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Cesvaines pašvaldības vārdā Vilnis Špats

Sakoptāko sētu īpašnieku kopfoto.

Dāvā piemiņas monētas
Ir tikai viena Latvija,
un citas nav nekur.
Tā nāk no senču zemes dzīlēm
un debesīm, kas kopā tur.

Latvijas Republikas proklamē-
šanas 90. gadadienas svinīgajā pa-
sākumā, kas notika 17. novembrī 
Cesvaines vidusskolā, Cesvaines 
pilsētas ar lauku teritoriju do-
mes priekšsēdētājs Vilnis Špats 
septiņiem pašvaldības iedzīvotā-
jiem un vienai ģimenei pasniedza 
sudraba piemiņas monētu “Valsts 
atdzimšana”. To saņēma: Anna 
Aveniņa par nacionālā gara spēka 
saglabāšanu un nesavtīgu darbu vai-
rāku paaudžu bērnu veselības aprū-
pē, Kristofs Aleksandrs par darbu 
Latvijas bērnu dzīves apstākļu uzla-
bošanā, vides sakārtošanā Grašos un 
sadarbību ar Cesvaines pašvaldību, 
Kārlis Bandenieks par ieguldījumu 
Cesvaines vēsturiskā centra atjauno-
šanā un sakārtošanā, Dzidra Galeja 
par nacionālā gara saglabāšanu un 

patriotiskā mantojuma nodošanu 
nākamajām paaudzēm, Gunārs 
Agrīns Kornets par ieguldījumu 
Latvijas valstiskās neatkarības 
idejas saglabāšanā un stiprināšanā, 
Inta Matisone par atsaucību un 
aktīvu darbību Cesvaines sabied-
riskajā dzīvē, Ināra Muižniece 
par sabiedrisko aktivitāti un po-
zitīva Cesvaines tēla veidošanu 
un popularizēšanu, Vilis, Ausma, 
Sanita un Ilva Ozoli par radošu 
un veiksmīgu ģimenes uzņēmēj-
darbību, veidojot māksliniecisku 
un sakoptu vidi Cesvainē. 

Viena no piemiņas monētas 
saņēmējām – medmāsa Anna Ave-
niņa, kura Cesvainē sākusi strādāt 
pirms 50 gadiem, par apbalvojumu 
saka: „Tas ir jauki un mīļi, bet es to 
neesmu pelnījusi. Ir cilvēki, kam 
balva pienāktos vairāk. Tikpat, cik 
es, to būtu pelnījušas manas kolēģes 
– medmāsas, bet jo īpaši ginekoloģe 
Eikena. Eikena reizē atbildēja par 
divām dzīvībām – par bērniņa un 

mātes. Daudzas sievie-
tes, kurām daktere glāba 
dzīvību, to nemaz neap-
zinās. Vislielākais prieks 
ir tad, ja šodien – pēc tik 
daudziem gadiem, mani 
kādreizējie bērni pasaka 
paldies un es redzu par 
kādiem brašuļiem viņi 
izauguši.”

Ar šo monētu sēriju 
– „Valsts” Latvijas Banka 
noslēdza četru sēriju na-
cionālo programmu ”Lat-
vija. Laikmetu grieži un 
laikmetu vērtības” vei-
došanu. Sērija ”Valsts” 
ir trīs simboliskas esejas 
par svarīgākajiem no-
tikumiem Latvijas 20. 
gadsimta vēsturē un tiem 
sekojošiem vēstures no-
griežņiem – ”Brīvības 
cīņas”, ”Svešas varas” 

6. decembrī godināja Cesvaines 
pašvaldības konkursa „Sakoptā-
kais objekts Cesvaines pilsētā ar 
lauku teritoriju 2008 gadā” lau-
reātus. Konkurss Cesvainē notiek 
jau 8. gadu. Un kā ik gadu, komisija 
vērtē vienģimeņu mājas pilsētā un 
laukos, daudzdzīvokļu mājas, ie-
stādes un uzņēmumus. 

Ar katru gadu vērtētājiem kļūst 
aizvien grūtāk izcelt ikviena vei-
kumu, jo saimnieki cenšas un kopj 
savu īpašumu. Aplūkojot sētas, labi 
redzami jauninājumi – jauna puķu 
dobe, izrakts dīķis, uzcelta saimnie-
cības ēka un tā joprojām. Saimnieki 
pieliek pūles, lai viņu mājās būtu pa-
tīkami uzturēties ne tikai pašam, bet 
arī ciemiņiem. 

Vasaras plaukumā tapušie foto-
mirkļi klātesošajiem ļāva atgriezt 
laiku atpakaļ un pakavēties sa-
koptāko sētu pagalmos. Laureātus 

Godina sakoptāko sētu saimniekus
sveica vērtēšanas komisijas locekle, 
Cesvaines pilsētas ar lauku terito-
riju domes deputāte Anita Liepiņa. 
Godalgoto vietu ieguvēji, saņemot 
balvu, parakstījās goda grāmatā. 

Konkursa uzvarētāji:
Vienģimeņu mājas laukos. 
1. vieta –  „Rudeņi” (Audžes 

ģimene). 2. vieta –  „Grāvruņģi” 
(Ivanovu ģimene). 3. vieta –  „Dze-
ņukalns” (Kļaviņu ģimene). 

Vienģimeņu mājas pilsētā. 
1. vieta – Gravas iela 3 (Blektes 
ģimene). 2. vieta – Silaines iela 7 
(Graudiņu ģimene). 3. vieta – Mazā 
Stacijas iela 5 (Skrides ģimene).

Ražošanas uzņēmumi. Zemnie-
ku saimniecība „Kalna Boķi”. 

Iestādes. 1. vieta – Radio un tele-
vīzijas stacija. 2. vieta – Cesvaines 
vispārējā pirmsskolas izglītības 
iestāde. 3. vieta – Valsts rezervju 
centrālā medicīnas iekārtu bāze.

Daudzdzīvokļu māju grupā – at-
zinība Krasta ielas 4 mājai. 

Tika godinātas arī konkursa 
"Labā zvaigzne 2008" uzvarētāji. 

Vadoties pēc cesvainiešu ieteikuma 
vēstulēm, šīgada labās zvaigznes ir 
Baiba Putniņa, Irēna Lecīte un 
Valērija Dzerkale. 

Andrejs Eglītis

Domes priekšsēdētājs sveic vienu no  piemi-
ņas monētas īpašniecēm – Annu Aveniņu.

Foto: Guna Graudiņa

Foto: Guna Graudiņa

Priecīgus svētkus!

Projekta „Dzeramā ūdens 
sagatavošanas iekārtu izbūve 
Cesvainē”, līguma numurs 2001/
LV/16/P/PE/007-3.5, realizācija 
noslēgusies.

11. decembrī notika objekta 
nodošana ekspluatācijā, piedalo-
ties pasūtītāja, inženiera, pašvaldī-
bas, valsts komisijas, būvuzņēmēja 
pārstāvjiem un būvuzraugam. 
Atdzelžošanas iekārtas pieņemtas 
ekspluatācijā bez iebildēm.

Līdz pavasarim atlikti zaļās zo-
nas atjaunošanas darbi.

Atdzelžošanas stacijā turpinās 
automātikas elementu ieregulēšanas 
un automatizētās vadības sistēmas 
SCADA regulēšanas darbi. Turpinā-
sies arī spiediena regulēšana tīklos 
un ūdenstorņu atslēgšana. 

Cesvainē būs tīrs ūdens

Jānis Vanags, SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” tehniskais 

speciālists    

Ar sapņiem, cerībām un labiem no-
domiem caur gaišiem, tīriem Ziemass-
vētkiem mēs ejam uz vēl vienu mūsu 
mūža Jauno gadu. Mēs visu īstenosim, 
varēsim un spēsim, ja neļausim sap-
ņiem izdzist līdz ar salūtu gaistošo 
mirdzumu, ja labie nodomi neizkusīs 
līdz ar pēdējo svecīti svētku eglē.

Aizejošais gads mums katram 
ir kaut ko nesis. Ne visas dienas ir 
bijušas vienlīdz baltas, ne visi cīniņi 
vainagojušies ar pilnīgu uzvaru. 

Meklēsim sevī to spēku, ko dod 
ticība nākotnei, ieraudzīsim cits citā 
labo, sniegsim palīdzīgu roku un ne-
skoposimies ar labiem vārdiem! 

Lai silts un gaišs jūsu mājā ienāk 
Ziemassvētku vakars, lai cerību piepil-
dījuma pilns Jaunais – 2009. gads.

