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Jānis Mednis atver grāmatu 

"Dāliju dancis" Cesvainē
Par tradīciju ir kļuvis "Dāliju dan-

cis" Cesvainē, ko ik gadu dāliju zie-
dēšanas laikā rīko senioru dāmu deju 
grupa "Kamenes" un viņu vadītāja 
Ināra Muižniece. Šis ir otrais gads, kad 
Cesvaines pils pagalmā sadanco vairāki 
deju kolektīvi no visas Latvijas. Šogad 
"Kameņu" ielūgumu ar prieku pieņē-
ma un Cesvainē ieradās vienpadsmit 
kolektīvi: no Siguldas, Mores, Ilūkstes, 
Gulbenes, Ogres, Madonas, Ērgļiem, 
Blomes, Lubānas. 

Pēc koncerta par šīsdienas sajūtām 
jautāju vienai no elegantā tērpā ģērbtām 
dāmām. Kā vēlāk noskaidroju, tā ir sigul-
diete Lita Zūkere, kura dejo ne tikai abos 
Siguldas novada kolektīvos, bet bijusi to 
dibināšanas iniciatore. Bez tam Lita ir bi-
jusī cesvainiete un te skolā gājusi un pie-
devām – mana kolēģe, jo veido Siguldas 
novada avīzi. 

L. Zūkere ir priecīga atkal būt Cesvainē 
un redzēt, ka pils jau tik tālu ir atjaunota, 
un satikt senas paziņas. Siguldiete stāsta, 
ka Cesvainē viņas dejojot pirmo reizi, bet 
dāmas ir uzstājušās dažnedažādos Sigul-
das pasākumos, piedalījušās senioru deju 
festivālā, pensionāru federācijas rīkotajos 
salidojumos, kā arī dejas vedušas rādīt uz 
daudzām Latvijas pilsētām un pagastiem.

Jāni Medni Cesvainē pazīst kā 
krauklēnieti, jo viņš te dzimis un 
skolā gājis, kā dedzīgu dzimtas māju 
atjaunotāju, kā solīdu un inteliģentu 
kungu, kā humānās palīdzības „ēras” 
Cesvainē aizsācēju, kā bēdīgi slavena-
jā „Brodiņ-Rikter Cērteļu” skandālā 
iesaistīto. Šovasar viņš atvēris grāma-
tu "Tēlojām – melojām – dzīvojām".

Šī ir vismaz trešā autora grāmata. Ie-
priekšējās – "Bija tieši tā”, pats būdams 
leģionārs, J.Mednis velta latviešu leģio-
nāru piemiņai. Autors savus darbus raksta 
ar savdabīgu humora un ironijas pieskaņu.  
Lai nenogurdinātu lasītāju ar daudziem jau 
zināmiem varoņu stāstiem par karu,  viņš 
savā stilā apraksta nopietnas kara laika ai-
nas, klejojumus un piedzīvojumus. Savu-
kārt grāmata „Pensionāri dodas Eiropu ap-
raudzīt” radusies pēc tam, kad pēc pirmās 
grāmatas iznākšanas saņemtas atsauksmes 
ar aicinājumiem ciemoties pie draugiem 
daudzviet Eiropā un arī Amerikā. Arī tajā ir 
ne jau viena vien interesanta „odziņa”, kas 
ļauj ieskatīties sveštautu kultūrā, virtuvē, 
sadzīvē, dabā. 

Bez jau pieminētā, autors savulaik ir 
rakstījis dzeju žurnāliem, ceļojumu ap-
rakstus un darbus par tehniskiem jautā-
jumiem. Viņa grāmatas krieviski „Mazo 
mehanizāciju – zaļumsaimniecībā!” un 
„Jaunākais remontu un celtniecības darbu 
mehanizācijā” ir kā rokasgrāmtas šo darbu 
darītājiem. J.Mednis ir daudzu izgudroju-
mu un racionalizācijas priekšlikumu autors 
un viņam pieder vairāki patenti.

„Katrs koncerts dod jaunu satraukumu,  
enerģijas pieplūdumu un patīkamas emo-
cijas, padara dzīvi krāsaināku. Kopīgās in-
tereses, rūpes, gādājot tērpus, izbraukumi 
un pasākumi satuvina – rodas jauni draugi. 
Mēs atraisāmies, aizmirstam visas kaites 
un raizes un kļūstam smaidīgākas.”

„Padomju režīma laikā 
notika lielā pārtaisīšana. 
Pārtaisīja gan sabiedrisko 
iekārtu, gan cilvēkus. Tur-
klāt ar tik „labiem” panā-
kumiem, ka sekas joprojām 
jūtamas. Padomju Savienībā 
bija dotas arī visas iespējas 
jaunradei. Man, kas piede-
vām bija bezpartejisks, deva 
rīcības brīvību. Tādiem kā es, 
nedrīkstēja piešķirt ordeņus. 
Runājot par ordeņiem, „so-
juzā” bija tā: Vissavienības 
sociālistiskajā sacensībā ie-
gūtās trešās vietas laureātei 
dāvāja šujmašīnu, par otro 
vietu – drēbi kleitai, bet par 
pirmo – Staļina bildi,” stāsta 
Jānis Mednis un smejas: 

"Kā mani draugi teikuši, 
citā valstī tu patentu dēļ jau 
sen būtu miljonārs. Kā tajā 
dziesmā: „Agrāk zinātnieks 
un pētnieks, tagad nabagmājas sētnieks”, 
bet manā dzīvē sanācis otrādi. Par visu, kas 
bijis, nemaz nedrīkst rakstīt. Ja pēc kara, 
čekisti būtu uzrakuši manu patriotisko 
dzeju, "biļete" braucienam pie polārajiem 
lāčiem tiktu droši. Neesmu paklausījis arī 
pieredzējušu rakstniecības pratēju pado-
mam: „Ja vien vari noturēties – neraksti.” 
Daru to, kas ir interesanti. Atmiņas ir 
daudziem, bet vai daudzi par tām raksta? 
Labāk izdarīt un nožēlot, nekā visu mūžu 
žēloties par neizdarīto.”    

Jaunatvērtajā grāmatā Jānis Mednis 
stāsta par „dzīvi komunistu vidū trīsdesmit 
piecu gadu garumā”. Filoloģijas maģistre 
Sanita Dāboliņa par šo darbu saka: „Uz-
rakstītais ir saturiski interesants, valodiski 
bagāts. Autoram ir savs rakstīšanas stils un 
šajā darbā pietiekami ironisks”. Savukārt 
Sabiedrisko attiecību fakultātes studente 
Anastasija Sapune atzīst, ka tas ir: „Lie-
lisks ieskats mūsu vecvecāku, pat vecāku 
un visā toreizējā režīma ikdienas dzīvē, par 
ko vēstures grāmatā neizlasīsi.”

Mīļie cesvainieši – bērni, jaunieši, vecāki, pedagogi! 
Dievs mums ir ierādījis tik jauku zemes stūrīti mūsu mīļajā 
Tēvzemē, un man sāp sirds, ka tik daudzi to nesaredz, tik 
daudzi to nemīl un nenovērtē.

Pirms 59 gadiem rupjā okupācijas vara man tāpat kā 
daudziem atņēma Tēvu zemi, aizsūtot trimdā uz Sibīriju, 
vietu, kuru nemīlēja, bet nolādēja. Tur es pirmo reizi ierau-
dzīju, ka vietu, kur pats dzīvo, var arī apgānīt. Nevienam 
to nenovēlu!

Katru rītu dodos uz Cesvaini, lai pateiktos Dievam par 
austošo dienu, par cilvēkiem, kuri rūpējas par Cesvaines ap-
kārtnes izdaiļošanu un labiekārtošanu un skumstu par tiem, 
kuri nemīl paši sevi, kuri nemīl Dievu.

Kāds rūpējas par gājēju un braucēju drošību, ierīko ceļa-
zīmes. Kāds rūpējas par cilvēku labo noskaņojumu, iestādot 
puķes. Savukārt kāds nolauž ziedu, izrauj puķi no dobes. Un 
prieka vietā – sarūgtinājums. 

Kāds izmet visu kabatu saturu uz ielas un ceļmalās, izmet 
izdzertās pudeles un piedevām vēl sadauza, nedomādams, 
ka pats var uzkāpt lauskām un savainoties. 

Skaistā Cesvaines pils stāv vairāk nekā 100 gadus un 
priecē daudzus, un līdz šim nevienam nebija ienācis prātā, 
ka var arī šo cēlo namu apgānīt ar „zīmējumiem”. Tas nav 
Latvijas kultūrai piederīgi. Ja mūsu Cesvaine ir ieskauta 
varenu zaļo koku sardzē, tad tas ir tikai, pateicoties tam, ka 
mūsu priekšteči cienīja citu cilvēku darbu, no paaudzes uz 
paaudzi nodeva darba un cilvēcisko attiecību tikumu. 

Ejot gar jauno skolu, satieku jauniešus vecumā līdz 16 
gadiem, kuri smēķē, lieto necenzētus vārdus, savās attiecībās 
ir vaļīgi un rupji. Nevaru iedomāties savu māti ar alkohola 
glāzi rokās un papirosu zobos, rupju, vulgāru savā valodā 
un attiecībās pret mūsu tēvu. Bet šodienas meitenēm šāds 
modelis tiek piespēlēts. Un nevaru iedomāties savu tēvu 
gļēvu, mīkstmiesīgu, ar krellēm kaklā, auskariem ausīs un 
tetovējumiem uz miesas, cilvēku, kurš paļaujas uz to, ka 
rūpju vezums ģimenē jāvelk sievai. 

Mīļie vecāki! Saka, ka bērns esot ģimenes spogulis. Pa-
lūkosimies uz sevi, vai šis spogulis nav greizs! Vai mēs šajos 
pēcpadomju okupācijas gados pēc neatkarības atgūšanas ne-
esam pazaudējuši ceļu uz patiesām vērtībām?

Gan skolu programmās, gan savstarpējās attiecībās vis-
notaļ tiek kultivēts egoisms un individuālisms. Audzēkņiem 
tiek piedāvātas tiesības, bet netiek prasīti pienākumi. Bet 
tiesības cilvēks var iegūt tikai tad, ja viņš ievēro pienāku-
mus. Pienākumus pret vecākiem, savu ģimeni, skolu, pret 
sabiedrību kopumā. Par kādām tiesībām var būt runa, ja 
cilvēks uz savu ģimeni, savu skolu, savu zemi spļauj virsu 
no savas pašapziņas augstumiem. Pienākumiem jābūt arī 
pašam pret sevi. 

Lielā komunisma impērija – PSRS – sabruka tikai tādēļ, 
ka izstūma Dievu no savas iekārtas. Tāpat kā Bībelē aprak-
stītā Bābeles torņa celtniecība. Sabruka, jo cilvēki pacēlās 
savā augstprātībā, ka var kaut ko paveikt bez Dieva. Ir jā-
saudzē sava miesa, par ko Jēzus teica, ka tā ir Svētā Gara 
mājoklis. Vecāki zina, ka bērnam ir labi jāizguļas, veselīgi 
jāēd, jāstrādā un jāatpūšas, ka savos pusaudža gados nedrīkst 
naktis pavadīt disenēs – dzert alkoholu, smēķēt un lietot citas 
narkotiskās vielas. Meiteņu un zēnu savstarpējām attiecībām 
jābūt sirdsskaidrām un šķīstām. Īstā mīlestība gaida. Bērnam 
jāiemācās paklausīt vecākus un skolotājus. Bet bez Dieva 
mēs nespējam atšķirt, kas ir pareizi. 

Mīļie vecāki! Uzsākot jauno mācību gadu, jūsu rokās ir 
izvēlēties kristīgo mācību savam bērnam ētikas vietā. Tā ir 
ētika ar Dievu. Un ētika bez Dieva – tas ir tas pats komunisma 
cēlāju morāles kodekss, kas nedarbojās padomju laikos.

Mēs taču visi gribam dzīvot sabiedrībā, kur nav jābaidās, 
ka tevi varētu nomelnot un nodot, ka tevi varētu piekrāpt, 
apzagt, izvarot, ka varētu sabojāt tavu īpašumu. Mēs gribam 
dzīvot drošībā un aizsardzībā. Veidosim tādu sabiedrību, mī-
lēsim sevi un savus tuvākos un savu zemi!

Novērtēsim mums doto 

Vienmēr paliekot skolotāja – Zenta Vizule

Jānis Mednis ar jauniznākušo grāmatu.

"Kamenes", dejojot "Kādai meičai Cesvainē".

Pasākuma organizatore 
Ināra Muižniece.
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1.Pamatinformācija
1.1.Iestādes juridiskais statuss un 

struktūra
Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 

dome - pašvaldība, adrese – Pils ielā 
1A, Cesvainē, LV-4871, reģistrācijas 
numurs 90000054727, pārskata gads 
– 2007.

Cesvaines pilsētas ar lauku teritori-
ju dome darbojas saskaņā ar Latvijas 
Republikas likumu "Par pašvaldībām", 
Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 
domes nolikumu, citiem likumdoša-
nas aktiem un izmanto tās rīcībā esošos 
naudas līdzekļus.

Pārskata periodā darbojās šādas 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 
kuru 100% kapitāla daļu turētājs ir 
pašvaldība:

• SIA „Cesvaines komunālie pa-
kalpojumi” Cesvainē, Dārzu ielā 1, 
reģ.Nr.47103000106;

• SIA”Cesvaines siltums” Ces-
vainē, Veidenbauma ielā 18, reģ. Nr. 
4540300659.

1.2.Politikas jomas un darbības 
virzieni

Cesvaines pilsētas ar lauku terito-
riju dome ir Cesvaines pilsētas un tās 
lauku teritorijas vietējā pašpārvalde, 
kas ar pašvaldības pilsoņu vēlētas pār-
stāvniecības - domes un tās izveidotu 
institūciju un iestāžu starpniecību no-
drošina likumos noteiktās funkciju, 
Ministru kabineta doto uzdevumu un 
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu iz-
pildi, ievērojot valsts, pašvaldības un 
iedzīvotāju intereses.

Saskaņā ar apstiprināto budžetu, 
pašvaldība realizē tai noteiktās funk-
cijas.

1.3. Izmaiņas iestādes darbībā 
pārskata gada laikā

2007. gadā Cesvaines pilsētas ar 
lauku teritoriju domes deputātu sastāvs 
bija nemainīgs:

1.Vilnis Špats
2.Arvīds Greidiņš
3.Anita Liepiņa
4.Didzis Baunis
5.Vēsma Nora
6.Anita Kanča
7.Inese Āre
8.Māris Bulders
9.Juris Rozenbergs
Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats, 

domes priekšsēdētāja vietnieki Arvīds 
Greidiņš un Juris Rozenbergs, kuru 
amati nav algoti. Juris Rozenbergs 
domes priekšsēdētāja amatā ievēlēts 
2007.gada 19.jūnijā. Domes adminis-
tratīvā vadītāja funkcijas veica izpild-
direktors Uģis Fjodorovs.

