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Būs jaunas darba vietasEks redaktores sleja

Cilvēka dzīvē laiki mainās tāpat kā 
mākoņi debesīs. Dabā nav tikai saules 
karstums vai mūžīgais sasalums. Nevie-
na situācija nav mūžīga. Paisums un bē-
gums, saullēkts un saulriets, prieks un 
bēdas – katram pienāk reize būt pārsva-
rā. 

6. oktobris bija apmācies. Debesīs slī-
došā mākoņu paklāja skaistumu vēroju, 
pusotru stundu lidojot virs tiem. Zili bal-
tajā jumā raugoties, vēlējos iekrist bie-
zajos pēļos un ļauties sapņiem – kā bēr-
nībā. 

Kādas ir Latvijas debesis? Vai savādā-
kas nekā citur pasaulē? Mani draugi Vā-
cijā teic, ka esot gan citādākas. Nu man 
būs jāieskatās rūpīgāk. 

Laiks mainās. 
Arī manējais. Es ļaujos notikt tam, 

kam jānotiek. Ja ļausi dzīvei izrīkoties ar 
sevi, veiksme pie tevis neatnāks. Viss, 
kas notiek, notiek uz labu. 

Oktobrī, kad raža novākta un dienas 
raujas īsākas, rudens dabai dāvā brīniš-
ķīgas krāsas. Ejot pa lapām piebirušu 
ceļu, vērojot krāsu pārejas Cesvaines ai-
navā un koši zilās debesis, sirdī ielīst 
siltums. 

Rudens. 
Kāds izskatās mans rudens? 
Vai dzeltenas kļavu lapas, violetas mi-

ķelītes, piepildīti pagrabi un pielieka-
mie? Varbūt drēgnums, tumsa un putnu 
klaigas debesīs? 

Rudens nav mans mīļākais gadalaiks, 
bet tas nekad neatstāj vienaldzīgu. Pār-
domu laiks. 

Esot gandrīz 2000 km attālumā no 
Latvijas, lietas redzu savādāk un arī cil-
vēki krāsojas citās krāsās. Esmu pateicī-
ga cesvainiešiem par man doto iespēju 
veikt darbu, kas mani darīja bagātāku. 
Paldies jums par sapratni, mīlestību un 
atbalstu!

Lūkojoties uz lietām no malas, cilvē-
kiem, situācijām, tās izskatās pavisam 
savādākas. 

Šis manas dzīves rudens ļoti atšķiras 
no tiem divpadsmit, ko pavadīju kopā ar 
„Cesvaines Ziņām”. Šī rudens krāsas ir 
spilgtākas un aukstums nespēj mani sal-
dēt.  

Atmiņas. 
Atmiņas ir kā lāde, kurā glabājas 

mūsu pagātnes dārgumi. Viens no ma-
niem brīnišķīgākajiem dārgumiem – 
man dotā iespēja gatavot Cesvaines avī-
zi. Esmu iepazinusi lieliskus cilvēkus un 
katrs no viņiem man ir dāvājis pa dārg-
akmenim. Tos pārcilājot, domās noglās-
tot un pārskaitot, apzinos, ka esmu neiz-
mērojami bagāta. 

Paldies jums par to!
Savai pēctecei Kristīnei novēlu, lai šis 

interesantais darbs viegli ritinās. Lai visi 
sastaptie cilvēki atver sirdis un dāvā mī-
lestību un tikai gaišas domas! Lai tev, 
Kristīnīt, ir gandarījums par katru dienu 
šajā vietā!

Guna Graudiņa
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Šķiet, ka ikviens Cesvaines no-
vada iedzīvotājs ir informēts par 
jaunas kūdras rūpniecības izveidi 
Cesvaines novada teritorijā. Šobrīd 
uzņēmums SIA „Nordtorf” aktīvi 
meklē darbiniekus, kurus nodro-
šināt ar darba vietām tepat – Ces-
vainē. Lai noskaidrotu uzņēmuma 
plānus saistībā ar jaunuzbūvēto 
rūpnīcu Cesvainē, sazinājos ar SIA 
„Nordtorf” pārstāvi Lolitu Zvaigzni 
un tā vadītāju Bernhardu Steingro-
veru (Bernhard Steingröver). 

Vai kūdras ieguves būvniecība 
Cesvainē ir pilnībā noslēgusies?

– Būvniecība Cesvainē pamazām 
tuvojas noslēgumam. Būtiskākie dar-
bi pie halles būvniecības ir beigusies. 
Vēl jāveic halles iekšdarbi un dažādi 
mazi darbi, kas aizņem daudz laika 
(ir darbietilpīgi). Šajā nedēļā (septem-
bra noslēgums – autores piezīme) tika 
uzsākti iekārtu montēšanas darbi. Tos 
plānots pabeigt līdz šā gada decembra 
vidum. Gatavās produkcijas un kūdras 
uzglabāšanas laukumu sagatavošanas 
darbus plānots pabeigt nākamo sešu 
nedēļu laikā. Apzaļumošana būs atka-
rīga tikai no laika apstākļiem.

Cik ilgā laikā tika uzcelta kūd-
ras pārstrādes fabrika Cesvainē?

– 2010. gada oktobrī tika likts pa-
matakmens būvniecībai. Aukstā ziema 

aizkavēja betonēšanas darbus. Tikai da-
ļēji varējām uzstādīt metāla konstrukci-
jas. Kopumā ņemot, var teikt, ka bijām 
dīkstāvē 3 mēnešus.

Kad notiks Cesvaines kūdras 
rūpnīcas atklāšanas svētki? Ar kuru 
mēnesi sāksies aktīva darbība?

– Ražošanu plānots uzsākt 2012. 
gada janvārī. Mēs ceram, ka līdz šī gada 
beigām fabrika tiks nodota ekspluatāci-
jā. Mums ir ļoti būtiski ražošanu uzsākt 
2012. gada janvārī. Jau šobrīd ir noslēg-
ti dažādi sadarbības līgumi ar klientiem 
no Itālijas un Vācijas. Šāda apjoma fab-
rikai ir nepieciešams arī stabils noieta 
tirgus. Ar šo projektu mēs esam jau vai-
rākus ārzemju klientus iepazīstinājuši. 
Lielākā daļa klientu iegādājās mūsu 
Aknīstē ražoto produkciju, bet diemžēl 
tās jauda nav pietiekama.

Ar kādām grūtībām nācās sa-
skarties, plānojot rūpnīcu Cesvainē?

– Grūtības, protams, bija, kā jau tas ir 
realizējot lielus projektus. Risinājumam 
vajadzēja būt un tas tika arī atrasts.

Kāds ir aptuvenais darba vietu 
skaits, kuras nodrošināsiet Cesvai-
nē? Cilvēkiem tiks piedāvātas pastā-
vīgas darba vietas vai tikai uz sezo-
nas laiku?

– Fabrika ir maksimāli automatizē-
ta, ko pieprasīja arī LIAA (Latvijas In-
vestīciju un attīstības aģentūra). Vienā 

maiņā tiks nodarbināti 8-10 darbinieki. 
Plānots, ka laikā no novembra līdz mai-
jam ražošana notiks divās maiņās, līdz 
ar to tiks nodarbināti vairāk darbinieku. 
Pirmajā fāzē darbā tiks pieņemti 7-10 
darbinieki. Mašīnisti, kuri tiek nodarbi-
nāti jau šobrīd kūdras purvā, tiks apmā-
cīti arī darbam fabrikā. Ņemot vērā mūsu 
pieredzi Aknīstē, ir ļoti būtiska pareiza 
darbu sadale – lai darbinieki tiek nodar-
bināti visa gada garumā. Priekšrocība ir 
tā, ka kūdras substrātu realizācijas sezo-
na ir no novembra līdz maijam, savukārt 
kūdras ieguves sezona ir no maija līdz 
septembrim. Ņemot vērā šo situāciju, 
pamatdarbinieku skaits būs no 35 līdz 40 
nodarbinātajiem. Kūdras pārkraušanas 
darbos diemžēl nav citas alternatīvas, kā 
tikai nodarbināt darbiniekus uz sezonu, 
bet līdz ar to kūdras pārkraušanas darbi-
nieku darbs ir labi apmaksāts.

Kāda kūdra tiks pārstrādāta Ces-
vainē?

– Tā būs kūdras substrātu ražoša-
nas fabrika. Šeit tiks ražoti specializēti 
kūdras substrāti profesionālajai dārz-
niecībai. Būs iespējams pildīt substrātus 
arī mazos iepakojumos, kā, piemēram, 
tāda, kas paredzēta lielveikaliem. Tiks 
pakota arī dažādu frakciju kūdra. Tas 
nozīmē, ka pilnīgi visa kūdra tiks piln-
vērtīgi izmantota (pārstrādāta).

Cik ilgam laikam Cesvaines kūd-
ras purvos būs pieejama kūdra? 

– Pēc pēdējās inventarizācijas da-
tiem 2008. gadā kūdras krājumi purvos 
ir pietiekami nākamajiem 50 gadiem. 
Pastāv arī iespēja esošās platības papla-
šināt. Purva platības neatrodas Eiropas 
Savienības aizsargājamā teritorijā „Na-
tura 2000” un līdz ar to turpmākai kūd-
ras ieguvei nav slēgtas.

Aktīvā darbībā iesaistot Cesvai-
nes rūpnīcu, par cik procentiem varē-
tu palielināties jūsu ražošana? 

– No ražotnes Aknīstē tiek realizēti 
apmēram 600 000 m3 kūdras substrātu 
uz visu plašo pasauli. No ražotnes Ces-
vainē 2012. gadā plānots realizēt apmē-

ram 300 000 m3, kas nozīmē uzkraut 
apmēram 2400 kravas automašīnas. Ir 
plānots sasniegt 450 000 m3 realizāci-
ju gadā.

Vai un kāda veida sadarbība no-
risināsies starp „Nordtorf” un vietē-
jiem Cesvaines uzņēmējiem?

– Vietējiem uzņēmējiem mūsu at-
tīstība Cesvainē arī būs saistoša. 2012.
gadam būs nepieciešams apmēram 70 
000 paletes, kuras tiks pasūtītas pie 
vietējiem uzņēmējiem. 

Vai varat minēt ieguldītās iz-
maksas Cesvaines kūdras ražošanas 
vietas izveidē?

– Kopējās izmaksas sastāda ap-
mēram 7 miljonus eiro. Vēl ir jāmin 
Investīcijas SIA Cesvaines kūdras pur-
vos: apmēram 4,75 miljoni eiro.

Kādi ir SIA „Nordtorf” nākot-
nes plāni?

– Mēs plānojam soli pa solim kat-
ru gadu investēt 10% no jau šodien 
veiktajām investīcijām uzņēmuma at-
tīstībai.

Cesvaines novada domes priekš-
sēdētājs Vilnis Špats atzīst: „ Ir skaisti, 
ka pie mums Cesvainē ir iespējams 
piesaistīt investorus. Rodas jaunas 
darba vietas, tiek maksāti nodokļi. 
Katrā gadījumā Cesvainē būs nedaudz 
lielāka dzīvība un pašvaldības vārds 
vairāk izskanēs. Lai kūdras rūpnīcas 
īpašniekiem un vadītājiem veicas!”

Kristīne Vilciņa

Cesvaines bibliotēkai - 90
Rudens krāsām bagātais laiks rosina 

krāsu bagātību salīdzināt ar daudzvei-
dīgajām iespējām bibliotēkā. 90 gadu 
laikā tās ir ļoti mainījušās un vairoju-
šās. Apmeklētājiem tiek piedāvāts plašs 
grāmatu fonds – gan nozaru literatūra, 
gan daiļliteratūra, laikraksti, žurnāli, 
bezmaksas interneta pakalpojumi, arī 
bezvadu internets, iespēja kopēt, prin-
tēt dokumentus, pasūtīt grāmatas no 
citām bibliotēkām. Pēcpusdienās te ir 
brīvā laika pavadīšanas vieta bērniem 
un jauniešiem. Ik pa laikam interesenti 
tiek aicināti uz dažādiem pasākumiem 
(tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem, 
ievērojamiem sportistiem u. c.). Katru 
gadu, īpaši domājot par jaunās paau-
dzes lasītprasmes pilnveidošanu un in-
teresi par lasīšanu, organizējam vairāku 
mēnešu pasākumu kompleksu. Laba 
sadarbība izveidojusies ar skolām, 
pirmsskolas izglītības iestādi „Brīnum-
zeme”. Bērni kopā ar audzinātājām nāk 
uz viņiem veidotiem pasākumiem, ra-
došajām darbnīcām. Te arī var aplūkot 
bērnu darbu izstādes. Vidusskolā orga-
nizējam tikšanās ar ievērojamiem spor-

tistiem, grāmatu atvēršanas svētkus, šī 
gada pavasarī – dzejnieces, publicistes 
Andas Līces jubilejas pasākumu. 

Ik gadu kosmētiski izremontējot 
kādu telpu, bibliotēka kļuvusi patīka-
māka, mājīgāka. Ļoti nozīmīgs mums 
un visiem bibliotēkas lietotājiem bija 
2009. gads, kad ar Eiropas Savienības 
atbalstu projektam ēka tika renovēta – 
nomainīts un siltināts jumts, pārkrāsota 
fasāde, stiprināti mājas pamati, trotuārs 
pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzī-
bām. Par to paldies Cesvaines pašval-
dībai, Ivetai Raimo – projekta sagata-
votājai un vadītājai, būvniekiem SIA 
„Lata CMD”, būvuzraugam Andrim 
Garančam, autoruzraugam Jānim Lie-
piņam. Ar šo sakopto vietu visi varam 
lepoties. To, ka cilvēkus mūsu bibliotē-
ka piesaista, apliecina statistika – trešā 
daļa novada iedzīvotāju izmanto bib-
liotēkas pakalpojumus. Plašo grāmatu, 
preses klāstu un citas iespējas novērtē 
ļaudis no kaimiņu novadiem, Rīgas, arī 
viesi no ārzemēm.

Nākamais uzdevums tuvākajos ga-
dos – meklēt iespēju izbūvēt jaunu, 

mūsdienu prasībām atbilstošu apkures 
sistēmu. Tas garantētu lielāku uguns-
drošību, atrisinātu problēmas ar nolie-
toto krāšņu dārgajiem remontiem, būtu 
ekonomiski izdevīgi. Remontu gaida arī 
telpas ēkas galā. Tur paredzēta vieta iz-
stādēm, pasākumiem, dažādiem mācību 
projektiem. Ja par kaut ko ļoti domā, 
tas agrāk vai vēlāk piepildās. Uz to arī 
ceram!

Cesvaines bibliotēkā strādājuši dau-

dzi esošie un bijušie cesvainieši. Vi-
ņiem, sev, mūsu apmeklētājiem un 
visiem iedzīvotājiem jubilejas gadā 
dāvinām dziesminieka Valda Atāla 
un mūziķes Ilzes Gruntes koncertu 
– 28. oktobrī plkst. 17.00 atjaunota-
jā Cesvaines kultūras namā. Laipni 
aicināti!