Guna Graudiņa

Guna Graudiņa

Noslēdzies Cesvaines pilsētas ar 
lauku teritoriju domes izsludinā-
tais konkurss par logo pasākumam 
“Cesvainei 800”. Žūrija ir noteikusi 
uzvarētājus:

1.vieta – Imants Spridzāns, 2. vieta 
– Māris Apfelbergs,      3. vieta – Anna 
Akmene.

Liels paldies par milzīgo atsaucību, 
jo tika saņemts ļoti daudz interesantu 
piedāvājumu.  Paldies visiem! Tie ir: 
Egija Akmentiņa, Zane Alksne, Reinis 
Alksnis, Anna Āboltiņa, Artis Bahva-
lovs, Emma Bandeniece, Santa Bebre, 
Edgars Beļkevičs, Meldra Bērziņa, Lel-
de Bistrova, Normunds Breidaks, Alise 
Dimitrijeva, Adriāna Dimpere, Signija 
Driķe, Dzintars Dumpis, Rūdolfs Eglītis, 
Signe Freivalde, Agris Graudiņš, Elvis 
Haritonovs, Emīls Īvāns, Baiba Johan-
sone, Sintija Kalniņa, Dairis Kamenders, 
Lauris Kampe, Varis Kampe, Iluta Kaša, 
Rihards Kauss, Karīna Kiseļova, Jana 
Kļaviņa, Madara Kļaviņa, Andžs Kor-
nets, Laura Kričālova, Emīls Leitāns, 
Oskars Līcītis, Roberts Mālkalns, Ingus 
Melgailis, Signe Mihejenko, Toms Nora, 
Elvis Ostašovs, Alise Ozoliņa, Vita 
Ozoliņa, Zane Ozoliņa,  Oskars Ozo-
liņš, Oskars Ozols, Dace Pinka, Intars 
Pupausis, Arvis Putāns,  Jānis Rubuls, 
Renāte Saulīte, Kristīne Sipāne, Toms 
Skujiņš, Mārtiņš Skuķis, Inese Sondore, 
Artūrs Sprūds, Agris Strautnieks, Matīss 
Šauro, Eva Štila, Vents Štrombergs, Sin-
dija Tipaine, Gita Truhanova, Ilze Trusa, 
Rita Turkina, Lauris Ungurs, Nora Vabu-
le, Elīna Valdovska, Elīna Vaska, Matīss 
Vestmanis, Kristiāna Vrubļevska.

Paldies Cesvaines internātpamat-
skolas skolniecēm – Aijai un Lūcijai 
Ozolām! 

Visus janvārī uzaicināsim uz  darbu 
izstādi un apbalvošanu, kas notiks domē. 
Janvāra un visa nākamā gada avīzes iz-
nāks ar jauno logo zīmi. 

"Cesvainei 800" 
logo izvēlēts

Iveta RaimoPieņemšanas komisija aplūko jauno staciju. Foto: Jānis Vanags

un ”Valsts atdzimšana”. Četru sē-
riju 12 monētās ir attēlotas Latvijas 

pamatvērtības Eiropas un pasaules 
kontekstā. 
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Foto: Guna Graudiņa

Autoceļu uzturēšanas klases
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.871 ”Noteikumi par valsts 
un pašvaldību ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kon-
troli” 4.punktu, apstiprināt Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 
pašvaldības autoceļu sarakstu ar noteiktām uzturēšanas klasēm 
ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam).

Pašvaldības autoceļi, kuriem noteikta 
ziemas uzturēšanas C klase

Autoceļa nosaukums Garums km
Šņores ceļš 3,50
Kraukļi – Ķinderu kapi 3,14
Ķinderes – Āriņas 0,80
Apvedceļš Cesvainei 2,10
Apbraucamais ceļš 1 0,4
Apbraucamais ceļš 2 1,02
Apbraucamais ceļš 3 1,56
Dreikas – Čonkas 3,70
Kārzdaba –Vaļģu ceļš 1,50
Kārzdaba – Lapukrogs 2,90

Prasības C klasei pastāvīgos laika apstākļos
• uz seguma ir pieļaujamas 4 cm augstas ledus risas;
• segums no sniega jāattīra 18 stundu laikā pēc sniega uz-

snigšanas;
• uzturēšanas klase ir spēkā no plkst. 6.00 līdz 18.00.

Mainīgos laika apstākļos uz ceļa brauktuves ir pieļaujams 10 
cm biezs svaiga sniega, 6 cm biezs slapja sniega putras slānis 
vai 4 cm augstas ledus risas, sniegputeņa laikā pieļaujami 20 cm 
biezi aizputinājumi

Pašvaldības autoceļi, kuriem noteikta 
ziemas uzturēšanas D klase 

Autoceļa nosaukums Garums km

Jokums – Tirzas upe (līdz Lielslēdenēm) 5,10
Aizsila loks 4,85
Tizbanurti – Kārkli 3,40
Kraukļi – Valdesmuiža 2,80
Ķinderu ceļš – Mežgaļi 0,50
Šņores ceļš – Puntūzis 2,80
Nabagmāja -–Apvedceļš 0,40
Ūbāni – Slēdenes 1,20
Stacija – Aizkujas ceļš 0,80
Dreikas – Āreskrieviņi 1,50
Sili – Čonkas 1,70
Pavāri – Kārzdabas ceļš 1,80
Graši – Kārzdabas ceļš 1,50

D klases ceļus attīra no sniega atbilstoši C klases prasībām 
prioritārā secībā, lai nodrošinātu transporta satiksmi, ņemot vērā 
katra konkrētā autoceļa ekonomisko un sociālo nozīmi.

Pašvaldības autoceļi, kurus tīra īpašas 
nepieciešamības gadījumā 

Autoceļa nosaukums Garums km

Berlīne – Lejas Auguļi 0,93
Āreskrieviņi – Slūžas 2,50
Priecumi – Baltiņi (aiz Upmaļiem) 1,70
Kārklumuižas ceļš 0,70
Kārzdaba – Dālderi (aiz Lejas Ķepastiem) 2,00
Gatves – Mežjukāni 0,70
Biemelšu ceļš 0,60
Lielslēdenes – Mežsargmāja 1,20
Ķeirānu ceļš 0,30
Aizkaļņu ceļš 0,50
Noru ceļš 0,30
Liepkalnu ceļš 0,50
Stradu ceļš 0,50
Ūbāni – Slēdenes 1,00
Ūbāni – Kazas 1,10
Ruņģu ceļš 0,60
Grāvruņģu ceļš 0,30
Ūbāni – Pūcītes 0,40
Kronīšu ceļš 0,80
Gundegas – Saulītes 0,40
Bulderu ceļš 0,30
Jurgucu ceļš 0,90
Apeltiena – Mežsargmāja 0,50
Galšu ceļš 0,20
Lauri – Ķaunēni 0,50
Sprīzatu ceļš 0,80
Murēnu ceļš 0,60
Pakuļi – Gaidas (aiz Kalna Pakuļiem) 0,70
Dzeņi – Kalēji 0,30
Kangaru ceļš 0,40
Silmaču ceļš 0,80
Spruktu ceļš 1,20
Vecumu ceļš 1,00
Sauliešu ceļš 0,70
Ābeļu ceļš 1,10
Liekuma ceļš 0,40
Avotiņu ceļš 0,20
Vanagpakalnes ceļš 0,30
Dālderi – Gailēni 0,60

Saistošie noteikumi Nr.11
Cesvainē, 2008.gada 12.novembrī (protokols Nr.14, 3# )
Grozījumi Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 
2008.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos nr.3 
„Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes budžets 2008.gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.pantu, 46.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu

1. Palielināt Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada pamatbudžeta ieņēmumus par 88406 latiem un apstiprināt pamatbudžeta ieņēmumus 2 691525 latu apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Palielināt Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada pamatbudžeta izdevumus par 88406 latiem un apstiprināt 2008.gada izdevumus 2 728 153 latu apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.

