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"Tik tuvu pie..." Būvēs sporta zāli

Kā radušies nosaukumi Cesvaines ielām?
Gunārs Kornets, bijušais Cesvaines pasta no-

daļas priekšnieks, darbojies arī Cesvaines ciemata 
komisijā, kas lēmusi par vārdu došanu ielām. Pēc 
neatkarības atgūšanas 1991. gadā Cesvaines ciema-
tā bija jauns deputātu sastāvs. Tas, starp citu, sastā-
vējis no 30 (!) deputātiem un tajā laikā nodibināja 
arī zemes komisiju, kura pastāv vēl šodien, un tur 
joprojām darbojas Gunārs Kornets. 

–  Tad tika pārdēvētas komunistiskos nosauku-
mus nesošās ielas. Mans ierosinājums bija Suvo-
rova ielu pārdēvēt par novadnieka Saulieša ielu. 
Bet rakstnieka vārdā nosauca Oškalna ielu. Toties 
Suvorova iela tika pie Baznīcas ielas nosaukuma. 
Pionieru ielu pārdēvēja par Alberta Vītola ielu, bet 
Komjaunatnes iela sadalījās – stacijas apkārtne kļu-
va par Stacijas ielu, bet tuvāk pilij – par Pils ielu. 
Man bija vēl viena stipra doma – kādu ielu nosaukt 
Kārzdabas „Beiros” dzimušā novelista Jāņa Ezeriņa 
vārdā. Bet ideja līdz šim nav realizēta, jo Cesvainē 
vienkārši nav ielas, ko tā varētu dēvēt. Dārzu iela 
radās, jo tur uzcēla mežniecību. Tas laiks sakrita ar 
ceptuves celšanas laiku. Varbūt nosaukums radies 
no tā, ka tur bija un vēl šobrīd ir mazdārziņi. 

Vēlāk nāca laiks, kad pilsētas zemes ierīkotājs 
Vilnis Špats kļuva par krusttēvu vairākām jaunām 
ielām, kā, piemēram, Estrādes, Kalna, Peldu, Zirgu, 
Pļavu, Amatnieku un citām. Amatnieku ielu šajā 
vārdā nosauca tāpēc, ka te dzīvojuši un darbojošies 
amatnieki, kā, piemēram, drēbnieks un pulksteņ-
meistars Bružāns. Silaines iela radās laikā, kad tur 
tika būvēta valsts rezervju medicīnas iekārtu bāze. 
Pieļauju, ka nosaukumu izdomāja paši noliktavā 
strādājošie.

Gravas ielā dzīvojošā Ieva Lase zina stāstīt, kā 
radies nosaukums Gravas ielai. 

70. gadu sākumā kooperatīvs uzcēlis piecas pēc 
vienota projekta izstrādātas privātās mājas. 1974. 
gadā, kad ievākušies pirmie iedzīvotāji, lēmuši, 
kādu nosaukumu dot jaunajai ielai. Kaimiņienes 
spriedušas, ka vajadzētu ko skaistu un latvisku 
– Spīdola vai Laimdota. Klausoties sarunā, Ieva 
ieminējusies, ka te ir kalnains reljefs un grava, kura 
te vienmēr paliks. Tā arī kaimiņi vienojušies ielu 
saukt Gravas vārdā.   

LR Izglītības un zinātnes ministrija ir 
atbalstījusi pašvaldības un vidusskolas ko-
pīgi izstrādāto Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda darbības programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi” 3.1.3.1 aktivitātes „Kva-
litatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodrošināšana” projektu 
„Dabaszinātņu un matemātikas apguves 
uzlabošana Cesvaines vidusskolā”.

Projekts nodrošinās kvalitatīvas un mūs-
dienīgas dabas zinību priekšmetu apguves 
iespējas. Uzlabos mācīšanas un mācīšanās 
kvalitāti fizikā, ķīmijā, matemātikā un 
bioloģijā. Skolā iekārtos un aprīkos četrus 
dabaszinātņu kabinetus (ķīmijas, fi zikas, 
bioloģijas, matemātikas), nodrošinot 25 
darba vietas darbam ar datoru dabaszi-
nātņu priekšmetos, atjaunos un papildinās 
skolu bibliotēku, mācību video un fonotē-
ku fondus, kā arī elektroniskās apmācības 
programmas (programmatūru). Ķīmijas un 
fi zikas kabinetus modernizēs, mainot solu 
ar pieslēgumiem izvietojumu un iegādājo-
ties jaunus solus, kas ļaus sekmīgāk strādāt 
grupu darbus.

Projekta kopējās izmaksas Ls 98 392, 
ar pašvaldības ieguldījumu Ls 7379 un 
valsts budžeta dotāciju pašvaldībām arī 
Ls 7379.

Visu projektu plānots pabeigt līdz 2010. 
gada beigām, bet darbi, kas saistīti ar kabi-
netu rekonstrukciju, tiks veikti jau vasarā.

No lielākajiem šī gada plāniem jāmin 
vidusskolas 2. kārtas būvniecība, kurā plā-
nots uzbūvēt sporta zāli un saimniecības 
telpu bloku. 

Lauku atbalsta dienestā iesniegts Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai (ELFLA) struktūrfondu 
projekts “Tautas nama rekonstrukcija, tā 
teritorijas labiekārtošana un bibliotēkas 
rekonstrukcija Cesvaines pašvaldībā”.

Projekta rezultātā tiks veikta tautas nama 
un bibliotēkas rekonstrukcija – jumtu no-
maiņa, fasādes siltināšana un krāsošana, 
ka arī laukuma starp abām ēkām labie-
kārtošana. Tādējādi ilgtermiņā nodrošinot 
materiālo un nemateriālo kultūras vērtību 
saglabāšanu, jo katram cilvēkam ir tiesības 
uz kvalitatīvu dzīves vidi, iespēju sevi attīs-
tīt un pilnveidot, balstoties ne vien uz savu, 
bet arī citu pieredzi, jo kultūra ir cilvēka 
un sabiedrības veidošanās nepieciešams 
nosacījums. Projekta kopējās izmaksas 
Ls 165 110, ar pašvaldības ieguldījumu Ls 
42 610. Kā priekšfi nansēšanas avots būs 
aizņēmums.

Kaut arī šogad ir saspringts laiks ne 
vien valstī kopumā, bet arī pašvaldībā, 
mēs ceram, ka tiks atbalstīts LR Satiksmes 
ministrijā iesniegtais Eiropas reģionālās at-
tīstības fonda (ERAF) projekts „Madonas 
ielas posma rekonstrukcija Cesvainē”, 
kuru realizējot tiks pārbūvēts Madonas ie-
las posms gar vidusskolu. Projekta kopējās 
izmaksas plānotas Ls 268 668, ar pašvaldī-
bas ieguldījumu Ls 34 927 un valsts budžeta 
dotāciju pašvaldībām arī Ls 34 927.

Ticēsim, ka mums, kopā sadarbojoties, 
izdosies realizēt visus projektus!

Foto no muzeja arhīva

Iveta Raimo, projektu koordinatore

Ceļ māju Gravas ielā 7. 1973. gads. Foto no I.Lases arhīva

Šis ir divu cesvainiešu stāstījums. Bet varbūt 
kāds zina ko citu? Aicinu ikvienu rakstīt, zvanīt 
vai pastāstīt mums savu stāstu.

Skolēnu 1. septembra gājiens pa Komjaunatnes ielu 70. gados.  

21. februāra pēcpusdienā daudz 
viesu pulcējās salonā „Divi torņi”, 
lai piedalītos dzejnieces un publi-
cistes Andas Līces, SIA „Divi torņi” 
un Cesvaines bibliotēkas kopīgi ie-
cerētajā pasākumā „Andas Līces un 
Elīnas Līces dzejas grāmatas „Tik 
tuvu pie…” atvēršanas svētki”.

Ziemīgajā dienā klātesošie patī-
kamā gaisotnē pie tējas vai kafi jas 
tases baudīja jauku emocionālu pār-
dzīvojumu, ieklausoties gan Andas 
Līces, gan viņas meitas Elīnas 
dzejā. Abām autorēm šī ir pirmā 
kopīgā grāmata. Uz jautājumu, vai 
Elīna ir ļoti ietekmējusies no savas 
mammas, abas bija vienisprātis, ka 
savstarpēja mijietekmēšanās, pro-
tams, notiek, taču domās un izjūtās 
viņas ir dažādas.

Anda Līce mudina mūs ikdieniš-
ķās lietās saskatīt mūžīgas vērtības, 
no sirds izdzīvot katru dienu, uzdro-
šināties izpausties košākās krāsās, 
censties atrast katram savu pamatu 
zem kājām. 

"Uz lūpām gan vārdi, gan notis,
Sejā guns atblāzma kvēlo.
Svētki ir viss, kas šajā brīdī notiek,
Bet tu to saproti vēlāk."

Katru uzrunājošas ir Elīnas at-
ziņas par esamību, dzīvi, mums 
atvēlēto laiku. Katrs vienlaikus 
dzīvojam reizē ikdienas un reizē 
plūstošajā laikā. Ikdienas laiku 
piepilda sadzīviskās rūpes, taču 
plūstošais laiks ļauj ieraudzīt brī-
numu apkārt – vējā krītošu lapu, 
varavīksni, …. Tas ir laiks, kas mūs 
garīgi bagātina.

"Es domāju, man pietiks
Mīlestībai un āboliem laika, 
Es domāju, mani ievāks, 
Un paliks tur zeme gausa, 
Ar mani kāds dzīvi svētīs,
Un iesēsies svētīgums audos
Tiem, kuri caur mani nonāks
Pie zemes apaļā galda."
Salona „Divi torņi” skaistās, 

mājīgās, dzejai piemērotās telpas 
un Sanitas un Ilvas labestīgais staro-

jums un sirsnīgās rūpes par visiem 
radīja īpaši labu noskaņu. 

