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2018. gada oktobris Nr. 10 (302)Cesvaines novada domes izdevums

Uzsākti Pils ielas pārbūves darbi
Nu jau lielākā daļa cesvainiešu 

ir pamanījuši pārmaiņas un, iespē-
jams, jutuši arī kādas neērtības, pār-
vietojoties pa galveno ielu Cesvai-
nē – Pils ielu. 11. oktobrī sākās Pils 
ielas rekonstrukcijas būvdarbi: tika 
demontēts vecais asfalta segums, 
noņemtas ceļa apmales un daļa no 
bruģētās gājēju ietves.

Daudziem par pārsteigumu ceturt-
dien, kad notika seguma virskārtas 
noņemšana, satiksme tika regulēta 
ar luksoforu, kas Cesvainē nekad 
iepriekš nav redzēts. Asfalts ir no-
ņemts visai garā posmā, bet turpmāk 
darbi tiks veikti īsākos posmos. Šā 
gada rudenī ir plānots nomainīt zem 
ielas seguma esošās komunikācijas. 
Paralēli plānotos darbus savu komu-
nikāciju nomaiņā veiks arī AS „Ces-
vaines piens”, lai asfalta segums at-
kārtoti nebūtu jābojā citā laikā. Zem 
Pils ielas tiks izbūvēta lietusūdeņu 
kanalizācija, kas lietus laikā noliju-
šajiem ūdeņiem neļaus uzkrāties uz 
klātnes.

Iedzīvotājus ir satraucis jautājums 
par rekonstruētās ielas izmēriem. 
Koka mietiņi, kuri ir redzami ielas 
malās, NENORĀDA jaunās ielas 
platumu. Ar šo mietiņu (tos sauc par 
piketāžas mietiņiem) palīdzību no-
tiek ceļa uzmērīšana. Mietiņi ir no-
vietoti platākā joslā, nekā būs ielas 
asfalta segums: šobrīd tiek noteikti 
mērīšanas attālumi no ceļa vidus, lai 
turpmāk veiksmīgi varētu veikt dar-
bus, jo, kā zināms, pēc asfalta no-
ņemšanas atzīmes, kas tiek veiktas 
uz asfalta, nav redzamas. Likumsa-
karīgs ir arī jautājums, vai koki, kas 
atrodas joslā starp mietiņiem, tiks 
nocirsti. Nē, šie koki netiks nocirsti. 
Projektā ir iezīmēti tikai trīs koki, 
kuri traucē jaunās ceļa klātnes izbū-
vē, turklāt viens no tiem ir nozāģēts 
jau agrāk, jo bija bīstams. Pasūtītājs 
ar būvniekiem ir vienojies – ja darbu 
gaitā rodas nepieciešamība nocirst 
vēl kādus krūmus vai kokus, tas ob-
ligāti jāsaskaņo ar domi.

Ļoti svarīgs lūgums visiem ie-

dzīvotājiem: lūdzu, neraujiet, ne-
lauziet un nepārvietojiet piketāžas 
mietiņus! Tādējādi jūs apgrūtināt 
darbu būvniekam un tikai kavējat 
darbu gaitu, turklāt vainīgos itin 
labi būs iespējams saskatīt pilsētā 
izvietotajās videonovērošanas ka-
merās.

Lūdzam sekot ceļu satiksmi re-
gulējošajām un ierobežojošajām 
zīmēm, ievērot tās, kā arī izmantot 
apbraucamos ceļus. Lai nākamgad 
Pils iela būtu sakārtota un droša, 
šobrīd, pārvietojoties pa to, ir jārē-
ķinās ar ilgāku braukšanas laiku, kā 
arī likumsakarīgiem satiksmes ap-
grūtinājumiem. Inženiertīklu izbū-
ves gaitā satiksme uz laiku var tikt 
slēgta vispār, taču šāda darba plāna 
īstenošana notiks tikai pēc saska-
ņošanas domē. Būvdarbu laikā tiks 
veidoti apbraucamie ceļi, kā arī īste-
noti dažādi satiksmes ierobežojumi.

Nākamgad, vasaras noslēgumā, 
varēsim pārvietoties pa ērtu, drošu 
un labiekārtotu ielu. Gājējiem būs 
pieejamas ērtas, pielāgotas ietves 
līdz pat Gulbenes–Madonas autoce-
ļam, apgaismota gājēju pāreja. Au-
tobusu pietura un autostāvvietas būs 
paplatinātas un izbūvētas atbilstīgi 
standartiem.

Aicinām visus iedzīvotājus būt 
saprotošiem, iecietīgiem un pieņemt 
neērtības, kas rodas būvdarbu gaitā, 
lai noslēgumā mēs visi varētu pār-
vietoties pa sakārtotu galveno pilsē-
tas ielu. Arī būvnieks SIA „8 CBR” 
veic visus iespējamos darbus, lai 
pārvietošanos pēc iespējas atvieg-
lotu, taču ir jārēķinās, ka būvdarbi 
noteikti rada neērtības. Būsim sa-
protoši, arī pret būvniekiem, jo viņi 
dara savu darbu.

Darbi notiek ar Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda atbalstu 
projekta „Uzņēmējdarbības at-
tīstībai nepieciešamās infrastruk-
tūras attīstība Cesvaines pilsētā” 
(Nr. 3.3.1.0/17/I/012) ietvaros.

Linda Vanaga,
autores foto

Aktīvi iesākusies Pils ielas pārbūve

Leģendu nakts visā Latvijā un Cesvaines 
pilsmuižā 27. oktobrī

„Leģendām apvītā Cesvaines 
pils.

Leģendārais režisors Ēriks Lācis 
un ne mazāk leģendāra filma „Vil-
katis Toms”.

Leģendārā dziesminieku kustī-
ba – AUSTRASBĒRNI – un leģen-
dāras dziesmas.

Leģendārs dzēriens – kafija.
Leģendas, kas par tādām vēl tikai 

top…
Mēs domājam, ka 27. oktobra 

vakars Cesvainē būs pietiekoši le-
ģendārs!”

Ar šādu uzsaukumu Cesvaines 
tūrisma centrs aicina ikvienu 27. ok-

tobra pievakarē doties ārpus mājas 
un piedalīties izglītojošās un izklai-
dējošās aktivitātēs dažādiem vecu-
miem pasākumā „Leģendu nakts”.

Leģendu nakti ieskandinās Aus-
tras bērni no Cesvaines un pārējās 
Latvijas – būs sirsnīgs koncerts ar 
Imanta Kalniņa un citu dziesmi-
nieku dziesmām. Vakara gaitā ik-
vienam būs iespēja uzzināt kafijas 
stāstu kopā ar kafijas grauzdētavu 
„Tīrs miers”. Klātesošos ieskaus 
patīkams kafijas aromāts, būs ie-
spēja nobaudīt dažādus kafijas dzē-
rienus un izzināt kafijas gatavoša-
nas tehnikas. Paralēli ceļojumam 

kafijas pasaulē durvis apmeklētā-
jiem vērs arī Cesvaines alus darīta-
va un Cesvaines brūzis, kur notiks 
ekskursijas un degustācijas, kā arī 
produkcijas iegāde.

Plkst. 21.30 kultūras namā tiks 
rādīta Cesvaines novadnieka Ēri-
ka Lāča atjaunotā filma „Vilkatis 
Toms”, bet vakara noslēgumā – 
pārsteigums pilsmuižas pagrabos. 
Lai uzzinātu, kas tas būs par pār-
steigumu, pulcēsimies pie Cesvai-
nes tūrisma centra plkst. 23.00. 
Noskaidrosim vēl neatklātus noslē-
pumus Cesvaines pilsmuižā!

Linda Vanaga
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Domes sēdē 13. septembrī

Domes sēdē 28. septembrī

Politiski represētie 
un nacionālās 

pretošanās 
kustības dalībnieki 

saņems 100 eiro 
atbalstu

* SIA „Cesvaines siltums” klien-
tiem noteica jaunu centralizētās 
siltumapgādes tarifu – 43,80 euro/
MWh – ar 2018. gada 1. novembri.

* Noteica novada izglītības 
iestāžu vadītāju atalgojumu no 
2018. gada 1. septembra līdz 
2019. gada 31. augustam: vidus-

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo 
daļu

Saistošie noteikumi (turpmāk – 
noteikumi) nosaka Cesvaines 
novada domes (turpmāk – paš-
valdība) pabalsta piešķiršanas un 
izmaksas kārtību politiski repre-
sētām personām, nacionālās pre-
tošanās kustības dalībniekiem un 
Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas dalīb-
niekiem (turpmāk – pabalsta sa-
ņēmējs).

Pašvaldības pabalsts (turp-
māk – pabalsts) tiek piešķirts, ne-
izvērtējot personas materiālo stā-
vokli un nepieprasot iesniegumu.

Tiesības saņemt pabalstu ir pa-
balsta saņēmējam, kura pastāvīgā 
dzīvesvieta, nevis papildu adrese 
deklarēta Cesvaines novada ad-
ministratīvajā teritorijā un kura 
pastāvīgi dzīvo Cesvaines nova-
da administratīvajā teritorijā.

Pašvaldības pabalsta apmērs ir 

Cesvaines novada domes 2018. gada 13. septembra 
saistošo noteikumu Nr. 11 „Par Cesvaines novada 

pašvaldības pabalstu politiski represētām personām, 
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem” 
paskaidrojuma raksts

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 11
Cesvainē 2018. gada 13. septembrī 

(sēdes protokols Nr. 13, 8. §)

Par Cesvaines novada pašvaldības pabalstu 
politiski represētām personām, nacionālās 

pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekiem

Projekta satura izklāsts Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 
trešajā daļā noteikts, ka dome var 
pieņemt saistošos noteikumus, arī lai 
nodrošinātu pašvaldības brīvprātīgo 
iniciatīvu izpildi.

Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Pašvaldības vēlas atbalstīt un iz-
rādīt cieņu politiski represētajām 
personām, nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem un Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku lik-
vidēšanas dalībniekiem, tos atbalstot 
ar pabalstu, kas tiek izmaksāts uz 
Latvijas Republikas Proklamēšanas 
dienu.

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Pēc pašreizējiem datiem, gadā pabal-
sta izmaksa varētu būt 1125 euro.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Saistošo noteikumu īstenošana neie-
tekmēs uzņēmējdarbības vidi.