                Domes priekšsēdētājs V.Špats

1.pielikums
2008.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.11 
„Par grozījumiem Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 
2008.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
 „Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes budžets 2008.gadam” Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2008.gadam

Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2008. Ls 36 628,-

Nosaukums

Apstip-
rinātais 

gada plāns 
(latos)

Izmai-
ņas 

(latos)

Izmai-
nītais 
gada 
plāns 
(latos)

Ieņēmumi 2 603 119 88 406 2  6 9 1 
525

Iepriekšējā gada nesadalītais at-
likums no Valsts kases sadales 
konta

9956 0 9956

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
saņemts no Valsts kases konta no 
pārskata gada ieņēmumiem

767426 0 767426

Nekustamā īpašuma nodokļa par 
zemi kārtējā saimnieciskā gada 
ieņēmumi

33623 0 33623

Nekustamā īpašuma nodokļa par 
zemi iepriekšējo gadu parādi 5500 0 5500
Nekustamā īpašuma nodokļa par 
ēkām un būvēm kārtējā saimnie-
ciskā gada ieņēmumi

7388 0 7388

Graši – Kārzdaba c.Kalnakrogu 4,50
Kārzdaba – Zosēni 3,60
Doriņi – Svinci 2,30
Kraukļu pievedceļš 1,30
Jukānu ceļš 0,90
Purmaļi – Aizsila ceļš 1,80
Baltiņi – Kripi – Šeri 1,30
Lejas Putniņi – Kārkli 4,10
Rakuti – Skrūles 2,20
Jokums – Zamuri – Cērteles 2,50
Jokums – Daukstes 3,39
Vairogi – Kočkares 2,80
Liepas – Valdesmuiža 0,50
Ķinderes – Līcupi (līdz Ozolkalnam) 0,50
Kraukļi – Silenieki 1,80
Kraukļi – Aizupieši 1,00
Ūbāni – Ģiģurti 1,40
Cesvaine – Ģiģurti 1,50
Priecumi – Baltiņi (līdz Upmaļiem) 0,30
Lapukrogs – Spieķi 2,00
Spieķi – Baltiņi 1,20
Spieķi - Dzeņi 3,00
Pavāri – Usnes (līdz Dzeņiem) 1,70
Graši – Kraukļu ceļš 0,50
Kočkares – Lejieši 1,50
Kočkares – Greķi 1,70
Kalnakrogs – Egle 3,30
Cērpi – Rēzēni 1,80
Kārzdaba – Dālderi (līdz Lejas Ķepastiem) 2,30
Gatves – Mežjukāni – Priednieki 2,70
Osviju ceļš 1,30
Skrīdu ceļš 0,60
Alitānu ceļš 1,00
Krāču ceļš 0,20
Grāveru ceļš 0,50
Mentes – Virdzes 0,80
Mentes – Konstantīni 0,80
Mentes – Purmales 0,60
Kārkli – Palži 2,00
Kārkli – Bromulti 0,70
Kārkli – Pāpeni 2,30
Gremi – Silakalns 1,40
Valdesmuiža – Dzeņukalns 1,00
Aroniešu ceļš 0,60
Kraukļi – Upes Pērles 0,60
Kraukļi – Boķi 1,10
Pakalniešu ceļš 0,70
Spieķu ceļš 0,50
Miķelēnu ceļš 1,00
Pakuļi – Gaidas (līdz Kalna Pakuļiem) 1,00
Puteņu ceļš 0,90
Teņču ceļš 1,80
Kalna Ķepastu ceļš 0,40
Kārzdabas kapsēta 0,20
Bērziņu ceļš 1,20
Stradukalna kapsētas ceļš 0,30

Budžeta grozījumi

Nekustamā īpašuma nodokļa par 
ēkām un būvēm iepriekšējo gadu 
parādi

600 0 600

Par bēru izdevumiem 200 0 200
Atdotas pārmaksas 813 0 813
Procentu ieņēmumi par kontu at-
likumiem 634 +100 734
Pārējie iepriekš neklasificētie 
finanšu ieņēmumi – veselības ap-
drošināšana

819 +140 959

Nodeva par tirdzniecību publiskās 
vietās 400 +50 450
Nodeva par notariālās darbības 
izpildi 1500 0 1500
Nodeva par pašvaldības 
domes izstrādāto oficiālo doku-
mentu un to apliecinātu kopiju 
saņemšanu

45 0
45

Nodeva par būvatļaujas saņem-
šanu 572 0 572
Naudas sodi 195 0 195
Pārējie naudas sodi 1700 0 1700
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Maksājumi tranzītā vidusskolai (z/s 
"Piesaule") 1530 0 1530
Maksājumi tranzītā domei 350 0 350
Maksājumi tranzītā sociālās aprūpes 
nodaļai 90 0 90
Maksājumi par veļas mazgāšanu 360 0 360
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 
(INTERREG) 75 0 75
Maksājumi par konkursa vai izsoles 
nolikumu 40 0 40
Dotācija lauku atbalsta konsultan-
tiem 2666 0 2666
No Valsts kultūras pieminekļu aiz-
sardzības inspekcijas 6000 0 6000
Maksājums Cesvaines bibliotēkai 170 0 170
Maksājums mūzikas un mākslas 
skolai 70 0 70
Dažādi ieņēmumi 0 +30 30
Talkas organizēšanas ieņēmumi 137 0 137
Kredīts ūdenssaimniecībai 0 + 8 0 

000 80 000
No Kultūras ministrijas budžeta 
programmas pārskaitītā dotācija 
pašvaldības pamatbudžetam

77469 +5445 82914

Pārējās dotācijas 216 0 216
Dotācija brīvpusdienām 1400 0 1400
Mērķdotācija plānošanas reģionu, 
rajonu un vietējo pašvaldību teri-
torijas plānojuma izstrādei

6000 0 6000

Ieņēmumi no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda 78249 0 78249
Pārējie valsts budžeta iestāžu uz-
turēšanas izdevumu transferti paš-
valdībām –nodarbinātība

8309 0 8309

Bezmaksas interneta un datoru iz-
mantošana 0 +2 190 2 190
Mērķdotācija pašvaldību kapitā-
lajiem izdevumiem – Cesvaines 
vidusskola 

913301 0 913301

Ieņēmumi izglītības funkcijas no-
drošināšanai 26000 0 26000
Izglītības funkcijas nodrošināšanai 
no valsts dotāciju un mērķdotāciju 
sadales

388586 0 388586

Izglītības funkcijas nodrošināšanai 
5.,6.gadīgo apmācībai 55182 0 55182
Pārējo valsts budžeta dotāciju un 
mērķdotāciju sadales ieņēmumi 
– sociālajiem darbiniekiem

1 489 +876 2 365

Izglītības funkcijas nodrošināšanai 
no rajona padomju līdzekļiem 20786 0 20786
No rajona mācību grāmatām 1918 0 1918
Kultūras funkcijas nodrošināšanai 
no rajona padomju līdzekļiem 3000 0 3000
Kultūras funkcijas nodrošināšanai 
no rajona padomju līdzekļiem 
– tautas tērpu iegādei

8619 0 8619

Rajona padome – kultūras pasā-
kums – Teātris pagalmos 250 0 250
Rajona padome – kultūras pasākums 
– garīgās mūzikas dienas 210 0 210

Rajona padome – kultūras pa-
sākums "Vecmāmiņ, uzdrošinies 
dzīvot ar prieku!"

275 0 275

Rajona padome fi nansējums projek-
tam "Neslēpsim skaistumu sevī!" 100 0 100
Rajona padome fi nansējums pro-
jektam "Atrodi sevī saskaņu sevī 
dejot"

300 0 300

Rajona padome finansējums pa-
sākumam – Klasiskās mūzikas 
koncerts

200 0 200

Pārējo funkciju nodrošināšanai 
pašvaldībām no rajona padomju 
līdzekļiem – pansionāts

77015 0 77015

Centralizēto eksāmenu adminis-
trēšana

25
0 0 25

Mācību maksa 280 0 280
Ieņēmumi no vecāku maksām 27750 0 27750
Ieņēmumi par ēdināšanu pansio-
nātā 4590 0 4590
Ieņēmumi no vecāku maksām par 
mūzikas un mākslas skolu 3500 0 3500
Ieņēmumi par pārējo dokumentu 
izsniegšanu un pārējiem kancelejas 
pakalpojumiem 

110 +100 210

Ieņēmumi par nomu – dome 1 000 +100 1100
Ieņēmumi par nomu – vidusskola 1900 0 1900
Ieņēmumi par nomu – sporta zāle 500 +50 550
Ieņēmumi par nomu – kultūras 
nams 240 0 240
Ieņēmumi par nomu – veselības 
centrs 1410 +150 1560
Ieņēmumi par nomu – Kraukļu 
skola 40 0 40
Ieņēmumi par nomu – mūzikas un 
mākslas skola 18 0 18
Ieņēmumi no kustamā īpašuma 
iznomāšanas – med.instrumentu 
noma

0 +36 36

Ieņēmumi no kustamā īpašuma iz-
nomāšanas – vidusskola 950 0 950
Auto skolas automašīnas nomas 
maksa 0 +250 250
Ieņēmumi par zemes nomu 800 0 800
Nomas maksa par zvejas limitu 20 0 20
Ieņēmumi par pārējiem budžeta 
iestāžu maksas pakalpojumiem  
– personāla ēdināšana

