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2019. gada aprīlis Cesvaines novada domes izdevums

Lieldienu laikā
Cesvaines draudzēs

Nr. 4 (308)

 14. aprīlī plkst. 9.00 Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
dievkalpojums – ciešanu laika otrā svētdiena. Pēc dievkalpojuma 

Cesvaines draudzes svētdienas skolas izbraukums uz Lubānu
 14. aprīlī plkst. 9.00 Cesvaines katoļu baznīcā
Palmu svētdiena – Vissvētākā sakramenta uzstādīšana un adorācija. 

Plkst. 10.00 – palmu zaru pasvētīšana, procesija un Svētā Mise par 
Kunga ciešanām
 15. aprīlī plkst. 18.00 Cesvaines katoļu baznīcā
LIELĀ NEDĒĻA. Pirmdienas Svētā Mise
 16. aprīlī plkst. 18.00 Cesvaines katoļu baznīcā
LIELĀ NEDĒĻA. Otrdienas Svētā Mise
 17. aprīlī plkst. 18.00 Cesvaines katoļu baznīcā
LIELĀ NEDĒĻA. Trešdienas Svētā Mise.
 18. aprīlī plkst. 18.00 Cesvaines katoļu baznīcā
LIELĀ NEDĒĻA. Lielā Ceturtdiena. Kunga pēdējo vakariņu Svētā 

Mise
 18. aprīlī plkst. 19.00 Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums
 19. aprīlī plkst. 17.00 Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Krusta ceļš
 19. aprīlī plkst. 9.00 Cesvaines katoļu baznīcā
LIELĀ NEDĒĻA. Lielā Piektdiena. Krustaceļš baznīcā. Plkst. 10.00 

Kunga ciešanu liturģija. Kristus krusta godināšana un procesija uz 
Kristus kapu
 20. aprīlī plkst. 18.00 Cesvaines katoļu baznīcā
LIELĀ NEDĒĻA. Lielā Sestdiena. Lieldienu vigīlijas Svētā Mise
 21. aprīlī plkst. 9.00 Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
 21. aprīlī plkst. 9.00 Cesvaines katoļu baznīcā
Kunga Augšāmcelšanās svētki. Rezurekcija pie Kristus kapa, proce-

sija apkārt baznīcai, Svētā Mise. Lieldienu maltītes pasvētīšana

Pūpola maigumā izplaucēt dienu,
Aizņemt no saulītes gaismiņu vienu.
Ielikt to sirdī un izbaudīt dienu,
Kurā nav sāpju,
Kurā nav naida.
Izbaudīt dienu kā pūpolam maigam,
Izbaudīt dienu,
Lai atplauksti laimē.
Pūpola maigumā,
Pūpola laimē.
Saulīte balta, kad skatās Tev vaigā…
   Inese Tora

Pavasarīgus, saulainus, lustīgus un raibus 
pavasara svētkus! 

Priecīgas un siltas Lieldienas!

Cesvaines novada dome

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks,
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu skaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
 Laimonis Vāczemnieks

Sveicam Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas dienā!

Cesvaines novada dome
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LAD speciālisti Cesvainē sniegs konsultācijas par platību maksājumiem

Restaurācijas darbi iekštelpās Cesvaines pilī

Sākas traktortehnikas valsts 
tehnisko apskašu sezona

Turpinās Pils 
ielas pārbūves 

darbi

Veiksmīgi turpina 
projekta 

„Siltumavota 
pārbūve 
Cesvainē” 
īstenošanu

Turpinās siltumtīklu izbūves 
projekta īstenošana

Lai piedalītos ceļu satiksmē, arī 
pirms pavasara darbu uzsākšanas, 
traktortehnika un tās piekabes jāsa-
gatavo un jāuzrāda ikgadējā tehnis-
kajā apskatē.

Apskates laikā vadītājam jābūt 
līdzi derīgai atbilstīgas kategorijas 
traktortehnikas vadītāja apliecībai, 
tehnikas reģistrācijas apliecībai un 
derīgai OCTA apdrošināšanas polisei. 
Atgādinām, ka par Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūras sniegtajiem 
pakalpojumiem var samaksāt TIKAI 
ar bezskaidras naudas maksājumu.

Jau 26. martā ir atsākti Pils ielas 
Cesvainē pārbūves darbi. Būvdar-
bu līgums par šiem darbiem tika 
noslēgts 2018. gada 13. martā ar 
SIA „8 CBR”. Būvprojektu iz-
strādāja un šobrīd autoruzraudzī-
bu veic SIA „Ceļu komforts”, bet 
būvuzrauga pienākumi uzticēti 
SIA „RoadLat”.

Īstenojot projektu, tiks izbūvēta 
Pils iela 1,3 km garumā. Paredzēts 
izbūvēt autostāvvietas, izveidot 
izgaismotu un apzīmētu gājēju 
pāreju pie autoostas, kā arī visas 
ielas garumā izbūvēt gājēju ietvi 
un uzstādīt LED tipa gaismek-
ļus, bet galvenais – uzklāt pilnīgi 
jaunu ceļa segumu. Tiks sakārtota 
lietusūdens novades sistēma, uz-
stādītas ceļazīmes un veikti labie-
kārtošanas darbi.

Būvdarbu laikā tiks veidoti ap-
braucamie ceļi, kā arī noteikti da-
žādi satiksmes ierobežojumi, pie-
mēram, ierīkoti luksofori. Lai drī-
zumā Pils iela būtu sakārtota un 
droša, šobrīd, pārvietojoties pa šo 
ielu, ir jārēķinās ar ilgāku brauk-
šanas laiku, kā arī likumsakarī-
giem satiksmes apgrūtinājumiem.

Projekta kopējie izdevumi – 
1 362 485,47 euro, no tiem: ERAF 
finansējums – 618 249,20 euro, 
valsts budžeta dotācija – 
32 730,83 euro, pārējais ir pašval-
dības līdzfinansējums. Projektu 
plānots realizēt līdz 2019. gada 
septembrim.

Projekts „Uzņēmējdarbības at-
tīstībai nepieciešamās infrastruk-
tūras attīstība Cesvaines pilsētā” 
(Nr. 3.3.1.0/17/I/012) tiek īstenots 
ar Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda atbalstu.

Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes 

projektu vadītāja

Lai stāstītu par Lauku atbalsta die-
nesta (LAD) darba aktualitātēm, kā 
arī sniegtu atbildes uz visiem klientus 
interesējošajiem jautājumiem, LAD 
plāno organizēt seminārus visā Lat-
vijā.

Tāpat kā iepriekšējos gados, LAD 
sniegs klātienes konsultācijas daudzos 
pagastu centros un palīdzēs klientiem 
aizpildīt pieteikumus elektroniski. 
Tiem klientiem, kuriem nepieciešama 
palīdzība vai nav pieejams dators ar 
interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt 
pieteikumu būs gan minēto konsul-
tāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD 
klientu apkalpošanas centrus.

Arī šogad dienesta speciālisti vie-
sosies Cesvainē un konsultēs lauk-
saimniekus par pieteikšanos uz pla-

tību maksājumiem. Konsultācijas 
norisināsies Cesvaines novada domes 
telpās Pils ielā 1A Cesvainē 18. aprīlī 
un 9. maijā. Lielās intereses dēļ ir ie-
spējams pieteikties vairs tikai uz kon-
sultāciju 9. maijā. Lai pieteiktos uz 
konsultāciju un precizētu tās norises 
laiku, jāierodas klientu apkalpošanas 
centrā klātienē vai jāzvana uz tālru-
ni 27015181.

Būs iespēja saņemt individuālu 
LAD konsultāciju par pieteikšanos 
2019. gada platību maksājumiem, 
turklāt LAD konsultants konsultēs 
un palīdzēs elektroniski zīmēt kartes. 
Svarīgi: uz konsultāciju līdzi jāņem 
LAD EPS lietotājvārds, parole, LAD 
klienta numurs un iepriekšējo gadu 
kartes, ja tādas ir.

Atbilstīgi līgumam 
Nr. 4.3.1.0/17/A/076 ar Centrā-
lo finanšu un līgumu aģentūru 
SIA „Cesvaines siltums” veiksmī-
gi turpina projekta „Siltumavota 
pārbūve Cesvainē” īstenošanu. Ir 
izstrādāts būvprojekts minimā-
lā sastāvā, saņemta būvatļauja 
NR. BIS-BV-4.1-2019-1337. Ir 
iesniegti iesniegumi tehnisko no-
teikumu saņemšanai AS „Sada-
les tīkls”, Valsts vides dienestam 
un SIA „Lattelecom” (tagad – 
SIA „Tet”).

Aivars Baiers,
SIA „Cesvaines siltums”

 valdes loceklis

Atbilstīgi līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/032 ar Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru SIA „Cesvaines siltums” veiksmīgi turpina projekta „Siltumtīklu 
izbūve Cesvainē” īstenošanu. Ir pabeigta būvprojekta saskaņošana ar paze-
mes komunikāciju turētājiem, un projekts ir iesniegts būvvaldē.

Aivars Baiers,
SIA „Cesvaines siltums” 

valdes loceklis

Nemēslosim mežā! Pieķerti 
atkritumu izgāzēji mežā

Ik gadu pēc garās ziemas pavasa-
ris reizē ar sniega nokušanu parāda 
ainu, kas ziemas laikā bijusi maskē-
ta zem baltās sniega segas. Visapkārt 
redzami nomestie izsmēķi, izmestie 
atkritumi, suņu ekskrementi un citas 
drazas. Taču 18. martā mežmalā pie 
ceļa, kas ved gar Ķinderu kapsētu 
virzienā uz Kraukļiem, pavērās īpaši 
drūma aina – uz mežu atvesti glīti 
sapakoti atkritumu maisi, kas turpat 
izmesti un atstāti. Taisnības labad 
gan jāmin, ka atkritumi nebija vien-
kārši izmesti vai izgāzti vienuviet, 
bet aptuveni 100 metru garā posmā 
gar ceļu glīti novietoti pa maisam 
vai diviem, atspiežot tos pie kokiem.

Tajā pašā dienā atkritumus no 
meža aizvāca labiekārtošanas no-
daļas darbinieki, piekrāmējot pilnu 
kravas automašīnas piekabi. Pēc 
maisu satura redzams, ka atkritumi 
ir krāti ilgstoši, līdz beidzot izlemts 
no tiem atbrīvoties. Varētu šķist, ka 
šī situācija paliks neatrisināta, taču 
meža piemēslotāji ir atstājuši savu 
„vizītkarti” – atkritumos ir redzami 
izmesti dokumenti (piemēram, pa-
tēriņa kredīta līgums), kuros skaidri 
un gaiši salasāms atkritumu īpašnie-

ka vārds un uzvārds, kā arī mēslotā-
ju dzīvesvieta. Jāmin, ka šajā adre-
sē ir noslēgts līgums par atkritumu 
izvešanu, taču kopš līguma stāšanās 
spēkā ne reizi nav saņemts lūgums 
atkritumus aizvest.

Lai ļaunprātīgie meža piemēs-
lotāji saņemtu sodu, šīs situācijas 
risināšanā tika iesaistīta Valsts po-
licija, kur iesniegts pašvaldības ie-
sniegums ar lūgumu sodīt vainīgās 
personas. Atgādinām, ka ikvienam 
īpašniekam ir jābūt noslēgtam līgu-
mam par atkritumu izvešanu, kā arī 
aicinām nemēslot mežā (un arī cit-
viet) un neatstāt pēdas, savākt pēc 
sevis un saviem mājdzīvniekiem!

Jāpiebilst, ka šis nav vienīgais ga-
dījums – īsi pēc šā notikuma tika at-
rasti līdzīgi atkritumu kalni, izmesti 
ceļmalā. Arī šajā reizē tika atrasta 
„vizītkarte” un norisinājās pārrunas 
ar atkritumu izgāzējiem. Šādos ga-
dījumos tiek iesaistīta Valsts polici-
ja, kas ierosina lietu, kuras rezultātā 
mēslotājiem var nākties šķirties no 
krietnas naudas summas, kas var 
sasniegt pat vairākus simtus eiro.

Linda Vanaga

Cesvaines 
novads

Kraukļi 26.04. 09.00
Mehāniskās darbnīcas 
(SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi”)

Cesvaine 26.04. 15.30 Rīgas iela 4 (pagalmā)

Tālrunis: 29284538, 29185417; 
e-pasts: madona@vtua.gov.lv vai 
www.vtua.gov.lv.