Lai nodrošinātu darbību, domē bija 
trīs pastāvīgās komitejas:

• finanšu komiteja;
• sociālo jautājumu komiteja; 
• attīstības komiteja.
Pašvaldības funkciju pildīšanai 

dome izveidotas šādas komisijas:
• zemes komisija;
• privatizācijas komisija;
• administratīvā komisija;
• vēlēšanu komisija;
• inventāra novērtēšanas, pārvērtē-

šanas komisija.
Lai izpildītu likuma „Par iepirkumu 

valsts un pašvaldību vajadzībām” prasī-
bas, pašvaldībā darbojas iepirkuma ko-
misija skolas būvniecībai un iepirkuma 
komisija Cesvaines pils atjaunošanas 
darbu veikšanai. Pašvaldības iestādēs 
izveidotas pastāvīgi funkcionējošas 
iepirkuma komisijas, kas var veikt ie-
pirkumus domē, Cesvaines vidussko-
lā, Cesvaines vispārējā pirmsskolas 
izglītības iestādē. Cesvaines mūzikas 
un mākslas skola, kultūras nams un 
Cesvaines un Kraukļu bibliotēka iz-

• pamatizglītības programmu;
• vispārējās vidējās izglītības vispā-

rizglītojošā virziena programmu;
• matemātikas, dabaszinību un teh-

nikas virziena programmu;
• vispārējās pamatizglītības pedago-

ģiskās korekcijas programmu.
Skolā ir iespējams iziet pilnu auto-

apmācības kursu un iegūt B kategorijas 
autovadītāja apliecību.

2007./2008.mācību gadā skolā mā-
cās 465 skolēni:

• 1. – 9.klasēs 354 skolēni 
(21011111);

• 10. – 12.klasēs 46 skolēni ap-
gūst vispārizglītojošo programmu 
(31011011);

• 65 skolēni apgūst matemātikas, 
dabaszinību un tehnikas virziena 
programmu (31013011).

Skolā ir noteikta kārtība, atbilstoša 
normatīvajiem aktiem, skolēnu sasnie-
gumu vērtēšanā un to uzskaitē. Skolo-
tāji ņem vērā skolēnu mācību sasniegu-
mus un izvēlas tiem atbilstošas mācību 
metodes. Salīdzinot ar iepriekšējo laika 
periodu (2002. – 2007.), ir uzlabojusies 
moderno tehnoloģiju lietošana mācību 
stundās: skolai ir 2 interaktīvās tāfe-
les, tās lieto 1.- 4. kl., informātikas un 
bioloģijas skolotāji. Vairākās klasēs 
(latviešu val., vēstures, ģeogrāfijas un 
ķīmijas kabinetos) ar sponsoru palīdzī-
bu uzstādīti videoprojektori, skolotājas 
tos izmanto mācību procesā.

Skolā strādā 47 skolotāji. No tiem 
45 skolotāji ar atbilstošu augstāko pe-
dagoģisko izglītību, 2 skolotāji mācās 
augstākajās pedagoģiskajās mācību ie-
stādēs; 6 ir maģistra grāds pedagoģijā. 
Pensijas vecumā ir 3 skolotāji. Skolā 
pastāvīgi strādā 32 tehniskie darbinie-
ki. Visiem tehniskajiem darbiniekiem 
ir vidējā izglītība.

Tiek paplašināts skolēnu redzesloks, 
piedaloties mācību stundās, ekskursi-
jās, teātru un koncertu apmeklējumos, 
projektu nedēļas pasākumos, priekš-
metu nedēļu pasākumos, ēnu dienu 
pasākumos, valsts mēroga un rajona 
BJC organizētajos konkursos, erudītu 
konkursos skolā. Skolēniem uztic veikt 
dažādus pienākumus, viņiem ir iespēja 
organizēt dažādus pasākumus. Vidus-
skolēniem ir dota iespēja darboties 
jaunsargu, bet pamatskolas audzēk-
ņiem, skautu organizācijās. Tēvzemes 
nedēļas ietvaros skolā iedibināta tradī-
cija – klašu sabiedriski aktīvākajiem 
skolēniem bezmaksas ekskursija uz 
Latvijas vēsturei nozīmīgu vietu. La-
bākos skolēnus mācību darbā apbalvo 
ar grāmatām, labākie jaunie literāti 
saņem Augusta Saulieša ikgadējās 
prēmijas, rajona olimpiāžu uzvarētāji 
tiek prēmēti ar naudas balvām, viņiem 
tiek dota iespēja piedalīties skolēnu 
apmaiņas braucienā uz Madonas ra-
jona sadraudzības pilsētu Vaiji Vācijā, 
erudītākās klases brauc bezmaksas eks-
kursijās pa Latviju. Skolēniem ir pie-
ejamas sociālā pedagoga konsultācijas, 
sadarbībā ar Cesvaines pilsētas domi 
– psihologa konsultācijas.

2007. gadā Cesvaines vidusskola ir 
īstenojusi šādas iniciatīvas;

• ģeogrāfijas kabinets aprīkots ar 
modernu prezentācijas tehniku par 
kopējo summu Ls 1500,00.

• ķīmijas kabinets aprīkots ar mul-
timediju projektoru, datoru, printeri 
un žalūzijām par kopējo summu Ls 
1623,00;

• nopirktas žalūzijas matemātikas 
kabinetam par Ls 214,00;

• nopirkts aprīkojums mājturības 
kabinetam (meitenēm) par kopējo 
summu Ls 343,50;

• veikts remonts dienesta viesnī-

cā Pils ielā 4 par kopējo summu Ls 
6971,50.

Vidusskola pārskata gada laikā snie-
gusi šādus maksas pakalpojumus:

• autoapmācības kursi (ieņēmumi 
Ls 2190);

• autotransporta pakalpojumi (ie-
ņēmumi Ls 368);

• sporta zāles ieņēmumi (Ls 979);
• telpu noma (ieņēmumi Ls 994).
Cesvaines vidusskola katru mēnesi 

izdod skolas avīzi „Caurvējš”, kurā 
publicē aktuālāko informāciju par sko-
lu. Regulāri tiek publicēta informācija 
arī laikrakstā „Cesvaines Ziņas” un 
rajona laikrakstā „Stars”. Sadarbība ar 
skolēnu vecākiem notiek, izmantojot 
skolēnu dienasgrāmatas un vecāku sa-
pulces. Vidusskolai ir arī sava interneta 
mājas lapa. 

Cesvaines pilsētas ar lauku terito-
riju vispārējās pirmsskolas izglītības 
iestāde 

Iestāde atvērta 1972.gada novembrī. 
Iestāde darbojas saskaņā ar nolikumu, 
tās darbības mērķis ir īstenot pirmssko-
las izglītības programmu 01011111 un 
sagatavot 5/6 gadīgos bērnus pamatiz-
glītības apguvei skolā, ievērojot bērnu 
dzīvības un veselības aizsardzības no-
teikumus. Programma licencēta līdz 
2008.g. 31 jūlijam.

• Pārskata gadā iestādē darbojās 11 
grupas, no tām 8 grupas 5/6 gadīgiem 
bērniem. Bērnu skaits 153, no tiem 68 
apguva obligāto 5/6 gadīgo bērnu sa-
gatavošanu skolai.

• Mācību gada uzdevums. Izzināt 
dabu un dabas norises praktiskā dar-
bībā – vērojumos, eksperimentos, sis-
tematizējot un apkopojot metodiskos 
materiālus.

• Saistībā ar gada galvenajiem uz-
devumiem papildus tiešajam darbam 
iestādē tika noorganizētas 9 izstādes, 
realizēti 3 projekti, organizēti svētki, 
tematiski pasākumi, gadskārtu tradīci-
jas – kopskaitā 20. 

• Veiktas plānotās pārbaudes 3x 
gadā, neplānotās regulāri; skolotājas un 
skolotāju palīdzes apmeklējušas kvali-
fikācijas kursus atbilstoši plānam.

Iestādē strādāja 33 darbinieki, no 
tiem 15 pedagoģiskie, visi ar atbilsto-
šu augstāko pedagoģisko izglītību. No 
darbinieku kopējā skaita – 31 sieviete. 
Darbinieku vidējais vecums 47 gadi. 
Amata vienību skaits 40,75 – t.sk. 
pedagoģiskie – 18,50; tehniskie darbi-
nieki – 22,25. Izlietotie naudas līdzekļi 
kopā – Ls 144308,-.

Plāni nākamajam gadam:
• Pedagoģiski organizatoriskajā 

darbā. Jāturpina darbs pie darbinieku 
kvalifikācijas paaugstināšanas. Jāvērš 
uzmanība uz vecāku atbildības paaug-
stināšanu par savu bērnu drošību. Jāsa-
kārto iestādes pedagoģisko darbinieku 
likmju skaits atbilstoši normatīviem. 
Jāatjauno izglītības programmas li-
cence. Jāpārstrādā iestādes nolikums 
atbilstoši jaunākajai likumdošanai.

• Saimnieciski organizatoriskajā 
darbā. Jānomaina 4 ārējās durvis, ve-
ļas mājā nepieciešams pabeigt uzsāktos 
remontdarbus, grupu telpās jāturpina 
logu maiņa, jāveic labiekārtošanas 
darbi iestādes centrālajā laukumā pret 
ieejas durvīm, jāatjauno gultu matrači, 
jāatjauno mēbeles grupās – gultas, 
krēsliņi un bērnu galdi.

Cesvaines mūzikas un mākslas 
skola

2006./2007.mācību gadā Cesvaines 
mūzikas un mākslas skolā mācījās 111 
audzēkņi:

• mūzikas programmās – 61, t.sk. 
klavierspēle, akordeona spēle  vijoļspē-
le, čello spēle, klarnetes spēle, flautas 

spēle, saksofona spēle, kora klase.
Apliecību par profesionālās ievirzes 

izglītību saņēma 3 audzēkņi.
• Mākslas programmā – 50. Apliecī-

bu par profesionālās ievirzes izglītību 
saņēma 9 audzēkņi. Atskaitīti mācību 
gada laikā:

• mūzikas programmā – 4 audzēkņi 
ģimenes apstākļu dēļ, 1 audzēknis pār-
gāja uz Madonas mūzikas skolu;

• mākslas programmā – 14 audzēkņi 
ģimenes apstākļu dēļ, 1 audzēknis mai-
nījis dzīves vietu.

Skolā strādāja 16 pedagogi, mūzikas 
programmās – 12, mākslas programmā, 
4, 3 pedagogi ar pedagoģijas maģistra 
kvalifikāciju, 13 pedagogi ar augstāko 
pedagoģisko izglītību, 4 tehniskie 
darbinieki.

Skolas audzēkņi apgūst arī šādas 
kolektīvās muzicēšanas formas:

• vokālais ansamblis;
• vijolnieku ansamblis;
• akordeonistu ansamblis;
• klarnetistu ansamblis;
• klavieru dueti;
• jauktie kameransambļi.
Svarīgākie projekti un radošie pa-

sākumi 2007.gadā:
• Harija Šulca piemiņas koncerts-

izstāde;
• Latvijas lauku mūzikas skolu čel-

listu konkurss „Piebalgas pavasaris” 
Dzērbenē, I vieta;

• X lauku mūzikas skolu konkurss 
par Emīla Dārziņa prēmiju. II vieta , 
atzinība;

• Latvijas mākslas skolu konkurss 
„Es esmu”, Atzinība;

• VI Baltijas valstu mūzikas un 
mākslas skolu festivāls. Piedalījāmies 
ar skolotāju gleznām;

• Pabeigta projekta „Jumta reno-
vācija” I kārta „Drempeļsienas res-
taurācija”;

• Regulāri koncerti un izstādes Ces-
vainē, Lizumā Aizkrauklē u.c.

Skolas kopējie izdevumi Ls 100368; 
no tiem:

• valsts dotācijas skolotāju algām 
Ls  68381

• rajona piešķirtie līdzekļi Ls 
27487;

• vecāku līdzfinansējums Ls 3500.
Komunālie pakalpojumi
Pašvaldība organizē iedzīvotājiem 

komunālo pakalpojumu sniegšanu - 
ūdensapgādi, siltumapgādi, sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu un note-
kūdeņu savākšanu.

Centralizētā ūdensapgāde, notekū-
deņu savākšana, siltumapgāde ir orga-
nizēta pašvaldības centrā – Cesvainē, 
atkritumu savākšanu nodrošina visā 
pašvaldības teritorijā. Šos komunālos 
pakalpojumus sniedz divi uzņēmumi 
– SIA  
"Cesvaines komunālie pakalpojumi" un 
SIA “Cesvaines siltums”. 

Joprojām nozares problēma ir iedzī-
votāju zemā maksātspēja, tāpēc abos 
uzņēmumos ir maksājumu parādi, ar 
kuriem regulāri tiek strādāts, cenšoties 
tos novērst.

Lai uzlabotu norēķinu par komunā-
lajiem pakalpojumiem sistēmas precizi-
tāti, 2007.gadā pilsētas daudzdzīvokļu 
mājām tika uzstādīti centrālie ūdens un 
siltuma daudzuma skaitītāji.

Liels pašvaldības projekts, kas ir 
iesācies 2005.gadā, ir ūdenssaimnie-
cības sistēmas sakārtošanas projekts, 
kuru īstenojot iedzīvotāji saņems la-
bas kvalitātes ūdeni. Projekts notiek 
trīs kārtās. Pirmajā kārtā tika paredzēta 
daļēja ūdensvada tīklu nomaiņa, jauna 
kanalizācijas kolektora izbūve, otrajā 
– atdzelžošanas iekārtu izbūve, trešajā 
– attīrīšanas ietaišu izbūve. Projektu 

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007. gada publiskais pārskats
veidojušas iepirkuma komisiju šo ie-
stāžu iepirkumu izdarīšanai.

1.4. Padotībā esošās iestādes
Pašvaldības funkciju realizācijai 

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 
dome ir izveidojusi šādas pašvaldības 
iestādes:

• Cesvaines vidusskolu;
• Cesvaines mūzikas un mākslas 

skolu;
• Cesvaines pilsētas ar lauku terito-

riju vispārējās pirmsskolas izglītības 
iestādi;

• Cesvaines kultūras namu;
• Cesvaines bibliotēku;
• Cesvaines pilsētas ar lauku terito-

riju Kraukļu bibliotēku;
• Cesvaines pilsētas ar lauku terito-

riju dzimtsarakstu nodaļu;
• Cesvaines pilsētas ar lauku terito-

riju bāriņtiesu;
• Cesvaines sociālās aprūpes cen-

tru.
2. Iestādes darbības rezultāti

2.1. Pārskata gada galvenās prio-
ritātes un to īstenošana

2.1.1.Izglītība
Izglītība ir pašvaldības galvenā 

prioritāte, kurai arī finanses no bu-
džeta tiek tērētas visvairāk – 75% 
no visiem izdevumiem, un izglītības 
procesa normalizēšana pēc 2002.gada 
5.decembra ugunsgrēka savu aktualitāti 
nav zaudējusi. Stāvoklis ir uzlabojies, 
jo 2007.gada 1.septembrī tika atklāta 
jaunās skolas pirmā kārta. Ir ielikti 
pamati sporta zālei un saimniecības 
blokam. Pašvaldība atcēla ārkārtas 
stāvokli izglītībā. Normāls mācību 
process ir nodrošināts pamatskolas un 
vidusskolas klasēs. Sākumskola sa-
spiestos, daļēji apmierinošos apstākļos 
strādā vispārējās pirmsskolas izglītības 
iestādes telpās. 