2 441 +800 3 241

Maksa par personu uzturēšanos 
sociālās aprūpes iestādēs 17 800 +2 000 19 800
Uzturēšanās pansionātā 3300 0 3300
Ieņēmumi no pacientu iemaksām 20 0 20
Ieņēmumi no biļešu realizācijas 624 0 624
Kultūras nama ieņēmumi 3857 0 3857
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi 60 0 60
Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi 5 0 5
Par avīzi "Cesvaines Ziņas" 900 0 900
Auto kursi 2600 0 2600
Kafejnīcas ieņēmumi 2800 0 2800
Ieņēmumi par ēdināšanu 0 +30 30
Ieņēmumi no ēku un būvju pār-
došanas

13 846 -3941 9905

    
2.pielikums
2008.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par grozījumiem Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 25.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes budžets 2008.gadam”
Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes pamatbudžeta izdevumu plāns 2008.gadam

Atlīdzība Preces un 
pakalpo-

jumi

Procentu 
izdevumi

Pamat-
kapitāla

veidošana

Sociālie pa-
balsti

Kredīta pamat-
summas
 atmaksa

Izdevumi 
kopā

Dome 106435 38044 206 150 144835
Būvvalde 4546 4546
Sabiedriskā kārtība 280 280
Rezerves fonds 117 117
Dome kopā 106435 42987 206 150 149778
Grāmatvedība 35474 5062 110 40646
Vidusskola 548291 113237 3037 664565
Skolas būvniecība 136 10019 919710 6413 936278
Vispārējā pirmsskolas izglītī-
bas iestāde 193750 38589 50 100 232489
Mūzikas un mākslas skola 99920 9236 979 110135
Skolu savstarp. norēķini 23000 23000
Izglītība kopā 877435 189260 10019 923886 100 6413 2007113
Sociālais dienests 23757 2744 20640 47141
Sociālās aprūpes centrs 58060 70205 128265
Bāriņtiesa 11214 725 11939
Soc.aprūpe kopā 93031 73674 20640 187345
Labiekārtošanas nodaļa 36460 11047 5571 80150 10800 144028
Labiekārtošana 36460 11047 5571 80150 10800 144028
Kultūras nams 39314 22821 62135
Kraukļu bibliotēka 9172 2959 700 12831
Pils (muzejs) 29540 20981 6958 16682 13260 87421
Aģentūra „Cesvaines tūrisma 
centrs” 7559 7559
Cesvaines bibliotēka 31746 9687 3000 44433
"Cesvaines Ziņas" 5761 2352 8113
Kultūra kopā 115533 66359 6958 20382 13260 222492
Zemes dienests 5661 1390 5682 12733
Zemnieku konsultants 4016 648 4664
kopā 9677 2038 5682 17397
Izdevumi kopā 1238571 385365 22548 1030306 20890 30473 2728153

           

Domes priekšsēdētājs V.Špats

Domes priekšsēdētājs V.Špats

27. novembra vakarā Rīgā, 
Mazajā ģildē, notika Vides mini-
strijas gada balvas „Ābols 2008” 
pasniegšanas ceremonija. Uz to 
devās arī divu Madonas rajona 
pašvaldību pārstāvji – Vestienas un 
Cesvaines. Balva pašvaldībām tika 
pasniegta vairākās grupās – pilsētu, 
novadu un pagastu pašvaldību gru-
pās. „Mazo” pagastu (ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000) pašvaldību grupā 
1. vietu dalīja Zaņas un Vestienas 
pagasts, aiz sevis atstājot Pūres, 
Jūrkalnes un Zantes pagasta pašval-
dību. Bet rajonu pilsētu pašvaldību 
grupā uzvarēja Cēsu pilsētas dome, 
otro vietu dala – Talsu un Tukuma 
dome, bet trešo vietu – Kuldīgas un 
Bauskas dome. Atzinības balvu par 
darbu sabiedrības informēšanas un 
līdzdalības veicināšanas jomā vides 
aizsardzības jautājumu risināšanā 
pasniedza Cesvaines pilsētas ar 
lauku teritoriju domei. Vestienieši 
saņēma arī naudas balvu 20 tūksto-
šu latu apmērā. 

Vērtēti tika gan liela mēroga vi-
des investīciju projekti, gan lokāla 
mēroga aktivitātes, kas apliecina 
pašvaldības un tās atbildīgo iestāžu 
iniciatīvu un aktivitāti vides attīstī-
bas un dabas aizsardzības jomā. 

Cesvainē tiek īstenoti projekti, 
kas saistīti ar vides infrastruktūras 
uzlabošanu. Turpinās ES Kohēzijas 
fonda projekts „Ūdenssaimniecības 
attīstība Austrumlatvijas upju basei-
nos” un ir pabeigts projekts „Ma-
lienas reģiona sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana Latvijā”. Ces-
vaines pašvaldība pasākumā startē 
otro gadu, un domes priekšsēdētājs 
Vilnis Špats stāsta, ka nolēmuši pie-
dalīties, jo pašvaldībā tiek īstenoti 
dažādi ar vides sakārtošanu saistīti 
projekti. Priekšsēdētājs saka: „Pa-
sākums deva prieku un tā bijusi laba 
atpūta pēc padarīta darba. Vides 
ministrijas organizētie sarīkojumi 
parasti ir interesanti un pārdomāti. 
Tā reizē ir arī iespēja satikt kolēģus 
no citām pašvaldībām un uzzināt 
viņu pieredzi”.   

Balvas pasniedza vides ministrs 
Raimonds Vējonis, Vides ministri-
jas valsts sekretārs Guntis Puķītis, 
valsts sekretāra vietniece – Inves-
tīciju departamenta direktore Vija 
Gēme un lauku attīstības speciāliste 
Vita Eizentāle.

Pretendentus vērtēja komisija, 
kuras sastāvā bija Vides minis-
trijas un tās padotības iestāžu, 
Finanšu ministrijas un Latvijas 
Pašvaldību savienības pārstāvji.
Pašvaldību atsaucība šogad bija lie-
la, pavisam gada balvai pieteicās 55 
pašvaldības no visas Latvijas – gan 
tās, kas konkursā piedalās gadu no 
gada, gan tās, kas pieteikušās pirmo 
reizi.

Cesvaine piedalās 
"Ābolā 2008"
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Sakopj parku

Guna Graudiņa

11. decembra 
domes sēdē:

22. novembrī Cesvainē notika 
Cesvaines parka sakopšanas 
talka. Biedrība “Sirtex” (valdes 
priekšsēdētājs Vitālijs Sokirka) 
pirms ilgāka laika iesniedza pro-
jektu Hipotēku bankas un Madonas 
novada fonda rīkotajā konkursā, un 
Cesvaines parka sakopšanai tika 
piešķirti līdzekļi. Šī talka ir otrais 
atbalstītais projekts. Pirmā talka 
notika 2007. gada pavasarī. 

Šogad parka sakopšanā pie-
dalījās arī Valsts pieminekļu aiz-
sardzības inspekcijas inspektors 
Bruno Podiņš, kas ieteica, kuri koki 
un krūmi atstājami augot, kuri iz-
zāģējami.Tāpat talkā piedalījās 
Vivita Žiganova, kura atveda sev 
līdzi savas meitas un uzņēmīgos, at-
saucīgos jauniešus no Praulienas, 
Mētrienas, Madonas. Vivita saka, 
ka Cesvaine ir skaista pilsēta. 

"Patīkami ir sakopt tās apkārtni, 
kas priecē ikviena sirdi. Tas ir arī 
biedrības mērķis. Pagājušajā gadā 
atjaunoja gājēju taciņas un gar tām 
izgrieza kokus un krūmus. Šogad 
iesākām tīrīt ceļu, kas ved uz estrā-
di.Laiks bija jauks – silta, sniegota 
diena. Vārījām tēju uz ugunskura 
un cienājāmies ar maizītēm. Bied-
rības dibinātāji talciniekiem bija 
sagādājuši pārsteigumus atmiņai. 
Talkas turpinājums būs pavasarī, 
kad būs labvēlīgāki laika apstākļi 
krūmu iznešanai un sakārtošanai 
kaudzēs.Vēlamies redzēt lielāku 
atsaucību no Cesvaines pilsētas 
iedzīvotājiem. Tā ir jūsu pilsēta 
un kāpēc to nesakopt kopīgiem 
spēkiem, ja ir entuziastu grupa, 
kas piesaista talkas norisei līdzek-
ļus. Ir labi un veselīgi pastrādāt 
svaigā gaisā, par to pat nesaņemot 

nekādu atlīdzību. Lielākais un pats 
svarīgākais, ko gūstam šajās tal-
kās, ir gandarījums par paveikto, 
un to mēs nevaram nopirkt ne par 
kādu naudu."