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildes nodroši-
nāšanai nav nepieciešams veidot jau-
nas darba vietas vai paplašināt esošo 
institūciju kompetenci.

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošie noteikumi nav apspriesti ar 
privātpersonām, tos iniciēja novada 
politiski represētās personas. Sais-
tošie noteikumi apspriesti finanšu 
komitejas sēdē.

25 (divdesmit pieci) euro, un to 
piešķir vienu reizi gadā – uz Lat-
vijas Republikas Proklamēšanas 
dienu.

Pabalsts tiek izmaksāts no Ces-
vaines sociālā dienesta (turpmāk – 
dienests) budžeta līdzekļiem.

Dienests sagatavo pabalsta sa-
ņēmēju sarakstu, pieprasot infor-
māciju (pabalsta saņēmēja perso-
nas datus) valsts un pašvaldības 
datu reģistros, un pieņem lēmumu 
par pabalsta piešķiršanu.

7. Dienests pabalstu izmaksā 
skaidrā naudā.

8. Saņemot pabalstu, pabalsta 
saņēmējs uzrāda personu aplieci-
nošu dokumentu un parakstās par 
pabalsta saņemšanu dienesta pa-
balstu izmaksu sarakstā.

9. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to pub-
licēšanas pašvaldības laikrakstā 
„Cesvaines Ziņas”.

Domes priekšsēdētājs
Vilnis Špats

Politiski represētās personas un 
nacionālās pretošanās kustības da-
lībnieki par godu Latvijas valsts 
100. gadadienai saņems vienreizēju 
100 eiro lielu atbalstu. Tas tiek pie-
šķirts, respektējot šo personu likte-
ni – lielākā daļa no viņiem ir cietusi 
no komunistiskā režīma, turklāt ar 
katru gadu šīs kategorijas iedzīvo-
tāju skaits samazinās, daudziem pa-
sliktinās veselība.

Minētā atbalsta piešķiršana ir no-
teikta Ministru kabineta rīkojumā 
„Par vienreizēja atbalsta piešķirša-
nu politiski represētajām personām 
un nacionālās pretošanās kustības 
dalībniekiem”, kas 28. augustā pie-
ņemts valdības sēdē.

Atbalsts tiks piešķirts tām poli-
tiski represētajām personām un na-
cionālās pretošanās kustības dalīb-
niekiem, kuriem statuss ir piešķirts 
un iedzīvotāju reģistrā ir aktīvs līdz 
2018. gada 30. septembrim un kuru 
dzīvesvietas adrese ir deklarēta vai 
reģistrēta Latvijā. Atbalsts pare-
dzēts, lai atbalstītu projektā minētās 
personas, tādējādi atbalsta saņēmē-
ja nāves gadījumā to nav tiesības 
pieprasīt un piešķirt citai personai.

Atbalstu piešķirs un izmaksās 
Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra (VSAA). Paredzams, ka 
VSAA atbalstu varētu sākt izmak-
sāt novembrī un tas tiks izmaksāts 
visiem atbalsta saņēmējiem ne vē-
lāk kā līdz 2018. gada 31. decem-
brim. Atbalsta saņēmējiem, kas ir 
vecuma vai invaliditātes pensijas 
saņēmēji, atbalstu izmaksās vien-
laikus ar pensiju, un šīm personām 
atbalsta saņemšanai nebūs jāie-
sniedz iesniegums. Savukārt per-
sonām, kuras nesaņem invaliditātes 
vai vecuma pensiju, VSAA uz de-
klarēto vai reģistrēto dzīvesvietas 
adresi Latvijā nosūtīs paziņojumu 
par atbalsta pieprasīšanas kārtību.

Tā kā atbalsta saņēmēji ir tieši 
vai netieši cietuši no totalitārajiem 
režīmiem, atbalsts ir pielīdzināms 
kompensācijai par radītajiem zau-
dējumiem un tas netiek ietverts 
gada apliekamajā ienākumā un ne-
tiek aplikts ar iedzīvotāju ienāku-
ma nodokli. Rīkojumā ir paredzēts 
arī ieteikt pašvaldībām, novērtējot 
klienta materiālos resursus, ja tiek 
pieprasīta sociālā palīdzība, atbal-
sta saņēmējiem izmaksāto atbalstu 
nerēķināt ienākumos.

Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas

sabiedrisko attiecību speciālists,
64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

* Nolēma pagarināt nomas līgu-
mu ar SIA „Laba prakse” par telpu 
pašvaldības ēkā Augusta Saulieša 
ielā 9 nomu līdz 2029. gada 7. sep-
tembrim ārstniecības iestādes dar-
bības nodrošināšanai – fizioterapi-
jas pakalpojumu sniegšanai.

* Nolēma atbalstīt Cesvaines 
kultūras veicināšanas biedrības 
projektu par grāmatas „Cesvaines 
grāmata, IV” sagatavošanu un iz-
došanu ar 300 euro līdzfinansē-
jumu, kā arī izdevniecības „NT 
klasika” projektu par Andas Līces 
grāmatas „Vēlreiz” sagatavošanu 
un izdošanu ar 100 euro līdzfi-
nansējumu. Pēc projekta noslēgu-
ma dome saņems katras grāmatas 
20 eksemplārus.

* Piekrita, ka Cesvaines vidus-
skola palielina dienesta viesnīcas 
vadītāja amata vienības slodzi no 
0,25 uz 0,5 ar 2018. gada 1. oktob-
ri.

* Komandēja Cesvaines Mūzi-
kas un mākslas skolas direktori 
Intu Stieni uz Igauniju 2018. gada 
11., 12., 13. septembrī.

* Apstiprināja pašvaldības iestā-
des „Cesvaines tūrisma centrs” vie-
na sniegtā pakalpojuma – skolēnu 
ekskursijas „Pilsmuižas ekskursi-
ja”, „Torņu spēles”, „Foto orientē-
šanās”, „Pils atpazīšana” – biļetes 
maksu – 2 euro no dalībnieka, kā 
arī noteica, ka Cesvaines novada 
izglītības iestāžu audzēkņiem dalī-
ba ir bez maksas.

* Apstiprināja biļetes cenu 
(2 euro) uz katru no Cesvaines kul-
tūras nama organizētajiem filmu 
„Bille” un „Laika tilti” seansiem.

* Izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 11 „Par Cesvaines novada 
pašvaldības pabalstu politiski re-
presētām personām, nacionālās 
pretošanās kustības dalībniekiem 
un Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas dalīb-
niekiem”.

* Nolēma atļaut domei no Ginta 
Kalniņa pieņemt 150 euro ziedoju-
mu skolēnu atbalstam. Noteica šo 
ziedojumu nodot Cesvaines vidus-
skolai skolēna pusdienu apmaksai.

* Zemes vienībai un uz tās eso-
šajam mājīpašumam piešķīra adre-
si „Sidrabiņi”, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads.

* Angāram, kas izveidots kā pat-
stāvīgs ēku īpašums un atrodas uz 
zemes vienības, piešķīra adresi „Zā-
ģētava”, Cesvaines pag., Cesvaines 
nov.

* Piekrita, ka no nekustamā īpa-
šuma „Ģauģēles”, kas atrodas Ces-
vaines pagastā, Cesvaines novadā, 
tiek atdalīta 1. zemes vienība kā 
patstāvīgs īpašums. Atdalītajai da-
ļai (zemes vienībai) piešķīra no-
saukumu „Upeskrasti” un noteica 
nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Nekustamā īpašuma „Ģauģēles” 
paliekošajai daļai (zemes vienībai) 

mainīja nosaukumu uz nosaukumu 
„Mežaģauģēles”, Cesvaines pa-
gasts, Cesvaines novads, saglabā-
jot pašreizējo nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība.

* Piekrita, ka no nekustamā īpa-
šuma „Āru lauki”, kas atrodas Ces-
vaines pagastā, Cesvaines novadā, 
tiek atdalīta 1. zemes vienība, tai 
piešķirot nosaukumu „Āru mežs”, 
Cesvaines pagasts, Cesvaines no-
vads un nosakot nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir mežsaimniecība. Paliekošajai 
nekustamā īpašuma daļai saglabāja 
pašreizējo nosaukumu „Āru lauki” 
un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība.

* Nolēma apstiprināt zemes ierī-
cības projektu nekustamā īpašuma 
Augusta Saulieša ielā 9, Cesvaine, 
Cesvaines novads, zemes vienības 
sadalei: 1. zemes vienībai piešķīra 
adresi Alberta Vītola iela 2C, Ces-
vaine, Cesvaines novads, LV-4871, 
un noteica nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi – pārējo sabiedriskās 
nozīmes objektu apbūve; 2. ze-
mes vienībai saglabāja pašreizējo 
adresi – Augusta Saulieša iela 9, 
Cesvaine, Cesvaines novads, LV-
4871 – un noteica nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi – ārstniecības, 

veselības un sociālās aprūpes ie-
stāžu apbūve.

* Zemes vienībai mainīja ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi 
no individuālās dzīvojamās mājas 
apbūves zemes uz neapgūtu indi-
viduālās dzīvojamās mājas apbū-
vi.

* Nolēma no zemes vienības 
atdalīt daļu atbilstīgi grafiskajam 
pielikumam un noteikt, ka tā ir 
pašvaldībai piekritīga zeme – paš-
valdības ceļa Ūbāni–Kazas daļa, 
un lūdza Valsts zemes dienesta 
Vidzemes reģionālo nodaļu izda-
rīt grozījumus kadastra sistēmā. 
Jaunveidotajai zemes vienībai 
piešķīra nosaukumu „Pašvaldības 
ceļš Ūbāni–Kazas” un noteica ne-
kustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā.

* Pašvaldības iestādei „Cesvai-
nes tūrisma centrs” nodeva valdī-
jumā telpu grupas staļļu ēkā, re-
spektējot faktu, ka ēkā atrodas arī 
bērnu un jauniešu centrs.

* Grozīja ar pašvaldības dibi-
nāto SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi” 2011. gada 19. mai-
jā noslēgto ūdenssaimniecības sa-
biedrisko pakalpojumu sniegšanas 
līgumu atbilstīgi noteikumiem.