Vēsma Nora, 
Cesvaines bibliotēkas vadītāja

Līgas Čeveres foto 

Ražošanu plānots uzsākt nākamā gada janvārī

Kristīnes Vilciņas foto

SIA „Nordtorf” direktors – 
Bernhards Steingrovers

Foto no SIA “Nordtorf” arhīva

Par godu bibliotēkas jubilejai, 
28. oktobrī  plkst. 17.00 kultūras namā paredzēts koncerts
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Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 22
Cesvainē, 2011.gada 10.oktobrī (sēdes protokols Nr. 13, 2#)

Par grozījumiem Cesvaines novada domes 
2011. gada 3. februāra saistošajos noteikumos nr. 2 
„Cesvaines novada pašvaldības 2011.gada budžets”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. 
panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldī-
bu budžetiem” 30.pantu

1. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 2011.
gada pamatbudžeta ieņēmumus par 170 343 latiem 
un apstiprināt 2 068 862 latu apmērā saskaņā ar      

1. pielikumu.
2. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 

2011.gada pamatbudžeta izdevumus par 139 635 
latiem un apstiprināt 2 336 876 latu apmērā saska-
ņā ar 2. pielikumu.

Pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.22 1.pielikums
Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2011. gadam latos

Klasifikā-
cijas kods Nosaukums

Apstipri-
nātais gada 

plāns 

Grozīju-
mi 

Apstipri-
nātais gada 

plāns ar gro-
zījumiem 

 PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + 
ieņēmumi) 2 200 639 139 635 2 340 274

 FINANSĒŠANA 302 120 -30 708 271 412
 Naudas atlikums gada sākumā 156574 0 156574
 Aizņēmumi 145546 -30708 114838
 t.sk. Kredītsaistību palielinājums 189337 0 189337

        Kredītsaistību samazinājums (pamatsummas 
samaksa) 43791 30708 74499

IEŅĒMUMI (I+II+III+IV) 1 898 519 170 343 2 068 862
 I Nodokļu ieņēmumi 628 381 4 360 632 731

01.1.1.1. Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no 
Valsts kases sadales konta                                          6 570 0 6 570

01.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata 
gada ieņēmumiem                                                                  560 092 4 360 564 442

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saim-
nieciskā gada ieņēmumi                                      42 066 0 42 066

04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo 
gadu parādi                                                                     4 000 0 4 000

04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm 
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi                  14 763 0 14 763

04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm 
iepriekšējo gadu parādi                                                                      890 0 890

 II Nenodokļu ieņēmumi 14 453 1 423 15 876

08.6.1.2.
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par nogul-
dījumiem depozītā Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai 
kredītiestādēs                                                                     

1 020 0 1 020

08.6.2.2.
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu 
atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredīt-
iestādēs   

200 0 200

09.5.1.1.
Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrā-
dāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 
saņemšana      

1 000 0 1 000

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās                                                                                 500 0 500
09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu                                                                                 200 0 200
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības                                                                             120 0 120
10.1.9.0. Pārējie naudas sodi                                       1 200 0 1 200

12.2.3.0.
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas 
un zvejas tiesību rūpnieciskas  izmantošanas (li-
cences)                                                                   

24 0 24

12.3.9.9.1
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav ie-
priekš klasificēti šajā klasifikācijā-veselības apdro-
šināšana                                                                           

520 0 520

12.3.9.9.2 Citi nenodokļu ieņēmumi                                                                               1 102 0 1 102
12.3.9.9.5 Finansējums mācību līdzekļu iegādei                                                                                 0 1 423 1 423
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas                                                                               6 600 0 6 600

13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un man-
tas realizācijas                                                                           1 967 0 1 967

 III Transfertu ieņēmumi 1 127 061 161 960 1 289 021

18.6.1.0.1 Dotācija pedagogu darba samaksai-mūzikas un 
mākslas skola                                                                                32 908 0 32 908

18.6.1.0.2 Dotācija mācību grāmatu iegādei                                                                                 706 0 706
18.6.1.0.3 Dotācija brīvpusdienām                                                                     3 000 0 3 000
18.6.1.0.5 Dotācija bērnu namam                                                                               30 000 0 30 000
18.6.1.0.6 Dotācija par iemītniekiem pansionātā        9 000 0 9 000

18.6.2.0.1 No Labklājības ministrijas ieskaitītā dotācija par 
GMI un dzīvokļa pabalsta atmaksu        24 300 0 24 300

18.6.2.0.2 Mērķdotācija bibliotēku nodrošināšanai ar bezmak-
sas internetu un datoru izmantošanu   823 0 823

18.6.2.0.3 Dotācija pedagogu darba samaksai-vidusskola        222 041 69 234 291 275

18.6.2.0.4 Dotācija pedagogu darba samaksai-internātpamat-
skola    97 793 24 091 121 884

18.6.2.0.5 Dotācija internātpamatskolai                                           143 560 32 187 175 747
18.6.2.0.6 Dotācija 5.,6.gadīgo apmācībai                           15 227 4 841 20 068
18.6.2.0.7 Dotācija sporta inventāram                                     1 920 0 1 920

18.6.2.1. Mērķdotācijas izglītības pasākumiem - dabas zināt-
ņu kabinetiem                     23 692 0 23 692

18.6.4.0. Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda          309 192 0 309 192

18.6.9.1.9 Vides ministrija-energoefektivitātes paaugstināša-
nas projekts domes ēkā  112 627 0 112 627

18.7.1.1. Lauku atbalsta dienests - dotācija kultūras namam 
un Cesvaines bibliotēkai                                                                0 31 607 31 607

18.8.1.0. Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu fi-
nansēto daļu projektu īstenošanai - bezdarbnieki 23 196 0 23 196

18.8.1.1.1

Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budže-
tā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto 
daļu projektu īstenošanai - plānošanas un attīstības 
speciālistu piesaiste                            

3 776 0 3 776

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai       73 300 0 73 300
 IV Budžeta iestāžu ieņēmumi 128 624 2 600 131 234
21.3.5.2.2 Skolas kafejnīcas ieņēmumi                                7 500 0 7 500
21.3.5.2.3 Ieņēmumi no vecāku maksām - ēdināšana          40 000 0 40 000

21.3.5.9.1 Vecāku līdzfinansējums par mūzikas un mākslas 
skolu             3 453 0 3 453

21.3.5.9.2 Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu         462 60 522
21.3.5.9.4 Par ēdināšanu sociālās aprūpes nodaļā      5 733 0 5 733

21.3.7.9. Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un 
pārējiem kancelejas pakalpojumiem- dome  45 0 45

21.3.7.9.0 Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem-internāt-
pamatskola                   30 0 30

21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu -dome    570 40 610
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu-vidusskola                2 600 0 2 600
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par nomu-sporta zāle                       300 0 300
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu -kultūras nams     100 10 110
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu-sociālās aprūpes nodaļa        1 500 0 1 500
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu - pils           570 0 570
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu-Kraukļu skola      37 0 37

21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu- mūzikas un mākslas 
skola    42 0 42

21.3.8.1.1 Ieņēmumi par telpu nomu -internātpamatskola         8 000 2 500 10 500
21.3.8.1.5 Ieņēmumi par nomu - veselības centrs     2009.g. 5 0 5
21.3.8.1.9 Telpu noma -mūzikas un mākslas skola 2009.g. 119 0 119

21.3.8.3.2 Ieņēmumi no kustamā īpašuma izmantošanas-vi-
dusskola        760 0 760

21.3.8.3.4 Ieņēmumi par kustamā īpašuma iznomāšanu-mūzi-
kas un mākslas skola         15 0 15

21.3.8.3.5 Ieņēmumi par kustamā īpašuma iznomāšanu - inter-
nātpamatskola   35 0 35

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu     680 0 680
21.3.9.1.1 Uzturēšanās pansionātā 2009.g,      300 0 300

21.3.9.1.2 Maksa par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs-
līdzfinansējums      3 060 0 3 060

21.3.9.1.3 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes 
iestādēs-VSAA pensijas    36 000 0 36 000

21.3.9.3.1 Ieņēmumi par biļešu realizāciju-kultūras nams  1 500 -10 1 500

21.3.9.4.2 Komunālie pakalpojumi /kapličas izmantošana 
A.Saulieša ielā 13 0 13

21.3.9.4.3 Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpo-
jumiem-dome  580 0 580

21.3.9.4.4 Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpo-
jumiem-sociālās aprūpes nodaļa 174 0 174

21.3.9.4.5 Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem maksāju-
miem internātpamatskola          660 0 660

21.3.9.4.7 Pārējie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem - kul-
tūras nams                                560 0 560

21.3.9.5. Ieņēmumi par projektu īstenošanu         200 0 200

21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana izglītības iestādē-vidusskola, 
PII   3 500 0 3 500

21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana internātpamatskolā                  454 0 454
21.3.9.9.0 Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi           30 0 30
21.3.9.9.0 Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi            10 0 10
21.3.9.9.0 Par avīzi “Cesvaines Ziņas”          600 0 600
21.3.9.9.0 Auto kursi                          1 400 0 1 400
21.3.9.9.0 Apbedīšanas pakalpojumi (Ķinderu kapi)   150 0 150
21.3.9.9.0 Ēdināšanas pakalpojumi-vidusskola                  5 900 0 5 900
21.3.9.9.1 Ēdināšanas pakalpojumi - internātpamatskola                              952 0 952
21.3.9.9.1 Veļas mazgāšana- internātpamatskola              25 0 25

29. septembra sēdē:
• Grozīja Cesvaines novada pašvaldības 2011. 

gada budžetu, izdodot saistošos noteikumus Nr.18 
„Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2011.
gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Ces-
vaines novada pašvaldības 2011.gada budžets”.

• Pieņēma precizētus 2011.gada 14.jūlija saisto-
šos noteikumus Nr.16 „Par dzīvokļa pabalstu ” jau-
nā redakcijā kā saistošos noteikumus Nr.19 „Par 
dzīvokļa pabalstu.

• Pieņēma precizētus 2011.gada 14.jūlija saisto-
šos noteikumus jaunā redakcijā kā saistošos notei-
kumus Nr.20 „Par pašvaldības nodevu par domes 
izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to 
kopiju saņemšanu”.

• Komandēja domes priekšsēdētāju Vilni Špatu 
piedalīties Latvijas Piļu un muižu asociācijas pie-
redzes apmaiņas izbraukuma seminārā Igaunijā no 
2011.gada 13.-14.oktorim.

• Nolēma domes priekšsēdētāja vietniekam Ju-
rim Rozenbergam aizvietot domes priekšsēdētāju 
viņa komandējuma laikā 13.,14.oktobrī.

• Piešķīra līdzfinansējumu Ls 1022,06 biedrības 
„Durvis”, reģistrācijas Nr.40008115005, projekta 
„Laukuma vienkāršotā rekonstrukcija” līdzfinan-
sēšanai.

• Piekrita, ka nekustamais īpašums “Priedītes” 
tiek sadalīts divos patstāvīgos īpašumos. No nekus-
tamā īpašuma “Priedītes” atdalītajai daļai -1.zemes 
vienībai, kas sastāv no zemes ar kadastra Nr.7027 
006 0130 piešķirt nosaukumu “Vanadziņi”, Ces-
vaines pagasts, Cesvaines novads. Nekustamā 
īpašuma “Priedītes” daļai - 2. un 3.zemes vienībai, 
kas sastāv no zemes ar kadastra Nr.7027 003 0039 
un 7027 003 0102, saglabāt nosaukumu “Priedī-
tes”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.

• Piekrita, ka no īpašuma “Majori”, Cesvaines 
pagasts, Cesvaines novads, Raiņa iela 3, Cesvaine, 
Cesvaines novads, tiek atdalīts 4.zemes gabals ar 
kadastra Nr.7027 011 0010 kā patstāvīgs īpašums. 
No īpašuma “Majori” atdalītajai daļai - 4.zemes 
vienībai, kas sastāv no zemes ar kadastra Nr.7027 
011 0010, piešķirt nosaukumu “Eņģeļi”, Cesvaines 
pagasts, Cesvaines novads.

• Nolēma, ka Nekustamā īpašuma “Majori”, 
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads; Raiņa iela 
3, Cesvaine, Cesvaines novads, pamatgabala ar ka-
dastra Nr. 7007 005 0025 sadalīšanai nepieciešams 
izstrādāt zemes ierīcības projektu.

• Piešķīra ēku un būvju kompleksam – fermai ar 
šķūni, kas atrodas uz nekustamā īpašuma “Mekši” 
2. zemes vienības ar kadastra Nr.7027 004 0075, 
adresi “Mekši”, Cesvaines pagasts, Cesvaines no-
vads, LV-4871.

• Piešķīra īpašumam „Pilnvērtīgās lopbarības 
cehs“ un būves „Lopbarības ceha graudu nolik-
tava”, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra 
Nr.7027 006 0056, adresi “Sviķu noliktava”, Ces-
vaines pagasts, Cesvaines novads, LV-4871.

• Uzdeva domes priekšsēdētājam Vilnim Špatam 
pildīt izpilddirektora pienākumus viņa atvaļināju-
ma laikā no 2011.gada 24.oktobra līdz 6.novem-
brim un apmaksāta papildatvaļinājuma laikā no 
7.novembra līdz 11.novembrim.

• Nolēma pārdot izsolē pašvaldībai piederošo 
dzīvokļa īpašumu Brīvības ielā 5-8, Cesvainē, 
Cesvaines novadā, organizējot izsoli 2011.gada 
6.decembrī plkst.11:00, nosakot. Noteica dzīvokļa 
īpašumam nosacīto cenu Ls 3600. Apstiprināt dzī-
vokļa īpašuma Brīvības ielā 5-8, Cesvainē, Cesvai-
nes novadā, izsoles noteikumus.

• Pieņēma saistošos noteikumus Nr.21 „Par so-
ciālās palīdzības pabalstiem”.



�Cesvaines Ziņas

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.19
Cesvainē, 2011. gada 29. septembrī (sēdes protokols Nr.12, 4.1.#)

Par dzīvokļa pabalstu
Izdoti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 35.panta piekto daļu
1. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa pabalsta 

apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tie-
sīgas saņemt šo pabalstu.

2. Dzīvokļa pabalsts paredzēts siltumenerģijas 
piegādes apmaksai un cietā kurināmā iegādei indi-
viduālajai apkurei.

3. Ģimene – sociālā grupa, kuras locekļus vieno 
laulība vai asinsradniecība, kopēja sadzīve, sav-
starpēja palīdzība, kopīga faktiskā dzīvesvieta un 
kopēja saimniecība.

2. Pabalsta apmērs, izmaksas kārtība 
4. Dzīvokļa pabalsta apmērs ir Ls 30.
5. Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā.
6. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, persona ie-

sniedz iesniegumu Cesvaines sociālajā dienestā un 
rēķinu par saņemto siltumenerģiju.

7. Dzīvokļa pabalstu var pārskaitīt dzīvokļa 
izīrētāja (īpašnieka) vai komunālo pakalpojumu 
sniedzēja kontā vai izmaksāt pabalsta saņēmējam 
kurināmā iegādei.