2019. gada traktortehnikas un 
tās piekabju ikgadējās valsts teh-
niskās apskates laiki un vietas 
Cesvaines novadā:

2019. gads veiksmīgi iesācies arī 
Cesvaines pils iekštelpu interjera 
mākslinieciskās apdares restaurā-
cijā. Ir atbalstīts Valsts kultūrka-
pitāla fondā (VKKF) iesniegtais 
projekts – saņemts 3000 EUR fi-
nansējums Cesvaines pils mūziķu 
telpas kamīna restaurācijas 2. kārtai. 
1. kārtā tika veikta kamīna attīrīša-
na, zudušo detaļu rekonstrukcija un 
gruntēšana. Šā projekta uzdevums ir 
kamīna augšdaļas virsmas mastiko-
šana, gruntēšana, tonēšana, kamīna 
un profillīstes mākslinieciskās ap-
dares restaurācija, tonālā krāsojuma 
rekonstrukcija, puķu, lapu, atribūtu 
vītņu tonālā krāsojuma un kamīna 
zeltījumu rekonstrukcija. Restaurā-
cijas rezultātā Cesvaines pils mūzi-
ķu telpas kamīns – valsts nozīmes 
mākslas piemineklis Nr. 4045 – būs 
restaurēts sākotnējā veidolā un tiks 
saglabāts unikāls 19. gadsimta beigu 
dekoratīvās tēlniecības un glezniecī-
bas meistardarbs un izcils kultūras 
mantojums nākamajām paaudzēm.

2015. gadā ar Nacionālās kultūras 
mantojuma pārvaldes (NKMP) glāb-
šanas programmas atbalstītā projek-
ta līdzekļiem tika restaurēti mūziķu 

telpas logi, 2016. un 2017. gadā ar 
VKKF un pašvaldības līdzfinansē-
jumu veikta Cesvaines pils mūziķu 
telpas griestu plafona restaurācija 
sākotnējā veidolā, saglabājot ori-
ģinālo substanci, un pakāpeniski 
šī telpa atgūst sākotnējo spožumu, 
nodrošinot kultūrvides kvalitāti. Arī 
šos restaurācijas darbus veiks mo-
numentāli dekoratīvās tēlniecības 
objektu restaurators vecmeistars 
Gunārs Grīnfelds un monumentālās 
glezniecības restauratore vecmeis-
tare Zinaida Grīnfelde. Mūža lielā-
ko daļu abi restauratori ir veltījuši 
Rundāles pils un šobrīd Lestenes 
baznīcas restaurācijai un jau sesto 
gadu restaurācijas projektos atbalsta 
Cesvaines pils atdzimšanu.

2017. un 2018. gadā, pateicoties 
atbalstītajiem NKMP glābšanas 
programmas projektiem, tika veik-
ti konservācijas un restaurācijas 
darbi Cesvaines pils viesu uzgaidā-
majā telpā. Pilnīgi restaurēts telpas 
logs un loga un durvju komplekts. 
NKMP finansējums – 8000 EUR. 
Darbu veicējs – būvgaldnieks, 
koka restaurators Aivars Mežkazs. 
2018. gadā ar NKMP atbalstītajā 

projektā piešķirtajiem 12 000 EUR 
veikta viesu uzgaidāmās telpas 
griestu plafona un ieloces konservā-
cija un restaurācija, un šobrīd šī tel-
pa ir pasargāta no neatgriezeniskiem 
māksliniecisko vērtību zudumiem.

Starp viesu uzgaidāmo telpu un 
mūziķu telpu atrodas balles zāle, 
kur šobrīd visaktuālāk ir nepiecieša-
mi griestu plafona, ieloces un sienu 
mākslinieciskās apdares glābšanas 
un konservācijas darbi (valsts nozī-
mes mākslas piemineklis Nr. 4043). 
Visas trīs šīs telpas atrodas pils 
centrālajā daļā, un šo telpu īpašais 
mākslinieciskais interjers viens 
otru papildina, kopā veidojot vese-
lu mākslas galeriju un atklājot savu 
īpašo stāstu. Balles zālē ilgstoši bijis 
paaugstināts mitruma daudzums un 
arī sekas pēc ugunsgrēka dzēšanas 
ir radījušas šobrīd bīstamu situāci-
ju griestu plafona mākslinieciskajai 
apdarei, tāpēc neatliekami un nepie-
ciešami ir uzsākt attīrīšanas darbus, 
lai atklātu sāļu bojāto laukumu at-
rašanās vietas, noteiktu apmetuma 
struktūras stiprību un pēc iespējas 
ātrāk mehāniski nostiprinātu skulp-
turālos dekorus pie plafona virsmas. 

Lai varētu veikt šos neatliekamos 
glābšanas darbus, šā gada janvā-
rī tika iesniegts projekts NKMP 
glābšanas programmas projektu 
konkursa 1. kārtā. Projekts ir at-
balstīts – saņemti 8000 EUR balles 
zāles ziemeļaustrumu stūra griestu 
plafona un ieloces mākslinieciskās 
apdares nostiprināšanas un restaurā-
cijas darbiem. Arī šos darbus veiks 
monumentāli dekoratīvās tēlniecī-
bas restaurators vecmeistars Gunārs 
Grīnfelds un monumentālās glez-
niecības restauratore vecmeistare 
Zinaida Grīnfelde.

Šobrīd iesniegts projekts NKMP 
glābšanas programmas projektu 
konkursa 2. kārtā par balles zāles 
ziemeļrietumu stūra griestu plafo-
na un ieloces mākslinieciskās ap-
dares glābšanas un restaurācijas 
darbiem – cerībā, ka, sagaidot Ces-
vaines vidusskolas simtgadību sep-
tembrī, kādreizējie absolventi varēs 
satikties un kavēties atmiņās par bi-
jušo skolas laiku arī Cesvaines pilī.

Daiga Matroze,
Cesvaines muzeja speciāliste,

 šo projektu vadītāja
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Klasifikā-
cijas kods Nosaukums Plāns 

 PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi) 7 151 387
 FINANSĒŠANA 2 206 614
 Naudas atlikums gada sākumā 293 116
 Aizņēmumi 1 913 498
 t. sk. kredītsaistību palielinājums 2 064 484
 kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa) 150 986

IEŅĒMUMI (I + II + III + IV) 4 944 773
 I. Nodokļu ieņēmumi 1 316 227
01.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesada-

lītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums
5320

01.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis

1 183 976

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada 
ieņēmumi

90 000

04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 6000
04.1.1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi nokavējuma nauda 1500
04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi 21 809
04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi 900
04.1.2.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām nokavējuma nauda 300
04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, kārtējā gada ieņē-

mumi
5972

04.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, iepriekšējo gadu 
parādi

300

04.1.3.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli nokavējuma nauda 150
 II. Nenodokļu ieņēmumi 6870
08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 

Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs
20

09.5.1.1. Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo 
dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

1300

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 500
09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 150
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 300
12.3.9.9.0 Veselības apdrošināšana 2000
12.3.9.9.1 Dalības maksa izsolē 100
13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 1500
13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizāci-

jas
1000

 III. Transfertu ieņēmumi 3 498 366
18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar 

invaliditāti – sociālais dienests
1000

18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar 
invaliditāti – sociālais dienests, administrēšanas izdevumi

80

18.6.2.0.1 VARAM dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra darbībai 6900
18.6.2.0.1 ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” 10 000
18.6.2.0.1 Labklājības ministrija – mērķdotācija piemaksām sociālajiem 

darbiniekiem
1000

18.6.2.0.1 Finansējums vēlēšanām 5116
18.6.2.0.1 Finansējums projektam „Latvijas skolas soma” 2051
18.6.2.0.1 Mērķdotācija novadu pašvaldībām 45 113
18.6.2.0.3 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – vidusskola 316 827
18.6.2.0.6 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – 5, 6 gadus veco bērnu 

apmācībai
28 800

18.6.2.0.7 Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei 5200
18.6.2.1.1 Dotācija brīvpusdienām 20 000
18.6.2.1.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – Mūzikas un mākslas 

skola
26 123

18.6.2.1.8 Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā personām, kuras 
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādē, īstenošanai

3096

18.6.3.0.7 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, 
Nr. 8.3.5.0/16/I/001

8942

18.6.3.0.9 Finansējums projektam „Veselai un laimīgai ģimenei” 2962
18.6.3.1.0 Finansējums projektam „Atbalsts izglītojamo individuālo kom-

petenču attīstībai”
7477

18.6.3.1.2 Finansējums projektam „Piekļuves nodrošināšana rūpnieciskās 
ražošanas objektiem Cesvainē”

20 755

18.6.3.1.4 Finansējums projektam „Uzņēmējdarbības attīstībai nepiecieša-
mās infrastruktūras attīstība”

465 980

18.6.3.1.5 Finansējums projektam „Ceļu infrastruktūras sakārtošana Ces-
vainē”

460 000

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlī-
dzināšanas fonda

519 044

18.6.4.0.1 PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu 11 167
19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 1 350 733
19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 180 000
 IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi 123 310
21.3.5.1. Mācību maksa – Mūzikas skola 2500
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas pakalpojumi 30 000
21.3.5.3. Kafejnīcas ieņēmumi 4000
21.3.5.9.4 Vecāku līdzfinansējums par internātu 50
21.3.7.9.1 Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – dome 10
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – dome 1200
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola 3500
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle 400
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams 300
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa 1000
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola 50
21.3.8.1.1 Ieņēmumi par telpu nomu – internāts 7000
21.3.8.3.2 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – vidusskola 800
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 900
21.3.9.1.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – 

VSAA pensijas
45 000

21.3.9.1.2 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – līdz-
finansējums

3600

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 3000
21.3.9.4.3 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – dome 3000
21.3.9.4.4 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – sociālās aprūpes 

centrs
1200

21.3.9.4.5 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – sociālais die-
nests

300

21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – vidusskola 5000
21.3.9.9.0 Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi 100
21.3.9.9.0 Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi 250
21.3.9.9.0 Avīzes „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi 300
21.3.9.9.0 Auto kursu ieņēmumi 1700
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Ķinderes) 50
21.3.9.9.0 Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola 5000
21.3.9.9.1 Tūrisma centra ieņēmumi 1600
21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 1500

1. pielikums
pašvaldības domes noteikumiem Nr. 2

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns 
2019. gadam, euro

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 16., 17. pantu

1. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldī-
bas 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumu plā-
nu 4 944 773 euro apmērā saskaņā ar 1. pie-
likumu.

2. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldī-
bas 2019. gada pamatbudžeta izdevumu plānu 
7 150 379 euro apmērā saskaņā ar 2. pieliku-
mu.

3. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 
2019. gada speciālā budžeta ieņēmumu plā-
nu 137 635 euro apmērā un izdevumu plānu 
155 205 euro apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 2
Cesvainē 2019. gada 7. martā (sēdes protokols Nr. 3, 7. §)

Cesvaines novada pašvaldības 2019. gada budžets
4. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldībā 

saņemto ziedojumu atlikumu 6293 euro ap-
mērā uz 2019. gada 1. janvāri.

5. Cesvaines novada dome un pašvaldības 
iestādes saņemtos ziedojumus izlieto saskaņā 
ar Cesvaines novada domes lēmumu.

6. Apstiprināt pašvaldības finansējumu, ne-
ieskaitot valsts mērķdotāciju, 206 948 euro 
izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītī-
bas programmu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām:

6.1. Cesvaines vidusskolai – 34 562 euro 
apmērā;

6.2. Cesvaines pirmskolai „Brīnumzeme” – 

127 818 euro apmērā;
6.3. Cesvaines Mūzikas un mākslas sko-

lai – 44 568 euro apmērā.
7. Domei nākamā mācību gada sākumā, 

pamatojoties uz izglītības iestāžu vadītāju 
sniegto informāciju, ir tiesības mainīt 7. pun-
ktā noteikto finansējumu.

8. Noteikt, ka pašvaldības kapitālsabiedrī-
bu „Cesvaines siltums” un „Cesvaines komu-
nālie pakalpojumi” iespējamā peļņa par 2018. 
pārskata gadu ieguldāma kapitālsabiedrību 
attīstībā.

9. Noteikt, ka dome ir tiesīga pieņemt lē-
mumu par līdzfinansējumu sporta aktivitātēm 
no Cesvaines kultūras nama budžeta sadaļas 

„Subsīdijas un dotācijas” saskaņā ar domes 
2018. gada 21. februāra noteikumiem par paš-
valdības atbalstu sporta veicināšanai.

10. Pašvaldības iestāžu vadītāji piecu dar-
ba dienu laikā pēc pašvaldības gada budžeta 
vai tā grozījumu pieņemšanas sagatavo un 
apstiprina iestādes plānoto izdevumu tāmi, 
un iesniedz domes finanšu un grāmatvedības 
nodaļā.

11. Iestāžu vadītāji piešķirto līdzekļu ietva-
ros nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu 
efektīvu un racionālu izlietojumu atbilstīgi 
tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo 
funkciju izpildi.

Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

3. pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr. 2

Cesvaines novada domes speciālā budžeta plāns 
2019. gadam, euro

 
Atlikums 

01.01.2019. Ieņēmumu plāns Izdevumu plāns 

Vides aizsardzības fonds 10 429 7019 17 448
Autoceļu fonds 7141 130 616 137 757
Zivju fonds 134   
Speciālais budžets kopā 17 704 137 635 155 205
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2. pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr. 2

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 2019. gadam, euro

 1000
Atlīdzība

2000
Preces un 
pakalpo-

jumi

3000
Subsī-
dijas, 

dotāci-
jas

4000
Procen-
tu izde-

vumi

5000
Pamatka-
pitāla vei-

došana

6000
Sociālie 
pabalsti

7000
Trans-
ferti

Izdevumi 
kopā

Dome 173 750 64 299 200 0 16 300 0 0 254 549
Vēlēšanu komisija 4534 583 0 0 0 0 0 5117
Būvvalde 0 10 617 0 0 0 0 0 10 617
Pārvalde kopā: 178 284 75 499 200 0 16 300 0 0 270 283
Pirmskola „Brīnumzeme” 283 371 79 914 0 0 1000 0 113 364 398
Vidusskola 585 520 225 984 0 1510 15 400 0 67 000 895 414
Mūzikas un mākslas skola 79 198 17 911 0 0 530 0 0 97 639
Grāmatvedība 61 418 9149 0 0 800 0 0 71 367
Izglītība kopā: 1 009 507 332 958 0 1510 17 730 0 67 113 1 428 818
Sociālais dienests 52 091 31 808 0 0 0 33 121 20 000 137 020
Bāriņtiesa 28 646 3934 0 0 0 0 0 32 580
Sociālās aprūpes nodaļa 125 396 63 473 0 0 25 259 0 0 214 128
Sociālā aprūpe kopā: 206 133 99 215 0 0 25 259 33 121 20 000 383 728
Labiekārtošanas nodaļa 86 627 72 637 0 180 7221 0 17 804 184 469
Ieguldījums pamatkapitālā 
SIA „Cesvaines siltums” 0 0 0 0 772 000 0 0 772 000
Ieguldījums pamatkapitālā 
SIA „Cesvaines komunālie pakal-
pojumi” 0 0 0 0 11 138 0 0 11 138
Labiekārtošana kopā: 86 627 72 637 0 180 790 359 0 17 804 967 607
Kultūras nams 74 330 64 429 1000 0 750 0 0 140 509
Cesvaines bibliotēka 49 648 14 040 0 0 6200 0 336 70 224
Kraukļu bibliotēka 17 434 15 147 0 0 2200 0 336 35 117
Pašvaldības laikraksts „Cesvaines 
Ziņas” 11 820 3633 0 0 600 0 0 16 053
Bērnu un jauniešu centrs 9261 4120 0 0 0 0 0 13 381
Pils 37 951 44 633 0 0 0 0 0 82 584
Cesvaines tūrisma centrs 21 415 33 551 0 0 0 0 0 54 966
Kultūra kopā: 221 859 179 553 1000 0 9750 0 672 412 834
„Darba praktizēšanas pasākumi 
pašvaldībā darba iemaņu iegūša-
nai un uzturēšanai” 745 0 0 0 0 9400 229 10 374
„Skolēnu nodarbinātība vasaras 
brīvdienās” 7045 0 0 0 0 0 0 7045
Vienotā valsts un pašvaldības 
klientu apkalpošanas centra dar-
bība 7445 1534 0 0 0 0 0 8979
„Veselai un laimīgai ģimenei Ces-
vaines novadā” 2258 11 454 0 0 0 0 0 13 712
„Latvijas skolas soma”  0 2051 0 0 0 0 0 2051
„Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” 7478 0 0 0 0 0 0 7478
„Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” 6305 2637 0 0 0 0 0 8942
Pārrobežu projekts kultūras un 
vēstures mantojuma saglabāšanai 
(pils) 0 0 0 0 1 388 888 0 0 1 388 888
Uzņēmējdarbības attīstībai nepie-
ciešamās infrastruktūras attīstība – 
Pils ielas rekonstrukcija 0 0 0 0 1 186 381 0 0 1 186 381
Pamatpakalpojumi lauku apvi-
dos – grants ceļu remonts 0 0 0 0 511 111 0 0 511 111
„Gaismas ceļš cauri gadsim-
tiem” – pils jumta atjaunošana 0 0 0 0 532 148 0 0 532 148
Projekti kopā: 31 276 17 676 0 0 3 618 528 9400 229 3 677 109

Izdevumi kopā: 1 733 686 777 538 1200 1690 4 477 926 42 521 105 818 7 140 379
Līdzekļi neparedzētiem gadīju-
miem 0 10 000 0 0 0 0 0 10 000

Izdevumi pavisam kopā: 1 733 686 787 538 1200 1690 4 477 926 42 521 105 818 7 150 379

Cesvaines novada 
pašvaldības 

2019. gada budžeta 
paskaidrojuma raksts

Ekonomiskā un sociālā situācija
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes statistikas datiem, Ces-
vaines novadā uz 2012. gada 1. jan-
vāri reģistrēti 2704 iedzīvotāji, uz 
2019. gada 1. janvāri – 2495. Salīdzi-
not ar 2012. gadu, iedzīvotāju skaits 
novadā ir samazinājies par 209. Tam 
par iemeslu ir gan negatīvs dabiskais 
pieaugums, gan negatīvs migrācijas 
saldo.

Iedzīvotāju sadalījums starp trijām 
galvenajām vecuma grupām iespaido 
situāciju darba tirgū un liecina par 
nodarbinātības attīstības perspektī-
vām teritorijā vai par attīstības iero-
bežojumiem darbaspēka trūkuma dēļ. 
Uz 2019. gada 1. janvāri Cesvaines 
novadā reģistrēti 274 iedzīvotāji līdz 
darbaspējas vecumam, 1639 iedzī-
votāji darbspējas vecumā un 582 ie-
dzīvotāji virs darbspējas vecuma. 
2018. gada janvārī reģistrēto bez-
darbnieku skaits novadā bija 119 ie-
dzīvotāji (bezdarba līmenis – 7,5 %), 
2018. gada decembrī bezdarbnieku 
skaits samazinājies līdz 96 iedzīvotā-
jiem (bezdarba līmenis – 6,3 %).

Pēc SIA „Lursoft” datiem, no 
1991. gada līdz 2019. gada 20. feb-
ruārim Cesvaines novadā ir reģistrēti 
270 uzņēmumi, likvidēts 91 uzņē-
mums, aktīvi darbojas 179 uzņēmu-
mi. Cesvaines novada dominējošās 
nozares pēc apgrozījuma ir piena 
pārstrāde un siera ražošana, ma-
zumtirdzniecība, mežsaimniecība 
un kokapstrāde, lauksaimniecība – 
lopkopība un augkopība, būvnie-
cība un apdares darbi. Uzņēmumi 
ar lielāko apgrozījumu 2017. gadā: 
AS „Cesvaines piens”, SIA „Woo-
d4You”, SIA „Aisys”, SIA „Sēlis”, 
ZS „Kalna-Tenči”, SIA „Baltic 
Milk”, SIA „Ozols LG”, ZS „Sviķi”, 
SIA „Brutuss”, ZS „Akmeņkrogs”.

Pašvaldības uzdevumi
Cesvaines novada pašvaldība, plā-

nojot 2019. gada budžetu, plānojusi, 
ka visas pašvaldības iestādes dar-
bu turpinās. Paredzēts, ka 2019. un 
2020. gadā darbu turpinās arī iepriekš 
izveidotais valsts un pašvaldības vie-
notais klientu apkalpošanas centrs, 
kurā pašvaldības iedzīvotāji var pie-
teikt pakalpojumus, saņemt konsultā-
cijas par e-pakalpojumiem un infor-
māciju par deviņām valsts iestādēm.

2019. gadā turpināsies vairāku fi-
nansiāli ietilpīgu projektu īstenošana, 
kas tiks realizēti saskaņā ar Cesvai-
nes novada attīstības plānu.

Paredzēts:
1) turpināt sadarboties ar Alūksnes 

novada pašvaldību, Gulbenes nova-
da domi un Smiltenes evaņģēliski 
luterisko draudzi, realizējot kopīgo 
projektu „Gaismas ceļš caur gad-
simtiem”, paredzot Cesvaines pils 
centrālās daļas jumta atjaunošanu, 

izveidot ekspozīciju „Cesvaines pils 
atdzimšana laika posmā no 2002. līdz 
2018. gadam” un noorganizēt ra-
došo darbnīcu „Šķiedru māksla”. 
Šīm aktivitātēm paredzētā summa – 
1 129 655 euro, no tā plānots Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansē-
jums – 750 000 euro;

2) turpināt realizēt Latvijas–Krie-
vijas pārrobežu sadarbības program-
mas 2014.–2020. gadam projektu 
kopā ar Daugavpils pašvaldību un 
Pleskavas pilsētu (Krievijā), tā ietva-
ros paredzēta tālāka Cesvaines pils 
pārbūve un restaurācija. No kopējām 
projekta izmaksām (1 388 889 euro) 
1 250 000 euro ir Latvijas–Krievi-
jas programmas finansējums, bet 
138 889 euro ir Cesvaines novada do-
mes finansējums;

3) turpināt realizēt projektu „Uz-
ņēmējdarbības attīstībai nepiecie-
šamās infrastruktūras attīstība Ces-
vaines pilsētā”, kurā paredzēta Pils 
ielas rekonstrukcija. Projekta kopējās 
izmaksas ir 1 367 479 euro, no tā 
618 249 euro ir ERAF finansējums 
un 32 731 euro – valsts budžeta finan-
sējums, pārējais ir Cesvaines novada 
domes finansējums;

4) turpināt grants ceļu pārbūvi. Šai 
aktivitātei pieejams Eiropas Savie-
nības finansējums – 460 000 euro, 
pašvaldībai jānodrošina vismaz 10 % 
līdzfinansējuma. No plānotajiem se-
šiem ceļu posmiem tiks pārbūvēti trīs:

Dzeņi–Spieķi (3 km, Nr. 43);
Kalnakrogs–Lejas Putniņi (0,6 km, 

Nr. 51), Lāgi–Egle (1 km, Nr. 104);
Tirzbanurti–Kārkli (1,25 km, 

Nr. 3).
Pamatbudžets
Cesvaines novada pašvaldības pa-

matbudžets 2019. gadam sastādīts 
saskaņā ar likumiem „Par pašvaldī-
bām”, „Par budžetu un finanšu va-
dību”, „Par pašvaldību budžetiem”, 
„Par valsts budžetu 2019. gadam”, 
Ministru kabineta 2017. gada 21. de-
cembra noteikumiem Nr. 760 „No-
teikumi par pašvaldību finanšu izlī-
dzināšanas fonda ieņēmumiem un to 
sadales kārtību 2018. gadā” un domes 
nolikumu par pašvaldības gada bu-
džeta sastādīšanu, apstiprināšanu un 
izpildi.

Ieņēmumu prognoze
Ieņēmumi plānoti saskaņā ar pie-

sardzības principu. 2019. gadā vēr-
tēto ieņēmumu kopējais apjoms ne-
daudz palielinājies salīdzinājumā ar 
2018. gada Finanšu ministrijas prog-
nozi. Iedzīvotāju ienākuma nodok-
lis ir Cesvaines novada pašvaldības 
budžeta galvenais ieņēmumu avots, 
tā īpatsvars pašvaldības budžetā ir 
vairāk nekā 54 % (sk. 1. tabulu) no 
kopējiem budžeta ieņēmumiem (bez 
mērķdotācijām un cita mērķa finan-
sējuma).

