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Pabeigti Pils ielas pārbūves darbi
Šā gada 4. oktobrī ekspluatācijā tika nodota Pils iela. Darbi īstenoti saskaņā ar Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības
likuma 12. panta pirmo daļu un trešās daļas
3. punktu, kā arī atbilstīgi Ministru kabineta
2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 593
„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” īstenošanas noteikumi”, projekta
iesniegumam Nr. 3.3.1.0/17/I/012 „Uzņēmēj-

darbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Cesvaines pilsētā”.
Projektā ir izbūvēta Pils iela 1,3 kilometru
garumā, veikta autostāvvietu izbūve, izveidota
izgaismota un apzīmēta gājēju pāreja pie autoostas, kā arī visas ielas garumā izbūvēta gājēju
ietve un uzstādīti LED tipa gaismekļi, bet galvenais – ir uzklāts pilnīgi jauns ceļa segums.
Projektā ir sakārtota arī lietusūdens novadīšanas sistēma, uzstādītas ceļazīmes un veikti labiekārtošanas darbi.
Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību
veica SIA „Ceļu komforts”, būvuzrauga pienākumi tika uzticēti SIA „RoadLat”. 2018. gada
4. septembrī par šiem darbiem tika noslēgts
būvdarbu līgums ar SIA „8 CBR”.

Pils iela pēc rekonstrukcijas

Pils ielai pieguļoši ir vairāki uzņēmumi, to
vidū piena pārstrādes un siera ražošanas uzņēmums AS „Cesvaines piens”, kas nodrošina
darbavietas 114 darbiniekiem. AS „Cesvaines
piens” pārbūvējis rūpnieciskās kanalizācijas
tīklu, kas atrodas zem Pils ielas klātnes, kā
arī apliecinājis, ka projekta ietvaros pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos
savā uzņēmumā veiks nefinanšu investīcijas
783 481 euro apmērā, kā arī izveidos piecas
jaunas darba vietas.
Projekta
kopējie
izdevumi
–
1 332 898,47 euro, no tiem ERAF finansējums – 618 249,20 euro, valsts budžeta dotācija – 32 730,83 euro, bet pārējais ir pašvaldības
līdzfinansējums, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
Pārbūvētās Pils ielas svinīgā atklāšana un
lentes griešana notiks šā gada 17. oktobrī
plkst. 13.00 pieslēgumā pie valsts autoceļa
Gulbene–Pļaviņas (P37). Plānots, ka pasākumā piedalīsies arī Latvijas Republikas satiksmes ministrs Tālis Linkaits.
Paldies visiem iesaistītajiem cilvēkiem par
dalību šā vērienīgā projekta īstenošanā! Iedzīvotājiem paldies par sapratni būvdarbu laikā,
kad pārvietošanās pa šo ielu bija apgrūtināta!
Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes projektu vadītāja

Ar krāšņiem svētkiem nosvinēti Cesvaines vidusskolas 100
Šā gada septembra izskaņā, kad rudenīgās
lapas vēl tikai sāka iekrāsoties košākos toņos,
Cesvaines vidusskolu un pilsētu piepildīja
cilvēku balsis, aktīvāka kustība un priecīga
murdoņa – visi pulcējās, lai satiktos ar tagadējiem un bijušajiem klasesbiedriem, skolotājiem un skolas darbiniekiem. Cesvaines
vidusskolai – 100!

Visas dienas norises ļāva izvīties atmiņu takām, atcerēties senus un ne tik senus notikumus un piedzīvojumus, kā arī – galvenais –
būt kopā ar tuviem cilvēkiem. Svētki kulmināciju sasniedza vakarā, kad vidusskolas
lielajā aulā visi pulcējās uz svētku koncertu.
100 gadu – daudz vai maz? Gribētos domāt, ka skolai tas ir tikai sākums, tie ir bi-

juši pirmie simts. Vēlēsim, lai Cesvaines vidusskolas mūžs turpinās vēl daudzos simtos
gadu, skolēnu skaits turpmākajos gados aug
vēl simtos un simtiem zināšanu skolēni gūst
mācoties!
Linda Vanaga,
foto no Cesvaines vidusskolas arhīva

Svinīgā koncerta sākumā zālē ienes valsts, novada un skolas karogus

Valsts svētku mēnesī Cesvainē – „Latvijas tauta lūgšanā”
3. novembrī plkst. 15.00 Cesvaines kultūras namā dziedātāja Ieva Akuratere un ģitārists Aivars Hermanis koncertā „Vēlēšanās”.
Ieejas maksa – 7 EUR
7. novembrī plkst. 15.00 Cesvaines novada domes zālē Cesvaines audēju un rokdarbnieku izstāde „Lūgšana saulei”. Tikšanās ar
autoriem un izstādes atklāšana. Muzicēs etnomūzikas dziedātāja Inga Karpiča
11. novembrī plkst. 17.00 lāpu gājiens
„Ar lūgšanu Gaismas ceļā”. Pulcēšanās, stā-

šanās gājienam – pie Cesvaines vidusskolas.
Piemiņas brīdis, godinot latviešu karavīrus.
Leģionāru dziesmas. Ugunskurs un silta tēja
16. novembrī plkst. 12.00 Cesvaines kultūras namā izrāde visai ģimenei „Nemo un
draugi no Madagaskaras”. Ieejas maksa: bērniem – 3,50 EUR, pieaugušajiem – 4,50 EUR
17. novembrī Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā Cesvaines evaņģēliski luteriskajai baznīcai – 140
17. novembrī plkst. 16.00 Cesvaines vidus-

Uzsākta Latvijas–
Krievijas pārrobežu
projekta īstenošana

Cesvaines novada dome ir uzsākusi Eiropas
strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas–Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas projekta
Nr. LV-RU-002 „Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un
Krievijā” īstenošanu.
Projekta galvenais partneris ir Daugavpils
pilsētas dome, sadarbības partneri – Pleskavas (Krievija) pilsētas administrācija un valsts
AS „Valsts nekustamie īpašumi”.
Projekta mērķis – restaurējot objektus un attīstot pārrobežu tūrisma risinājumus ar tūristu
un apmeklētāju skaita pieauguma lielāko potenciālu, veicināt kultūras mantojuma tūrismu
programmas teritorijā.
Programmas finansējums: 3 120 000 EUR
(90 % no visa projekta kopsummas).
Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2019.–
30.04.2021.
Projekta galvenās aktivitātes:
- Daugavpils cietokšņa pulvera noliktavas
restaurācija;
- Cesvaines pils telpu restaurācija un pielāgošana izstādēm;
- Pleskavas centrā ēkas restaurācija tūrisma
informācijas centram;
- Daugavpils cietokšņa investīciju kataloga
publicēšana;
- pārrobežu tūrisma maršruta izveide.
Galvenais objekts Cesvainē, kurā tiks īstenotas aktivitātes, protams, būs Cesvaines pils.
SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs” ir izstrādājusi Cesvaines pils pārbūves un restaurācijas
būvprojektu, kurš ir sadalīts vairākās kārtās. Šobrīd tiek realizētas pirmās divas kārtas: 1. kārta
„Siltumtrases izbūve un siltummezgla ierīkošana” un 2. kārta „Pagalma lietus kanalizācijas
tīklu izveidošana un esošo lietus kanalizācijas
tīklu atjaunošana pils ziemeļu pusē un pils pamatu hidroizolācija”. SIA „Rubate” apņēmusies
darbus veikt par 162 311,66 euro (tajā skaitā
PVN) līdz 28. novembrim. Autoruzraudzības
darbu par 3291,20 euro (tajā skaitā PVN) veic
SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs”. Šo
divu kārtu būvuzraudzība par 11 313,50 euro
(tajā skaitā PVN) ir uzticēta SIA „Firma L4”.
Visa projekta kopējās izmaksas ir
3 466 666,67 euro, t. sk. Cesvaines pašvaldības
daļa ir 1 388 888,89 euro. Pašvaldībai obligāti
jānodrošina 5 % līdzfinansējuma.
Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes projektu vadītāja,
Uģa Fjodorova foto

skolas aulā koncerts „Lūgšana Latvijai”. Svētku
uzruna, pašvaldības apbalvojumu pasniegšana.
Uzstājas Cesvaines mākslinieciskie kolektīvi
17. novembrī plkst. 22.00 Cesvaines kultūras namā svētku balle kopā ar grupu „Vidroks”. Ieejas maksa – 3 EUR
18. novembrī plkst. 16.00 Cesvaines kultūras namā Dzintara Dreiberga filma „Dvēseļu putenis”. Ieejas maksa – 3 EUR
30. novembrī jauktajam korim „Cesvaine” – 50
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Pēdējais brīdis
pieteikt
pretendentus
Cesvaines
novada domes
apbalvojumiem
2019. gadā
Tuvojoties valsts svētkiem, ik
gadu iedzīvotāji ir aicināti iesūtīt pieteikumus Cesvaines novada pašvaldības apbalvojumam.
Apbalvojumi tiek pasniegti valsts
svētku koncertā novembrī. Nolikums par Cesvaines novada pašvaldības apbalvojumiem ir pieejams elektroniski Cesvaines novada mājaslapā („Pašvaldība ►
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti ►︎ Nolikumi”)
vai papīra formā novada administrācijā.
Cesvaines novadā saskaņā ar nolikumu ir trīs apbalvojumu veidi:
• medaļa „Par nopelniem Cesvaines novada labā” – par īpašiem
nopelniem Cesvaines novada labā;
• atzinības raksts – par mūža ieguldījumu un (vai) sasniegumiem
dažādās tautsaimniecības nozarēs,
zinātnes, izglītības, veselības aizsardzības, kultūras, sporta, politikas un valsts aizsardzības jomā, kā
arī par atzīstamu ieguldījumu Cesvaines novada pašvaldības attīstībā,
Cesvaines novada tēla veidošanā
un popularitātes veicināšanā;
• pateicība – par atzīstamu ieguldījumu profesionālajā vai sabiedriskajā jomā.
Apbalvojumus var piešķirt Cesvaines novada iedzīvotājiem un
iestādēm, kā arī citām personām un
institūcijām, kas devušas atzīstamu
ieguldījumu Cesvaines novada pašvaldības attīstībā un par kurām nolikumā noteiktajā kārtībā iesniegti
ierosinājumi apbalvošanai, kā arī
ārvalstu pilsoņiem vai institūcijām,
kas veikušas nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības labā. Lēmumu par
apbalvojuma piešķiršanu pieņem
dome.
Motivētu ierosinājumu ar izvērstu pamatojumu kandidāta izvirzīšanai pašvaldības apbalvojumu
piešķiršanai pašvaldībā var iesniegt
domes deputāti, domes priekšsēdētājs, domes izpilddirektors, iestāžu
vadītāji vai vismaz piecu novada
iedzīvotāju grupa. Pieteikumus
lūdzam iesniegt līdz 2019. gada
30. oktobra plkst. 17.00 pa pastu vai personīgi Cesvaines novada
domē Pils ielā 1A Cesvainē vai sūtīt uz e-pasta adresi dome@cesvaine.lv.
Pieteikumam jābūt izvērstam,
pamatojot (izvērsti aprakstot) apbalvojuma pretendenta sasniegumus, panākumus, dzīves gājumu un
iemeslus, kādēļ viņš tiek izvirzīts
apbalvojuma saņemšanai.
Atgādinām, ka pieteikumus var
iesniegt visa gada laikā, nevis tikai
gada nogalē, pirms valsts svētkiem.
Cesvaines novada domes
administrācija
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Līdz oktobra beigām
ierobežota satiksme
Veidenbauma ielā