* Izīrēja Cesvaines iedzīvotā-
jai dzīvojamo telpu Krasta ielā 6 
Cesvainē 12,6 m2 platībā kopējā 
dzīvoklī Krasta ielā 6–6 Cesvainē.

skolas direktoram – 1200 euro; 
pirmskolas „Brīnumzeme” vadītā-
jam – 1000 euro; Mūzikas un māk-
slas skolas direktoram – 950 euro.

* Nolēma apstiprināt izmaksas 
par vienu izglītojamo Cesvaines 
vidusskolā – 1191,77 euro gadā 
(99,31 euro mēnesī) – un Cesvai-

nes pirmskolā „Brīnumzeme” – 
2654,69 euro gadā (221,22 euro 
mēnesī).

* Saskaņoja, ka Cesvaines vidus-
skola īsteno divas profesionālās ie-
virzes izglītības programmas spor-
tā – volejbolā.

* Grozīja 2018. gada 31. maija 

domes sēdes lēmumu, kurā no-
teikts domes priekšsēdētāja atvaļi-
nājums, pārceļot vienu atvaļināju-
ma dienu uz 3. oktobri un nosakot 
domes priekšsēdētāja 1. vietniecei 
Vēsmai Norai aizvietot domes 
priekšsēdētāju viņa prombūtnes 
laikā.

Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats
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AS „Sadales tīkls” uzlabo elektroapgādi klientiem Madonas, Varakļānu, 
Ērgļu, Lubānas un Cesvaines novadā

Lai klientiem paaugstinātu elektroapgā-
des drošumu un kvalitāti, šogad, turpinot 
darbu Madonas, Varakļānu, Ērgļu, Lubānas 
un Cesvaines novada elektrotīkla atjauno-
šanā, AS „Sadales tīkls” kopumā ieguldīs 
2,6 miljonus eiro. Realizējot visus šogad 
plānotos projektus, AS „Sadales tīkls” at-
jaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 
69 km garumā, zemsprieguma gaisvadu 
elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 
55 km garumā un rekonstruēs (vai izbūvēs 

13. Saeimas 
vēlēšanu rezultāti 
Cesvaines novadā

* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā 
pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu

Cesvaines novada 
vēlēšanu komisija

Balsu sadalījums pa sarakstiem

Nr. Saraksts Derīgās 
zīmes

1. Latvijas Krievu savienība 5

2. Jaunā konservatīvā 
partija 175

3. Rīcības partija 1

4.

Nacionālā apvienība 
„Visu Latvijai!” – 
„Tēvzemei un Brīvībai / 
LNNK”

126

5. „Progresīvie” 25

6. Latvijas Centriskā partija 1

7. LSDSP / KDS / GKL 2

8. „No sirds Latvijai” 8

9. Sociāldemokrātiskā 
partija „Saskaņa” 54

10. „Attīstībai / Par!” 215

11. Latvijas Reģionu 
apvienība 74

12. „Latviešu nacionālisti” 7

13. „Jaunā VIENOTĪBA” 93

14. „Par alternatīvu” 7

15. Politiskā partija 
„KPV LV” 179

16. Zaļo un zemnieku 
savienība 175

Cesvaines novads
Balsstiesīgie: 2137
Nobalsojušie: 1158
Derīgās aploksnes: 1157
Derīgās zīmes: 1147

655. iecirknis – 
Cesvaines kultūras nams:
nobalsojušie – 952,
derīgās aploksnes – 951,
derīgās zīmes – 942

953. iecirknis – 
Kraukļu skola:
nobalsojušie – 206,
derīgās aploksnes – 206,
derīgās zīmes – 205

18. septembra vakarā Cesvaines domes 
zālē pulcējās iedzīvotāji, lai tiktos ar paš-
valdības deputātiem, speciālistiem, kapitāl-
sabiedrību vadītājiem un pakalpojumu snie-
dzējiem. Saruna tika veidota vairākos blo-
kos – iesākumā izvērsās visai ilga diskusija 
par komunālo pakalpojumu jomu, sekoja 
atkritumu apsaimniekošana un labiekārto-
šanas jautājumi. Gan iedzīvotājiem, gan do-
mes deputātiem radās jautājumi par ceļu un 
ielu uzturēšanu novadā, un uz tiem atbildes 
labprāt sniedza ceļu speciālists. Tikšanās 
noslēdzošajā posmā speciālisti informēja 
par projektu aktualitātēm, sociālā dienesta 
pakalpojumiem, tūrisma jomas jaunumiem, 
bet noslēgumā tika dots vārds sanākušajiem 
iedzīvotājiem jautājumu uzdošanai.

Runājot par siltumapgādes jautājumiem 
un plānotajiem uzlabojumiem, tikšanos 
aizsāka SIA „Cesvaines siltums” vadītājs 
Aivars Baiers. Likumsakarīgi, ka, pieau-
got malkas un cita kurināmā cenām, laika 
gaitā jāpieaug arī apkures tarifam. Kā uz-
svēra A. Baiers, iepriekšējais tarifs nav 
mainīts kopš 2008. gada, tādējādi ar ieņē-
mumiem vairs nav iespējams nosegt visas 
apkures izmaksas. Iepriekšējais tarifs, kas 
bija 37,57 euro/MWh, ir bijis nemainīgs 
jau apmēram 10 gadus, bet nu domē ir ap-
stiprināts tarifa pieaugums. Jaunais tarifs – 
43,80 euro/MWh. Tarifa pieaugums galve-
nokārt tiek pamatots ar malkas sadārdzinā-
šanos (no 20 uz 28 euro par m3). Jaunais 
tarifs stāsies spēkā šā gada 1. novembrī, 
visiem siltuma patērētājiem tiks izsūtīts in-
formatīvs ziņojums.

Vārds tika dots SIA „Cesvaines komunā-
lie pakalpojumi” vadītājai Inārai Puķītei, 
kas informēja par gaidāmajām izmaiņām 
valsts likumdošanā. Līdz 2020. gadam jāiz-
būvē decentralizētās kanalizācijas akas tām 
saimniecībām, kuras nav pieslēgušās cen-

Tiekoties ar iedzīvotājiem pārrunāti aktuālie jautājumi
tralizētajai kanalizācijas sistēmai. I. Puķīte 
informēja par sabiedriskās pirts cenu izmai-
ņām, kas jau ir stājušās spēkā ar 1. oktobri. 
Iepriekšējo 3,50 euro vietā nu par pirts ap-
meklējumu ir jāšķiras no 4 euro (maznodro-
šinātajiem par pirts apmeklējumu jāmaksā 
1 euro). Jāpiebilst, ka pašizmaksa, pirts 
apmeklējumu aprēķinot uz vienu personu, 
ir 8,50 euro. Pirtij ir regulāru apmeklētāju 
grupa, kas neiebilst pret šādu cenas pieau-
gumu, tomēr ir jāsaprot, ka lielu finansiālu 
atbalstu pirts pakalpojuma nodrošināšanā 
sniedz pašvaldība. I. Puķīte akcentēja, ka 
šādas sabiedriskās pirtis citur Latvijā vairs 
nav bieži sastopamas, tādēļ ir jānovērtē šī 
iespēja apmeklēt pirti.

SIA „Pilsētvides serviss” pārstāve Kris-
tīne informēja par dabas resursu nodokļa 
pieaugumu, kas tiek apstiprināts ik gadu. 
Šāda ir valsts politika, lai veicinātu atkri-
tumu šķirošanu un sadzīves atkritumu sa-
mazināšanos. Iedzīvotājiem ar 2019. gada 
1. janvāri par 240 litru konteineru būs jā-
maksā 4,56 euro, jo tarifs bez pievienotās 
vērtības nodokļa būs 15,14 euro līdzšinējo 
14,45 euro vietā. Speciālistei tika jautāts, 
kādēļ atkritumu savācējmašīna vienā kravā 
saber gan stiklu, gan plastmasu. Tika skaid-
rots, ka šo atkritumu šķirošana notiek poli-
gonā, kur tam iekārtota speciāla līnija.

Labiekārtošanas nodaļas vadītāja Ritma 
Kļaviņa informēja par vasarā veiktajiem 
darbiem, par nesen pašu spēkiem izveidoto 
sporta zāli Cesvaines internātpamatskolas 
telpās. Joprojām aktuāls jautājums ir klai-
ņojošie dzīvnieki, kuri, ja netiek noskaid-
rots to īpašnieks, tiek nogādāti patversmē 
Madonā. R. Kļaviņa atgādināja, ka šādas 
dzīvnieka uzturēšanas izmaksas ir augstas. 
Labiekārtošanas nodaļas vadītājas vietnieks 
un ceļu speciālists Jānis Putniņš iepazīsti-
nāja ar ceļu uzturēšanas pasākumiem un 

klasēm un aktuālajiem jautājumiem ceļu 
saimniecībā. J. Putniņš uzsvēra, ka nova-
da ceļu un ielu kopgarums, pēc 2016. gada 
datiem, ir 187,02 km, kas nav maz un kam 
tiek atvēlēts pašvaldības speciālais budžets. 
Liela daļa autoceļu ir zemas klases, tādēļ 
to uzturēšanai lieli līdzekļi nav paredzēti. 
Klātesošie uzdeva jautājumus par ceļu grei-
derēšanu, putekļu absorbentu un tā ietekmi 
uz veselību.

Projektu vadītāja Iveta Raimo izstāstīja 
par šobrīd Cesvaines novadā noritošajiem 
projektiem: pils jumta rekonstrukcijas dar-
bi, pārrobežu sadarbības projekts pils at-
jaunošanai un iekārtošanai, kā arī Brīvības 
un Pils ielas rekonstrukcijas darbi. Šobrīd 
aktuāla ir tieši Pils ielas pārbūves projekta 
īstenošana, jo tas ir redzamākais objekts. 
Brīvības ielas pārbūve jau ir noslēgusies.

Sociālā dienesta vadītāja Daina Marke-
vica informēja par pabalstiem, kurus iespē-
jams saņemt novada maznodrošinātajiem un 
citu sociālo grupu pārstāvjiem, savukārt tū-
risma centra vadītāja Laura Smudze sniedza 
ieskatu tūrisma piedāvājumu izstrādes gaitā.