Kopumā skolas būvniecības projek-
tā (ieskaitot projektēšanu) līdz šim ir 
ieguldīti Ls 4 338 083, no kuriem Ls 
230 373 ir pašvaldības daļa, no tās Ls 
200 000 ir aizņēmums.

Tā kā valsts nav ieguldījusi visu 
savu saistību daļu, 2008. gada sākumā 
būvētājiem par paveiktajiem darbiem 
nebija samaksāts Ls 1 529 710. Valsts 
gan paredzēja Ls 913 301, lai daļēji 
segtu šo summu. 2008. gada pašval-
dībai kopā ar valsts pārstāvjiem būs 
jāvienojas par atlikušās trūkstošās 
daļas samaksas līdzekļiem un kārtību. 
Līdz publiskā pārskata apstiprināšanai 
parāds bija sarucis līdz Ls 610309.

Pašvaldības teritorijā 2007. gadā 
atradās 4 izglītības iestādes – Cesvai-
nes vidusskola, Cesvaines pilsētas ar 
lauku teritoriju vispārējās pirmsskolas 
izglītības iestāde, Cesvaines mūzikas 
un mākslas skola un Cesvaines in-
ternātskola. Visas, izņemot Cesvaines 
internātskolu, ir Cesvaines pašvaldības 
pakļautības iestādes. 

Cesvaines vidusskola
Cesvaines vidusskola ir Cesvaines 

pilsētas ar lauku teritoriju domes pa-
kļautībā esoša vispārējās vidējās izglī-
tības iestāde, kura dibināta 1919.gadā. 
Cesvaines vidusskola atrodas dažādās 
ēkās Cesvaines pilsētas teritorijā: 

• sākumskola – pirmsskolas mācību 
iestādē Celtnieku 1;

• pamatskola un vidusskola – jau-
nuzceltajā Cesvaines vidusskolas 1. 
kārtas ēkā Madonas ielā 1;

• sporta zāle – 15 minūšu gājiena 
attālumā no skolas.

2007. gadā uzbūvēta jauna skolas 
ēka pamatskolai un vidusskolai Ma-
donas ielā 1. Skolā mācās bērni un 
jaunieši no 6 pagastiem – 238 zēni un  
227 meitenes, kopā 465 skolēni. Skola 
realizē šādas mācību programmas:
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finansē pārsvarā no Eiropas Kohēzijas 
fonda (74%) un valsts (18%) naudas. 
Pašvaldības un tās uzņēmuma ieguldī-
jums projektā ir apmēram 8%. 

2007.gadā tika daļēji realizēta šī 
projekta pirmā kārta. 2008.gada pava-
sarī atlika atjaunot tikai rakšanas darbu 
rezultātā bojātos segumus – asfaltu, 
bruģi, zālāju.

Pirmās kārtas izmaksas ir Ls 
495 221 (ieskaitot PVN).

2008.gadā paredzēts realizēt pro-
jekta otro kārtu – atdzelžošanas ietai-
šu izbūvi. Tās izmaksas ir 1 475 668 
eiro (ieskaitot PVN) jeb aptuveni Ls 
1 033 000.

Trešajai kārtai, tas ir, attīrīšanas 
ietaišu būvei, realizācijas termiņš ir 
līdz 2009.gada beigām un pašlaik, 
2008.gada jūnijā, ir noslēgusies ie-
pirkuma procedūra, kurā piedāvātās 
būvniecības izmaksas ir aptuveni 
1 887 000 eiro (ieskaitot PVN).

Pašvaldība devusi galvojumu pa-
švaldības SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi” Ls 80 000 kredīta ņem-
šanai un garantējusi, ka projektā vēl 
ieguldīs Ls 100 000. Lai gan izmaksas 
katru gadu pieaug, ņemot vērā pašval-
dības budžeta iespējas, kā arī to, ka 
pašvaldības ņemtā daļa būs jāatmaksā 
iedzīvotājiem caur tarifiem, lielākus 
ieguldījumus šai projektā pašvaldībai 
uzņemties ir problemātiski.

Nozīmīgs ir arī atkritumu saimniecī-
bas sakārtošanas projekts, kura ietvaros 
jauna reģionālā atkritumu poligona at-
vēršana Litenē notika 2008.gada feb-
ruārī. Līdz 2008.gada beigām tiks 
rekultivēta pašreizējā atkritumu iz-
gāztuve „Miķelēnos”. Pašvaldības 
iepirkuma rezultātā ir noteikta firma, 
kas savāks atkritumus pilsētā un lauku 
teritorijā. Pašsaprotami, ka jaunā at-
kritumu vākšanas sistēma būs dārgāka 
– piedāvātais atkritumu savākšanas un 
transportēšanas tarifs ir Ls 5,42 (bez 
PVN) par kubikmetru un pie tā vēl 
jāpierēķina noglabāšana poligonā, ko 
sabiedrisko pakalpojumu regulators ir 
noteicis Ls 4,96.

Cesvainē ir izbūvētas 12 vietas, kur 
atradīsies dalīto atkritumu savākša-
nas punkti, atkritumu ražotājiem (tai 
skaitā iedzīvotājiem) būs iespējams 
atkritumus novietot šajos punktos un 
nešķiroto atkritumu konteineros pie 
savām mājām. 

Arī šis, tāpat kā iepriekšējais, 
projekts ir Vides projekts ar Eiropas 
Savienības līdzfinansējumu. Projekta 
izmaksu lielāko daļu sastāda Eiropas 
Savienības līdzekļi, tomēr apmēram 
15% izmaksu sedz pašvaldība. Pro-
jektā iesaistītās pašvaldības nodibināja 
SIA „Alba 5”, kas realizē šo projektu. 
Pašlaik pašvaldība galvojusi SIA 
„Alba 5” kredīta ņemšanai Ls 11 410, 
un 2007.gadā pašvaldība paņēmusi 
aizņēmumu Ls 43 960 atkritumu sa-
imniecības attīstībai.

Kultūra
Kultūras jomā Cesvaine jau izsenis 

bijusi atpazīstama ar savu pili un dau-
dziem pašdarbības kolektīviem – kori, 
deju kolektīviem, teātri, folkloras 
kopu, tagad arī senioru ansambli un 
deju kopu. Populāras ir bibliotēkas, 
kas atrodas Cesvainē un Kraukļos.

Cesvaines pils
Cesvaines pils ir Latvijas valsts na-

cionālā kultūras vērtība, kura atrodas 
Cesvaines pašvaldības īpašumā. Pils 
un tās teritorija ir publiski pieejams 
objekts, tā ir apskatāma ekskursantiem. 
Līdz jaunās Cesvaines skolas būvniecī-
bas noslēgumam daļēji pils ēkā (krei-
sajā spārnā) bija izvietotas vidusskolas 
vecākās klases. Šai ēkas daļai ir uzlikts 
pastāvīgs jumts, veikts iekštelpu kos-
mētiskais remonts un atjaunoti dūmeņi. 
2007.gadā, pēc jaunās skolas 1.kārtas 

nodošanas ekspluatācijā, vidusskola 
pils telpas atstāja, un ēkas kreisajā 
spārnā izvietojās Cesvaines mūzikas 
un mākslas skolas mūzikas nodaļa.

Ar mērķi turpināt lielā torņa un citu 
pils daļu jumta atjaunošanu pašvaldī-
ba iesniedza pieteikumus finansējuma 
saņemšanai no Valsts Kultūras piemi-
nekļu aizsardzības inspekcijas Kultūras 
pieminekļu izpētes, glābšanas un res-
taurācijas programmas, Valsts Kultūr-
kapitāla fonda. Piešķirtais finansējums 
tika izmantots pils lielā torņa dekora-
tīvo elementu (balustrāde) un blakus 
esošā kāpņu tornīša atjaunošanai.

2007. gadā paveiktie darbi pils kom-
pleksa atjaunošanā:

• pabeigta pils labā spārna jumta 
atjaunošana;

• pabeigta pils liela torņa dekoratīvo 
elementu atjaunošana;

• lielajam tornim ielikti jauni logi 
un durvis;

• 40% no kopējā apjoma nomainīts 
pagaidu jumta segums pils centrālajā 
daļā;

• veikta daļēja bojātās elektroinstalā-
cijas nomaiņa pils labā spārna telpās;

• pēc VUGD priekšrakstiem remon-
tētas bojātās apkures ierīces;

• papildinātas ugunsdrošības un vi-
deonovērošanas sistēmas pils centrālajā 
daļā un labajā spārnā;

• atjaunoti grīdas segumi pils kreisā 
spārna /mūzikas skolas/ telpās.

2007.gadā pils un kompleksa ēku 
atjaunošanai izmantoti šādi līdzekļi:

• no Valsts Kultūrkapitāla fonda pils 
lielā torņa atjaunošanas darbiem– Ls 
5000;

• no Valsts kultūras pieminekļu aiz-
sardzības inspekcijas lielā torņa balus-
trādes atjaunošanai – Ls 13000;

• No pašvaldības budžeta – 
– pils lielā torņa logu un durvju uz-

stādīšanai – Ls 3300,
– pils lielā torņa dekoratīvo elemen-

tu atjaunošanai – Ls 19520,
– pašvaldības kredīts pils labā spār-

na jumta atjaunošanai – Ls 134 132.
Cesvaines pils telpās aizvadītajā 

gadā tika izvietotas vairākas jaunas, 
no Cesvaines un Madonas muzeja 
fondiem veidotas ekspozīcijas un 
paplašināti ekskursiju maršruti. Pils 
apmeklētāju skaits 2007.gadā bija ap-
mēram 12 700.

Nākošā, 2008.gada prioritātes jop-
rojām ir līdzīgas. Tās ir:

• Iesākto projektu pabeigšana –  
– pils lielā torņa nodošana eksplua-

tācijā un atvēršana apmeklētājiem,
– labā spārna jumta atjaunošanas 

darbu nodošana ekspluatācijā,
– iesākto darbu pabeigšana Tējas 

namiņā un Sūkņu mājā,
• atjaunotā labā pils spārna izman-

tošanas mērķu fiksēšana;
• mazā kāpņu tornīša jumta atjau-

nošana;
• pils apkārtnes ainavas pilnveido-

šana;
• jaunu projektu izstrāde un dažādu 

investīciju piesaiste visām pils kom-
pleksa daļām.

Pašvaldība pils atjaunošanai ir 
ņēmusi divus kredītus un pašlaik tos 
atmaksā (viens no kredītiem beidzas 
jau 2009.gadā).

Lai risinātu Cesvaines kā tūristu 
bieži apmeklētas vietas un Cesvaines 
pils kā muzeja nozīmi, kā arī pils apsa-
imniekošanas jautājumus, ir paredzēts 
izveidot Cesvaines tūrisma aģentūru. 
Turpināsies pils, parka un pārējās 
Cesvaines daļas labiekārtošana un ap-
zaļumošana.

Cesvaines kultūras nams 
Kultūras namā visu gadu darbojās 

četri pašdarbības kolektīvi – jauktais 
koris „Cesvaine”, folkloras kopa 
„Krauklēnieši”, vidējās paaudzes deju 

kolektīvs, tautas teātris. Savu darbību 
kā atsevišķs kolektīvs pārtrauca vecā-
kās paaudzes deju kolektīvs, savukārt 
darbību uzsāka dāmu deju grupa „Ka-
menes”. Kultūras namā vēl darbojās 
pašfinansējoši kolektīvi: bērnu deju 
grupa „Ritms un hip-hop”, senioru 
vokālais ansamblis „Virši”, jauniešu 
deju grupa „Ex-style”. Gada laikā paš-
darbības kolektīvi kopā bijuši daudzos 
izbraukumu pasākumos – koncertos, 
izrādēs, festivālos, uzaicināti pārraidei 
televīzijā, filmēties filmā „Likteņa 
līdumnieki”, ārzemju koncertos. Ska-
tēs un konkursos kolektīvi ieguvuši 
godalgotās vietas. Kopā pašdarbības 
kolektīvos darbojas vairāk nekā 180 
dalībnieki. 

Gada laikā kultūras nama darbinie-
ki noorganizējuši 20 pasākumus un 
sadarbībā ar citām organizācijām vai 
iestādēm - 6. Kultūras nama rīkotos 
pasākumus apmeklējuši apmēram 4800 
cilvēku. Kultūras namā regulāri mēģina 
arī Cesvaines vidusskolas pašdarbības 
kolektīvi – dramatiskais, deju kolektī-
vi, ansamblis, notiek mēģinājumi pirms 
pasākumiem.

  Cesvaines bibliotēka 
Bibliotēkas pirmsākumi meklējami 

1921. gadā, kad nodibināta Cesvaines 
Kultūras biedrība. Šai biedrībai bijusi 
sava bibliotēka ar 531 sējumu.

Cesvaines bibliotēka ir Cesvaines 
pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības 
kultūras, izglītības un informācijas 
iestāde, kuras bezmaksas un maksas 
pakalpojumus ir tiesības bez ierobe-
žojumiem izmantot visiem Cesvaines 
pilsētas un tās lauku teritorijas ie-
dzīvotājiem, kā arī jebkuram citam 
bibliotēkas lietotājam. Lietotāju vidū 
ir iedzīvotāji no Sarkaņu, Dzelzavas, 
Liezeres pagasta. Bibliotēka atvērta 
lasītājiem katru darba dienu no plkst. 
9°° līdz 17°°, sestdienās no10°° līdz 
14°°. Vasarā sestdienās bibliotēka ir 
slēgta.

2007. gadā Cesvaines bibliotēka 
veiksmīgi turpinājusi savu darbību kā 
vietējas nozīmes publiska bibliotēka, 
kurā ir 4 nodaļas: abonements, bērnu 
literatūras nodaļa, lasītava un sabied-
riskais interneta pieejas punkts (SIPP). 
Bibliotēka ir apmeklēta, jo sniegtie pa-
kalpojumi ir pietiekoši daudzveidīgi. 
Lielākā daļa apmeklētāju ir bērni un 
jaunieši, kuri šeit ne tikai lasa grāma-
tas, žurnālus, bet arī, izmantojot uzziņu 
literatūru, gatavo mājas darbus, ar galda 
spēlēm, puzlēm, konstruktoriem, sav-
starpējām sarunām pavada brīvo laiku, 
izmanto iespēju strādāt pie datoriem ar 
interneta pieslēgumu. Visiem lasītavas 
apmeklētājiem ir iespēja paskatīties 
kādu TV raidījumu vai klausīties 
mūziku.

2007. gadā uz 5 gadiem bibliotēku 
akreditējusi Latvijas Republikas Kul-
tūras ministrija. Bibliotēkā saglabāta 
jau pirms vairākiem gadiem aizsāktā 
grāmatu fonda komplektēšanas politi-
ka. Joprojām noteicošais ir mūžizglī-
tības iespēju veicināšana, papildinot 
nozaru literatūras fondu, un lasītāju 
nodrošināšana ar kvalitatīvu jaunāko 
daiļliteratūru. Veiksmīgi piedalījāmies 
Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) 
rīkotajos konkursos.

Cesvaines pilsētas un tās lauku te-
ritorijā dzīvo 3356 iedzīvotāji. 2007. 
gadā bibliotēkas lietotāji bija 1004. 
Viņi bibliotēku apmeklējuši 15567 
reizes, saņemot 28722 grāmatas un 
citus dokumentus. 2007. gada noslē-
gumā Cesvaines bibliotēkas krājumā 
atradās 29469 grāmatas, vēl bez tam 
3925 žurnāli un laikraksti.