2. tabula
Plānotie izdevumi 2019. gadā atbilstīgi pašvaldības funkcijām, euro

Izdevumi atbilstīgi pašvaldības funkcijām
Plānoto izdevumu 

apjoms %
Vispārējie vadības dienesti 279 262 3,91
Izglītība 1 481 367 20,72
Atpūta, kultūra un reliģija 2 335 632 32,66
Sociālā aizsardzība 363 362 5,08
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 2 680 756 37,49
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 10 000 0,14
Izdevumi kopā 7 150 379 100

1. tabula
Cesvaines novada pašvaldības plānotie ieņēmumi 2019. gadam  (procentuālais vērtē-

jums bez mērķfinansējuma), euro
Ieņēmumi (bez mērķfinansējuma) Plānotie ieņēmumi %
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ieskaitot atlikuma sadali no 
iepriekšējā gada 1 189 296 54,02

Nekustamā īpašuma nodoklis 126 931 5,76
Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 575 324 26,13
Pašvaldību savstarpējie norēķini 180 000 8,18
Nenodokļu un pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi 130 180 5,91
 Kopā 2 201 731 100
Mērķdotācijas, citi mērķa maksājumi 2 743 042
Kopā plānotie ieņēmumi 4 944 773
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Pašvaldības ieņēmumi no no-
dokļu un nenodokļu maksājumiem, 
ieskaitot saņemtās mērķdotācijas, 
2019. gadā plānoti 4 944 773 euro 
apmērā (sk. 1. attēlu). Finanšu minis-
trijas noteiktā 2019. gada iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) 
prognoze Cesvaines novadam ir 
1 183 976 euro (2018. g. progno-
ze bija 1 199 283 euro, bet faktis-
ki līdz gada beigām tika saņemti 
1 193 963 euro). 2019. gada sākumā 
saņemts IIN atlikums no iepriekšējā 
gada 5320 euro apmērā. Dotācija no 
finanšu izlīdzināšanas fonda noteikta 
519 044 euro (2018. gada prognoze 
bija 461 900 euro). 2019. gada sā-
kumā saņemts dotācijas atlikums par 
iepriekšējo gadu – 11 167 euro. Lai 
kompensētu nodokļu reformas nega-
tīvo ietekmi uz pašvaldību budžeta 
ieņēmumiem, papildu pasākumiem 
nodokļu politikas ietvaros ir pare-
dzēta speciālā dotācija pašvaldībām 
no valsts budžeta, 2019. gadā paš-
valdībai tā plānota 45 113 euro ap-
mērā. 2019. gadā pēc izlīdzināšanas 
prognozētie izlīdzinātie ieņēmumi uz 
vienu iedzīvotāju Cesvaines novadā ir 
418 euro (2018. g. – 388 euro).

Nekustamā īpašuma nodokļa par 
zemi, ēkām un mājokļiem ieņēmumu 
prognoze 2019. gadā ir 117 781 euro, 
papildus pašvaldība plāno ieņemt 
7200 euro, iekasējot nodokļa parādus. 
Nekustamā īpašuma nodokļa īpat-
svars pašvaldības budžetā ir nepilni 
5,76 % no budžeta ieņēmumiem bez 
mērķfinansējuma. Nenodokļu ieņē-
mumos un budžeta iestāžu ieņēmu-
mos (130 180 euro) lielāko īpatsvaru 
veido ieņēmumi no maksas pakalpo-
jumiem. Ieņēmumi no savstarpējiem 
norēķiniem ar pašvaldībām tiek plā-
noti 180 000 euro. Mērķfinansējuma 
apmērs 2019. gadā sastāda 55,47 % no 
kopējiem ieņēmumiem, un tā īpatsvars 
līdz gada beigām pieaugs. Tas plānots, 
ņemot vērā valsts budžetā paredzēto fi-
nansējumu un spēkā esošos normatīvos 
aktus. 2019. gadā Cesvaines novada 
pašvaldība no valsts budžeta plāno sa-
ņemt mērķdotācijas pedagogu (ieskai-
tot 5, 6 gadus veco bērnu apmācībai un 
interešu izglītības nodrošināšanai) at-
algojumam 8 mēnešiem – kopsummā 
345 627 euro, profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu pedagoģisko darbi-
nieku (Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolai) atalgojumam – 26 123 euro. 
Budžetā plānoti Izglītības un zinātnes 
ministrijas maksājumi mācību līdzek-
ļu un mācību literatūras iegādei – 
5200 euro (18,44 euro vienam izglī-
tojamajam), vidusskolas 1.–4. klases 
skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai – 
20 000 euro (1,42 euro vienam skolē-
nam dienā). No Labklājības ministrijas 
asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 
cilvēkiem ar invaliditāti pašvaldība 
plāno saņemt 1080 euro. No Valsts 
nodarbinātības aģentūras projekta „Al-
goti pagaidu sabiedriskie darbi” reali-
zēšanai plānots saņemt 10 000 euro, 
un finansējums no Eiropas Savienības 
struktūrfondiem investīciju projektu 
realizēšanai plānots 2 297 468 euro 
apmērā.

Plānotie izdevumi
Pašvaldība kopumā plāno pamatbu-

džetā šajā gadā izdot 7 150 379 euro.
Sadaļā „Vispārējie vadības die-

nesti” šogad paredzēts izlietot 
279 262 euro jeb 3,91 % (sk. 2. tabu-
lu), kur 254 549 euro ir administrā-
cijas (vadības izdevumi, sabiedriskās 
kārtības nodrošināšana), 8979 euro – 
vienotā valsts un pašvaldības klien-
tu apkalpošanas centra uzturēšanai, 
10 617 euro – Cesvaines, Lubānas un 
Varakļānu novadu apvienotās būvval-
des uzturēšanai.

2019. gada budžetā izglītībai pa-
redzēts kopumā 1 481 367 euro 
jeb 20,72 %. No minētās summas 
pirmsskolas izglītībai ir paredzēti 
364 398 euro, profesionālās ievirzes 
izglītībai (Mūzikas un mākslas sko-
lai) – 97 639 euro. Izdevumu sadaļā 
913 885 euro ir paredzēti pamata un 
vidējai izglītībai. Vidusskolā pare-
dzēts realizēt trīs projektus kopsum-
mā par 18 471 euro:

• „Skolas soma”, finansējums – 
2051 euro;

• „Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”, finansējums – 
7478 euro;

• „Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs”, fi-
nansējums – 8942 euro.

Plānotie izdevumi izglītībai no-
teikti palielināsies, jo plānā ir pare-
dzēts pedagogu atalgojums no mēr-
ķfinansējuma 8 mēnešiem. Savukārt 
līdzekļus pedagogu algām un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām, ko finansē no pašvaldības 
budžeta, pašvaldība ir paredzējusi pil-
nā apjomā visam gadam, kopsummā 
206 948 euro (vidusskolai – 34 562, 
pirmskolai – 127 818, Mūzikas un 
mākslas skolai – 44 568).

Sadaļā „Atpūta, kultūra un reliģija” 
paredzēti 2 335 632 euro jeb 32,66 % 
(kultūras namam – 140 509; Cesvai-
nes bibliotēkai – 70 224; Kraukļu bib-
liotēkai – 35 117, no kuriem 8000 euro 
paredzēti jumta seguma remontam; 
bērnu un jauniešu centram – 13 381; 
pašvaldības laikrakstam „Cesvai-
nes Ziņas” – 16 053; tūrisma cen-
tram –54 966, no kuriem 18 500 euro 
paredzēti tūrisma centra ēkas iekštel-
pu remontam; pils uzturēšanai – 82 
584; investīciju projektu realizācijai 
pils kompleksā – 1 921 036).

Sadaļā „Sociālā aizsardzība” pa-
redzēti 363 362 euro (5,08 %). So-
ciālajam dienestam – 137 020 euro 
(dažādiem sociālajiem pabalstiem – 
33 121, maksājumiem citām pašval-
dībām par sniegtajiem sociālajiem 
pakalpojumiem – 20 000). Šogad 
turpināsies darbs projektā „Veselai un 
laimīgai ģimenei Cesvaines novadā”. 
Kopējā summa plānota 31 760 euro, 
kas ir tikai Eiropas Sociālā fonda fi-
nansējums, 2019. gadam paredzēti 
13 712 euro. Bāriņtiesas darba no-
drošināšanai – 32 580 euro, sociālās 
aprūpes nodaļai – 214 128 euro, no 
kuriem 24 759 euro – projektēšanas 
izdevumiem ēkas Rīgas ielā 4 pielā-
gošanai sociālās aprūpes vajadzībām.

Sadaļā „Teritoriju un mājok-

Izsolē pārdod dzīvokļa īpašumu
Cesvaines novada dome 

2019. gada 21. maijā plkst. 11.00 
domes zālē trešajā mutiskajā izsolē 
ar augšupejošu soli pārdod dzīvok-
ļa īpašumu, kura adrese ir Rūp-
kombināta māja 1–11, Kraukļi, 
Cesvaines pag., Cesvaines novads, 
kadastra Nr. 7027 900 0052, kura sa-
stāvs – divistabu dzīvoklis (49,6 m2), 
496/6799 domājamās daļas no dzī-
vojamās mājas, 496/6799 kopīpašu-
ma domājamās daļas no zemes un 

kas ierakstīts Vidzemes rajona tiesas 
Cesvaines pagasta zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr. 645-11.

Izsoles sākumcena – 1300 euro. 
Izsoles dalības maksa (20 euro) un 
nodrošinājuma apmērs (130 euro) 
līdz izsoles sākumam iemaksāja-
mi Cesvaines novada domes kontā 
Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 
AS „SEB banka”. Nosolītā sum-
ma jāsamaksā uz nomaksu šādā 
kārtībā: 10 % – noslēdzot līgumu, 

500 euro – pēc mēneša, atlikusī 
summa – līdz 2019. gada 31. de-
cembrim, ieskaitot to domes kontā. 
Pirkuma maksā tiek ieskaitīta ie-
maksātā nodrošinājuma nauda.

Izsoles noteikumus var iepa-
zīt mājaslapā www.cesvaine.lv vai 
Cesvaines novada domē darba die-
nās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 
14.00 līdz 17.00. Par dzīvokļa īpa-
šuma apskati interesēties pa tālruni: 
64852022 vai 28382616.

ļu apsaimniekošana” plānoti 
2 680 756 euro (37,49 %). Labie-
kārtošanas nodaļas darbībai pare-
dzēti 184 469 euro, ieguldījumam 
SIA „Cesvaines komunālie pakalpo-
jumi” pamatkapitālā – 11 138 euro, 
SIA „Cesvaines siltums” projekta 
„Siltuma avota pārbūve Cesvai-
nē” realizācijas līdzfinansēšanai – 
772 000 euro. Teritorijas labiekārto-
šanas jomā tiek realizēti projekti:

• „Darba praktizēšana pašvaldībā 
darba iemaņu iegūšanai un uzturēša-
nai” – 10 374 euro;

• „Skolēnu nodarbinātība vasaras 
brīvdienās” – 7045 euro;

• „Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras at-
tīstība”, Pils ielas rekostrukcijai – 
1 186 381 euro;

• „Pamatpakalpojumi lauku ap-
vidos”, grants ceļu remontam – 
511 111 euro.

Pašvaldības pamatbudžetā rezervē-
ti 10 000 euro neparedzētiem izdevu-
miem.

Pamatbudžeta plānotie izdevumi 
2019. gadā atbilstīgi ekonomiska-
jām kategorijām

Cesvaines novada pašvaldība 
2019. gadā 62,63 % (sk. 3. tabulu) 
paredzējusi izlietot pamatkapitāla 
veidošanai, jo uzsākti lieli investīciju 
projekti saistībā ar pils kompleksu un 
ielas un grants ceļu rekonstrukciju.

3. tabula
Atbilstīgi ekonomiskajām kategorijām, euro

Izdevumu kategorijas atbilstīgi ekono-
miskajai klasifikācijai

Plānoto izdevumu 
apjoms

Pro-
centi

Atlīdzība 1 733 686 24,25
Preces un pakalpojumi 787 538 11,01
Subsīdijas un dotācijas 1200 0,02
Procentu izdevumi 1690 0,02
Pamatkapitāla veidošana 4 477 926 62,63
Sociālie pabalsti 42 521 0,59
Transfertu maksājumi citām pašvaldībām 105 818 1,48
Izdevumi kopā 7 150 379 100

4. tabula
Cesvaines novada pašvaldības saistību apmērs 2018. gadā un trijos turpmākajos gados, euro

Aizņēmuma mērķis

Kopējais 
parāda 
apjoms

01.01.2019.

Saistību pa-
lielinājums Saistību samazinājums

2019. 2019. 2020. 2021. 2022.
Cesvaines pils labā spārna jumta atjaunošana 70 973  8907 8907 8907 8907
Cesvaines vidusskolas celtniecība 123 989  14 599 14 599 14 599 14 599
SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” 
pamatkapitāla palielināšana 37 916  7991 7991 7991 7991

Cesvaines jaunās skolas būvniecība 257 270  23 392 23 392 23 392 23 392
Tautas nama ēkas rekonstrukcija, daļēji izbūvējot 
mansardu 71 213  8901 8901 8901 8901

Pirmskolas ēkas apkures sistēmas vienkāršotā 
renovācija 13 894  7940 5954 0 0

KPFI projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana 
Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā” 
īstenošana

66 308  17 695 17 695 17 695 13 223

Siltumtīklu izbūve skolas katlumājas pievienošanai 
Cesvaines pilsētas siltumtīklam 33 504  8376 8376 8376 8376

Cesvaines vidusskolas sporta zāles jaunbūve 619 353  22 305 21 924 21 924 21 924
ELFLA projekta „Cesvaines pilsmuižas staļļu 
jumta rekonstrukcija” īstenošana 150 511 8013 8028 8028 8028

Projekta „Gaismas ceļš caur gadsimtiem” 
realizācija 41 272 404 373  12 458 12 458 12 458

Brīvības ielas būvniecība 94 770 23 248 1641 3356 3356
Pils ielas būvniecība  698 200  8378 8378 8378
Grants ceļu remonts 51 111 5111 5111 5111
Līdzfinansējums siltuma avota pārbūvei 772 000 27 571 27 571 27 571
Pārrobežu projekts pils rekonstrukcijai 138 800 5552 5552 5552
Kredītsaistības kopā 1 580 973 2 064 484 151 367 186 478 182 239 177 767

Galvojuma mērķis

Kopējais 
galvojumu 

apjoms
01.01.2019.

