžetā šim nolūkam 7000 euro.
Plānotie izdevumi izglītībai noteikti palielināsies, jo plānā ir paredzēts pedagogu atalgojums no mērķfinansējuma 8 mēnešiem. Savukārt tos līdzekļus pedagogu algu samaksai un valsts obligātajām sociā-
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lajām iemaksām, kurus finansē no pašvaldības budžeta, pašvaldība ir paredzējusi pilnā apjomā visam
gadam, kopsummā 184 606 euro (vidusskolai – 27 637 euro, pirmskolai – 117 325 euro, Mūzikas un
mākslas skolai – 39 644 euro), turklāt paredzot, ka pirmskolas pedagogiem zemākais atalgojums par
slodzi septembrī tiks palielināts no 620 uz 680 euro, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi.
Sadaļā „Atpūta, kultūra un reliģija” paredzēti 1 519 712 euro jeb 32,6 % (kultūras namam –
136 986 euro, kur 13 630 euro paredzēts, lai nodrošinātu dalību pašdarbības kolektīviem dziesmu un deju
svētkos; Cesvaines bibliotēkai – 78 494 euro, no kuriem 11 000 euro paredzēts ēkas Pils ielā 6 pamatu
nostiprināšanai; Kraukļu bibliotēkai – 26 413 euro, bērnu un jauniešu centram – 15 099 euro, pašvaldības
laikrakstam „Cesvaines Ziņas” – 15 489 euro, tūrismam – 11 000 euro; pils uzturēšanai – 53 939 euro;
investīciju projektu realizācijai pils kompleksā – 1 182 289 euro). Pirmskola „Brīnumzeme” plānojusi
15 000 euro telpas pielāgošanai sporta zālei un 3000 euro pagājušajā gadā ūdens noplūdes rezultātā bojāto telpu remontam.
Sadaļā „Sociālā aizsardzība” paredzēti 389 683 euro (8,3 %). Sociālajam dienestam – 145 329 euro
(dažādiem sociālajiem pabalstiem – 26 300 euro; maksājumiem citām pašvaldībām par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem – 20 000 euro; 4000 euro paredzēti, lai nodrošinātu invalīdu piekļuvi ēkai
Rīgas ielā 4, kā arī budžetā paredzēti līdzekļi – 8000 euro – projekta izstrādāšanai, lai pielāgotu ēku
sociālās aprūpes iestādes vajadzībām). 2017. gadā tika sākts, 2018. un 2019. gadā turpināsies darbs projektā „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā”. Kopējā summa plānota 31 760 euro, kas ir tikai
Eiropas Sociālā fonda finansējums; 2018. gadam paredzēti 11 115 euro. Bāriņtiesas darba nodrošināšanai – 33 927 euro, sociālās aprūpes nodaļai – 199 312 euro.
Sadaļā „Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” plānoti 1 014 094 euro (21,7 %). Labiekārtošanas
nodaļas darbībai paredzēti 140 630 euro, ieguldījumam SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā – 11 138 euro. Teritorijas labiekārtošanas jomā tiek realizēti projekti:
- „Darba praktizēšana pašvaldībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” – 12 706 euro;
- „Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvdienās” – 7998 euro.
Lielākais ieguldījums paredzēts 2 ielu rekonstrukcijas projektos, kopsummā 838 622 euro.
Pašvaldības pamatbudžetā rezervēti 10 000 euro neparedzētiem izdevumiem.
Pamatbudžeta plānotie izdevumi 2018. gadā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Cesvaines novada pašvaldībā 2018. gadā 44,4 % (sk. 3. tabulu) paredzēts izlietot pamatkapitāla veidošanai, jo uzsākti lieli investīciju projekti saistībā ar pils kompleksu un ielu rekonstrukciju.
3. tabula
Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Izdevumu kategorijas atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
Procentu izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociālie pabalsti
Transfertu maksājumi citām pašvaldībām
Izdevumi kopā

Plānoto izdevumu
apjoms
1 749 422
718 188
2600
2762
2 072 986
37100
85 792
4 668 850

Procenti
37,5
15,4
0,1
0,1
44,4
0,8
1,8
100

Galvojuma mērķis

Kopējais
galvojumu
apjoms
01.01.2018.

Saistību
palielinājums
2018.

Saistību samazinājums
2018.

2019.

2020.

2021.

Ūdenssaimniecības projekta
realizēšana

64 184

9872

9872

9872

9872

Atkritumu apglabāšanas
poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība

18 499

1370

1370

1370

1370

Galvojumi kopā

82 683

0

11 242

11 242

11 242

11 242

1 591 388

766 041

169 734

161 186

159 200

153 246

Saistības pavisam kopā

Pašvaldības kopējās saistības uz gada sākumu ir 1 591 388 euro (1 508 705 euro – aizņēmumi,
82 683 euro – galvojumi kapitālsabiedrībām). Saistību struktūra redzama 4. tabulā. Visi aizņēmumi ir no
Valsts kases dažādu investīciju projektu realizācijai. Šāgada pamatbudžetā plānots saistības palielināt par
766 041 euro, bet samazināt par 158 492 euro.
Speciālais budžets
Speciālā budžeta 2018. gada ieņēmumu un izdevumu struktūra salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nav
mainījusies. Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi kopā plānoti 138 516 euro, izdevumi – 151 125 euro,
līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 13 415 euro. Autoceļu fonda ieņēmumi plānoti, pamatojoties uz
Satiksmes ministrijas mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadalījumu. Mērķdotācijas apjoms
2018. gadam noteikts 130 616 euro apmērā (2017. gadā – 126 927 euro). Līdztekus budžetam tiek apstiprināta ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programma, kas atspoguļo pašvaldības ceļu un ielu pārvaldīšanas
un uzturēšanas darbu finansējumu trijiem gadiem. Līdzekļu daudzums ir pietiekams tikai ceļu un ielu
uzturēšanai, nevis kapitāliem darbiem. Iespējamo darbu apjoms atkarīgs no finansējuma, ko vajadzēs
izlietot ceļu un ielu uzturēšanai ziemā, kad ceļi tiek tīrīti un kaisīti pēc reālās nepieciešamības.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti līdzīgi kā iepriekšējā gadā – 7900 euro, tie tiks izlietoti pašvaldībai piederošo karjeru izpētei un dokumentu sakārtošanai un citiem mērķiem, kas saistīti ar vides
aizsardzību.
Ziedojumi
Ziedojumi un dāvinājumi netiek plānoti. Ziedojumu atlikums kopā uz 2018. gada 1. janvāri – 5775 euro.
Domes priekšsēdētājs					                	
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Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 3
Cesvainē 2018. gada 31. janvārī (sēdes protokols Nr. 3, 3. §)

Grozījumi Cesvaines novada domes
2009. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3
„Cesvaines novada pašvaldības nolikums”

Atlīdzībai paredzēti 37,5 % no kopējiem izdevumiem, taču atlīdzības īpatsvars gada griezumā noteikti
pieaugs. Preču un pakalpojumu apmaksai plānoti ir 718 188 euro (15,4 %); transfertu maksājumiem citām pašvaldībām – 1,8 %, ko varētu samazināt, ja izdotos palielināt vietu skaitu sociālās aprūpes nodaļā.
Sociālajiem pabalstiem paredzēts tērēt 37 100 euro (0,8 %), kas ir par 8707 euro vairāk nekā 2017. gadā.
Finansēšana
Naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā 2018. gada 1. janvārī – 411 213 euro, no kuriem mērķfinansējums ir 270 646 euro (lielākās pozīcijas: 165 250 euro projektam „Gaismas ceļš”, 65 627 euro pedagogu
darba samaksai, 6433 euro karjeras projektam).
Pamatbudžeta plānoto izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem ir 997 005 euro, jo tiek realizēti vairāki
investīciju projekti, kam nepieciešamais finansējums tiks iegūts, palielinot pašvaldības saistības.

Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
Izdarīt Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 „Cesvaines novada
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
Svītrot 7.10. apakšpunktu.
Svītrot 14.8. apakšpunktu.
Izteikt 14.1 punktu šādā redakcijā: „Dome saskaņā ar normatīvajiem aktiem izveido Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju”.

4. tabula
Cesvaines novada pašvaldības saistību apmērs 2018. gadā un trijos turpmākajos gados (euro)

Cesvaines novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošo noteikumu Nr. 3
„Grozījumi Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums”
paskaidrojuma raksts

Aizņēmumu mērķis

Kopējais parāda apjoms
01.01.2018.

Saistību
palielinājums
2018.

Saistību samazinājums
2018.

2019.

2020.

2021.