Bibliotēkas un „Divu torņu” ko-

pīgais pasākums bija veiksmīgas 
sadarbības apliecinājums. 
Vēsma Nora, bibliotēkas vadītāja

Foto: Sanita Ozola
Andu (no kreisās) un Elīnu Līces sveic 

domes priekšsēdētājs Vilnis Špats.  
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29. janvāra 
domes sēdē:

2009. gada domes budžets 
• Izdeva saistošos noteikumus 

Nr.3 „Cesvaines pilsētas ar 
lauku teritoriju domes bu-
džets 2009. gadam”.

• Apstiprināja Cesvaines pil-
sētas ar lauku teritoriju ceļu 
un ielu fonda izlietojuma 
programmu 2009. gadā.

• Ar š.g. 2. janvāri domē sa-
mazināja amata vienības:
r  plānošanas speciālists 
0,5 amata vienības;
r labiekārtošanas noda-
ļas strādnieks  0,3  amata 
vienības;
r  elektriķis.

• Ar š.g. 2. martu domē sa-
mazināja amata vienības:
r  pieaugušo izglītības 
koordinators 0,25 amata 
vienības;
r  pils    sargs  2,8 amata 
vienības;
r  sētnieks 1 amata vienī-
bu.
Kopā pa visām pašvaldības 
institūcijām samazināja 18 
amata vienības. 

• Apstiprināja Cesvaines 
pilsētas ar lauku teritoriju 
domes iestāžu vadītāju, vē-
lēto amatpersonu un domes 
amata vienību sarakstu un 
mēneša amatalgas ar 2009. 
gada 1. janvāri. 

• Apstiprināja Cesvaines pilsē-
tas ar lauku teritoriju pašval-
dības aģentūras „Cesvaines 
tūrisma centrs” 2009. gada 
budžetu un darba plānu. 

• Cesvaines novada vēlēšanu 
komisijā ievēlēja septiņus 
vēlēšanu komisijas locekļus: 
Ināru Puķīti, Agritu Korne-
tu, Gunti Krēsliņu, Regīnu 
Krišāni, Sarmīti Lukšu, Ilzi 
Pusvilku un Edvīnu Kalēju. 

• Apstiprināja Cesvaines 
mūzikas un mākslas skolas 
nolikumu.

• Apstiprināja pašvaldības ze-
mes īpašumu, lietojumu un 
piekrītošo zemju sarakstu uz 
2008. gada 31. decembri. 

• Atzina, ka M.Lāces iecere 
īpašumā esošo lauksaim-
niecībā izmantojamo zemi 
transformēt par meža zemi 
atbilst pašvaldības teritorijas 
plānojumam. 

• Piekrita, ka atkārtoti eksplua-
tācijā tiek nodota dzīvojamā 
māja un saimniecības ēka 
„Zīļukos” un izveidoja ēku 
ekspluatācijā pieņemšanas 
komisiju. 

• Apstiprināja Cesvaines 
sociālā dienesta sociālās ap-
rūpes nodaļas viena klienta 
uzturēšanās izmaksu tāmi 
2009. gadā. Noteica, ka 
Cesvaines sociālais dienests, 
slēdzot līgumus par pašval-
dības un Madonas rajona 
iedzīvotāju uzturēšanos ap-
rūpes iestādē, piemēro daļu 
tāmes – 56 lati mēnesī. 

• Apstiprināja domes Sociālā 
dienesta apmeklētāju pie-
ņemšanas laiku. Piekrita 
izīrēt vienai ģimenei, kurā ir 
3 ģimenes locekļi, dzīvokli 
mājā „Burtnieki”. 

Saistošie noteikumi Nr.3, Cesvainē, 2009.gada 29.janvārī (protokols Nr.3, 3#)
Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009. gada budžets
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta pirmo daļu, 17.panta pirmo 
daļu

1. Apstiprināt Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada pamatbudžeta ieņēmumus 3 369 586 latu apmērā (saskaņā ar 1. pielikumu) 
un izdevumus 3 428 326 latu apmērā (saskaņā ar 2.pielikumu).

2.Apstiprināt Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada speciālā budžeta ieņēmumus 98 713 latu apmērā un izdevumus 126 946  latu 
apmērā (saskaņā ar 3.pielikumu).

3.Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes grāmatvedībai finansēt institūcijas proporcionāli ieņēmumiem, nepārsniedzot apstiprinātās summas 
un paredzot apgrozāmos līdzekļus 15 000 latu.

4.Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes institūciju vadītājiem divu nedēļu laikā pēc budžeta apstiprināšanas sastādīt un iesniegt domes grā-
matvedībai institūciju uzturēšanas un pasākumu izmaksu tāmes atbilstoši apstiprinātajiem asignējumiem.
           Domes priekšsēdētājs V.Špats
1. pielikums 
2009.gada 29.janvāra saistošajiem noteikumiem nr.3
„Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada budžets” 

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada pamatbudžeta ieņēmumu plāns 
Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2009. Ls 89954

Ieņēmumu veids Plāns
latos

Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada ie-
ņēmumiem 631353

 631353
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā 
gada ieņēmumi 32998

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 
ieņēmumi 2000

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 6841
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo 
gadu parādi 400

 42239
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 810
 810
Nodeva par notariālās darbības izpildi 1400
Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu 
un apliecinātu to kopiju saņemšanu 40

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 440
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 300
 2180
 676582
Naudas sodi 190
Pārējie naudas sodi (NĪN) 1200
 1390
Maksājumi tranzītā  domei 100
Maksājumi tranzītā sociālās aprūpes nodaļai 80
Maksājumi par veļas mazgāšanu pirmsskolas izglītības ie-
stādei 1500

Ieņēmumi par ēdināšanu pansionātā 5895
Mācību maksa 70
Dotācija lauku atbalsta konsultantiem 2275
 9920
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašumu realizācijas 14000
 14000
Cesvaines skolas būvniecības 2.kārtai 390000
 390000
No Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītā dotācija 
pašvaldības pamatbudžetam 97784

Dotācijas brīvpusdienām 2880
Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 103796
Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti 
pašvaldībām – nodarbinātība

4938

Bezmaksas interneta un datoru izmantošana 2040
Mērķdotācija pašvaldību kapitālajiem izdevumiem – Cesvaines 
vidusskola 1555329

 1766767
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 24000
Izglītības funkcijas nodrošināšanai no valsts dotāciju un mērķ-
dotāciju sadales 252328

Izglītības funkcijas nodrošināšanai – 5.,6.gadīgo apmācībai 19520
Izglītības funkciju nodrošināšanai no rajona padomes līdzek-
ļiem– mūzikas skola

18104

Kultūras funkcijas nodrošināšanai no rajona padomes līdzek-
ļiem 2628

Pārējo funkciju nodrošināšanai pašvaldībām no rajona padomes 
līdzekļiem – pansionāts

82358

 398938
 2581015
Ieņēmumi no vecāku maksām (ēdināšana) PII 22032
Ieņēmumi no vecāku maksām (ēdināšana) VSK 36720
Ieņēmumi no vecāku maksām par mūzikas skolu 3240
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kan-
celejas pakalpojumiem – dome

50

Ieņēmumi par nomu – dome 960
Ieņēmumi par nomu – vidusskola 1000

Ieņēmumi par nomu – sporta zāle 700
Ieņēmumi par nomu – kultūras nams 300
Ieņēmumi par nomu – veselības centrs 1200
Ieņēmumi par nomu – Kraukļu skola 30
Ieņēmumi par nomu – Mūzikas un mākslas skola 175
Auto skolas automašīnas nomas maksa 600
Ieņēmumi par zemes nomu 800
Nomas maksa par zvejas limitu 20
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem 
– personāla ēdināšana (PII)

3162

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem 
– personāla ēdināšana (VSK)

3590

Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 22200
Uzturēšanās pansionātā 2200
Ieņēmumi no pacientu iemaksām 10
Kultūras nama ieņēmumi 3000
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi 100
Par avīzi "Cesvaines Ziņas" 900
Auto kursi 3000
Kafejnīcas ieņēmumi 6000
 111989
Ieņēmumi kopā 3369586
Pavisam kopā 3459540

Domes priekšsēdētājs V.Špats

3. pielikums
 
2009.gada 29.janvāra saistošajiem noteikumiem nr.3
„Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada budžets” 

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada 
speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi

 Atlikums 
01.01.2009.

Ieņēmumi 
2009.gadā

Izdevumi 
2009.gadā

Privatizācijas fonds 379 20 399

Dabas resursu fonds 2983 4700 7683

Autoceļu fonds 24871 93993 118864
Pārējie ieņēmumi 185

Kopā 28418 98713 126946

Domes priekšsēdētājs V.Špats
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2.pielikums 
2009.gada 29.janvāra saistošajiem noteikumiem nr.3
„Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada budžets” 

 Atlīdzība 
Preces un 
pakalpo-
jumi 

Procentu 
izdevumi

Pamatkapitā-
la veidošana

Sociālie pa-
balsti Transferti

Kredīta 
pamat- 
summas 
atmaksa

Izdevumi 
kopā

Dome 86425 32 099   118524
Zemes ierīkotājs 4274 1104   5378
Zemnieku konsultants 2829 232   3061
Pils 12410 14860   27270
Pašvaldības aģentūra „Ces-
vaines tūrisma centrs”  10500   10500

Būvvalde 3606   3606
Sabiedriskā kārtība 130   130
Vēlēšanu komisija 2195 524   2719
Dome kopā: 108133 63055 0 0 0 0 0 171188
Grāmatvedība 29758 4967  310  35035
Vidusskola 403488 155212   558700
Skolas būvniecība 500  1945329  1945829
Vispārējā pirmsskolas
izglītības iestāde 158521 25131  600  184252

Mūzikas un mākslas skola 115400 9280   124680
Skolu savstarpējie
norēķini 4600  18500  23100

Izglītība kopā: 707167 199690 0 1946239 0 18500 0 2871596
Sociālais dienests 22512 1945  24653 5040  54150
Sociālās aprūpes nodaļa 58408 52725   111133
Bāriņtiesa 10989 745   11734
Sociālā aprūpe kopā: 91909 55415 0 0 24653 5040 0 177017
Labiekārtošanas nodaļa 29614 3664   33278
Labiekārtošana kopā: 29614 3664 0 0 0 0 0 33278
Kultūras nams 35984 11217   47201
Kraukļu bibliotēka 7165 3739  900  11804
Cesvaines bibliotēka 29181 9000  3700  41881
"Cesvaines Ziņas" 5847 1890   7737
Kultūra kopā: 78177 25846 0 4600 0 0 0 108623
Kredītsaistības   33344    33280 66624
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Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009. gada pamatbudžeta izdevumu plāns

Domes priekšsēdētājs V.Špats

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 
domes 2009.gada budžeta skaitliskā in-
formācija atspoguļo pašvaldības iespējas 
veikt tai ar likumu „Par pašvaldībām” 
uzliktos pienākumus, un budžets ir sa-
stādīts saistībā ar pašvaldības nolikumu 
„Par pašvaldības budžeta sastādīšanu un 
apstiprināšanu”. Budžets dod iespēju 
domei uzturēt pašvaldības pakļautības 
institūcijas, tomēr ekonomiskās un 
fi nansiālās krīzes dēļ tas būtībā ir iz-
dzīvošanas budžets.