Saistību 
palieli-
nājums

Saistību samazinājums

2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Ūdenssaimniecības projekta realizēšana 54 312  9872 9872 9872 9872
Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” 
infrastruktūras attīstība 16 955  1370 1370 1370 1370

SIA „Cesvaines siltums” projektu realizācija 320 000 21 333 21 333 21 333
Galvojumi kopā 71 267 320 000 11 242 32 575 32 575 32 575

Saistības pavisam kopā 1 652 240 2 384 484 162 609 219 053 214 814 210 542

Atlīdzībai paredzēti 24,25 % no 
kopējiem izdevumiem, taču atlīdzī-
bas īpatsvars gada griezumā noteik-
ti pieaugs. Preču un pakalpojumu 
apmaksai ir plānoti 787 538 euro 
(11,01%). Transfertu maksājumiem 
citām pašvaldībām – 1,48 %, ko va-
rētu samazināt, ja izdotos palielināt 
vietu skaitu sociālās aprūpes nodaļā. 
Sociālajiem pabalstiem paredzēts tē-
rēt 42 521 euro (0,59 %), kas ir par 
12 451 euro vairāk nekā 2018. gadā.

Finansēšana
Naudas līdzekļu atlikums pa-

matbudžetā 2019. gada 1. janvārī – 
293 116 euro.

Pamatbudžeta plānoto izdevumu 
pārsniegums pār ieņēmumiem ir 
2 205 606 euro, jo tiek realizēti vairā-
ki investīciju projekti, kam nepiecie-
šamais finansējums tiks iegūts, palie-
linot pašvaldības saistības.

Pašvaldības kopējās saistības 
uz gada sākumu ir 1 663 656 euro 
(1 580 973 – aizņēmumi, 71 267 – 
galvojumi kapitālsabiedrībām). Sais-
tību struktūra redzama 4. tabulā. Visi 
aizņēmumi ir no Valsts kases dažādu 
investīciju projektu realizācijai. Šā 
gada pamatbudžetā plānots saistības 
palielināt par 2 384 484 euro, bet sa-
mazināt par 162 654 euro.

Speciālais budžets
Speciālā budžeta 2019. gada ieņē-

mumu un izdevumu struktūra salīdzi-

nājumā ar iepriekšējo gadu nav mai-
nījusies. Pašvaldības speciālā budžeta 
ieņēmumi kopā plānoti 137 635 euro, 
izdevumi – 155 205 euro, līdzekļu at-
likums uz gada sākumu – 17 704 euro. 
Autoceļu fonda ieņēmumi plānoti, 
pamatojoties uz Satiksmes ministri-
jas mērķdotācijas pašvaldību autoce-
ļiem (ielām) sadalījumu. Mērķdotā-
cijas apjoms 2019. gadam ir noteikts 
130 616 euro (2018. g. – 130 616). 
Līdztekus budžetam tiek apstiprinā-
ta ceļu un ielu fonda vidējā termiņa 
programma, kas atspoguļo pašvaldī-
bas ceļu un ielu pārvaldīšanas un uz-
turēšanas darbu finansējumu trijiem 
gadiem. Līdzekļu daudzums ir pietie-
kams tikai ceļu un ielu uzturēšanai, 
nevis kapitāliem darbiem. Iespējamo 
darbu apjoms atkarīgs no finansēju-
ma, ko vajadzēs izlietot ceļu un ielu 
uzturēšanai ziemā, kad ceļi tiek tīrīti 
un kaisīti pēc reālās nepieciešamības.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 
plānoti līdzīgi kā iepriekšējā gadā – 
7019 euro, tie tiks izlietoti pašvaldībai 
piederošo karjeru izpētei, dokumentu 
sakārtošanai un citiem mērķiem, kas 
saistīti ar vides aizsardzību.

Ziedojumi
Ziedojumi un dāvinājumi netiek 

plānoti. Ziedojumu atlikums kopā uz 
2019. gada 1. janvāri – 6293 euro.

Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats
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Brīvā laika pavadīšanas vieta 
Kraukļos – BMX trase

Jau kādu laiku Kraukļu kultūras 
nama telpās, kuras nebija apdzīvotas, ir 
iedzīvojies sportisks gars – jaunie spor-
tisti var trenēties BMX braukšanā. Šī 
telpa ieguvusi jaunu elpu, pārtopot par 
iekštelpu BMX trasi.

Idejas iniciators ir BMX klubs „Ma-
dona”, kurā darbojas arī daudzi cesvai-
nieši. Tādēļ bija likumsakarīgi, ka jau 
vairākus gadus brieda ideja izveidot 
šādu trasi. Pagājušā gada rudenī ar 
Cesvaines novada domes atbalstu un 
jauno sportistu vecāku iniciatīvu ideja 
tika īstenota. Trases galvenais mērķis ir 
nodrošināt iespēju ar BMX braukšanu 
nodarboties ziemā, kad ārā tam nav pie-
mēroti apstākļi.

Viens no galvenajiem idejas kura-
toriem ir Atis Verebs, kurš pats aktī-
vi piedalās BMX sportā, iesaistot arī 
jauno paaudzi. Viņš ir viens no idejas 
īstenotājiem, tāpēc aicināju Ati uz sa-
runu.

Kā radās ideja, kā tā tika īstenota, 
un kāpēc izvēlētas telpas Kraukļos?

– BMX kluba dalībnieki Edijs 
Krivko un Vents Štrombergs devās 
uz Cesvaines novada domi ar lūgumu 
piešķirt telpas, viņiem tika dota zaļā 
gaisma. Tieši šeit ideja tika īstenota 
tāpēc, ka telpas izskatījās piemērotas, 
turklāt ēka nebija apdzīvota un gāja 
bojā. Mums bija priekšstats, kā šādai 
trasei vajadzētu izskatīties. Citviet tās 
tiek ierīkotas pat pagrabos, kur ir ļoti 
auksti un apstākļi nav labvēlīgi, bet šeit 
ir nedaudz citādi. Šī ēka ir koka, tajā bija 
arī krāsns, kas nodrošinātu siltumu, un 
bija potenciāls trases izveidei. Darbus 
iesāka BMX klubs, bet vēlāk darbiem 
pievienojās arī jauno sportistu vecāki.

Kas vairāk sporto šajās telpās – 
bērni, jaunieši vai pieaugušie? Cik 
bieži notiek nodarbības, un kas pa-
līdz attīstīties?

– Visvairāk brauc, protams, bērni, 
taču iesaistās arī pieaugušie. Arī es pats 

braucu – retāk, bet braucu. Organizācija 
ir vienkārša: tiek izsūtīta ziņa, kad no-
tiks nodarbība. Tā parasti ir svētdiena, 
tad vecāki saved savus bērnus un notiek 
treniņš. Brauc no Gulbenes, Madonas, 
Mārcienas, protams, Cesvaines. Arī 
treneris Vents ir cesvainietis. Parasti 
treniņos piedalās ap 20 jauno sportistu. 
Ir iesildīšanās, starta treniņi – treneris 
visu izplāno un organizē.

Arvien aicinām bērnus pievienoties 
BMX klubam, lai nāk un brauc trenera 
Venta Štromberga vadībā.

Kādi ir turpmākie plāni – attīstī-
ties, paplašināties? Varbūt ir plāno-
tas kādas sacensības šajā trasē?

– Sacensības ir dažādas, piemēram, 
time  trial, kas ir sacensības uz laiku. 
Trasē vienlaikus var braukt divi spor-
tisti. Mazas sacensības līdz šim esam 
organizējuši āra trasē, tādēļ nebūtu 
problēmu tādas rīkot arī telpās. Jau-
nieši ir piedalījušies sacensībās Eiropā, 
godalgotas vietas gan vēl nav guvuši, 
tas viss ar laiku. Ar katru gadu jaunie 
sportisti kļūst spēcīgāki un gūst lielāku 
pieredzi, sāk just uzvaras garšu – kas ir 
sasniedzams, kam vēl jātrenējas. Nāk 
klāt jauni censoņi, kas redz, ka citi gūst 
panākumus. Šādā gadījumā bērnam ie-
patīkas, viņš pats raujas uz BMX trasi.

Paplašināties šobrīd vēl neesam do-
mājuši, jo tad būtu jāveic kapitāli iegul-
dījumi ēkā, bet tad būtu nepieciešams 
ēku arī iegādāties. Protams, paldies 
novada domei, kas daudz ir palīdzēju-
si un arī šobrīd palīdz, lai bērni varētu 
sportot.

Atis arvien aicina visus interesen-
tus izmēģināt BMX sportu – vie-
tas pietiks visiem! Lai uzzinātu par 
iespējām trenēties vai vienkārši 
aplūkot, kā norisinās BMX treni-
ņi, ikviens ir aicināts sazināties ar 
treneri Ventu Štrombergu, tālrunis 
22480028.

Linda Vanaga

Mūzikls „7 kazlēni un vilks”
Kad pavasaris sāk priecēt ar savu 

krāšņumu, arī Cesvaines kultūras 
nama vokālā ansambļa „Domiņa” 
lielajiem dziedātājiem un vadītājai 
ir aktīvs darba cēliens. Ansamblī 
tika iestudēts mūzikls „7 kazlēni un 
vilks” (pēc Vitas Siliņas darba). An-
sambļa dalībnieki mūziklu mācījās 
ar prieku, ar lielu atbildības izjūtu.

Pirmatskaņojumu mūziklam va-
rēja novērtēt Cesvaines PII „Brī-
numzeme” bērni un viņu skolotāji, 
bet 21. martā ansamblis „Domiņa” 
devās ciemos uz Dzelzavas inter-
nātpamatskolu. Klātesošie ar patiesu 
interesi sekoja mūzikla spraigajam 

sižetam, no sirds pārdzīvoja par 
kazlēniņiem un vilka palaidnībām, 
aplaudēja pēc katras mūziklā izska-
nējušās dziesmas. Tā kā lielākā daļa 
ansambļa dziedātāju šā gada septem-
brī jau uzsāks skolas gaitas, var teikt, 
ka šis bija pēdējais lielais uznāciens 
uz skatuves šādā sastāvā.

Paldies Jums, vokālā ansambļa 
„Domiņa” vadītāja Irēna Lecīte, par 
neizsīkstošu enerģiju, esot kopā ar an-
sambļa dalībniekiem un dodot viņiem 
iespēju attīstīt muzikālās prasmes!

Jana Zāģere,
PII „Brīnumzeme” 

vecāku padomes pārstāve

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā darbojas 
sagatavošanas grupa

Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolā no janvāra līdz aprīlim darbo-
jas mūzikas nodaļas sagatavošanas 
grupiņa skolotājas Sarmītes Grīn-
bergas vadībā, lai jaunie audzēkņi 
4. jūnijā plkst. 18.00 veiksmīgi ie-
stātos skolā.

29. aprīlī plkst. 17.00 – atklātā 
nodarbība vecākiem.

Inta Stiene, 
Cesvaines Mūzikas un mākslas 

skolas direktore

Grupas dalībnieku pirmie 
patstāvīgie darbi

Ansamblis „Domiņa” ciemos Dzelzavas internātpamatskolā

Domes 2019. gada  7. marta sēdē
* Grozīja amata vienību saraks-

tus, kā arī algu un piemaksu saraks-
tus domē, domes labiekārtošanas 
nodaļā, Cesvaines tūrisma centrā, 
Cesvaines sociālajā dienestā, kā arī 
noteica un apstiprināja amata vienī-
bu daudzumu, mēnešalgas un pie-
maksas ar 2019. gada 1. aprīli Ces-
vaines novada bāriņtiesā, Cesvaines 
kultūras namā, Cesvaines bibliotēkā, 
Kraukļu bibliotēkā, Cesvaines vidus-
skolā, Cesvaines Mūzikas un māks-
las skolā, Cesvaines pirmskolā „Brī-
numzeme”, Cesvaines dzimtsarakstu 
nodaļā.

* Grozīja Cesvaines novada do-
mes atlīdzības izmaksas nolikumu, 
nosakot atalgojumu domes priekšsē-
dētājam, priekšsēdētāja vietniekiem, 
domes deputātiem, komisiju un ko-
miteju vadītājiem, kā arī komisiju un 
komiteju locekļiem.

* Atzina par spēku zaudējušu 
2012. gadā izveidoto nolikumu par 
līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras 
un sporta pasākumiem Cesvaines no-
vadā.