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarītas izmaiņas pašvaldības nolikumā, izslēdzot 7.10. apakšpunktu, kas nosaka, ka
pašvaldības funkciju realizācijai domes padotībā ir Cesvaines
internātpamatskola, un 14.8. apakšpunktu, kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome uz savu pilnvaru
laiku no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem
izveido komisiju nacionālās pretošanās kustības dalībnieka
statusa piešķiršanai 4 cilvēku sastāvā.
Tiek grozīts pašvaldības nolikuma 14.1 punkts par civilās aizsardzības komisijas izveidošanu.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Pašvaldības nolikumā nepieciešami grozījumi, jo Cesvaines
internātpamatskola ir likvidēta 2017. gada 22. decembrī. Pašlaik nav nepieciešama komisija nacionālās pretošanās kustības
dalībnieka statusa piešķiršanai, jo pašvaldība 20 gadu laikā ir
saņēmusi tikai vienu iesniegumu par pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu. Nepieciešams grozīt pašvaldības
nolikuma 14.1 punktu, jo mainījušies normatīvie akti par civilās aizsardzības komisijām. Civilās aizsardzības un katastrofas
pārvaldīšanas likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta
2017. gada 26. septembra noteikumi Nr. 582 „Noteikumi par
pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” paredz izveidot Madonas sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisiju, kuras sastāvā ietilpst arī Cesvaines novada pašvaldības pārstāvis.

Projekta ietekme uz pašvaldības
budžetu

Grozījumi saistošajos noteikumos neietekmē pašvaldības budžetu.

6860

Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi

Nav attiecināma.

12 370

12 370

Projekta ietekme uz administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.

2583

2583

2583

Nav nepieciešama.

8378

8378

8378

Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

149 944

147 958

142 004

79 880

8907

8907

8907

8907

Cesvaines vidusskolas celtniecība

138 588

14 599

14 599

14 599

14 599

SIA „Cesvaines komunālie
pakalpojumi” pamatkapitāla
palielināšana

45 907

7991

7991

7991

7991

Cesvaines jaunās skolas
būvniecība

280 662

23 392

23 392

23 392

23 392

Tautas nama ēkas rekonstrukcija, daļēji izbūvējot
mansardu

80 114

8901

8901

8901

8901

Pirmskolas ēkas apkures
sistēmas vienkāršotā renovācija

21 834

7940

7940

5954

0

KPFI projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana
Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā” īstenošana

84 003

17 695

17 695

17 695

17 695

Siltumtīkla izbūve skolas
katlumājas pievienošanai
Cesvaines pilsētas siltumtīkliem

41 880

8376

8376

8376

8376

Cesvaines vidusskolas sporta zāles jaunbūve

641 082

21 856

21 952

21 952

21 952

ELFLA projekta „Cesvaines
pilsmuižas staļļu jumta rekonstrukcija” īstenošana

94 755

38 835

6860

6860

358 728

12 370

74 896
242 971

Projekta „Gaismas ceļš caur
gadsimtiem” realizācija
Brīvības ielas būvniecība
Pils ielas būvniecība
Kredītsaistības kopā

1 508 705

766 041

158 492

Vilnis Špats

Projekta satura izklāsts

Cesvaines pils labā spārna
jumta atjaunošana

89 446

Domes priekšsēdētājs					                	

Domes priekšsēdētājs					                	
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Par tūrisma
informācijas
centru Cesvainē
Šā gada septembrī noslēdzas līdzšinējais terminētais darba līgums
ar pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” vadītāju Diānu
Glaudāni. Tomēr viņa pēc savas
iniciatīvas izvēlējās beigt darba attiecības tūrisma centrā jau ar 9. februāri. Līdz mēneša beigām vadītājas
pienākumu izpildītāja ir Lilita Ļava.
Tā kā šobrīd pilī notiek jumta
centrālās daļas rekonstrukcija, kam
paralēli norisinās citu telpu restaurācijas darbi, bet pēc tam sekos arī
pārrobežu projekta īstenošana, ir
svarīgi izvērtēt tūrisma jomas tālāko attīstību Cesvaines novadā.
2018. gada 25. janvāra domes sēdē
tika nolemts reizē ar vadītājas darba noslēgšanos likvidēt pašvaldības aģentūru „Cesvaines tūrisma
centrs” ar šā gada 28. februāri. Tā
vietā ar 1. martu darbu uzsāks (un
arī pārņems visus aģentūras pienākumus) jauna pašvaldības iestāde –
Cesvaines tūrisma centrs.
Kā zināms, šobrīd pils apmeklētājiem ir slēgta un tūrisma informācijas centrs atrodas Pils ielā 4.
Noslēdzošajā posmā ir pilsmuižas
staļļu ēkas jumta rekonstrukcija. Tā
kā daudzas vēsturiskas ēkas tuvākajos gados atgūs savu agrāko spozmi,
ir svarīgi ne tikai izmantot šīs ēkas,
bet arī padarīt tās pievilcīgas novada viesiem. Šobrīd ir izsludināts
konkurss uz vakanto tūrisma informācijas centra vadītāja amatu, tādēļ
aicinām atsaukties ikvienu entuziastu, kurš redz iespējas tūrisma nozares aktivizēšanai Cesvaines novadā.
Linda Vanaga

Norisinājusies tikšanās ar iedzīvotājiem par
daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas jautājumiem
Šā gada 8. februāra pēcpusdienā
Cesvaines novada domes un kapitālsabiedrību pārstāvji tikās ar biedrības „Raiņi” pārstāvjiem. Pievakarē biedrības pārstāvji tikās arī ar
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem.
Tikšanās laikā klātesošos iepazīstināja ar biedrības darbību un tās
attīstības vēsturi. Šobrīd biedrība
„Raiņi” apsaimnieko daudzdzīvokļu mājas Madonā, Liezērē, Ozolos,
Barkavā un citās netālās apdzīvotās
vietās. Viņu vadībā vairākām mājām Madonā ir veikti siltināšanas
un jumta nomaiņas darbi. Biedrības
vadītājs Normunds Arama atbildēja
uz iedzīvotāju jautājumiem un iepazīstināja ar savu piedāvājumu māju
apsaimniekošanas jomā, kā arī dalījās iepriekšējā pieredzē.
Biedrība „Raiņi” jau 10 gadus
darbojas māju apsaimniekošanā,

tādēļ tika izteikts piedāvājums uzsākt darbu šajā jomā arī Cesvaines
novadā. Kā uzsvēra Normunds Arama, katrai mājai ir iespējams individuāli apspriest apsaimniekošanas
vajadzības, uzkrājumu veidošanu
un citu pakalpojumu sniegšanu un
vienoties par tiem. Piedāvāto pakalpojumu klāsts ir visai plašs – no juridiskajiem pakalpojumiem, parādu
piedziņas, pārvaldīšanas, sētnieka
pakalpojumiem un zāles pļaušanas
līdz avārijas dienesta palīdzībai un
ēku siltināšanas projektu rakstīšanai.
Biedrība uzsver, ka visām mājām Cesvainē nav obligāti izmantot viņu pakalpojumu, bet izteica
priekšlikumu un cerību, ka vismaz
kādu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji spēs organizēties un izmēģināt
viņu sniegtos pakalpojumus. Pakal-

Biedrības „Raiņi” valdes priekšsēdētājs un darbiniece tiekas ar
Cesvaines iedzīvotājiem

pojumu klāsts ir plašs, bet apspriežams ar katras mājas iedzīvotājiem
individuāli.
Normunds Arama informēja, ka
pārvaldīšanas cena ir 7 centi par m2,
bet katra māja var vienoties par
citu maksu atkarībā no sniegtajiem
pakalpojumiem un vēlamā uzkrājuma veidošanas. Ja ir vēlme kādu
no apsaimniekotajām ēkām siltināt, biedrība darbojas kā starpnieks
starp iedzīvotājiem un būvniekiem.
Siltināšanai šobrīd ir pieejams 50 %
līdzfinansējums no Eiropas Savienības fondu naudas, tādēļ dzīvokļu
īpašniekiem šobrīd ir jāsedz atlikušie 50 % izmaksu. Kā galvotājs
siltināšanas kredītam ir biedrība un
Normunds Arama, tāpēc neviens no
siltināmās ēkas dzīvokļiem netiek
ieķīlāts, turklāt biedrība nodarbojas
ar projektu izstrādi un sagatavošanu,
kā arī kredīta noformēšanu. Kredīta
atmaksas termiņš parasti ir 14 gadu,
bet ir iespējams vienoties arī par
īsāku termiņu. Siltinātajām ēkām
būvnieki dod divu gadu garantiju.
Kā uzsvēra biedrības pārstāvji, lai
veiktu siltināšanas darbus, ir jābūt
divām trešdaļām dzīvokļu īpašnieku piekrišanai, bet apsaimniekošanai – 50 % īpašnieku + 1 dzīvokļa
īpašnieka piekrišanai. Balstoties uz
pieredzi, Normunds Arama skaidroja, ka, lai varētu veikt uzkrājumu,
mājai, kurā vēlas veikt siltināšanas
darbus, būtu jāvienojas par apsaimniekošanas maksu vismaz 0,85 eiro
par m2 apmērā.
Biedrības pārstāvji informatīvās

Projekta „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā”
aktualitātes

7. februārī Cesvainē sācies nodarbību cikls „Ceļvedis, audzinot
pusaudzi”. Tiks organizēts 10 nedēļu nodarbību cikls: viena nodarbība nedēļā, nodarbības ilgums –
2–2,5 stundas. Apmācību vecākiem
vada psihologs un sociālā darba
speciālists.