Lai sastādītu 2009.gada budžetu, ie-
vērojami tika samazināts algu fonds – no-
ņemtas piemaksas, atvaļinājuma pabalsti 
un dāvinājumi. Saskaņā ar likuma „Par 
valsts un pašvaldību institūciju amatper-
sonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” 
prasībām visiem darbiniekiem, kuriem 
algas ir lielākas par divām minimāla-
jām algām, tās ir samazinātas par 15% 
vai līdz divu minimālo algu līmenim. 
Šī likuma norma skāra gandrīz tikai 
vadītājus. Pie tam tika samazinātas 18 
amata vienības.

Kopumā iedzīvotāju ienākuma no-
doklis samazinājies par Ls 146 029.

Aptuveni Ls 45 000 iztrūkums pašval-
dībai radās, kad valsts pārstāja fi nansēt 
vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes 
skolotājus.

Neņemot vērā iepriekš minēto, paš-
valdībā 2009.gadā ir paredzēts veikt 
vairākus nozīmīgus projektus, kam ir 
paredzēta gan valsts, gan pašvaldību 
līdzekļu daļa.

Nozīmīgākais projekts ir vidusskolas 
otrās kārtas – sporta zāles un saimnie-
cības bloka, būvniecība, kam valsts ir 
paredzējusi Ls 1 555 329, bet pašvaldība 
Ls 390 000, kam paredzēts ņemt kredītu. 
Tā kā būvniecības izmaksas, salīdzinot 

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009. gada budžeta paskaidrojuma raksts
ar laiku, kad šī nauda tika plānota, ir sa-
mazinājušās, iespējams ar kopīgo otrās 
kārtas summu izdosies segt arī līdz šim 
esošo pašvaldības parādu skolas pirmajai 
kārtai, tas ir Ls 610 000. 

Pašvaldības prioritāte ir izglītības 
sistēmas darbības normalizēšana pēc 
2002.gada 5.decembra ugunsgrēka  – ak-
tualitāti nav zaudējusi. Tomēr stāvoklis 
ir uzlabojies, jo 2007.gada 1.septembrī 
tika atklāta jaunās skolas pirmā kārta. 
Pašvaldība atcēla ārkārtas stāvokli 
izglītības procesā. Normāls mācību 
process ir nodrošināts pamatskolas un 
vidusskolas klasēs. Sākumskola sa-
spiestos, daļēji apmierinošos apstākļos 
strādā bērnudārza telpās. Ir ielikti pama-
ti sporta zālei un saimniecības blokam. 
Kopumā skolas būvniecības projektā 
(ieskaitot projektēšanu) līdz šim ir 
ieguldīti Ls 4 338 083, no kuriem Ls 
230 373 ir pašvaldības daļa, kurai par 
Ls 200 000 ir ņemts aizņēmums.

Divas reizes piedaloties Eiropas 
Savienības Eiropas reģionālās attīstī-
bas fonda (ERAF) projektu konkursā, 
neizdevās iegūt fi nansējumu Madonas 
ielas būvniecībai pie jaunās skolas, lai 
arī šīs ielas sakārtošana ir ļoti svarīga. 
Līdz brīdim, kamēr netiks samaksāts 
par padarīto jau uzbūvētajai skolas 
daļai, kredīts sielas būvniecībai netiks 
izsniegts.

Tā kā 2008.gada sākumā tika ap-
stiprināts Cesvaines pilsētas ar lauku 
teritoriju teritorijas plānojums 2008. 
– 2020.gadam, kuram par pamatu 
ņemta 2004.gadā izstrādātā pašvaldības 
attīstības programma, tad pašvaldības 
attīstība turpmākos divpadsmit gadus 
notiks saskaņā ar šo plānojumu.

2009.gada pašvaldības budžets bū-

tībā ir sociāli orientēts, jo ir ievērojami 
palielinājies sociālā dienesta budžets – pa-
balsti un maksājumi sociālās funkcijas no-
drošināšanai no Ls 17 358 uz Ls 29 693. 
Tas ir vairāku iemeslu dēļ. Viens no 
tiem, ka garantētais iztikas minimums 
ir ievērojami palielināts – no Ls 27 uz 
Ls 37 vienam cilvēkam. Ir parādījies 
jauns pabalsta veids – dzīvokļa pabalsts, 
kāda agrāk nebija. Jāmaksā par atseviš-
ķu pašvaldības iedzīvotāju ievietošanu 
specializētajos aprūpes centros. Pagā-
jušajā gadā tika reorganizēts Cesvaines 
sociālās aprūpes centrs un Cesvaines 
sociālais dienests. Reorganizācijas 
rezultātā Cesvaines sociālajā dienestā 
izveidoja sociālās aprūpes nodaļu. 
Pašvaldības budžets  sociālās aprūpes 
jomā kopumā ir Ls 177 017. Budžetu 
par sociāli orientētu var saukt arī tāpēc, 
ka liela daļa ieņēmumu paredzēta algu 
izmaksai, pat neņemot vērā to, ka daļai 
strādājošo atlīdzības daļa samazinās.

Pie lielākajiem pašvaldības 
2009.gada darbiem jāmin ūdenssaim-
niecības sistēmas sakārtošana, kas 
sākās 2005.gadā. Projekts notiek trīs 
kārtās. Pirmajā kārtā – daļēja ūdensvada 
tīklu nomaiņa, jauna kanalizācijas kolek-
tora izbūve, otrajā – atdzelžošanas iekārtu 
izbūve, trešajā – attīrīšanas ietaišu izbūve. 
Projektu finansē pārsvarā no Eiropas 
Kohēzijas fonda (66%) un valsts (26%) 
naudas. Pašvaldības un tās uzņēmu-
ma ieguldījums projektā ir apmēram 
8%. 2007.gadā tika daļēji realizēta šī 
projekta pirmā kārta. Asfalta, bruģa, 
zālienu atjaunošana notika 2008.gada 
pavasarī. Pirmās kārtas izmaksas ir Ls 
495 221 (ieskaitot PVN). 2008.gadā tika 
realizēta projekta otrā kārta – atdzelžo-
šanas ietaišu izbūve. Tās izmaksas ir 

1 475 668 eiro (ieskaitot PVN) jeb 
aptuveni Ls 1 033 000. Atdzelžošanas 
ierīču izbūves rezultātā pašlaik Ces-
vainē pieejams labas kvalitātes ūdens. 
2009.gadā paredzēts realizēt projekta 
trešo kārtu – notekūdeņu attīrīšanas 
ietaišu izbūvi un ieplūdes kolektora 
izbūvi uz Sulas upes, kura izmaksās 
1 887 096 eiro. Pašvaldība projektā ir 
galvojusi pašvaldības SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” kredītu Ls 
80 000 apmērā, kā arī pati 2008.gadā 
paņēma vēl Ls 80 000 lielu aizņēmu-
mu, lai projektu realizētu. Ņemot vērā 
pašvaldības budžeta iespējas, lielākus 
ieguldījumus šai projektā pašvaldībai 
uzņemties ir problemātiski.

Otru ar vidi saistītu projektu – atkritu-
mu saimniecības sakārtošanu ar atkritumu 
savākšanas poligona izbūvi Litenē – pabei-
dza pagājušajā gadā. Pašvaldībai jāturpina 
atmaksāt šim projektam ņemto aizņēmumu 
Ls 43 960. Pašvaldība šī projekta realizā-
cijai galvoja SIA „Alba 5” jeb atkritumu 
apsaimniekotāja aizņēmumu 11 410 latu 
apmērā. 

Cesvainē nozīmīgi ir visi jautājumi, 
kas saistīti ar Cesvaines pils atjaunoša-
nu. 2008.gadā turpinājās pils iekštelpu 
sakārtošana, tika uzlikts jumts mazajam 
tornim. Ekspluatācijā nodeva pils labo 
spārnu. Pašvaldība pils atjaunošanai 
ņēma kredītus un pašlaik tos atmak-
sā (viens no kredītiem beidzas jau 
2009.gadā). 2009.gadā paredzams, ka 
ievērojami darbi pie pils nenotiks.

Lai risinātu Cesvaines kā tūristu bieži 
apmeklētas vietas un Cesvaines pils kā 
muzeja nozīmi, 2008.gadā tika izveidota 
pašvaldības aģentūra „Cesvaines tūris-
ma centrs”. No 2009.gada tai ir jauna 
vadītāja.

2009.gadā turpināsies pils, parka un 
pārējās Cesvaines daļas labiekārtošana 
un apzaļumošana.

Veiksmīgi savu darbību pilī uz-
sākusi mūzikas un mākslas skolas 
mūzikas nodaļa, kas  turpina pils telpu 
sakārtošanu atbilstoši skolas garam un 
aurai. 2008.gadā mūzikas un mākslas 
skolas mākslas nodaļa pārcēlās uz ēku 
Pils ielā 4. Tur telpas ir iznomātas arī 
mākslinieku biedrībai.