Siltumtrases izbūves dēļ laika
posmā no 2019. gada 26. septembra līdz 30. oktobrim Veidenbauma
ielā Cesvainē tiks ierobežota transportlīdzekļu kustība.
Visiem tiem, kuri dzīvo mājās
Veidenbauma ielā, piekļuve tiks
nodrošināta. Par darbiem informēts arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Valsts

ugunsdzēsības un glābšanas dienests, lai neatliekamu situāciju
gadījumā brigādēm būtu iespējams
piekļūt ikvienam objektam būvdarbu zonā.
Būvdarbi tiek veikti projektā
„Siltumtīklu izbūve Cesvainē”. Saskaņā ar projektu siltumtrase tiks
izvietota Veidenbauma ielā zem
braucamās daļas.

2019. gada 12. septembra domes sēdē
* Atļāva domei (izpildinstitūcijai)
pieņemt no Ginta Kalniņa 150 euro
ziedojumu un noteica Cesvaines
vidusskolai to izlietot norādītajam
mērķim – skolēnu atbalstam – skolēnu pusdienu apmaksai.
* Anulēja dzīvesvietu vienai personai, kura konkrētajā adresē vairs
neuzturas.
* Noteica izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algu no 2019. gada
1. septembra līdz 2020. gada 31. augustam: Cesvaines vidusskolas direktoram – 1300 euro, Cesvaines
pirmskolas „Brīnumzeme” vadītājam – 1100 euro, Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas direktoram –
1050 euro.
* Noteica domes deputātam atlīdzību par vienu nostrādāto darba
stundu – 6,95 euro. Mainīja Cesvaines novada domes atlīdzības izmaksas nolikumu, precizējot koeficientus, kādi tiek piemēroti atalgojuma
aprēķināšanai domes priekšsēdētājam, vietniekiem, deputātiem, komi-

teju, komisiju un darba grupu vadītājiem un locekļiem.
* Nolēma atsavināt domei piederošo automašīnu „Renault Trafic”,
pārdodot to otrajā izsolē.
* Komandēja domes izpilddirektoru Uģi Fjodorovu Latvijas pašvaldību izpilddirektoru pieredzes
apmaiņas braucienā uz Slovākiju no
2019. gada 5. oktobra līdz 12. oktobrim, apmaksājot dienas naudu
50 % apmērā.
* Pagarināja Cesvaines iedzīvotājai un viņas nepilngadīgajiem bērniem dzīvokļa Nr. 2, kas atrodas pašvaldības dzīvojamajā mājā „Burtnieki”, īres līgumu uz 3 gadiem ar nosacījumu, ka dzīvoklī nedrīkst iemitināt svešas personas un īres tiesības
netiek pagarinātas, ja netiek maksāta
īres maksa, reālā dzīvesvieta tiek atrasta citā vietā vai tiek pārkāpti citi
īres līguma nosacījumi.
* Noteica zemes vienības daļai
(2,88 ha platībā), kas nodota lietošanā Cesvaines novada domei, ne-

kustamā īpašuma lietošanas mērķi –
pārējo sabiedriskās nozīmes objektu
apbūve.
* Precizēja, ka pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Smilšulejas”,
Kraukļi, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, kopplatība ir 0,4 ha.
* Piekrita, ka no nekustamā īpašuma „Mazšņuceni”, kas atrodas Cesvaines pagastā Cesvaines novadā,
tiek atdalīta 2. zemes vienība, kas
veido patstāvīgu īpašumu. Atdalītajai daļai piešķīra nosaukumu „Šņukuri”, noteica nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.
* Nolēma diviem iedzīvotājiem
pārdot katram pusi no nekustamā īpašuma, kura adrese ir Stacijas iela 8,
Cesvaine, Cesvaines novads. Katrs
jaunizveidotais īpašums, kas sastāv
no zemesgabala 0,4195 ha platībā,
pārdots par brīvo cenu – 1133 euro ar
atlikto maksājumu uz 5 gadiem.
* Piekrita, ka no nekustamā īpašuma „Vidus Sviķi”, kas atrodas Cesvaines pagastā Cesvaines novadā,

tiek atdalīta zemes vienība, kas veidos patstāvīgu īpašumu, atdalītajai
daļai (zemes vienībai) tika piešķirts
nosaukums „Vidussviķu lauks”.
* Piekrita, ka no nekustamā īpašuma „Zīlītes”, kas atrodas Cesvaines pagastā Cesvaines novadā, tiek
atdalīta 1. zemes vienība, kas veido
patstāvīgu īpašumu.
* Vairākiem Cesvaines iedzīvotājiem iznomāja neapbūvētus zemesgabalus sakņu dārzam bez apbūves
tiesībām uz 5 gadiem.
* Nolēma atdalīt no pašvaldības zemesgabala daļu (apmēram
1,75 ha), piešķīra jaunveidotajai
zemes vienībai un īpašumam nosaukumu „Rudzupuķes”, Cesvaines
pagasts, Cesvaines novads.
* Ēkai likvidēja adresi „Saulītes 1” un piešķīra jaunu adresi „Zāģētava”, Cesvaines pag., Cesvaines
nov., LV-4871.
* Nolēma mainīt nekustamā īpašuma nosaukumu „Liepkalni” uz
„Liepkalnu mežs”.

Ar 2020. gada 1. janvāri visos mājokļos jābūt autonomajiem
ugunsgrēka detektoriem
Autonomo ugunsgrēka detektoru
jeb dūmu detektoru lietošana, kā rāda
pasaules pieredze, ir efektīvs risinājums, lai pasargātu mājokļa iemītnieku dzīvības no pēkšņa ugunsgrēka
briesmām, tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)
aicina iedzīvotājus iegādāties un uzstādīt dūmu detektorus.
Cik ugunsgrēka autonomo detektoru nepieciešams dzīvoklī? Ideāli būtu
pa vienam katrā telpā, kurā uzturas
mājokļa iemītnieki un kurā tiek veikti
kādi saimnieciski darbi, proti, vietās,
kur potenciāli iespējama ugunsgrēka
izcelšanās. Minimālā prasība – viens
autonomais ugunsgrēka detektors uz
visu dzīvokli.
Ugunsgrēka autonomā detektora
uzstādīšana ir ļoti vienkārša. To var
paveikt jebkurš, kas prot sienā vai
griestos izurbt pāris nelielu caurumu
un ar ierīces komplektā ietilpstošo
dībeļu un skrūvju palīdzību piestip-

rināt detektora korpusu. Lietošanas
instrukcijā ražotājs visbiežāk norāda
arī ieteicamās uzstādīšanas vietas.
Vispiemērotākā vieta detektoram
būtu guļamistabas un gaiteņa griesti
netālu no guļamistabas durvīm. Ja
detektoru nevar ierīkot griestos, to
drīkst izvietot sienas augšdaļā, tuvu
griestiem, bet ne tieši griestu un
sienas dobumā, lai ugunsnelaimes
gadījumā būtu iespējams pamodināt
guļošos mājokļa iemītniekus. Savukārt citās telpās izvietotie detektori
lieliski noderēs, lai brīdinātu mājiniekus par kādā konkrētā telpā notikušu
aizdegšanos.
Detektori nopērkami elektropreču
un specializētos ugunsdrošības aprīkojuma, ierīču veikalos. Piedāvātie
detektori, kaut gan tie visi spēj brīdināt par izcēlušos ugunsnelaimi, var
atšķirties ar iebūvēto papildfunkciju
klāstu, kā arī ar cenu. Šo ierīču pārdevēji paskaidros vienas vai otras funk-

cijas nozīmi ērtākā ierīces lietošanā,
taču nepieciešamības gadījumā konsultācijas par ugunsgrēka detektoriem un to uzstādīšanas jautājumiem
var saņemt VUGD. Detektoru cenas
ir atkarīgas no ražotāja un detektorā
iebūvētajām papildfunkcijām.
Pērkot jebkura ražotāja vai modeļa detektoru, vispirms ir jāpievērš
uzmanība tam, lai uz tā korpusa būtu
CE marķējums un informācija par detektora atbilstību Eiropas standartam
EN 14604. Šāds apzīmējums apliecina konkrētā detektora atbilstību Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām,
kādas tiek izvirzītas šāda tipa ierīcēm.
Nepieciešams pārliecināties, vai ierīces lietošanas instrukcijas teksts ir
valsts valodā. No praksē noderīgām
papildfunkcijām ieteicams detektora
fotoelektriskā darbības principa modelis ar korpusā iebūvētu spuldzīti,
kas ieslēdzas vienlaikus ar brīdinošo
skaņas signālu. Tas būs noderīgi kaut

nelielas redzamības nodrošināšanai
naktī, ja aizdegšanās dēļ būs sabojāta
mājokļa elektroapgaisme.
Ugunsgrēka automātiskā atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma šobrīd ir vispilnīgākais mājokļu
aizsardzības veids, kas ar ēkā uzstādītu tehnisku ierīču, sakaru līniju u. c.
līdzekļu starpniecību un dežurējošā
un apkalpojošā personāla palīdzību
nodrošina operatīvu ugunsgrēka konstatēšanu, trauksmes signalizāciju un
ugunsdzēsēju izsaukšanu uz konstatētās ugunsnelaimes izcelšanās vietu
neatkarīgi no tā, vai ēkā atrodas vai
neatrodas iemītnieki. Diemžēl šādas
sistēmas ierīkošana un ekspluatācija
ir samērā dārga, taču, ja vien līdzekļi
atļauj, tad ieteicams to ierīkot.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta
Ugunsdrošības uzraudzības
pārvaldes informācija