Regulāri – reizi divos mēnešos, 
grāmatu bāzē „L-Grāmata” iegādājam 
jaunās grāmatas. Šo grāmatu saraksti 
tiek izvietoti bibliotēkā un domes ēkā. 

Lai apmeklētāji labāk varētu orientēties 
grāmatu klāstā un citos bibliotēkas pa-
kalpojumos, 2007. gadā ir izgatavotas 
jaunas, gaumīgas norādes abonementā 
un bērnu literatūras nodaļā, jauni infor-
mācijas un reklāmas stendi, kur, tikko 
ieejot bibliotēkā, var iepazīties ar tās 
lietošanas noteikumiem, jaunāko grā-
matu, žurnālu un laikrakstu sarakstiem, 
informāciju par pasākumiem bibliotēkā 
un citās iestādēs.

Eiropas projektu ietvaros 2007. 
gadā divas reizes bibliotekāres ir biju-
šas augsta līmeņa datorkursos, pēc tam 
bez maksas mācījušas vairāk nekā 20 
bibliotēkas lietotājus datorprasmēs. ES 
atbalstītā projekta „Publiskie interneta 
pieejas punkti Madonas rajona pašval-
dībās” ietvaros 2007. gadā saņemti 4 
jauni datori, datormēbeles, multifunk-
cionālā iekārta, datortelpa aprīkota ar 
signalizāciju.  

Aizvadītajā gadā ar Bila un Melin-
das Geitsu atbalstu bibliotēkā ierīkota 
ātrāka interneta piegāde no SIA „Telia 
Latvija”, paplašināts iekšējais lokālais 
tīkls. 2007. gadā veiksmīgi piedalījā-
mies VKKF rīkotajos projektu konkur-
sos “Bērnu žūrija”, “Jaunu grāmatu un 
citu izdevumu iegāde publiskajām 
bibliotēkām”, kā arī „Pirmā tikšanās 
ar bibliotēku”.

2007. gadā bibliotēkai no Cesvaines 
pašvaldības budžeta piešķirti 39025 
lati, no maksas pakalpojumiem iekasēti 
269 lati, sponsorējumi – 150 lati. Grā-
matu iegādei izlietoti 2306 lati, preses 
iegādei 2007. gadā – 1661 lats.

Iestādē 2007. gadā bija 4 biblio-
tekārie darbinieki un 1,5 tehnisko 
darbinieku slodzes, kā arī 1 darbinieks 
Nodarbinātības valsts aģentūras projek-
ta ietvaros.1 bibliotekārais darbinieks 
ir ar augstāko bibliotekāro izglītību, 1 
– ar augstāko latviešu valodas filologa 
izglītību, 1 – ar vidējo bibliotekāro iz-
glītību un 1 - 2007./2008. māc. gadā 
sākusi studēt programmā „Bibliotēkzi-
nātne un informācija” Latvijas Kultūras 
koledžā Rīgā.

Bibliotēkas darbinieki regulāri ap-
meklē informatīvos seminārus Madonas 
rajona bibliotēkā, kā arī izmanto citas 
iespējas tālākizglītībā (kursi, semināri, 
konferences). Informāciju par aktivitā-
tēm bibliotēkā iedzīvotāji var iegūt gan 
pie informācijas stendiem bibliotēkā un 
domē, gan vietējā laikrakstā „Cesvaines 
Ziņas”, gan rajona laikrakstā „Stars”. 
Pasākumiem tiek veidotas afišas un 
izvietotas arī vidusskolā, pilsētas 
centrā, pirmsskolas bērnu iestādē, kul-
tūras namā. Bez tam tiek uzaicināti arī 
cilvēki individuāli, uzrunāti attiecīgo 
vecumu skolēni klasēs.

2008. gadā turpināsim veco grāmatu 
norakstīšanu, grāmatu fonda pievieno-
šanu automātiskajai sistēmai „Alise”, 5 
jauni datori pavasarī gaidāmi no Bila 
un Melindas Geitsu fonda. Sakarā ar 
to jau 2008. gada sākumā atjaunota 
elektroinstalācija. Joprojām svarīgi ir 
2008. gadā atrast līdzekļus (~ 30 tūk-
stoši latu) pagājušā gadsimta 50. gadu 
sākumā liktā jumta un tā konstrukciju 
nomaiņai. 

Kraukļu bibliotēka
Kraukļu bibliotēkas juridiskais 

statuss – Cesvaines pilsētas ar lauku 
teritoriju pašvaldības bibliotēka. Tajā 
strādā viens darbinieks. Par Kraukļu 
bibliotēkas dibināšanas gadu tiek uz-
skatīts 1908.gads, kad tiek dibināta 
Kraukļu bibliotēkas biedrība ar savu 
namu, skatuves iekārtu, 30 biedriem un 
788 sējumiem. (Izraksts no Konversā-
cijas vārdnīcas 1933./34.gads).

2007.gada 9.maijā bibliotēka pārcē-
lās uz jaunām telpām Kraukļu skolā, 
kur bibliotēkai ir savs nams, skatuve, 
šodien ir 76 lasītāji un fondā ir aptuveni 
7 tūkstoši grāmatu. Kraukļu bibliotēkas 

misija – iekļauties tālākajā sabiedrības 
informācijas procesā, piedāvāt un no-
drošināt ar informāciju Cesvaines pilsē-
tas un tās lauku teritorijas iedzīvotājus, 
kā arī nodrošināt ikvienam kulturālu, 
saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Kraukļu bibliotēka akreditēta 
2007.gada 27. septembrī – līdz 
2012.gadam. Bibliotēkas lietotāju 
skaits ir palielinājies, jo bibliotēka pār-
cēlās uz jaunām telpām un ir interneta 
pieslēgums, kas nebija vecajā ēkā. Sa-
mazinājies ir iespieddarbu izsniegums, 
jo arī lasīt gribētāju skaits ir samazinā-
jies. Jaunāka gadagājuma cilvēki, kā arī 
jaunieši sev nepieciešamo informāciju 
cenšas sameklēt internetā. Ja nepie-
ciešama palīdzība, bibliotekārs nekad 
to neatsaka.

Kraukļu bibliotēkas budžets ir attīs-
tību veicinošs un nodrošina bibliotēkas 
uzdevumu izpildi. 2007. gadā lielākie 
bibliotēkas budžeta līdzekļi tika no-
virzīti remontdarbiem un materiāliem, 
lai varētu pabeigt 2006.gadā iesāktos 
remontus Kraukļu skolā.

Lielākie pasākumi 2007.gadā:
• Vislabāk par bibliotēkas publicitā-

ti, nozīmi varēja spriest pēc bibliotēkas 
pārcelšanās talkas, kura notika 2.aprīlī, 
un pēc atklāšanas pasākuma 9.maijā, 
uz kuru tika aicināts ikviens. Šie pa-
sākumi pierādīja to, ka pašvaldība nav 
veltīgi tērējusi līdzekļus Kraukļu skolas 
remontdarbos, jo pateicība un prieks 
bija to cilvēku acīs, kas atnāca uz šiem 
pasākumiem, kā arī tiem lietotājiem, 
kas nāca uz bibliotēku pēc tam.

• Otrais pasākums „Piedzīvosim Jā-
ņus!” bibliotēkā notika 16. jūnijā kopā 
ar folkloras kopu „Krauklēnieši”. Sa-
nāca neliels dziedāt gribētāju pulks un 
ar dziesmām tika ieskandināti vasaras 
saulgriežu svētki.

• Tematiskās izstādes, kopā 24 
dažādas.

• Kraukļu skolā, kur atrodas arī 
bibliotēka, Cesvaines kultūras nams 
rīkoja teātra izrādi un pēc tam balli, 
kas notika jūlija pēdējā svētdienā pēc 
Ķinderu kapu svētkiem. Līdz šim katru 
gadu šis pasākums notika Kraukļu tau-
tas namā, bet kopš 2007. gada tas notiks 
Kraukļu skolā, kas tagad tiek dēvēta par 
„Kraukļu kultūras centru”.

Sociālā nodrošināšana
Sociālās aprūpes centrs 
Cesvaines sociālās aprūpes centrā ir 

divas struktūrvienības: pansionāta un 
ambulances, kur katrai vienībai ir savs 
finansējums un darbības funkcijas.

2007.gada 15.augustā Cesvaines pil-
sētas ar lauku teritoriju dome nolēma 
mainīt pašvaldības iestādei „Cesvaines 
veselības un sociālās aprūpes centrs” 
nosaukumu pret „Cesvaines sociālās 
aprūpes centrs” un apstiprināja Cesvai-
nes sociālās aprūpes centra nolikumu.

Cesvaines sociālās aprūpes centrs 
(pansionāts) ir domes iestāde, kas veic 
Cesvaines pilsētas un Cesvaines lauku 
teritorijas, kā arī blakus pašvaldību 
(Sarkaņu pagasta) dzīvojošo iedzī-
votāju, pamatā invalīdu un personu 
bez piederīgajiem, aprūpi. Sociālās 
aprūpes centrā uz 2007.gada 1.janvāri 
ir 20 klientu vietas. 

Vidēji pansionātā 2007.gadā uzturē-
jās 19 klienti, no tiem: 11 sievietes un 
8 vīrieši, vidējais vecums 73,1 gadi, no 
tiem sievietēm – 79,4 gadi, vīriešiem 
– 66,7 gadi.

2007.gadā pansionātā mirušas 3 per-
sonas, kuru mūža vidējais ilgums bija 
85,6 gadi, no tām visas sievietes. 

Ambulances uzdevums bija sniegt 
iespējamos medicīniskos pakalpojumus 
(acu ārsts), kā arī telpu iznomāšanu ju-
ridiskām un fiziskām personām (ārstu 
privātprakses – dr. Audže, dr. Iraida, 
SIA „Cesvaines aptieka”, „Mārtiņro-
zes”).
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Pansionāta uzturēšanai 2007. gadā 
tika izlietoti 83996 Ls (tai skaitā ka-
pitālieguldījumi 5115 Ls), vai vidēji 
365,19 Ls mēnesī uz vienu klientu. 
Ambulances uzturēšanai tika izlietoti 
8868 Ls.

2007.gadā pansionātā bija 13,2 
amata vietas un strādāja 12 darbinieki. 
Ambulancē bija 1,25 amata vietas un 
strādāja 3 darbinieki.

Aizvadītajā – 2007. gadā ievērojami 
uzlabojies pansionāta klientu labklājī-
bas un aprūpes līmenis. Par to liecina 
šādi fakti:

• pasūtīti laikraksti „Stars”, "Lat-
vijas Avīze" un žurnāls „Praktiskais 
Latvietis”;

• veikts kosmētiskais remonts un 
labiekārtotas dzīvojamās istabas;

• veikts kosmētiskais remonts iz-
olatorā;

• piebūves koridora un vecās slim-
nīcas daļas koridora kosmētiskais 
remonts;

• veikts personāla garderobes kos-
mētiskais remonts;

• izbūvēts jauns ūdensvads;
• izstrādāts skiču projekts jaunajam 

pansionātam un veikta „Lattelekom” 
ēkas tehniskās ekspertīzes;

• regulāri notiek apkalpojošā perso-
nāla mācības (medicīnas kursi „Mājap-
rūpe”, drošības tehnika un citi).

2007.gadā ambulancē veikti šādi 
darbi:

• restaurētas kāpnes uz 2. stāvu; 
• nomainītas ārdurvis uz pagalmu;
• izbūvēta jauna kanalizācija.
Cesvaines pansionāta darbinieku 

galvenais uzdevums ir nodrošināt 
kvalitatīvu sociālo aprūpi un rehabi-
litāciju, tādēļ:

• strādājošie regulāri paaugstinājuši 
savu kvalifi kāciju, apmeklējot kursus, 
seminārus, ražošanas sanāksmes; 

• organizēti pieredzes apmaiņas 
braucieni uz citiem pansionātiem, 
darbinieki uzņēmuši un dalījušies pie-
redzē ar citu pansionātu darbiniekiem 
– no Mettmanas (Vācija);

• darbinieki un klienti tiek regulāri 
instruēti par darba, vides drošības, 
ugunsdrošības un higiēnas prasību 
ievērošanas nepieciešamību;

• klientiem ar kustības traucēju-
miem ir nodrošināti piemēroti apstākļi 
un atbilstošs aprīkojums, lai viņi justos 
droši un ērti;

• labā, kvalitatīvā stāvoklī tiek uz-
turētas klientiem personīgās higiēnas 
telpas, labiekārtotas, iespēju robežās, 
dzīvojamās istabas (istabiņās ir iegā-
dāti jauni drēbju skapji); 

• liela uzmanība pievērsta telpu vi-
zuālajam noformējumam, lai tas būtu 
atbilstošs gadalaikam, svētkiem;

• ir nodibināti kontakti ar skolām, 
pirmsskolas izglītības iestādi, audzēk-
ņi mūs cenšas iepriecināt ar skaistiem 
koncertiem;

• plānveidīgi klientiem tiek organi-
zēti dažādi pasākumi, jubilejas;

• iespēju robežās klientus iesaistām 
pašaprūpē, teritorijas sakārtošanā (ja 
klients to vēlas);

•  regulāri tiek organizētas sarunas, 
lasījumi par dažādiem tematiem. Ļoti 
iecienīti ir dievkalpojumi, kurus vada 
mācītājs Dāboliņš, tie ir ļoti apmek-
lēti.

Regulāri tiek apkopta un labiekār-
tota apkārtnes apkopšanas un labiekār-
tošanas darbi.

Mērķis ir kvalitatīvi uzlabot klientu 
dzīvi, lai viņi justos sabiedrībā iederīgi, 
nevis atstumti malā. Darba uzlabošanai 
būtu nepieciešams papildināt materiāli 
tehnisko bāzi, bet šis jautājums ir at-
klāts, jo tiek pārbaudītas telpas, kuras 
pārplānojot un pārbūvējot, varētu iz-

mantot sociālās aprūpes centra klientu 
apkalpošanai. Atrisinot jautājumu par 
jaunām telpām, veidotos iespēja ap-
mierināt pieprasījumu pēc jaunām 
klientu vietām un atrisinātos jautājums 
pēc nepieciešamajām telpām pulciņu 
nodarbībām, u. c. veida telpām.

Nepieciešams steidzami iegādāties 
pretizgulējuma matraci, kura cena ir 
ap 500 Ls, jo pansionātā tiek ievietoti 
ļoti slimi cilvēki.

Pozitīvi būtu, ja iestādei būtu jauns 
– savs transports, sekmīgāk risinātos 
jautājums par klientu iesaistīšanu sa-
biedriskajās aktivitātēs, kā arī veik-
smīgāk varētu risināt saimnieciskos 
un organizatoriskos jautājumus.

2008.gadā būtu vajadzīgs veikt 
kosmētisko remontu:

• procedūru telpā;
• apkalpojošā personāla telpā;
• atpūtas istabā.
Jāizstrādā projekts telpu centralizē-

tai apkurei un jāmaina jumts nomaiņa 
pansionāta ēkai. Bet tas viss būs ie-
spējams, ja tiks atrasti papildu līdzekļi 
šiem darbiem.