2009.gadā paredzēts, ka tiks realizēts 
Eiropas Savienības Eiropas lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
Latvijas lauku attīstības (LAD) prog-
rammas 2007. – 2013.gadam projekts 
„Tautas nama rekonstrukcija, tā teri-
torijas labiekārtošana un bibliotēkas 
rekonstrukcija Cesvaines pašvaldībā” 
par Ls 165 110, kā rezultātā paredzēts 
nomainīt jumtu kultūras namam un 
Cesvaines bibliotēkai, sakārtot šo ēku 
fasādes un atbilstoši fi nansējumam arī 
skvēriņu starp minētajām ēkām.

Tāpat 2009.gadā ir paredzēts realizēt 
Eiropas reģionālā attīstības fonda pro-
jektu „Kvalitatīvai dabaszinātņu apgu-
vei atbilstošās materiālās bāzes nodroši-
nāšana” Cesvaines vidusskolā. Projektu 
realizējot, ir paredzēts pārkārtot ķīmijas 
un fi zikas kabinetu iekārtojumu, kā arī 
iegādāties dažādus uzskates materiālus 
skolā. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 
98 392, Eiropas reģionālā attīstības fonda 
fi nansējums Ls 83 634, valsts budžeta do-
tācija pašvaldībai – Ls 7 379, pašvaldības 
budžeta fi nansējums –  Ls 7 379.

2009.gadu sākot, pašvaldībai ir pieci 
kredīta līgumi: aizņēmuma līgums Ces-
vaines pils kreisā spārna atjaunošanai 
ar atlikušo pamatsummu Ls 7 000, 
aizņēmuma līgums Cesvaines pils labā 
spārna atjaunošanai ar atlikušo summu 
Ls 112 480, aizņēmuma līgums skolas 
būvniecībai ar atlikušo summu   Ls      
189 740 un aizņēmuma līgums atkritu-
mu apsaimniekošanas projektam ar at-
likušo pamatsummu Ls 33 160, kā arī 
aizņēmuma līgums ūdenssaimniecības 
projektam ar atlikušo pamatsummu Ls 
80 000. Pašvaldība ir galvojusi SIA 
„Cesvaines komunālie pakalpojumi” 
aizņēmumu par summu Ls 80 000 
ūdenssaimniecības projektam un aiz-
ņēmumu SIA „Alba 5” par summu Ls 
11 410 atkritumu apsaimniekošanas 
projektam. Šo aizņēmumu samaksas 
termiņš vēl nav beidzies. 

Finanšu līdzekļu sadalījums pašval-
dību institūcijām ir atspoguļots budžeta 
skaitļu tabulās. Kopsummā 2009.gada 
domes pamatbudžeta ieņēmumu daļas 
plāns ir –  Ls 3 368  586, bet izdevumu 
– Ls 3 428 326. Budžeta ieņēmumus pa-
lielināja fi nanses, kas piešķirtas skolas 
otrās kārtas būvniecībai – Ls 1 555 329, 
kā arī šim mērķim ņemamais aizdevums 
Ls 390 000, taču iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa samazinājums ir Ls 146 029.

Lai gan 2008.gadā ievērojami pie-
auga ceļu fonda fi nansējums, 2009.gadā 
to ir paredzēts samazināt uz pusi. Tāpēc 
bez ikdienas uzturēšanas un kopšanas 
darbiem, kas notiek katru gadu pilsētas 
ielām un lauku ceļiem, tikai nedaudz 
varēs veikt arī citus darbus. Jāturpina 
maksāt līzings ceļu kopšanas traktoram  
un kredīts ietvei pie jaunās skolas. 

Dabas resursu fonda līdzekļus 
plānots izlietot vairāku pašvaldību 
izveidotās SIA „Alba 5” darbības no-
drošināšanai, kā arī vides sakārtošanas 
projektam Cesvainē. 

Privatizācijas fonda līdzekļi ir ne-
lieli un plānoti privatizācijas procesa 
darbības nodrošināšanai.

Kopumā speciālajā budžetā plānots 
ieņemt Ls 98713 un izlietot Ls  126 
946.

Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs 
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Koncerts 2008. gada 6. decembrī Cesvaines 
vidusskolas aulā

No muzeja

Latviešu ciems laikā un ainavā  
Jau gadus simts ir izplatīts un 

laiku pa laikam tiek uzspodrināts 
un uzjundīts uzskats, ka latvieši ne-
kad nav dzīvojuši ciemos, bet mū-
žīgi mūžos viensētās, kas atradušās 
krietnā attālumā cita no citas. Taču 
tad jājautā, no kurienes radušies 
vārdi daudzām visnotaļ skaistām 
un vairumam latviešu sliktākajā 
gadījumā tikai no skolas sola zinā-
majām tautas dziesmām. 

Lokatiesi mežu gali / lai balstiņis 
pāri skan ... ciema puiši tā domāja / 
ka es dziedu viņu dēļ...

Dzenat šurpu ciema gani / te ir 
laba ganīšana ...

Visi ciema suņi rēja / kad es braucu 
precībās ...

... sarīdīšu ciema suņus / lai iet 
māte lūkoties

Jātnieciņa dēliņš biju / jāju dienu, 
jāju nakti / uzjāj vienu lielu ciemu / 
paskandinu iemauktiņus. 

Tātad noskaidrojamā problēma ir 
tikpat vienkārša, cik sarežģīta: kas un 
kāds ir latviešu ciems vai ciemats, kas 
minēts arī tautas dziesmās? [..] 

Tagadējā Dobeles rajonā, tuvāk 
pilsētai nekā Tērvetei, atrodas di-
vējas Čanku sētas  – Lielčankas un 
Mazčankas. Spriežot pēc senas akas 
atraduma tīrumā starp Lielčanku dār-
zu un šoseju, pirms gadiem 300  – 400 
te varēja būt vēl vismaz viena sēta. 
1920. gados starp abu sētu apbūvi un 
dārziem atradies tikai neliels tīrums, 
kur īsi pirms 1940.gada saimnieka 
dēls iestādīja jauno ābeļdārzu. Tās 
pašas Auru muižas teritorijā gluži 
blakus viena otrai bija arī divas Vil-
davu sētas.

Jelgavas rajonā starp Bramberģi 
un Viesturu staciju vēl tagad ļoti 
tuvu atrodas divas savulaik bagātu 
vecsaimniecību sētu paliekas  – Āš-
ķenieki un Resnie Jaunzemji. Relatīvi 
nesenā pagātnē te ir bijuši divi vec-
saimniecību pāri: divēji Āšķenieki 
un divēji Jaunzemji. 1940.gadā šeit 
bija piecas sētas  – četras minētās un 
no Jaunzemjiem 1920.gados atdalītā 
jausaimniecība Indrāni. Tātad vienā 
pudurī atradās divu un otrā triju zem-

nieku sētu apbūve ar sakņu, augļu un 
obligātajiem puķu dārziņiem, turklāt 
kaimiņu sētu sakņu un augļu dārzu 
robežas saskārās.

Līdzīgi lielāki vai mazāki un blīvā-
ki vai irdenākas struktūras divu, triju, 
bet retāk četru vai piecu sētu puduri, 
pēc būtības ciemi, atrodami visā Zem-
gales centrālajā daļā. [..]

Papētot muižu sadalīšanas vai sa-
glabājušos pagastu dokumentus, iz-
rādās, ka 1930.gadu beigās vecsaim-
niecības bieži vien pārdēvētas pēc 
ieteicamo nosaukumu sarakstiem, lai 
nosaukumi būtu atšķirīgi, “skaistāki" 
un “latviskāki”. Puslīdz pamatots va-
rētu būt Līķu (lauztā intonācija);  pār-
dēvēšana par Ērgļiem, jo izloksnēs, 
kur lauzto intonāciju lieto reti, šāds 
vietvārds asociējas ar mironi. Turpretī 
par gandrīz skaistuma māniju liecina 
Lustes (tagad Jaunbērzes) Mellpautu 
jeb Lielpaušu pārdēvēšana par Līčiem. 
Te it kā piedauzīgais senās lopu ma-
ģijas vārds aizstāts ar šķietami skais-
tāku, bet pārāk bezpersonisku. Taču 
tā jau ir cita tēma. [..]

Visinteresantākos rezultātus sniedz 
senākie arhīvu materiāli. Vidzemes 
senākais kartogrāfiskais materiāls at-
tiecas uz 1680.gadiem. Tas ir viens no 
visvecākajiem mūsdienu tipa kartog-
rāfiskajiem materiāliem visā Eiropā, 
lai gan ar vairākām īpatnībām, ko 
neievērojot, var nonākt pie būtiskām 
kļūdām. Katra zemnieku sēta šais 
kartēs parādīta kā maza ēciņa bez 
dūmeņa, toties ar sarkanu jumtu. Pa-
radokss? Nē, tikai vizuāli efektīgs pie-
ņemtais apzīmējums. Šajās, tā saukta-
jās, zviedru kartēs parādīti tīrumi jeb 
āres, pļavas, atmatas, retumis līdumi 
un daudzviet palieli viensētu puduri. 
Ļoti reti parādītas ganības, jo tolaik 
ganīja auglību zaudējušajos tīrumos, 
kas pamazām aizauga ar mežu. Te 
rodams reālais pamats teikām un pa-
sakām par mežā pazudušajiem lopiem 
un to meklēšanu, te arī tautasdziesma: 
Puri, puri, meži, meži / kur māsiņu 
aizdevām / nav nevienas āru pļavas 
/ kur telīšu paganīt. [..]

Vidzemes zemnieku ciemats  – es 

jams, bija izveidojies, sadalot tēva 
iekopto zemi dēliem vai znotiem, 
un tālāk, pieaugot dzimtas locekļu 
skaitam, iekopjot jaunus tīrumus un 
pļavas.[..] Piemēram, Liepas muižas 
teritorijā 1865.g. Raunas senlejas 
nolaidenumā krietnu km no muižas 
centra bijusi 6 sētu grupa: Lejas un 
Kalna Vagaļi, Lejas un Kalna Laķi, 
Braunas un Ķēviņi. Cesvaines novada 
Kraukļu muižas teritorijā tai pašā laikā 
fiksēts ļoti plašs ciems vai triju ciemu 
grupa. Vienā pudurī bijušas Brodiņa, 
Misiņa un Riktera Cērteles (tajā laikā 
saimnieku ģimeņu radniecība jau nav 
vairs īsti konstatējama), apm. 300 m 
tālāk bija Kalna un Lejas Cērteļu sē-
tas un vēl vienā pudurī  – cieši blakus 
Lejas un Kalna Vīboti. Jau minētajā 
Kokneses  – Ērgļu reģionā vienā pu-
durī bija vairāki Ratnicāni, citā  – 2 
vai 3 Plepi, vēl citā vairāki Beitāni vai 
Tupešāni. [..]