* Apstiprināja saistošos noteiku-
mus Nr. 2 „Cesvaines novada pašval-
dības 2019. gada budžets”.

* Nolēma ņemt 698 200 euro aizņē-
mumu Valsts kasē Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfinansētā projekta 
„Uzņēmējdarbības attīstībai nepiecie-
šamās infrastruktūras attīstība Ces-
vaines pilsētā” īstenošanai.

* Apstiprināja Cesvaines novada 
pašvaldības ceļu un ielu fonda vidējā 
termiņa programmu 2019.–2021. ga-
dam.

* Apstiprināja Cesvaines novada 
domes un pašvaldības iestāžu iepir-
kuma plānu 2019. gadam.

* Nolēma uzsākt Cesvaines novada 
teritorijas plānojuma 2020.–2032. ga-
dam izstrādi, apstiprināja izstrādes 
darba uzdevumu, par atbildīgo nozī-
mējot domes teritorijas plānotāju.

* Pārdeva Cesvaines iedzīvotājam 
par brīvu cenu – 4500 euro – pašval-
dības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas 
Augusta Saulieša ielā 4 Cesvainē 
Cesvaines novadā.

* Nolēma atsavināt domei piede-
rošo automašīnu „Ford Galaxy”, sa-
mazinot automašīnas nosacīto cenu 
(1395 EUR) un pārdodot to otrajā 
izsolē.

* Piekrita, ka Cesvaines kultūras 
nams no saviem budžeta līdzekļiem 
ar 250 euro līdzfinansējumu (katram) 
atbalsta Cesvaines novada iedzīvotāja 
piedalīšanos motokrosa sacensībās un 
retro motokrosa turnīros; Cesvaines 
vidusskolas absolventes piedalīšanos 
karatē turnīros.

* Atbalstīja, piešķirot 30 euro, 
biedrības „Latvijas savienība „Čer-
nobiļa”” iniciatīvu par apbalvojuma 
izgatavošanu Černobiļas atomelek-
trostacijas avārijas seku likvidēšanas 
dalībniekam Cesvaines novada iedzī-
votājam.

* Nolēma projektu „Grants ceļu 
kvalitātes uzlabošana Cesvaines no-
vadā” realizēt trijos no plānotajiem 
sešiem ceļu posmiem: Dzeņi–Spieķi; 
Kalnakrogs–Lejas Putniņi un Lāgi–
Egle; Tirzbanurti–Kārkli.

* Piekrita, ka Cesvaines Mūzikas 
un mākslas skola iznomā telpas ārpus 
mācību laika SIA „Valodu vēstniecī-
ba” angļu valodas nodarbībām, nosa-
kot nomas maksu 1 euro par mācību 
stundu.

* Piekrita, ka Cesvaines sociālais 
dienests pagarina telpu nomas līgumu 
ar biedrību „Mārtiņroze” adresē Au-
gusta Saulieša iela 12.

* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 3 
„Grozījumi Cesvaines novada domes 
2015. gada 19. marta saistošajos no-
teikumos Nr. 4 „Saistošie noteikumi 
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par maznodrošinātu 
Cesvaines novadā””.

Domes 2019. gada 28. marta sēdē
* Izslēdza no komisijas darījumiem 

ar lauksaimniecības zemi sastāva Ma-
tīsu Vasku, viņa vietā ievēlēja Vēsmu 
Noru. Par komisijas priekšsēdētāju 
ievēlēja Irēnu Leimani, par komisijas 
vadītāja vietnieku – komisijas locekli 
Jāni Vanagu.

* Papildināja iepriekš apstiprināto 
iepirkumu plānu.

* Nolēma ņemt vidējā termiņa aiz-
ņēmumu (488 600 euro) Valsts kasē 
pasākuma „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
projekta „Grants ceļu kvalitātes uz-
labošana Cesvaines novadā” īsteno-
šanai.

* Nolēma ņemt aizņēmumu (līdz 
772 000 euro) Valsts kasē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzfinan-
sētā SIA „Cesvaines siltums” projek-
ta „Siltuma avota pārbūve Cesvainē” 
īstenošanai.

* Nolēma sniegt galvojumu ar 
pašvaldības finanšu līdzekļiem 
(ar pamatbudžetu) SIA „Cesvai-
nes siltums” aizņēmumam (līdz 
100 000 euro) Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfinansētā projek-
ta „Siltuma avota pārbūve Cesvai-
nē” realizācijai.

* Apstiprināja Kraukļu bibliotēkas 
lietošanas noteikumus.

* Apstiprināja Cesvaines sociālā 
dienesta sociālās aprūpes nodaļas vie-
na klienta uzturēšanās izmaksu tāmi 
2019. gadā.

* Par Cesvaines kultūras nama di-
rektori iecēla Zeltīti Dūrīti.

* Apstiprināja Cesvaines bibliotē-
kas lietošanas noteikumus.

* Vairākiem novada iedzīvotājiem 
pagarināja īres līgumu par pašvaldī-
bas zemesgabaliem mazdārziņa vaja-
dzībām.

* Apstiprināja zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma „Saulītes”, 
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, 
zemes vienības sadalei.

* Noslēdza sadarbības līgumu ar 
Nodarbinātības valsts aģentūras Ma-
donas filiāli par savstarpēju informā-
cijas apmaiņu, pildot Bezdarbnieku 
un darba meklētāju atbalsta likuma 
8. pantā noteiktās funkcijas un pienā-
kumus.

* Izslēdza no Cesvaines biblio-
tēkas, pirmskolas „Brīnumzeme”, 
Cesvaines vidusskolas pamatlīdzekļu 
uzskaites nolietotas un remontam ne-
derīgas ierīces.

* Apstiprināja biļetes cenas uz pa-
sākumiem, kas martā norisinājās Ces-
vaines kultūras namā.

* Atļāva Cesvaines vidusskolai, 
Cesvaines pirmskolai „Brīnumze-
me”, Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolai, Cesvaines bibliotēkai pieņemt 
meža īpašnieku biedrības „Meža kon-
sultants” dāvinājumu – 6 grāmatas 
eksemplārus „Koku bērnudārzs”.

* Piekrita, ka no nekustamā īpašu-
ma „Raudupi”, kas atrodas Cesvaines 
pagastā Cesvaines novadā, tiek atda-
lītas vairākas zemes vienības un tās 
veido jaunu īpašumu.

* Piekrita, ka no nekustamā īpašu-
ma „Danckalni”, kas atrodas Cesvai-
nes pagastā Cesvaines novadā, tiek 
atdalīta zemes vienība un tā veido 
jaunu īpašumu.

* Nolēma no Cesvaines evaņģē-
liski luteriskās draudzes iegādāties 
divus nekustamos īpašumus: Ķinderu 
kapsēta un Cesvaines kapi.

* Piekrita, ka Cesvaines kultūras 
nams no saviem budžeta līdzekļiem 
ar 250 euro līdzfinansējumu atbal-
sta biedrības „Autosporta klubs „SK 
Cesvaine”” biedru piedalīšanos Lat-
vijas kausa izcīņā trofi reidā tūrisma 
klasē.

* Nolēma atsavināt pašvaldībai 
piederošu dzīvokļa īpašumu, kura 
adrese ir Rūpkombināta māja 1–11, 
Kraukļi, Cesvaines pag., Cesvaines 
novads, pārdodot to trešajā izsolē.

Ansamblī tika iestudēts „7 kazlēni un vilks”
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Turpinājums  –  laika  posms  no 
1929. gada līdz 1945. gadam

„Apzinoties,  ka  tur  vairs  nonākt 
nespēšu, es paturu Cesvaini atmiņā 
tādu,  kādu  to  redzēju  pēdējo  reizi 
1943.  gadā,  kad,  izstaigājis  parku 
no  mazā  avotiņa  līdz  Kamčatkai, 
apstājies  pie  Bučiņu  tilta,  pakavē-
jies pie Prāta gravas un raudzījies, 
kā  Smieklu  priedē  lēkā  vāveres  un 
čivina sīļi, pamāju ardievas Cesvai-
nes pilij ar klusu vēlējumu: „Turies 
un pastāvi, mana mīļā skola!””

Nikolajs Ozoliņš Austrālijā 
2002. gadā

Par spīti Cesvaines valsts vi-
dusskolas panākumiem, laikā no 
1927. gada līdz 1934. gadam bija jā-
pieliek lielas pūles, lai to saglabātu. 
1928.–1934. gadā Cesvaines vidus-
skolas direktors ir Arveds Smilga. 
1932. gadā no skolu virsvaldes nāk 
ierosinājums pārvērst divas provin-
ces ģimnāzijas – Vidzemē Cesvaini 
un Zemgalē Zaļeniekus – par lauk-
saimniecības vidusskolām. Cesvai-
nes sabiedrība uz šo ierosinājumu 
reaģē ātri un izsaka protestu. Skolu 
virsvaldes ierosmi atbalsta tikai vie-
tējā sugas lopu audzētāju sabiedrība, 
pamatojoties uz to, ka Cesvaines un 
apkārtnes pagastos ir priekšzīmīgas 
saimniecības, bet Madonas apriņ-
ķī ir trīs ģimnāzijas un nav nevie-
nas lauksaimniecības vidusskolas. 
Sugas lopu audzētāju delegāti pat 
apmeklē skolu departamenta di-
rektoru, apstiprina savu vēlēšanos 
un atbalstu izveidot Cesvainē lauk-
saimniecības skolu.

1932. gadā skola ir labi apmeklē-
ta. Kaut gan ir paaugstināta skolas 
nauda, ģimnāzijā mācās 145 audzēk-
ņi. 30. gadu sākumā tā pēc skolēnu 
skaita ir lielākā no pastāvošajām 
lauku vidusskolām. Direktors Ar-
veds Smilga lauku vidusskolas da-
biskās priekšrocības izklāsta „Brīvās 
Zemes” slejās, secinot: „Cesvaines 
ģimnāzijai jāpaliek.” Viņš uzsver, 
ka Cesvaines ģimnāzija joprojām ir 
iecienīta tālu aiz apriņķa robežām 
un savu lomu saglabās, kamēr vien 
pastāvēs veselīgi uzskati par lauku 
ģimnāziju nepieciešamību.

1934. gada 19. janvārī lauksaim-
nieku biedrība Cesvaines pagas-
ta padomē atkal ierosina dibināt 
lauksaimniecības skolu. Aizsāktā 
cīņa turpinās. Tā kā Jaungulbenes 
lauksaimniecības skola ir ērti sa-
sniedzama, pagasta padome nolemj 
tomēr saglabāt ģimnāziju. Izglītības 
ministrijā, lūdzot atstāt Cesvainē 
parastu humanitāru vidusskolu, tiek 
iesniegts iesniegums ar 107 paraks-
tiem, piesaistot populārus cilvēkus, 

Cesvaines vidusskolai – 100
kā Kārli Skalbi, Latvijas Republi-
kas Saeimas Izglītības komisijas 
priekšsēdētāju.

30. gadu vidū Latvijas izglītības 
sistēmā, tāpat kā sabiedriskajā un 
ekonomiskajā dzīvē, notiek pār-
maiņas. 1934. gadā ģimnāziju četru 
gadu kursu pagarina līdz pieciem 
gadiem. Skolēnu skaits ģimnāzijās 
samazinās. Arī Cesvaines ģimnā-
zijā: 1922./23. mācību gadā mācās 
308 skolēni, bet 1934./35. mācību 
gadā – tikai 131 skolēns. Beidzot 
katru vidusskolas klasi, ik gadu jā-
nokārto noteiktie pārcelšanas eksā-
meni. 30. gados vidusskolas mācību 
darbā tiek ieviesta jauna kārtība, 
kārtojot absolvēšanas un augstsko-
lu iestāšanās pārbaudījumus reizē. 
Skolas, kas šādu eksperimentu izvē-
las veikt, pieprasa atļauju Izglītības 
ministrijai. Cesvainē uz eksāmenu, 
pēc ģimnāzijas ziņām arhīvā, iera-
dās arī Izglītības ministrijas pārstā-
vis – Latvijas Universitātes asistents 
Muravskis. Rakstu darbu temati ek-
sāmenam tika nolasīti pa radio.