Cesvaines sociālais dienests
Cesvaines sociālais dienests di-

bināts 2005. gada 15. aprīlī. Iestāde 
darbojas saskaņā ar nolikumu un 
citiem normatīvajiem aktiem. 

Dienesta darbības rezultāti 
2007.gadā:

• Sociālais dienests nodrošināja 
noteikta veida sociālās palīdzības pa-
kalpojumu sniegšanu – materiālu un 
morālu atbalstu ar padomu par tālāku 
rīcību personai, kura nespēj nodrošināt 
sevi un savu ģimeni, kurai ir vēlēšanās 
mainīt savu patreizējo stāvokli.

• Informēja iedzīvotājus par pa-
švaldībā sniegtajiem sociālās palīdzī-
bas pakalpojumiem un to saņemšanas 
kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un 
līdzdarbības pienākumiem sociālās 
palīdzības saņemšanā.

• Iesniegti 10 pieprasījumi valsts 
apmaksāto sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumu piešķiršanai, 2 personas šo 
pakalpojumu ir saņēmušas.

• Ir noslēgti 6 sociālās aprūpes mā-
jās līgumi. Kopumā ir 20 aprūpētāji, 
kas aprūpē mājās 23 cilvēkus.

• Ar 28.septembri par 5 latiem 
paaugstināts atalgojums par sociālo 
aprūpi mājās.

• Sociālās rehabilitācijas funkcijas 
sociālajā dienestā veic psihologs. Pa-
līdzība sniegta 13 bērniem un viņu 
vecākiem.

Sociālā dienesta darbinieku atal-
gojums Ls 12097,31; t.sk. darbinieku 
atalgojumam Ls 9804,16; darba de-
vēja sociālais nodoklis Ls 2353,15. 
Inventāra iegāde Ls 380,39.

Izlietotie naudas līdzekļi sociālajai 
aprūpei kopā Ls 4566,68; t.sk. darbi-
nieku atalgojumam Ls 3720,34; darba 
devēja sociālais nodoklis Ls 846,34.

Pabalstos izmaksāti Ls 17337,86, 
t.sk. garantētā minimālā ienākuma 
pabalstiem Ls4659,15, pārskaitīts 
par komunālajiem maksājumiem Ls 
60,00; sociālās garantijas bez vecāku 
gādības palikušajiem Ls 2682,11; ār-
stēšanās pabalsts Ls 2937,51; pabalsts 
krīzes situācijā izglītībai Ls 271,65; 
pabalsts krīzes situācijā Ls 535,00; pa-
balsts donoriem Ls 402,00; pabalsts 
pēc soda izciešanas ieslodzījuma vietā 
Ls 30,00; pabalsts bērna dzimšanai Ls 
840,00; pabalsts pirmklasniekiem Ls 
840,00; pabalsts zaudējumiem uguns-
grēkā Ls 930,00; apbedīšanas pabalsts 
Ls 736,30; transporta izdevumu kom-
pensācija Ls 136,75; dāvanas ilgdzī-
votājiem un sociālās aprūpes centra 
iedzīvotājiem uz Ziemassvētkiem Ls 
123,00; Ziemassvētku paciņas pašval-

dībā deklarētajiem bērniem, kuri vēl ne-
apmeklē pamatskolu Ls 689,00; pirktie 
sociālie pakalpojumi Balvu pansionātā 
Ls 681,07; sociālās palīdzības funkciju 
nodrošināšanai – Ģimenes atbalsta centrs 
„Zīļuks” – Ls 784,32.

Dienestā strādā trīs darbinieki, no 
tiem divi ar augstāko izglītību. Visas 
trīs sievietes. Vidējais vecums 38 gadi. 
Pa vecuma grupām: līdz 40 gadiem – 2; 
līdz 60 gadiem – 1.

2008.gadā dienests plāno sakārtot 
organizatoriskos dokumentus, saskaņot 
tos ar zonālo valsts arhīvu, palielināt 
darbinieku skaitu un izveidot jaunu 
vienotu struktūrvienību, kas apvienotu 
sociālās aprūpes centra un sociālā die-
nesta funkcijas.

Bāriņtiesa
Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 

bāriņtiesa /turpmāk tekstā bāriņtiesa/ ir 
Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju do-
mes 1997.gada 2. aprīlī izveidota iestāde, 
kas attiecīgās pašvaldības teritorijā kārto 
aizgādnības, aizbildnības, adopcijas un 
bērnu personisko un mantisko tiesību un 
interešu aizsardzības jautājumus, kā arī 
izdara apliecinājumus un pilda citus nor-
matīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Bāriņtiesa 2007. gadā strādāja 5 
locekļu sastāvā, bāriņtiesas sastāvā 
ir izmaiņas, mainījusies bāriņtiesas 
priekšsēdētāja. Ar 2007.gada 1.janvāri 
par Cesvaines pilsētas ar lauku terito-
riju bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēta 
Sarmīte Šķēla, par bāriņtiesas locekli 
– Sarmīte Melle uz pieciem gadiem  
līdz 2011.gada 31.martam. Bāriņtiesas 
locekle Sarmīte Melle norīkota izdarīt 
apliecinājumus un pildīt citus normatī-
vajos aktos noteiktos uzdevumus. 

Bāriņtiesas kompetencē ir šādu jau-
tājumu risināšana:

• Aizbildniecības lietu kārtošana.
• Adopcijas lietu kārtošana.
• Ģimeņu, kurās netiek nodrošināta 

pienācīga bērna aprūpe, pārbaudīšana.
• Aprūpes tiesību atņemšana un at-

jaunošana, prasību iesniegšana tiesā par 
aizgādnības tiesību atņemšanu.

• Domstarpību izšķiršana starp ve-
cākiem, bērnu un vecākiem, bērnu un 
aizbildni, aizbildni un bērna vecākiem.

• nepilngadīgo mantisko interešu no-
drošināšana vai aizstāvība. 

• Bērna personisko interešu aiz-
sardzība.

• Par iespēju ģimenē uzturēties 
bērniem no ārpusģimenes aprūpes ie-
stādēm.

Bāriņtiesa regulāri sadarbojas ar 
sociālo dienestu un psihologu darbā ar 
ģimenēm, lai pēc iespējas bērni paliktu 
ģimenē un bāriņtiesa darbībā neno-
nāktu līdz aprūpes tiesību atņemšanai 
vecākiem.

Jāturpina darbinieku kvalifi kācijas 
paaugstināšana, apmeklējot kursus.

Dzimtsarakstu nodaļa
Civilstāvokļa aktu reģistrāciju pa-

švaldības administratīvajā teritorijā veic 
dzimtsarakstu nodaļa. Dzimtsarakstu no-
daļas pārziņa pienākumus darbu apvie-
nošanas kārtībā veic domes sekretāre.

2007. gadā reģistrēta 30 bērnu dzim-
šana un 45 iedzīvotāju miršana. Kopā 
pašvaldībā reģistrētas 12 laulības, no tām 
3 – dzimtsarakstu nodaļā, pārējie laulību 
reģistrējuši Cesvaines evaņģēliski lute-
riskajā draudzē un Cesvaines Romas 
katoļu draudzē. Līdz šim nodaļa izman-
toja lielo domes zāli, 2005.-2006.gadā ar 
domes budžeta līdzekļiem ceremonijām 
tika izremontēta telpa, kurai ielikti jauni 
logi, izgatavots ceremonijām piemērots 
galds, ar dizainera palīdzību veidots ko-
pējais telpas noformējums. Pateicoties 
Cesvaines mūzikas skolas pedagogiem, 
tiek nodrošināts muzikālais pavadījums, 

kāzu viesiem tiek ieteikts apmeklēt 
Cesvaines pili, pils parku.

Vide
Labiekārtošanas nodaļa
Labiekārtošanas nodaļā 2007. gadā 

bija 6,5 amata vietas : nodaļas vadītāja, 
1 strādnieks, 1 traktorists – strādnieks, 
kurš darbu uzsāka 2007. gada 1.jūnijā 
un 4 sētnieki. Sētnieki kopa Cesvaines 
pilsētas galvenās ielas, kopā: ietves 
– 3636 m2 , ielu braucamo daļu – 3022 
m2 un zaļo zonu – 9853 m2, kā arī Ces-
vaines Baznīcas kapus 2,14 ha platībā. 
Darba algās nodaļas darbiniekiem iz-
maksāti Ls 13035,50.

Labiekārtošanā nodarbināts 1 mērķ-
grupas bezdarbnieks subsidētā nodarbi-
nātības pasākuma ietvaros un izlietoti 
Ls 2531,44, t. sk. no Nodarbinātības 
valsts aģentūras – Ls1800,00 un no 
labiekārtošanas budžeta – Ls 731,44. 
Algotajos pagaidu darbos nodarbināti 
34 bezdarbnieki, kuriem kopā izmak-
sāts darba algās Ls 4760,00, t. sk. no 
NVA līdzekļiem, Ls 4080,00, bet no 
pašvaldības līdzekļiem – Ls 680,00. 

Bezdarbnieki strādāja Cesvaines 
pilsētas un lauku teritoriju sakopšanas 
darbos: 

• krūmu un atvašu ciršana Veiden-
bauma, Madonas, Pils, Brīvības, Bērzu, 
Rīgas, Raiņa, Baznīcas, A. Vītola, A. 
Saulieša ielas malās, apvedceļa malās, 
pie vecās dispečeru ēkas Rūpnīcas ielā, 
Kraukļu centra ceļa malās, Cesvaines 
parkā; 

• nocirsto atvašu un nozāģēto koku 
zaru dedzināšana ielu, ceļu malās un 
Cesvaines parkā; 

• puķu dobju un košumkrūmu ap-
dobju uzrakšana, puķu un košumkrūmu 
stādīšana, ravēšana;

• nobirušo lapu grābšana un aiz-
vešana;

• Cesvaines parka celiņu kaplēšana 
un grābšana;

• Pils, Veidenbauma, Rīgas, Baznī-
cas, Raiņa, Brīvības ielu malu, galveno 
parka celiņu malu, Kraukļu centra zā-
lienu appļaušana. 

Vasaras brīvlaikā, no 15. jūnija līdz 
15.augustam, 8 skolēni ar NVA norīko-
jumiem, strādāja Cesvaines parkā vācot 
un dedzinot zarus, līdzinot, kaplējot un 
slaukot celiņus, grābjot un savācot no-
pļauto zāli. Bērni strādāja arī Brāļu 
kapos, celiņu kaplēšanas, grābšanas 
un citos pilsētas teritorijas sakopšanas 
darbos. Kopējais finansējums - Ls 
1120,00, no kuriem: NVA fi nansējums 
– Ls 560,00, labiekārtošanas budžeta 
fi nansējums – Ls 560,00.

Nodaļas darbam iegādāts inventārs 
un saimniecības preces par Ls 946,63. 
Organizēta Ķinderu kapu kopšana visu 
gadu, kopā 12 ha platībā, noslēdzot lī-
gumu ar SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi” par Ls 3050,04. Kārz-
dabas un Stradukalna kapu sakopšana 
tiek organizēta 2 reizes vasaras sezonā, 
slēdzot vienreizēju darba līgumu, jūni-
jā par Ls 120,00 ar privātpersonu un 
izmantojot bezdarbnieku darbu, kuri 
līdzdarbojas sabiedriskajos darbos.

Organizēta regulāra atkritumu sa-
vākšana un nogādāšana atkritumu 
glabātuvē “Miķelēni”. Gadā savākti 
un aizvesti atkritumi par Ls 991,39.

Regulāri pļauts zāliens stadionā, 
leģionāru kapos, puķu dobēs pie avīžu 
kioska, domes ēkas, pils un domes 
stāvlaukuma dobē iestādītas puķes un 
košumkrūmi par Ls 400,35.

Cesvaines pilsētas apstādījumos 
un Cesvaines Baznīcas kapos kopējā 
pļaujamā plātība – 32372 m2. Vasaras 
sezonā zāle pļauta ar domei piederošo 
traktoru TTR 4400, zāles pļāvēju un 
sekoru.

Organizēta Kraukļu skolas ap-

kārtnes sakopšana – zāles pļaušana, 
celiņu kaplēšana, ceļmalu kopšana, 
dzīvžoga cirpšana, atvašu, krūmu un 
bojāto koku izzāģēšana, savākšana un 
zaru dedzināšana.

Vāktas un aizvestas no pilsētas 
centra kritušās lapas, zari un citi atkri-
tumi, nostrādājot 124 stundas. Kapos 
pievesti 38 m3 smilts. Kraukļu skolas 
apkārtnes labiekārtošanai pievesti 30 
m3 augsnes. Labiekārtošanas nodaļa 
aktīvi piedalījās sabiedriskā projekta 
„Mīlas taka” veidošanā Sulas upes 
gravā, kā arī veikti citi darbi par sum-
mu Ls 2041,77. Gadā labiekārtošanas 
nodaļā kopā izlietoti Ls 81763,83.

Lai gan 2007.gadā ievērojami pie-
auga ceļu fonda fi nansējums, 2008. 
gadā tas ir paredzēts līdzīgs. Tomēr 
bez ikdienas uzturēšanas un kopšanas 
darbiem, kas notiek katru gadu pilsē-
tas ielās un lauku ceļos, varēs veikt arī 
citus darbus. 

Ir plānots pabeigt izvietot norādes 
uz lauku mājām, turpināt sakārtot ap-
gaismojumu pilsētā. Ir paredzēts labot 
lauku ceļus un mūsdienīgi sakārtot at-
sevišķas vietas pilsētā – pāreju pār 
ūdenskrātuvei pie pirmsskolas izglī-
tības iestādes un skvēru starp kultūras 
namu un bibliotēku. 

Jāturpina maksāt ceļu kopšanas 
traktora līzingu un kredītu ietvei pie 
jaunās skolas. Tie ir Ls 75 000, kas 
ietilpst skolas būvniecības kredītā. Pa-
redzēta līdzdalība laukumu veidošanā 
pie Madonas slimnīcas. 

Būvvalde 
Madonas rajona vietējo pašvaldību 

apvienotā būvvaldē 2007.gadā ir:
• iesniegti 230 būvniecības pie-

teikumi, un reģistrēta 21 vienkāršotās 
renovācijas un rekonstrukcijas aplie-
cinājuma karte;

• izsniegtas 104 būvatļaujas 
(2006.gadā 106); 

• pieņemta ekspluatācijā 91 būve, 
no tām 16 par valsts un pašvaldību 
līdzekļiem, 35 būves ir jaunbūves;

• par atkārtotu būvju pieņemšanu 
ekspluatācijā sagatavoti 116 akti;

• izsniegtas 67 izziņas (2006 
- 93);

• sastādīti 26 pārbaudes akti;
• sastādīti 4 administratīvie pār-

kāpumu protokoli par nelikumīgo 
būvniecību;

• uzlikta soda nauda 200 Ls ap-
mērā.

No Cesvaines pilsētas ar lauku 
teritoriju ir iesniegti 22 pieteikumi 
būvniecībai, akceptēti 9 būvprojekti 
un saskaņotas 4 apliecinājuma kartes. 
Izsniegtas 8 būvatļaujas, ekspluatācijā 
pieņemti 15 būvobjekti. Sastādīts viens 
administratīvo pārkāpumu protokols. 
Atkārtotai būvju pieņemšanai eks-
pluatācijā ir sastādīti 12 akti.