Pakļaujoties veciem stereotipiem, 
var rasties jautājums, kādēļ gan ba-
gātākajā Zemgalē, turklāt tik jaunos 
laikos kā 19. un 20.gs. mija, vajadzē-
ja turēties puduros. Sociālpolitisko 
apstākļu spiediens tolaik Zemgalē 
tiešām nebija tik spēcīgs kā Vidzemē 
17.gadsimtā. Turpretī jebkurš, kas iz-
baudījis Zemgales līdzenuma rudens, 
ziemas un pavasara vējus, no kuriem 
var paglābties tikai ēku, dārza vai bir-
zītes aizvējā, un mālainos, slapjā laikā 
tikpat kā neizbraucamos un neizbrie-
namos ceļus, jautājumus neuzdos. 

Secinājumi:
1. Latviešu ciems jeb ciemats ir 

pastāvējis vismaz kopš 17.gs. līdz pat 
mūsdienām.

2. Latviešu ciems ir veidojies laika 
gaitā dabas un sociālpolitisku apstāk-
ļu iespaidā:

2.1. tas var būt lielāks (līdz 10) vai 
mazāks (2) tuvu novietojušos patstā-
vīgu viensētu puduris;

2.2. par ciematu var būt nosaukta 
arī viena zemnieku sēta, domājams, ar 
divām vai vairāk apdzīvojamām ēkām 
– istaba, pirts un rija.

Ilze Māra Janelis, 
ainavu arhitekte

18. februāra 
domes sēdē:

• „Cesvainei – 800” darba grupas 
vadītāja Iveta Raimo deputātus 
iepazīstina ar iecerētajiem pa-
sākumiem 18. jūlija svētkos. 

• Apstiprināja Cesvaines vidussko-
las audzēkņu uzturēšanas izmaksu 
izdevumu tāmi 2008./2009. mācī-
bu gadā. 

• Apstiprināja Cesvaines pilsētas ar 
lauku teritoriju domes vispārējās 
pirmsskolas izglītības iestādes 
piecgadīgo un sešgadīgo audzēk-
ņu uzturēšanas izmaksu tāmi 
2008./2009. mācību gadā. 

• Apstiprināja Cesvaines pilsētas ar 
lauku teritoriju domes vispārējās 
pirmsskolas izglītības iestādes 
audzēkņu uzturēšanas izmaksu 
tāmi 2008./2009. mācību gadā.  

• Piekrita Cesvaines pils apmeklē-
juma akcijai – atlaidei „Cesvainei 
– 800”. Līdz 2009. gada 1. jūni-
jam noteica pils apmeklējuma 
maksu ar gida pakalpojumiem:
r  grupām (10 pieaugu-
šie un vairāk) iepriekš piesa-
koties – Ls 0,50 vienai per-
sonai (iepriekš bija Ls 0,80);
r  skolēnu, studentu, pensionāru, 
personu ar īpašām vajadzībām 
grupām, iepriekš pieteiktām (10 
personas un vairāk) – Ls 0,25 vie-
nai personai (iepriekš bija 0,40).

• Grozīja domes 2008. gada 15. 
oktobra sēdes lēmumu un izteica 
to šādā redakcijā: „Cesvaines 
pašvaldības iedzīvotājiem vien-
reizēja sezonas maksa – Ls 0,50 
(iepriekš bija – pieaugušajiem 
Ls 1, bērniem – Ls 0,50).

• Noteica nomas maksu par Cesvai-
nes pils telpām pasākumu fotogra-
fēšanās laikā – Ls 10 stundā. 

• Apstiprināja maksas pakalpoju-
mus Ķinderu kapsētā: 
r kapliča bēru dienā ar zvanīša-
nu Ls 3;
r inventāra izmantošana (lāp-
stas, dēļi, dvieļi) Ls 3;
r kapličas izmantošana (dien-
nakts) Ls 2. 

• Apstiprināja Cesvaines kultūras 
nama 2009. gada pasākumu plā-
nu. 

• Noteica nekustamo īpašumu „Gal-
ši” un „Imantas” kopplatības. 

• Piekrita samaksāt no ziedojumu 
līdzekļiem Ls 100 par transporta 
pakalpojumiem Cesvaines Tautas 
teātra vajadzībām. 

• Cesvaines kultūras nama reno-
vācijas dēļ Cesvaines vēlēšanu 
iecirknis vēlēšanu dienā – 
6. jūnijā – atradīsies Cesvaines 
vidusskolā. 

• Ņemot vērā, ka Cesvaines pašval-
dības teritorijā ir vairāki īpašumi 
ar nosaukumu „Pēterkalns”, pie-
krita to mainīt pret nosaukumu 
„Egļukalns”.

• Nekustamajam īpašumam „Urda-
vas” piešķīra adresi. 

• Piekrita iznomāt pašvaldībai 
piederošus neapbūvētus zemes 
gabalus pilsētā bez apbūves tiesī-
bām sakņu dārzu ierīkošanai, pa-
garinot nomas līgumus esošajiem 
nomniekiem. 

• Piekrita iznomāt pašvaldībai pie-
derošus neapbūvētus zemes gaba-
lus lauku teritorijā bez apbūves 
tiesībām personisko palīgsaimnie-
cību vajadzībām, pagarinot nomas 
līgumus esošajiem nomniekiem. 

(saīsināts)

lietoju šo nosaukumu, lai cik nikni 
uz mani rietu manis pašas ciema 
suņi – ir veidojies laika gaitā ne-
pārvaramu sociālpolitisko un dabas 
apstākļu spiediena dēļ. Nereti šāds 
ciemats, kas sastāvējis no 2 līdz 10 
sētām, atradies ceļu krustojumos vai 
grūti pieejamās purvu salās. Nav lieki 
piezīmēt, ka purvu un purvainu mežu 
tolaik bija nesalīdzināmi vairāk nekā 
tagad. Visvecākās zemnieku sētas at-
radās reljefa labākajās vietās – sau-
sos upju un ezeru krastos. Nedrošās 
vietās – lielāku ceļu tuvumā un to 
krustojumos  – latviešu zemnieku 
apmesties uz dzīvi spieda tie paši 
dabas apstākļi, jo senais ceļš vien-
mēr un visur bija iestaigāts un iejāts 
sausākās, augstākās vietās. [..]

Piemēram, Cesvaines apgabalā ap 
kādu ceļu starp lielu silu un staignu 
egļu mežu vienkopus atradās 8 sē-
tas ar kopīgi apstrādātu aramzemi 
apmēram 78 ha kopplatībā. Cita 
citai vistuvāk (kādus 120 m) atradās 
Kaulaču Andreja un Peltes Anduļa 
(Viļuma) sēta, bet vistālāk no citām, 
meža ielokā tīruma galā  – Putekļu 
Anduļa sēta. Tā bija apmēram 780 m 
no tuvākās, Kaulaču Gromalta sētas. 
Līdzīgs plašs ciems, kas 1683.gada 
zemju inventarizācijas plānā no-
saukts par Kameravu ciematu, at-
radies uz Ziemeļiem no Košķeles 
muižas. Piecu zemnieku (Taulāns, 
Tīss, Lode, Liberts un Bojs) sētas 
atradušās nenoteiktā rindā purvai-
nas pļavas malā, bet visu saimnieku 
aramzeme, taču katram sava – vienā 
“masīvā” pie ceļa.

Tur, kur sētu puduris jeb ciemats 
atradās purva salā vai meža vidū, ap-
žogoti bija ne vien pagalmi un sak-
ņu dārzi, bet arī tīrumi. Tādā vietā 
uz apmēram 10 ha lielas purva salas 
atradās Putniņu Anša sēta tajā pašā 
Cesvaines apgabalā. Pats purvs vēl 
kādu gadsimtu agrāk varēja būt bijis 
ezers, jo šo purvu zviedru mērnieks 
nosaucis par šķidru jeb ūdeņainu, un 
līdz Putniņu sētai vedis tikai ziemā 
pieveicams ceļš.

Ne viens vien ciemats, domā-

Madonas rajona kristīgās 
mācības metodiskās apvienības 
vadītāja Marika Šķēle sadarbībā 
ar Madonas rajona izglītības 
pārvaldi, kristīgās mācības 
un draudžu svētdienas skolu 
vadītājiem, kristīgo misiju, bērnu 
evaņģelizācijas apvienību un 
organizācijas ”Jaunatne ar misiju” 
no Valdemārpils 14. februārī Ces-
vaines vidusskolā organizēja pir-
mos „Bībeles svētkus”. Pasākumā 
piedalījās  200 Madonas rajona 
bērni un jaunieši.  Bērni dziedāja, 
strādāja darba grupās, raudzījās uz 
pasauli citām acīm, saņēma un dalīja 
mīlestību. 

Darbojoties darba grupās, 
pasākuma dalībnieki uzzināja, ko 
nozīmē Valentīna diena, mācījās dot 
un aizpildīt sirdi ar Dieva mīlestību. 

Ar Cesvaines katoļu baznīcas 
prāvesta Māra Ozoliņa un citu 
pedagogu atbalstu tika izveidots 
starpkonfesionālais slavēšanas koris, 
kurā pašlaik dzied 40 bērni no bap-
tistu, katoļu un luterāņu draudzēm. 