Paziņojums par atkārtotu automašīnas „Renault Trafic” izsoli
Cesvaines novada dome 2019. gada 5. novembrī plkst. 11.00 domes
zālē otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod vieglo pasažieru
automašīnu „Renault Trafic”: valsts reģistrācijas numurs MC252, gaiši
pelēka, 1. reģistrācijas datums – 01.09.2010., 9 sēdvietas, 2,0 litru dīzeļa
dzinējs, transportlīdzekļa tehniskā apskate – 13.02.2020., atrašanās vieta – Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads.
Izsoles sākumcena – 3964 euro. Izsoles dalības maksa (20 euro) un
nodrošinājuma apmērs (396,40 euro) līdz izsoles sākumam iemaksāja-

Cesvaines Ziņas

mi Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2
AS „SEB banka” vai kasē.
Nosolītā summa jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas, ieskaitot to
domes kontā vai iemaksājot skaidrā naudā kasē.
Izsoles noteikumus var iepazīt mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 14.00
līdz 17.00. Par automašīnas apskati interesēties pa tālruni: 64852022 vai
28382616.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 6
Cesvainē 2019. gada 10. oktobrī (sēdes protokols Nr. 12, 2. §)

SIA „Cesvaines
siltums” klientu
pieņemšanas laiks

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16., 30. pantu
1. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu par 257 656 euro un apstiprināt pamatbudžeta ieņēmumu
plānu 5 240 868 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izdevumu plānu par 257 656 euro un apstiprināt izdevumu plānu 7 439 313 euro
apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

Lai norēķinātos par saņemtajiem pakalpojumiem klātienē, SIA „Cesvaines
siltums” valdes loceklis Rihards Erelis
pieņem klientus katru darba dienu no
plkst. 8.00 līdz 10.00 Veidenbauma ielā
18, Cesvaine.
Saziņai iesējams izmantot tālruņus
64852845, 24200089 vai e-pastu cs@
cesvaine.lv

Grozījumi Cesvaines novada domes 2019. gada 7. marta saistošajos noteikumos Nr. 2
„Cesvaines novada pašvaldības 2019. gada budžets”

2. pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr. 6

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 2019. gadā (euro)

173 893
4821
0
178 714
306 238
745 177
93 489
61 718
1 206 622
52 091
28 646
125 455
206 192
87 431

79 450
570
10 617
90 637
81 847
237 529
17 872
9076
346 324
36 924
3934
63 414
104 272
73 469

240
0
0
240
0
300
0
0
300
30
0
0
30
0

0
0
0
0
0
1510
0
0
1510
0
0
0
0
180

5000
Pamatkapitāla
veidošana
2328
0
0
2328
648
17 292
530
702
19 172
0
0
25 259
25 259
23 028

0

0

0

0

0
87 431
79 493
49 648
17 732

0
73 469
63 859
14 040
22 618

0
0
1000
0
0

11 820
9261
37 951
22 163
228 068

3839
4147
48 470
46 235
203 208

915

1000
Atlīdzība
Dome
Vēlēšanu komisija
Būvvalde
Pārvalde kopā:
Pirmskola „Brīnumzeme”
Vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
Grāmatvedība
Izglītība kopā:
Sociālais dienests
Bāriņtiesa
Sociālās aprūpes nodaļa
Sociālā aprūpe kopā:
Labiekārtošanas nodaļa
Ieguldījums pamatkapitālā
SIA „Cesvaines siltums”
Ieguldījums pamatkapitālā
SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”
Labiekārtošana kopā:
Kultūras nams
Cesvaines bibliotēka
Kraukļu bibliotēka
Pašvaldības laikraksts „Cesvaines
Ziņas”
Bērnu un jauniešu centrs
Pils
Cesvaines tūrisma centrs
Kultūra kopā:
Darba praktizēšanas pasākumi pašvaldībā darba iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai
Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvdienās
Vienotā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centra darbība
„Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā”
„Erasmus+” (jauniešu)
„Latvijas skolas soma”
Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

2000
Preces un
pakalpojumi

3000
Subsīdijas, dotācijas

4000
Procentu
izdevumi

6000
Sociālie pabalsti

7000
Transferti

Precizētais
gada plāns

Grozījumi

0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 671
0
0
27 671
0

0
0
0
0
113
58 740
0
0
58 853
21 287
0
0
21 287
18 033

255 911
5391
10 617
271 919
388 846
1 060 548
111 891
71 496
1 632 781
138 003
32 580
214 128
384 711
202 141

7062
60
0
7122
24 448
154 745
14 252
129
193 574
500
0
0
500
4603

697 950

0

0

697 950

0

0
180
0
0
0

10 932
731 910
700
6200
2200

0
0
0
0
0

0
18 033
0
336
336

10 932
911 023
145 052
70 224
42 886

0
4603
1912
0
5269

0
0
0
0
1000

0
0
0
0
0

600
0
0
0
9700

0
0
0
0
0

0
0
0
200
872

16 259
13 408
86 421
68 598
442 848

206
27
1884
12 725
22 023

0

0

0

0

9230

0

10 145

0

7310

0

0

0

0

0

0

7310

265

7445

1534

0

0

0

0

0

8979

0

2258
0
0

11 454
3079
3938

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

13 712
3079
3938

0
0
1887

7478

0

0

0

0

0

0

7478

0

6305

2637

0

0

0

0

0

8942

0

0

0

0 1 388 888

0

0

1 388 888

0

0

0

0 1 186 381

0

0

1 186 381

0

0

0

0

0

0

579 349

0

0
22 642
840 552

0
0
1570

0
567 830
0
0 3 722 448
9230
1690 4 510 817 36 901

0
0
99 045

567 830
3 786 031
7 429 313

27 682
29 834
257 656

10 000
850 552

0
1570

0
0
0
1690 4 510 817 36 901

0
99 045

10 000
7 439 313

0
257 656

Pārrobežu projekts kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanai (pils)
0
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība – Pils
ielas rekonstrukcija
0
Pamatpakalpojumi lauku apvidos –
grants ceļu remonts
0
„Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” –
pils jumta atjaunošana
0
Projekti kopā:
31 711
Izdevumi kopā: 1 938 738
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
0
Izdevumi pavisam kopā: 1 938 738

579 349

Cesvaines Ziņas

Domes sēdē
10. oktobrī

* Nolēma izdot saistošos noteikumus
Nr. 6 „Grozījumi Cesvaines novada
domes 2019. gada 7. marta saistošajos
noteikumos Nr. 2 „Cesvaines novada
pašvaldības 2019. gada budžets””.
* Nolēma lūgt Saeimu apturēt nepārdomātas administratīvi teritoriālās
reformas īstenošanu, nepieņemt likumu
tikai par viena līmeņa pašvaldību – novadu – izveidošanu, pirms administratīvi teritoriālās reformas likuma pieņemšanas rosināt diskusiju par divu līmeņu
pašvaldību funkciju un finansējuma
sadali un atbalstīt administratīvi teritoriālo reformu, atbilstīgi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
4. un 5. pantam izveidojot divu līmeņu
pašvaldības: pirmais līmenis – novadu
pašvaldības, otrais līmenis – apriņķu
pašvaldības.
* Nolēma pagarināt īres līgumu Cesvaines iedzīvotājai un viņas ģimenes
locekļiem par dzīvokļa Nr. 2 īri pašvaldības mājīpašumā „Klintaines”, kas atrodas Cesvaines pagastā, uz vienu gadu,
paredzot līgumā tiesības līgumu pagarināt, ja izpildīti visi likuma „Par dzīvojamo telpu īri” nosacījumi.
* Saskaņoja Cesvaines pirmskolā „Brīnumzeme” īstenotās izglītības
programmas: vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 010111111);
speciālās pirmsskolas izglītības programmu ar valodas traucējumiem (kods
01015511); izglītības programmu bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611).
* Nolēma atjaunot Cesvaines iedzīvotājai īpašumtiesības uz bijušā Madonas apriņķa Cesvaines pagasta īpašuma
„Bāliņi Nr. 25F” zemes daļu – īpašumu
„Bāliņi”, kas sastāv no zemes vienības
6,9492 ha platībā.
* Apstiprināja izmaksas par vienu
izglītojamo gadā Cesvaines izglītības iestādēs: Cesvaines vidusskolā –
1518,94 euro (mēnesī – 126,58 euro);
pirmskolā
„Brīnumzeme”
–
2747,20 euro (mēnesī – 228,93 euro).
* Apstiprināja 89,77 euro/t maksu
(bez pievienotās vērtības nodokļa) par
nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un
citām normatīvajos aktos noteiktajām
darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo
atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās
atkritumu savākšanas, pārkraušanas un
šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstīgi līgumam, ko noslēdz
pašvaldība ar atkritumu apsaimniekotāju. Noteica, ka lēmums stājas spēkā
2020. gada 1. janvārī.
* Mainīja adresi no Augusta Saulieša
iela 9, Cesvaine, Cesvaines novads, LV4871, uz adresi Alberta Vītola iela 2C,
Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871.
* Mainīja zemes vienības nosaukumu
no „Pakalnes” uz „Jaunpakalnes”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.
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1. pielikums
pašvaldības domes noteikumiem Nr. 6

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns
2019. gadā
Klasifikācijas kods

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.
12.3.1.0.
12.3.1.1.
12.3.9.3.
12.3.9.9.0
12.3.9.9.0
12.3.9.9.1
13.1.0.0.
13.2.1.0.
13.4.0.0.
13.4.0.0.1

17.2.0.0.