Lai sniegtu vecākiem izpratni par
to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kas ar viņiem notiek
un kā vecākiem veidot veiksmīgu
sadarbību ar saviem bērniem, lai
viņi kļūtu par nobriedušiem un veselīgiem pieaugušajiem, vecākiem
būs iespēja mācīties runāt ar savu

Aicina darbā Cesvaines
tūrisma centra vadītāju
Cesvaines novada dome,
reģ. Nr. 90000054727,
izsludina pieteikšanos uz
Cesvaines tūrisma centra
vadītāja amatu (uz pastāvīgu
laiku)
Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība;
• vēlama izglītība vai darba pieredze tūrisma jomā;
• izpratne par uzņēmējdarbību;
• komunikācijas prasmes;
• svešvalodu zināšanas;
• organizatoriskā darba iemaņas.
Alga – 745 EUR.
Dzīvesgājuma aprakstu (CV), motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas aicinām iesniegt līdz
2018. gada 23. februārim klātienē Cesvaines novada domē
Pils ielā 1A Cesvainē vai sūtīt elektroniski uz e-pastu dome@
cesvaine.lv.
Sīkāka informācija, zvanot uz tālruņiem 64852715 un
29461212.
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bērnu, izprast viņa emocionālo
stāvokli, uzlabot zināšanas par reproduktīvo veselību, lai spētu attiecīgi rīkoties.
Apmācības laikā tiek risināti veselīga dzīvesveida jautājumi, pusaudžu seksualitātes un reproduktīvās veselības problēmas, emociju

paškontrole, kas ietekmē psihisko
veselību.
Nodarbību grafiks un viss
2018. gadā projektā plānoto aktivitāšu plāns ir pieejams Cesvaines
novada mājaslapas sadaļā „Pašvaldība ︎ Projekti  ︎
 Veselai un laimīgai ģimenei”, kā arī pie projekta

tikšanās laikā informēja, ka lēmēji
par darbiem mājā ir paši iedzīvotāji,
nevis biedrība, un uzsvēra, ka viss
notiek pēc iedzīvotāju vēlēšanās un
tikai pēc iepriekšēja saskaņojuma.
Tā kā katras mājas situācija ir skatāma individuāli, Normunds Arama
aicināja interesentus uzkavēties
ilgāk un apspriest konkrētus jautājumus par konkrētām mājām. Ikvienas mājas iedzīvotāji var kooperēties un organizēt savas mājas sapulci, pieaicinot biedrības pārstāvjus,
lai vienotos par apsaimniekošanas
jautājumiem.
Ir prieks, ka uz informatīvo tikšanos ieradās kupls skaits interesentu.
Tas liecina, ka šis jautājums ir aktuāls. Jau sen šī problēma Cesvainē
ir sasāpējusi, tāpēc ir patīkami, ka
ir entuziasti, kas paši piedāvā pakalpojumu sniegšanu.
Ceram uz vismaz dažu māju iedzīvotāju atsaucību – viņi varētu aktivizēties un uzsākt apsaimniekošanu par piemēru visām citām ēkām.
Kā uzsvēra arī Normunds Arama, šī
tikšanās reize ir kā informatīvs materiāls, kurš iedzīvotājiem ļauj pašiem izvērtēt piedāvātās iespējas un
aktivizēties. Par biedrības „Raiņi” sniegtajiem pakalpojumiem
un māju tikšanās organizēšanu
iedzīvotāji ir aicināti sazināties
ar biedrības valdes priekšsēdētāju Normundu Aramu pa tālruni 26387569.
Linda Vanaga,
autores foto

vadītājas Sandras Briedes, tālrunis         
29193971.
Projekta ietvaros aprīļa pirmajā
nedēļā sāksies nūjošanas nodarbības, kuras vadīs Ilvija Kecko.
Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.
Linda Vanaga

Cesvaines novada valsts un pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas centra informācija
Ar 2018. gada 1. martu ģimenes
valsts pabalsta saņēmējam par divu
un vairāku bērnu audzināšanu no
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viena gada līdz 20 gadu vecumam
būs piemaksa:
• par diviem bērniem – 10 eiro;

• par trīs bērniem – 66 eiro;
• par katru nākamo bērnu – par
50 eiro lielāka piemaksa nekā iepriekšējā (piemēram, par četriem
bērniem – 116 eiro mēnesī, par
pieciem bērniem – 166 eiro mēnesī
utt.).
VSAA aprēķinās piemaksas par
periodu, sākot ar 1. martu, un izmaksās tās ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim. VSAA piemaksas aprēķinās
un izmaksās bez pabalsta saņēmēja
iesnieguma, izmantojot informāciju
par ģimenes valsts pabalsta saņēmējiem un informāciju, par cik bērniem katram saņēmējam ir piešķirts
ģimenes valsts pabalsts.
Bērnam pārtraucot mācīties vispārējās izglītības vai profesionālās
izglītības iestādē vai sasniedzot
20 gadu vecumu, pabalsta un piemaksas apmērs tiek pārrēķināts vai
tā izmaksa tiek izbeigta.
Informācija no www.vsaa.lv

Par k
Brīvī

Par autobusu maršrutu tīkla optimizāciju Vidzemē
Sabiedriskā transporta padomes (STP) sēdē tika panākta vienošanās, ka reģionālais maršrutu tīkls
ir jāpārskata un ka turpmāk uzturēt to tieši tādā apjomā, kāds tas ir
šobrīd, ar pašreizējiem resursiem
nav iespējams. Tika panākta arī
vienošanās, ka plānošanas reģioni
kopā ar pašvaldībām iesniegs savus
priekšlikumus maršrutu tīkla izmaiņām un visi grozījumi, kas maršrutos varētu tikt veikti, norisināsies
pakāpeniski.
Iepriekš Satiksmes ministrija ar
rīkojumu bija uzdevusi STP apstiprināt plānoto reģionālās nozīmes
maršrutu tīkla apjomu 2018. gadam
un turpmākajiem gadiem atbilstīgi
likumā par kārtējā gada valsts budžetu un likumā par vidēja termiņa
valsts budžetu piešķirtajiem līdzekļiem valsts budžeta apakšprogrammā „Sabiedriskais transports”. Lai
realizētu šo uzdevumu, VSIA „Autotransporta direkcija” (ATD) sa-

darbībā ar plānošanas reģioniem
bija jāsagatavo STP priekšlikumi
maršrutu tīkla samazināšanai.
Pēc ATD norādījuma Vidzemes
plānošanas reģionā (VPR) pakāpeniski notiek sabiedriskā transporta
maršrutu tīkla izvērtēšana, kuras
mērķis ir samazināt nobraukuma
apjomu. Sadarbībā ar pārvadātājiem un pašvaldībām ir sagatavots
pirmais apkopojums, kur katrs no
minētajiem reisiem ir pārrunāts
un izvērtēts jau vairākkārt. VPR,
kurā ietilpst arī Cesvaines novads,
ir sniedzis ierosinājumus maršrutu
tīkla optimizācijai. Optimizējot autotransporta regulāro pārvadājumu
maršruta tīklu Vidzemē, ir paredzēts
to samazināt par gandrīz 1 miljonu
nobraukto kilometru.
Šobrīd Cesvaines novadu skar
optimizācija maršrutā Nr. 6370
Madona–Kusa–Cesvaine otrdienās,
piektdienās, optimizējot braucienus
plkst. 08.00 no Madonas autoostas

un plkst. 10.00 no Cesvaines. Šā
maršruta slēgšana šajā samazinājuma reizē vēl nenotiks, tā ir atlikta uz
dažiem mēnešiem, kad tiek plānots
to likvidēt.
VPR Attīstības padomes ieskatā,
piedāvātie ATD priekšlikumi par
konkrētu reisu slēgšanu šobrīd liek
domāt, ka risinājums tiek meklēts
matemātiskos aprēķinos, neiedziļinoties situācijā un piemirstot par
sabiedriskā transporta izšķirīgo nozīmi iedzīvotājiem reģionos. Kā liecina reorganizējamā maršruta Madona–Kusa–Cesvaine piepildījuma
atskaite par 2017. gada novembri
(autobuss kursē divas reizes nedēļā), ikdienā ar šo autobusu pārvietojas vidēji 4–5 pasažieri, visvairāk
braucot posmā no Lapukroga līdz
Cesvainei un atpakaļ. Ir jāmin, ka
dažiem pasažieriem šī ir vienīgā iespēja nokļūt novada centrā.
Vidzemes pašvaldības ir lūgušas
laiku, lai pašas vēl izvērtētu iespēja-

mās izmaiņas maršrutos. Cesvaines
novada dome ir lūgusi pagaidām
neslēgt maršrutu Madona–Kusa–
Cesvaine, lai VPR darbinieki veiktu pasažieru kustības izpēti. Tā kā
vairākums šā maršruta pasažieru
pārvietojas posmā no Lapukroga uz
Cesvaini un atpakaļ, SIA „Madonas
ceļu būve”, kas apkalpo šo maršrutu, ir iesniegts priekšlikums apsvērt
kustības organizēšanu šajā posmā ar
mazo autobusiņu, kura kustības sākums un noslēgums būtu Cesvainē.
Šāds variants tiks apsvērts, bet vēl
pagaidām dažus mēnešus autobuss
maršrutā Madona–Kusa–Cesvaine
kursēs bez izmaiņām.
Tiklīdz tiks apstiprinātas maršruta izmaiņas vai tā pastāvēšanas tālākais liktenis, informēsim par izmaiņām, bet, ja šobrīd ir viedoklis par
iepriekšminēto autobusa maršrutu
vai kursēšanu, aicinām to iesniegt
Cesvaines novada domē.
Linda Vanaga