3. Personas, kuras ir tiesīgas saņemt dzīvokļa 
pabalstu

8. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei 
(personai), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (perso-
nas) statuss un kuras deklarētā pamata dzīvesvieta 
ir Cesvainē vai Cesvaines pagastā, un kura līdzdar-
bojas sociālā dienesta noteiktajos pasākumos.

4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtība

9. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteiku-
mu persona var apstrīdēt Cesvaines novada domē, 
bet tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā ra-
jona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

V.Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2011. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 19
„Par dzīvokļa pabalstu” paskaidrojuma raksts

Projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un 
personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, kā to paredz Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 35.panta piektās daļas noteikumi. 

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta piektās daļā 
norādīts, ka dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir 
tiesīgas saņemt šo pabalstu, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos. 
Iepriekšējie saistošie noteikumi ir zaudējuši spēku. 

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Saistošajos noteikumos noteiktā kārtība neietekmē pašvaldības budžetu, jo 
pabalsta apmērs netiek ne palielināts, ne samazināts

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs uzņēmējdarbības vidi. 

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas 
darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Sakarā ar to, ka pabalsta apmērs tiek saglabāts līdzšinējā apmērā, konsultācijas 
ar privātpersonām tiešā veidā netika organizētas.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.20
Cesvainē, 2011. gada 29. septembrī (sēdes protokols Nr.12, 4.2.#)

Par pašvaldības nodevu par domes izstrādāto oficiālo 
dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 14.punktu, likuma “Par nodokļiem un no-
devām” 12.panta pirmās daļas 1.punktu.

1. Saistošie noteikumi nosaka Cesvaines novada 
pašvaldības nodevas (turpmāk – nodeva) par Ces-
vaines novada domes (turpmāk – domes) izsnieg-
tajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām 
to kopijām, uzlikšanas kārtību, apliekamos objek-
tus, nodevu likmes, nodevu maksātājus, to personu 
loku, kuras atbrīvojamas no nodevas vai kurām 
piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi, 
nodevas iekasēšanas kārtību.

2. Par domes izsniegtajiem izstrādātajiem oficiā-
lajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām 
noteikta nodeva:

2.1. Domes atkārtots lēmuma izraksts   Ls 0,30
2.2. domes izziņa      Ls 0,20
2.3. dokuments no domes arhīva    Ls 1,00
3. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas 

personas, kas saņem pašvaldības izstrādātos oficiā-
los dokumentus un apliecinātas to kopijas.

4. Nodeva pilnā apjomā samaksājama domes 
kasē pirms dokumenta izsniegšanas.

5. No nodevas maksāšanas atbrīvojamas valsts 
pārvaldes institūcijas, politiski represētās personas, 
1. un 2.grupas invalīdi, trūcīgas personas.

6. Nodeva tiek ieskaitīta domes pamatbudžetā. 
Nepareizi iekasētā pašvaldības nodeva atmaksā-
jama vai papildus iekasējama 20 dienu laikā pēc 
fakta konstatēšanas.

Cesvaines novada domes 2011. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr.20
„Par pašvaldības nodevu par domes izstrādāto oficiālo dokumentu

un apliecinātu to kopiju saņemšanu” paskaidrojuma raksts
Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas par tirdzniecību 

publiskās vietās apjomu un nodevas maksātājus
Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Likumu „Par pašvaldībām”, Par nodokļiem un nodevām” normas 
nosaka, ka tikai ar saistošajiem noteikumiem pašvaldība nosaka 
pašvaldības nodevas apjomu par tirdzniecību publiskās vietās.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Uzņēmējdarbības vide netiek ietekmēta vairāk kā jau līdz šim. 

Projekta ietekme uz 
administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts nav apspriests ar privātpersonām, jo 
pašvaldības nodevas apjoms būtiski nemainās.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 23
Cesvainē, 2011.gada 10.oktobrī (sēdes protokols Nr. 13, 5#)

Par nomas maksu neapbūvētiem zemesgabaliem
Izdoti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.

gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par 
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu. 

1. Saistošie noteikumi nosaka neapbūvētu paš-
valdības zemesgabalu nomas maksu gadā.

2. Neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā:
Cesvaines novada domes 2011. gada 10. oktobra saistošo noteikumu Nr. 23

„Par nomas maksu neapbūvētiem zemesgabaliem” paskaidrojuma raksts

Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka nomas maksas lielumu neapbūvētiem 
zemesgabaliem

Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktā 
noteikts, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas 
apmēru nekā šajos noteikumos, izdodot saistošos noteikumus. 
Pašvaldības iepriekšējie saistošie noteikumi ir zaudējuši spēku un 
nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus. 

Projekta ietekme uz budžetu Saistošie noteikumi neietekmē budžetu, jo nomas maksa netiek 
palielināta.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Uzņēmējdarbības vide netiek mainīta
 

Projekta ietekme uz 
administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekta izstrādāšana neietekmē privātpersonas, 
jo netiek mainīta nomas maksa.

2.1. zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota 
personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilsto-
ši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas 
lauku apvidos” 7.pantam – 1,5 % apmērā no ze-
mesgabala kadastrālās vērtības.

 1000 At-
līdzība 

2000   
Preces 

un pakal-
pojumi 

4000 
Procen-
tu izde-

vumi

5000 
Pamatka-

pitāla 
veidošana

6000 
Sociā-
lie pa-
balsti

7000 
Trans-
ferti

Izdevu-
mi kopā

Grozī- 
jumi

Dome 78107 46 051 0 1 483 0 0 125641 0
Zemes ierīkotājs 4274 1786 0 3982 0 0 10042 1332
Pils 17935 21490 0 270 0 0 39695 500
Pašvaldības aģentūra 0 8500 0 0 0 0 8500 0
Būvvalde 0 4422 0 0 0 0 4422 0
Sabiedriskā kārtība 0 490 0 0 0 0 490 -60
Dome kopā: 100316 82739 0 5735 0 0 188790 1772
Grāmatvedība 37119 3668 0 417 0 0 41204 0
Vidusskola 432809 140279 0 3597 0 45770 622455 70657
Internātpamatskola 232554 82948 0 663 0 0 316165 65301
Pirmskola “Brīnumzeme” 129246 26664 0 0 0 0 155910 -851
Mūzikas un mākslas skola 52863 5694 0 0 0 0 58557 294
Skolu savstarpējie norēķini 0 9000 0 0 0 37000 46000 0
Izglītība kopā: 884591 268253 0 4677 0 82770 1240291 135401
Sociālais dienests 24324 2298 0 0 60595 5423 92640 350
Sociālās aprūpes nodaļa 57794 44115 0 0 0 3600 105509 0
Grašu bērnu ciemats 0 0 0 0 0 30000 30000 0
Bāriņtiesa 10989 1150 0 0 0 0 12139 0
Soc. aprūpe kopā: 93107 47563 0 0 60595 39023 240288 350
Labiekārtošanas nodaļa 25209 17684 0 6652 0 0 49545 2022
Cesvaines siltums 0 0 0 5000 0 0 5000 0
Cesvaines komunālie pa-
kalpojumi 0 0 0 35000 0 0 35000 0

Labiekārtošana kopā: 25209 17684 0 46652 0 0 89545 2022
Kultūras nams 30512 33149 0 26214 0 0 89875 240
Kraukļu bibliotēka 12303 6161 0 1310 0 0 19774 0
Cesvaines bibliotēka 27923 8396 0 2900 0 0 39219 0
Cesvaines Ziņas 6195 1775 0 0 0 0 7970 0
Kultūra kopā: 76933 49481 0 30424 0 0 156838 240
Darba praktizēšanas pa-
sākumi pašvaldībā darba 
iemaņu iegūšanai un uztu-
rēšanai

4 243 5 431 0 0 22 093 0 31 767 0

Dabas zinātņu un matemā-
tikas apguves uzlabošana 
vidusskolā

0 16 522 0 7 170 0 0 23692 0

COMENIUS partnerība 
vidusskolā 0 946 0 0 0 0 946 0
Autobusa iegāde vidus-
skolai 0 0 0 31 219 0 0 31219 0

Senjoru ceļš 0 1 000 0 0 0 0 1000 0
Domes administrācijas 
ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana 

0 0 0 146 269 0 0 146269 0

Tautas nama iekštelpu re-
novācija 0 0 0 125 548 0 0 125548 0
Attīstības un plānošanas 
speciālistu piesaiste 12 062 545 0 0 0 0 12 607 0
Internātpamatskolas infor-
matizācija 0 0 0 9 270 0 0 9270 0

Projekti kopā: 16 305 24444 0 319476 22093 0 382 318 0
Kredītsaistības 0 0 38006 0 0 0 38006 0

Izdevumi kopā: 1196461 490164 38006 406964 82688 121793 2336076 139785
Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem 0 800 0 0 0 0 800 -150

Izdevumi pavisam kopā: 1196461 490964 38006 406964 82688 121793 2336876 139635

Pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.22 2.pielikums
Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 2011. gadam latos

• Izdarīja grozījumus Cesvaines novada pašval-
dības 2011. gada budžetā. 

Noteica izglītības iestāžu vadītāju mēneša amata 
algas no šī gada 1. septembra līdz 31. decembrim.

• Piešķīra vienreizēju pabalstu ugunsgrēkā cie-
tušajai ģimenei.

• Nolēma uzsākt Cesvaines novada teritorijas 
plānojuma 2008.-2020. gadam grozījumu izstrādi 
teritorijas plānojuma pilsētas grafiskajā daļā un 
apstiprināja darba uzdevumu grozījumu izstrādei. 
Par Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2008.-
2020.gadam grozījumu izstrādes vadītāju apstipri-
nāja teritorijas plānotāju Līgu Romančuku.

• Izveidoja būves ekspluatācijā pieņemšanas ko-

10. oktobra sēdē:
misiju.

• Izskatīja administratīvo lietu par būvvaldes 
sniegto atzinumu.

• Deva atļauju turpināt pārtraukto būvniecību, 
sakārtojot dokumentus.

• Mainīja zemesgabala nosaukumu.
• Apstiprināja saistošos noteikumus, kuros no-

teica nomas maksu pašvaldības zemesgabaliem 
lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko pa-
līgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma „Par 
zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvi-
dos” 7.pantam – 1,5 % apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības.



� Cesvaines Ziņas

 V. Špats, domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr.12
Cesvainē, 2010. gada 9. decembrī  (sēdes protokols Nr.15,6#)
Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.9
Cesvainē, 2011. gada 12. maijā (sēdes protokols Nr.7, 16.#)

Cesvaines novada pašvaldības autoceļu 
uzturēšanas klases

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteiku-
mu Nr.224 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas 
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2. punktu.

1. Cesvaines novada pašvaldības autoceļiem noteikt uzturēšanas 
klases ziemas sezonai saskaņā ar 1. pielikumu.

2. Cesvaines novada pašvaldības autoceļiem noteikt uzturēšanas 
klases vasaras sezonai saskaņā ar 2. pielikumu.

1.pielikums 
Pašvaldības domes 2011. gada 12. maija noteikumiem Nr. 9 

Pašvaldības autoceļi, kuriem noteikta ziemas 
uzturēšanas C klase

Autoceļa Nr. Autoceļa nosaukums Garums km
5. Šņores ceļš 3,50
6. Kraukļi-Ķinderu kapi 3,14
7. Ķinderes-Āriņas 0,80

Apbraucamais ceļš 5,30
14. Dreikas-Čonkas 3,70
22. Kārzdaba-Vaļģu ceļš 1,50
45. Kārzdaba-Lapukrogs 2,90

Ķinderu kapi 0,5

Pašvaldības autoceļi, kuriem noteikta ziemas uzturēšanas D klase
Autoceļa Nr. Autoceļa nosaukums Garums km

1. Jokums – Tirzas upe (līdz Lielslēdenēm) 5,10
2. Aizsila loks 4,85
3. Tirzbanurti – Kārkli 3,40
4. Kraukļi – Valdesmuiža 2,80

Ķinderu ceļš – Mežgaļi 0,50
8. Šņores ceļš – Puntūzis 2,80
9. Nabagmāja – Apvedceļš 0,40
11. Ūbāni – Slēdenes 1,20
13. Stacija – Aizkujas ceļš 0,80
15. Dreikas – Āreskrieviņi 1,50
16. Sili – Čonkas 1,70
17. Pavāri – Kārzdabas ceļš 1,80
18. Graši – Kārzdabas ceļš 1,50
19. Graši – Kārzdaba c.Kalnakrogu 4,50
20. Kārzdaba – Zosēni 3,60
21. Doriņi – Svinci 2,30
23. Kraukļu pievedceļš 1,30
24. Jukānu ceļš 0,90
25. Purmaļi – Aizsila ceļš 1,80
26. Baltiņi – Kripi – Šeri 1,30
27. Lejas Putniņi – Kārkli 4,10
28. Rakuti – Skrūles 2,20
29. Jokums – Zamuri – Cērteles 2,50
30. Jokums – Daukstes 3,39
31. Vairogi –Kočkares 2,80
32. Liepas – Valdesmuiža 0,50
33. Ķinderes – Līcupi (līdz Ozolkalnam) 0,50
34. Berlīne – Lejas Auguļi 0,93
35. Kraukļi – Silenieki 1,80
36. Kraukļi – Aizupieši 1,00
37. Āreskrieviņi – Slūžas 2,50
38. Ūbāni – Ģiģurti 1,40
39. Cesvaine – Ģiģurti 1,50
40. Priecumi – Baltiņi 2,00
41. Lapukrogs – Spieķi 2,00
42. Spieķi – Baltiņi 1,20
43. Spieķi – Dzeņi 3,00
44. Pavāri – Usnes (līdz Dzeņiem) 1,70
46. Kārklumuižas ceļš 0,70
48. Graši – Kraukļu ceļš 0,50
49. Kočkares – Lejieši 1,50
50. Kočkares – Greķi 1,70

51.,104. Kalnakrogs – Egle 3,30
52. Cērpi – Rēzēni 1,80
53. Kārzdaba – Dālderi 4,30
54. Gatves – Mežjukāni – Priednieki 2,70
55. Gatves – Mežjukāni 0,70
56. Biemelšu ceļš 0,60
57. Lielslēdenes – Mežsargmāja 1,20
58. Osviju ceļš 1,30
59. Skrīdu ceļš 0,60
60. Alitānu ceļš 1,00