Pirmie Bībeles svētki
Korim šī bija jau otrā 
uzstāšanās reize. Pirmo reizi 
koris uzstājās ekumēniskās 
nedēļas noslēgumā Madonā. 
Dziedāt gribētāju netrūkst, 
jo īpaši pēc šī pasākuma. 
Tāpēc, protams, domājam 
arī par turpmāko kora darbību 
un esam jau domājuši par 
nākamo koncertu, kas Liel-
dienu nedēļā iepriecinās 
Madonas klausītājus.

Pasākuma noslēgumā katrs 
saņēma samariešu dāvanu, 
kuras bija sagādājuši ASV 
kristieši. „Tajā brīdī, kad 
bērns atver savu kasti, tavi 
pūliņi ir atmaksājušies. Tad tu 
saproti, kāpēc divus mēnešus 
esi skrējis, meklējis, zvanījis, 

kad atvēru kasti, es apraudājos 
no prieka…”,katrs saņem to, ko 
visvairāk vēlējies, sajūtas pauž 
pasākuma organizatore Marika 
Šķēle. „Gribu pateikties visiem 
konfesiju mācītājiem, skaņu ope-

ratoriem, virtuves meitenēm, Ma-
donas „Krūmiņa beķerejai” un īpaši  
30 cilvēku darba grupai, kura šos 
svētkus padarīja iespējamus, dāvājot 
katram bērnam prieku, mīlestību un, 
protams, savu sirdi.

Bērni strādāja darba grupās. organizējis. Cits spiedz aiz sajūsmas, 
cits raud aiz aizkustinājuma. Arī man 
gribas ļauties emocijām, jo sirds 
tajā mirklī jau gavilē. Vai var palikt 
vienaldzīgs, izlasot, piemēram, šādu 
bērna pateicības vēstuli: „…man 
sirdī bišku sasāpējās aiz laimes, 

Guna Graudiņa

Foto: Guna Graudiņa
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Sarma Kurme, 
direktora vietniece 
ārpusklases darbā

Risinājumi lauksaimniekiem Jānis Arvīds Mednis 

Stāsts

Medņu dzimtas specvienība
(Jānis IV pie Pjera III)

Turpinājums sekos

Pēc novadu reformas Ces-
vaines internātpamatskola 
tiek iekļauta Cesvaines no-
vadā.

Pamatojoties uz MK no-
teikumiem Nr.652 „Speciālās 
izglītības iestāžu, vispārējās 
izglītības iestāžu speciālās 
izglītības klašu (grupu) un 
internātskolu finansēšanas 
kārtība”, arī turpmāk tiek 
saglabāta skolas līdzšinējā 
finansēšanas kārtība – no 
valsts budžeta mērķdotācijas. 
Tas nozīmē, ka arī turpmāk 
Cesvaines internātpamat-
skola saviem audzēkņiem 
nodrošinās:

Kamēr valstī ekonomikas 
problēmas arvien pieaug, val-
došā koalīcija nevis piedāvā 
iespējamus risinājumus iedzī-
votājiem un uzņēmējiem, bet 
cenšas uzsākt kārtējo „riņķa 
danci” par „iespējamo valdības 
paplašināšanu”. Kamēr nav 
mainīta politiskā dienaskārtī-
ba, tikmēr mēs nesagaidīsim 
risinājumus jautājumiem, uz 
kuriem jau gadiem tie nav rasti. 
Piedāvāšu trīs konkrētus risi-
nājumus, kas tiešā veidā skar 
šobrīd vienu no aktuālākajām 
problēmām – lauksaimniecību, 
bet netiešā veidā pozitīvi ietek-
mētu mūsu valsts ekonomiku 
kopumā. 

Piena nozare
Ir pilnīgi skaidrs, ka zemnie-

ku saimniecības ilgi nevarēs pa-
stāvēt, ja piena iepirkuma cena 
ir zemāka par saimnieciskās 
darbības pašizmaksu. Publiskā 
telpā varam vērot domstarpī-
bas starp piena ražotājiem un 
piena pārstrādes uzņēmumiem 
par piena iepirkuma cenām. 
Kāpēc mūsu ziemeļu kaimiņ-
valstīs šādas domstarpības nav 

Internātpamatskolā

Krišjānis Kariņš,
 Saeimas deputāts (JL)

sastopamas? Tāpēc, ka gan 
saimniecības, gan pārstrādes 
uzņēmumi pieder zemnieku 
kooperatīviem – vieniem un tiem 
pašiem zemniekiem. Piemēram, 
šāds somu graudkopju koopera-
tīvs pakāpeniski ir uzpircis lielas 
maiznīcas un graudu pārstrādes 
uzņēmumus dažādās Eiropas 
valstīs, tai skaitā tepat Latvijā. 
Diemžēl ilggadējās Zemkopības 
ministrijas bezdarbības rezultā-
tā zemnieku kooperatīvi ir maz 
attīstījušies Latvijā. Neviens 
no lielajiem piena pārstrādes 
uzņēmumiem nepieder koope-
ratīviem (zemniekiem). Tāpēc 
viens no risinājumiem ir sniegt 
atbalstu zemniekiem koopera-
tīvu veidošanā un palīdzēt, lai 
to īpašumā nonāktu piena pār-
strādes uzņēmumi. Manuprāt, 
pat nedrīkstētu izslēgt iespēju 
valstij nacionalizēt piena pār-
strādes uzņēmumus, lai tos 
varētu pārdot kooperatīviem. 
Kamēr zemniekiem nepiederēs 
visa ieguves un pārstrādes ķēde, 
kārtības nozarē nebūs. 

Mazumtirdzniecība
Absurda ir situācija, ka liel-

veikalos litrs piena maksā 60 un 
vairāk santīmus, bet iepirkuma 
cena zemniekiem ir 15 un ma-
zāk santīmu. Daļu peļņas nosmeļ 
piena pārstrādes uzņēmumi, bet 
lielākā problēma nenoliedzami 
ir lielveikalu cenu politika. 
Valdībai ar Konkurences pa-
domes palīdzību beidzot jālauž 
lielveikalu visatļautība pret 
preču ražotājiem. Piemēram, 
Lielbritānija jau veiksmīgi 
uzsākusi cīņu pret lielveikalu 
visatļautību. Latvijas valdībai 
jāsmeļ pieredze tur un jāievieš 
izmaiņas šeit. Nav pieļaujama 
lielveikalu peļņa miljonu latu 
apmērā, kamēr pašmāju zem-
nieku saimniecības bankrotē.  

Bankas
Valsts, glābjot vienu no ag-

rāk privātajām komercbankām, 
ir ieguldījusi nacionalizētajā 
PAREX bankā vairāk nekā 
670 miljonu(!) mūsu nodokļu 
maksātāju naudas. Valsts pat ir 
nodrošinājusi 7,5 miljardu eiro 
aizņēmumu, lai varētu segt sa-
vas augošās saistības gan valsts 
budžeta deficītā, gan banku 
stabilizēšanas (glābšanas) po-

litikā. Glābjot PAREX banku, 
valsts ir faktiski stabilizējusi 
visu banku sektoru. Tajā pašā 
laikā ikdienas avīzēs lasām, 
ka klientiem, prasot bankām 
iespēju atlikt pamatsummas 
maksājumus, turpinot maksāt 
tikai procentus, ir praktiski 
liegta, jo tādā gadījumā mainās 
procentu likmes un ikmēneša 
maksājumi dažkārt pat palie-
linās. Valsts ir jau pierādījusi 
savu gatavību nākt bankām pa-
līgā. Valdībai tagad ir jāpanāk 
arī no bankām pretimnākšana. 
Proti, ir jānodrošina, ka zemnie-
kiem, kuriem bankas ir izsnie-
gušas aizdevumu saimniecības 
attīstībai, ir iespēja uz gadu 
atlikt pamatsummas atmaksu, 
turpinot katru mēnesi bankai 
maksāt jau nolīgtos procentus 
bez kredīta sadārdzināšanas. 

Vienīgi piedāvājot risināju-
mus un domājot par mūsu valsts 
nākotni, mēs spēsim izvest val-
sti no grūtībām. Ar tukšām ru-
nām par bankrotējušas valdības 
glābšanu to nevar izdarīt!

• mācību grāmatas un mācību 
piederumus ( tai skaitā burtnī-
cas, pildspalvas u.c.);

• ēdināšanu 4 x dienā;
• dzīvošanu internātā arī sest-

dienās, svētdienās;
• šuvējas un kurpnieka pa-

kalpojumus;
• apmaksātu nokļūšanu skolā 

un mājās 2 x mēnesī;
• atbalsta personāla (logo-

pēda, sociālā pedagoga, ārsta) 
palīdzību;

• plašas pulciņu un ārpuskla-
ses nodarbību iespējas;

• iespēju darboties skolas in-
formācijas centrā;

Skola realizē divas vispārējās 
izglītības programmas:

Pamatizglītības programmu; 
Pamatizglītības pedagoģis-

kās korekcijas programmu, 
ko apgūst skolēni, kuriem ir 
dažādas mācīšanās grūtības un 
problēmas.

Beidzot 9.klasi, skolēni sa-
ņem apliecību par vispārējās 
pamatizglītības iegūšanu.

Šobrīd brīvas vietas ir visās 
klašu grupās. Lai bērnu pieteiktu 
skolā, nepieciešams:

• skolas direktorei adresēts 
iesniegums (var aizpildīt uz 
vietas skolā);

• personu apliecinoši doku-
menti vecākam un bērnam;

• iepriekšējo izglītību ap-
liecinoši dokumenti ( izziņa no 
pirmsskolas izglītības iestādes 
vai liecība);

• pašvaldības izsniegta izziņa 
par ģimenes atbilstību trūcīgas 
ģimenes statusam.

Skolā tiek uzņemti arī bērni 
no citām ģimenēm, ja vecāki 
sedz viņu ēdināšanas izdevu-
mus.

Kontakttālrunis: 64852363,  
64852364. 

Cesvaines internātpamatskola jūs gaida!