Par ēkām un darbiem Cesvainē
Ir redzams, ka ik uz soļa Cesvainē
notiek remontdarbi, bet, tuvojoties
vasaras aktīvajai sezonai, to daudzums vēl pieaugs.
Jau kopš 2017. gada nogales norisinās remontdarbi pilī un pilsmuižas staļļu ēkā. Kā paredzams, pēc
jumta centrālās daļas nomaiņas pilī
sāksies darbi nākamā – pārrobežu –
projekta ietvaros. Jumta nomaiņa
tiek veikta projektā „Gaismas ceļš
cauri gadsimtiem”, kurā sadarbojas Alūksnes, Gulbenes, Cesvaines
pašvaldības un Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca. Pēc jumta
nomaiņas šā sadarbības projekta
ietvaros ne tikai pils iegūs jaunu
vidusdaļas jumtu, bet arī tiks izveidota ekspozīcija „Cesvaines pils atdzimšana laika posmā no 2002. līdz
2018. gadam” un organizēta radošā
darbnīca „Šķiedru māksla”. Šobrīd
notiek jumta siju nomaiņa un dažādi
iekšējie darbi, kuri no ārpuses nav
redzami. Būtiski, ka būvnieki esošo
pagaidu jumtu nedrīkst noņemt, līdz
nav izveidots jaunais jumts. Šāda
darba organizācija ir apgrūtinājums
būvniekiem, bet tā tiek darīts, lai saglabātu jau restaurētās telpas.
Šim projektam sekos pārrobežu
projekts, sadarbojoties ar Daugav-

pils pilsētas domi un Pleskavas pilsētas administrāciju. Ir izstrādāts
kopīgs projekts Latvijas–Krievijas
pārrobežu sadarbības programmā
infrastruktūras projektu kultūras
mantojuma saglabāšanas jomā. Tajā
ir paredzēts piesaistīt finansējumu
vienas pils zāles atjaunošanai. Jumta nomaiņu tiek paredzēts noslēgt šā
gada novembrī, savukārt pārrobežu
projekta īstenošanu – vēl kādu gadu
vēlāk. Pēc visu darbu noslēgšanās
pils atkal tiks atvērta apmeklētājiem, piedāvājot vēl plašāku ieskatu
kultūrvēsturiskajā mantojumā.
Savukārt pilsmuižas staļļu ēku
pēc jumta nomaiņas nav paredzēts
atstāt tukšu. Savās telpās atgriezīsies Cesvaines bērnu un jauniešu
centrs, bet atlikušās telpas tiks pielāgotas, lai tur izvietotu Cesvaines
tūrisma informācijas centru un muzeja eksponātu izstāžu zāli. Eksponāti jau šobrīd ir izvietoti staļļu ēkā.
Jau iepriekš tika ziņots, ka Cesvaines internātpamatskola tika reorganizēta, pievienojot to Cesvaines
vidusskolai. Tomēr internātpamatskolas ēka Rīgas ielā 4 nestāv tukša – tur kopš 2018. gada 2. janvāra
atrodas Cesvaines sociālais dienests.
Visa ēka ir nodota sociālā dienesta

valdījumā, nosakot, ka dienests ir atbildīgs arī par saistībām ēku siltināšanas projekta ietvaros, kā arī saglabā skolas informatizācijas projekta
īstenošanas laikā skolā izbūvēto un
attīstīto lokālo tīklu un nodrošina tā
lietošanu vidusskolas vajadzībām –
skautu pulciņa nodarbību norisei. Ir
paredzēts, ka laika gaitā varētu tikt
izstrādāts projekts ēkas pielāgošanai sociālā dienesta sociālās aprūpes
nodaļas vajadzībām – ēkas augšējos
stāvos izveidot istabiņas sociālās aprūpes nodaļas klientiem.
Skolas dienesta viesnīcu ir pārņēmusi Cesvaines vidusskola, kas
audzēkņiem skolas laikā piedāvā
naktsmītnes. Kā zināms, vasaras
periodā, kad dienesta viesnīcā neuzturas skolēni, internātā tiek izmitināti Cesvainē notiekošo nometņu
dalībnieki, kā arī citi interesenti.
Vasarā tiks uzsākti būvdarbi Brīvības ielas posmā. Tie tiks īstenoti
projektā, kurā ir paredzēts uzlabot
infrastruktūru piekļuves nodrošināšanai uz rūpnieciskās ražošanas
objektiem. Iedzīvotāji būvdarbu
laikā tiek aicināti būt saprotošiem.
Šobrīd procesā ir arī dokumentu sagatavošana un saskaņojumu veikšana Cesvaines centrālās ielas – Pils

ielas – rekonstrukcijas darbu organizēšanai. Šā projekta ietvaros vēl ir
nepieciešams saskaņot ielas būvniecības darbus ar citiem apkārtējiem
objektiem, kā arī ir veicama iepirkuma procedūra, taču tuvāko gadu
laikā ir sagaidāma skaista galvenā
pilsētas iela.
Ir apstiprināts arī SIA „Cesvaines
siltums” iesniegtais projekts par
jaunas katlumājas būvniecību. Šim
projektam ir piešķirts nepieciešamais finansējums no Eiropas Kohēzijas fonda līdzekļiem. Paredzams,
ka labvēlīgu apstākļu ietekmē jaunās katlumājas būvniecība varētu
iesākties jau šajā gadā, bet vēl gan
ir paredzams darbs dokumentācijas
sakārtošanā un līguma slēgšanā. Paralēli šim ir iesniegts projekts arī atbalsta iegūšanai siltumtrašu izbūvei
uz vidusskolu un ēku Madonas ielā;
tas vēl ir izskatīšanas etapā.
Kā redzams, Cesvainē notiek
daudzi lielāki un mazāki darbi, lai
iedzīvotāju dzīvi padarītu ērtāku,
drošāku, skaistāku un sakoptāku.
Lai gan darbu norises laikā nākas
saskarties ar dažādām neērtībām,
vēlāk ir redzams patīkams rezultāts,
kas priecē.
Linda Vanaga

Suminām 90. jubilejā
Jau iepriekš ziņojām – deviņdesmitgadnieku pulks Cesvaines nova-

dā arvien kuplinās. Ap gadu mijas
laiku novadā suminājām vēl dažus

2. janvāra jubilārs Kārlis Rācenājs ar domes priekšsēdētāju un sociālā
dienesta vadītāju

jubilārus, kuri sasnieguši nozīmīgo
gadu slieksni.