61. Krāču ceļš 0,20
62. Grāveru ceļš 0,50
63. Mentes – Virdzes 0,80
64. Mentes – Konstantīni 0,80
65. Mentes – Purmales 0,60
66. Kārkli – Palži 2,00
67. Kārkli – Bromulti 0,70
68. Kārkli – Pāpeni 2,30
69. Ķeirānu ceļš 0,30
70. Gremi – Silakalns 1,40
71. Valdesmuiža – Dzeņukalns 1,00
72. Aizkaļņu ceļš 0,50
73. Noru ceļš 0,30
74. Liepkalnu ceļš 0,50
75. Aroniešu ceļš 0,60
77. Kraukļi – Upes Pērles 0,60
78. Kraukļi – Boķi 1,10
79. Pakalniešu ceļš 0,70
80. Stradu ceļš 0,50
81. Ūbāni – Slēdenes 1,00
82. Ūbāni – Kazas 1,10
83. Ruņģu ceļš 0,60
84. Grāvruņģu ceļš 0,30
85. Ūbāni – Pūcītes 0,40
86. Kronīšu ceļš 0,80
87. Gundegas – Saulītes 0,40
88. Spieķu ceļš 0,50
89. Bulderu ceļš 0,30
90. Jurgucu ceļš 0,90
91. Apeltiena – Mežsargmāja 0,50
92. Galšu ceļš 0,20
93. Lauri – Ķaunēni 0,50
94. Sprīzatu ceļš 0,80
95. Murēnu ceļš 0,60
96. Miķelēnu ceļš 1,00
97. Pakuļi – Gaidas (līdz Kalna Pakuļiem) 1,70
98. Dzeņi – Kalēji 0,30
99. Kangaru ceļš 0,40
101. Silmaču ceļš 0,80
102. Spruktu ceļš 1,20
103. Puteņu ceļš 0,90
105. Vecumu ceļš 1,00
106. Sauliešu ceļš 0,70
107. Teņču ceļš 1,80
108. Kalna Ķepastu ceļš 0,40

Kārzdabas kapsēta 0,20
109. Ābeļu ceļš 1,10
110. Bērziņu ceļš 1,20
111. Stradukalna kapsētas ceļš 0,30
112. Liekuma ceļš 0,40
113. Avotiņu ceļš 0,20
114. Vanagpakalnes ceļš 0,30
115. Dālderi – Gailēni 0,60

2. pielikums 
Pašvaldības domes 2011. gada 12. maija noteikumiem Nr. 9 

Pašvaldības autoceļi, kuriem noteikta vasaras 
uzturēšanas C klase

Autoceļa Nr. Autoceļa nosaukums Garums km
5. Šņores ceļš 3,50
6. Kraukļi – Ķinderu kapi 3,14
7. Ķinderes – Āriņas 0,80
8. Šņores ceļš – Puntūzis 2,80
9. Nabagmāja – Apvedceļš 0,40
10. Apvedceļš Cesvainei 2,10
13. Stacija – Aizkujas ceļš 0,80
14. Dreikas – Čonkas 3,70
17. Pavāri – Kārzdabas ceļš 1,80
18. Graši – Kārzdabas ceļš 1,50
19. Graši – Kārzdaba (gar Kalnakrogu) 4,50
22. Kārzdaba – Vaļģu ceļš 1,50
23. Kraukļu pievedceļš 1,30
27. Lejas Putniņi – Kārkli 4,10
31. Vairogi – Kočkares 2,80
38. Ūbāni – Ģiģurti 1,40
43. Spieķi – Dzeņi 3,00
45. Kārzdaba – Lapukrogs 2,90
51. Kalnakrogs – Lejas Putniņi 0-1,65=1,65
104. Lāgi – Egle 1,00
116. Kraukļu ceļš – vecais Gulbenes ceļš 0,50

                                                  Kopā        45,89

Pašvaldības autoceļi, kuriem noteikta vasaras uzturēšanas D klase
Autoceļa Nr. Autoceļa nosaukums Garums km

1. Jokums – Tirzas upe 5,1
2. Aizsila loks 4,85
3. Tizbanurti – Kārkli 3,40
4. Kraukļi – Valdesmuiža 2,80

15. Dreikas – Āreskrieviņi 1,50
16. Sili – Čonkas 1,70
20. Kārzdaba – Zosēni 3,60
21. Doriņi – Svinci 2,30
24. Jukānu ceļš 0,90
25. Purmaļi – Aizsila ceļš 1,80
26. Baltiņi – Kripi – Šeri 1,30
28. Rakuti – Skrūles 2,20
29. Jokums – Zamuri – Cērteles 5,00
30. Jokums – Daukstes 3,39
32. Liepas – Valdesmuiža 0,50
33. Ķinderes – Līcupi 2,30
34. Berlīne – Lejas Auguļi 0,93
35. Kraukļi – Silenieki 1,80
36. Kraukļi – Aizupieši 1,00
37. Āreskrieviņi – Slūžas 2,50
39. Cesvaine – Ģiģurti 1,50
40. Priecumi – Baltiņi 2,00
41. Lapukrogs – Spieķi 2,00
42. Spieķi – Baltiņi 1,20
44. Pavāri – Usnes 2,70
46. Kārklumuižas ceļš 0,70
48. Graši – Kraukļu ceļš 0,50
49. Kočkares – Lejieši 2,00
50. Kočkares – Greķi 0,70
51. Kalnakrogs – Lejas Putniņi 1,65-3,30=1,65
52. Cērpi – Rēzēni 1,80
53. Kārzdaba – Dālderi 4,30
54. Spārviņi – Mežjukāni – Priednieki 2,70
55. Gatves – Mežjukāni 0,70
56. Biemelšu ceļš 0,60
57. Lielslēdenes – Mežsargmāja 1,20
58. Osviju ceļš 1,30
59. Skrīdu ceļš 0,60
60. Alitānu ceļš 1,00
61. Krāču ceļš 0,20
62. Grāveru ceļš 0,50
63. Mentes – Virdzes 0,80
64. Mentes – Konstantīni 0,80
65. Mentes – Purmales 0,60
66. Kārkli – Palži 2,00
67. Kārkli – Bromulti 0,70
68. Kārkli – Pāpeni 2,30

69. Ķeirānu ceļš 0,30
70. Gremi – Silakalns 1,40
71. Valdesmuiža – Dzeņukalns 1,00
72. Aizkaļņu ceļš 0,50
73. Noru ceļš 0,30
74. Liepkalnu ceļš 0,50
75. Aroniešu ceļš 0,60
76. Segliņu ceļš 0,30
77. Kraukļi – Upes Pērles 0,60
78. Kraukļi – Boķi 1,10
79. Pakalniešu ceļš 0,70
80. Stradu ceļš 0,50
81. Ūbāni – Slēdenes 1,00
82. Ūbāni – Kazas 1,10
83. Ruņģu ceļš 0,60
84. Grāvruņģu ceļš 0,30
85. Ūbāni – Pucītes 0,40
86. Kronīšu ceļš 0,80
87. Gundegas – Saulītes 0,40
88. Spieķu ceļš 0,50
89. Bulderu ceļš 0,30
90. Jurgucu ceļš 0,90
91. Apeltiena – Mežsargmāja 0,50
92. Galšu ceļš 0,20
93. Lauri – Ķaunēni 0,50
94. Sprīzatu ceļš 0,80
95. Murēnu ceļš 0,60
96. Miķelēnu ceļš 1,00
97. Pakuļi – Gaidas 1,70
98. Dzeņi – Kalēji 0,30
99. Kangaru ceļš 0,40
101. Silmaču ceļš 0,80
102. Spruktu ceļš 1,20
103. Puteņu ceļš 0,90
105. Vecumu ceļš 1,00
106. Sauliešu ceļš 0,70
107. Teņču ceļš 1,80
108. Kalna Ķepastu ceļš 0,40
109. Ābeļu ceļš 1,10
110. Bērziņu ceļš 1,20
111. Stradukalna kapsētas ceļš 0,30
112. Liekuma ceļš 0,40
113. Avotiņu ceļš 0,20
114. Vanagpakalnes ceļš 0,30
115. Dālderi – Gailēni 0,60
117. Ceļš uz Bebru tiltu 0,15

                                                       Kopā        116,57

Cesvaines novada domes 2011. gada 12. maija 
saistošo noteikumu Nr.9

„Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Cesvaines novadā”

paskaidrojuma raksts
Projekta satura 
izklāsts

Saistošajos noteikumos noteiktas pašvaldības 
autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai 
(no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras 
sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim)

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Noteikumu izdošanu paredz Ministru 
kabineta 2010.gada 9.marta noteikumi Nr.224 
„Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu 
ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 
kontroli”4.2. punkts.

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Ceļu uzturēšanai tiek izlietoti pašvaldības 
autoceļu fonda līdzekļi, ko veido valsts 
piešķirtā mērķdotācija.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības 
vidi

Uzņēmējdarbības vide netiek ietekmēta tieši, 
taču kārtība atkritumu savākšanā nodrošina 
labvēlīgu vidi jebkuram, arī uzņēmējdarbībai. 

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību 
nemainīs.

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināms



�Cesvaines Ziņas

Desmitie uzņemti vidusskolā 
Atskatoties uz 
paveikto un 

raugoties nākotnē
Sācies 21. mācību gads Cesvaines mūzi-

kas un mākslas skolā. Skola dibināta 1991. 
gada 19. augustā. Kā zināms, mūzikas un 
mākslas tradīcijas Cesvainē ir senas un 
pamatīgas. Skola to respektē un ar lielu 
atbildību cenšas tās godam turpināt. Ar 
pateicību pieminam un atceramies savus 
priekšgājējus. Jau pagājušā mācību gada 
maijā gada noslēguma koncertu-izstādi 
veltījām skolas 20 gadu jubilejai, kurā bez 
skolas solistiem un kolektīviem piedalījās 
arī Cesvaines jauktais koris, Cesvaines 
pūtēju orķestris, ģitāristu ansamblis, vi-
dusskolas populārās mūzikas kolektīvi. 
Kā svarīgu bērnu muzikalitātes attīstīšanas 
veidu var minēt arī dejošanu, taču šoreiz 
deju kolektīvs piedalījās valsts  mēroga 
pasākumā un nevarēja kuplināt jubilejas 
pasākumu ar savu uzstāšanos. Visos mi-
nētajos sastāvos aktīvi darbojas mūzikas 
skolas audzēkņi. Sirsnīga pateicība visiem 
kolektīvu vadītājiem par pašaizliedzīgo un 
neatlaidīgo  darbu. Izstādē varējām apska-
tīs mūsu mākslas nodaļas audzēkņu dip-
lomdarbus. Jubileju atzīmējām arī, uzaici-
not profesoru Juri Kalnciemu muzicēt pilī 
uz viņa pirmā klavieru skolotāja Vidvuda 
Eglīša flīģeļa, kuru mūzikas skola ieguva 
savā īpašumā kā dāvinājumu. Mūsu absol-
ventus ar garīgās mūzikas koncertu pār-
stāvēja Jura Neimaņa ģimenes trīs bērni, 
kuri jau tradicionāli Cesvainē muzicē kopā 
ar Pirmās evaņģēliskās Jēzus draudzes 
kolektīviem. Ar prieku varam secināt, ka 
daudzi mūsu skolas absolventi mācās vai 
jau darbojas dažādās kultūras, mūzikas 
un mākslas jomās. Bieži esam saņēmuši 
no sirds izteiktu pateicību un klausījušies 
siltas atmiņas par skolā pavadītajiem ga-
diem. Pedagogi ir pazīstami kā mākslinie-
ki un ievērojamu pašdarbības kolektīvu 
vadītāji  gan Cesvaines, gan Madonas un 
Gulbenes novadā. Vēlos izteikt sirsnīgu 
pateicību Cesvaines novada domei, visiem 
sadarbības partneriem, ģimenēm , sabied-
rībai par ilgus gadus baudīto visa veida at-
balstu, uzmundrinājumu un novērtējumu. 
Tas ļauj mūsu skolas kolektīvam pārdzīvot 
vispārējo krīzi un ar cerību raudzīties nā-
kotnē. Esam entuziasma pilni turpināt ar 
savu darbību piedalīties kultūras dzīves 
uzturēšanā Cesvaines novadā un no sirds 
ceram, ka mūsu valsts attīstīsies cienīgi un 
ar lepnumu novērtēs savu iedzīvotāju iz-
turību un pūles. Vēlot visiem panākumus, 
radošus plānus un izturību jaunajā mācību 
gadā:

 Inta Stiene, Cesvaines Mūzikas 
un mākslas skolas direktore 

Septembra pēdējā nedēļa tika 
aizvadīta interesantā gaisotnē, jo 
skolā norisinājās iesvētības. 10. kla-
šu skolēni un skolotāji ģērbās 12. 
klašu noteiktajos tērpos – bruņuru-
puči nindzjas, cacas un saldie, omī-
tes un opīši, tautastērpi, balerīnas 
un klauni. 

Skolēni kā nu kurš cītīgi ģērbās un 
pucējās, bet neizpalika arī tādi, kas to 

neievēroja. Viņus, kā jau visus citus 
gadus, apzīmēja ar marķieriem. Dienā, 
kad visi ģērbās tautastērpos, fukši de-
vās uz skolas foajē un dejoja polku. 

Pienāca ilgi gaidītā piektdiena, kad 
pēc stundām cītīgi apbruņojušies des-
mitie devās uz skolu. Apģērbs bija kā 
nu kuram – daži satinušies no galvas 
līdz kājām plēvēs un maisos, daži 
uzvilkuši visvecākās mājas drēbes, 

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Piektie uzņemti lielajā skolā
Šogad, 30. septembrī, iesvētīja 

ne tikai 10. klases, bet arī piekto 
klašu skolēnus. Iesvētības notika 
skolas telpās. 9.a klase iesvētīja 
5.a, bet 5.b klasi iesvētīja 9.b. Iz-
ejot cauri visiem skolas stāviem, 
piektīšiem bija jāveic dažādi uz-
devumi, ko bija sagatavojuši de-
vītie. Piekto klašu skolēni meklēja 
atbildes uz dažādiem atjautīgiem 

Desmitās klases nodod zvērestu Klauni un balerīnas

Piektās klases aizrautīgi 
piedalās aktivitātēs

jautājumiem, spēlēja jautras spē-
les, piedalījās stafetēs, tika arī ap-
zīmēti. Kā jau visās iesvētībās, arī 
piektajiem bija ne visai patīkami 
uzdevumi. Noslēgumā abas klases 
sanāca kopā, lai svinīgi nodotu 
zvērestu un saņemtu nelielas bal-
vas par iesvētību izturēšanu. 

Alise Kupča, autores foto

Skolotāju dienas svinības
Katru gadu Skolotāju dienu rīko 

12. klašu skolēni. Šogad talkā nāca 
arī skolēnu pašpārvalde. Pasākuma 
veidošana bija grūts, bet reizē arī in-
teresants darbs. Katrs nāca ar savām 

radošajām idejām. It īpaši jāatzīmē 
Zane Ozoliņa, bez kuras lieliskajām 
idejām diezin vai pasākums būtu bi-
jis tik jauks un lieliskām emocijām 
bagāts. Piecas dienas pirms Skolotāju 

dienas skolotājiem tika izsūtīti ielū-
gumi uz Skolotāju dienu. Ielūgumos 
tika norādīts pasākuma laiks un kādas 
krāsas apģērbā skolotājiem ir jāiero-
das uz pasākumu. (Valodas skolotā-
jiem bija jāierodas dzeltenā vai oranžā 
tērpā, dabaszinātņu skolotājiem zaļā, 
mākslas, sporta un sākumskolas sko-
lotājiem rozā.) Katru skolotāju un sko-
lotāju grupu fotografēja un fotogrāfi-
jas ievietoja prezentācijā, kuru rādīja 
pasākuma laikā. Skolas pasākumu va-
dīja lieliskie, skaistie, brīnumjaukie, 
burvīgie skolas audzēkņi – Alise Kras-
ta un Roberts Lielķikuts. Pirms pasā-
kuma visiem skolēniem tika izdalītas 
anketas, kurās viņiem bija jāuzraksta 
skolotāju labās un ne tik labās īpašī-
bas. Skolas pasākumā uzstājās skolas 
grupa „Kā saka žirafe”, kura izpildī-
ja 2 dziesmas no sava repertuāra. Uz 
klavierēm vienu dziesmu spēlēja Anda 
Akmentiņa un pasākuma beigās uzstā-

jās nesen izveidotais skolās Kuiļu an-
samblis (Reinis Mellis, Toms Galejs, 
Toms Nora, Roberts Lielķikuts), kuri 
izpildīja „Mēmo dziesmu”. Pasākuma 
laikā vadītāji pa vienam sauca priekšā 
skolotājus. Stāstot viņu raksturojumu 
un izsaucot skolotāju, uz lielā ekrāna 
parādījās viņa bilde. Par pasākumu 
saņēmām ļoti labas atsauksmes gan 
no skolotājiem, gan no skolēniem.