Tikšanās gaitā tika uzdoti jautājumi do-
mes deputātiem, piemēram, lūgums pama-
tot savu balsojumu kādā no lēmumiem; 
iedzīvotājus interesēja sabiedriskās kārtības 
nodrošināšana un transporta plūsma pilsētā.

Domes deputātu un speciālistu tikšanās 
norisinājās ilgāk par trijām stundām, un tika 
noskaidrots liels apjoms jautājumu. Prieks, 
ka iedzīvotāji atsaucās uz pašvaldības ai-
cinājumu un kuplā skaitā (aptuveni 50 cil-
vēku) ieradās uz tikšanos. Lai informētu 
par aktualitātēm, jaunumiem, plānotajām 
izmaiņām dažādās jomās, kā arī atbildētu 
uz iedzīvotāju jautājumiem, pašvaldība uz 
šādu tikšanos aicina aptuveni reizi gadā.

Linda Vanaga,
autores foto

Domes deputāti uz tikšanos ieradušies pilnā sastāvā

jaunas) 43 transformatoru apakšstacijas.
AS „Sadales tīkls” Madonas, Varakļānu, 

Ērgļu, Lubānas un Cesvaines novadā turpi-
na pakāpeniski atjaunot un uzlabot elektro-
tīklu, lai klientiem ilgtermiņā nodrošinātu 
drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegā-
di.

Cesvaines novadā šogad AS „Sadales 
tīkls” realizēs divus projektus. Elektrotīkla 
pārbūve jau ir noslēgusies uz novada robe-
žas pie Tirzas upes, kur vidējā sprieguma 

gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta izolētu 
vadu izpildījumā 3,5 km garumā un izbūvē-
ta jauna transformatoru apakšstacija. Savu-
kārt rekonstrukcijas darbs vēl turpinās pie 
Valdes muižas, kur šogad paredzēts atjau-
not vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīni-
ju 2,3 km garumā, zemsprieguma gaisvadu 
elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 
3,2 km garumā un veikt divu jaunu transfor-
matoru apakšstaciju izbūvi.

Arī turpmākajos gados AS „Sadales tīkls” 

Madonas, Varakļānu, Ērgļu, Lubānas un 
Cesvaines novadā realizēs klientu elektro-
apgādes uzlabošanai nozīmīgus projektus, 
jo, tikai savlaicīgi un pakāpeniski atjaunojot 
elektrotīklu, AS „Sadales tīkls” spēs klien-
tiem nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu 
elektroenerģijas piegādi.

Tatjana Smirnova,
AS „Sadales tīkls” 

preses sekretāre
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Jauktais koris „Cesvaine” pieaug skaitā un kvalitātē

Apstiprināts siltumapgādes tarifs Cesvainē

Noslēdzies Brīvības ielas pārbūves projekts

Jau iedzīvotāju tikšanās laikā 
septembra vidū SIA „Cesvaines 
siltums” valdes loceklis Aivars 
Baiers iedzīvotājus informēja 
par gaidāmo siltumapgādes tari-
fa pieaugumu.

Kā jau iepriekš tika ziņots, ir 
atbalstīts SIA „Cesvaines sil-
tums” iesniegtais projekta pie-
teikums par centralizētās sil-
tumapgādes sistēmas ražošanas 
avota efektivitātes paaugstinā-
šanu. Šā projekta realizēšanas 
gaitā Cesvainei siltums tiks 
ražots jaunos apkures katlos. 
Šobrīd atkārtoti ir izsludināta 
sarunu procedūra, kurā tiks no-
skaidroti projektētāji, autoruz-

raugi un būvnieki, kas demon-
tēs vecos, kā arī uzstādīs jaunos 
katlus. Nākotnē paredzēts iz-
būvēt jaunas siltumtīklu komu-
nikācijas uz vidusskolu, ka arī 
citiem patērētājiem, kuriem šī 
trase virzīsies garām.

Cesvaines iedzīvotāji ir pama-
nījuši, ka siltumapgādes tarifs 
ilgus gadus Cesvainē nav mainī-
jies. Tā kā tirgū kopumā malkas 
un cita kurināmā cenas ir krietni 
pieaugušas, ir jāatzīst, ka pašrei-
zējais tarifs nespēj nosegt visas 
izmaksas, kas rodas, ražojot sil-
tumenerģiju. Tarifa sadārdzinā-
jums ir pamatojams tieši ar fak-
tu, ka malkas cena ir pieaugusi 

par 8 EUR/m3 (no 20 EUR/m3 uz 
28 EUR/m3).

SIA „Cesvaines siltums” ta-
rifu apstiprina Cesvaines no-
vada dome, nevis sabiedrisko 
pakalpojumu regulators kā 
citviet, jo saražotais siltuma 
daudzums nepārsniedz mini-
mālo robežu, kad būtu jāvēršas 
pie regulatora. Siltumapgādes 
tarifa izmaiņas tika skatītas 
apvienoto komiteju sēdē, bet 
tarifs apstiprināts domes sēdē 
28. septembrī.

Jaunais tarifs – 43,80 EUR/
MWh – stāsies spēkā ar 
2018. gada 1. novembri. Tas 
ir aptuveni par 14 % augstāks 

nekā iepriekšējais (37,51 EUR/
MWh), kurš bija spēkā apmēram 
10 gadus.

Tarifa pieaugums, kā jau mi-
nēts, skaidrojams ar kurināmā 
cenas pieaugumu. Protams, kopš 
2008. gada, kad tika apstiprināts 
iepriekšējais tarifs, izmaksas ir 
pieaugušas it visam, tādēļ tarifs 
vairs nav rentabls, ar tādiem ie-
ņēmumiem nav iespējams no-
segt visus izdevumus un patērē-
to resursu izmaksas. Iedzīvotāji 
noteikti izjutīs tarifa kāpumu, 
kas nenoliedzami ir samērā 
straujš, tomēr arvien Latvijā 
esam līderi ar vienu no zemā-
kajiem siltumapgādes tarifiem. 

Cesvaines novada dome rea-
lizējusi projektu „Piekļuves 
nodrošināšana rūpnieciskās ra-
žošanas objektiem Cesvainē” 
(Nr. 3.3.1.0/16/I/022): ir izbū-
vēts Brīvības ielas posms 400 m 
garumā un pašvaldības autoceļš 
Nr. 87 Gundegas–Saulītes 79 m 
garumā.

Šis projekts, tāpat kā šobrīd 
norisošā Pils ielas pārbūve, 

tika īstenots ar Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda (ERAF) 
atbalstu, kopējie projekta izde-
vumi – 271 219,87 euro, t. sk. 
178 000 euro ERAF finansēju-
ma, 9423,60 euro valsts budže-
ta dotācijas; pārējais ir pašval-
dības līdzfinansējums. ERAF 
finansējums šajā iniciatīvā 
tiek piešķirts tiem projektiem, 
kuru īstenošanas rezultātā tiek 

skaistu ielu. Tā ir kā vizītkarte, 
kas arī sadarbības partneriem, 
ierodoties uzņēmumā, rada pozi-
tīvu iespaidu par ražotni. Patīka-
mi, ka šādā veidā ir iespēja nākt 
pretim uzņēmējiem. Infrastruk-
tūras sakārtošana ir vienīgais 
veids, kā pašvaldība var veicināt 
uzņēmējdarbības attīstību lauku 
reģionos. G. Gulbis uzsver, ka 
uzņēmējs, piedaloties šādu pro-

jektu īstenošanā, ir tikai un vie-
nīgi ieguvējs.

Brīvības ielā ir atjaunots as-
falta segums, izveidoti notek-
grāvji, to malas stiprinot ar ģeo-
tekstilu.

Objekts ir pabeigts, un nu 
Cesvainē ir par vienu atjaunotu 
un sakārtotu ielu vairāk.

Linda Vanaga,
Ivetas Raimo foto

Pašvaldības pārstāvji apseko objektu

Norisinās iepirkuma procedūra par centralizētās siltumapgādes sistēmas 
ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanu Cesvainē

28. septembrī publicēts pa-
ziņojums par sarunu procedū-
ru – dalības uzaicinājums, iz-
sludināšana. Šīs sarunu proce-
dūras rezultātā tiks noskaidrots 
SIA „Cesvaines siltums” jaunās 
katlumājas projektētājs, autor-
uzraugs un būvdarbu veicējs.

Projekts tiek īstenots Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda dar-
bības programmas „Izaugsme 

un nodarbinātība” 4.3.1. speci-
fiskā atbalsta mērķa „Veicināt 
energoefektivitāti un vietējo 
AER izmantošanu centralizētajā 
siltumapgādē” ietvaros. Pare-
dzēts veikt pašreizējās katlumā-
jas pārbūvi, uzstādot divus jau-
nus šķeldas katlus, kuru jauda – 
2 MW un 1 MW. Katlumājas 
pārbūve notiks, to pielāgojot un 
sagatavojot jaunu apkures katlu 

pieslēgšanai. Pašreizējo koksnes 
ūdens sildkatlu vietā ir nepie-
ciešams uzstādīt minētos divus 
jaunos biomasas (šķeldas) katlus 
(2 MW un 1 MW), kuru kopējā 
jauda būs 3 MW; tie jāpieslēdz 
pie pašreizējās sistēmas, jāizbū-
vē jauna kurināmā novietne, kā 
arī ceļš un laukums.

Projekta realizācijai paredzē-
tais finansējums ir 910 000 EUR 

bez PVN. Projekts ir jāīsteno un 
jaunie apkures katli jāuzstāda 
līdz galīgajai objekta pieņem-
šanai ekspluatācijā, bet ne vēlāk 
kā līdz 2019. gada 31. augustam. 

Šis termiņš noteikts, lai nākamo 
apkures sezonu varētu sākt, dar-
binot jaunos katlus.

Linda Vanaga

sakārtota infrastruktūra pie 
lielākajiem ražošanas uzņēmu-
miem novadā. Viens no lielā-
kajiem uzņēmumiem novadā, 
kas atrodas Brīvības ielas tiešā 
tuvumā, ir SIA „Krauss”.