Katru ceturksni tiek sniegta in-
formācija par izsniegtajām būvatļau-
jām Valsts ieņēmumu dienestam un 
Centrālajai statistikas pārvaldei. Ir 
sagatavota un publicēta pašvaldību 
laikrakstos informācija par izmaiņām 
Būvniecības likumā un Vispārīgajos 
būvnoteikumos.

Informācija par pakalpojumiem

 Valsts budžeta fi nansējums un tā izlietojums
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Finanšu līdzekļi Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā (2007)

apstiprināts 
likumā

fakt i skā 
izpilde

Finanšu resursi izdevumu segšanai 
(kopā) 2 134 552 2 317 628 2 394 211

dotācijas 1 372 931 1 540 854 1 535 385
maksas pakalpojumi un citi pašu ie-
ņēmumi 51 255 776 774 858 826

ārvalstu finanšu palīdzība - - -
Izdevumi (kopā) 1 122 319 2 604 158 1 619 408
uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 054 629 1 360 487 1 463 777
subsīdijas un dotācijas, tai skaitā iemak-
sas starptautiskajās organizācijās 17 805 17 966 16 405

pārējie uzturēšanas izdevumi 1 036 824 1 342 521 1 447 372
izdevumi kapitālieguldījumiem 67 690 1 243 671 155 631

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
Budžeta izpildes analīze

Pakalpojuma veids Ieņēmumi, Ls

Telpu noma 5750
Ēdināšanas pakalpojumi 20 494
Autotransporta pakalpojumi 368
Autoapmācība 2190
Arhitektūras pieminekļa apskate 3309
Maksa par mūzikas skolu 3373
Kultūras nama ieņēmumi 1651
Par avīzi “Cesvaines Ziņas” 889
Bibiliotēku maksas abonements 281
Kopēšanas pakalpojumi 64
Veselības centra pakalpojumi 72
Kopā 38 441

Informācija par pakalpojumiem

Rādītāji Pārskata perioda 
beigās

Pārskata 
perioda sākumā

Aktīvi kopā 9 439 568 3 447 707
Ilgtermiņa ieguldī-
jumi 9 150 587 3 195 981

Apgrozāmie līdzekļi 288 981 251 726
Pasīvi kopā 9 439 568 3 447 707
Pašu kapitāls 7 348 539 3 193 713
Kreditori 2 091 029 253 994

Finanšu līdzekļi
Iepriekšējā gadā

(2006 faktiskā 
izpilde)

Pārskata gadā (2007)

apstiprināts 
likumā

faktiskā 
izpilde

Ieņēmumi (kopā) 2 134 552 2 317 628 2 394 211
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 372 931 1 540 854 1 535 385
Maksas pakalpojumi un citi pašu ie-
ņēmumi

51 255 776 774 858 826

Izdevumi (kopā) 1 122 319 2 604 158 1 619 408
Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 054 629 1 360 487 1 463 777
Atalgojumi 763 560 943 607 1 041 031
Komandējumi 6 465 5 863 5 886
Subsīdijas un dotācijas 17 805 17 966 16 405
Pārējie uzturēšanas izdevumi 266 799 393 051 400 455
Izdevumi kapitālieguldījumiem 67 690 1 243 671 155 631
Nodarbinātība
Faktiskais nodarbināto skaits 274 240
Vidējā darba alga 181 250

 Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
Informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu (Ls)
Kopsavilkuma bilance

Pamatbudžeta izlietojums (Ls)

Finanšu līdzekļi
Iepriekšējā gadā

(2006 faktiskā 
izpilde)

Pārskata gadā (2007)
apstip-
rināts 

likumā

faktiskā 
izpilde

Ieņēmumi (kopā) 84 144 156 385 155 774

Īpašiem mērķiem iezīmētie ieņēmumi 84 144 156 385 155 774

Izdevumi (kopā) 77 374 152 637 156 486

Uzturēšanās izdevumi (kopā) 67 425 150 943 154 292

Atalgojumi 6 462 11 422 12 075
Komandējumi - - -
Subsīdijas un dotācijas - - -
Pārējie uzturēšanas izdevumi 60 963 139 521 142 217

Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 949 1694 2194
Nodarbinātība
Faktiskais nodarbināto skaits 1 2 2
Vidējā darba alga 163 265 265

Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums (Ls)

Ziedotāji Ls

Saņemts (kopā) 11 102
Lielākie ziedotāji:
SIA Halle B 2 500
Ināra Kalniņa 100
SIA „Cesvaines aptieka” 100
Vairis Buļs 1 623
AS ‘Cesvaines Piens” 600
Māris Dāvis 5 288
Izlietots (kopā) 10 622
Kapitālās iegādes 6 374

Saņemto ziedojumu un 
dāvinājumu izlietojums 

 Valsts ieguldījumu programmu 
ietvaros piešķirto budžeta līdzekļu iz-

lietojums
Valsts ieguldījumu programmu ietvaros 

piešķirto budžeta līdzekļu mērķi un iz-
lietojums:

• 13 000 Ls no Kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas Cesvaines pils 
glābšanas darbiem.

• 900 000 Ls Cesvaines skolas 630 vie-
tām 1.kārtas būvniecībai.

• 5 000 Ls no Kultūrkapitāla fonda Ces-
vaines pils glābšanas darbiem.

Personāls
Kopējais strādājošo skaits Cesvaines pa-

švaldības iestādēs 2007.gadā ir vidēji 240. 
Vidējā darba alga Ls 251 mēnesī.

Pēdējos gados Cesvaines pilsētas ar 
lauku teritoriju domē darbinieku maiņa ir 
minimāla, tā saistās ar darbinieku aiziešanu 
pensijā un skaita palielināšanos līdz ar do-
mes funkciju palielināšanos. Personāls tiek 
izvēlēts rūpīgi, izvērtēta katra kandidatūra, 
rūpīgi apsvērti pretendenta plusi un mīnusi. 
Darbinieki tiek pieņemti darbā uz līguma 
pamata ar pārbaudes laiku. Ja abas puses ir 
apmierinātas, tad darba attiecības turpinās. 
Katram darbiniekam tiek sastādīts pēc ie-
spējas konkrētāks pienākumu apraksts, 
kur norādīti konkrēti veicamie pienākumi, 
darba raksturojums un atbildība.

Pieņemot darbā iestādes vadītājus, pa-
švaldība rīkojas pēc izstrādātā nolikuma. 
Iestādes vai institūciju vadītājus meklē, 
ievietojot sludinājumus pašvaldības un 
rajona laikrakstos.

No pašvaldības 240 darbiniekiem vairāk 
nekā pusei ir augstākā izglītība, 47% dar-
binieku ir vidēja speciālā izglītība. Tiek at-
balstīta katra darbinieka tālāka izglītošanās 
un kvalifikācijas paaugstināšana. Regulāri 
tiek apmeklēti semināri.

Komunikācija ar sabiedrību
Iedzīvotāju informētības nodrošināšanā 

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju dome 
veic nozīmīgu darbu vairākās nozarēs. 
Valsts un rajona robežās tie ir masu infor-
mācijas līdzekļi –laikraksti „Latvijas Avī-
ze”, „Stars”, ziņu aģentūras LETA un BNS. 
Pašvaldības aktualitātes regulāri tiek atspo-
guļotas interneta mājas lapā www.cesvain-
e.lv un Cesvaines vidusskolas jaunumi 
www.madona.lv/cesvainesvidusskola. 
Svarīgu vietu komunikācijā ar sabiedrību 
ieņem laikraksts „Cesvaines Ziņas”, stendi 
pilsētā un lauku teritorijā, regulāri organi-
zētās pašvaldības deputātu un uzņēmumu 
vadītāju tikšanās ar iedzīvotājiem.

Atzīmēšanas vērts ir arī pašvaldības te-
ritorijā darbojošos nevalstisko organizāciju 
„Mārtiņroze”, izglītības, kultūras un tūrisma 
informācijas centra „Cesvaine”, Latvijas 
Skautu un Gaidu centrālās organizācijas 
Cesvaines 42.Skautu vienības ieguldījums 
informācijas apritē. 

Laikraksts “Cesvaines Ziņas”
Laikraksts „Cesvaines Ziņas“ ir pašval-

dības laikraksts un iznāk kopš 1994. gada 
novembra. Laikraksts atspoguļo pašvaldī-
bā, tās iestādēs un institūcijās notiekošo, 
pašvaldības aktualitātes kultūrā, sportā, 
izglītībā, sociālajā aprūpē un citās jomās. 
Ar avīzes starpniecību pašvaldības iedzī-
votājiem ir sniegta informācija par domes 
darbību – informācija par domes sēdēs no-
tiekošo, gada publiskais pārskats, budžets, 
saistošie noteikumi.

2007. gadā “Cesvaines Ziņas” ir iznā-
kušas 12 reizes. Avīzes tirāža vidēji ir 600 
eksemplāru. To izplata Cesvainē un tās 
lauku teritorijā. 2007. gada avīzes budžets 
bija Ls 6324. 

Laikraksta redkolēģijā ir viena amata 
vieta – redaktore. Periodiski informāciju 
par sev aktuālām tēmām iesniedz iedzīvo-
tāji, kā arī par sadarbību ar presi atbildīgie 
iestāžu vai uzņēmumu darbinieki. 

Ieņēmumi no pakalpojumiem

Ēdināšanas pakalpojumi 
53.31%

Autotransporta 
pakalpojumi 

0,96 % Autoapmācība 5,7%

Arhitektūras pie-
minekļa apskate 

8,61%

Maksa par mūzikas 
skolu 8,77%

Kultūras nama ie-
ņēmumi 4,29%

Par avīzi "Cesvaines Ziņas" 2,31%

Bibliotēku maksas 
abonements 0,73%

Kopēšanas pakal-
pojumi 0,17%

Veselības centra pa-
klapojumi 0,19%

Telpu noma 14,96%

Pamatbudžeta ieņēmumi

Maksājumi no pašvaldību izlīdzinā-
šanas fonda 4,58%

Iedzīvotāju 
ienākuma 

nodoklis 27,39%

Īpašuma nodokļi
1,91%

Valsts un pašvaldības
nodeva 0,09%Maksas 

pakalpojumi 
2,49%

Sodi un 
sankcijas
 0,10%

Pārējie 
ieņēmmumi 

0,41%

Norēķini ar 
pašvaldību 
budžetiem 

1,12%

Mērķdotācijas
61,90%

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas

Veselības aprūpe
0,34%

Sociālā nodrošināšana 
        5,00%

Dzīvokļu saimniecība un komunā-
lie pakalpojumi 3,14%

Brīvais laiks,
sports, kultūra 

4,40%
Vispārējie vadības 
dienesti 12,52%

Izglītība 74,61%

Atalgojumi, darba devē-
ja nodoklis 34,57%

Komandējumu izdevumi 
0,21%

Pakalpojumu izdevumi 
14,10%

Materiālu, energoresursu, ūdens 
un inventāra iegāde 4,60%

Kredītu procentu maksa 
0,29%

Grāmatu un žurnālu ie-
gāde 0,01%

Subsīdijas un 
dotācijas 0,66%

Kapitālie izdevumi 
45,56%
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Pie nozīmīgākajiem 2008.gada 

darbiem minama Cesvaines pilsētas 
ar lauku teritoriju plānojuma 2008.- 
2020.gadam apstiprināšana, kas 
pamatojas uz 2004.gadā izstrādāto 
Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 
attīstības programmu. Minētais plāno-
jums būs pamats Cesvaines pilsētas ar 
lauku teritoriju teritorijas attīstībai un 
nākošo projektu izstrādei turpmākos 
divpadsmit gadus. 

Darbu veica SIA “Nagla IF”. Pašā 
gada nogalē tika saņemts Reģionālās 
attīstības un pašvaldības lietu ministri-
jas atzinums par Cesvaines pilsētas ar 
lauku teritoriju teritorijas plānojumu un 
pēc tajā prasīto labojumu un precizē-
jumu veikšanas, dome to apstiprinājusi 
un izdevusi saistošos noteikumus.

2007.gadā uzmērīts pašvaldības 
zemes gabals aiz sporta halles Saules 
ielā “Saules dārzs”, kuram paredzēts 
izstrādāt detaļplānojumu, projektējot 
zemes gabalus individuālo māju cel-
tniecībai.
Pašvaldības nekustamie īpašumi

Pašvaldībā notiek aktīva domes 
nekustamo īpašumu uzmērīšana, 
inventarizēšana un nostiprināšana 
zemesgrāmatā. 2007.gadā zemesgrā-
matā nostiprināti šādi pašvaldības 
īpašumi: “Atkritumu izgāztuve Miķe-
lēni”, “Miķelītes”, Veidenbauma iela, 
Celtnieku iela, Brīvības iela, Rīgas iela, 

Iestādes finanšu saistības
Līdzdalība uzņēmumu kapitālā kustības pārskats (Ls)

Uzņēmuma nosaukums

Ieguldījuma 
uzskaites 

vērtība gada 
sākumā

Ieguldījumu 
pārvērtēšana

Ieguldījuma 
uzskaites 

vērtība gada 
beigās

Līdzda-
lība %

SIA „Cesvaines siltums” 89 820 -1857 87963 100
SIA „Cesvaines komunālie pa-
kalpojumi”

88 139 + 28790 116929 100

SIA „Alba – 5” 220 +43960 44180 11

Pļavu iela, Raiņa iela, Parka iela, Pils 
iela, Krasta iela, Saules iela, ”Sulas 
upes peldvieta”, “Rotaļu laukums”, 
“Skvērs pret domi”. Uzmērīti un tiek 
gatavoti nostiprināšanai zemesgrā-
matā zemes gabali “Saules dārzs”, 
Dārzu iela , pašvaldības ceļš “Šņores 
ceļš – Puntūzis”. Nekustamajiem īpa-
šumiem “Kraukļu pagasta nams” un 
“Kraukļu skola” veikta ēku un būvju 
inventarizācija, bet sakarā ar lietošanas 
mērķa maiņu notiek šo ēku vienkāršota 
rekonstrukcijas projekta izstrāde, pēc 
kura sagatavošanas varēs šos īpašumus 
nostiprināt zemesgrāmatā. 

Pašvaldības nekustamo īpašumu 
sakārtošanu koordinē zemes ierīkotāja. 
2007.gada budžets izpildīts par summu 
Ls 4082,52.

2008.gadā plānots reģistrēt zemes-
grāmatā jau sagatavotos nosauktos 
nekustamos īpašumus un uzmērīt Au-
gusta Saulieša ielu, Alberta Vītola ielu, 
Silaines ielu, Ābeļu ielu, Rūpnīcas ielu 
8, Dūjas, Lejas Alitānus , Grašu kalti.

Projektu realizācija
2008.gadā turpināsies uzsākto pro-

jektu realizācija, kuriem pašvaldība jau 
ir ņēmusi aizņēmumus vai arī vēl ņems. 
Tas, protams, būs garants Cesvaines 
attīstībai, tomēr nopietni apgrūtinās 
budžetu.