Otrajā daļā skolotāji tika salozēti 
4 grupās, katrai grupai bija jāizdomā 
savs sauklis, komandas nosaukums un 
jāpasniedz maza prezentācija par savu 
grupu. Divpadsmitie vadīja viņiem 
spēles, bet pārējie tajā laikā vadīja 
stundas skolēniem. Skolotāju grupas 
sacentās savā starpā. Skolotāji bija 
ļoti atsaucīgi un priecīgi par viņiem 
veltīto dienu.

Roberts Lielķikuts, 
Niklāva Praškevica foto

Dabaszinātņu skolotāji ģērbās zaļos toņos

Esi drošs!
Lai sekmētu bērnu izpratni par drošības 

noteikumu ievērošanu dažādās ikdienas si-
tuācijās, no 3. līdz 7. oktobrim Cesvaines 
pirmsskolā “Brīnumzeme” tika organizēta 
Drošības nedēļa.  Ceturtdien, 6. oktob-
rī  pirmsskolā viesojās VUGD Madonas 
brigāde un  inspektors Gvido Miķelsons, 
kas vadīja teorētiskās un prakstiskās ma-
cības, kā rīkoties, ja notikusi ugunsnelai-
me. Bērniem bija iespēja uzzināt vairāk 
par ugunsdzēsēja glābēja profesiju un 
pienākumiem, iepazīties ar ugunsdrošības 
aprīkojumu un pārrunāt dažādus ar drošī-
bu saistītus jautājumus. Gvido Miķelsons 
ne tikai teorētiski skaidroja bērniem par 
drošību, bet arī rādīja multiplikācijas fil-
mu, minot konkrētus piemērus, izskaid-
roja pārgalvīgas rīcības sekas. Piektdien, 
7. oktobrī, Drošības nedēļas noslēdzošajā 
tematiskajā pasākumā “Esi drošs!” kopā 
ar draiskiem zaķēniem Pauku un Šmau-
ku bērni un pedagogi, inscenējot dažādas 
situācijas, vēlreiz atkārtoja, kādi notei-
kumi jāievēro, atrodoties uz ielas, ūdens 
tuvumā, mežā, satiekoties ar nepazīstamu 
suni, mājās, ja notikusi ugunsnelaime – lai 
pievērstu bērnu uzmanību drošības jau-
tājumiem un sekmētu negadījumu skaita 
samazināšanos. 

Sandra Āriņa, Jana Medniece,
skolotājas 

Internātpamatskolas jaunumi
Jaunais mācību gads Cesvaines in-

ternātpamatskolā sācies ar neskaidrī-
bām finansiālajā jomā. 4.oktobrī Mi-
nistru kabinets beidzot ir apstiprinājis 
izglītības iestāžu mērķdotāciju apmē-
rus. Līdz janvārim paredzētais sko-
las saimniecisko izdevumu budžets 
samazināts par 55%, salīdzinot ar ie-
priekšējo gadu. Uz izmaiņām pozitīvā 
virzienā šobrīd varam cerēt gadījumā, 
ja tiks veikti budžeta grozījumi. Ne-
skatoties uz pietiekami saspringto si-
tuāciju, darbs notiek visos virzienos, 
atbilstoši šī brīža iespējām. Septembra 
mēnesis noritējis tradicionālo pasāku-
mu gaisotnē. Rudens ekskursiju laikā 
esam paspējuši apmeklēt ievērojamā-
kos objektus tuvākajā apkārtnē. Sko-
lotājas J.Žvagiņa un S.Purena kopā ar 
savas grupas skolēniem iesaistījušās 
projektā “Mammadaba”, kurā vērtīga 
pieredze un pozitīvas emocijas gūtas 

jau iepriekšējā mācību gadā. Patei-
coties skolotājas S.Leimanes un bib-
liotekāres M.Zvaigznes iniciatīvai, 
noticis Dzejas dienām veltīts skolēnu 
radošo darbu konkurss un K.Skalbes 
dzejas daiļlasītāju konkurss. Skolo-
tājas A.Kupčas vadībā skolēniem bi-
jusi iespēja radoši izpausties mākslas 
jomā, piedaloties zīmējumu konkursā 
“Rudens stāsti”. Tie, kuriem vairāk 
prieka sagādā fiziskas aktivitātes, 
varēja sacensties sporta pasākumā 
“Kurš ātrāks?”, kuru organizēja sko-
lotāja I.Luce. Patīkamu pārsteigumu 
skolotājiem viņu profesijas dienā 
sarūpēja 9.klases skolēni kopā ar au-
dzinātāju E.Kupču, uzdāvinot katram 
pedagogam vienreizēju izdevumu 
“Tāds nu es esmu!”. Arī šogad skolā 
tiek turpināta tradīcija veikt katra mē-
neša pasākumu apkopojumu, aktīvā-
kos skolēnus un konkursu uzvarētājus 

apbalvot “Labo vārdu” līnijā. Patei-
coties sadarbībai ar Cesvainē visiem 
pazīstamo P.Langbēnu, skolēniem ir 
iespēja par labajiem darbiem saņemt 
gardas saldumu balviņas. Skolas teri-
torijā esošajā sporta un atpūtas lauku-
mā šobrīd notiek biedrības “Durvis” 
(valdes priekšsēdētāja I.Āboliņa) pro-
jekta “Laukuma vienkāršotā rekons-
trukcija” īstenošanas darbi. Septembrī 
veikta laukuma apzaļumošana, šobrīd 
basketbola – strītbola laukumam tiek 
uzklāts triecienabsorbējošais segums. 
Priecē tas, ka, saņemot atbalstu ie-
sniegtajam projektam, ir izdevies 
turpināt iepriekšējā gadā iesāktos lau-
kuma izveides darbus, radot iespēju 
Cesvaines jauniešiem pilnvērtīgi pa-
vadīt brīvo laiku, iesaistoties fiziskās 
aktivitātēs. Diemžēl ļoti skumdina 
fakts, ka drīz nāksies noņemt iepriek-
šējā projekta laikā ap laukumu uzstā-

dīto žogu, jo tas ir ļaunprātīgi sabojāts 
un nav atjaunojams. Visai smagas pār-
domas izraisīja arī fakts, ka jau šobrīd 
notiekošo darbu laikā, neskatoties 
uz visiem redzamo un nepārprotamo 
darba teritorijas norobežojumu, kāds 
ir paspējis sabojāt seguma uzklāšanai 
speciāli sagatavotās apmales, nolī-
dzināto laukumu izbradāt un samētāt 
tur akmeņus. Rodas jautājums, vai ir 
vajadzība un jēga turpināt? Cik ilgam 
laikam jāpaiet, lai saprastu, ka šis 
internātpamatskolā strādājošo darbi-
nieku izveidotās biedrības veikums 
galvenokārt ir Cesvaines iedzīvotāju 
interesēs, jo tas pārsvarā tiek izman-
tots vasarā, kad internātpamatskolas 
bērni skolā neuzturas? 

Inta Siliņa, internātpamatskolas 
vietniece izglītības jomā

kuras nebūtu žēl izmest. Šogad bija 
deviņi pārbaudījumi, ko bija sagatavo-
juši 12. klases audzēkņi. Pārbaudījumi 
nebija no tiem jaukākajiem, bet tos 
visi izturēja. Vakarā visi sapucējušies 
un jau tīri devās uz zvēresta nodošanu. 
Zvērestu godam apsolījās pildīt visi, 
parakstoties un saņemot vidusskolēna 
nozīmīti. 10. klašu audzēkņiem bija 
jāparāda priekšnesums ar iemeslu, kā-
pēc 11. un 12. klasēm viņi būtu jāuz-
ņem vidusskolā. Arī šo uzdevumu visi 

izpildīja godam, pēc tam dodoties uz 
skolas foajē un ejot pīļu gājienā caur 
pirmo stāvu. Kājas sāpēja visiem, bet 
atvieglojums bija sacenšoties, kuras 
klases puiši ir spēcīgāki, turot savu 
klases audzinātāju uz rokām. Kad sa-
censības bija beigušās, visi atvadījās 
cits no cita un devās baudīt jauko un 
silto piektdienas vakaru. 

Paula Lecīte,
 Leldes Bistrovas foto



� Cesvaines Ziņas

Siltas pusdienas Cesvaines iedzīvotājiem
27. septembra pusdienas Cesvai-

nē izvērtās kopīgā dienas maltītē 
sanākušajiem cesvainiešiem. Tika 
atklāta zupas virtuve, kur ikviens 
Cesvaines iedzīvotājs, kas palicis 
bez pietiekamiem iztikas līdzekļiem, 
varēs sasildīties ar siltu zupu.

Projektu „Zupas virtuve Cesvainē” 
īstenojusi biedrība „Svētā Jāņa Palī-
dzība” sadarbībā ar Johanniter-Unfall-
Hilfe (Vācija) un Cesvaines novada 
domi. Finansiālu atbalstu zupas virtu-
vei devis www.ziedot.lv projekts siltas 
maltītes atbalstam - „Kopgalds”.

Klātesošos ar uzrunu sveica „Svētā 
Jāņa palīdzības” direktore Melānija 
Grundšteina-Gruzdiņa, kura atzina, ka 
šajā projektā ir ieguldīts liels darbs, 
tāpēc lielākais paldies jāsaka visiem 
tiem, kas piedalījušies zupas virtuves 
tapšanā. Melānija iepazīstināja ar bied-
rības „Svētā Jāņa Palīdzības” sniegta-
jiem atbalstiem, kas ir ne tikai zupas 
virtuves, bet arī mājas aprūpe perso-

nām, kurām ir objektīvas grūtības sevi 
aprūpēt vecuma vai citu funkcionālu 
traucējumu dēļ, pavadoņa pakalpojumi, 
transporta dienests cilvēkiem ar invali-
ditāti, palīdzība maznodrošinātajiem.

„Es teikšu ar jau sen zināmiem vār-
diem – gods ir dodot, gods ir ņemot, 
dodot gūtais – neatņemams. Mīļie ces-
vainieši, es izsaku visdziļāko pateicību 
Melānijai, Mārim un visai „Svētā Jāņa 
palīdzībai” par šo lielo projektu. Es teik-
tu – sava lielā sapņa īstenojumu, par ko 
es jau esmu sapņojis, šorīt pārdomāju – 
12 gadus,” savā uzrunā vēstīja domes 
priekšsēdētāja vietnieks Juris Rozen-
bergs. Viņš arī informēja, ka pašos sā-
kumos, kad par zupas virtuves ieviešanu 
Cesvainē sācis domāt, galvenā problēma 
bijuši finansiālie apstākļi. Pateicoties 
veiksmīgai pagājušā gada ekskursijai uz 
Ērgļiem, zupas virtuves projekts ir īste-
nojies arī Cesvainē. „Šodien mēs esam 
tik tālu, ka atveram zupas virtuvi, kuras 
apmeklētāji būsiet jūs, mīļie cesvainieši. 

Paldies vēlreiz šiem cilvēkiem, kuri ar 
savu  sirdsdegsmi, ar savu neatlaidību, 
ar savu cilvēkmīlestību ir padarījuši ar 
mazu saujiņu, bet cilvēkus – laimīgā-
kus,” pateicības vārdus veltot galvena-
jiem zupas virtuves projekta atbalstītā-
jiem, pateicās Juris Rozenbergs. 

Lai projekts īstenotos un tiktu risināti 
praktiski jautājumi, palīgā nāca „Svētā 
Jāņa palīdzības” projektu koordinators 
Māris Sirmulis, kurš iezīmēja projek-
ta sākumu: „Pagājušo gadu oktobrī es 
saņēmu elektronisko pastu no Judītes 
Mihejenko un Dainas Markevicas. E-
pastā viņas atklāja, ka bijušas piere-
dzes apmaiņas braucienā uz Ērgļiem 
un iepazinušās ar zupas virtuves dar-
bību. Gads ir pagājis, un zupas virtuve 
ir Cesvainē.” Māris Sirmulis paldies 
vārdus veltīja cilvēkiem, kas Cesvainē 
risina sociālos jautājumus.

Sociālā dienesta vadītāja Daina 
Markevica klātesošajiem precizēja, 
ka šis projekts ir tajā iesaistīto cilvēku 
kopdarbs. Pateicoties domes priekšsē-
dētājam Vilnim Špatam un Jurim Ro-
zenbergam tika atrastas telpas, kur zu-
pas virtuves projekts varētu realizēties. 
Paldies cesvainiešiem, kas ir atsaucīgi 
un piedomāja pie tā, lai zupas virtuvi 
varētu atvērt pēc iespējas ātrāk.

Par godu zupas virtuves atklāšanas 
svētkiem tika pārgriezta lente. Par 
atraktīvu sveikšanu bija padomājis 
Cesvaines Tautas teātra kolektīvs, kas 
dziedāja „Es nenācu šai vietā” jaunā 
versijā, jo tika īpaši pielāgota šim ga-
dījumam. Klātesošie tika apdāvināti ar 
puķēm, bet Ilona – zupas dalītāja – tika 
pie liela ķirbja, jo, kā atzina aktieri, 
saimniecībā noderēšot.

Pēc pasākuma oficiālās daļas un 
priekšnesuma klātesošie varēja nobaudīt 
karstu zupu un iepazīties ar zupas virtu-

ves telpām, kas ir mājīgi iekārtotas un 
izremontētas tā, lai tajās būtu patīkami 
uzturēties ikvienam tās apmeklētājam.

No 3. oktobra zupas virtuves izdales 
punkts pieejams ikvienam cesvainie-
tim. Sociālā dienesta darbinieces in-
formē, ka izdalāmā ēdiena porcijas tiek 
dalītas darbdienās no  plkst.13:00 līdz 
14:00. Apjoms vienam klientam ir 0,5l, 
kuru var saņemt līdzpaņemtajos trau-
kos. 40 porcijas sātīgas, siltas maltītes 
ir tiesīgas saņemt trūcīgās personas, ģi-
menes un materiālās grūtībās nonāku-
šie Cesvaines iedzīvotāji. Ēdiens tiek 
pagatavots piegādes dienā, izmantojot 
svaigus un kvalitatīvus produktus. Lai 
saņemtu ēdienu, cesvainiešiem jādodas 
uz Cesvaines sociālo dienestu piektdie-
nās līdz plkst. 13:00 pēc zupas virtuves 
taloniem nākamajai nedēļai.