Pārlasot tālaika vidusskolas ab-
solventu atmiņas par to, kas palīdzē-
ja izveidoties un pastāvēt vidussko-
lai ar tik stabilām tradīcijām un labu 
prestižu, redzams, ka par galveno 
absolventi min skolas direktorus, 
kas bija visas skolas dzīves darbības 
centrā kā personības un paraugi gan 
skolēniem, gan skolotājiem. Laika 
posmā no 1919. gada līdz 1944. ga-
dam direktori bija Alberts Vītols, 
Jānis Saujiņš, Aleksandrs Bārda, 
Arveds Smilga, Valfrīds Skulte, 
Voldemārs Tauriņš, Kārlis Būma-
nis. Augstas inteliģences cilvēki, 
kas ar smalku takta izjūtu noteica 
un vadīja visu lielo kolektīvu. Sko-
las iekšējās kārtības noteikumi īpaši 
netika nolasīti, bet skolotāju un ve-
cāko klašu audzēkņu uzvedība un 
savstarpējā izturēšanās bija spogu-
lis un regulators visiem, kas iestājās 
Cesvaines ģimnāzijā. Telpās valdīja 
augstas kultūras atmosfēra. Te ne-
dzirdēja durvju klaudzoņu, skaļas 
balsis, nevajadzīgu drūzmēšanos. 
Domāju, ka uzturēt labu disciplīnu 
radināja skolotāju laipnais tonis, 
nevainojamā stāja, apģērbs. Sko-
lēniem bija obligāts formastērps. 
Skolotāji audzēkņus jau kopš ma-
zām klasēm uzrunāja uz „jūs”, un 
tas bija labs audzināšanas līdzeklis 
cieņai vienam pret otru. Skolēnam 
skolotājs bija jāsveicina tik reižu 
dienā, cik satika: zēniem – paceļot 
cepuri (ārpus pils), meitenēm – pa-
lokot galvu.

1935. gada 21. augustā Cesvai-
nes vidusskolas vadību pārņem 
jauns direktors – Valfrīds Skulte. 
Viņš lielu uzmanību velta skolas 

labiekārtošanai un dažādu saim-
niecisku jautājumu risināšanai. Par 
saimniecības pārzini tiek pieņemts 
diplomēts agronoms. Rezumējot 
mācību darbu, būtiskas izmaiņas 
salīdzinājumā ar sākuma gadiem 
nav notikušas. Ģimnāzijā joprojām 
var mācīties tie, kas sekmīgi no-
kārto iestājeksāmenus latviešu va-
lodā un matemātikā. Skolā ir pieci 
klašu komplekti un sagatavošanas 
klase. Klašu nosaukumi ir latīņu 
valodā – kvinta, kvarta, terca, se-
kunda un prīma, no tām zemākā 
bija 5. klase. 30. gadu absolventi 
uzskata, ka skolotāju kvalifikācija 
bija ļoti augsta. Zināšanas vērtēja 
objektīvi, nākamajā klasē nepārcēla 
ar nesekmīgām atzīmēm. Cesvaines 
valsts vidusskola, organizējot mā-
cību darbu atbilstīgi Izglītības mi-
nistrijas programmām, parādīja, ka 
lauku vidusskolā skolotāji ar augstu 
profesionālo līmeni izveido savos 
audzēkņos stingras pamatzināša-
nas gan mācību, gan audzināšanas 
jomā. Pēc audzēkņu atmiņām, liela 
vērība tika veltīta darbaudzināšanai. 
Parka apkopšana bija viens no sko-
lēnu pienākumiem katru rudeni un 
pavasari, tāpēc visi rūpējās, lai ap-
kārtne un apstādījumi tiktu sargāti.

Latvijas skola starpkaru perio-
dā bija nacionāla skola. Skolotāji 
skolēnu gara acu priekšā uzbūra 
ideālu – Latvijas valsti, kuras labā 
viņiem jāmācās. Jau skolas gados 
sākās aktīva darbošanās savas ze-
mes labā, izzinot Latvijas un sava 
novada vēsturi. Skolotāji centās 
audzēkņiem parādīt saprotamu lat-
viešu tautas attīstības ceļu. Jaunās 
paaudzes sagatavošanu sabiedris-
kajai darbībai sekmēja dažādas jau-
natnes organizācijas, kas darbojās 
skolās, – skauti, gaidas, mazpulks, 
„Latvijas vanagi”, Latvijas Jaunat-
nes Sarkanā Krusta pulciņš. Ces-
vaines 42. skautu vienība, ko vadīja 
skolotājs Kārlis Būmanis, īpaši ak-
tivizējās pēc 1934. gada. Skautiem 
ieaudzināja mīlestību pret dzimteni, 
savu tautu, dabu un cilvēkiem, bija 
jāuztur kārtībā un no jauna jāierīko 
tiltiņi, soli, galdiņi parkā. Sanāks-
mēs tika organizētas tautiskās ro-
taļas, dziedātas tautasdziesmas un 
ievērotas dažādas tradīcijas. Kopš 
20. gadu sākuma skolā darbojās arī 
meiteņu kustība – 19. gaidu pul-
ciņš, kuru vadīja skolotāja Marija 
Bērzkalne. Meitenēm bija jākopj 
pilskalns un kultūras biedrībai jā-
palīdz Karātavu kalna sapošanā. 
Gaidām mācīja uzvedības kultūru 
un sanitāri higiēniskās iemaņas. 
Cesvaines vidusskolā aktīvi darbo-
jās arī mazpulks – lauksaimniecis-
ka rakstura jaunatnes apvienība, ko 
atbalstīja mazpulku virsvadonis – 
Valsts prezidents Kārlis Ulmanis. 
Mazpulcēnu galvenā darbība bija 
individuālais darbs lauksaimniecībā 
un lopkopībā. Cesvaines mazpul-
ku vadīja skolotāji Gustavs Vītiņš, 
Herta Vītiņa, Jānis Bulders. Cesvai-
nes vidusskolā darbojās arī „Latvi-
jas vanagi”, ko vadīja skolotāja Ella 
Grāvele. „Vanagos” darbojās gan 
zēni, gan meitenes. Mērķis un devī-
ze: „Stāvēt stipri par Latviju!” Šajā 
organizācijā uzņēma tikai latviešu 
tautības jauniešus. „Vanagi” katru 
gadu rīkoja salidojumus, kuros de-
monstrēja savas iegūtās zināšanas 
un fiziskās spējas. Skolā darbojās 
arī Latvijas Jaunatnes Sarkanais 

Krusts, kas 1933. un 1939. gadā ap-
vienoja vairāk nekā 40 jauniešu.

Liela nozīme skolas kolektīva 
tradīciju izkopšanā bija skolēnu ār-
pusklases darbam, un viens no šā 
darba virzieniem bija teātris. Lielu 
ieguldījumu šajā jomā dod latviešu 
valodas skolotāja Marija Bērzkalne, 
kura ir daudzu izrāžu režisore. Tiek 
iestudētas tādas lielas lugas kā Rū-
dolfa Blaumaņa „Ugunī”’, „Skro-
derdienas Silmačos”, „No saldenās 
pudeles”, arī „Trejmeitiņas”, Annas 
Brigaderes „Princese Gundega un 
karalis Brusubārda”, „Senlatvie-
šu kāzas” u. c. Dekorācijas visām 
izrādēm, kā arī grimēšanu veica 
mākslinieki, zīmēšanas skolotāji 
Ervins Volfeils (Volfeilis), Arvīds 
Medenis. Muzikālo noformējumu 
uzņēmās gādāt Oto Amoliņš, Mari-
ja Īvāne. Mūzikas skolotāji Emma 
Vītola, Jānis Stūrītis, Oto Amoliņš, 
Oto Zariņš, Mārtiņš Jansons ticēja 
savai kultūras darbinieku sūtībai – 
tuvināt cilvēkiem patiesu mākslu, 
un šī ticība izpaudās viņu aktīvajā 
darbībā. Muzicēšanas rezultāti vis-
uzskatāmāk bija redzami dziedāša-
nas tradīcijās Cesvainē.

1940.–1941. gadā Cesvaines vi-
dusskolas direktors ir Voldemārs 
Tauriņš, 1941.–1944. gadā skolu 
vada Kārlis Būmanis. 1944. gada 
pavasarī zēnus iesauc karā, pārējos 
skolēnus palaiž mājās, bet abiturien-
tu klasei diploma vietā izsniedz tikai 
apliecību. Kara laikā pilī mājo vācu 
karaspēka štābs un atrodas lazarete, 
bet skola tiek izvietota pa vairā-
kām ēkām Cesvainē. Lai arī ir kara 
laiks – grūts pārbaudījumu laiks, 
skola saglabā tradīcijas, kas bija vei-
dojušās kopš tās dibināšanas laika.

Pirms neilga laika Cesvaines 
muzejam tika nodots albums, kuru 
veidojis Cesvaines vidusskolas 
1943. gada absolvents Tālivaldis 

Dzenis. Albums ar īpašu vēsturi: tas 
izbraukājis gandrīz vai visu pasau-
li un atgriezies atpakaļ Cesvainē. 
Tālivalža Dzeņa Cesvaines albums 
bija viņa dārgums, no kura viņš ne-
šķīrās ne kara laikā, ne gūstekņu 
nometnē Vācijā, ne ASV latviešu 
armijas daļā. Albums kā visdārgākā 
atmiņa par viņa skolas un jaunības 
gadiem Cesvainē pavadīja viņu arī 
darba gaitās ASV un līdz pat mūža 
galam. Albumu pēc Tālivalža Dze-
ņa aiziešanas mūžībā uz Cesvaines 
muzeju atveda viņa māsa Vija Dze-
ne-Miezīte. Tā bija vēlējies Tālival-
dis, jo Cesvaines ģimnāzijas gadi 
bija viņa skaistākie, bezrūpīgākie 
dzīves gadi.

Paldies Jānim Putniņam, Ārijai 
Liepiņai, Sarmītei Dzenei, Mārai 
Evardsonei, kuri ir atsaukušies uz 
manu aicinājumu un dalījušies ar 
fotogrāfijām, materiāliem un at-
miņu stāstiem, sagaidot Cesvaines 
vidusskolas simtgadību! Joprojām 
ir iespēja dalīties ar savām atmiņām 
un fotogrāfijām, tās atnesot uz mu-
zeju Cesvaines pilī vai atsūtot uz e-
pastu daigamatroze@inbox.lv.
„Ai, skola, mana mīļā skola,
Kā šodien visas ilgas sauc
Turp,  kur  ar  vējiem  sarunājas 

starp ziliem siliem tornis Tavs,
Kad Tavi senie kautrie zēni, kam 

skolotāja teica: „Tā kā puikas”,
Nu atgriežas kā sirmi vīri, kā ku-

rais izkāvies ar savu dzīvi,
Un  meitenes  –  ar  svešiem  vār-

diem aiz satraukuma pietvīkušas.”
Atis Oto Straume, 14. izlaidums 

(1933), advokāts, LLA docents. 
Veltījums manai skolai 50 gadu ju-
bilejā

Daiga Matroze,
Cesvaines muzeja speciāliste

Rakstā izmantoti 
materiāli un fotogrāfijas no 
Cesvaines muzeja arhīva

11. izlaidums 1930. gadā: 1. r. 1. no kreisās – komponists un mūzikas pa-
sniedzējs Mārtiņš Jansons, 7. no kr. – vēstures skolotājs un inspektors Pē-
teris Andersons, 8. – direktors Arveds Smilga (Latv. Radiofona direktors)

Dziesmu diena Cesvainē 1932. gada 17. jūlijā. 
Virsdiriģents – Teodors Reiters

 1932. gada 17. jūlija dziesmu diena
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Kraukļu bibliotēkas telpās kopš 2. aprīļa skatāmas vairākas izstādes

Tūrisma rallijs „P37. Madona–Cesvaine–Gulbene”

Cienītie seniori! Paziņojums bankas 
„Citadele” klientiem

Aicina uz talku
Līdzjūtība

Pasākumi
Veselības veicināšanas un 
slimību profilakses 
projektā atsākušās 

aktivitātes

Pievienojies 
rokdarbniekiem un ieaud 
savu pavedienu Cesvaines 

pils grīdceliņā!

2019. gada 18. maijā aktīvo tūris-
ma sezonu sāksim ar tūrisma ralliju, 
kas norisināsies, iepazīstot un atklājot 
jaunas tūrisma vietas autoceļa posma 
P37 Madona–Cesvaine–Gulbene ap-
kārtnē.

Starts – Madonas Saieta laukumā 
no plkst. 9.00 līdz 11.00.

Finišs – atpūtas kompleksā „Vona-
dziņi”, Stāmerienas pagasts, Gulbe-
nes novads, no plkst. 18.00 līdz 20.00.

Rallija laikā iepazīsim 25 tūris-
ma objektus Madonas, Cesvaines un 
Gulbenes novadā, objektu saimnieki 
būs sagatavojuši dažādus interesan-
tus uzdevumus. Par katra uzdevuma 
izpildi tiks piešķirti punkti. Koman-
das saņems rallija ceļvedi, bukletu un 
kartes, kurās būs iekļauta informācija 
par rallija objektiem. Rallijā piedalī-
ties tiek aicināts ikviens interesents ar 
vieglo automašīnu, autobusu, moto-
ciklu vai pat velosipēdu.

Pieteikuma anketa atrodama šeit: 
https://ej.uz/1g2t.