Cesvaines internātpamat-
skolas administrācija

Zemniekiem

Stāstījumu par Parīzi un iespējām, attieksmi agrāk un 
šodien kā vielu pārdomām piedāvāju apraksta nobeigumā. 
Vispirms skaidrības labad pastāstīšu, kāpēc esam ielūgti 
un tik kuplā skaitā braucam uz tikšanos ar senu franču 
dzimtu, kuras radu raksti jebšu ciltskoks esot zināms no 
1500. gada. Un tāpēc – visu cieņu! Piederība senai dzimtai 
joprojām nav mazsvarīga, veidojot nopietnu iepazīšanos. 
Arī Francijā. Īpaši šobrīd, kad šo valsti pārplūdinājuši 
legālo un nelegālo ieceļotāju bari bez tēvijas, bez mājas. 
Tālab viens no aicinājuma iemesliem, ka rakstiskas ziņas 
par Medņu dzimtu mūsu valsts arhīvu dokumentos at-
rodamas no 1730. gada.

Pārdomājis par savām slimībām un kaitēm, kuras 
lielākā vai mazākā mērā piemeklē ikvienu pēc astoņdes-
mit gadu sasniegšanas, tomēr sadūšojos doties līdzi uz 
Franciju. Un tā kādā rudens rītā ar ceļa somu vienā rokā, 
no otras puses dzīvesbiedres nedaudz atbalstīts, ierados 
Rīgas lidostā uz iepriekš norunāto Medņu dzimtai pie-
derošo satikšanos. Iespējams, skan mazliet lielīgi, bet vēr-
tējiet paši: grupas sastāvs varētu gūt ievērību iekļaušanai 
Ginesa rekordu grāmatā. Jaunākajiem : mazmazmeitiņai 
Martiņai  – četri mēneši (!), mazmazdēliņiem – Reinim 
divi gadiņi un Matīsam četri gadi, bet vecākajam, t.i., man 
83. Ļoti rets gadījums – ārzemju ceļojumā dodas četras 
paaudzes vienkopus. 

Bez tam ievērības vērta braucēju profesiju dažādība. 
Arhitekti, dizainers, ģeodēziste-kartogrāfe, informātikas 
tehnoloģiju speciālists, grāmatvede-ekonomiste, sporta 
pasākumu organizatore, datorgrafiķis, būvdarbu vadītājs, 
nākamā modelētāja, ekonomiste un agronome-dārzniece. 
Un es – 2. pasaules karā piedalījies, Sibīrijā rūdīts, tātad 
vispusīgas dzīves pieredzes pārbagātināts pensionārs. 
Kopskaitā  – piecpadsmit dvēseles. Visādā ziņā spēcīga, 
ja vēl pieminētu katra vaļasprieku un darbošanos sportā, 
tā patiesi būtu vērā ņemama „triecienkomanda”. Un tā-
tad, paši saprotat, īpaši aicinātai nekādi neklājas ciemos 
ierasties, teiksim, ar satiksmes autobusu. Pie tam uz Luāras 
ieleju  – tik lepnu vietu, kur viduslaikos marķīzi, baroni un 
citi to laiku franču augstmaņi jau toreiz nevis ar vienkāršiem 
„federratiem”, bet vienīgi sešzirgu vilktās karietēs braukuši. 
Lai senās godības tradīcijas cienītu un ierobežoto līdzekļu 
dēļ arī latviskā lepnība neciestu, nolaižoties Parīzes lidostā, 
jautājums tika apspriests  – atdarīti maciņi un turpat kādas 
auto firmas birojā noīrētas mūsdienīgas „karietes”. Četras 
jaunas, ārēji neapdriskātas, bet iekšēji gluži ikdienišķi ie-
kārtotas automašīnas un katrai nevis seši kā senlaiku 
karietēm, bet vismaz sešdesmit zirgspēku vilcējs. Ie-
rūmējamies mašīnās un apkārt lielpilsētai dodamies uz 
Montraversu  – mūsu ceļojuma galamērķi Luāras ielejā, 
kas ir ap četri simti kilometru uz dienvidiem no Parīzes. 
Lidostā mūs sagaidīja Normandu ģimenes pārstāvis Tibo. 
Viņš arī ceļvedis autobraucienā. Autoceļi Francijā teicamā 
kārtībā, īpaši galvenās sešu joslu ātrgaitas automaģistrā-
les. Tāpēc gados jaunam, pie auto stūres sēdošam uznāk 
kārdinājums pārbaudīt auto vilktspēju un skriet pa priekšu 
savam sargeņģelim. Tas ir grūti novaldāms, bīstams izai-
cinājums. Jāpriecājas, ka, tuvojoties gala mērķim, viņpus 
Luāras upei ceļi kļūst šaurāki un īslaicīgais ātruma trakums 
kā uzaicināts, tā arī pierimst.

Luāras ieleja, kā jau minēju, viens no iecienītākajiem 
francūžu, īpaši parīziešu, vasaras atpūtas rajoniem. Labi 
kopti ciemati, mazpilsētiņas un pilis. Viduslaikos bijusi 
modes lieta katram daudz maz turīgam titulētam franču 
aristokrātam vai Parīzē dzīvojošam augstmanim uzcelt 
šeit pili. 

Specvienība virs Triumfa arkas Parīzē.

No 16. līdz 20. februārim 
skolā bija projektu nedēļa. 
Katrai klasei bija tēma, pie 
kuras visu klašu skolēni 
strādāja. 

5.a un 7.a klase – “Dejas 
daudzveidība”, 5.b – “Teātris 
skolā”, 6.a  – “Pavasara un ru-
dens talkas”, 9.a – “Kartupeļu 
talkas”, 6.b  – “Ierindas skate”, 
7.  – “Kora dziedāšanas tradīci-
jas Cesvainē”, 8.a turpināja vākt 
atmiņas par četrām skolotājām, 
8b – “Žetonvakars”, un 9.c  
– “Mode skolā”, 9.b  – “Sports  
– masu vingrojumi tad un tagad” 
Savukārt 10. un 11.klašu skolēni 
strādāja zinātniskos darbus pie 

Projektu nedēļa 
Vidusskolā

savas izvēlētās tēmas. Sākum-
skolas skolēni strādāja pie tēmas 
“Mana ģimene”. Nedēļas pēdējā 
dienā notika darbu prezentācija. 
Domāju, ka gandarījums bija 
gan bērniem, gan skolotājiem. 

Janvāris un februāris skolā ir 
aktīvs mācīšanās laiks, jo skolēni 
tiek gatavoti olimpiādēm. Prie-
cājamies, ka visās olimpiādēs 
mūsu skolēni un skolotāji gūst 
labas vietas, piemēram, latviešu 
valodas olimpiādē 11.  – 12.kla-
šu grupā 3.vieta  – Līvai Otva-
rei (sk.V.Kalniņa), vēsturē  – 9.  
– 12.klašu grupā 1.vieta Zanei 
Ozoliņai 2. vieta  – Tomam No-

ram.(sk.I.Rubiņa), 
Ziemeļviddzemes 
(Madonas, Gulbe-
nes, Balvu, Alūksnes 
rajons) skatuves ru-
nas konkursā Jēka-
bam Apfelbergam 
– 2.vieta (sk.Ginta 
Libeka).

Projektu nedēļu 
noslēdza "Žetonva-
kars", kurā varēja 
izpausties divpad-
smitie.  

Foto no skolas arhīva

9.b klase prezentē savu projektu. 
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Cesvaines pašvaldība

Nozīmīgās dzīves gadskārtās sveicam:
90 gados – Valentīnu Beitāni un

 85 gados – Ainu Upīti!

Dzimuši
Armands Zvaigzne
Raitis Ivanovs
Alise Sidorenko  

Gada kultūras pasākumi

Apsveikumi 

Notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtu izbūve

Tev krāšņi starot - 
kā to šodien proti,
Par spīti dienām, 
kuras projām trauc.
Un lai kā karaliskai 
saulespuķei
Starp saviem bērniem 
un starp saviem gadiem
Lai Tev vēl ilgi 
būtu ziedēt ļauts!

Suminām mūsu darba kolēģi  
Dzintru Lūsi skaistajā dzīves 
jubilejā un vēlam neizsīkstošu 

enerģiju, veselību un gadus 
skaistus vēl un vēl!

Cesvaines PII kolektīvs

(janvārī)

Cesvaines sociālais 
dienests 

apmeklētājus pieņem

Pirmdienās  9.00  – 13.00;    
14.00 –17.00

Otrdienās 9.00 – 13.00; 
14.00 – 17.30

Piektdienās 9.00 – 13.00

Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzeja izstāžu zālē 
atklās ārzemēs dzīvojošo latviešu 
mākslinieku darbu izstādi.

No 15. februāra līdz 29. mar-
tam Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzeja izstāžu zālēs 
skatāma Pasaules latviešu mākslas 
izstāde „Tēvu zemei  – Latvijai” 
no topošā Pasaules latviešu mākslas 
centra – Valmieras novadpētniecī-
bas muzeja.

Skolas padomes kārtējā sēde 
notika š.g. 28. janvārī, kurā iz-
skatīja I pusgada mācību rezul-
tātus, mācību darba kvalitāti un 
norisi, kā arī debatēja par vecāku 
un skolas sadarbības veicināšanu, 
skolēnu aptaujas rezultātiem par 
motivāciju mācīties un nākotnes 
mērķiem, bērnu veselību, smē-
ķēšanas problēmu un citus jau-
tājumus. 

Skolas padomes sēdē tika pie-
ņemti šādi lēmumi: 

–  Organizējot skolas pasākumus, 
tajos iesaistīt vecākus. Klasei, kura 
ir atbildīga par pasākuma organizē-
šanu, nodrošināt divu klases vecāku 
pārstāvju piedalīšanos pasākumā.

– Klašu audzinātājiem strādāt, 
lai uzlabotu sadarbību ar vecākiem, 

Cesvaines bibliotēkā mīļi gaidī-
ti ir arī pavisam mazi apmeklētāji. 
Jau 2007. gada nogalē guvām at-
balstu Valsts Kultūrkapitāla fonda 
(VKKF) un Nacionālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras centra izsludinā-
tajā konkursā „Pirmā tikšanās ar 
bibliotēku”. Šī projekta ietvaros 
no VKKF katram 2-3 gadus vecam 
bērnam, kurš kļūst par lasītāju, tiek 
dāvināta Māras Cielēnas grāmata 
„Burtumāja”.