Projekta noteikumos ir no-
teikts, ka uzņēmējiem jāveic in-
vestīcijas savā ražošanas uzņē-
mumā, kā arī jārada jaunas darba 
vietas. Kā uzsver SIA „Krauss” 
valdes priekšsēdētājs Gatis Gul-
bis, uzņēmums ir sakārtojis savu 
infrastruktūru, attīstījis ražoša-
nas līnijas. G. Gulbis apstiprina, 
ka šādi projekti ir liels pozitīvs 
ieguvums uzņēmējam, pie kura 
iespējams nokļūt pa sakārtotu, 

Salīdzinājumam: Madonā sil-
tumapgādes tarifs ir 50,68 EUR/
MWh, Lubānā – 50,50 EUR/
MWh, Varakļānos – 51,10 EUR/
MWh. Secinājums – SIA „Ces-
vaines siltums” piemērotais ta-
rifs vēl arvien ir krietni zemāks 
par iepriekšminētajiem.

Ikvienam SIA „Cesvaines 
siltums” klientam tika izsūtīta 
informatīvā vēstule par gaidā-
majām tarifa izmaiņām. Katrs, 
kurš vēlas iepazīt tarifa aprēķi-
nāšanas metodiku, to var izda-
rīt, ierodoties SIA „Cesvaines 
siltums” Veidenbauma ielā 18 
Cesvainē.

Linda Vanaga

Atjaunotais ielas posms
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Sargi savu mājokli!
Policijas informācija

Aicinām iesūtīt fotogrāfijas„Burtu spēles pieaugušajiem” 
Cesvaines bibliotēkā Tuvojoties valsts simtgades svi-

nību kulminācijai 18. novembrī, 
arī Cesvainē tiek plānoti svētku 
laika pasākumi. Kā ierasts, svinī-
gajā koncertā tiks pasniegti paš-
valdības apbalvojumi tiem kandi-

Kas zog?
 Zādzību veicēji var būt dažāda 

vecuma, tautības, ādas krāsas un so-
ciālā slāņa personas.
 Lai veiktu izpēti, zaglis var uz-

doties par kāda uzņēmuma darbi-
nieku. Dzīvoklī ielaižot svešinieku, 
esi piesardzīgs – noslēp vērtīgus 
priekšmetus un neizpaud personis-
ko informāciju!

Kā zog?
 Zagļi dzīvoklī iekļūst pa dur-

vīm, balkonu vai logiem, kas nereti 
atstāti vaļā.
 Zagļi apstaigā kāpņutelpas, pa-

raustot durvju rokturus, lai pārbau-
dītu, kuras durvis ir atstātas vaļā.
 Ne vienmēr zaglis mājoklī ie-

kļūst pa atvērtām durvīm, nereti tās 
tiek arī uzlauztas. Vienkāršas un 
neizturīgas durvju slēdzenes atlau-
šanai ir nepieciešamas tikai dažas 
sekundes.

Ko zog?
 Zādzība neaizņem vairāk par 

10 minūtēm, tādēļ zagļi zog visu, 
ko var ātri aiznest un realizēt, – ju-
velierizstrādājumus, naudu un dažā-
das elektroniskās ierīces.
 Atceries – ja vērtīgas lietas turi 

seifā, neaizmirsti seifu nostiprināt, 
lai zaglis nevarētu to aiznest!

IEGAUMĒ!
Ilgstošas prombūtnes laikā palūdz 

uzticamam kaimiņam pieskatīt dzī-
vokli un nepieciešamības gadījumā 
ziņot par aizdomīgām situācijām.

DAŽĀDI
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SIA “AIBI” 
IEPĒRK LIELLOPUS, 
JAUNLOPUS, 
TEĻUS, JĒRUS. 
Par augstām cenām iepērk arī 
gaļas šķirnes lopus eksportam.
Paaugstinātas cenas, apjoma 
piemaksas. Samaksa tūlītēja. 
Svari. T. 20238990.

PS „Raibenes” pārdod pārtikas 
kartupeļus, garšīgi un dažādas 

šķirnes, var piegādāt gan 
tīkliņmaisos, gan arī nešķiroti. 

No kartupeļu kombaina:
1 tonna — 150 EUR,

lopbarībai 1 tonna — 100 EUR. 
Pārdod arī kviešus un 

auzas maisos. Veic graudu 
kulšanas pakalpojumu u. c. 
lauksaimniecības darbus. 

Piegādā visdažādāko 
lauksaimniecības tehniku no 

ārzemēm 
(traktorus, kombainus). 

T. 20204802.

SIA “Lauku Miesnieks” 
IEPĒRK MĀJLOPUS. 

Augstas cenas. Samaksa 
tūlītēja. Svari. T. 20207132.

SIA „LATVIJAS GAĻA” 
iepērk 

LIELLOPUS, JAUNLOPUS, AITAS, 
ZIRGUS. SVARI. 
Samaksa tūlītēja. T. 28761515.

Attīrīs platības, 
grāvjus no kokiem 

un krūmiem. 
T. 22123834.

 Vajadzīgi malkas skaldītāja pakal-
pojumi. Ir dzīvesvieta. T. 26272575.

 Klāj visa veida jumtus. T. 29607269.

 Skursteņslauķa pakalpojumi. T. 
25722800.

 Spiež ābolu sulu. T. 26187114, 
26438510.

  Aku urbšana (artēzisko). T. 
29142220.

 Zāģē baļķus dēļos klienta sētā. T. 
26547957.

 Izīrē ar malku apkurināmu dzīvokli 
privātmājā. T. 26432532.

 Pārdod pārtikas un lopbarības 
kartupeļus un citus dārzeņus. Var 
piegādāt. T. 26438912. 

 Pārdod lopbarībai: siena un skāb-
siena ruļļus, kartupeļus, burkānus, 
graudus. T. 25442582.

 Pārdod kartupeļus ‘Vineta‘, ‘Bella-
rosa’. Piegāde, sākot ar 1 maisu. 
T. 26519894.

 Pārdod skaldītu malku ar piegādi. 
T. 27879129.

 Pārdod Suzuki Liana, 2005. g., 
1,6, benzīns, gāze, 1300 EUR. T. 
29626499.

 Par simbolisku samaksu pārdod lie-
totas mēbeles: gultu, dīvānu, ska-
pi, žurnālu galdiņu. T. 29579594.

 Pārdod Audi 100, 1989. g., skate 
izieta, tehniskā kārtībā. Cena 700 
EUR. Par cenu var vienoties. T. 
20401554.

 Pārdod 1 ist. dzīv. Madonā (1. 
stāvs). T. 20248254.

 Pārdod mazdārziņu Madonā (0,05 
ha). T. 27623375.

 Pārdod dažādu krāsu jaunputnus, 
dējējvistas, gaiļus. Piegāde. T. 
29424509.

 Pārdod VW Golf III, 1,8 l, benzīns, 
1997. g., TA. T. 26295333.

PĀRDOD

PĒRK
 Pērk lauku māju Madonas nova-

dā ar zemi un mežu. T. 25302291.

 LATVIJAS MEŽU FONDS pērk 
cirsmas, mežus un lauksaimnie-
cības zemi visā Latvijā. Var būt ar 
apgrūtinājumu un bez taksācijas. 
Cenas augstas. Samaksa tūlītēja. 
T. 29711172.

 Pērk mežus, zemi, izcirtumus, 
cirsmas. T. 29433000.

 SIA „MEŽA APSAIMNIEKOTĀJS” 
PĒRK MEŽUS AR ZEMI UN 
CIRSMAS. T. 26 106 212.

 SIA „HeinorS” pērk jaunlopus un 
liellopus. T. 65058655, 25613444.

 Pērk piena teļus no 2 ned. vecuma. 
T. 26856986.

 Iepērk liellopus, jaunlopus, te-
ļus. Samaksa tūlītēja. Svari. T. 
64822371, 26531226.

“Sargi savu mājokli!”

Kas zog?
 Zādzību veicēji var būt dažāda 

vecuma, tautības, ādas krāsas un soci-
ālā slāņa personas

 Lai veiktu izpēti, zaglis var uzdo-
ties par kāda uzņēmuma darbinieku. 
Dzīvoklī ielaižot svešinieku, esi piesar-
dzīgs — noslēp vērtīgus priekšmetus 
un neizpaud personisko informāciju!

Kā zog?
 Zagļi dzīvoklī iekļūst pa dur-

vīm, balkonu vai logiem, kas nereti 
ir atstāti vaļā

 Zagļi apstaigā kāpņutelpas, 
paraustot durvju rokturus, lai pār-
baudītu, kuras durvis ir atstātas vaļā

 Ne vienmēr zaglis mājoklī 
iekļūst pa atvērtām durvīm, nereti 

tās tiek arī uzlauztas. Vienkāršas 
un neizturīgas durvju slēdzenes 
atlaušana prasa tikai dažas sekundes

Ko zog?
 Zādzība neaizņem vairāk par 

10 minūtēm, tādēļ zagļi zog visu, 
ko var ātri aiznest un realizēt, — 
juvelierizstrādājumus, naudu un 
dažādas elektroniskās iekārtas

 Atceries — ja vērtīgas lietas 
turi seifā, neaizmirsti seifu nostip-
rināt tā, lai zaglis nevarētu to aiznest

IEGAUMĒ!
Ilgstošas prombūtnes laikā 

palūdz uzticamam kaimiņam pie-
skatīt dzīvokli un nepieciešamības 
gadījumā ziņot par aizdomīgām 
situācijām!

Sajūti kustības 
prieku!

Pasaules danči
Valsis, salsa, kubano, 

Baltijas danči, 
laikmetīgās un 

improvizācijas tehnikas.

Pirmā nodarbība bez 
maksas 26. septembrī 
pulksten 19 Madonas 

kultūras namā.
T. 29854657, 

Maksims.

Madonas pilsētas 
pensionāru biedrība aicina 

savus biedrus 
27. septembrī pulksten 12 

Parka ielā 4 (lejas zālē) 
uz kopāsanākšanu un 
3. ceturkšņa jubilāru 

godināšanu.