Lielākais pašvaldības projekts, kam 
būs nepieciešams līdzfinansējums 
2008.gadā, ir ūdenssaimniecības sistē-
mas sakārtošana. Projektu finansē pār-

svarā no Eiropas Kohēzijas fonda (74%) 
un valsts (18%) naudas. Pašvaldības un 
tās uzņēmuma ieguldījums projektā ir 
apmēram 8%. Šī projekta trešajai kārtai, 
tas ir attīrīšanas ietaišu būvei, realizāci-
jas termiņš ir līdz 2009.gada beigām un 
pašlaik, 2008.gada jūnijā, ir noslēgusies 
iepirkuma procedūra, kurā piedāvātās 
būvniecības izmaksas ir aptuveni 
1 887 000 eiro (ieskaitot PVN).

Par Cesvaines skolas būvniecī-
bas projektu – 2008.gada jūnijā par 
1.kārtas darbiem esam parādā SIA 
„Latvijas Energoceltnieks” vēl Ls 
610 309. Reģionālās attīstības un pa-
švaldību lietu ministrijā ir iesniegts 
vērtēšanai projekta pieteikums valsts 
investīciju saņemšanai skolas 2.kārtas 
– sporta zāles, būvniecības darbiem Ls 
1 555 329 apjomā. 

Divas reizes piedaloties Eiropas 
Savienības ERAF projektu konkursā, 
pašvaldībai neizdevās iegūt finansēju-
mu Madonas ielas posma būvniecībai 
pie jaunās skolas, lai arī šī ielas posma 
sakārtošana ir ļoti svarīga no kustības 
drošības viedokļa. Līdz brīdim, kamēr 
netiks samaksāts par jau uzbūvēto 
skolas daļu, arī kredīts šim darbam nav 
pieejams.

Nozīmīgs ir atkritumu saimniecības 
sakārtošanas projekts, kura ietvaros 
jaunu reģionālo atkritumu poligonu at-
vēra Litenē 2008.gada februārī. Pašlaik 
(2008.g.) notiek atkritumu apsaimnie-
košanas sistēmas reorganizācija no vie-
tējās atkritumu izgāztuves uz reģionālo 
poligonu. Visā pašvaldības teritorijā 
mainīsies atkritumu apsaimniekošanas 
kārtība, šo pakalpojumu sniegs konkur-
sa kārtībā izvēlēts licencēts sadarbības 
partneris. Līdz 2008.gada beigām tiks 
rekultivēta pašreizējā atkritumu izgāz-
tuve „Miķelēnos”.

Ar mērķi turpināt pils jumta daļu 
atjaunošanu pašvaldība iesniedza pie-
teikumus finansējuma saņemšanai no 
Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzī-
bas inspekcijas Kultūras pieminekļu 
izpētes, glābšanas un restaurācijas 
programmas, Valsts Kultūrkapitāla fon-
da. Ar šo līdzekļu palīdzību 2008.gadā 
plānots atjaunot mazo kāpņu tornīti pils 
centrālajā daļā.

Lai gan finanšu līdzekļu pašlaik 
visam nepietiek, tiek meklēts finansē-
jums remontiem kultūras namā un abās 
bibliotēkās.

Aktuāls jautājums ir jaunā pansio-
nāta būvniecība, arī jumta nomaiņa 
Cesvaines kultūras namam, Cesvaines 
bibliotēkai, Kraukļu skolai, Mūzikas un 
mākslas skolas mākslas nodaļai. Nepie-
ciešama finansējuma piesaiste pašvaldī-
bas dzīvojamā fonda remontam.

Teritorijas plānojums
2008. gada plāniCesvaines pašvaldības darbinieku vecuma sadalījums

Pašvaldības darbinieku izglītība

Darbinieki, vecāki par 60 
gadiem 4%

Darbinieki līdz 30 gadu 
vecumam 4%

Darbinieki, 31 - 40 gadu vecu-
mam 23%

Darbinieki, 41 - 50 gadu 
vecumam 39%

Darbinieki, 51 - 60 gadu vecu-
mam 30%

augstākā 50,5%

pamata 2%
vidējā / speciālā 47,5%

Domes administrācijas struktūra

Pašvaldības struktūra
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Sociālais dienests

Veselības un sociālās aprūpes centrs

Vidusskola

Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde

Mūzikas un mākslas skola

Kultūras nams

Cesvaines bibliotēka

Kraukļu bibliotēka

Dzimtsarakstu nodaļa
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Katrs cesvainietis zina kas ir Ba-
ronkalns un kur tas atrodas. Zina 
arī kāpēc šo seno pilskalnu tā sauc. 
Ir ziņas, ka te apglabāts ne tikai 
bijušais muižas īpašnieks Ādolfs 
Vulfs, bet vēl kāds bērns, jo kapa 
vietā redzēts arī mazs zārciņš. Kas 
ir šis bērniņš?

Atbildi varam atrast baznīcas 
grāmatās.Cesvaines vācu draudzes 
grāmatā 1886.gadā ir izdarīts ieraksts, 
ka minētā gada 20.maijā plkst. 11.00 
vakarā Rīgā dzimis Egons Reinholds 
Julius fon Vulfs.

Tēvs – Ādolfs Gerhards Boriss 
Emīls fon Vulfs.

Māte – viņa sieva Anna Natālija dzi-
musi Baronese fon Staela-Holšteina.

1867.-1897. gada vācu mirušo sa-
rakstā, 19.lpp. ir rakstīts, ka 1886.gada 

Baronkalna mīkla atminēta

Nākamo izdevumu gaidās

Hermīne Vietniece
Mezgli jāatraisa

Stāsts
Aizņēmuma 

mērķis

Līguma 
parakstīša-
nas datums

Aizņēmuma 
atmaksas 
termiņš

Aizņēmu-
ma līguma 

summa

Aizņēmuma 
atlikums 

gada sākumā

Samaksāts 
pārskata 

gadā

Aizņē-
muma 

atlikums
Cesvaines pils at-
jaunošanai (krei-
sais spārns)

23.12.2004 20.12.2009. 35 000 21 000 7 000 14 000

Cesvaines pils at-
jaunošanai  (labais 
spārns)

23.11.2006 20.11.2026. 125 000 125 000 6260 118 740

SIA „ALBA -5” 
pamatkapitāla pa-
lielināšanai

15.03.2007 20.01.2012 43 960 0 0 43 960

Cesvaines vidus-
skolas celtniecībai

21.06.2007 20.05.2027 2000 000 0 0 200 000

Kopā 403 960 146 000 13 260 376 700

Uzņēmuma nosaukums Aizdevuma mērķis Galvojuma 
summa

Kopējā atmaksātā aizņēmuma 
pamatsumma

pārskata gada 
sākumā

pārskata gada 
beigās

SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi”

Ūdenssaimniecības 
projekta realizācija

80 000 00000 80 000

SIA „Alba-5” Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana

11 410 11 410 8557

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes aizņēmumu saraksts (Ls)

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes galvojumi (Ls)

Saistošie noteikumi Nr. 9
Cesvainē, 2008.gada 9.jūlijā 
(sēdes protokols Nr.7, 6#)

Izdoti pamatojoties uz Ministru kabineta 
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 

„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes 
nomu” 18.punktu 

Par nomas maksu neapbūvētiem 
zemesgabaliem

1. Noteikt neapbūvēta zemesgabala nomas 
maksu gadā:

1.1. zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota 
personisko palīgsaimniecību vajadzībām at-
bilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas 
Republikas lauku apvidos” 7.pantam – 1,5 % 
apmērā no zemesgabala privatizācijas vērtības 
uz 2007.gada 1.novembri;
1.2. zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lieto-
šanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai 1,5 % 
apmērā no zemesgabala privatizācijas vērtības 
uz 2007.gada 1.novembri;
1.3. pārējos gadījumos –5 % apmērā no zemes-
gabala privatizācijas vērtības uz 2007. gada 
1.novembri.
          Domes priekšsēdētājs V.Špats

5 jūnijā miris un 23.jūlijā apglabāts 
Cesvaines zemes īpašnieka Ādolfa 
Gerharda Borisa Emīla fon Vulfa un 
viņa sievas Annas Natālijas dzimušas 
Baroneses Staelas – Holšteinas dēls 
Egons Reinholds Julius fon Vulfs.

Dzimis Rīgā, dzīvojis 16 dienas, 
miršanas iemesls – vājums.

Īsi pirms bērniņa nāves pats tēvs 
viņu krustījis klāt esot vecākiem un 
Helmersena kundzei.

Atliek vien piebilst, ka Helmersena 
kundze ir Annas Natālijas vecākā māsa.

Garais laika sprīdis no mazā Egona 
miršanas brīža līdz apbedīšanai liek 
domāt, ka šajā laikā pilskalnā izmū-
rēta kapa vieta, kādas tika būvētas 
visiem augstdzimušajiem.

Domājams, ka Ādolfs Vulfs bija 
iecerējis pilskalnā izveidot savas 

dzimtas kapsētu, 
bet vēstures grieži 
visu mainīja un viņi 
palika atdusēties   
Cesvainē divatā ar 
savu pirmdzimto 
dēlu, bet Anna Na-
tālija, dēls Vilhelms 
un mazdēls Alek-
sandrs bija spiesti 

Cesvaines kultūras veicināša-
nas biedrība turpina strādāt arī 
pēc „Cesvaines grāmatas II” iz-
došanas 2006. gada novembrī. Jau 
vairākkārt Ilga Holste „Cesvaines 
Ziņu” lasītājus informējusi par 
grāmatas „Cesvainieši” tapšanu. 
Šoreiz – par vairākiem iecerētajiem 
projektiem.

Ziedotāji
Sirsnīgi pateicamies visiem finan-

siālajiem atbalstītājiem, kuri motivē 
mūs sagatavot nākamos izdevumus 
— 2007. gadā: Gunta Zemitāne, Mā-
rīte Zeltiņa, Milda Kļaviņa, Valters 
Skuja, Anna Kušķe, Imants Galejs, 
Renāte Melgalve, Vita Krūmiņa, Jā-
nis Vilāns, Ingrīda Pureniņa, Vilma 
Rīdūzis, Daina Galeja, Dace Zeltiņa-
Ķipure, Dzintars Zībiņš († 2008), Ju-
ris Lazovskis, Persijs Uškaurs, Alma 
Avots-Avotiņš; 2008. gadā — Gaida 
Bruzgule, Aina Greķe, Vāliņu ģime-
ne, Anna Aveniņa, Solveiga Stafecka, 
Daina Krēmere, Lauma Krēmere, Jā-
nis Krēmers, Dzintars Zībiņš († 2008), 
Juris Vītols, Ainārs Kanaviņš. 

Grāmata bērniem
Interesantu piedāvājumu saņēmām 

no mūsu kādreizējā novadnieka, sigul-
dieša Jura Sārņa: bez autoratlīdzības 
izdot viņa stāstus un pasakas bērniem, 
lai iegūtos līdzekļus varētu izmantot 

nākamās grāmatas par Cesvaini saga-
tavošanai un izdošanai. Lielu darbu 
topošajā grāmatā ieguldījuši divi 
Cesvaines jaunieši: Meldra Bērziņa 
ilustrējusi grāmatu (ilustrācijas ir iz-
cili novērtēts Cesvaines mūzikas un 
mākslas skolas diplomdarbs), Reinis 
Birznieks pārrakstījis manuskriptu 
datorrakstā. Autors par paveikto ir 
priecīgs un regulāri seko līdzi tapša-
nas procesam. Drīz grāmata būs sa-
kārtota, būs zināma izdevuma tāme, 
risināsim līdzekļu piesaistes jautāju-
mus. Grāmata tiks izdota šogad.

Pirmā „Cesvaines grāmata”
Visus, kuri baidās iegādāties 

„Cesvaines grāmatu II” tāpēc, ka nav 
pirmās grāmatas, varu nomierināt: 
grāmatas nav savstarpēji saistītas tā, 
ka nebūtu iespējams lasīt vienu bez 
otras. Tomēr, tā kā pirmā grāmata nav 
vairs iegādājama, bet ir jūtama inte-
rese par šo izdevumu, esam uzsākuši 
darbu atkārtota izdevuma sagatavo-
šanai. Domājams, tas varētu iznākt 
2009. gada pirmajā pusē.

„Cesvainieši”
Tā esam nosaukuši trešo lielo 

grāmatu par Cesvaini, jo tajā galve-
nokārt stāstīsim par cilvēkiem, kuri 
dzīvo vai ir dzīvojuši, strādā vai ir 
strādājuši Cesvainē vai ir kā citādi 
ar šejieni saistīti. Paldies tiem, kuri 

ir iesūtījuši materiālus, kuri brauc 
ciemos vai aicina ciemos pie se-
vis un stāsta, paldies tiem, kuri vēl 
raksta. Joprojām gaidām lasītāju 
ierosinājumus, kā arī pašu uzrak-
stītus portretējumus, biogrāfijas, 
atmiņu stāstus par cesvainiešiem. 
Materiālus grāmatai var iesūtīt pa 
pastu Ilgai Holstei Stacijas 1 Ces-

ar norādi, kādam mērķim ziedojat, ir 
pārskaitījums uz AS „SEB banka” 
kontu LV20UNLA0030900700006 
(Cesvaines kultūras veicināšanas 
biedrībai, reģistrācijas numurs 
50008030931). Ziedojumus pret 
kvīti var iemaksāt Dacei Birzniecei 
muzejā (t. 29132093), Ilgai Holstei 
(t. 29294573), Sanitai Dāboliņai (t. 
29432776), Veltai Kalniņai vidusskolā 
(t. 27050236), veikalā „Apavi. Sporta 
preces”, veikalā „Fonika” Madonā.

Paldies līdzi jutējiem par morālo un 
finansiālo atbalstu! Piebildīšu, ka līdz 
šim visi sagatavošanas un izdošanas 
darbi ir tikuši veikti sabiedriskā kārtā, 
līdz ar to ziedojumi pilnā apmērā iz-
mantoti materiālu un tipogrāfijas izde-
vumu apmaksai. Ceru, ka arī nākamās 
grāmatas atradīs savus atbalstītājus, 
lai nonāktu pie lasītājiem.

Sanita Dāboliņa, grāmatu redaktore

Māra Evardsone, Cesvaines pils gide

vainē vai Sanitai Dāboliņai Krasta 3-7 
Cesvainē vai e-pastu ckvb@inbox.lv. 
Grāmata iznāks 2009. gada pirmajā 
pusē.

Kur un kā nopirkt 
„Cesvaines grāmatu II” iespējams 

iegādāties Rīgā (Karšu veikalā „Jāņa 
sēta” Elizabetes ielā), Madonā (vei-
kalā „Oāze” Gaujas ielā, grāmatnīcā 
„Saule” Saules ielā, veikalā „Madonas 
grāmata” „Rimi”, veikalā „Fonika” 
Blaumaņa ielā), Cesvainē (salonā 
„Klēts”, Cesvaines muzejā, Cesvaines 
vidusskolā, veikalā „Apavi. Sporta 
preces”, pie I.Holstes (t. 29294573), 
S.Dāboliņas (t. 29432776). Iegādāties 
citās Latvijas vietās grāmatu pašlaik 
vairs nav iespējams, nepieciešamī-
bas gadījumā uz jebkuru pasaules 
malu grāmatu izsūtām pa pastu ar 
pēcmaksu.