Projektu atbalstīja Cesvai-
nes pilsētas ar lauku teritoriju 
dome, a/s "Cesvaines piens", 
SIA "Ozols LG", IU "Aus-
trumi", SIA "Sesswegen". 

Sestdien, 6.decembrī, Cesvai-
nes vidusskolas aulā muzicēja 
izcili mūzikas kolektīvi – Jāzepa 
Mediņa mūzikas skolas pūtēju 
orķestris INTERMEZZO Valda 
Lastovska  un Māra Visendorfa 
vadībā, kā arī  Madonas pūtē-
ju orķestris Andreja Cepīša 
vadībā. 

Klausītāju ovācijas izraisīja 
rūpīgi izvēlētā un profesionāli 
izstrādātā koncerta programma. 
Sirsnība, atbildība un muzika-

No 25.līdz 29. novembrim  
Rīgā norisinājās 6. starptau-
tiskais Augusta Dombrovska 
stīgu instrumentu izpildītāju 
konkurss. 

Tas tika organizēts divās vecuma 
grupās – A grupa vecumā no 13 līdz 
15 gadiem, B grupa no 16 līdz 21 
gadam.

Pirmo reizi šāda līmeņa kon-
kursā piedalījās 7. čella klases 
audzēkne Emma Bandeniece (13 
gadi) no Cesvaines mūzikas un 
mākslas skolas. 

Emma izpildīja I un II kārtas 
programmu kopā ar dalībniekiem 
no Latvijas, Lietuvas un  Igauni-
jas. Starptautiska žūrija III kārtā 
muzicēšanai ar orķestri izvirzīja 
3 dalībniekus. 8 dalībnieku kon-
kurencē Emmai 4. rezultāts, ko 
varam uzskatīt par pēdējā laika 
augstāko sasniegumu Cesvaines 
profesionālās mūzikas jomā.

Konkursa programmu Emma 
gatavoja kopā ar skolotāju Ilzi 
Petrovsku (Cēsis), kā arī konsultē-

 Inta Stiene, Cesvaines mūzikas 
un mākslas skolas direktore

Koncerts 2008. gada 6. decembrī Cesvaines 
vidusskolas aulā

jās ar izcilu čella spēles speciālis-
tu (Cēsis) Igoru Grapu. Cesvainē 
Emmas koncertmeistare ir Sarmīte 
Grīnberga. Emmai nācās regulāri 
apmeklēt nodarbības Cēsīs, kur 
programma līdz konkursam tika 
noslīpēta kopā ar pazīstamo 
ērģelnieci un koncertmeistari 
Leldi Krastiņu. Var tikai apbrīnot 
ģimenes uzņēmību, ieinteresētību 
un neatlaidību, kas liecina par to, 
ka Emmai ir iespēja nākotnē iz-
vēlēties mūziķes ceļu. To no sirds 
viņai novēlu. 

litāte – lūk, kas 
sajūsmināja visus, 
kuriem palaimē-
jās būt Cesvaines 
vidusskolas aulā  
šajā vakarā.

Sirsnīgi pateicos 
skolas direktoram 
Didzim Baunim 
par atsaucību. Šis 
koncerts klausītājos 
va raisīja neaizmir-
stamas pozitīvas 
emocijas.

Labdari koncertē pansionātā

Koncerts klausītājiem sniedza pozitīvas emocijas.

Konkursā. Ar čellu – Emma Bandeniece.

Talcinieki labprāt sakopj parku. 

Guna Graudiņa

9. decembra pirmspusdie-
nā Cesvaines sociālās aprūpes 
centrā notika Gunāra Kalniņa 
labdarības koncerts. Sv. Pestītāja 
draudzes gospeļkoris ”gg choir” ar 
koncertprogrammu ”Ziemassvēt-
ki – ikvienam no mums” dodas pa 
Latviju, sniedzot koncertus bērnu 
namos, veco ļaužu pansionātos, 
sociālās aprūpes centros. Šogad 
labdarības koncertu tūrē gospeļ-
kori ”gg choir” pavadīja arī dziedā-
tāja Amber, mūziķis Andris Kivičs 
un citi. Cesvainē gan neieradās 
Amber, kā bija plānots, bet citi, ne 
mazāk sliktāki mākslinieki. Mūziķi 
pansionātā dzīvojošos iepriecināja 
ar tautā iemīļotām melodijām, ku-
ras varēja dziedāt līdzi. Viesi 
katram pansionāta iemītniekam 
pasniedza pašdarinātu apsveikuma 

kartīti un mīksto rotaļlietu, ko lab-
darībai ziedojuši cilvēki no visas 
Latvijas. Klātesošo vidū bija divi 
jubilāri – Aina Strāķe un Jāzeps 
Garančs, kuri šoruden svin savu 
80. dzimšanas dienu. Visskaistā-
kie ziedi – viņiem. 

Iepriekšējos gados gospeļ-
koris ”gg choir” apciemojis un 
Ziemassvētkos sveicis vairāk 
nekā 800 bērnus, 1000 vecos 
ļaudis, kā arī ap 900 sociālo ap-
rūpes centru iemītniekus. Šogad 
tūres ”Ziemassvētki – ikvienam 
no mums” ietvaros 39 labdarības 
koncerti tiks sniegti gan Dunda-
gā, Baldonē, Ķegumā un Liepājā, 
gan Ventspilī, Cēsīs, Daugavpilī, 
Jelgavā, Alūksnē un citās Latvijas 
pilsētās. 

Domes sēde notika pilī. Deputāti iepazinās 
ar pils telpām un tajās paveikto. Muzeja 
vadītāja Dace Birzniece iepazīstināja ar 
muzeja krājuma digitalizāciju un rādīja 
prezentāciju par pili, tajā notikušo senāk 
un šogad. 

• Pieņēma darbā Ilzi Kalnu-Elksniņu par 
pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma 
centrs” direktori no 2009. gada 5. janvāra 
līdz 2012. gada 30. decembrim.

• Deputāti uzklausīja iedzīvotāja Ilmāra 
Puriņa skaidrojumu par ceļa Spieķi-Baltiņi 
problēmas risinājumu.

• Dome atkārtoti iecēla Aivaru Baieru par 
SIA „Cesvaines siltums” valdes locekli. 
Komerclikums paredz, ka valdi ieceļ uz 
3 gadiem. 2005. gada oktobrī apstiprināja 
Aivaru Baieru par SIA „Cesvaines siltums” 
valdes locekli pirmo reizi. 

• Izveidoja Cesvaines skolas būvniecības 2. 
kārtas iepirkuma komisiju. 

• Piekrita samaksāt par dokumentu kameru, 
kas paredzēta vidusskolas ģeogrāfijas 
kabinetam iegādi par summu Ls 637,20 no 
ziedojumu konta „Cesvaines skolai”. 

• Pašvaldības administratīvajā teritorijā 
pierakstītiem pirmsskolas vecuma bērniem, 
ilgdzīvotājiem virs 90 gadiem un pansionāta 
iemītniekiem piekrita piešķirt Ziemassvētku 
dāvanu – saldumu paku katram.

• Atļāva iznomāt telpas i/k „Tas pats Spridzāns” 
komercdarbības veikšanai Pils ielā 2.

• Atļāva iznomāt telpas V. Krūmiņai mūzikas 
terapijas nodarbību organizēšanai Pils ielā 2. 

• Atļāva iznomāt telpas Cesvaines 
mākslinieku biedrībai Pils ielā 4. 

• Pamatojoties uz valsts ekonomisko 
situāciju, nolēma apturēt pašvaldības darba 
samaksas nolikuma atsevišķus punktus. 

• Izdeva Cesvaines pilsētas ar lauku 
teritoriju domes iekšējos datu aizsardzības 
noteikumus. 

• Izdeva nolikumu par Cesvaines pilsētas ar 
lauku teritoriju domes apbalvojumiem. 

• No vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes, 
vidusskolas, domes, sociālā aprūpes centra, 
Kraukļu bibliotēkas, Cesvaines bibliotēkas, 
kultūras nama pamatlīdzekļu uzskaites 
izslēdza nolietojušos inventāru.

• Izdeva saistošos noteikumus par dzīvokļa 
pabalstu un sociālās palīdzības pabalstiem 
( noteikumus publicēs nākamajā avīzē). 

• Vienam iedzīvotājam piekrita izīrēt dzīvokli 
un vienu uzņēma dzīvokļu rindā.  