Kristīne Vilciņa,
autores foto

Resursu punkta 
jauniešiem 

izveide Cesvaines 
pašvaldībā

Cesvaines paš-
valdība no 2011. 
gada maija līdz 
oktobrim īsteno 
projektu „Resursu 
punkta jauniešiem 
izveide Cesvaines pašvaldībā”, ko 100% 
finansē LR Izglītības un zinātnes ministri-
ja Jaunatnes politikas valsts programmas 
2011. gadam 1.3. apakšsadaļas „Resursu 
punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sa-
darbībā ar jaunatnes organizācijām” ietva-
ros. Projekta sadarbības partneris ir Latvi-
jas Skautu un Gaidu centrālā organizācija. 
Projekta finansējums ir 1920 LVL. Projektu 
izstrādāja Cesvaines novada pašvaldība, uz-
klausot jauniešu vēlmes un vajadzības, lai 
iegādātos inventāru brīvā laika lietderīgai 
pavadīšanai. Jaunieši, organizējot dažādus 
vasaras un ziemas pasākumus, ir secināju-
ši, ka ziemā nenotiek nekādas sportiskās 
aktivitātes, jo nav piemērota un kvalitatīva 
ziemas sporta inventāra.  Jau divus gadus 
Cesvaines jaunieši piedalās vasaras orien-
tēšanās sacensībās, kuras tiek organizētas 
pašvaldības teritorijā, bet diemžēl to nevar 
izdarīt ziemas orientēšanās laikā, jo trūkst 
nepieciešamā aprīkojuma. Cesvaines teri-
torija ir ļoti piemērota ziemas fiziskajām 
aktivitātēm, jo šeit ir interesants teritorijas 
reljefs, kurā var ierīkot trases dažādām slē-
pošanas tehnikām. Inventāra iegāde sniegs 
Cesvaines jauniešiem arī iespēju doties uz 
netālo Madonas novadu, kurā ir ļoti labi ap-
rīkota un izgaismota Smeceres slēpošanas 
trase un tiek organizētas dažāda mēroga 
sacensības. Iegādāto slēpošanas inventāru 
varēs izmantot gan sporta stundās, kurās 
visi jaunieši tiktu apmācīti ar pamatiema-
ņām, gan ārpusstundu laikā, kad jaunieši 
papildus vēlētos attīstīt slēpošanas iemaņas 
un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Cesvaines 
vidusskolā strādā sporta skolotāji, kuri ir 
aktīvi slēpošanas tradīciju turpinātāji un 
spēj aizraut un ieinteresēt jebkuru jaunieti. 

Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt 
Cesvaines pašvaldības jauniešiem lietde-
rīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Pro-
jekta tiešie mērķi ir izveidot resursu pun-
ktu jauniešiem, aprīkot to ar ziemas sporta 
inventāru un veicināt jauniešu iesaistīšanos 
sportiskajās aktivitātēs. 

Novēlu ikvienam Cesvaines jaunietim 
pavadīt savu brīvo laiku lietderīgi un zie-
mā noteikti iemēģināt sagādāto slēpošanas 
inventāru!

Iveta Raimo, projekta vadītāja 

Siltumtrašu un 
siltummezglu 

izbūve Cesvainē

Līguma par projekta īstenošanu Nr. 9-
09/3.5.2.1/022/6 projektam „Siltumtrases 
rekonstrukcija un siltummezglu izbūve 
Cesvaines pilsētā, Madonas rajonā”, iden-
tifikācijas numurs 3DP/3.5.2.1.0/09/APIA/
MA/022, ietvaros ir notikusi 1. kārtas „Sil-
tumtrases rekonstrukcija Cesvaines pilsētā” 
Cesvainē, Cesvaines novadā pieņemšana 
ekspluatācijā ar Cesvaines, Lubānas un 
Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes 
piedalīšanos. 2011. gada 30. septembrī ko-
misija, kas izveidota saskaņā ar Cesvaines 
novada domes 2011. gada 25. augusta sēdes 
lēmumu, protokols nr. 11.6.#, atzina siltum-
trases rekonstrukciju Cesvaines pilsētā par 
derīgu ekspluatācijai. Siltumtrases rekons-
trukcijas kopējās izmaksas (ieskaitot PVN) 
ir 131075,74 Ls.     

  Aivars Baiers, 
SIA „Cesvaines siltums” valdes loceklis      

Lai katram darbs būtu hobijs!
Septembra „Cesvaines Ziņās” 

tika stāstīts par Cesvaines pilī notie-
košajiem kamīna restaurācijas dar-
biem, kurus veic restauratore Baiba 
Pilsuma. Tāpēc „Cesvaines Ziņas” 
lasītājus vēlējās tuvāk iepazīstināt 
ar Baibu, kurai restauratores darbs 
ir sirdslieta.

Visa sākums
– Bērnībā man patika rotaļāties ar 

māliem. Skolā apmeklēju keramikas 
pulciņu, kur arī veidoju no māliem da-
žādas dzīvnieku figūriņas, ļoti patika 
arī zīmēt. Tāpēc pēc pamatskolas stā-
jos Rīgas lietišķās mākslas vidussko-
lā (RLMV). Bija liels konkurss, otrā 
gadā mani uzņēma un laimīgas sakri-
tības pēc tiku tēlniecības nodaļā. Bei-
dzot trešo kursu, mūs aizveda praksē 
uz Rundāles pili. Drīkstējām palīdzēt 
tur strādājošiem restauratoriem. Viņu 
uzraudzībā attīrīt no krāsu slāņiem 
oriģinālos griestu veidojumus. Tā bija 
vienreizēja sajūta – pieskarties sena-
jiem mākslas darbiem redzēt, kā tos 
nostiprina un atjauno zudušās detaļas. 
Prakses laiks beidzās, bet vēlēšanās 
atgriezties un darīt šo darbu palika 
uz mūžu. Ilgus gadus strādāju Rīgā 
Restaurācijas pārvaldē – dažādos ob-
jektos. Bija periods, kad turīgi cilvēki 
iegādājās dzīvokļus vēsturiskajos na-
mos. Restauratoru darbs bija piepra-
sīts. Gadījās strādāt arī brīvdienās un 
pēc darba beigām – vakaros. Tajā lai-
kā man daudz palīdzēja mamma – pie-
skatot manas meitas, kas bija mazas. 
Gāja gadi, meitas izauga un arī nāca 
palīgā, jo viņām patika tas, ko daru. 
Reiz, viesojoties Latvijā, pie mums ap-
metās viņu draugi, kuri nosprieda, ka 
esmu hipijs – ja reiz esmu izvēlējusies 
dzīvot tik pieticīgā dzīvoklī. Viņiem 
šķita, ka tie, kas strādā pilīs, arī dzīvo-
jot gandrīz pilīs. Arī tagad varu teikt, 
ka restauratoru darbs vairāk sniedz 
morālo, ne materiālo gandarījumu, 
tomēr nekad nav vienmuļš un garlai-
cīgs. Brīdis, kad no krāsu uzslāņojuma 
parādās oriģinālā sākotnējās aprises, 
kad esi pirmais, kas pēc aizmirstības 
gadiem ieraugi seno mākslas darbu, ir 
neatkārtojams. Vēl lielāks prieks, ka 

ir izdevies izpētīt, saprast un atjaunot 
zudušos fragmentus, lai arī citi varētu 
to vērot sākotnējā izskatā. Katrā vietā, 
katrā objektā līdzi nāk arī vēsturiskās 
liecības. Ir dažas vietas, kas kļuvušas 
īpaši tuvas. Tāda ir Krustpils, Vents-
pils, tagad pievienojusies arī Cesvaine. 
Pēdējos gados visvairāk esmu strādā-
jusi ar gadsimta sākuma krāsnīm un 
kamīniem, kam vajag atjaunot zudušos 
krāsns podiņus, detaļu fragmentus bo-
jātam dekoratīvajam veidojumam uz 
tiem, kā arī bojāto glazējumu. Izman-
tojot jaunās tehnoloģijas, ir iespējams 
panākt vēlamo rezultātu un paildzināt 
seno apkures iekārtu uz mūžu.

Stāsts par kamīnu
– Pirms 3 gadiem kopā ar mazbēr-

niem, apceļojot šo pusi, ienācām Ces-
vaines pilī. Tad arī pirmo reizi ierau-
dzīju kamīnu ēdamzālē. Pilī ir daudzas 
vietas, kur steidzami būtu nepiecieša-
ma izpēte un konservācija, bet kamīns 
bija tik sliktā tehniskā stāvoklī, ka pēc 
pāris gadiem aizietu nebūtībā – sairstot 
veidojumiem. Modās azarts – kā es šeit 
varētu palīdzēt?

Kolēģes iedrošināta un ar viņas pa-
līdzību rakstīju projektu par kamīna 
restaurāciju, ko iesniedzu Valsts Kul-
tūrkapitāla fonda projektu konkursam. 
Laimējās – tika piešķirts pirmais finan-
sējums, un 2009. gadā vārēja darbu 
sākt. Projektus rakstīju atkārtoti – katru 
gadu. Brīžiem likās, ka darbs būs jāpār-
trauc. Tad palīgā nāca Cesvaines no-
vada dome ar līdzfinansējumu. Bez šī 
nozīmīgā atbalsta darbs būtu ievilcies 
vēl uz kādu gadu. Jāpiemin ka ziemas 
apstākļos pilī strādāt būtu problemātis-
ki. Darbs pie kamīna restaurācijas vēl 
jāturpina. Jāatrod līdzekļi unikālo ho-
landiešu flīžu restaurācijai un rekons-
trukcijai. Bez tām kamīna vizuālais 
tēls ir nepilnīgs. Katra flīze, kas tapusi 
Holandē, ir gleznota kā maza miniatūra 
ar atšķirīgu tematiku un ir roku darbs. 
Savā ziņā tas ir unikāls atradums, jo tās 
ir senākās un vienīgās (šobrīd zināmās) 
no Latvijā atrastajām šāda veida holan-
diešu flīzēm. 

Nākotnē skatoties, man gribētos 
ēdamzāli redzēt pilnībā atjaunotu, jo 

kamīns ir tikai viens no telpas elemen-
tiem. Lai pilnībā gūtu priekšstatu par 
šī interjera greznumu, nepieciešams 
atjaunot koka apdari – paneļus sienām; 
abas koka kolonnas un zudušo orna-
mentālo dekoratīvo gleznojuma joslu 
gar sienas augšmalu. Pirmais, kas būtu 
jādara, jānotīra eļļas krāsas uzslāņo-
jums no sienas lejas daļām. Tas uztur 
mitrumu un veicina pelējuma darbību. 
Atjaunoto kamīnu „traucēs” uztvert 
telpas koši zaļais krāsojums. Vēlams 
pārkrāsot sienas sākotnējā tonī. Gribas 
ticēt, ka tas nav tik dārgi un neiespēja-
mi. Ja vēl nosiltinātu griestus, respek-
tīvi, grīdu virs ēdamzāles 2. stāvā, iz-
dotos uzturēt normālu temperatūru un 
telpa būtu izmantojama arī ziemā.

Blakus darba procesam
– Katru gadu es vēroju un salīdzinu 

pārmaiņas gan pilī, gan apkārtnē un 
cilvēkos. Tās nevar nepamanīt. Prie-
cē, ja kas ir atjaunots, salabots vai 
vienkārši iztīrīts. Uzskatu, ka vispirms 
vajadzētu apzināt vietas un lietas, kas 
šobrīd ir kritiskā stāvoklī. Ir nepiecie-
šama izpēte un konservācija, kamēr tās 
nav zudušas. Mitruma iedarbība jopro-
jām ir ārdoša. Daudzās telpās griestu 
gleznojuma fragmentu lobīšanās tur-
pinās – atklājas jauni, nokrītot virsējai 
kārtai, vietām kopā ar bojāto apmetu-
ma kārtu.

Strādājot pie kamīna, esmu pētīju-
si sienu un, salīdzinot ar foto 1928.
g., esmu meklējusi kādu saglabājušos 
fragmentu no gleznotās ornamentu jos-
las. Jaunāko laiku (80. gadu beigās) re-
monta laikā tā ir zudusi. Tomēr atradu 
nelielu laukumu, kur sākotnējās krāsas 
vēl saskatāmas. Ornamentu daļu izde-
vās nokopēt, uzmērīt un noteikt krāsu 
toņus pēc kataloga. Šim – it kā sīku-
mam – ir svarīga loma telpas sākotnējā 
krāsojuma kopskata veidošanā, jo arī 
kamīna krāsojumā šie toņi atkārtojās. 
Šādus izpētes darbus esmu veikusi 
vēl dažās telpās, kur ornamenti ir ti-
kai daļēji saglabājušies (un tiem draud 
izzušana) cerībā, ka kādreiz tie varētu 
noderēt. 

Paralēli darbam brīžiem gadās atbil-
dēt uz pils apmeklētāju jautājumiem. 

Parasti tie ir individuāli ceļotāji – ģi-
menes vai draugi. Lielākās ekskursan-
tu grupas pavada gides un viņiem tiek 
sniegta informācija. Vajadzētu parūpē-
ties par atsevišķiem cilvēkiem. Varbūt 
reizē ar biļeti, saņemt nelielu „ceļve-
di” ar pils telpu plānu un lakonisku 
paskaidrojumu? Lai gan tad man va-
jadzētu mest darbu pie malas un krist 
kārdinājumā – rādīt un stāstīt...

Es saprotu, ka reiz viss būs, bet ne-
kas nav tik paliekošs kā „pagaidām”. 

Cesvaines pils burvība
– Cesvaine ir skaista visos gadalai-

kos un pils ar savu senatnes burvību 
pievelk kā magnēts. Katrā telpā var 
apbrīnot mākslinieku un amatnieku iz-
cilo veikumu, kas vēl saglabājies līdz 
mūsdienām. Ādolfs fon Vulfs, ceļot 
pili, pieaicināja labākos amata pratē-
jus – firmas un meistarus gan no ār-
zemēm, gan Latvijas. Žēl, ka tik maz 
zināms par vietējiem amatniekiem, kas 
arī piedalījušies pils celtniecībā, un 
tiem nezināmajiem, kas bija tikai pa-
līgi, kas prasmes apguva uz vietas, vē-
rojot slavenos meistarus darbā, varbūt 
arī piedaloties.

Pils burvība varbūt slēpjas? Jā, ir 
uzmanīgi jāatklāj, atjaunojot šo skaisto 
celtni gan no iekšpuses, gan ārpuses. Tā 
glabā vēl daudz noslēpumu un pārstei-
gumu. Tā gaida un sauc palīgā. Varbūt 
ir pienācis laiks ieraudzīt no jauna arī 
citas bijušās muižas ēkas un vēsturiskā 
centra ainavu kopumā? Cesvainei ir, ar 
ko izcelties citu pilsētu vidū.