Ar 1. oktobri SIA „MADONAS CEĻU BŪVES SIA” 
ievieš šādas izmaiņas autobusu maršrutos:

ATKLĀJ jaunus reisus maršrutā
Madona—Sauleskalns—Mārciena—Ļaudona

  atiet   pienāk
  7.40   7.55   8.05   8.25
15.40 15.55 16.05 16.25
Ļaudona—Mārciena—Sauleskalns—Madona

  atiet   pienāk
  8.30   8.50   9.00   9.15
16.30 16.50 17.00 17.15

Autobuss kursē skolēnu mācību laikā darbdienās
SLĒDZ reisu izpildes dienu svētdienās un svētku 

dienās maršrutā
Madona—Aiviekste—Pļaviņas
  atiet            pienāk
  6.15     7.15           7.30
17.15   18.05         18.20
Pļaviņas—Aiviekste—Madona
  atiet          pienāk
  7.40     8.00           8.50
18.50   19.05         20.05

Lūgums palīdzēt 
atgriezties mājās 

norvēģu aļņu sunim — 
vidēja auguma, pelēkā 
krāsā, aste gredzenā, 
čipots, kakla siksna 

ar radiosētas devēju. 
Atlīdzība garantēta. 

T. 29396188, 20283150.

„Ievas Veselība”
* Latvijā skan-
dāls — paviršas 
MAMOGRĀFI-
JAS dēļ neatklāj 
audzēju krūtī! 
Vai vari ticēt 
mamogrā jai, 
kas veikta arī 
tev?
* Kur meklēt palīdzību, kad pēc 
kartupeļu talkas MUGURA atkal 
čupā.
* Kā kopt ādu, ja ir PINNES pēc 
trīsdesmit.
* Pēdu punktu masāža: pret IES-
NĀM un GALVASSĀPĒM.
* Izrādās, baklažāns spēj samazi-
nāt HOLESTERĪNU. Kā to paga-
tavot garšīgi?

JAUNIE ŽURNĀLI

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirknis

Pie mums, Cesvaines novadā, 
atkal ciemojas franču skolotājs 
Frānsiss, kurš piedāvā apgūt 
valodas. No 22. oktobra līdz 
9. novembrim skolotājs ievadīs 
itāļu un franču valodas pamatos. 
Nodarbības notiks Cesvaines vi-
dusskolas telpās katru vakaru no 
pirmdienas līdz ceturtdienai no 
plkst. 18.00 līdz 20.00.

Dalība ir bez maksas, kā arī 
nav nepieciešama iepriekšēja 
pieteikšanās – vienkārši jāierodas 
nodarbībās.

Izmanto izdevību triju nedēļu 
garumā pilnveidoties!

Linda Vanaga

Izmanto 
iespēju apgūt 

itāļu un franču 
valodas 
pamatus 

Cesvainē!

Gudras grāmatas ir kā smilšpapīrs 
un plāksteris reizē.

  Anda Līce
29. septembrī ar braucienu uz Rē-

zekni noslēdzās otrais lasīšanas ini-
ciatīvas „Burtu spēles pieaugušajiem” 
maratona posms.

Burtu spēlēs iesaistījās 44 lasītāji, 
no kuriem izvērtējuma anketas ie-
sniedza 33. Bija jāizlasa vismaz trīs 
no 20 piedāvātajām mūsdienu autoru 
grāmatām, kā arī viens (pēc paša izvē-
les) latviešu literatūras klasiķa darbs. 
Dalībnieki izvēlējās izlasīt vai pār-
lasīt Jāņa Ezeriņa, Augusta Saulieša, 
Anšlava Eglīša, Edvarta Virzas, Rū-
dolfa Blaumaņa un citu autoru 19. un 
20. gadsimtā sarakstītus darbus. Visas 
20 ieteiktās grāmatas izlasīja Maija 
Zvaigzne, tādējādi jau otro reizi izcī-
not uzvaru „Burtu spēlēs”. Ar patiesu 
ieinteresētību un atbildīgu līdzdalību 
lasīšanas pasākumā izcēlās Sanita 

Dāboliņa un Rūta Putniņa.
Izvērtējot iesniegtās anketas, vis-

augstāko lasītāju atzinību ieguva lie-
tuviešu izcelsmes amerikāņu rakst-
nieces Rūtas Šepetis romāns „Jūras 
sāļums”, tam sekoja Māras Zālītes 
„Paradīzes putni”, krievu kinorežisora 
un scenārista autobiogrāfiskais stāsts 
„Apglabājiet mani aiz grīdlīstes” un 
Janas Egles stāstu krājums „Gaismā”.

„Burtu spēļu” ietvaros turpinām 
iepazīt Latviju, šoreiz Latgali, tāpēc 
Rēzeknē apmeklējām Latgales Kul-
tūrvēstures muzeju un koncertzālē 
„Gors” baudījām pasaules skaistāko 
mūziklu melodiju koncertu.

Starts lasīšanas maratona nāka-
majam posmam – 28. novembrī 
plkst. 16.30 bibliotēkas lasītavā. Iein-
teresētie laipni aicināti!

Agrita Korneta,
Cesvaines bibliotēkas bibliotekāre

1. oktobris – Starptautiskā senioru diena
Latvijas Republikas tieslietu mi-

nistrs Dzintars Rasnačs teicis, ka 
aktīvi novecot nozīmē dzīvot ar pie-
derības, līdzdalības un noderīguma 
izjūtu, ar prieku par dzīvi un sevi. 
Ar šādu domu un Latvijas Sporta 
veterānu (senioru) savienības at-

balstu Starptautiskā senioru diena 
tika svinēta arī Cesvaines sociālās 
aprūpes nodaļā. Svētku diena tika 
iesākta, aktīvi darbojoties dažādās 
aktivitātēs, kas bija pielāgotas kat-
ra spējām: notika pupiņu šķirošana, 
puzles likšana, riņķīšu mešana un 

spēle ar baloniem. Katrā no akti-
vitātēm tika uzņemts laiks, un tas 
aktīvajos senioros veicināja azartu 
un sacensības garu. Pēc sportošanas 
seniori atpūtās un baudīja svētku 
kūku un ansambļa „Domiņa” (no 
Cesvaines pirmskolas „Brīnumze-
me”) koncertu.

Aktīvajiem senioriem tika pa-
sniegtas arī balvas, jo – kas gan būtu 
sports bez diplomiem un medaļām? 
Piemiņas balvas ar Latvijas simtga-

des simboliku šoreiz bija sagādājusi 
Latvijas Sporta veterānu (senioru) 
savienība.

Ilvija Kecko,
foto no personiskā arhīva

dātiem, kurus būs izvirzījuši depu-
tāti vai iedzīvotāji.

Gatavojot svētku program-
mu, aicinām ikvienu iedzīvotā-
ju piedalīties svētku veidošanā, 
iesūtot savas fotogrāfijas. Aici-
nām iesūtīt fotogrāfijas (gan ne-
senas, gan arī, iespējams, ģimenes 
arhīvos atrastas), kurās redzamas 
Cesvaines pilsētas ielu un novada 
ceļu ainavas dažādos gadalaikos. 
Katrs interesents var iesūtīt vai-
rākas fotogrāfijas, to skaits nav 
ierobežots.

Fotogrāfijas gaidīsim līdz 13. no-
vembrim, tās jāiesūta uz e-pastu 
linda.vanaga@cesvaine.lv. Foto-
grāfiju autori, iesūtot fotogrāfijas, 
piekrīt, ka attēli var tikt izmantoti 
svētku koncerta vizuālā noformē-
juma veidošanā.

Aicinām būt aktīviem!

Linda Vanaga
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Eiropas valodu diena Cesvaines vidusskolā

Septembris Cesvainē – futbola mēnesis

Eiropā katra gada 26. septembris 
tiek veltīts Eiropas valodām. Šī 
tradīcija turpinās jau vairāk nekā 
10 gadus. Katru gadu Eiropā tiek 
aktualizēts valodu jautājums, jautā-
jums par mazajām nacionalitātēm, 
par valsts valodām, par nacionāla-
jām valsts valodām; pēdējos gados 
arī par iecietību pret valodām ienā-
cējām Eiropā sakarā ar migrantu 
pieplūdumu un migrāciju.

Latvijas skolās samērā plaši atzī-
mē Eiropas valodu dienu. Arī Ces-
vaines vidusskolai ir ilgstoša piere-

dze šā pasākuma organizēšanā. Šā 
gada pasākuma tēma bija „Iede-
dzies par savu valsti, tautu, valo-
du!”. Pasākumā, pildot, gatavojot 
un risinot visdažādākos mājasdar-
bus, tika iekļauta gandrīz visa sko-
las saime, piemēram, sākumskolas 
skolēni veidoja dabas velšu izstādi 
„Mazs bij’ tēva novadiņš”, 5. klases 
skolēni darbojās itāļu klubiņā un 
cepa itāļu nacionālo gardumu picu, 
ar kuru visas dienas gaitā tika cie-
nāti skolotāji. Bija garšīgi!

Bet 8.–12. klases skolēni pulcējās 

uz pasākumu aulā. Pasākumu kup-
lināja trīs īpaši lūgtie viesi: skolas 
direktors Didzis Baunis, Grašu bēr-
nu ciemata direktore Sandra Stade 
un Cesvaines katoļu draudzes pries-
teris Andrejs Kazakevičs. Iesākumā 
skolotājas Lilija Kanaviņa un Ingrī-
da Evardsone klātesošos īsi iepa-
zīstināja ar procesiem, kas patlaban 
notiek Latvijas izglītības sistēmā, 
ar jauno terminoloģiju, kura pavi-
sam drīz kļūs par mūsu ikdienu.

Skolēnu līdzdarbošanās pasāku-
mā bija apbrīnojami augstā līmenī, 

iekļaujot aktīvā līdzdalībā arī īpašos 
viesus. Vadītāji – 10. klases skolēni 
Kristaps Korņejevs, Dārta Greidi-
ņa, Džeina Viskova – ļoti profesio-
nāli vadīja pasākumu, dalībniekiem 
ļaujot gan demonstrēt sagatavotās 
prezentācijas par Eiropas valstu ka-
rogiem un nacionālajām valsts va-
lodām, gan klausīties dziesmas da-
žādās grūti atminamās valodās, gan 
vērot interesanto faktu par valodām 
prezentāciju, kas radīja sajūsmu un 
interesi klātesošajos. Interesanti 
bija klausīties 8.a klases skolēnu ru-
nāto Ojāra Vācieša dzejoli „Es mīlu 
tevi, bērnišķīgā iela…” trīs valodās, 
un plašāku skatu uz Eiropu pavēra 
viktorīna par latviešu valodas vietu 
Eiropas Savienībā – Briselē.