18.6.2.0.1
18.6.2.0.1
18.6.2.0.1
18.6.2.0.1
18.6.2.0.1
18.6.2.0.1
18.6.2.0.1
18.6.2.0.1
18.6.2.0.1

4

Precizētais gada
plāns
(EUR)

Grozījumi
(EUR)

Nosaukums

Plāns
(EUR)

PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi)

6 460 987

257 656 6 718 643

1 477 775
293 116
1 184 659
1 703 645

0 1 477 775
293 116
0 1 184 659
0 1 703 645

518 986
4 983 212
1 333 683
5320

0
518 986
257 656 5 240 868
7289 1 340 972
0
5320

1 199 332

0 1 199 332

FINANSĒŠANA
Naudas atlikums gada sākumā
Aizņēmumi
t. sk. kredītsaistību palielinājums
kredītsaistību samazinājums (pamatsummas
samaksa)
IEŅĒMUMI (I + II + III + IV)
I. Nodokļu ieņēmumi
Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par 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 nodoklis par mājokļiem, kārtējā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli
nokavējuma nauda
II. Nenodokļu ieņēmumi

18.6.2.0.3 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai –
316 827
158 828
475 655
vidusskola
18.6.2.0.6 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai –
28 800
19 908
48 708
5, 6 gadus vecu bērnu apmācībai
18.6.2.0.7 Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei
6066
0
6066
18.6.2.0.8 Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītā2681
0
2681
jiem un dziesmu svētkiem
18.6.2.1.1 Dotācija brīvpusdienām
20 000
0
20 000
18.6.2.1.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai –
26 123
13 919
40 042
Mūzikas un mākslas skola
18.6.2.1.8 Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā
3096
430
3526
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādē, īstenošanai
18.6.2.2.0 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības in15 500
0
15 500
spekcija, Valsts kultūrkapitāla fonds – pils
18.6.3.0.7 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
8942
0
8942
izglītības iestādēs (Nr. 8.3.5.0/16/I/001)
18.6.3.0.9 Finansējums projektam „Veselai un laimīgai
2962
0
2962
ģimenei”
18.6.3.1.0 Finansējums projektam „Atbalsts izglītoja7477
0
7477
mo individuālo kompetenču attīstībai”
18.6.3.1.1 Finansējums projektam „Kompetenču pieeja
0
221
221
mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002)
18.6.3.1.2 Finansējums projektam „Piekļuves nodro20 755
0
20 755
šināšana rūpnieciskās ražošanas objektiem
Cesvainē”
18.6.3.1.4 Finansējums projektam „Uzņēmējdarbības
465 980
0
465 980
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība”
18.6.3.1.5 Finansējums projektam „Ceļu infrastruktū460 000
0
460 000
ras sakārtošana Cesvainē”
18.6.3.1.6 Pārrobežu projekts kultūras un vēstures
0
0
0
mantojuma saglabāšanai
18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no
519 044
0
519 044
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
18.6.4.0.1 PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo
11 167
0
11 167
gadu
19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām paš- 1 350 733 -1 250 000
100 733
valdībām
19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
180 000
33 805
213 805
19.2.4.0. Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īs0 1 250 000 1 250 000
tenošanu
IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi
128 154
15 687
143 841

90 000

3709

93 709

7700

2500

10 200

1750

950

2700

21 809

0

21 809

900

0

900

300

0

300

5972

50

6022

450

80

530

150

0

150

18 349

3801

22 150

Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par
20
kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs
Nodeva par pašvaldības domes (padomes)
1300
izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu
to kopiju saņemšanu
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
500
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
150
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
550
Ieņēmumi no privatizācijas
34
Ieņēmumi no apbūvēta zemesgabala priva0
tizācijas
Piedzīti un labprātīgi atmaksāti līdzekļi
70
Veselības apdrošināšana
4150
Pārējie ieņēmumi
125
Dalības maksa izsolē
100
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdo5100
šanas
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
3950
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma
1800
un mantas realizācijas
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma
500
un mantas realizācijas – Cesvaines tūrisma
centrs
III. Transfertu ieņēmumi
3 503 026

3

23

30

1330

21.3.5.3.
21.3.5.9.4
21.3.7.9.1

0
0
160
0
34

500
150
710
34
34

21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0

68
2000
244
0
0

138
6150
369
100
5100

21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.1
21.3.8.3.2

500
117

4450
1917

645

1145

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts
budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no valsts budžeta nefinansētām iestādēm
Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti – sociālais
dienests
Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti – sociālais
dienests, administrēšanas izdevumi
VARAM dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra darbībai
ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie
darbi”
Labklājības ministrija – mērķdotācija audžuģimenēm
Labklājības ministrija – mērķdotācija piemaksām sociālajiem darbiniekiem
Finansējums vēlēšanām
Finansējums projektam „Latvijas skolas
soma”
Mērķdotācija novadu pašvaldībām

0

230 879 3 733 905
510

510

21.3.5.1.
21.3.5.2.

21.3.8.4.
21.3.9.1.1
21.3.9.1.2
21.3.9.3.
21.3.9.4.3
21.3.9.4.4
21.3.9.4.5

1600

780

2380

130

50

180

6900

0

6900

10 000

0

10 000

320

300

620

1000

0

1000

5114
2051

241
1887

5355
3938

29 758

0

29 758

21.3.9.4.6
21.3.9.7.

21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.1
21.4.9.9.

Mācību maksa – mūzikas skola
Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas
pakalpojumi
Kafejnīcas ieņēmumi
Vecāku līdzfinansējums par internātu
Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem –
dome
Ieņēmumi par telpu nomu – dome
Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola
Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle
Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams
Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa
Ieņēmumi par telpu nomu – pils
Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola
Ieņēmumi par telpu nomu – internāts
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – vidusskola
Ieņēmumi par zemes nomu
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – VSAA pensijas
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – līdzfinansējums
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – dome
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – sociālās aprūpes centrs
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – sociālais dienests
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – internāts
Budžeta iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, ieskaitot
autoavārijā cietušu automašīnu
Personāla ēdināšana – vidusskola
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi
Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi
Avīzes „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi
Auto kursu ieņēmumi
Kapličas izmantošana (Ķinderes)
Kapličas izmantošana (Cesvaine)
Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola
Tūrisma centra ieņēmumi
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

Cesvaines Ziņas
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Informācija lauksaimniekiem:
lai rudens darbi nepaliktu pusratā
No pavasara līdz rudenim zemnieki strādā bez apstājas. Gada otrajā
pusē lauki jāsagatavo nākamajai sezonai, jāpērk minerālmēsli, degviela,
jālabo tehnika, jānodrošina krājumi
ziemai un jāveic citi darbi. Nauda
gada otrajā pusē nepieciešama arī
ziemāju sējai. Lai to visu paveiktu,
vajadzīgi diezgan lieli apgrozāmie
līdzekļi. Ja nav saņemta samaksa par
pārdoto šāgada ražu un ja ieņēmumi
tikai nedaudz pārsniedz vai nemaz
nepārsniedz pēdējā lauksaimniecības cikla ražošanas izmaksas, lielākoties papildus apgrozāmais kapitāls
kārtējo izmaksu segšanai un vēlākai
lauku apstrādei nepieciešams nākamā gada sākumā līdz ienākumu saņemšanai rudenī.
Vidzemes reģiona lauksaimnieki
lielākoties ir rūpīgi finanšu plānotāji
un ļoti novērtē „ALTUM” dziļo izpratni par lauksaimniecības jomas finansēšanu un lauksaimnieku vajadzībām. Jāuzsver, ka lauksaimnieku un

viņu vajadzību ir daudz, tāpēc svarīgi
tās laikus apzināt un sagādāt apgrozāmos līdzekļus nākamajam periodam.
„ALTUM” tos piedāvā uz termiņu
līdz 2 gadiem apjomā līdz 1 miljonam eiro, lauksaimniecības kooperatīviem – līdz 2,85 miljoniem eiro.
Būtiski arī zināt, ka lauksaimnieks,
kas ir primāro lauksaimniecības produktu ražotājs, var saņemt atbalstu
kredītprocentu dzēšanai, piemēram,
klientam aizdoti 15 000 eiro ar 4 %
gada likmi un 10 mēnešu atmaksas
termiņu, minētajā laikposmā kredītprocentos viņš samaksā 500 eiro,
savukārt rudenī, kad lauksaimnieks
Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesniedz izziņas par aizņēmumiem,
viņš šos 10 mēnešos samaksātos eiro
saņem atpakaļ. Tādējādi bieži vien
sanāk, ka lauksaimnieks saņēmis
bezprocentu aizdevumu.
Ļoti būtiski neaizmirst arī par apdrošināšanu, kas ir drošības spilvens
gan lielu lietavu, gan sausuma un citu

Vidzemes reģiona vadītāja
Olita Untāla

Valsts policijas ieteikumi drošībai:
 neaizmirstiet vienmēr aizslēgt
mājokļa (dzīvokļa, mājas) ārdurvis,
arī tad, ja uz īsu brīdi ieejat pie kaimiņiem, kā arī laikā, kad paši esat
mājās. Izejot no mājām, aizveriet logus, balkona durvis. Tas attiecas arī
uz mājokļa augšējiem stāviem. Pirms
naktsmiera vēlreiz pārliecinieties, vai
durvis ir aizslēgtas un logi ir aizvērti;
 ja iespējams, aprīkojiet mājokli
ar kvalitatīvām ārdurvīm, vislabāk
metāla;
 ja ilgstoši izbraucat un neviens
nepaliek mājoklī, brīdiniet uzticamus kaimiņus, lai viņi pieskata mājokli. Neinformējiet svešas personas
par ilgstošu prombūtni un plānoto
atgriešanās laiku;
 neatstājiet mājoklī uz palodzēm
mantas, it sevišķi, ja logi atvērti. Neatstājiet vērtīgas mantas kāpņutelpā,
uz balkona vai lodžijas;
 mājokļa rezerves atslēgas, citu
ēku, pagraba atslēgas, somas, makus
un citas vērtīgas lietas neatstājiet
mājokļa priekšnamā, gaitenī. Neglabājiet tās redzamā vietā, kur tās kāds
nemanot var paņemt. Šīs lietas labāk
nolikt telpā, kur parasti svešinieki
netiek ielaisti;
 naudu, dokumentus un citas vērtīgas lietas glabājiet drošā vietā – ja
iespējams, aizslēdzamā skapī;
 mājoklī neglabājiet visu naudu
vienā vietā, makā, lādē, skapītī. Ikdienas vajadzībām glabājiet nelielu
naudas daudzumu atsevišķi;
 jums piederošās saimniecības
ēkas, šķūnīšus turiet aizslēgtus, arī
malkas šķūnīšus, jo bieži zog arī
malku;
 slēgtā kāpņutelpā neielaidiet nepazīstamas, kāpņutelpā nedzīvojo-