24. janvāra jubilāre
Jūsma Linde
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Decembra sākumā 90 gadu jubilejā suminājām Maiju Vītolu, bet
īsi pirms Ziemassvētkiem kuplajam
pulkam pievienojās arī Viktors Baiers.
Jau pirmajā pēcsvētku dienā tika
sveikts pirmais šāgada deviņdesmitgadnieks Kārlis Rācenājs, bet
24. janvārī 90. jubileju svinēja skolotāja Jūsma Linde.
Pagājušā gada nogalē Cesvaines
novadā bija 20 iedzīvotāji, kuri
senāk vai ne tik sen pārkāpuši šo
skaisto gadu slieksni, taču šajā
Latvijas simtgadības gadā jau tā
kuplajam pulkam pievienosies vēl
12 jubilāru.
Lai visiem laba veselība un dzīvesspars!
Linda Vanaga,
autores foto

Piekļuves
nodrošināšana
rūpnieciskās
ražošanas
objektiem
Cesvainē
Cesvaines
novada
dome
2018. gadā uzsāks realizēt darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa „Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu
iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā
infrastruktūrā pašvaldībās, kuras
nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības”
projektu Nr. 3.3.1.0/16/I/022 „Piekļuves nodrošināšana rūpnieciskās
ražošanas objektiem Cesvainē”.
Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Cesvaines
novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstīgi
pašvaldības attīstības programmā
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz
mazo (sīko) komersantu un zemnieku saimniecību vajadzībām. Projekta ietvaros ir izstrādāts tehniskais
projekts; to veica SIA „Ceļu komforts” par 11 887,77 euro (ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli).
Projekta rezultātā tiks izbūvēts
Brīvības ielas posms 400 metru garumā un pašvaldības autoceļš Nr. 87
Gundegas–Saulītes 79 metru garumā. Tiks nostiprināti novadgrāvji
un nogāzes, kā arī caurteku gali tiks
nostiprināti ar preterozijas plēvi.
Tiks veikta ceļa klātnes pārbūve un
pielāgošana smagā transporta kustībai un piekļuvei komersantu uzņēmumiem, kā arī uzstādītas ceļazīmes. Tiks veikta šīs ceļu pārbūves
autoruzraudzība un būvuzraudzība,
piesaistīts projekta vadītājs un grāmatvedis, tiks nodrošināta projekta
vadība. Projekta realizācijas laikā
tiks veikti projekta publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
SIA „Krauss” ir apliecinājusi,
ka paralēli projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā
veiks nefinanšu investīcijas pašu
nemateriālajos ieguldījumos un
pamatlīdzekļos savā uzņēmumā
2 660 000 euro apmērā, kā arī radīs
vienu jaunu darba vietu.
Iepirkuma procedūras rezultātā
uzvarēja SIA „8 CBR”. Uzņēmums
ir apņēmies būvdarbus veikt par
208 369,27 euro. Pašvaldībai būs
jāsamaksā pievienotās vērtības nodoklis, kas ir 43 757,55 euro.
Projekta kopējie izdevumi ir
279 123,08 euro, t. sk. ERAF finansējums – 178 000 euro, valsts budžeta dotācija – 9423,60 euro, pārējais ir pašvaldības līdzfinansējums.
Projektu ir plānots realizēt līdz šā
gada beigām.
Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes
projektu vadītāja
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„Cesvaines
grāmata”
zarojas
Šķiet, „Cesvaines grāmata” neredzami veido taciņas, stīdziņas un pavedienus, kas sasaista laikus, notikumus
un cilvēkus. Rosinātāju, labavēlētāju,
rakstītāju, fotografētāju, ziedotāju un
citu atbalstītāju rindas paplašinās, dodot neatkārtojamu, vienreizīgu pienesumu topošajai grāmatai.
Paldies Intrai Kopmanei par iesniegtajām atmiņām! Paldies Gaidai Brilovskai par „Lejas Sklaubu” stāstu un
skaistajām fotogrāfijām! Paldies rakstniekam un ārstam Jānim Liepiņam par
atļauju izmantot viņa rakstus!
Paldies Birutai Ozoliņai, kas jau atlasa fotogrāfijas, paldies savas dzimtas stāsta rakstītājai Mārai Mālmanei,
paldies par apņemšanos rakstīt atmiņas
par Cesvainē nodzīvoto laiku Annai
Tretjakovai (dz. Kaulača) un Laumai
Jurkovskai (dz. Reinika)!
Paldies Mārai un Jurim Lejniekiem
par dalīšanos atmiņās par Cesvaines
maizes ceptuves darbību, un gaidām
arī citu bijušo darbinieku atsaukšanos.
Paldies Mārtiņam Kasparam, kas pēta
brāļu draudžu vēsturi Cesvaines apkārtnē, un ceram uz stāstījumu grāmatai.
Paldies par darbošanos, apņemšanos
darboties un palīdzību grāmatas tapšanā Dacei Zvirgzdiņai, Dainai Augulei,
Uģim Fjodorovam, Bruno Podiņam,
Jurim Lazovskim, Janīnai Mačai, Ievai
Akuraterei un Uldim Štālbergam, Initai Auzānei, Maijai Vītolai, Vijai Kālei
un Maijai Brēmerei, Skaidrītei Lasmanei, Inesei Ārei, Zentai Gribonikai,
Gatim Krūmiņam, Vitai Gaiķei, Lindai
Klimanovai, Ingai Bekasovai, Ainai
Zumentei, Sarmītei Mellei, Gunāram
Reinikam, Valteram Nollendorfam,
Mārai Evardsonei, Gundegai Otvarei!
Atgādinu, ka materiālus grāmatai
pieņemam līdz maija beigām. Publicēšanai paredzētās fotogrāfijas un dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski
vai oriģinālus (tos pēc ieskenēšanas
saņemsiet atpakaļ vai, ja tā vēlēsieties,
nodosim muzejam).
Paldies Andrejam Edvīnam Feldmanim, kurš ir sācis rūpīgo skenēšanas
darbu, lai iesniegtās fotogrāfijas un
dokumenti grāmatā nokļūtu iespējami
augstā kvalitātē!
Palīdzēt tapt mūsu nākamajai grāmatai var, arī ziedojot līdzekļus: ar
pārskaitījumu – AS „SEB banka”,
konts LV20 UNLA 0030 9007 0000 6,
norāde „Ziedojums „Cesvaines grāmatai””; ziedojumus var pārskaitīt arī no
Latvijas Pasta bankas uz jau minēto
„SEB bankas” kontu; skaidrā naudā,
saņemot pretī kvīti (zvanīt 29432776).
Paldies par ziedojumu Intai Matisonei,
Brilovsku ģimenei un Maijai Vītolai!
Grāmatas maketēšanai un iespiešanai
nepieciešamo summu precizēsim jūnijā, bet jau tagad lūdzam gan uzņēmumus, gan individuālos ziedotājus pārdomāt ziedošanas iespēju.
Par visām idejām un ieteikumiem,
kā arī jau gataviem materiāliem, lūdzu, zvaniet (29432776) vai rakstiet
(ckvb@inbox.lv,
sanita.dabolina@
inbox.lv)! Ja jums nav neviena, kas atmiņu stāstījumu pārraksta datorrakstā,
droši sūtiet pa pastu Sanitai Dāboliņai
Krasta ielā 3–7 Cesvainē, LV-4871.
Ļoti gaidām!
Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore
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Veselības nedēļa „Brīnumzemē”
Lai mūsu bērni augtu stipri un
veseli, mūsu uzdevums ir radīt
pozitīvu attieksmi un izpratni par
veselīgu dzīvesveidu. Grupiņā
„Bizmārīte” no 15. janvāra līdz
19. janvārim tika organizēta veselības nedēļa.
Tās laikā kopā ar bērniem uzzinājām daudz interesanta par veselīgu dzīvesveidu: kāda ir veselīga
pārtika, īpaši ēšanas paradumi ģimenē un izglītības iestādē. Grupiņā
gatavojām augļu salātus, runājām
par higiēnu, sportojām svaigā gaisā.
Noorganizējām tematisko pasākumu „Es gribu ēst veselīgi”.
Ciemos ieradās Martas mamma
Monika Ābele, kura pēc profesijas ir medmāsa. Martas mamma
bija sagatavojusi lielu materiālu
klāstu. Sākumā ar filmas palīdzību

Izsmaržojam trauciņos ievietotos aiz marles vāciņa aizslēptos
augļus un pēc tam mēģinām tos
atrast tikai pēc smaržas
bērni nostiprināja iegūtās zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, pēc

žu, garšu, bērni noteica augļus.
Izgaršojām un izsmaržojām arī
medu, ziedputekšņus un bišu
maizi.
Ar kopādarbošanos mēs nostiprinājām izpratni ziemas laikā vairāk ēst dārzeņus, veselīgos ķiplokus un sīpolus, dzert
tējas, lietot medu, bieži mazgāt
rokas, lai mūsu organisms būtu
spēcīgs un spētu uzveikt slimības vīrusus un mikrobus.
Paldies par atsaucību, izpratni un darbošanos kopā ar bērniem Martas mammai Monikai
Ābelei!
Ilga Rumpe,
Jolanta Koroļčuka,
grupas „Bizmārīte” skolotājas,
foto no skolotāju personiskā
arhīva

Sataustām un nosakām augli, kura
garšu pēc tam izgaršojam
tam, praktiski darbojoties maņu
attīstībai – vingrinot tausti, smar-

Mācāmies darot…
Gada sākumā, 19. janvārī, sadarbībā ar Cesvaines vidusskolas
pašpārvaldes dalībniekiem apmeklējām iniciatīvas „Jauniešu galvaspilsēta 2018” atklāšanas ceremoniju un Latvijas jauniešu domju
salidojumu „Saskrienamies?!…”
Madonā. Pēc oficiālās karoga pacelšanas ceremonijas devāmies uz
mūzikas klubu „Smeceres krogs”,
kur visu pēcpusdienu notika darbs
grupās: jauniešu un jaunatnes darbinieku iepazīšanās, diskusijas,
domu apmaiņa, saliedēšanās, ideju
ģenerēšana un radošas aktivitātes.
Pēc aktīvās pēcpusdienas turpi-

nājās atraktīvā pasākuma vakara
daļa, kur jaunieši piedalījās sarunu šovā „Saskrienamies – parunājam!”, kas iekļāva gan jauniešu apvienību vizītkaršu atrādīšanu, gan
īsas intervijas ar pasākuma organizatoriem un veidotājiem. Šī bija
labākā iespēja iepazīt citu novadu
jauniešus. Mājasdarbi (vizītkartes)
uzskatāmi parādīja jauniešu iztēles
robežas, interešu virzienus un atraktivitāti, jo, kaut gan vizītkaršu
tēmas kopumā bija sarežģītas, katrai domei tā bija cita. Jaunieši uzdevumu paveica lieliski: bija gan
humors, gan pasmiešanās par sevi,