Īpašo viesu līdzdalība pasākumā 
sajūsmināja ikvienu klausītāju, jo 
direktors klātesošos pārsteidza ar 
savām vācu valodas prasmēm, no-
runājot no galvas (no sākuma līdz 
beigām!) Heinriha Heines poēmu 
„Loreleja”. Sandras kundze ļoti iz-
teiksmīgi un izjusti sev tik mīļajā 
franču valodā lasīja fragmentu no 
„Mazā prinča”. Priesteris Andrejs 
runāja par pārmaiņu procesiem Ei-
ropas kontinentā un katrā no mums, 
kā arī mudināja mīlēt un mācīties, 
un godā turēt savu dzimto – latvie-
šu – valodu.

 Eiropas valodu dienā skolā 
norisinājušās dažādas aktivitātes

Pasākuma vadītāji – 10. klases skolēni 
Džeina Viskova (no kreisās), Kristaps Korņejevs, Dārta Greidiņa

Valodu nedēļā piedalās visi 
8.–12. klases audzēkņi

Daudzvalodīga cilvēka priekšro-
cības mūsdienu sabiedrībā ir lielas, 
jo valodu zināšanas nepieciešamas 
gan skolēnu un studentu apmaiņas 
programmās, gan ar migrāciju sais-
tītajos procesos, uzņēmējdarbībā, 
tūrisma industrijā un ne tikai. Tikai 
labi zinot savu dzimto valodu, va-
ram veidot savu personisko valodu 
karjeru.

Un atceramies:
„Mana Latvija, dadzītis mazs,
Ieķēries pasaules svārkos;
Rieksts, ko visstiprākais zobs
Pūlas, bet nespēj pārkost.
Mana Latvija, gaismas stars,
Zibens elkonī turas…”

Arvīds Skalbe

Ingrīda Evardsone,
Cesvaines vidusskolas skolotāja,

foto no personiskā arhīva

„Latvijas skolas soma”
Ar šo mācību gadu Cesvaines vi-

dusskolas 1.–12. klases skolēni sāk 
piedalīties lielākajā Latvijas valsts 
simtgades programmas iniciatīvā 
„Latvijas skolas soma”. Šīs inicia-
tīvas mērķis ir mācību procesa ie-

tvaros izzināt un pieredzēt Latvijas 
dabas un kultūras vērtību, kā arī 
iepazīt zinātnes un inovācijas attīs-
tību Latvijā.

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” 
ir lielākā valsts simtgades dāvana 

ikvienam Latvijas 1.–12. klases 
skolēnam. Iniciatīva veidota kā 
kompleksa, starpdisciplināra pro-
gramma, lai stiprinātu jaunās paau-
dzes nacionālo identitāti, pilsonis-
kuma, valstiskās piederības apziņu 
un nacionālo identitāti, attīstītu 
kultūras izpratni, paaugstinātu iz-
glītības kvalitāti, kā arī samazinātu 
sociālo nevienlīdzību.

6. septembrī tūkstošiem skolēnu 
no visiem 110 Latvijas novadiem 
un 9 republikas nozīmes pilsētām 
tikās Rīgā, atklājot Latvijas valsts 
simtgades lielāko iniciatīvu „Lat-
vijas skolas soma”. Īpašā pasāku-
mā arēnā „Rīga” skolēni piedalījās 
radošajās darbnīcās un koncertā 
„100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”. 
Piedaloties pazīstamiem māksli-
niekiem, koncertā tika apspēlēta 

Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas 
un vērtības šodienas skatījumā, ne-
pieciešamība ikvienam nepārtraukti 
attīstīties un augt, veidojot nākotnes 
Latviju.

Šajā pasākumā piedalījās arī sep-
tiņi Cesvaines vidusskolas skolēni 
un skolotāja. 8.a klases skolniece 
Meldra Dzerkale atklāj, ka bijusi 
priecīga, ka tikusi uz „Latvijas sko-
las somas” atklāšanas pasākumu. 
Viņa pirmoreiz bijusi uz tāda veida 
pasākumu, un iespaidi ir saviļņojo-
ši. Ļoti sajūsminājuši priekšnesumi, 
gaismas efekti. Iespēja piedalīties 
radošajās darbnīcās bija ļoti laba 
jauniešiem, kuri brauca no tālienes 
un gaidīja „Latvijas skolas somas” 
atklāšanas koncertu. Protams, bija 
padomāts arī par ēdināšanu. Meld-
ra atzīst: „Jebkurā gadījumā izjūtas Cesvaines skolēni piedalās iniciatīvas atklāšanas pasākumā Rīgā

šajā pasākumā bija superīgas!” Bet 
6. klases skolnieks Mārtiņš Markuss 
Bērziņš stāsta, ka viņam ir paticis 
viss ekstremālais, piemēram, pasā-
kuma laikā šovu rādīja velotriālisti 
no kluba „Karters”.

Paldies skolas administrācijai un 
skolas šoferītim Jurim Andersonam 
par iespēju apmeklēt šo skaisto pa-
sākumu!

21. septembrī, pateicoties šim 
iniciatīvas projektam, 6.–12. klases 
skolēniem bija iespēja bez maksas 
noskatīties Latvijas spēlfilmu „Bil-
le”.

Lāsma Markevica,
iniciatīvas 

„Latvijas skolas soma”
koordinatore 

Cesvaines vidusskolā,
foto no personiskā arhīva

Jau trešo gadu pēc kārtas Cesvai-
nē septembrī norisinājās sacensības 
futbolā, ko organizēja Cesvaines 
kultūras nams. Futbols tiek dēvēts 
par populārāko sporta veidu pasau-

lē. Arī šogad Cesvaines stadions 
spēja pulcināt vairākas komandas 
no Cesvaines, Madonas, Rankas, 
Tirzas un Alūksnes. Spēlētājiem 
labvēlīgi izvērtās arī laikapstākļi.

Futbola dienas dalībnieki – godalgoto vietu izcīnītāji
Laureāta titulu nākas izcīnīt sīvā 

sacensībā

Aizraujošās un emocionālās 
spēlēs godpilno 3. vietu izcīnī-
ja Alūksnes komanda, spēlētā-
ji – Oskars Baumanis, Emīls Sārs, 
Mārcis Melnūdris, Mairis Emīls 

Aumeistars, Daivis Kļaviņš, Reinis 
Aumeistars. 2. vietā šoreiz – pa-
gājušā gada uzvarētāji – komanda 
„Pagalma puikas”, kurā spēlēja Ga-
tis Elksnītis, Didzis Mednis, Raivis 
Kalniņš, Kristers Aņisimovs, Alvis 
Lepeškins, Edijs Ģēģeris, savukārt 
1. vieta – komandai „Lizums”, ko-
mandas sastāvs – Modris Lizinskis, 
Nauris Keness, Matīss Aigars, Igors 
Melbārdis, Ivars Sirmulis, Ivars 
Roziņš, Pēteris Mikulāns. Sacen-
sību noslēgumā tika apbalvots arī 
labākais vārtu guvējs, kas izrādījās 
Reinis Aumeistars no Alūksnes ko-
mandas – 10 gūti vārti.

Par sacensību organizēšanu un 
stadiona sakārtošanu sacensību no-
risei paldies Cesvaines labiekārto-
šanas nodaļai (īpaši Reinim, Agritai 
un Vitai), par tiesneša pienākumu 
pildīšanu paldies Kārlim Dzenim!

Ilvija Kecko,
autores foto
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„Cesvaines grāmata IV” pabeigta

Aleksandrs Zvejnieks (28.01.1916.–01.10.2018.)
Aleksandrs Zvejnieks bija kļuvis 

par zemes mantinieku Mazajā Sta-
cijas ielā 1, nodegušo māju vietā 
uzcēlis jaunu divstāvu ēku, kuras 
celtniecība vēl turpinās.

Aleksandrs bija jaunākais dēls 
četru bērnu ģimenē (ģimenē auga 
divi dēli un divas meitas). Bēr-
nībā, pēc tēva nāves, Aleksandrs 
gan piedzīvoja ganu gaitas, gan 
bija spiests atrast sev interesantu 
un labu nodarbi, profesiju. Skolas 
gaitas visi ģimenes bērni vadīja 
Cesvainē, papildus gūstot zināša-
nas Madonā.

Aleksandrs bija delverīgs, kus-
tīgs, bet vienlaikus vērīgs bērns. 
Agri apguva iemaņas darbā ar 
instrumentiem – cirvi, zāģi un 
citiem. Stāstot atmiņas, viņš at-
cerējās, ka mazais Aleksandrs, 
pirmo gadu iedams ganos, „no-
ganījis” cepuri – savu pirmo 
algu, jo govis ielīdušas labībā. 
Citu gadu saimniece ganu pui-
kam lika palīdzēt arī putras vā-
rīšanā vai trauku slaucīšanā un 
galda nokopšanā, bet Aleksandrs 
parādījis savu – ka tas nav gana 
darbs, tādā veidā tiekot vaļā no 
netīkamiem darbiem.

Arī skolā Aleksandrs bija gana 
atjautīgs. Pavasarī, kad viņu vai-
rāk interesēja tas, kas notiek ārā, 

Ir noslēdzies intensīvais fo-
togrāfiju apstrādes un grāmatas 
maketēšanas darbs. Dažādas 
izmaiņas un materiāli, ko saņē-
mām līdz pat pēdējam brīdim, 
radīja papildu sasprindzinājumu. 
Paldies visiem, kuri spēja ātri re-
aģēt – palīdzēt un precizēt nepie-
ciešamo! Tagad tikai atliek gata-
voties „Cesvaines grāmatas, IV” 
lasīšanai. Un lasāmā būs daudz!