šas personas. Tas jādara tā dzīvokļa
iemītniekiem, pie kuriem persona
atnākusi;
 ja rodas pamatotas šaubas par
svešas personas nodomiem, zvaniet
policijai 110 vai 112;
 mājoklī bez vajadzības neielaidiet svešas, nepazīstamas personas.
Saruna var notikt, arī neatverot durvis. Neatveriet durvis, ja neesat pārliecināts par personas nodomiem, it
sevišķi, ja ārpusē ir vairākas personas. Ja kādam ir vajadzīga palīdzība,
jūs varat izsaukt personas lūgto palīdzību pa telefonu, neatverot durvis.
Atverot ārdurvis, izmantojiet drošības ķēdi, ja tāda ir uzstādīta;
 ja ieradies darbinieks no kāda
dienesta, apkalpojošas struktūras,
kuru jūs neesat aicinājis, pārliecinieties, vai persona ir tā, par kuru uzdodas. Darbiniekam ir jābūt apliecībai
vai citam dokumentam un visdrīzāk
attiecīgam formas apģērbam. Varat
piezvanīt uz attiecīgo dienestu, lai
pārliecinātos, vai kādam ir dots rīkojums ierasties un veikt darbības jūsu
mājoklī. Darbiniekam būtu jānosauc
tālruņa numurs, uz kuru piezvanīt;
 nenorēķinieties par dienestu
pakalpojumiem savā dzīvesvietā.
Atcerieties, ka mūsdienās apkalpojošo dienestu darbinieki (komunālo
dienestu, sakaru, TV, interneta nodrošinātājs, elektromontieris utt.) uz
vietas mājoklī naudu neiekasē;
 ja kāda sveša persona vai personas, kuras uzdodas par izplatītājiem,
apģērba vai kādu citu preču tirgotājiem, vēlas, lai jūs ielaižat viņus mājoklī, apdomājiet, vai jums nepieciešams iegādāties preces šādā veidā
un vai ir droši ielaist nezināmas
personas mājoklī. Neticiet lētiem,

„izdevīgiem” preču piedāvājumiem;
 ja kāds vēlas ko pārdot, lai iegūtu naudu kādai pirmās nepieciešamības precei, biļetei vai kam citam,
iesakām neatsaukties uz šādu lūgumu un neielaisties liekās sarunās ar
tā izteicēju. Nekad nemainiet naudu
svešām personām – jūs var apkrāpt
vai iemainīt viltotu naudu;
 nedodiet svešām personām savus
dokumentus, bankas kartes datus, internetbankas datus, kodu kalkulatorus, it sevišķi, ja persona ierodas pie
jums mājoklī un piedāvā „izdevīgi”
nopelnīt naudu vai iegādāties preci,
pakalpojumu, kā arī nedodieties šīm
personām līdzi uz bankām vai citām
iestādēm noslēgt darījumus;
 neparakstiet dokumentus, par
kuru saturu jūs neesat pārliecināti.
Obligāti izlasiet dokumentus, ko
jums dod parakstīt. Pirms parakstāt
kādu dokumentu, iesakām konsultēties ar bērniem, mazbērniem vai
citiem uzticamiem cilvēkiem;
 nepiekrītiet iesaistīties darījumos, kurus ar jums mēģina noslēgt
telefoniski. Šādos gadījumos nekādā
gadījumā pa telefonu nesakiet savus
datus – vārdu, uzvārdu, personas
kodu, adresi, bankas kartes, internetbankas datus vai citus datus;
 ja saņemat telefonisku informāciju par it kā nelaimē nonākušiem
radiniekiem ar lūgumu nodot naudu,
lai izkļūtu no nepatikšanām, nepildiet zvanītāja prasīto. Nesakiet savus
datus, adresi un nesoliet nodot, kā arī
nenododiet kādam naudu. Pēc zvana, ja iespējams, piefiksējiet telefona
numuru, no kura jums tika zvanīts.
Mēģiniet paši sazināties ar it kā nelaimē nonākušo radinieku. Par šādu
zvanu obligāti informējiet policiju

stihiju gadījumos, kas diemžēl nav
retums. Redzam, ka LAD sniegtais
atbalsts dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanā gadu no
gada kļūst arvien populārāks. Tomēr
ne visi lauksaimnieki ir informēti, ka
apdrošināšanas izdevumu segšanai
var izmantot „ALTUM” apgrozāmo
līdzekļu aizdevumu, turklāt 70 %
izmaksu pēc tam segs LAD, kas nodrošina kompensējošu maksājumu
lauksaimniekiem, pamatojoties uz
iesniegto apdrošināšanas polisi par
ražas, augu un dzīvnieku apdrošināšanu un tās apmaksu apliecinošajiem
dokumentiem.
Vidzemes reģionālais centrs atrodas Rīgas ielā 9 Valmierā; tālrunis 67774078, e-pasts vidzeme@
altum.lv.
Uz tikšanos!
Olita Untāla,
AS „Attīstības finanšu institūcija
ALTUM”
Vidzemes reģiona vadītāja

Senior, rūpējies par savu un sava īpašuma drošību!

(110)! Ja nepieciešams, lūdziet policiju noskaidrot, vai saņemta kāda
informācija par to, ka jūsu radinieks
tiešām nokļuvis nelaimē;
 izejot no mājas, ņemiet līdzi tik
naudas, cik būs nepieciešams. Maku
somā glabājiet somas iekšpusē, vislabāk atsevišķā, aizveramā nodalījumā. Somu turiet aizvērtu. Neejiet
pa ielu ar atvērtiem somas nodalījumiem. Somas neaizvēršanā ietaupītais laiks var dārgi maksāt;
 ja līdzi nepieciešams paņemt
vairāk naudas, lielāko tās daļu nolieciet atsevišķi drošā vietā, vislabāk
somas iekšpusē, aizveramā nodalījumā, lai personas, kas stāv veikalā,
tirgū vai kur citur blakus, neredz, ka
jums ir līdzi lielāka naudas summa;
 izņemot pastā, bankā naudu,
nestaigājiet bez vajadzības ar visu
naudu ilgstoši pa veikaliem vai citur,
nogādājiet naudu drošā vietā mājās
pēc iespējas ātrāk. Uz ielas, autobusā satiktam paziņam nestāstiet, ka
iesiet vai bijāt izņemt naudu. Blakus
var būt „dzirdīgas” ausis, kas to var
ļaunprātīgi izmantot;
 ja izmantojat bankas karti, PIN
kodu neglabājiet kopā ar bankas karti, arī vienā makā ne, labāk centieties
to atcerēties. PIN kodu nekad (!)
nerādiet, neuzticiet svešām personām. Ja nezināt, kā izņemt naudu no
bankomāta, lūdziet to izdarīt saviem
bērniem, radiem vai personai, kurai
jūs tiešām uzticaties un par kuras
godprātību esat pārliecināti.
Esiet vērīgi un uzmanīgi, tad jūs
un jūsu īpašums būs drošībā!
Valsts policijas
Vidzemes reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas grupa

Slēgts
autobusa
maršruts
Nr. 7706
Alūksne–
Velēna–
Madona
Tā kā ir jāveic maršrutu tīkla optimizācija, šobrīd nepietiek līdzekļu
līgumu par sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšanu pilnīgai izpildei un ir nepieciešams iekļauties
valsts budžeta piešķirtajā finansējumā, valsts SIA „Autotransporta
direkcija” ierosināja slēgt maršrutu
Nr. 7706 Alūksne–Velēna–Madona, kura reiss Nr. 01 plkst. 15.50
no Alūksnes un Nr. 02 plkst. 08.15
no Madonas norisinās pirmdienās,
trešdienās, piektdienās, sestdienās,
svētdienās.
Pasažieru skaits šajā maršrutā bija
neliels: vidēji 12 pasažieru; autobusa noslodze – 4 pasažieri; vienā no
reisiem tika pārvadāti vidēji divi
pasažieri. 2018. gadā valsts dotācija pārsniedza izdevumus par 89 %.
Pasažieri minēto maršrutu lielākoties izmantoja, lai pārvietotos viena
novada teritorijas ietvaros, kur sabiedriskā transporta pakalpojumus
iespējams nodrošināt ar citiem vietējās nozīmes maršrutiem.
Pamatojoties uz iepriekšminēto
un saskaņā ar Sabiedriskā transporta padomes 2019. gada 5. augusta
(prot. Nr. 8, 5. §) lēmumu Nr. 5 „Par
grozījumu apstiprināšanu maršrutu
tīkla reģionālās nozīmes maršrutos”
5.3. punktu direkcija veica šādus
grozījumus 2008. gada 24. novembra līgumā Nr. 2008/01-K-A/2-02
par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu:
- slēdza reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 7706 Alūksne–Velēna–Madona, reiss Nr. 01 plkst. 15.50 no
Alūksnes un Nr. 02 plkst. 08.15 no
Madonas pirmdienās, trešdienās,
piektdienās, sestdienās, svētdienās.
Grozījumi
stājušies
spēkā
2019. gada 1. oktobrī.
Piebilstams, ka pašvaldība nav
atbalstījusi šā autobusa maršruta
slēgšanu un lēmums pieņemts, nerespektējot pašvaldības iebildumus.
Valsts SIA „Autotransporta
direkcija” informācija