Kur un kā ziedot
Vienkāršākais veids, kā ziedot jeb-

kuram no trim minētajiem izdevumiem 

Helga tielējās kā jaunuve un ne-
centās piepildīt manas vēlmes. Uz-
vindīja īgnums un es noprasīju:

– Kāpēc tev nebija bērnu laulī-
bas laikā?

– Vīrs nespēja radīt pēcnācējus. 
To es uzzināju tikai pēc kāzām. Pa 
krūmiņiem ar svešiem dēliešiem 
negribēju vazāties, – grūtsirdīgi 
atzinās Helga.

Sākās visa pašreizējās dzīves 
pārkārtošana. Salaulājāmies rajona 
centrā. Restorānā kopā ar Helgas 
māsu un viņas vīru paēdām vaka-
riņas. Helgai patika pelēkā krāsa 
– kāzām šūtais tērps bija kā samā-
kusies rudens diena, bet līgava tanī 
līdzīga gaišam saulstaram.

Kamēr „Bābaskalna” ferma va-
rēja uzņemt iemītniekus, pienāca 
Mārtiņdiena. Nu netrūka man dar-
ba arī svētdienās, palīdzēju Helgai 
uzmūrētājā namiņā pie cūkkūts sa-
gatavot maltīti ciltsmātēm, izdzīt ar 
„tačkiņu” mēslus un sasūknēt ūdeni 
baseinā.

Pat Ziemassvētkos mani neatstā-
ja nemiers: – Mīļum, būs jau četri 
mēneši pagājuši, bet tu vēl mani 
neiepriecini ar jaunās dzīvības 
pieteikumu!

– Manu mīļo cilvēk! Noteikti 
būs! – pārliecināti atbildēja Helga.

Tonakt, gulēdams blakus sievai, 
tikpat kaisli glaudīju viņas aug-
umu kā toreiz, kad manās skavās 
bija Raita. Aizmirsās gadi, pazuda 
grūtums, jo ciemos bija atnākusi tās 
vienīgās nakts burvība. 

Atkal ziedēja purenes, bet 
Helgai vairs nevajadzēja līkņāt 
Čigānietes piekrastē, jo barības 
Ziedaļai netrūka. 

Saplauka dedestiņš, mārsils, 
vanagzirņi un āboliņš, kombainu 
tītavās satinās vasara. Todien 
manā dzīvē nemanot samezglojās 
mudžeklis. Nākot no bodes, Helga 
bija piestājusi pie kases lodziņa bri-
gādes centrā un palūgusi kasierim 
arī manu algu. 

– Buciņ, kur steidzies? – Helga, 
vainīga juzdamās, kad uzvilku tīru 
kreklu un gāju uz durvju pusi, ap-
jautājās.

– Pēc pengas, lai citurīt nav jātī-
ņājas ar naudu pa tīrumu, – lietišķi 
atbildēju.

– Neej! Tev šos soļus pietaupīju. 
Saņēmu arī tavu algu.

– Manu? Manu nopelnīto algu? 
Nē-e, sirsniņ! Manu tu nevari sa-
ņemt!

– Kasieris…
– Vai viņš domā, man aizbild-

nis vajadzīgs? Nelieši! Neesmu 
vēl miris! – es tā aizcirtu „Bābas” 
durvis, ka visas sienas noskanēja 
līdzīgi bungām pie mikrofona.

– Manu naudu! Atdodiet manu 
algu! Ja nē, tad tūlīt zvanīšu priekš-
sēdētājam, – kliedzu un plāju ar ku-
laku pa kases lodziņa pamatni.

Kasieris mirkli padomāja, tad 
noskaitīja trīs simtus: – Izdod man 
divus rubļus!

– Rubļus apkārt nenēsāju. Tu 
esi kasieris, nopelnītais tev jāno-
liek man priekšā kapeiku kapeikā! 
Kasieris netielējās. Izmaksāja un 
aizvēra slēģi.

turpinājums sekos

Latviju pamest.
Ir ziņas, ka kādreiz Baronkalnā 

bijis mazs piemineklītis ar eņģelīti. 
Ja kādam ir saglabājušas fotogrāfijas 
arī ar Ādolfa kapa pieminekli vai ir 
kādas atmiņas par šo vietu, lūdzam at-
saukties. Cesvaines muzejā ir gaidīta 
jebkāda informācija gan par šo, gan 
citiem faktiem un notikumiem.

Nobeigumā atgādināšu, ka šobrīd 

internetā www.raduraksti.lv ir lasā-
mas baznīcu grāmatas gandrīz visām 
draudzēm (luterāņu un katoļu). Te var 
katrs atrast savu tuvinieku dzimšanas 
datus, mājas vārdus, vecāku vārdus, 
kristību liecinieku vārdus u.c. 

Pateicība Indulim Zvirgzdiņam 
Madonas muzejā un Kārlim Zvirgz-
diņam LVVA. 

Baronkalns.
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Apsveikumi 

Jānis Vanags, SIA „Ces-
vaines komunālie pakalpojumi” 

tehniskais speciālists    

Dzeramā ūdens iekārtu izbūves gaita

Cesvaines pašvaldība

Nozīmīgās dzīves gadskārtās sveicam:

Laulāti
Ilgonis Kamenders un 
Jekaterina Bistrova

(augustā

Vienmēr sirds Tev ir ar rūpi kopā,
Lai viss mājās zaļo, zied un zeļ,
Lai kā bitēm te uz bišu stropu
Bērniem, radiem, mīļiem draugiem ceļš.
Paliec jauna, tikpat skaista paliec,
Tādai sirdij lemts nav novecot,
Kura, dāsni labestību dalot,
Saules mirkli katram dāvāt prot.

Rudņevu ģimene, Zina, Dzidra, Inese, 
Rita, Maiga, Aina, Ausma, Klaudija, 
Daina, Rudīte, Valērija

Vijai Rozenbergai apaļajā dzīves 
jubilejā daudz saules un ziedu zelta vēl:

(K.Apškrūma)

80 gados – Mariju Fedosejevu, 
Martu Kaņģīzeri, 

Gunāru Štrombergu! 
85 gados – Andreju Kažmeru

Jūlija beigās Ministru kabinetā 
tika apstiprināti Bērnu un ģime-
nes lietu ministrijas sagatavotie 
un iesniegtie noteikumi par valsts 
budžeta līdzekļu piešķiršanu pa-
švaldībām skolēnu ēdināšanai. 
Noteikumi paredz no šā gada 
1. septembra nodrošināt visiem 
pamatskolas pirmās klases sko-
lēniem brīvpusdienas, tādējādi 
dodot iespēju vismaz reizi dienā 
visiem 1. klašu skolēniem ēst 
siltu ēdienu, veidojot veselīgas 
ēšanas paradumus, kā arī sniedzot 
tiešu atbalstu katrai ģimenei, kurā 
ir pirmklasnieks. Pašvaldības sa-
ņems no valsts budžeta Ls 0,80 
dienā viena pamatskolas pirmās 
klases skolēna ēdināšanai pašval-
dības teritorijā esošajās izglītības 
iestādēs. Summa noteikta, apko-
pojot Latvijas pašvaldību iesūtīto 
informāciju par izmaksām skolēnu 
ēdināšanai, nosakot vidējo. (Infor-
mācija no Bērnu un ģimenes lietu 
ministrijas).

Arī Cesvaines vidusskolas 
pirmklasniekiem būs brīvpusdie-
nas. Pateicoties Amerikā dzīvojošo 
Māras un Jura Dāvju finansiālajai 
palīdzībai, daļēji tās būs arī tiem 
skolēniem, kuriem ir grūti mate-
riālie apstākļi. 

Pirmklasniekiem 
būs brīvpusdienas

Dzirnavu iela 1, Barkava, Madonas raj., LV – 4834, tālr. 4807215
2008./2009.māc.g. turpina uzņemšanu specialitātēs:
Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks, apdares darbu tehniķis, 

apmetējs, maiznieks-konditors. Mācību ilgums 3 un 4 gadi.
Audzēkņi saņem stipendiju līdz 50 Ls un ceļa izdevumu kompensā-

ciju.
Skolā ir iespēja apgūt militāro mācību un papildus iegūt B kategorijas 

autovadītāja apliecību.
Iespējas praktizēties ārzemēs starptautisko projektu ietvaros.
Izglītības programmā „Būvdarbi” (apdares darbu tehniķis) - uzņem 

arī jauniešus ar dzirdes traucējumiem.
Dokumenti iesniegšanai: izglītības dokuments, medicīniskā izziņa 86 

u, 4 fotogrāfijas, personas  dokumentu kopija.

Barkavas arodvidusskola aicina mācīties

Projekta „Dzeramā ūdens sagata-
vošanas iekārtu izbūve Cesvainē”, lī-
guma numurs 2001/LV/16/P/PE/007-
3.5, realizācija pašlaik ir stadijā, kad 
būvuzņēmējs turpina atdzelžošanas 
stacijas ēkas virszemes stāva kons-
trukciju montāžu un jumta seguma 
konstrukciju montāžu. 

 Turpinās dziļurbuma Rīgas ielā 
4 renovācijas projekta izpētes darbi, 
uzņēmējs ir iesniedzis tāmi par šīs 
artēziskās akas cauruļu nomaiņas un 
aprīkošanas izmaksām. Ir iesniegta 
ūdensieguves urbuma pase dziļurbu-

mam A. Saulieša ielā 5.
Augusta mēnesī paredzēts pa-

beigt abu dziļurbumu A. Saulieša 
ielā 5 aprīkošanu ar sūkņiem un 
uz sagatavotajām pamatnēm 
uzstādīt sūkņu mājiņas. Būvuz-
ņēmējs arī izbūvēs paredzētās 
ūdensvada tīkla un ar to saistī-
tās akas atdzelžošanas stacijas 
teritorijā.

Uzņēmējs ir saskaņojis pro-
jektu par elektrības pieslēguma 
izbūvi, tiek konkretizēts tās laika 
grafiks.   

Līguma „Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu izbūve Cesvainē”, līguma Nr. 
2001/LV/16/P/PE/007 - 4.14 realizā-
cijas ietvaros šī gada 18. jūlijā notika 
darbu uzsākšanas sapulce. 

Šā gada 4. jūnijā tika noslēgts 
līgums starp SIA „Cesvaines komu-
nālie pakalpojumi” un konsorciju 
„Koger un Partneri” par notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu izbūvi Cesvainē. 
Projekta realizācijas laikā tiks veikti 
darbi, kuru kopējā vērtība ir 1 887 
096,12 eiro ( viens miljons astoņi 
simti astoņdesmit septiņi tūkstoši 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve

Cesvaines muzejs joprojām aicina at-
saukties 1991.gada barikāžu dalībniekus! 
Šis ir pēdējais gads, kad barikāžu dalībnieki 
var saņemt piemiņas zīmes. Lai tās saņemtu, 
pašvaldības apstiprinātajā dalībnieku sarakstā 
jābūt norādītam vārdam, uzvārdam, personas 
kodam, adresei un atrašanās vietai Rīgā. 
Zvaniet vai ierodieties muzejā darbdienās no 
plkst. 9.00 līdz 17.00 (pils labajā spārnā) un 
sniedziet nepieciešamās ziņas!

           Dace Birzniece, tālr. 29132093 

Dažādi

Jānis Vanags, SIA „Ces-
vaines komunālie pakalpojumi” 

tehniskais speciālists    

Š.g.13. septembrī visi iedzī-
votāji Latvijā aicināti uz Lielo 
talku! Ikviens - sabiedriskās or-
ganizācijas, skolas, uzņēmumi, 
ģimenes, iedzīvotāji tuvojoties 
valsts 90. gadskārtai, dāvināsim 
tai kaut vai vienu mazu sakoptu 
pleķīti, iznesot no meža vismaz 
vienu maisu ar savāktiem atkri-
tumiem. Talkotāji tiks nodrošināti 
ar atkritumu maisiem, cimdiem, 
sulu. Talkai aicinātas pieteikties 
pašvaldības un augusta vidū 
talkai jau pieteikušās 220 valsts 
pašvaldības. 

Lielkās talkas koordinatori 28. 
augustā pulcējas Rīgā, "Reval Ho-
tel" telpās uz preses konferenci, 
kurā piedalās arī talkas patrons - 
valsts prezidents Valdis Zatlers.

Tās pašvaldības pārstāvis, 
kura pieteiktajā atkritumu placī 
būs savākts visvairāk atkritumu, 
aicinās piedalīties LNT tiešraides 
koncertā. 

Talkas rīkotāji cer, ja jūsu vēl-
me dzīvot tīrākā Latvijā radīs at-
saucību piedaloties šajā pasākumā 
un tas nākotnē kļūs par ikgadēju 
rudens sakopšanas talku. Nepalie-
ciet skatītāja lomā, bet nāciet!

Vita Jaunzeme, "Projekts Pēdas" vadītāja

13. septembrī – uz 
Lielo talku!

Zaļās zonas atjaunošanas, 
labiekārtošanas un asfaltēšanas 
darbus būvuzņēmējs paredzējis 
turpināt pēc atdzelžošanas sta-
cijas ēkas uzbūvēšanas.  

Par jautājumiem, kas saistīti ar 
šī projekta realizāciju, tāpat arī ar 
ierosinājumiem var vērsties pie 
projekta vadītāja palīga Jura 

Mālnieka, tālr. 26446256.

deviņdesmit seši eiro, 12 cen-
ti). No kopējā apjoma 74,04 % 
līdzekļu veido Kohēzijas fonda 
finansējums, 17,88 % ir valsts 
budžeta līdzekļi , bet pašvaldības 
finansējuma daļa – 8,08%.  

Sapulces sākumā notika iepa-
zīšanās starp Pasūtītāja, Būvuz-
ņēmēja un Inženiera pārstāvjiem 
un Būvuzraugu.

 Tāpat tika izskatīti jautājumi 
par darbu izpildes garantijas, 
avansa maksājuma garantijas, 
darbu izpildes garantijas, naudas 

plūsmas grafika, būvuzņēmēja 
apdrošināšanas apliecinājuma 
darba drošības un veselības pa-
sākumu plāna, kvalitātes nodro-
šināšanas plāna iesniegšanas ter-
miņiem. Tika noteikta sarakstes 
kārtība un projekta vadības pro-
cedūras. Būvuzņēmējs pārskatīs 
visus tehniskos noteikumus, 
precizēs to derīguma termiņus 
un izvērtēs topogrāfijas.

SIA “Cesvaines siltums” atgādina saviem 
klientiem samaksāt parādus par apkuri līdz 
2008. gada 1. oktobrim. Pēc 1. oktobra tiks 
rēķināta soda nauda. Tiem klientiem, kam bija 
parāds uz 2007. gada 1. oktobri, soda nauda 
ir rēķināta un atgādinājumā norādīsim parāda 
summu un soda naudu. 

Regīna Krišāne, SIA “Cesvaines 
siltums” grāmatvede

Lūdzu palīdzēt sešu bērnu ģimenei, kam 
nodegusi māja. Pašlaik ģimene mitinās kop-
mītnēs. Viņi priecātos par ledusskapi, mēbelēm 
un parastām sadzīves lietām. Lūgums zvanīt 
Irēnai, 29358748

Zvaniņa svētki Cesvaines vidusskolā
Skolas īpašais viesis - Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers ar kundzi. 