Piedaloties jauniešu galvaspilsētas pasākumos

gan dziesmas un teatrāli uzvedumi.
Cesvainieši priekšnesumu „Laumiņu putekšņi” parādīja godam,
pārsteidzot skatītājus ar radošumu.
Savukārt februārī jau 15. gadu
pēc kārtas tiek atzīmēta Vispasaules drošāka interneta diena, kuras
sauklis – „Drošāks internets sākas
ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt
par to, kā mēs katrs rūpējamies par
savu drošību internetā un kāds ir
mūsu ieguldījums, veidojot labāku
interneta vidi. Arī Cesvaines novada bērnu un jauniešu centrs (BJC)
februārī īstenos iniciatīvu, kurā
Cesvaines vidusskolas 12. klases
jaunietes par drošību internetā
stāstīs jaunāko klašu skolēniem un
pirmskolas bērniem. Lai papildinātu savas zināšanas un iegūtu aktuālāko informāciju par tēmu, jaunietes 6. februārī apmeklēja jauniešu
forumu „Es esmu internetā. Es piedalos!” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Forumā ar jauniešiem un
ekspertiem diskutējām par jauniešu spēju kritiski izvērtēt informāciju, piedaloties interneta aktivitātēs,
radot interneta saturu un daloties ar
to, un par to, vai jaunieši paļaujas
uz savu viedokli vai tomēr ietekmējas no slavenību un citu lietotāju
paustās informācijas. Četrās intensīvās darba grupas stacijās kopā ar
multimākslinieku Kasheru, NATO
Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra, Kultūras ministrijas un

Alīna, Anete un Zane jauniešu
forumā Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā
Latvijas Drošāka interneta centra
pārstāvjiem tika apspriestas šādas
tēmas: „Teikt vai klusēt?”; „Minūte tava laika – aptaujas, konkursi ,
balsojumi”; „TU + Tu = Spēks”;
„Revolūcija: izvēlies, kurā pusē
tu esi”. Jauniegūtās zināšanas un
jau esošās prasmes liksim lietā, lai
noteiktu Cesvaines novada jauniešu interneta lietošanas paradumus,
izskaidrojot, kā efektīvāk, bet droši izmantot interneta resursus gan
mācībām, gan ikdienā.
Inga Bekasova,
Cesvaines BJC vadītāja,
foto no personiskā arhīva

Burtu spēles Cesvaines bibliotēkā
Šā gada 10. janvārī sākās kārtējais lasīšanas maratons bērniem „Burtu
spēles”. Jau ir iesaistījušies 66 bērni. Līdz maijam katram dalībniekam ir
jāizlasa vismaz četras no viņa vecuma grupai (1. un 2., 3. un 4., 5. un 6.,
7.–9. un 10.–12. klase) paredzētajām grāmatām, jāpiedalās radošajā pēcpusdienā un jānovērtē izlasītās grāmatas, aizpildot dalībnieka anketu.
Ar 14. februāri lasīšanas iniciatīvā „Burtu spēles” var iesaistīties arī
pieaugušie lasītāji. Piedalīties var ikviens, kurš līdz 22. jūnijam izlasīs
trīs grāmatas no piedāvātā saraksta, vienu latviešu klasiķa darbu (pēc izvēles) un aizpildīs „Burtu spēļu” dalībnieka anketu.
GRĀMATU SARAKSTS
(pieaugušajiem dalībniekiem)
NOSAUKUMS
AUTORS
LATVIEŠU AUTORU DARBI
Gaisma
Gūtenmorgens (pirm’reiz)
Kur palika saimnieks?
Maija, Cher Ami!
Paldies, ka uzmodināji!
Paradīzes putni

Jana Egle
Māris Bērziņš
Pauls Bankovskis
Lelde Stumbre
Anda Līce
Māra Zālīte

Cesvaines Ziņas

Sarkanais dzīvsudrabs
Arno Jundze
Tur
Kristīne Ulberga
Virsnieku sievas
Andra Manfelde
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
Apglabājiet mani aiz grīdlīstes
Atjaunošana
Ēnu teātris
Gaidot Bodžanglu
Iemīlēšanās
Jūras sāļums
Pilsētu dedzināšana
Viss, ko es neatceros
Viss mūžs
ZEN

Pāvels Sanajevs
Ežēns Grīns
Vīvi Luika
Olivjē Burdo
Havjers Mariass
Rūta Šepetis
Kai Āreleida
Jūnass Hasens Khemiri
Roberts Zētalers
Maksanss Fermīns
Līga Čevere, Agrita Korneta

No vēstures lappusēm: karogs Cesvaines pils tornī
Pateicoties novadnieku interesei un iniciatīvai, atskatāmies
uz gandrīz 70 gadus senu vēsturi – kā Cesvaines pils tornī tika
uzvilkts Latvijas karogs.
Brīvvalsts karogs 1950. gada
12. marta sniegotā rītā lepni plīvoja Cesvaines pils tornī – gandrīz pašā pils lielā torņa smailē
virs Augstākās Padomes vēlēšanu norises vietas. Pēc ilgstošām
pratināšanām vairākus mēnešus
vēlāk tika noskaidrots, ka vainīgie ir varonīgie 9. klases zēni
Laimonis (Jānis) Bruģis, Elmārs
Kuba, Tālivaldis Ukermarks un
Jānis Vīgants.
Tālivaldis, būdams 15 gadus
vecs, jau 1947. gadā iestājās slepenajā pretpadomju jaunatnes
organizācijā, kura par savu uzdevumu izvirzīja, izgatavojot un
izplatot skrejlapas, noskaņot Cesvaines iedzīvotājus pret padomju
varu. Tālivaldis bija izgatavojis
30 skrejlapu, kad tika apcietināts,
tomēr vēlāk tika atbrīvots, jo bija
nepilngadīgs. Tieši Tālivaldis,

būdams drosmīgs, uzņēmīgs un
aktīvs, bija tas, kurš organizēja
grupu karoga pacelšanai, iesaistot tajā savus klasesbiedrus. Zēni
atsaucās organizatora piedāvājumam, lai pierādītu, ka Latvijā mīt
īsti latvieši, savas zemes patrioti.
Lai gan karoga nebija, 9. martā
tika sarūpēta sarkanā drāna no
skolas kluba, noplēšot to no katedras: kamēr Tālivaldis plēsa,
Elmārs stāvēja sardzē. Nākamajā
dienā Tālivaldis no mājām atnesa
nedaudz par marli biezāka balta
auduma gabalu un puiši trijatā
sāka šūt. Tā kā, viņuprāt, šūšanas
darbi vīriešiem nepiedien, neiztika bez sadurstītiem pirkstiem,
bet ar piepūli karogs tapa. Piestiprinājuši izgatavoto karogu pie
grābekļa kāta, zēni to saritināja
un paslēpa.
Kad pienāca nakts uz 12. martu, Tālivaldis uzrunāja Jāni Vīgantu un aicināja pievienoties.
Naktī drosmīgais četrinieks izlavījās no istabiņas un devās uz
pagrabu, no kurienes pa vītņu

kāpnēm uzkāpa līdz augšējam
torņa laukumiņam. Tieši Tālivaldis bija tas, kurš drosmīgi
rāpās bīstamajā tornī, lai netālu
no zibensnovedēja piestiprinātu karogu. Skatu lodziņā tika
ievietota granāta, stieple tika
novilkta un, labi nomaskējot,
tās gals paslēpts tualetē. Nu at-

lika tikai gaidīt rīta atnākšanu.
Pirms pulksten 10.00 Jānis un
Elmārs, saņēmuši drosmi, devās
veikt uzdevumu – paraut torņa
tualetē paslēpto stieples galu,
lai atraisītu sarkanbaltsarkano
karogu. Un te nu tas bija – mirdzēdams pavasara saulē, karogs
lepni plīvoja pils torņa smailē.
Pagāja vairāki mēneši, līdz pie
vietējiem varasvīriem nonāca ziņas par jauniešiem, kuri paveica
šķietami neiespējamo. Tālivaldis
Ukermarks vēlāk, tiesas procesa
laikā, nebaidījās atzīties: „Bijām
izlēmuši virs skolas izkārt nacionālo karogu vai izdarīt vēl ko pret
padomju varu, lai tauta saprastu,
ka ir ļaudis, kas cīnās pret to. [..]
Neapšaubāmi, tas iedvesmos tautu cīņai pret padomju varu. Un
izlēmām to izdarīt tieši Augstākās Padomes vēlēšanu dienā.”
1950. gada 13. jūnijā visus četrus puišus apcietināja, sekoja kratīšanas viņu mājās un nežēlīgas
nopratināšanas. Gandrīz pusgadu
ilga izmeklēšana, kuras laikā jau-