Aicinām iedzīvotājus balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību
Turpinot Vides aizsardzības un
reģionālās
attīstības
ministrijas
(VARAM) un Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) iniciatīvu
„Ģimenei draudzīga pašvaldība”,
jau trešo gadu Latvijā tiek organizēts
konkurss, kura mērķis ir izcelt labākos piemērus un risinājumus, kā pašvaldības rūpējas par ģimenēm. Tas iet
kopsolī arī ar vienu no administratīvi
teritoriālās reformas mērķiem – ap-

zināt ekonomiski attīstīties spējīgas
administratīvās teritorijas, kurās var
nodrošināt kvalitatīvus pašvaldību
pakalpojumus par samērīgām izmaksām, tādējādi virzoties uz augstāka mērķa sasniegšanu – nodrošināt valsts un iedzīvotāju labklājību.
Balsošana jau sākusies! Līdz
4. novembrim ikviens iedzīvotājs
var nobalsot un izteikt viedokli par,
viņaprāt, ģimenei draudzīgāko paš-

valdību Latvijā. Balsošana notiek
tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv.
Vērtēšana un balvas
Šogad konkurss norit trīs kārtās.
Vērtēšana tiek veikta piecās pašvaldību plānošanas reģionu grupās:
Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales. Kopējais konkursa balvu fonds pašvaldībām ir
115 000 eiro. Konkursa rezultāti tiks
paziņoti decembrī svinīgā pasāku-

Cesvaines Ziņas

mā. Piešķirtā naudas balva pašvaldībām būs jāizmanto, lai nodrošinātu
atbalsta pasākumus un pakalpojumus ģimenēm ar bērniem vai veidotu ģimenēm ar bērniem piemērotu
vidi 2020. gadā.
Pašvaldību līdzdalība konkursa
informatīvajā kampaņā paaugstina vērtējumu (konkursa nolikuma
9.4. punkts) un iespēju tikt nominētai, tāpēc aicinām līdz šā gada

1. novembrim brīvā formā iesūtīt
informāciju par savas pašvaldības
aktivitāti konkursa publicitātes veicināšanā (e-pasts: ilze.aizsila@porternovelli.lv).
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties: tālrunis
+371 27330607; e-pasts ilze.aizsila@porternovelli.lv.
Ilze Aizsila,
„Nords Porter Novelli”projektu vadītāja

5

No Saulieša
līdz Rainim

„Vai tas nava pavisam savādi, ka
tādu daļu no kāda cilvēka dabas,
kura tam visīstāka, vispilnīgāka un
tādēļ arī šķiet visvieglāki būt citiem
pamanāma, šie citi it kā vismazāk
redz, vismazāk ievēro, vismazāk
daudzina?” (Augusts Saulietis)
Augusta Saulieša 150. jubileju
gaidot, lasīšanas iniciatīvas „Burtu
spēles pieaugušajiem” 3. posma dalībnieku virsuzdevums bija izlasīt
vai pārlasīt (pēc izvēles) rakstnieka
stāstus, dzeju vai lugas. Pasākumā
iesaistījās 34 dalībnieki, bet visus
nosacījumus izpildīja 22 lasītāji.
Lasījām un vērtējām pēdējos gados izdoto latviešu autoru un tulkoto daiļliteratūru. Visu grāmatu
konkurencē uzvarēja itāļu rakstnieka Paolo Konjeti romāns „Astoņi
kalni”, otrā vieta – latviešu autores
Janas Egles stāstu krājumam „Svešie”, trešā vieta – francūža Žana
Pola Didjēlorāna romānam „Lasītājs vilcienā 6.27”. Andras Manfeldes grāmata „Mājās pārnāca basa”
tika novērtēta kā vizuāli skaistākā,
bet visvairāk lasītā ir amerikāņu
rakstnieces Dženiferas Klementas
„Lūgšanas par nolaupītajām”.
Visaktīvākās burtu spēļu dalībnieces Maija Zvaigzne, Agrita Korneta
un Rūta Putniņa izlasīja gandrīz visas no piedāvātajām grāmatām.
Lasītāju brauciens uz Sēliju rudenīgā oktobra sestdienā, viesojoties
Raiņa muzejā „Tadenava”, apmeklējot Sēlijas prasmju muzeju un
izstaigājot Zasas muižas parku, noslēdza „Burtu spēļu pieaugušajiem”
trešo posmu.
Agrita Korneta,
Cesvaines bibliotēkas bibliotekāre

Futbols Cesvaines stadionā 4. gadu pēc kārtas
Rudenī, kad Cesvaines pils parka stadions izskatās viskrāšņāk,
Cesvainē tiek organizēts futbols un
ciemos gaidīti gan kaimiņu novadu
un pagastu spēlētāji, gan – jo īpaši – cesvainiešu organizētās futbola
komandas.

Šogad uz Cesvaini cīnīties par
ceļojošo kausu ieradās spēlētāji no
Gulbenes, Madonas novada pagastiem un Cesvaines. Veiksmīgi bija
arī laikapstākļi. Sacensību izskaņā
tika noskaidroti uzvarētāji: 3. vietas
ieguvēji – komanda no Druvienas;

2. vieta – komandai „Pagalma puikas”, 1. vieta – Cesvaines komandai
pirmo reizi (!) futbola sacensībās
Cesvainē. Cesvaines komandā spēlēja Raivis Kecko, Dzintars Tonnis,
Pēteris Putniņš, Artis Bahvalovs,
Viktors Petrovs, Oskars Kalvis un

Rihards Pēčs.
Cesvainiešiem 1. vietu palīdzēja
izcīnīt veiksme un laba fiziskā sagatavotība, kas noderēja, spēlējot futbolu. Atšķirībā no viesu komandām
Cesvainē ikdienā futbols netiek
spēlēts un šajā sporta veidā treniņi
nenotiek. Apbalvots tika arī rezultatīvākais spēlētājs (trīs gūti vārti) –
cesvainietis Pēteris Putniņš.
Sacensības tika organizētas ESF
projektā „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā”, tās atbalstīja Cesvaines kultūras nams un pārtikas veikals „LaTS”, kas sportistiem
balvās sagādāja veselīgus gardumus. Paldies visiem, kas atbalstīja, piedalījās un palīdzēja sakārtot
Cesvaines parka stadionu! Aicinājums cesvainiešiem, kuri ved savus
suņus nokārtoties uz stadionu, – būt
tik čakliem un savākt ekskrementus
pēc saviem mīluļiem.
Ilvija Kecko,
autores foto

Turnīra spēlētāji laureāti

Dzejas rīts Cesvaines bibliotēkā
… man ir dotas
četras otas
un to krāsās brīvi atvijas
manas četras Latvijas
Šīs Ulda Ausekļa rindas no viņa
grāmatas „Četras otas” rudenīgi
apcerīgajā laikā bija moto dzejas
rītiem, kad Cesvaines bibliotēkā
viesojās „Skudriņu” un „Taurenīšu” audzēkņi no pirmskolas „Brīnumzeme”. Grāmatā dzejoļi jauki
sakārtoti pa gadalaikiem, katram no
tiem veltot vienu raksturīgāko krāsu, vēstot par mainīgo, skaisto un
neatkārtojamo dabā. Šādu gadalaiku gleznu bērni veidoja arī uz molberta: zaļu pavasari, saules dzeltenu
vasaru, oranžu rudeni un baltu zie-

mu, katrs piedaloties attēla tapšanā.
Kā jau dzejas rītam piederas, izskanēja arī sagatavotie dzejolīši un
tautasdziesmas par mūsu Latvijā
tik krāšņo dabas dāvanu – četriem
gadalaikiem. Tas bija patīkams pārsteigums! Sarunas par dažādajām
norisēm, nerimstošo mainību katrā
no tiem aizvijās arī līdz gaidāmajai
Latvijas dzimšanas dienai. Svētku
priekam tika kāds našķis un kopīga
rotaļa. Paldies par sadarbību pirmskolai „Brīnumzeme”! Atliek novēlēt mazajiem viesiem: uz jaunu
tikšanos bibliotēkā!
Vēsma Nora,
autores foto

Pirmskolas audzēkņi Cesvaines bibliotēkā

Cesvaines kultūras nama mākslinieciskie kolektīvi atsākuši sezonu
Burtu spēļu dalībnieki viesojas
„Tadenavā”

„Latvijas skolas
somas” aktivitātes
Cesvaines
vidusskolā
Ir sācies jaunais mācību gads, un
iniciatīva „Latvijas skolas soma”
turpina Cesvaines vidusskolas skolēniem dod iespēju iepazīt Latvijas
kultūru, mākslu un zinātni. Šajā
mācību semestrī piešķirtais finansējums ir 2051 eiro.
Septembrī 12. klases skolēni
kopā ar klases audzinātāju brauca
uz Eiropas zinātnieku nakti Latvijas
Biomedicīnas pētījumu un studiju
centrā Rīgā.
Oktobra sākumā 10. klase devās
mācību ekskursijā uz Siguldu, iepazina Turaidas muzejrezervātu.
Oktobra beigās Cesvaines vidusskolā viesosies Valmieras drāmas
teātra aktrise Elīna Vāne. Viņa vadīs meistarklasi 9.–12. klasei. 1.–
8. klases skolēnus iepriecinās Valmieras drāmas teātra izrāde „Trīs
sivēntiņi”.
Lāsma Markevica
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AUGUSTA SAULIEŠA GADS

AUGUSTAM SAULIETIM – 150
Aleksandrs Krūmiņš un Augusts Saulietis
Balta marmora plāksne pie rakstnieka darbistabas loga Grašu „Sauliešos” redzama arī jaunākajos fotouzņēmumos. Tā atklāta 1960. gada
pavasarī. Madonas muzeja krājuma
amatierfoto rāda gan to, kā trīs muzeja Jāņi – Ķirškalns no „Brakiem”,
Maršāns un Šmits no Madonas – to
piestiprina, gan cilvēku pulku atklāšanas brīdī, gan grupu pēc svinīgā
brīža. Centrā – vecāks vīrs žokejcepurē – Aleksandrs Krūmiņš (1875–
1976), kas tolaik viens pats dzīvoja
Kārzdabas „Lejas Tenčos”. Skatoties attēlā, man šķita, ka viņš – kādreizējais fotogrāfs un pulksteņmeistars – ieradies vienkārši kā netāls
kaimiņš – līdz „Tenčiem”, taisni
ejot, laikam nav vairāk par pāris
kilometriem. Pagājušā gadsimta
pirmajās desmitgadēs viņš dzīvoja
un savu arodu piekopa Ērgļos. Pēc
nostāstiem, viņš bija vienīgais, kas
nofotografēja rakstnieku Rūdol-

fu Blaumani zārkā Ērgļu baznīcā,
stikla plates esot vestas uz Rīgu iespiešanai presē, bet pa ceļam it kā
pazudušas.
Pagājušā gada decembrī, kad
Cesvaines novada domē atklājām
Saulieša gadu, starp citiem parādīju attēlu ar rakstnieku pusguļus
mežmalā, iespējams, laikā, kad viņš
bija Grašu skolas skolotājs (1892–
1900). Uzreiz atsaucās kārzdabietis
un cesvainietis Aldis Krūmiņš – tas
droši vien esot Aleksandra Krūmiņa
uzņēmums vēl pirms pāriešanas uz
Ērgļiem, jo 19. gadsimta 90. gadu
beigās viņš jau esot fotografējis.
Uzvārdu sakritība vedināja jautāt
par radniecību, ko Krūmiņa kungs
arī apliecināja. Taču vēl interesantāk bija uzzināt, ka Aleksandrs Krūmiņš bija Augusta Saulieša 3. pakāpes brālēns – Saulieša vectēva mātes
brālis bija viens no Krūmiņu dzimtas senčiem. Kā liecina 1959. gadā