• Atļāva atkārtoti ekspluatācijā nodot 
kūti, kūts piebūvi, klēti un pagrabu 
„Ozolmiķelēnos” un izveidoja ekspluatācijā 
pieņemšanas komisiju.

• Izveidoja garāžas būvniecības „Birztiņās” 
ekspluatācijā pieņemšanas komisiju. 

• Diviem iedzīvotājiem noteica samaksas 
samazinājumu par īpašumā izpērkamo 
zemi. 

• Piekrita iznomāt vairākus pašvaldībai 
piederošus neapbūvētus zemesgabalus 
lauku teritorijā bez apbūves tiesībām 
personisko palīgsaimniecību vajadzībām, 
pagarinot nomas līgumus esošajiem 
nomniekiem.

• Piekrita iznomāt vairākus pašvaldībai 
piederošus neapbūvētus zemes gabalus 
pilsētā bez apbūves tiesībām sakņu dārzu 
ierīkošanai, pagarinot nomas līgumus 
esošajiem nomniekiem. 

• Piekrita piešķirt atvaļinājumu bāriņtiesas 
loceklei Sarmītei Mellei no š.g. 15. līdz 
19. decembrim. 

Foto: Guna Graudiņa

Foto: Guna Graudiņa

Foto no skolas arhīva

Mūzikas skolā
Izveidoja objekta „Dzeramā ūdens 

sagatavošanas iekārtu izbūve Cesvainē” 
ekspluatācijā pieņemšanas komisiju.

•

10. decembra ārkārtas 
domes sēdē:
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Pansionāta koridorā pulcējās klausītāji.

Baiba Putniņa

Pansionātam jauns jumts

Sākumskolēni iededz eglīti

Būsiet ievērojuši, ka Cesvai-
nes pansionātam ir jauns jumts. 
Ir izremontētas vairākas istabas, 
bet remonts joprojām rit divās 
istabās un koridorā. Klienti ta-
gad var priecājas par to, kas jau 
ir paveikts.  

Aprūpes nodaļas vadītājs Ju-
ris Rozenbergs stāsta, ka rudenī 
tika izsludināts konkurss jumta 
nomaiņai. Uzvarēja SIA „Ozols 
LG”. Nauda remontam, aptuveni 
25 tūkstoši latu, iegūta, pateicoties 
valsts finansējumam. Tā ir summa, 
kas iepriekšējos gados pansionā-
tam pienācās, bet rajons neiedeva. 
Naudu, pamatojoties uz pansionāta 
lūgumu, bezierunu kārtībā piešķīra 
Labklājības ministrija. Tās pietika 
gan jumtam, gan projekta līdzfi-
nansējumam „Dabaszinātņu un 
matemātikas apguves uzlabošana 
Cesvaines vidusskolā”. 

Gada sākumā ambulances ēkā 
daļēji nomainīja elektroinstalāciju. 
Īpaša vērība tiek veltīta pansionā-
ta apkalpojošā personāla izglītībai. 
Pavasarī četri darbinieki apguva 
kursus mājas aprūpē. Darbinieki 
regulāri apmeklē dažādus izglīto-
jošus seminārus un kursus. 

Pateicoties sponsoriem no 
Vācijas – Mihaelam Ernstam un 

Klēnu ģimenei, ir uzlabojusies 
klientu apgāde ar veļu, drēbēm 
pamperiem. Naudas izteiksmē tā ir 
ievērojama naudas summa, kas mē-
rāma tūkstošos latu. Lai atvieglotu 
aprūpētāju darba apstākļus, šogad 
ir iegādāti vairāki klientu aprūpes 
palīglīdzekļi. Pateicoties speciālām 
ierīcēm, pansionāta iemītniekiem ir 
vieglāk piecelties no gultas, pārvie-
toties un iekļūt ratiņkrēslā. Ir ierīce, 
kas atvieglo kustības vannas istabā 
mazgājoties. Ir fiksācijas jostas, kas 
ļauj fiksēt gulošos klientus dažādos 
stāvokļos. Šovasar ir mainīts arī 
ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs, 
ar ko lielākais vairums klientu 
ir apmierināti. Par to pansionāta 
kolektīvs saka paldies vidusskolas 
virtuves saimniecēm. Tā kā no 
pusdienām līdz vakariņām ir liels 
pārtraukums, ieviesta vēl viena 
ēdināšanas reize – launags. 

Kā zināms, vasarā domes sociā-
lais dienests apvienojās ar aprūpes 
centru, un tagad pansionātu sauc 
par sociālā dienesta sociālās ap-
rūpes nodaļu. 

Pansionātā ir 20 vietas, pašlaik 
te dzīvo 18 cilvēki, bet drīz arī 
divas brīvās vietas būs aizņemtas. 
Priekšroka tiek dota Cesvaines 
pašvaldības iedzīvotājiem, bet ie-

spējams uzņemt arī citu pagastu 
cilvēkus. Cesvaines pansionātā 
visi ir vietējie, izņemot vienu, kas 
ir no Sarkaņu pagasta. 

Vasarā aktīvi ritēja pansionāta 
apkārtnes labiekārtošana un kultū-
ras dzīve. Vasarā uz pansionāta āra 
skatuvītes varēja priecāties gan par 
teātri, gan dejām, gan dziesmām. 
Aprūpes centra vadītājs Juris 
Rozenbergs kolektīva vārdā saka 
paldies par atsaucību un sirds sil-
tumu, kas tiek dots klientiem,  eju 
grupai „Kamenes”, senioru korim 

„Virši”, Cesvaines teātra kolektī-
vam un viņu vadītājiem. Paldies z/s 
„Kalna Boķi” un Rūtai Āboliņai, 
Ramonai Upītei, Dzidrai Bilinskai, 
Cesvaines ev.lut. baznīcas drau-
dzei, fondam „Mārtiņroze”, ārstei 
Inesei Lūsei un visiem, visiem, kas 
atbalsta gan ar labu vārdu, gan savu 
līdzdalību. 

Juris Rozenbergs visiem vēl 
veiksmi un veselību Jaunajā gadā 
un cer uz tikpat auglīgu sadarbību 
arī nākamajā – 2009. – gadā. 

"Sprīdītis" un viņa draugi gaida ziemu 
Cesvaines vidusskolā notika 

tradicionālais tautas deju kon-
certs ”Sprīdītis”, ziemu gaidot”. 
Cesvaines vidusskolas deju kolek-
tīvu “Sprīdītis” apciemoja tā draugi 
no Varakļānu, Lubānas, Nītaures vi-
dusskolas, Preiļu ģimnāzijas, Rīgas 
Franču liceja un Mārjamā (Igaunija) 
vidusskolas. Jaunieši dienā spēkiem 
mērojās jautrās sportiskās aktivitā-
tēs, bet vakarā sniedza tautu deju 
koncertu. Igauņi pārsteidza ar īpaši 
šim vakaram sagatavotu latviešu 
tautas deju. Uz draudzības vakaru 
ieradās ne tikai divi igauņu skolē-

nu deju kolektīvi, bet arī skolotāju 
vokālais ansamblis. Pēc tam sekoja 
atraktīvs, katra kolektīva sagatavots 
priekšnesums – paraugdemonstrē-
jumi. Jaunieši, attiecīgi tērpušies, 
dejoja gan 80. gadu mūzikas hitus, 
gan rokenrolu, gan iejutās mežoņu 
ādā. Vakars noslēdzās kopējā dis-
kotēkā. 

Nākamajā dienā igauņu viesi, 
Cesvaines vidusskolas direktora 
Didža Bauņa un pasākuma organi-
zatora, deju skolotāja Jāņa Šķēles 
pavadīti, iepazinās ar Cesvaini. 

Cesvaines vidusskolas 1.– 4. 
klašu skolēni savu eglīti šogad 
iededza jau 16. decembrī. 

Skolēni kopā ar savām audzi-
nātājām vecākiem, vecvecākiem, 
brāļiem un māsām rādīja sagata-

voto svētku programmu – skaitīja 
dzejoļus, dziedāja dziesmas, dejoja. 
Kopā ar Ziemassvētku vecīti, Garo 
sievu, Mazo vīriņu, Zirgu, Nāvi un 
pārējiem ķekatniekiem gāja rotaļās, 
aicinot līdzdarboties arī vecākus. 

Priekšplānā mazie dejotāji no Nītaures.

Guna Graudiņa

Pansionātam atjaunots jumta segums un tā koka detaļas.

 Pa kreisi: 3. a klase ar audzinātāju Dinu Tēbergu un Ziemassvētku 
vecīti. Pasākuma noslēgumā kopā ar Vecīti un ķekatniekiem 

nofotografēties vēlējās visi skolēni. 