No pašvaldības līdzekļiem 
mazajiem lasītājiem iekārtots 
savs neliels stūrītis ar piemērotām 
mēbelēm, mazuļiem domātām 
grāmatiņām, galda spēlēm, iespēju 
zīmēt un krāsot.

Pirmā tikšanās ar bibliotēku

Cesvaines vidusskolas padomē
regulāri informējot par skolēna sek-
mēm un uzvedību. Neattaisnotu 
kavējumu, nesekmības un skolas 
disciplīnas pārkāpumu gadījumos 
aicināt vecākus piedalīties skolas 
pedagoģiskās padomes sēdēs.

–  Izgatavojot skolas dienasgrā-
matas nākamajam mācību gadam, 
tajās ievietot arī informāciju ar 
skolas padomes elektroniskā pasta 
adresi.

– Skolas padomes vadītāja 
vietniecei Gaidai Brilovskai risināt 
jautājumu par fonda dibināšanu, 
kura mērķis būtu piesaistīt finan-
sējumu dažādu skolas aktivitāšu 
veicināšanai.

–  Skolas padomes protoko-
listei Anitai Greidiņai sagatavot 
materiālu, kas rosinātu skolēnus 

uz pārdomām par iespējamajām 
nākotnes izredzēm iegūt profesi-
ju vai amatu atbilstoši esošajam 
sekmju līmenim. Sagatavoto 
materiālu nosūtīt skolas vadībai 
tālākās informācijas novadīšanai 
skolēniem.

– Skolas padomes vadītājam 
A.Grīnbergam līdz nākamajai 
padomes sēdei izanalizēt vecāku 
aptauju.

– Nākamo padomes sēdi 
sasaukt 2009.gada 1.aprīlī 
plkst.18.00. Uz padomes sēdi 
uzaicināt Cesvaines policijas 
iecirkņa pārstāvi un pašvaldības 
pārstāvi ar lūgumu sniegt in-
formāciju par jautājumiem, kas 
saistīti ar nepilngadīgu personu 
smēķēšanu.
Atis Grīnbergs, padomes vadītājs

 Grozījumi Ministru kabine-
ta noteikumos paredz, ka no š.g. 
1. marta būs sekojošas izmaiņas 
pacientu iemaksu apjomos:

r par ģimenes ārsta ambulatoru 
apmeklējumu jāmaksā 1 lats, 

r par speciālista apmeklējumu 
ambulatori – 5 lati, 

r par ārstēšanos slimnīcās (sā-
kot ar otro ārstēšanās dienu) – 12 
lati pa dienu,

r par ārstēšanos Tuberkulozes 
un plaušu slimību valsts aģentūrā 
un Latvijas infektoloģijas centrā, 
kā arī aprūpes slimnīcās un slim-
nīcu aprūpes nodaļās – 5 lati pa 
dienu,

r par ārstēšanos onkoloģijas un 
onkohematoloģijas, kā arī no alko-
holisko, narkotisko un psihotropo 
un toksisko vielu atkarību diagno-
zēs – 5 lati pa dienu. 

28.02. plkst.18.00 vidusskolā Koru draudzības    
koncerts                                      
14.03. plkst.14.00 Olga Rajecka un Lielvārdes           
violetais koris. Biļešu iepriekšpārdošana kultū-
ras namā, tālr. 64852287, 29173404
25.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
diena   
03.04. Madonas rajona 8. Grāmatu svētki (Ces-
vaines vidusskolā).          
11.04. Lieldienu pasākums                                                      
18.04. Jauktā kora „Cesvaine” jubilejas kon-
certs                            
04.05. LR Neatkarības deklarācijas pasludinā-
šanas diena     
05. Cesvaines teātra pirmizrāde                                         
14.06. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
diena              
23.06. Līgo diena                                                                 
18.07. “Cesvainei – 800” pasākums                                                      
25.07. Balle „Kraukļu skolā”                                                                                       
11.11. Lāčplēša diena                                                                        
18.11. LR proklamēšanas gadadiena                                              
11.12. Egles iedegšana                                                                    
12.12. Konkursa „Sakoptākais objekts Cesvai-
nes pilsētā un lauku teritorijā 2009” noslēgums                 
19.12. Pašvaldības iestāžu darbinieku balle                                        
21.12. Bērnu eglīte                                                                   
21.12. Pensionāru eglīte                                                                                              
26.12. Balle „Kraukļu skolā”                                                                         
31.12. Jaungada balle 

Līguma „Notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtu izbūve Cesvainē”, 
līguma Nr. 2001/LV/16/P/PE/
007 - 4.14 realizācijas ietvaros 
regulāri notiek tehniskās un 
mēneša sapulces. 

Šī gada 4. jūnijā tika noslēgts 
līgums starp SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” un 
konsorciju „Koger un Partneri” 
par notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtu izbūvi Cesvainē. Projekta 
realizācijas laikā tiks veikti 
darbi, kuru kopējā vērtība ir 
1887 096,12 eiro (viens miljons 
astoņi simti astoņdesmit septiņi 
tūkstoši deviņdesmit seši eiro, 
12 centi). 66% no šī projekta ko-
pējām attiecināmajām izmaksām 
finansē Eiropas Savienība. 

Ir izstrādāts un saskaņots teh-
niskais projekts, tas ir iesniegts 
pasūtītājam. 

Būvuzņēmējs iebūvējis saka-
ru līnijas kabeli no Pils un Dārzu 
ielas krustojuma līdz ceļamajām 
NAI. Dzeramā ūdens pievads ir 
izbūvēts no Pļavu un Dārzu ielas 
krustojuma līdz būvobjektam, 
pārbūvēta arī esošā aka šajā 
krustojumā, pie kuras pieslē-
gums tiks veikts vēlāk.    

Uzsākti liekās grunts norak-
šanas darbi būvlaukumā.

Jānis Vanags, SIA "Cesvaines 
komunālie pakalpojumi" 
tehniskais speciālists

26. janvārī Cesvainē, Raiņa ielas rajonā 
atlauzta garāža, nozagtas četras riepas un 
makšķerēšanas piederumi. Ja jums ir infor-
mācija, kura varētu palīdzēt atklāt noziegu-
mu, lūdzu zvanīt pa tālr. 26172033 vai ziņot 
Cesvaines policijas iecirknī. 

Lai mākoņi izklīst, saule laistās,
Lai cerību koki debesis skar,
Lai visu labo, cēlo un skaisto
Dzīvē vēl izbaudīt var.!

Jaunajam lasītājam – sava grāmatiņa "Burtumāja".Vēsma Nora, bibliotēkas vadītāja
Foto no bibliotēkas arhīva

Izmaiņas 
pacientu
 iemaksās

Lūgums atsaukties!

Šī gada 10.februārī Ministru 
kabinets apstiprināja Ekonomikas 
ministrijas sagatavoto Ministru 
kabineta noteikumu projektu par 
aktivitāti „Daudzdzīvokļu māju 
siltumnoturības uzlabošanas pasā-
kumi”, kuras mērķis ir paaugstināt 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitāti, lai nodrošinātu 
dzīvojamā fonda ilgtspēju un ener-
goresursu efektīvu izmantošanu.

Kopējais finansējums ir 
16 634 796, 16 latu. Aktivitātes 
ietvaros tiks segti līdz 50% no ko-
pējās mājas siltināšanai iztērētās 
summas. Vienas mājas siltināšanai 
maksimāli pieļaujamais atbalsta ap-
joms plānots līdz 100 000 latiem. 
Līdz 2013.gadam šī finansējuma 
ietvaros paredzēts nosiltināt ap 160 
daudzdzīvokļu namu, kas tika uzbū-
vēti no 1944. līdz 1993.gadam. 

Aktivitātes ietvaros finansējums 
tiks piešķirts energoaudita, tehnis-
kās apsekošanas un būvprojekta 
sagatavošanai, būvuzraudzības un 
autoruzraudzības veikšanai un būv-
darbu izmaksām dzīvokļu īpašnieku 
kopīpašumā esošajās daļās – ēku 
ārējo norobežojošo konstrukciju 
būvelementu siltināšanai un nomai-
ņai, pagraba pārsegumu siltināšanai, 
siltumapgādes sistēmas renovācijai, 
ventilācijas sistēmas renovācijai vai 
rekonstrukcijai, ēkas strukturālo 
daļu atjaunošanai, kas nepieciešama 
energoefektivitātes darbu veikšanai, 
un citiem renovācijas darbiem, kas 
paaugstina ēkas energoefektivitāti 
un ir iekļauti energoauditā kā vei-
camie pasākumi. Pēc renovācijas 
veikšanas siltumenerģijas ietaupī-
jumam ēkā jābūt vismaz 20% gadā 
no siltumenerģijas patēriņa pirms 

projekta īstenošanas.
Projekti jāiesniedz valsts aģen-

tūrā „Būvniecības, enerģētikas un 
mājokļu valsts aģentūra”. 

Ar Ministru kabineta notei-
kumiem un pieteikšanās kārtību 
var iepazīties MK mājaslapā:
www.mk.gov.lv.

Papildus iepriekš minētajam 
un, ņemot vērā pašreizējo eko-
nomisko situāciju un iedzīvotāju 
ierobežotos finanšu līdzekļus, 
Ekonomikas ministrija 2009.-
2010.gadā piešķirs papildu finan-
sējumu 688 710,67 latu apmērā 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoauditu, energoefektivitā-
tes novērtējumu precizēšanai, 
kā arī dzīvojamo māju tehnisko 
projektu līdzfinansēšanai. 

Sabiedrisko attiecību nodaļa, 
tālr. 67013193

Daudzdzīvokļu māju siltināšana

(janvārī)
(februārī)

Vidzemes reģionālās 
iestādes Madonas nodaļa 

rīko bezmaksas 
semināru nodokļu 

maksātājiem
18.martā plkst.11.00 Saieta 
laukumā 1, Madona, 3. stāva 
zālē.  Tēma –  gada pārskata un 
uzņēmuma ienākuma nodokļa 
deklarācijas aizpildīšana. 