Piemiņas plāksnes atklāšana „Sauliešos” 1960. gada pavasarī. No kreisās: Francis Bruzguls – Kārzdabas septiņgadīgās skolas skolotājs; Gaida Bebere – Madonas rajona Tautas izglītības nodaļas skolu inspektore;
Elza Rudenāja – Madonas muzeja direktore; Aleksandrs Krūmiņš; Tropa – Kārzdabas skolas skolotāja; Gaida Bruzgule – Kārzdabas skolas
direktore; Antons Jauniņš – Madonas rajona Kultūras nodaļas vadītājs

topošās literatūrzinātnieces Saulcerītes Vieses pierakstītās A. Krūmiņa atmiņas, bērnībā viņš dzīvojis
Plikaušiem kaimiņos. Radniecība atmiņās nav minēta. Kaut gan
Augusts bijis vecāks, ganu gaitas
abiem ritējušas līdzās, kopā gājuši
zvejot, vēži ķērušies labi, līdakas
gan ne. Augusts viņam iemācījis pīt
ne tikai grozus, bet arī gluži glītus
šķīvīšus. Tēvi likuši jaukt vārnu perēkļus, jo tās skādi vien darījušas.
Aleksandram bijis liels brīnums, kā
Augusts spējis uzkļūt koku galotnēs: reizēm viņš uztrausies tik tieva
bērza galā, ka locījies vien.
Lasīt Aleksandrs iemācījies mājās, tēvmāmiņa jau agri spiedusi
pie vienīgās pieejamās grāmatas –
Bībeles, un septiņu gadu vecumā
viņš to izņēmis cauri divas reizes,
līdz apnikumam. Katru dienu bija
jāizlasa divas nodaļas, bet, tā kā
vecāmāte vienmēr nevarējusi blakus sēdēt, daža nodaļa izlaista, cita
tāpat ar bubināšanu nobubināta, īsti
neizlasot. Dažreiz puikas meklējuši
Bībelē sev derīgas lietas, piemēram,
kāda linga bijusi Dāvidam. Paši arī
iztaisījuši varenu lingu.
Sarunās zēni lietojuši savu valodu, liekot starp zilbēm citas – pa,
pe, pi, pu, lai citi nesaprot.
Skolā Aleksandrs gājis trīs ziemas. Trešajā gadā sāka mācīties
krievu valodu, bet neko daudz nepaguva. Vēlāk viņš gājis pie Saulieša, lai tas pamāca krievu un vācu
valodu tālāk.
Strādādams Grašu skolā, Saulietis sevi parādījis kā jauno laiku
skolotāju. Viņš esot ļoti gribējis
strādāt savā pagastā, kaut gan apstākļi slikti, saņēmis tikai 150 rubļu
gadā, vēl pašam klases vajadzībām
jāpērk petroleja, arī citi izdevumi
skolas vajadzībām. Saulietis daudz
gudrojis, ko darīt, lai izglītotu tautu, gribējis ierīkot pagasta biblio-

Grašu pagastskolas skolotājs Augusts Saulietis mežmalā 19. gadsimta
90. gadu beigās. Domājams, Aleksandra Krūmiņa foto
tēku. Līdzekļi tai rastos, palielinot
pagasta galvasnaudu (pašvaldības
nodoklis, ko maksāja pieaugušie
vīrieši) par 50 kapeikām. Sacēlusies
liela brēka, bet, kā par brīnumu, tomēr nobalsojuši par bibliotēkas ierīkošanu. Cilvēki ar interesi lasījuši
brāļu Kaudzīšu, Blaumaņa, Doku
Ata, Apsīšu Jēkaba un arī paša Saulieša darbus. Bibliotēkas dibināšanu
pagastā tēlo satīriskais stāsts „Āķu
Āķis”.
Kad Saulietis sakārtojis savu
pirmo dzejoļu krājumu un devies
uz Rīgu meklēt izdevēju, Krūmiņš
viņu pavadījis līdz Stukmaņiem
(Pļaviņām). Bijis pats IV Vispārīgo
dziesmu svētku laiks. Vēlāk krājumā „Meža šalkas” (1897) daudz kas
pārlabots citādi, nekā bijis sākumā.
Saulieša māte 1895. gadā nomira
ar vēzi. Augusts sēdējis skolā pie
galda, raudājis un rakstījis dzejoli
„Pie mātes kapa”. Toreiz visas savas bēdas viņš uzticējis Aleksandram.

„Vēlēšanās” – dziedātāja Ieva Akuratere, ģitārists Aivars Hermanis
2019. gada 3. novembrī
plkst. 15.00
Cesvaines kultūras namā
„Vēlēšanās” – dziedātāja Ieva
Akuratere, ģitārists Aivars Hermanis
Ieeja – 7 EUR
Biļetes iepriekš iegādājamas Cesvaines novada domes kasē, kā arī
www.bilesuparadize.lv
Tuvojoties pasākumam, biļetes
kļūs dārgākas!
Dziedātāja Ieva Akuratere klausītājiem sagatavojusi koncertu ar
dziesmām no jaunā soloalbuma
„Vēlēšanās”, kas tapis sadarbībā
ar ģitāristu un komponistu Aivaru Hermani. Koncertā izskanēs arī
citas abu mākslinieku sadarbībā
radušās dziesmas, kā arī dziesmas
Latvijai un populāras Ziemassvētku
dziesmas.
Koncerta pirmajā daļā skanēs
dziesmas no 2018. gada nogalē
izdotā albuma „Vēlēšanās”, otrajā – abu mākslinieku kopdarbi no
albumiem „Klusums starp mums”
un „Plīvošana ar pilsētu”, kā arī populāri skaņdarbi no Ievas Akurateres repertuāra.
Jaunā albuma dziesmu teksti ir

izteikti sievišķīgi, jo visu
dziesmu tekstu autores
ir sievietes. Vairumam
dziesmu teksti ir pašas
izpildītājas Ievas Akurateres radīti, izmantota arī
Vizmas Belševicas un
Kellijas Čerijas dzeja.
Komponists
Aivars
Hermanis ir izveidojis
skaņu atmosfēru tēlainam muzikālam stāstam
par pasauli, kur līdzās
dramatiskiem
notikumiem mājo arī atmiņas,
paredzējumi un inspirāciju radītas cerības.
Latvijā labi pazīstamo
un iemīļoto mūziķu sadarbība aizsākās pirms
30 gadiem. Radošo saskaņu un vienotu muzikālo izjūtu viņi atklāja,
veidojot dziesmu ciklu
ar Igo dzeju „Klusums
starp mums” (1990).
Sekoja dzejnieka Linarda Tauna vārsmu iedvesmots cikls
„Plīvošana ar pilsētu” (1997), bet
jaundarba „Vēlēšanās” dziesmu
tekstu autore lielākoties ir pati Ieva.

Pirmais šāda darbības virziena impulss bija Ievas agrā jaunībā
sacerētais dzejolis „Naktī”, kam
pirms dažiem gadiem Aivars atrada

Cesvaines Ziņas

vajadzīgo melodiju. No viņa
puses izskanēja pamudinājums turpināt dzejot, lai varētu radīt jaunu ieskaņojumu
albumu. Pirms četriem gadiem
Ievu Akurateri bija uzrunājis
Vizmas Belševicas dzejolis
„Vienaldzības”, kas, Hermaņa
skaņu valodā tverts, tika atskaņots abu kopīgajos koncertos. Kopš jaunības dziedātājai
saglabājies laikraksta izgriezums – amerikāņu dzejnieces
Kellijas Čerijas dzejoļa „Gaiss
ir mīlestība” publikācija, un
tas pirms vairākiem gadiem tapušas dziesmas veidolā veidoja trešo stūrakmeni jaunā diska
arhitektūrā.
Albuma „Vēlēšanās” stilu
mūziķi formulē kā impresionismu: tā ir viegla, gaisīga rotaļa
ar situācijām, svarīgu lietu nesvarīga piesaukšana, uzplaiksnījumu un gaismēnu mija.
Koncerts sniegs muzikālu
baudījumu līdzšinējiem Akurateres un Hermaņa tandēma cienītājiem un visiem, kas mūzikā meklē
dabiskumu, sirsnību, reizē vienkāršību un izsmalcinātību.

Kad Krūmiņš pārgājis uz Ērgļiem, tikties iznācis retāk. Saulietis atbraucis uz R. Blaumaņa bērēm
un bijis viens no zārka nesējiem.
Vēlāk, būdams skolotājs Rīgā,
viņš vairākkārt uzstājies Ērgļos ar
priekšlasījumiem.
Atmiņās A. Krūmiņš uzsver, ka
Saulietis „riktīgi aprakstījis saimniekus, kas savā alkatībā rāva viens
otram acis no pieres laukā”. Viņš
teicis, ka „šitos vajag graizīt, vajag
aprakstīt”. Kādā stāstā par glupo
Jāni izmantoti notikumi no „Kočkarēm”, „Auziņiem”; citā tēlojumā
parādīts vietējais aptiekārs Pfeils,
kas staigājis gar leti kā gar miroņa
zārku; no Saulieša asprātības dabūjis ciest arī vietējais tirgotājs krāpnieks.
Par raksta tapšanu jāsaka paldies
Aldim Krūmiņam.
Dace Zvirgzdiņa,
foto no Madonas
novadpētniecības un mākslas
muzeja krājuma

Valda Kaprāļa
gleznas
Cesvaines
vidusskolā
Pasaulē viss mainās.
Nemainās vienīgi cieņa un mīlestība pret savu zemi – Latviju.
Cesvaines vidusskolas 2. un
3. stāvā apskatāmas Valda Kaprāļa
gleznas. Laipni aicināti!