Foto: Guna Graudiņa

Foto: Guna Graudiņa

Foto: Guna Graudiņa

Mūzikas nodaļas ikgadējie koncerti 
ģimenēm un mūzikas interesentiem 
jau kļuvuši tradicionāli. Ja citus gadus 
koncerti notika trīs vai četras dienas, 
tad šogad audzēkņu uzstāšanās notika 
divos vakaros – 10.decembrī pils Baro-
na zālē savus vecākus iepriecināja paši 
mazākie, bet 11.decembrī vidusskolas 
aulā muzicēja audzēkņu un pedagogu 
kameransambļi un orķestris.

Gaiša prieka pilni bija visi – gan mazie 
ķipari, kas pirmo reizi uzstājās publikas 
priekšā, gan pedagogi, kas bija gandarīti 
par audzēkņu sniegumu, gan vecāki, kas 
bija iepriecināti par savu bērnu muzicēt-
prasmi. Sirsnīgā un labvēlīgā gaisotnē 
pirmklasnieki kļuva par mazajiem māk-
sliniekiem, kas bija apguvuši gan uzstā-
šanās kultūras etiķeti, gan pārliecību par 
skaņdarba izpratni. Savukārt jaunie ka-
meransambļu muzicētāji juta savstarpēju 
atbildību par sniegumu, jo darbs ansamblī 
vienmēr ir vismaz dialogs, un tā rezultāts 
ir atkarīgs no visiem tā dalībniekiem.

Koncertos skanēja visdažādākā mū-
zika – tautas dziesmu apdares, nelielas 
miniatūras, populāri klasiskās mūzikas 
skaņdarbi, mūsdienu autoru kompozīcijas, 
bet visu noslēdza Ziemassvētku fantāzija 
orķestrim. Arī emocionālais noskaņojums 
bija no vieglām skumjām līdz jautriem un 
virtuoziem skaņdarbiem. 

Ar skaļiem aplausiem publika sveica 
Emmu Bandenieci, kura nesen notikuša-
jā A.Dombrovska starptautiskajā čellistu 
konkursā ieguva 4.vietu. 

Vislielāko darbu orķestra un stīgu 
kameransambļu sagatavošanā ieguldījusi 
skolotāja Velga Sokirka, kura ar panāku-
miem nu jau vairāk nekā 15 gadus audzi-
na jaunos vijolniekus, bet par kolektīvās 
muzicēšanas izaugsmi Cesvaines mūzikas 
skolā jāpateicas Daigai Matrozei, kura pēc 
iepriekšējās skolas akreditācijas aizrautīgi 
atbalstījusi šo muzicēšanas veidu. Kā at-
zīst pedagogi un vecāki, bērniem patīk 
muzicēt ansambļos, šis koncerts arī to 
pierādīja. Labvēlīgā savstarpējā saskaņa 
un vēlme muzicēt sniedza visiem šos gan-
darījuma mirkļus Ziemassvētku gaidās.

Paldies par ieguldīto darbu pedagogiem 
Ilzei Tomsonei, Sarmītei Grīnbergai, Vi-
netai Krēsliņai un Jolandam Andževam 
izteica Cesvaines mūzikas un mākslas 
skolas direktore Inta Stiene. 

Mūzika ir māksla, kas prasa izpratni, 
iedziļināšanos un lielu darba ieguldījumu. 
Lai gūtu panākumus, nepietiek ar muzikā-
lo dzirdi un talantu – tas jāizkopj ilgā un 
patstāvīgā darbā. Mūzikas pedagogi ir pa-
teicīgi ģimenēm, kā arī vispārizglītošajām 
skolām, kuras atbalsta bērnu izglītošanos 
mūzikā. 

Ziemassvētku 
ieskaņas koncerti

Mirkļi no skolas koncerta maijā

Skolas pūtēju orķestris 
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Cesvaines pašvaldība

Nozīmīgās dzīves gadskārtās sveicam:
85 gados – Antoniju Trimalnieci un 

Pēteri Kubi, 90 gados – Maigu Rubeni!

Dzimuši
Bella Kropa

Biedrība "Mārtiņroze" 

Mīļi sveicam Lūciju Keišu 
skaistajā dzīves jubilejā! 

26.12. plkst. 19.00 Cesvaines 
vidusskolas zālē pašvaldības 
iestāžu un uzņēmumu Ziemas-
svētku balle. 

31.12. plkst 23.00 Jaungada 
balle. Spēlē "Cesvainieši". Vietas 
pie galdiņiem lūdzu rezervēt ie-
priekš. 

Informācija par pasākumiem: 
64852287, 29173404.

Kultūras pasākumi

Jānis Vanags, SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” tehniskais 

speciālists    

Vēlam veselību un dzīvesprieku! 

Tavs ieguvums ir tavi gadi,
Kas mīļi tevi sveikuši.
Tos sagaidot un aizvadot,
Tu bagātāka kļuvusi.
Jo katrs gads tev kaut ko devis,
Un katrs kaut ko paņēmis.
Lai prieks par iegūto un doto
Un katru gadu nodzīvoto!

(novembrī)Paldies!
Mīļš paldies topošās grāma-

tas „Cesvainieši” atbalstītājiem: 
Mirdzai Dolbei, Annai Aveniņai, 
Asmai Greidiņai, Dainai Krūmi-
ņai, Vitautam Lapšem, Mariannai 
Zommerei, Ilgai Zaļkalnei! Tāpat 
sirsnīgi vēlreiz pateicamies vi-
siem šā gada ziedotājiem, kas uz-
ticējušies mūsu veiktajam darbam 
grāmatu izdošanā! Īpašais paldies 
Aldim Krūmiņam par atbalstu Jura 
Sārņa grāmatas „Īsi stāsti un pasa-
kas” izdošanā!

Izmaiņas plānos
Cesvaines kultūras veicināša-

nas biedrības plānos jau šobrīd ir 
vairāki izdevumi: priecājamies par 
autoru uzticēšanos. Centīsimies to 
attaisnot! Plāniem pieņemot kon-
krētus (tehniskus, fi nansiālus utt.) 
apmērus, informēsim „Cesvaines 
Ziņās”. Jāsaka gan arī viens „diem-
žēl” — „Cesvaines grāmata” (pirmā 
grāmata) atkārtoti izdota tomēr 

netiks. Kopš grāmatas izdošanas 
2001. gadā mainījušās tehnoloģi-
jas, līdz ar to tehniski nav iespējams 
izdot tādu pašu grāmatu. Vienīgais 
ceļš tiem, kas tomēr ļoti vēlas, lai 
šis izdevums būtu mājās, – kopē-
šana. Varu vienīgi atgādināt – ne-
atlieciet „Cesvaines grāmatas II” 
iegādi, lai vēlāk nerastos līdzīga 
situācija (grāmatu var nopirkt ap-
avu veikalā, salonā „Divi torņi”, 
muzejā, vidusskolā).

Gaišus svētkus!
Visiem mūsu projektu morā-

lajiem, tehniskajiem un finan-
siālajiem atbalstītājiem, tāpat 
ikkatram cesvainietim vēlam 
gaišus Ziemassvētkus! Lai Ziem-
assvētku miers un svētība iet jums 
līdzi visās nākamā – 2009. – gada 
gaitās! Sanita Dāboliņa,

CKVB valdes locekle
 

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)

Skaistajā jubilejā Klaudijai 
Liedskalniņai gadu vidū ziedēt 

koši vēl: 
Ausma, Maiga, Inese, Dusja, Mudra, 
Daina, Rozenbergu ģim., Anna Iveta

Cesvaines evaņģēliski luteris-
kā baznīca ir ievērojams valsts 
nozīmes kultūras piemineklis.

2005. gadā notika a/s "Latve-
nergo" akcija "Izgaismo Latvi-
ju!".  Kā viens no pretendentiem 
izgaismošanai tika pieteikta arī 
Cesvaines baznīca. Balsojumā 
ieguvām 2. vietu valstī, bet pro-
jekts netika realizēts. 

SIA "Rīts R" un projektētājs 
Andris Bardziņš izstrādāja teh-
nisko projektu. Tā kvalitāti var 
novērtēt katrs, kas uzlūko baznīcu 
tumšajos vakaros un naktīs. 

Darbus veica SIA "DN Wats" 
(vadītājs Nauris Dzenis). Darbi 
veikti ļoti labā kvalitātē un ar 
lielu atbildību. Projektu finan-
siāli atbalstīja Cesvaines dome. 
Darbi tika veikti par draudzes 
līdzekļiem un ziedojumiem. 