nieši necentās izvairīties no atbildības, nenoliedza savu pārliecību
un neatteicās no tās. Tiesas diena
bija 1950. gada 6. oktobris. Rīgā
jauniešus tiesāja LPSR Kara tribunāls. Tiesa lēma piespriest
25 gadu ieslodzījumu labošanas
darbu nometnē tālu prom no Latvijas, tomēr puiši neatteicās no
ticības, pārliecības un cerības, ka
reiz Latvija būs brīva un latvieši
būs saimnieki savā zemē.
Pēc Staļina nāves jauniešus
amnestēja, tomēr visiem četriem
pēc atgriešanās Latvijā bija ļoti
ierobežotas tiesības pilnvērtīgi
iekļauties sabiedrības dzīvē. Ieslodzījumā pavadītais laiks bija
stipri iedragājis arī veselību.
Par šo notikumu vēsta arī
„Cesvaines grāmata, II” (111.–
112. lpp.).
Pēc grāmatas „Mūsu karoga
stāsti: 1940–1991” materiāliem
sagatavoja
Linda Vanaga,
Viļņa Špata foto

Veltījums Cesvaines teātrim
Turpinājums no 1. lpp
Kuras Anniņai pašai ir tuvākās izrādes? Kāpēc?
Man patika spēlēt Monikas
Briezes režijā: viņa mums, lauku cilvēkiem, uzrakstītajā tekstā
mācīja atrast savu tēlu, viņa iekšējo pasauli, uzvedību, apģērbu.
Iemeslu, kāpēc tieši tā un ne citādāk. Pašā pirmajā lugā – Rūdolfa
Blaumaņa „Zagļos” – man bija
jādzied: nekāda dziedātāja nebiju, bet vai nu Frīdas tante to vien
dabūs gatavu…
Visveiksmīgākā loma man izveidojās Kārļa Pamšes ieteiktā ungāru autora L. Fodora lugā
„Gatavības apliecība”, ar šo iestudējumu Cesvaines teātris ieguva Tautas teātra nosaukumu.
Man tajā bija galvenā loma un,
protams, liels gandarījums. Toreiz bija atlasīts tik spēcīgs aktieru kolektīvs! Un dekorators Sla-

vis Strads deva lielu ieguldījumu
skatuves iekārtošanā. Vēl tagad
atceros skati un lielo skatuvi toreiz jaunajā kultūras namā Stučkā (tagad Aizkrauklē). Priekšējā
rindā sēdēja sešpadsmit komisijas
locekļi.
Patika Viktora Rozova „Kāzu
diena”, kur man izveidojās laba
saspēle ar Imantu Manguli, un
Alekseja Arbuzova „Mans nabaga Marats”, kurā spēlēja trīs spēcīgi aktieri: Māra Taranda, Ivars
Ozoliņš un Aivars Briedis.
Cik atsaucīgi bija cilvēki, kurus aicinājāt tikties, intervējāt?
Cik nozīmīgs ir viņu devums
pētījumam?
Jānis: Ar fotogrāfijām un atmiņu stāstiem par sava un savu vecāku laika kultūras dzīvi ar mums
dalījās daudzi pašreizējie un bijušie novada iedzīvotāji: Juris
Zvirgzdiņš, Aldis Krūmiņš, Velta

Smirnova, Inta Roma, Ivars Šulcs,
Raina Grauzdule, Imants Galejs,
Ilze Jūra, Dzintra Šuma, Ilze Plikause, Vēsma Purena, Austra
Golovina, Inga Krūmiņa, Ausma
Lūse, Rita Krieviņa, Daina Augule, Agra Jaunrubene, Dzintra
Medne, Zenta Vizule, Anna Haritonova, Sarma Blumfelde, Viktors Leimanis, Antra Graudupe,
Ilga Rumpe, Vilnis Špats, Bruno
Podiņš, Andris Melbārdis, Rasma
Melbārde, Ivars Ozoliņš, Aivars Briedis, Aina Briede, Oļģerts
Ozols un citi. Atmiņās labprāt
dalījās arī bijušie režisori un viņu
radinieki – Līga Gedrovica, Monika Brieze, Zigmunds Bekmanis,
Biruta Romančuka, Māris Pamše,
Anna Pamše-Romāne –, kā arī
pašreizējā Cesvaines tautas teātra
režisore Alda Alberte.
Cik ilgu laiku veltījāt pētījumam, filmas izveidei? Kāda ir

Pirms Cesvaines tautas teātra izrādes „Kaudzēm naudas”:
centrā no kreisās – režisore Alda Alberte un Anna Dargevica (ar videokameru)
Jāņa Dziļuma foto
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jūsu pieredze filmēšanā, montāžā?
Jānis: Pieredzes videofilmu
veidošanā jau nekādas nebija –
līdz šim nodarbojāmies ar fotogrāfiju un epizodiski bijām salikuši pa kādai ceļojumu atmiņu
filmiņai. Kad sākām, šķita, ka to
varētu paveikt gada laikā, taču,
meklējot materiālus, gandrīz aiz
katra atklātā fakta vīdēja norādes,
ka, iespējams, kaut kāda informācija vēl ir palikusi apslēpta un
varbūt vajadzētu papētīt dziļāk.
Un tā no idejas līdz rezultātam
pagāja pusotrs gads. Montējot
daudz ko nācās saīsināt, jo sapratām – lai gan filmu skatīsies tie,
kurus teātra tēma interesē, divas
stundas ir maksimālais laiks skatītāju intereses noturēšanai.
Vai ir prieks, gandarījums
par paveikto? Kādas atklāsmes,
atziņas?
Anna: Protams! Lai gan
viss, ko ielikām filmā, ir pieejams dažādos avotos, tāda
koncentrēta teātra spēles Cesvainē vēstures apkopojuma
līdz šim nebija, un par to ir
gandarījums.
Nepārvērtējamas ir dažādo laiku liecinieku intervijas.
Galvenokārt tā bija kara laika un pēckara paaudze, kuras
darbs un sasniegumi pašdarbības mākslā šodien bieži tiek
atstāti pelēkajā zonā, aizmirstot, ka viņiem nebija izvēles,
kurā laikā dzīvot. Tieši tolaik
mākslinieki daudz spēja pateikt starp rindām.
Tikai veidojot filmu, sapratām, ka to vajadzēja sākt
daudz agrāk, jo daudzu aktieru un režisoru vairs nav
šai saulē. Katrā ziņā ceram,
ka nākamie Cesvaines tautas
teātra vēstures izzinātāji to
varēs izmantot par pamatu, lai
pētītu dziļāk un plašāk.
Prieks ir arī par to, ka nesavtīgu palīdzību filmas muzikālajam risinājumam mums

Savulaik plašsaziņas līdzekļos
tika apspēlēta Cesvaines kultūras
biedrības telpu izvēle

sniedza Ainārs Melbārdis, Vita
Krūmiņa, Imants Kozuls, Daiga
Matroze un Oļģerts Ozols.
Kur filmu var noskatīties?
Anna: Filma ir veltījums Cesvaines tautas teātrim latviešu teātra 150 gadu jubilejā un netiks
izplatīta komerciāli. Filmas kopija ir nodota Cesvaines tautas teātrim, Cesvaines muzejam, Madonas novadpētniecības un mākslas
muzejam. Jebkurš Cesvaines teātra vēstures interesents var saņemt
no mums kopiju savā datu nesējā
par brīvu.
Pateicībā par veikumu –
Sanita Dāboliņa
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Cesvaines, Lubānas
un Varakļānu
novadu apvienotās
būvvaldes
pieņemšanas laiks
2018. gadā
Būvvaldes darbinieki pieņem:
Cesvainē katra mēneša pirmajā
un trešajā pirmdienā plkst. 10.00–
12.00 domes zālē,
Madonā
katru
ceturtdienu
plkst. 8.00–16.00 (pusdienas pārtraukums – 12.00–13.00)
Nr.
p. Mēnesis
Datumi
k.
1.
Janvāris
–
15.01.
2. Februāris 05.02. 19.02.
3.
Marts
05.03. 19.03.
4.
Aprīlis
–
16.04.
5.
Maijs
07.05. 21.05.
6.
Jūnijs
04.06. 18.06.
7.
Jūlijs
02.07. 16.07.
8.
Augusts 06.08. 20.08.
9. Septembris 03.09. 17.09.
10. Oktobris 01.10. 15.10.
11. Novembris 05.11. 19.11.
12. Decembris 03.12. 17.12.
Būvvaldes vadītāja: Iveta Meļehova, tālrunis 29422298, e-pasts
buvvalde@cesvaine.lv
Būvinspektors: Andris Garančs,
tālrunis 29244474, e-pasts andris.
garancs@cesvaine.lv
Arhitekte: Silvija Šīre, tālrunis
28371721, e-pasts silvija.sire@cesvaine.lv