7

Apsveikums
Lai ir kāda zeltaina kļava arvien,
Kurai galotnē sirdi Tu rudeņos sien,
Un, pāri takām kad sniegpārslas krīt,
Lai ir kāda roze, kas dvēselē mīt
Starp ērkšķotiem ceļiem, ko dzīve
			
mums dod.
Kornēlija Apškrūma
Novēlot dzīvesprieku, radošu
garu un veiksmi katrai dienai,
sirsnīgi sveicam Jolantu
Štrombergu jubilejā!
Pirmskolas „Brīnumzeme” kolektīvs

Filma „Dvēseļu putenis”
2019. gada 18. novembrī plkst. 16.00
Cesvaines kultūras namā
Filma „Dvēseļu putenis”
Ieeja – 3 EUR
Filma veidota pēc Aleksandra Grīna romāna motīviem, tā ved 100 gadus senā pagātnē.
Sešpadsmitgadīgais Artūrs dodas strēlniekos
un kopā ar draugiem cīnās par brīvību, pat
tad, kad neviens nezina, kurā pusē tā meklējama. Saviļņojošais stāsts ļauj skatītājam
pieaugt kopā ar Artūru un jaundibināto Latvijas valsti, vērojot dzīvi ierakumos zēna acīm,
pašaizliedzīgi stājoties pretī ienaidniekam,
meklējot īstu mīlestību un mācoties novērtēt
brīvības cenu.
Filma „Dvēseļu putenis” atspoguļo latviešu
tautas cīņu par neatkarību un to, ka Latvijas
valsts esamība nav pašsaprotama. Mūsu brīvība ir nopelnīta ar pašaizliedzību un visdārgāko ziedojumu – cilvēku dzīvībām.
Filma izved cauri vēsturiskajiem notikumiem, padarot tos par personīgu pieredzi. Tā
ir stāsts par latviešu saknēm un Latvijas valsts
vērtībām. „Dvēseļu putenis” ir mūsu pateicība cilvēkiem, kuru izvēles toreiz ļauj mums
dzīvot neatkarīgā valstī šodien.
Filmas „Dvēseļu putenis” komandu veido
gandrīz simts kino profesionāļu no Latvijas
un ārvalstīm. Galveno varoni filmā atveido
Oto Brantevics no Turlavas. Filmas aktieru
ansambli veido Vilis Daudziņš, Mārtiņš Vilsons, Rēzija Kalniņa, Raimonds Celms, Gatis Gāga, Jēkabs Reinis, Renārs Zeltiņš, Ieva
Florence, Grēta Trušiņa un daudzi citi.
Filmas ilgums: 2 h 3 min.
Līdz 12 gadu vecumam neiesakām

AFIŠA, PASĀKUMI, IZSTĀDES
Laipni aicināti!

2019. gada 19. oktobrī plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā
„Saujiņa emociju rudens noskaņās” –
mūzikas un dzejas vakars sveču gaismā pie
tējas tases. Muzicēs ģitārists Gints Smukais.
Sveicot pedagogus Skolotāju dienā, Cesvaines novada izglītības iestāžu pedagogiem
ieeja koncertā bez maksas. Visiem pārējiem
interesentiem – ieeja 2 EUR.
19. oktobra koncertā Gints klausītājus ievedīs siltas enerģijas piesātinātā noskaņu pasaulē, atskaņojot tādu zināmu un tautā mīlētu
autoru kā Zigmars Liepiņš, Imants Kalniņš,
grupa „Instrumenti” u. c. darbu aranžējumus.
Izskanēs arī paša oriģinālmūzika no jaunākā albuma „Flourish” un pa kādai ārzemju
tēmai. Ginta kompozīcijās jūtamas ietekmes no pasaules, klasiskās un fankmūzikas,
kā arī tādiem akustiskās ģitāras pirkstu stila
meistariem kā Endijs Makī (Andy McKee),
Kaki King, Dons Ross (Don Ross), Trevors
Gordons Hols (Trevor Gordon Hall) u. c.
Koncerta apmeklētājus viņš mudinās pārdzīvot plašu emociju gammu – līksmi, ilgas un
mīlestību, to iznesot cauri savām dūmakainā
noslēpumainībā ievītajām melodijām. Kā atzinis pats mūziķis, iedvesmu muzikālās jaun-

rades ceļojumiem viņš nereti gūst tieši dzejā,
tāpēc priekšnesums tiks papildināts ar viņam
nozīmīgās Imanta Ziedoņa un Eduarda Veidenbauma dzejas lasījumiem. Izskanēs arī pa
kādai haikai un sulīgam aforismam.

Izrāde visai ģimenei
„Nemo un draugi no Madagaskaras’’
2019. gada 16. novembrī plkst. 12.00
Cesvaines kultūras namā
Biļetes iespējams iegādāties iepriekš „Biļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.
lv; pasākuma dienā arī Cesvaines kultūras
namā.
Biļešu cenas: bērniem – 3,50 EUR; pieaugušajiem – 4,50 EUR;
akcija ģimenes biļetēm: 2 pieaugušie + 2 bērni vai 1 pieaugušais + 3 bērni –
12,50 EUR
Aicinām piedalīties krāsainā, jautrā un neiedomājami atraktīvā šovā „Nemo un draugi
no Madagaskaras”, kurš pirmo reizi viesosies
Latvijā.
Nepalaidiet garām iespēju satikt savus
iemīļotos varoņus dzīvē! Jūs pārsteigs pasakaini tēli no Āfrikas džungļiem un zemūdens pasaules, kā arī bērniem būs neparasta iespēja novērot un iesaistīties superārsta
glābšanas operācijā. Jautra mūzika, burbuļi,
lielas piepūšamās bumbas, lieliski un krāsaini kostīmi neatstās vienaldzīgu nevienu
skatītāju.
Visa pasākuma laikā smaidu un labu garastāvokli dāvinās liels, piepūšams, trīs metrus
garš lācis. Daudz pozitīvu emociju sniegs
Nemo un viņa zemūdens pasaules draugi, karalis Lauva un viņa draugi no Madagaskaras,
haizivs, bruņurupucis un superārsts, kurš vi-

sas izrādes garumā rūpēsies par savu draugu
drošību.
Stāsts par Nemo un viņa draugiem no Āfrikas ir maziņiem, vidējiem un prātīgiem lieliem skatītājiem pirmsskolas un sākumskolas
vecumā.
Izrādes apskaņojums latviešu valodā.
Izrādes ilgums: 1 h 20 min.

Izstāde „Apceļo dzimto zemi!” Kraukļu bibliotēkā

Nr. 10 (314) 2019. gada 17. oktobrī
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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Izstāde par tūrismu 20. gadsimta 30. gados
„Apceļo dzimto zemi!” piedāvā ielūkoties pagājušā gadsimta 30. gados – kādu Madonu, tās
tuvāku un tālāku apkārtni (Gaiziņš, Mārciena,
Ļaudona, Ērgļi, Cesvaine, Lubāna u. c.) redzēja ceļotāji, kādi bija noteikumi un ieteikumi tūristiem un tūristu mītņu saimniekiem.
Izstāde ir atskats uz laiku, kad Madonā bija
vien kādas padsmit mašīnas. Izstādei izmantoti teksti no 30. gadu izdevumiem tūristiem
(padomi, maršruti, ieteikumi, likumi u. c.), no
laikraksta „Madonas Ziņas”, žurnāla „Tūrisma Biroja Apskats”.
23 planšetes (100 × 80 cm) ar digitāliem attēliem un paskaidrojošiem tekstiem.
Izstāde skatāma Kraukļu bibliotēkas sarīkojumu zālē līdz 31. oktobrim.

Nākamais „Cesvaines Ziņu” numurs iznāks
2019. gada 14. novembrī

Cesvaines Ziņas

Fotogrāfijas Cesvaines
novada domes zālē
2019. gada septembrī un oktobrī Cesvaines
novada domes lielajā zālē skatāmas Annas
Dargevicas-Dziļumas un Jāņa Dziļuma fotogrāfijas. Fotogrāfiju izlasei dots nosaukums
„Cesvainē un citur”. Drīzumā, novembra sākumā, tiks iekārtota cita izstāde, tādēļ izmantojiet iespēju tās aplūkot!
Izstāde apskatāma domes administrācijas
darba laikā.

Leģendu nakts Cesvaines
pilsmuižā 26. oktobrī
Cesvaines kultūras namā:
plkst. 19.00 Viktora Lapčenoka koncerts
(ieeja – 3 EUR)
plkst. 20.00 radošās darbošanās (ieeja – bez
maksas)
plkst. 21.00 Cesvaines pilī uzņemtā filma
„Melnā vēža spīlēs” (ieeja – bez maksas)
izstāde „Cesvaines pilsmuiža mākslas plenēra gleznās”
Cesvaines tūrisma centrā (Pils ielā 4):
plkst. 17.30–18.30 suvenīri, informācija,
uzskates materiāli
Cesvaines brūzī (Pils ielā 3):
no plkst. 17.00 ekskursijas, degustācijas,
produktu iegāde
„Cesvaines alus” (Rūpnīcas ielā 1):
no plkst. 17.00 ekskursijas, degustācijas,
produktu iegāde
Pasākumu organizē: Cesvaines tūrisma
centrs un Cesvaines kultūras nams

9. novembrī plkst. 10.00–18.00
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas telpās Celtnieku ielā 1
Māla darbnīca
Gaidot Ziemassvētkus, izgatavosim svečturus. Darbnīcu vada Sanita Ozola
Izšūtu apsveikuma kartīšu izgatavošana
Aktivitātes organizē Cesvaines dārznieku
un amatnieku biedrība „DAb-a”. LAD projekta finansējums.
Tālrunis uzziņām: 29193971 (Sandra)