Lai piedalītos rallijā, aizpildiet 
pieteikuma anketu līdz 2019. gada 

Fizioterapijas nodarbības:
katru pirmdienu plkst. 18.00–

19.00 visiem novada iedzīvotājiem bi-
jušās internātpamatskolas sporta zālē 
(ieeja no sporta laukuma puses); vada 
Karlīna Rudzīte;

katru otrdienu plkst. 12.00–13.00 
senioriem bijušās internātpamatskolas 
sporta zālē (ieeja no sporta laukuma 
puses); vada Kristīne Sirmā.

Nūjošanas nodarbības, sākot ar 
10. aprīli:

trešdienās plkst. 13.00–14.00, sa-
tikšanās pie bijušās internātpamatsko-
las ēkas Rīgas ielā 4;

piektdienās plkst. 16.00–17.00, 
satikšanās pie bijušās internātpamat-
skolas ēkas Rīgas ielā 4;

svētdienās plkst. 11.00–12.00, sa-
tikšanās pie Grašu pils

Nūjošanas nodarbības vadīs trenere 
Ilvija Kecko (tālr. 25637052).

Projekts tiek finansēts no Eiropas 
Sociālā fonda līdzekļiem. NODAR-
BĪBAS NOTIEK BEZ MAKSAS!

Sekojiet projekta aktualitātēm 
www.cesvaine.lv!

* Jubilejas gads: Raiņa lugai 
„Zelta zirgs” – 110

No 2. aprīļa līdz 31. maijam sadar-
bībā ar Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzeju Kraukļu bibliotē-
kas sarīkojumu zālē skatāma izstāde 
„Jubilejas gads: Raiņa lugai „Zelta 
zirgs” – 110” (8 planšetes).

Izstāde veltīta Jānim Zāberam, 
Rainim, Arvīdam Žilinskim un 
operas „Zelta zirgs” iestudējumam 
operā 1965. gadā. Izstāde tapa 
pirms vairākiem gadiem, bet tās 
vienojošais motīvs ir Raiņa luga 
„Zelta zirgs”, kas tapusi emigrācijā 
Lugāno 1909. gadā. Tā iedvesmoja 

A. Žilinski radīt operu, kurā Antiņa 
lomā bija izcilais operdziedātājs Jā-
nis Zābers.

* Inese Birstiņa. CIMDU foto
No 2. aprīļa līdz 31. maijam sadar-

bībā ar Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzeju Kraukļu biblio-
tēkas sarīkojumu zālē izstāde „Inese 
Birstiņa. CIMDU foto” (6 planšetes 
100 × 70 cm).

Tekstilmāksliniece Inese Birstiņa 
ir apguvusi arī citas mākslas noza-
res. 80. gadu sākumā māksliniece 
pievērsās filcēšanai un ar to aktīvi 
nodarbojās gadus desmit, 90. ga-
dos – sāka fotografēt uz ielas no-

kritušus cimdus, saskatot tajos cil-
vēka nodarbošanos – no darba līdz 
izpriecām visos gadalaikos. Cimdi 
ir pazaudēti, ne aizmesti tīšām. Tie 
daiļrunīgi stāsta…

* Krāsas
No 2. aprīļa līdz 30. jūnijam Krauk-

ļu bibliotēkas sarīkojumu zālē apska-
tāma ILZES PLISKAS tekstilmoza-
īkas darbu izstāde „KRĀSAS”.
Izstādes  skatāmas  Kraukļu  biblio-

tēkas sarīkojumu zālē:
darbdienās, izņemot pirmdienu, 

plkst. 9.00–17.00, 
sestdienās plkst. 09.00–14.00
(pirmdienās, svētdienās – slēgts)

14. maijam, norādot pieprasīto infor-
māciju.

Tūrisma rallija nolikumu var iepazīt 
šeit: https://www.visitgulbene.lv/wp-
content/uploads/2019/02/turisma-ral-
lijs-p37-nolikums-istais.pdf.

Tūrisma rallija „P37. Madona–Ces-
vaine–Gulbene” uzvarētājiem tiks pa-
sniegtas balvas:

1. vieta – „Biļešu paradīzes” dāva-
nu karte 200 EUR vērtībā,

2. vieta – „Biļešu paradīzes” dāva-
nu karte 150 EUR vērtībā,

3. vieta – „Biļešu paradīzes” dāva-
nu karte 100 EUR vērtībā.

Rallija noslēgumā dažādās nomi-
nācijas tiks pasniegtas speciālbalvas, 
kuras būs sagādājuši tūrisma uzņē-
mēji.

Dalības maksa:
7 EUR no personas;
bērniem līdz 10 gadu vecumam – 

BEZ MAKSAS.
Biļetes var iegādāties „Biļešu pa-

radīzes” kasēs visā Latvijā vai inter-
netā www.bilesuparadize.lv, kā arī 
starta vietā, Madonas Saieta lauku-

mā (maksājot tikai skaidrā naudā).
Aicinām doties drosmīgā un aizrau-

jošā tūrisma braucienā, iepazīstot un 
atklājot jaunas un jau iemīļotas tūris-
ma vietas trijos novados kopā ar drau-
giem, ģimeni vai darba kolektīvu un 
kopā pavadot aizraujošu dienu Mado-
nas, Cesvaines un Gulbenes novadā!

Nāk aprīlis smaidīgs ar vizbuļu klēpi,
un bezbēdīgs strazds tam uz pleca sēž,
plaukst pumpurs, kas ilgi no sala bij’ 
      slēpies,
un krāsainos ziedos saplaukstam mēs.
    Sarma Upesleja

Liels paldies kundzēm, kuras 
21. marta tikšanās reizē bija pa-
domājušas un uzrakstījušas savas 
vēlmes! Viena no vēlmēm – medi-
tācijas dejas priekam un harmonijai 
pret stīvumu un depresiju. Pirmā 
nodarbība jau ir notikusi, un nāka-
mā būs 11. aprīlī plkst. 11.00 soci-

Kopš februāra cesvainiete tautas 
daiļamata meistare Vanda Podiņa 
ir uzņēmusies Cesvaines rokdarbu 
studijas vadīšanu. Meistare pārval-
da plašu rokdarbu tehniku klāstu, to 
vidū aušanu. Ja ir interese pievieno-
ties rokdarbnieku pulkam, laipni ai-
cinām sazināties ar Vandu: vandapo-
dina@inbox.lv vai 26987948! Pulkā 
aicinām arī draugus, radus, paziņas 
no apkārtnes! Rokdarbu studija dar-
bojas dīķa mājā – Pils ielā 4.

Meistares vadībā 6. aprīlī tika uz-
sākta Cesvaines pils grīdceliņa au-
šana. Ikviens interesents ir aicināts 
ieaust savu pavedienu paklājā un ie-
mēģināt roku aušanā!

13.APRĪLĪ plkst. 19.00
Cesvaines vidusskolas aulā
Deju sadancis Cesvainē

Piedalās: Kalnagravu tautas nama SDK 
“Senči”, VPDK “Kalnagrgavas”; Saules-
kalna VPDK “Atāls”; VPDK “Saikavie-
ši”; Barkavas SDK “Klabdancis”, JDK 
“Pīne”; Ošupes VPDK “Degumnieki”; 
Madonas SDK “Atvasara”; Cesvaines 

JDK “Sprīdītis”. 
***

27. APRĪLĪ Lielā talka
Sakopsim apkārtni, savu sētu, pagalmu! 

Būs pieejams atkritumu konteiners; talkas 
maisus iespējams saņemt labiekārtošanas 
nodaļā (Ritma Kļaviņa, tālr. 29484429)

***
1. MAIJĀ plkst. 18.00

Cesvaines vidusskolas zālē
Koru sadziedāšanās

Piedalās: jauktais koris „Cesvaine”, jauk-
tais koris „Ērgļi”, jauktais koris „Mado-
na”, jautais koris „Lai top” no Ļaudonas, 
vīru koris „Gaiziņš” no Sauleskalna, sie-

viešu koris „Silvita” no Mētrienas.
***

2. MAIJĀ plkst. 15.00
Cesvaines novada domes zālē

Keramiķa Jāņa SEIKSTA izstādes 
atklāšana

Tikšanās ar mākslinieku. Akvareļi. 
Keramika. Svilpaunieki

***
3. MAIJĀ plkst. 16.00
„Katram savi putni”

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā
Mūzikas skolas audzēkņu pavasarīgo 

noskaņu etīdes. „Purva strazda dziesma 
savam bērnam” un citi Augusta Saulieša 

putnu dzejoļi. Noslēpumaino mākslas 
skolas putnu izstāde. Keramiķes Sanitas 
Ozolas putnu darbnīca. Orientēšanās mū-
zikas un mākslas skolas telpās, meklējot 

neredzamos putnus.
***

4. MAIJĀ plkst. 10.00
Cesvaines pils parkā

„Katram savi putni”
Ornitologa Elvija Kantāna putnu stāsti 

Cesvaines pils parkā
Pasākumu organizē Cesvaines tūrisma 
centrs sadarbībā ar Cesvaines Mūzikas 
un mākslas skolu, Cesvaines kultūras 

namu, Cesvaines vidusskolu un Ziemeļ-
vidzemes Putnu pētniecības biedrību

***
4. MAIJĀ

Cesvaines vidusskolā
„Sprīdītim – 30”

Latvijas jaunās simtgades pirmajā pava-
sarī Cesvaines vidusskolas „Sprīdītis” 

sauc savus bijušos dancotājus kopā 
svinēt darba svētkus 4. maijā pie balti 

klātiem galdiem. Aicinām visus, kas kopš 
1988. gada rudens dancojuši zem Ces-

vaines karoga. Info: cesvaine.spriditis@
gmail.com; 26354801.

***
4., 5. MAIJĀ

Cesvaines brūzī
Akcija „Atvērtās dienas laukos”

4. maija vakarā – Baltā galdauta svētki 
brūzī
***

12. MAIJĀ no plkst. 9.00
Parka ielā Cesvainē

Stādu un mājražotāju tirdziņš
Aicinām pieteikties tirgotājus – mājražotā-
jus, amatniekus, stādu audzētājus un visus 
citus tirgoties gribētājus – no visas Latvi-
jas. Pieteikties iespējams, zvanot uz tāl-

runi 26172637 vai e-pastu turisma.info@
cesvaine.lv, norādot tirgotāja nosaukumu, 

kontaktinformāciju, preci, ko tirgos.
***

18. MAIJĀ
Madonas, Cesvaines, Gulbenes novadu 

teritorijā tūrisma rallijs
***

18. MAIJĀ
Cesvaines pilsmuižā

Muzeju nakts
Dīķa mājas stāsti. Muižas klēts dzīve pēc 

vairāk nekā 100 gadiem
***

Plašāka informācija, tuvojoties pasāku-
mam, – afišās, Cesvaines novada mājaslapā 
www.cesvaine.lv, kā arī sociālo tīklu profilos 
„Draugiem.lv”, „Facebook” un „Twitter”

Ar šā gada 25. aprīli bankas 
„Citadele” filiāle Madonā tiek 
slēgta. Klienti tiks apkalpoti vi-
sās citās bankas filiālēs citur Lat-
vijā. Tuvākās bankas filiāles – 
Gulbenē, Jēkabpilī, Rēzeknē.

Esam domās pie Tevis, Rasma, 
skumju un bēdu laikā, pāragri 

zaudējot mazdēlu.
„Kamenes”

Cesvaines pils parka galvenā dzīsla ir Sūlas upīte. Sakopsim to tal-
kā! 27. aprīlī no plkst. 10.00 pulcēsimies pie Sūlas upes tilta Rīgas un 
Brīvības ielu krustojumā. Sakopsim upes krastus, savācot tur izmestos 
atkritumus! Čaklos darbarūķus nodrošināsim ar darba cimdiem un mai-
siem atkritumu savākšanai. Pēc labi padarīta darba būs kopīga atpūta – 
pikniks pie ugunskura, cepot desiņas.

ālā dienesta telpās. Vienojāmies, ka 
meditācijas dejas notiks katru otro 
ceturtdienu.

Pagājušajā tikšanās reizē, 
21. martā, mums bija iespēja sa-
ņemt pavasarīgi spriganu sveicienu 
no muzikālās apvienības „Duets 
SANDRA”. Par to paldies sociālās 
aprūpes nodaļai!

Lai jums priecīgas Lieldie-
nas! Nākamā tikšanās – 25. aprīlī 
plkst. 15.00.

Cieņā –
Daina Markevica,

sociālā dienesta vadītāja

Māmiņdienas sportiskā 
pēcpusdiena

10. maijā plkst. 18.00

Cesvaines māmiņas un vecmāmiņas 
kopā ar bērniem aicinātas 

uz sportisku un aktīvu 
pēcpusdienu bijušās Cesvaines 

internātpamatskolas sporta 
zālē! 

Dažādas stafetes, veiklības 
un atjautības uzdevumi. 
Noskaidrosim atraktīvāko 
māmiņu un vecmāmiņu