Ar Dieva palīdzību un svētī-
bu esam paveikuši lielu darbu. 
Iesaistī jāmies Latvijas 90. 
gadadienas svinībās ar domu 
"Iededzies par Latviju!" Patei-
camies visiem, kas piedalījās un 
palīdzēja realizēt šo ideju!

Izgaismo 
baznīcu

Maija Zvaigzne, 
draudzes priekšniece

Dievkalpojumi
Ev. luteriskajā baznīcā
Cesvaines vidusskolas bērniem 

ekumēniskais dievkalpojums – 19. 
decembrī plkst. 10.00;

Ziemsvētku svētvakara diev-
kalpojums – 24. decembrī plkst. 
19.00;

Dievkalpojums Cesvaines 
pansionātā – 26. decembrī plkst. 
12.00 

Pateicamies Cesvaines luterāņu drau-
dzei, z/s "Kalna Boķi" (Ramonai Upītei 
un Rūtai Āboliņai), ārstei Inesei Lūsei, 
SIA "Cesvaines aptieka" kolektīvam, 
folkloras kopai "Krauklēnieši", deju 
kopai "Kamenes", teātrim "Cesvaine", 
Cesvaines pašdarbniekiem, senioru ko-
rim "Virši" par sniegto materiālo palīdzī-
bu un morālo atbalstu Cesvaines sociālās 
aprūpes nodaļas klientiem un apkalpojošam 
personālam. Sakām paldies par jūsu sirds 
siltumu, iejūtību un dāsnumu. Priecīgus 
Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Vēlam jums visiem veselību, izturību, 
možu un radošu garu visam 2009. gadam!

Maģistrantūras studijas Madonā studiju 
programmā ,,Vadības zinātne’’. Pieteikties var 
studētgribētāji ar jebkuru bakalaura grādu. Uz-
ņemšana Madonā, Saieta laukumā 1, 304. kabinetā 
no 05.01.2009 līdz 15.01.2009.  Sīkāka informācija 

pa tālr. 64807047, mob. 29146912.

Baltus, tīrus Ziemassvētkus jums 
sagaidīt piedāvā "Cesvaines komu-

nālie pakalpojumi". 
27. decembrī no plkst.15.00 

līdz plkst. 22.00 darbosies bez-
maksas pirts. 

Katoļu baznīcā
Kristus Dzimšanas svētku 

priekšvakars
24. decembrī – Vigilijas diev-

kalpojums, 
plkst. 19.00 koncerts 
plkst. 19. 30 sv. Mise
Kristus dzimšanas svētki
25. decembrī – sv. Mise 

plkst.10.00 dziedās Cesvaines 
koris

Otrie Ziemassvētki
26.dec. plkst. 10.00 sv. Mise
Vissvētākās Jaunavas Mari-

jas – Dieva Mātes svētki
1.janvārī – plkst. 17.00

Vecās elektroiekārtas var nodot 
bezmaksas nolietoto elektroiekārtu 
savākšanas akcijas ietvaros  Ces-
vainē 22. janvarī no plkst. 13.00 
līdz 14.00 tirgus laukumā. Tālr. 

Laulāti

Apsveikumi 

„Mūsu griba vienmēr ir brīva, 
bet ne vienmēr laba.” ir rakstījis 
fi lozofs Aurēlijs Augustīns. 

Ar labu gribu cilvēks spēj izdarīt 
ļoti labus darbus, kas savukārt rada 
patīkamas emocijas un apziņu, ka 
esi padarījis kāda cita dzīvi laimī-
gāku un labāku. Labi darbi veicina 
brīvprātīgo kustību un vairo iz-
pratni par labestību un tās nozīmi 
sabiedrībā.

Ir patiess prieks, ka Latvijā ir 
tik daudz cilvēku, kuri aktīvi pauž 
savu labo gribu, ziedojot asinis un 
sniedzot nelaimē nonākušiem cilvē-
kiem visnepieciešamāko – iespēju 

Vidusskolas padome aicina

Paldies!

saglabāt veselību un dzīvību! 
Valsts asins donoru centrs 

(VADC) saka sirsnīgu pateicību 
visiem Madonas rajona asins do-
noriem par viņu pašaizliedzīgu-
mu un ieguldījumu asins donoru 
kustībā. 2008. gada laikā Madonas 
rajona donori VADC veiktajos iz-
braukumos ziedojuši asinis 312 
reizes. Īpašs prieks par Madonas 
rajona 62 jaunajiem donoru kustī-
bas biedriem, kas 2008. gadā asinis 
ziedoši pirmo reizi mūža! Aicinām 
būt tik pat labestīgiem un aktīviem 
arī nākamo gadu!

Paldies par jūsu labo gribu!

Paldies donoriem

Aicinām studēt

Rudīte Kiseļova un 
Viktors Juršo (decembrī)

Nerunāsim šodien par ziemu,
Kas nāca, gāja un ies.
Parunāsim šodien par prieku,
Par ziediem un vasaru.

Ir dīvaina sajūta gadu mijā,
Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā,
Tad zogas gan prieks, gad neziņa krūtīs,
Ko nākamā gada puteņi sūtīs –
Ir dīvaina sajūta tādā brīdī,
Kad satiekas gadi uz īsu brīdi:
Tu pats it kā stāvi vēl durvju preikšā,
Bet domas sen jau atrodas iekšā. 

Cesvaines sociālās aprūpes nodaļa

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

  Šā gada 4. jūnijā tika no-
slēgts līgums starp SIA „Cesvai-
nes komunālie pakalpojumi” un 
konsorciju „Koger un Partneri” 
par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
izbūvi Cesvainē. Projekta realizā-
cijas laikā tiks veikti darbi, kuru 
kopējā vērtība ir 1 887 096,12 
eiro ( viens miljons astoņi simti 
astoņdesmit septiņi tūkstoši de-
viņdesmit seši eiro, 12 centi). 
No kopējā apjoma 74,04 % lī-
dzekļu veido Kohēzijas fonda 
finansējums, 17,88 % ir valsts 
budžeta līdzekļi , bet pašvaldības 
fi nansējuma daļa – 8,08%.  

Uzņēmēja izskatīšanai ie-
sniegtais skiču projekts ir saska-
ņots. Ir izstrādāts un saskaņots 
tehniskais projekts. Būvuzņēmējs 
ir saņēmis būvatļauju par būvdar-
bu uzsākšanu. 

Uzņēmējs paredzējis šā gada 
laikā izbūvēt dzeramā ūdens pie-
vadu no pilsētas ūdensapgādes 
tīkla uz notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu atrašanās vietu un veikt 
būvlaukuma iekārtošanas darbus. 
Ja laika apstākļi būs tam labvēlī-
gi, tiks izbūvēti pamati. 

Notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtu izbūve

Veikalā "KANTE", sagaidot 
svētkus, viss lētāk.

Liels preču sortiments, daudz 
dažādu jaunumu – svaigas 

karpas, kūpinātas karpas, svaiga 
gaļa  u.c.

Iepērkoties virs 10 latiem, pār-
steiguma dāvana!

PRIECĪGUS SVĒTKUS!
VIENMĒR KOPĀ AR JUMS!

Ar 2008.gada 10.decembri 
darbu ir uzsākusi Cesvaines vidus-
skolas padome jaunā sastāvā, kuru 
turpmākos divus gadus vadīs skolas 
vecāku pārstāvis Atis Grīnbergs. 

Skolas padome aicina visus uz 
aktīvu līdzdalību skolas padomes 
darbā, lai, sadarbojoties skolas 
padomei, vecākiem, skolas peda-
gogiem un pašvaldības pārstāv-
jiem varētu darīt labas lietas mūsu 
bērnu izglītības, audzināšanas un 
attīstības jomā. 

Aicinām visus – gan vecākus, 
gan skolēnus, gan sabiedrību – būt 
aktīviem un iesaistīties skolas pa-

domes darbā, rakstot skolas pado-
mei par problēmām, to iespējamo 
risinājumu, rakstot dažādus ierosi-
nājumus un idejas. Vēstules sūtīt 
uz Cesvaines vidusskolu ar norādi 
„Cesvaines vidusskolas padomei” 
vai uz e-pastu: cesvsk.padome@in-
box.lv

Tikai kopā darot darbus, tos var 
izdarīt patiešām labi!

Cerībā uz jūsu atsaucību un 
aktīvu līdzi darbošanos mūsu bēr-
nu labā.

Atis Grīnbergs, Cesvaines 
vidusskolas padomes vadītājs

Jo katrs gads tev kaut ko devis,