Kristīne Vilciņa, 
foto no B. Pilsumas 

personīgā arhīva

Atraktīvu sveicienu bija sarūpējuši Cesvaines Tautas teātra pārstāvji

Zupu iedzīvotājiem izsniedz 
Ilona Zaharova
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Šo projektu līdzfinansē Eiropas 
Savienība

Cesvaines ūdenssaimniecības at-
tīstības otrā kārta

Šī gada 9. septembrī Rīgā tika 
parakstīts civiltiesiskais līgums 
starp Latvijas Republikas Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministriju, Cesvaines novada 
domi un SIA “Cesvaines komunālie 
pakalpojumi” par projekta “Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība 
Cesvainē” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/
IPIA/VIDM/008 īstenošanu un 
Kohēzijas fonda finansējuma pie-
šķiršanu un projekta uzraudzību. 
Kohēzijas fonda līdzfinansējums šī 
projekta ietvaros būs 95% no attie-
cināmajām izmaksām, finansējuma 
saņēmēja līdzfinansējums – 5% no 
attiecināmajām izmaksām, kas tiek 
finansēts no finansējuma saņēmēja 
pamatkapitālā ieguldītā pašvaldības 
finansējuma. Nozīmīgākais projek-
ta ietvaros realizējamais līgums ir 

“Ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas rekonstrukcija un papla-
šināšana Cesvainē”. Pašlaik šim 
līgumam tiek izstrādātas tehniskās 
specifikācijas un gatavota cita ie-
pirkuma konkursa dokumentācija. 
Iepirkuma konkursu plānots izslu-
dināt šī gada oktobrī. Finansējuma 
saņēmējs ir SIA “Cesvaines komu-
nālie pakalpojumi”. Projekta teh-
niskās, administratīvās un finanšu 
vadības uzraudzību nodrošina Lat-
vijas Republikas Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums tavā nākotnē!

Jānis Vanags, 
SIA „Cesvaines komunālais 

serviss” tehniskais speciālists

“Senioru ceļa” 
aktivitiātes 

turpinās

Laikā no 2011. gada 1. līdz 31. 
oktobrim paredzēts organizēt prak-
tiskās darbnīcas, kas notiks divas 
dienas ar psiholoģiskā komforta 
centra programmām.

Nodarbības notiks 19., 26. oktob-
rī plkst. 12:00 Cesvaines kultūras 
namā, vadīs pasniedzēja Vita Krū-
miņa. Tiek lūgti aktīvi iesaistīties, 
mūs novada cilvēki. 

Novembrī, decembrī, janvārī no-
tiks senioru apmācību cikls darbam 
ar modernām tehnoloģijām. Lūdzu, 
pieteikties pa tālr. 64852880, vai 
mob. tālr. 26574454 apmācībām 
datordarba un interneta apguvei. 
Gaidām jūsu zvanus!

Ilze Līcīte,
 projekta koordinatore

Rekolekcijas „Debesu spēki un eņģeļi”
Visuaugstāko tu esi izraudzījis 

sev par aizsargu.
Nekāds ļaunums tev nenotiks, 

nedz kāda nediena tuvosies tavai 
teltij,

Jo Viņš sūtīs tev savus eņģeļus 
tevi pasargāt visos tavos ceļos.

Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava 
kāja nepieduras pie akmens. 

  /91.psalms/
Mums, latviešiem, Miķeļi ir ražas 

svētki, Apjumības, Rudenāji – ražas 
novākšanas noslēgums. Draudzes 
mācītājs Hanss Jensons pirms Mi-
ķeļa dienas bija ieplānojis rekolek-
cijas par debesu spēkiem un eņģe-
ļiem, lai mūs labāk sagatavotu Visu 
eņģeļu dienai, kuru Baznīca svin 
29. septembrī. Rekolekcijas vadīja  
Liepājas Sv.Annas draudzes mācī-
tājs Jānis Bitāns. Mēs zinām erceņ-
ģeļus  Mihaēlu,  Gabriēlu un varbūt 
Rafaēlu. Bet erceņģeļi ir pavisam 
septiņi un neskaitāms pulks eņģeļu 
un sargeņģeļu. Esmu ļoti racionāls 
cilvēks, kas neredz mirušos tuvinie-
kus ne sapnī, ne kapos. Nekad ne-
esmu ne redzējusi, ne dzirdējusi, ne 
fiziski sajutusi eņģeli un droši vien 
arī nejutīšu. Un tādi ir daudzi cil-
vēki. Tomēr eņģeļu pasaule pastāv. 
Tam es ticu. Viņi ir apkārt mums 
neredzami. Sargeņģeļi pilda Dieva 
doto uzdevumu, ko viņi ir saņēmuši 
mūsu kristībās, un sargā mūs.

 Jautāju mācītājam J.Bitānam, kā-
pēc sargeņģelis pieļauj to, ka mūsu 
mīļie, labākie cilvēki tiek atņemti 
mums agrā bērnība, jaunībā vai ag-
ros mūža gados. Viņš atbildēja, ka 
tā ir Dieva griba, jo Dievs redz, ka 
cilvēks ir piepildījis savu misiju uz 
Zemes un nevēlas, lai viņš tālākajā 

dzīvē kļūdās un par savām kļūdām 
cieš. 

Dievs mūs visus mīl. Mēs esam 
dēmoniskas pasaules ielenkti, velns 
mūs kārdina, kritušie eņģeļi mūs ie-
tekmē. Dievs ļaunumu koriģē. Kat-
ram cilvēkam kristībās tiek iedots 
sargeņģelis, kurš iedvesmo kalpo-
šanai, dievbijībai, labiem darbiem, 
atbalsta lūgšanās.

Eņģelis Dievu lūdz par mums, 
bet, ja kādreiz mēs aizmirstam to 
izdarīt, eņģelis to dara labāk, – uz-
svēra J.Bitāns. Cilvēks izvēlas ar 
sirdi, tās labāko daļu. Dievam  nav 
sākuma, bet eņģeļi ir Dieva radītas 
būtnes. Dievs meklē satriektu garu, 
lai to dziedinātu. Mēs ejam pa Die-
va nospraustiem ceļiem. J.Bitāns 
uzsvēra, ka nav jācīnās pret Dievu, 
jo Viņa pusē ir eņģeļi. Mums neva-
jag izpatikt cilvēkiem, bet Dievam. 
To, cik bieži mūs ir stiprinājuši un 
iedvesmojuši eņģeļi, mēs zināsim 
tikai Mūžībā. Bērni  eņģeļiem ir tu-
vāk, viņi ir atvērti Debesīm, jo viņu 
eņģeļi debesīs vienmēr redz Debe-
su Tēva vaigu.

Mācītājs J.Bitāns mums stāstīja 
vairākus patiesus notikumus, kad 
eņģeļi darbojušies un parādījušies 
cilvēkiem. Kāds zēns braucis no 
kalna ar ragavām un ieraudzījis, 
ka ragavas novirzās no ceļa un tu-
vojas aizai. Bērns lūdzis Dievu, 
lai palīdz. Un Dieva eņģelis zēnu 
novirzījis no ceļa, kas ved nāvē. 
Otrs gadījums, kad Grieķijā kāds 
piecgadīgs zēns stipri sasitis gal-
vu. Pēc kritiena zēns jau bija kļuvis 
akls. Ārsti teica, ja tūlīt neriskēs un 
neoperēs zēna smadzenes, tad zēns 
zaudēs uz visiem laikiem redzi un 

viņam nekustēsies ne rokas, ne kā-
jas. Arī operācijas gadījumā garan-
tija tikai par 1%, ka ar zēnu viss būs 
kārtībā. Zēna tēvs piekrita riskam, 
un notika brīnums. Brīdī, kad zēnu 
gatavoja operācijai, zēns ieraudzīja 
sevi stāvam kādā nepazīstamā vietā. 
Viņa priekšā bija augstiem torņiem, 
sarkaniem ķieģeļiem celta baznīca. 
Viņš piegāja paskatīties un ierau-
dzīja spožās drēbēs tērptu jaunekli, 
kurš teica: „Vasilij, nāc pie manis! 
Nebaidies! Tu izārstēsies. Es vadīšu 
ārstu rokas tā, lai viņi nekļūdītos, 
un tu būsi vesels.” Zēns piegāja pie 
jaunekļa, nokrita uz ceļiem, un jau-
neklis glaudīja zēna traumēto galvu. 
Tanī pašā laikā ārsti nekļūdīgi strā-
dāja. Tad vīzija beidzās. Zēns atgu-
va redzi, viņam pilnīgi atjaunojās 
roku un kāju kustības. Zēna vecāki, 
būdami dievbijīgi grieķi, meklēja 
brīnišķīgo jaunekli, kurš palīdzēja. 
Vasilijs, jau būdams  pieaudzis, bija 
atmetis cerības to uzzināt, kad  kādu 

dienu televīzijas pārraidē ieraudzīja 
tieši tādu baznīcu, kādu viņš redzēja 
vīzijā. Viņš tūlīt brauca uz šo baz-
nīcu. Iegājis baznīcā, viņš ieraudzīja 
tieši to svētbildi, kuru redzēja vīzijā. 
Baznīcā viņš saprata, ka tas ir bijis 
erceņģelis Mihaēls. Viņš atcerējās 
arī, ka operācija notika erceņģe-
ļa Mihaēla dienā. Vasilijs pateicās 
Dievam, ka mīlestībā uz savu kristī-
to bērnu Viņš ir sūtījis palīgā erceņ-
ģeli Mihaēlu.

Tomēr neaizmirsīsim, ka pastāv 
ne tikai debesu spēki, bet arī kritušie 
eņģeļi un tumsas spēki. Kristus tais-
nība ir mūsu bruņas. Eņģeļi mums 
kalpo baznīcā. Caur eņģeļiem Dievs 
izpauž savu varenību. Lūgsim Die-
vu un arī eņģeļus! Ar eņģeļiem var 
sarunāties. Eņģelis ir stiprāks par 
mums, jo viņš redz un lūdz Dievu 
vienmēr.

Maija Zvaigzne, Cesvaines 
ev.lut. draudzes padomes pārstāve

Kristīnes Vilciņas foto

Latvijas Krājbanka piedāvā
Latvijas Krājbanka piedāvā jums 

saņemt algu bankas kontā un lietot 
bankas produktus un pakalpojumus, 
kas paredzēti jūsu naudas drošībai 
un ērtai lietošanai. 

Jūsu algas saņemšana bankas 
kontā sniegs jums daudzas priekš-
rocības.

Norēķinu konts bankā ļaus jums 
ērti rīkoties ar saviem naudas līdzek-
ļiem. Konta atvēršana ir bez mak-
sas. Ja jūsu alga tiks ieskaitīta ban-
kas norēķinu kontā, jūs bez maksas 
saņemsiet Algas karti –  Maestro 
norēķinu karti, ar kuru jūs varēsiet 
norēķināties par precēm veikalos un 
pakalpojumiem, kā arī bez komisi-
jas maksas izņemt skaidru naudu 
Krājbankas un „draudzīgo” banko-
mātu tīklā visā Latvijā. Krājbankas 
bankomātos varēsiet uzzināt sava 
konta atlikumu un izdrukāt pārskatu 
par pēdējiem 5 darījumiem ar karti 
bez komisijas maksas, turklāt kartes 
nozaudēšanas gadījumā tā tiks aiz-
vietota bez maksas.

Tāpat jūs varēsiet bez maksas 
pieslēgt un lietot internetbanku 
– Online banku. Tā ir iespēja veikt 
bankas darījumus neklātienē 24h 
diennaktī, tādējādi ietaupot gan 
laiku, gan padarot ērtāku savu ik-
dienu. Pieslēdzot Telefonbanku un 
Mobilo banku, jūs varēsiet sazinā-
ties ar banku, uzzināt konta atliku-

Paziņojums par teritorijas 
plānojuma grozījumu uzsākšanu
Cesvaines novada dome 

10.10.2012. pieņēma lēmumu „Par 
Cesvaines novada teritorijas plā-
nojuma 2008.-2020.gadam grozī-
jumu izstrādes uzsākšanu” (sēdes 
protokols Nr.13, 6§).Grozījumi 
tiks izstrādāti Cesvaines pilsētas 
teritorijas grafiskajā daļā. Terito-
rijas plānojuma grozījumu izstrā-
des vadītāja – teritorijas plānotāja 
Līga Romančuka, e-pasts: dome@
cesvaine.lv, tālr. 64852715. Priekš-
likumus Cesvaines novada teritori-

jas plānojuma grozījumu izstrādei 
aicinām iesniegt rakstveidā līdz 
2011. gada 14. novembrim Ces-
vaines novada domei, Pils iela 1A, 
Cesvainē, Cesvaines novads, LV-
4871. Teritorijas plānojuma grozī-
jumu pirmās redakcijas sabiedris-
kās apspriešanas posms 6 nedēļu 
garumā plānots 2011. gada decem-
brī –  2012. gada janvārī.

Līga Romančuka, 
teritorijas plānotāja

Informatīvs 
bezmaksas 
seminārs 
„Rudens 

aktualitātes 
Cesvaines 
novadā”

Latvijas lauku konsultāciju 
un izglītības centrs sadarbībā ar 
Cesvaines novada domi 21. ok-
tobrī plkst. 10.00 Cesvaines no-
vada domes zālē rīko informatīvu 
semināru, kurā tiks apskatītas 
aktuālas tēmas. 

Par aktualitātēm informēs:
Latvijas Krājbanka – Ilze No-

gobode (Latvijas Krājbankas lielo 
klientu apkalpošanas daļas vadītā-
ja) un Evita Šķipsna (Latvijas Krāj-
bankas kredītu uzraudzības mene-
džere). Tēmas: „Energoefektivitātes 
projektu kreditēšana”, „Latvijas 
Krājbankas kredītu piedāvājums 
zemniekiem un uzņēmējiem”.

Kooģenerācijas stacijas projekts 
Cesvaines novada Kārklos –  Ģirts 
Folmanis (SIA „Ekozeta” projektu 
vadītājs). Tēma: „Kooģenerācijas 
stacijas projekts Cesvaines novada 
„Kārklos”.

Rudens darbi ābeļdārzā – Ivars 
Svārpstons (Sarkaņi). Tēma: „Aug-
ļu dārza kopšana. Praktiski padomi, 
domājot par nākamā gada ražu.

Sakopta ainava ap mums – And-
ra Dunda (Madona). Tēma: „Piemā-
jas apstādījumu veidošana, kopšana 
un ainavas veidošanas principi”.

Visi laipni aicināti!