Pateicība
Sirsnīgi pateicos maniem
mīļajiem audzēkņiem par
līdzjūtību!
Audzinātāja Audže

Kraukļu bibliotēkas sarīkojumu zālē no 13. februāra līdz
10. martam skatāma Madonas novadpētniecības un mākslas
muzeja izstāde „Elektrifikācija Madonas novadā”
Izstādē ir skatāmi pieci
baneri, kas vēsta par to, kā
Madonas apkārtnē noritēja
pāriešana uz elektrību, kas cilvēku ikdienā mainījās reizē ar
elektrības parādīšanos, kādus
priekšmetus šodien vairs neizmantojam vai pat nezinām,
kas tie ir, jo vietā ir elektriskie
priekšmeti…
Izstāde ļaus apmeklētājiem
ieskatīties pagātnē, palūkoties,
kā sadzīvē izmantojamo lietu
un priekšmetu lietošanu ir ietekmējusi elektrības parādīšanās. Netālu no mums atrodas
Aiviekstes spēkstacija, kas
pirms Ķeguma HES bija lielākā Latvijas ūdens spēkstacija.
Izstādē ir pievērsta uzmanība
Aiviekstes spēkstacijas vēsturei 85 gadu garumā.
Laipni aicināti!

Ir katram ziedam sava rasas
		
pērle,
Kas visās varavīksnes krāsās
		
mirdz.
Kā gribētos to satvert saules
		
starā
Un dāvināt to Tev no visas sirds!
Sirsnīgi sveicam visus februārī
dzimušos, īpaši

projektiem nekustamā īpašuma iegādei, būvniecībai vai rekonstrukcijai – līdz 15 gadiem;
• aizdevumam var pieteikties arī
pašnodarbinātas personas, ne tikai
uzņēmumi.
Izmaiņas ir veiktas, ievērojot Ministru kabinetā šā gada 23. janvārī
apstiprinātos grozījumus noteikumos par mikroaizdevumiem un
starta aizdevumiem.
Kopumā „ALTUM” starta programmā līdz 2017. gada beigām
jaunajiem uzņēmumiem ir piešķirti
39 miljoni eiro, kopumā atbalstot

Līdzjūtība
Ir skumjas, kas acīs asaras rieš,
Ir atmiņas, kas visu dzīvi silda.
Austra Skujiņa
Skumju brīdī esam kopā ar
Tevi, Ērika, mammu aizsaulē
aizvadot.
Mākslas studijas meitenes

Nākamais
„Cesvaines Ziņu”
numurs iznāks
2018. gada 22. martā
Nr. 2 (294) 2018. gada 15. februārī
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 470 eks.
Redaktore – Linda Vanaga,
tālr. 64852030,
e-pasts: linda.vanaga@cesvaine.lv
Iespiests: SIA „Erante”.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus
iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam.
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vairāk nekā 2000 uzņēmumu.
Lielākā biznesa uzsācēju aktivitāte ir Rīgā, kur piešķirti 48 % no
starta programmas aizdevumiem.
Rīgai seko Vidzeme – 18 % no aizdevumiem, Zemgalē un Latgalē –
12 % katrā no reģioniem, savukārt
10 % aizdevumu piešķirti biznesa
uzsācēju projektiem Kurzemē.
Starta programmā ir pieejams finansējums investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem no 2000 līdz
150 000 eiro ar atmaksas termiņu
līdz 10 gadiem. Aizdevumiem līdz
7000 eiro nav nepieciešama aizņēmēja līdzdalība projektā, aizdevumiem virs 7000 eiro līdzdalība ir
10 % no projekta summas.
Informācija par „ALTUM”
starta programmu:
Olita Untāla,
„ALTUM” Vidzemes reģiona vadītāja,
tālr. 27896585,
olita.untala@altum.lv,
www.altum.lv,
www.facebook.
com/altumLV,
„Twitter”: @AltumLV

Par jaunu zemesgrāmatas bezmaksas pakalpojumu visiem nekustamā
īpašuma īpašniekiem
Pēc Latvijas Pašvaldību savienības ierosinājuma Tiesu administrācija, kas nodrošina zemesgrāmatas
elektronisko funkcionalitāti, ir izveidojusi jaunu bezmaksas pakalpojumu visiem nekustamā īpašuma
īpašniekiem – iespēju klātienē, uzrakstot iesniegumu, vai elektroniski portālā www.zemesgramata.lv,
piereģistrēt savu e-pasta adresi, uz
kuru iesniegšanas brīdī tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu
nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā
esošu nekustamo īpašumu.
Šis elektroniskais pakalpojums
ir būtisks krāpniecības novēršanai
gadījumos, kad zemesgrāmatā tiek
iesniegti viltoti nostiprinājuma lūgumi, jo nodrošinās, ka pašreizējais
īpašnieks, ja vien būs piereģistrējis
savu e-pasta adresi, nekavējoties
saņems ziņu par iesniegto nostipri-

Dārta Rustamova janvārī
Estere Kroļa janvārī

Apsveikumi

„ALTUM” aicina pievērst uzmanību izmaiņām biznesa uzsācēju
atbalsta programmā
Ar šā gada februāri ir būtiski paplašināts saimnieciskās darbības
veicēju loks, kas attīstības finanšu
institūcijā „ALTUM” var saņemt
valsts atbalstu uzņēmējdarbības
sākšanai vai jauna biznesa projekta
finansēšanai. Vienlaikus ir atviegloti aizdevuma atmaksas nosacījumi.
Galvenās izmaiņas:
• starta finansējumu aizdevuma
veidā var saņemt uzņēmumi līdz
5 gadu vecumam līdzšinējo 3 gadu
vietā;
• no 8 līdz 10 gadiem ir pagarināts
aizdevuma atmaksāšanas termiņš;

Dzimuši

nājuma lūgumu, tādējādi uzreiz varēs informēt zemesgrāmatu, kā arī
iespējami ātri vērsties kompetentās
izmeklēšanas iestādēs, lai novērstu turpmāku prettiesisku darījumu
ķēdi. Šis pakalpojums ir pieejams
arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašniekam nav e-pasta adreses,
bet ir kāds īpašniekam uzticams
cilvēks, kuram ir e-pasta adrese, jo
nekustamā īpašuma īpašnieks klātienē, rakstot iesniegumu jebkurā
zemesgrāmatu nodaļā vai Tiesu
administrācijā (Rīgā, Antonijas
ielā 6), var norādīt jebkuru e-pasta
adresi, uz kuru turpmāk tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu
nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā
esošu nekustamo īpašumu, tiklīdz
konkrētais nostiprinājuma lūgums
tiks iesniegts zemesgrāmatā.
Pakalpojums elektroniski ir pie-
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80 gados –
MARIJU ŠPAKU,
VALENTĪNU TROPU,
ANDREJU BERNOVSKI,
85 gados –
ZOJU HAGEMANI,
91 gadā –
DZIDRU KĀJIŅU,
93 gados –
AUSMU KANGERI!
Cesvaines novada dome

Ļauj dvēselei uzziedēt
teiksmainiem ziediem
No sapņiem, no ilgām, no
ikdienas lietiem.
Tai dvēseles stūrī, kur aizmidzis
prieks,
Lai uzzied un rotājas pasakains
zieds.
Ar cerību putekšņiem dvēseles
vidū,
Ar saulainām stīgām, uz gaismu
kas stīgo,
Ļauj dvēselei uzziedēt
teiksmainiem ziediem
Caur ikdienas lietiem, caur
ikdienas sniegiem.
		
Inese Tora
Sirsnīgi sveicam Ingu Rozīti un
Allu Isačenko skaistajā dzīves
jubilejā!
Pirmskolas „Brīnumzeme”
kolektīvs

ejams portālā www.zemesgramata.
lv, autorizējoties ar banku autorizācijas līdzekļiem, e-parakstu vai eID
karti, sadaļā „Mani dati”, apakšsadaļā „Pieteikt mana īpašuma uzraudzību”, izvēlnē „Paziņojumi par
iesniegtajiem nostiprinājuma lūgumiem”. Šis ir preventīvs līdzeklis,
lai samazinātu nekustamā īpašuma
izkrāpšanas risku.
Latvijas Pašvaldību savienības
padomnieku informācija,
„InfoLOGS”

Miruši
			
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija:
Tatjana Duplinska 1940–2018
Ivans Trofimovs 1932–2018
Agris Graudiņš 1967–2018
Ausma Gailīte 1934–2018
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem.