Māris Rauda, 
lauku attīstības speciālists

Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Cesvainē

mu un samaksāt rēķinus.
Norēķinu karte ir kļuvusi par ne-

atņemamu mūsu ikdienas sastāvda-
ļu. Ar to var ne tikai samaksāt par 
pirkumiem un izņemt skaidru nau-
du, bet tā sniedz arī dažādas priekš-
rocības. Šāda mūsdienīga norēķinu 
karte, kas darbojas īpašā atlaižu 
programmā “Priorité”, ir Latvijas 
Krājbankas VISA Šokolādes karte. 
Norēķinoties par precēm un pakal-
pojumiem ar Šokolādes karti, jums 
ir iespēja saņemt atlaides un īpa-
šas prioritātes pie mūsu sadarbības 
partneriem visā Latvijā – veikalos, 
kafejnīcās, izklaides vietās un citur. 
Informācija par jaunākajām atlaižu 
programmām un kartes priekšro-
cībām ir pieejama www.sokolade-
skarte.lv 

Latvijas Krājbankai ir plašākais 
klientu apkalpošanas centru tīkls 
valstī, kas ļauj ērti un ātri apkalpot 
klientus visās Latvijas pilsētās un 
novados –103 klientu apkalpošanas 
centri, no kuriem 22 minibankas, 
bet bankas automātu skaits ir 200. 

Lai turpmāk saņemtu algu Krāj-
bankā vai pieteiktos Šokolādes 
kartei, atnāciet uz jebkuru no mūsu 
klientu apkalpošanas centriem, līdzi 
ņemot pasi. Jūs varēsiet arī saņemt 
atbildes uz visiem jūs interesējo-
šiem jautājumiem par mūsu snieg-
tajiem pakalpojumiem.
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Laulāti

Sludinājumi

Anna Vizule
(1933 - 2011)

Elza Ermina Ruka 
(1924 - 2011)

Pēteris Liepiņš
(1937 – 2011)

Nav tie darbi saskaitāmi,
Gadu vainagā kas vīti.
Visu mūžu viņu steigā
Vēlas naktis, agri rīti.
Visu mūžu labi vārdi,
Citu līksmei izloloti,
Dāvātprieka zelta lāsēs
Auklēti un tālāk doti
 /K.Apškrūma/

Nozīmīgajās dzīves 
gadskārtās sveicam: 

80 gados – 
Ritu Baieri, 

Ainu Auziņu un 
Viju Beitāni

Cesvaines pašvaldība

Afiša

Cesvaines kultūras 
nams aicina 

darboties visus, 
kuriem interesē 
amatiermāksla

• Darbu atsāk TDA „Cesvaine” 
jauniešu kolektīvs, vadītājs – Jānis 
Šķēle.

Gaidīsim jauniešus no 15 ga-
diem. Pieteikties pa tālr. 26354801, 
28658274. Pirmā tikšanās 9. no-
vembrī plkst. 19.00 Cesvaines 
kultūras namā;

• Jauktais koris „Cesvaine”, 
kordiriģente – Rita Briņķe – otr-
dienās plkst. 18.30 Cesvaines kul-
tūras namā, Pils iela 8;

• Cesvaines pūtēju orķestris, 
diriģents – Oļģerts Ozols – treš-
dienās plkst. 19.00 Cesvaines in-
ternātpamatskolas internāts, A. 
Saulieša ielā 9;

• Tautas teātris „Cesvaine”, 
režisore – Alda Alberte – trešdie-
nās plkst. 18.00  Cesvaines zirgu 
staļļos, Pils ielā 2. Īpaši gaidīti 
stiprā dzimuma pārstāvji.

• Dāmu deju grupa „Kame-
nes”, vadītāja – Marika Šķēle – 
pirmdienās plkst. 17.00 Cesvaines 
kultūras namā, Pils iela 8;

• Folkloras kopa „Krauklē-
nieši”, vadītāja – Baiba Putniņa – 
svētdienās plkst. 14.00 Kraukļu 
skolā;

• Senioru koris „Virši” kordi-
riģente Antra Āboltiņa – pirmdie-
nās plkst. 9.30 Cesvaines kultūras 
namā, Pils ielā 8;

• Eksotisko deju grupa „Sa-
mira”, vadītāja – Iveta Androno-
va –  ceturdienās plkst. 17.00.

Tiek organizēta grupa ie-
sācējiem, pieteikties pa tālr. 
29159664.

Pirmā tikšanās 10. novembrī 
plkst. 17.30 Cesvaines vidussko-
las horeogrāfijas klasē;

• Disko deju grupa „Ritms Hip 
hop”, vadītāja Līga Kuba – pirm-
dienās plkst. 15.00 Cesvaines vi-
dusskolas horeogrāfijas klasē 5.-9. 
klase, 16.30 2,5 - 4 gadi, 17.00 5 
- 6 gadi Cesvaines novada pirmss-
skolā „Brīnumzeme”.

Kristīne Aumele, Cesvaines 
kultūras nama direktore

Avīžnieku saiets
30. septembrī atpūtas namā „Ezer-

nieki” Lubānas novada avīzes „Lu-
bānas Ziņas” redaktore organizēja 
Madonas bijušā rajona teritorijas 
pašpārvaldes avīžu veidotāju saietu. 
Šajā reizē īpaši godinātas tika Ces-
vaines un Bērzaunes avīzes. 

Uz pasākumu tika aicinātas tās avī-
zes, kuras iepriekšējos gados aktīvi pie-
dalījušās konkursā „Spicā spalva”. Tā 
kā pagājušajā gadā Cesvaines organizē-
tajā „Spicās spalvas” konkursā uzvarēja 
„Lubānas Ziņas”, šogad pasākums nori-
sinājās Lubānas pusē. 

Pasākumā piedalījās avīzes no Sar-
kaņiem („Sarkaņu Ziņas”), Bērzaunes 
(„Bērzaunes Rīts”), Mētrienes („Mēt-
rienas Dzīve”),Vestienas („Pie mums”), 
Ošupes („Klānu Vēstis”), Lubānas 
(„Lubānas Ziņas”), Ļaudonas („Ļau-
donas Vēstis”) un, protams, „Cesvaines 
Ziņas”. Pasākumā piedalījās arī tipo-
grāfijas – „Madonas Poligrāfists” un 
„Erante”.

Par pasākuma atmosfēru bija parūpē-
jusies pasākuma vadītāja, Lubānas vi-
dusskolas skolotāja Aija Andersone, bet 
ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās 
saksofonists Arnis Graps no Balviem, 
savukārt lubāniete Māra Laizāne avīž-
niekus priecēja ar kokles skaņām.

„Lubānas Ziņas” redaktore Ligita Pē-
tersone uzrunā vēstīja, ka „Spicās spal-
vas” pasākums šobrīd ir mainījis formā-
tu, izvēršoties par avīžnieku tikšanos. 
Lai nezaudētu saikni starp kolēģiem, 
katram tika dota iespēja izteikties, kā 
turpināt šīs tradīcijas un gadā reizi sa-
tikties. Vienbalsīgi tika izlemts, ka tra-
dīcijas, kas koptas nu jau 11 gadus, jā-
turpina. Arī tikšanās formāts redaktorus 
apmierina, jo, satiekoties, izrunājoties 
un daloties pieredzē, ikviens bagātina 
sevi, un tā ir iespēja aizgūt kādu ideju 
savam izdevumam.

Tipogrāfijas SIA „Erante” un SIA „Ma-
donas poligrāfists” sadarbības partnerus 
sveica ar kliņģeri un īpašām dāvanām 
tiem, kas sadarbību turpina ilgstoši. SIA 
„Erante” pārstāvji kolēģiem no “Mado-
nas poligrāfista” novēlēja, lai nepietrūkst 
papīra un krāsu, izdodot pašvaldību avī-
zes!

Lai pasākums būtu interesantāks, avī-
žu redaktori dalījās savā pieredzē, in-
formējot kolēģus par to, kas jauns,  kas 
mainījies. Pasniegt stāstu par avīzi varē-
ja arī atraktīvi, piemēram, Vestienas un 
Ošupes avīzes bija sagādājušas teatrālu 
pārsteigumu. „Cesvaines Ziņas” tika 
sveiktas ar jauno redaktori. Un tā bija 
iespēja kolēģiem pastāstīt, kā tapušas 
„Cesvaines Ziņas” jaunās redaktores 

vadībā. No kolēģiem tika saņemti laba 
vēlējumi un neizsīkstošs darba spars 
turpmākajam darbam. Jāpiekrīt „Mēt-
rienas Dzīves” teiktajam, ka „par avīzi 
nav jāstāsta – tā ir jālasa, lai to kritizētu 
un veidotu tādu, kādu vēlamies redzēt.”

Šis pasākums apstiprināja to, ka 
pašvaldības izdevums ir nepieciešams. 
Reizēm tas ir vienīgais informatīvais 
izdevums pagastā, kur atspoguļotas jau-
nākās ziņas, apkopota informācija par 
bijušajiem un turpmākajiem pasāku-
miem, iespēja publiskot valsts iestāžu 
paveikto un plānoto. Galvenais, lai avī-
žu redaktoriem radošas idejas un pietiek 
spēka īstenot tās!

Kristīne Vilciņa
Lienes Zīlītes foto

Foto konkurss
Septembra vidū, saņemot foto ar mil-

zu ķirbi, kas izaudzis tepat – Cesvaines 
mājās „Laumiņas”, radās ideja veidot 
foto konkursu „Mēneša foto”. Tāpēc 
ikviens Cesvaines novada iedzīvotājs 
tiek laipni aicināts sūtīt savu foto ar ne-
lielu tā aprakstu un kontaktinformāciju 
uz e-pastu: kristine.vilcina@cesvaine.
lv vai pa pastu – Laikraksts „Cesvaines 
Ziņas”, Pils ielā 1A, Cesvaine, LV- 4871 
līdz katra mēneša 10. datumam.

 Foto tiks izvērtēti un mēneša foto 
tiks publicēti avīzē. Balvā – „Cesvaines 
Ziņu” abonements pusgadam.

Foto konkursu iesāk Mairita Gabra-
nova, kas atsūtījusi foto, kurā attēlots 
dēls Markuss pie pašu izaudzētā ķirbja. 
Mairita raksta, ka ķirbi nav izdevies no-
svērt, bet tas varētu būt apmēram 70 kg 
smags. Nākamgad ir cerība izaudzēt vēl 
lielāku, jo šī ķirbja sēklas ir saglabātas 
un nākamgad tās tiks sētas ar cerību, ka 
kāds ķirbis izaugs vismaz tikpat liels. 
Ja tas izdosies, tad Gabranovu ģimene 
labprāt vestu ķirbi uz Rīgas Zooloģisko 
dārzu, kur katru rudeni norisinās ķirbju 

sacensības. Tur šogad smagākais ķirbis 
svēris ap 150 kg. Mairita stāsta, ka tik 
liels ķirbis viņu dārzā vēl nav bijis un 
pašiem bijis liels pārsteigums. Jautājot 
par to, kā ķirbis ticis izlietots, Mairita 

saka, ka daļa ķirbja tikusi pārstrādā-
ta ķirbju salātos un sagatavoti ziemai, 
bet pārējā ķirbja daļa tika atdota mājas 
dzīvniekiem.

Kristīne Vilciņa

Kristīne Zasa un 
Aivars Drabaks 

septembrī

Visu to skaisto un cēlo, 
Ko vien vēlies sev,
Tavā dzimšanas dienā
Sirsnīgi novēlam Tev!
 

Mīļi sveicam Māru Ūdri 
apaļajā dzīves jubilejā!

 
Māsa ar ģimeni

Ļoti lēti pārdod lietotas ziemas 
riepas (šipi) 175/70 R 13 POLA-

RIS, kopā ar diskiem (4 gab.). 
Zvanīt – 26542787

Bioloģiskā saimniecība Cesvai-
nes novadā pārdod burkānus: 

lielos sulai 0,15 Ls/kg, 
vidējos burkānus – 0,20 Ls, 

kartupeļus – 0,15 Ls, ar piegādi. 
Tālr.: 26162664

22. oktobrī plkst. 11.00 
Cesvaines kultūras namā 

Zoles turnīrs
• • •

28. oktobrī plkst. 17.00 
Cesvaines kultūras namā koncerts 
par godu Cesvaines bibliotēkas 90 

gadu jubilejai
• • •

5. novembrī plkst. 19.00 
Cesvaines kultūras namā eksotisko 

deju grupas „Samira” koncerts
• • •

11. novembrī 
Lāčplēša dienai veltīts 

lāpu gājiens
• • •

12. novembrī 
Cesvaines kultūras namā Latvijas 
individuālā čempionāta A grupas 

pusfināls novusā
• • •

18. novembrī  plkst. 19.00
Cesvaines vidusskolā Latvijas 

Republikas proklamēšanas dienai 
veltīts koncerts, pēc tam balle 

kultūras namā

Lūdzu Cesvaines sociālajā die-
nestā ierasties pēc „Latvenergo” 
dāvinātajām elektrības norēķinu 
kartēm tos trūcīgo ģimeņu ar bēr-
niem pārstāvjus, kuri kopš 2009. 
gada ir saņēmuši tikai vienu karti, 
lai saņemtu 2011. gada otru karti. 
Līdzi jāņem elektroenerģijas pie-
gādes līguma numurs (dāvinājumu 
varēs attiecināt uz jebkuru līgumu 
arī citas privātas vai juridiskas per-
sonas līguma numuru uz apliecinā-
juma pamata, ka viņš tur dzīvo).

Cesvaines sociālais dienests

Akciju sabiedrība „Pasažieru vil-
ciens” informē, ka saistībā ar pasažieru 
skaita samazināšanos rudens un ziemas 
laikā vilciens Rīga-Gulbene-Rīga, sā-
kot ar 8.oktobri, tiek norīkots tikai 
atsevišķās sestdienās.

Dīzeļvilciens Rīga - Gulbene -  Rīga, 
kas no Rīgas atiet plkst. 8:29 un Gulbe-
nes stacijā pienāk plkst.12:16, bet atceļā 
no Gulbenes dodas plkst.17:10 un Rīgā 
pienāk plkst.21:06, kursēs 2011. gada 
12. novembrī un 17. decembrī, kā arī 
2012. gada 7. janvārī, 25. februārī, 
17. martā un 7. aprīlī.

A.Mošenkovs, 
Pasažieru pārvadājumu 

organizācijas daļas vadītājs

Izmaiņas vilciena Rīga-
Gulbene kustībā

AICINĀJUMS
Aicinām visus likumīgos Latvijas pil-

soņus (līdz 1940. gada 17. jūnijam un 
viņu pēcnācējus), kuri grib tiesiski atgūt 
bij. PSRS okupācijas rezultātā iznīcinā-
to, tomēr juridiski joprojām pastāvošo, 
bet faktiski vēl neatjaunoto latviešu na-
cionālo valsti – 1918. gada 18. novem-
brī proklamēto, neatkarīgo un demo-
krātisko Latvijas Republiku, ierasties 
(iespējami kuplākā skaitā, līdzņemot 
pasi), uz biedrības “Nacionālā apvienī-
ba” ārkārtas Kongresu Rīgā, bij. Vidze-
mes priekšpilsētas izpilddirekcijas Brī-
vības gatvē 266 zālē, š.g. 11. novembrī 
plkst 11:00, lai kopīgi piedalītos ierosi-
nājuma – biedrībai pārtapt par politisku 
organizāciju – apspriešanā un lēmuma 
pieņemšanā. Dalībnieku reģistrācija no 
plkst 9:30.

S/O “Nacionālā apvienība” valde

Informācija