Darbs tomēr nebeidzas. Vēl 
gaidām tipogrāfijas un maketē-
šanas pakalpojumu galīgo aprē-
ķinu, tomēr jau tagad ir skaidrs, 
ka ar plānotajiem 14 400 eiro 
nepietiks, jo pieauga grāmatas 
apjoms, turklāt krāsainajām fo-
togrāfijām bija nepieciešama pa-
pildu apstrāde, kas sākotnēji ne-
tika ierēķināta. Taču nav pamata 
noskumt – „Cesvaines grāmatai” 

ir lieliski atbalstītāji, pamazām 
tiek nopirktas kādas no iepriekš 
izdotajām grāmatām, arī dator-
grafiķe visu pakalpojuma maksu 
neprasa uzreiz (varēsim maksāt 
pa daļām vēl pēc grāmatas iznāk-
šanas). Līdzekļu piesaistē kopu-
mā uz 15. oktobri esam pārsnie-
guši 12 500 eiro robežu. Kopš 
2016. gada ziedojumos grāmatai 
saņemti 9006,60 eiro, iesaistījies 
91 ziedotājs. Paldies ziedotājiem, 
kuri atsaucās pēdējā mēneša laikā, 
kopš iepriekšējās publikācijas, – 
jātnieku sporta klubam „Pakavs” 
(Birutai Jukšai), Agnesei Pelsei, 
SIA „Madonas būve” (Arvīdam 
Apfelbaumam), Annai Aveni-
ņai (jau atkārtoti!), AS „SEB 
banka” (Ingai Leimanei), Vitai 
Krūmiņai, Gunāram Reinikam, 
SIA „Laba prakse” (Kristīnei Sir-
majai), Silvijai Rimšai, Ilzei Pus-
vilkai, Ingrīdai Evardsonei, Intai 
Stienei, Inetai Vītolai, Krieviņu 
ģimenei, nodibinājumam „Skri-
des fonds” (Andrim Skridem; 
jau atkārtoti!), Ērikam Eisakam, 
Oto Bekam (Otto Beck, Vācija), 
Veltai Pommerei, Gintai Libekai, 
Inesei Ārei, Raimondam Voro-
ņinam, Līvai Brokai, Voldemā-
ram Briškam, Martai Kupčai, 
ZS „Jaunspieķi” (Jānim Puri-
ņam), SIA „Pārtikas veikalu gru-
pa” (Guntaram Skutelim), Daigai 
Iškānei, Jānim Buļam, Mārītei 
Zeltiņai, Velgai Duplinskai, Va-
lentīnai Afanasjevai, Lilitai Ļa-
vai, Oksanai Novikovai, Maigai 
Vilcānei, Valdai Sabulei, Ārijai 
Liepiņai! Vēl šurp ceļo nauda no 
ASV un Kanādas ziedotājiem. 
Paldies Veltai Kalniņai un Lilijai 
Kanaviņai, kuras aktīvi iesaistī-
jušās ziedojumu vākšanā! (Lū-

gums un brīdinājums: lūdzu zie-
dojumus skaidrā naudā maksājiet 
tikai nosauktajiem cilvēkiem 
(Veltai, Lilijai), pretī pieprasot 
stingrās uzskaites kvīti!)

Mūsu zelta sponsoram 
SIA „CMB” (vadītājs Artis Dzir-
kalis) citi sponsori pagaidām nav 
piepulcējušies. Grāmatu iepriekš-
pārdošanas 1. kārtas piedāvājums 
(pērkot vismaz 5 grāmatas, katra 
maksā 15 eiro) guvis 15 privāt-
personu, dzimtu, iestāžu un uz-
ņēmumu atbalstu. Nākamajam 
mēnesim (līdz 15. novembrim) 
izsludinām iepriekšpārdošanas 
2. kārtu: pērkot vismaz 5 grāma-
tas, katras cena – 18 eiro (mini-
mālais pirkums: 5 grāmatas par 
90 eiro). „Cesvaines grāmata, IV” 
var kļūt par lielisku dāvanu valsts 
simtgadībā vai citos svētkos.

Esam pateicīgi Mētrai un Ozo-
lam Oļģertiem par iniciatīvu: 
viņi ierosināja rīkot Cesvaines 
pūtēju orķestra koncertu un balli, 
kura ieejas maksa būtu ziedojums 
„Cesvaines grāmatai”. Iniciatīvu 
atbalstīja kultūras nama vadītāja 
Kristīne Aumele. Ceram, ka dome 
tam piekritīs un saskaņos pasā-
kuma norises laiku un vietu: tad 
tiksimies 3. novembrī plkst. 19.00 
Cesvaines kultūras namā (sk. afi-
šu). Cesvaines pūtēju orķestris 
Oļģerta Ozola vadībā spēlēs dažā-
du mūziku – varēs gan dejot, gan 
vienkārši paklausīties un pabūt 
kopā.

Savdabīgu atbalstu esam iegu-
vuši no „Latvijas radio 2”: raidī-
jumā „100 no mums” ar Dzintaru 
Tilaku runāsim par Cesvaini un 
„Cesvaines grāmatu” (raidījums 
LR-2 ēterā skanēs ceturtdien, 
18. oktobrī, plkst. 17.00, atkār-

tojums – svētdien, 21. oktobrī, 
plkst. 17.00).

Gatavojamies grāmatas atvērša-
nas svētkiem Cesvaines vidussko-
las aulā 2018. gada 17. novembrī 
plkst. 16.00. Jau no plkst. 15.30 
darbosies papīra leļļu darbnīca, 
kuru vadīs Agnese Fūrmane – kād-
reizējā cesvainiete, zīmola „Clau-
dia” izveidotāja. Gaidām brīvprā-
tīgos palīgus svētkos (leļļu darbnī-
cai, viesu sagaidīšanai u. tml.), kā 
arī aicinām pieteikties cilvēku vai 
uzņēmumu (piemēram, kādu, kurš 
gribētu iesaistīties, bet nevar at-
ļauties ziedot līdzekļus), kas varēs 
palīdzēt atvest grāmatas uz Ces-
vaini. Konkrēta informācija – pa 
tālruni: 29432776 (Sanita).

Rekvizīti pārskaitījumam: 
Cesvaines kultūras veici-
nāšanas biedrība (CKVB), 
reģ. Nr. 50008030931, 
AS „SEB banka”, konts 
LV20 UNLA 0030 9007 0000 6, 
norāde „Ziedojums „Cesvaines 
grāmatai”” (ja ziedojat); „Spon-
sorējums „Cesvaines grāmatai”” 
(ja sponsorējat, bet tad vispirms 
izrakstīsim rēķinu un vienosimies 
par sadarbības apjomu); „„Ces-
vaines grāmatas, IV” iegāde” 
(ja pērkat grāmatas ar priekšap-
maksu; minimums – 90 eiro par 
5 grāmatām). Ja vēlaties mak-
sāt skaidrā naudā, lūdzam zva-
nīt Sanitai (29432776) vai Veltai 
(27050236).

Kontakti informācijai: 
tālr. 29432776, e-pasta adrese: 
ckvb@inbox.lv vai sanita.daboli-
na@inbox.lv; pasta adrese: Sani-
tai Dāboliņai Krasta ielā 3–7 Ces-
vainē, LV-4871.

Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

aiz loga, nevis klasē, kur tobrīd ri-
sinājās mūzikas stunda, viņš sācis 
vilkt meldiņu galīgi greizi, tādēļ 
pēc vairākiem aizrādījumiem par 
nepareizu dziedāšanu ticis izrai-
dīts. Sava rakstura, savas nepie-
kāpības dēļ pamatskolas apliecību 
Cesvainē puisis neieguva, jo bija 
nesekmīga uzvedība. Skolu pa-
meta tādēļ, ka neatzina savu vainu 
nodarījumā, par kuru skolotājs no-
teica sodu visai klasei. Aleksandrs 
aizgāja. Tālāk gaitas veda uz arod-
skolu, kur tika apgūtas dažādas 
prasmes materiālu apstrādē, tomēr 
vairāk viņu interesēja elektrības 
lauciņš un radiosakari, kas tika ap-
gūti Valmierā.

Dienesta gadus vadīja Alūksnē, 
dienot sakaru nodaļā. 1939. gadā 
Alūksnē Aleksandrs apprecas un 
1940. gadā sagaida pirmdzimto, 
bet drīz pēc tam dzīves ceļi jauno 
ģimeni aizved uz Rīgu. Strādāja 
uz dzelzceļa, veiksmīgi izvairījās 
no dienesta vācu armijā, bet viņa 
brālis iestājās leģionāros, netika 
karojis frontē, bet pabija filtrāci-
jas nometnē. Savukārt Aleksandrs 
piedalījās Kurzemes kaujās, kur 
zaudēja daudz biedru, tālāk sekoja 
dienests krievu armijā tālajā Ašga-
batā.

Pēc atgriešanās Latvijā Alek-

sandrs daudz un smagi, bet arī 
veiksmīgi strādāja. Viņam piemita 
inženiera domāšana, lietām pie-
gāja radoši, veicot dažādu elek-
troierīču uzstādīšanu gan maizes 
cepšanai, gan bērnu ratiņu ražoša-
nai, kā arī ieviešot jauninājumus. 
Izstrādājis telefona līnijas fabrikai 
„Lenta”. Šajā darījumā tika no-
pelnīta prāva naudas summa, par 
kuru varēja uzsākt mājas būvniecī-
bu valsts piešķirtajā zemesgabalā. 
Ar smagām pūlēm un grūtu darbu 
tika uzcelta māja, iekopts dārzs, 
stādīti augu koki, krūmi, iekārtota 
siltumnīca.

Aleksandra ģimenē dzimušas di-
vas meitas, sagaidīti trīs mazbērni 
un brīvās Latvijas laikā piedzimuši 
jau seši mazmazbērni. Aleksandrs 
iesaistījies dažādās aktivitātēs – 
dežurējis Doma laukumā barikāžu 
laikā, piedalījies „Baltijas ceļā”, 
leģionāru gājienos, bet 2016. gada 
30. janvārī Dikļu pilī nosvinēja 
apaļo 100 gadu jubileju. 2017. un 
2018. gadā piedalījies Latvijas 
simtgadnieku salidojumos.

Diemžēl šā gada rudens tuvo-
šanās nes līdzi veselības liks-
tas – Aleksandrs piedzīvo divus 
infarktus un citas ķibeles. Veselī-
ba strauji pasliktinās, un šā gada 
1. oktobrī Rīgā, paša celtajā un ie-

koptajā mājā Āgenskalna priedēs, 
Aleksandrs atstāj šo pasauli. Alek-
sandra mūžā piedzīvoti daudzi aiz-
kustinoši mirkļi, daudzas valdošās 
varas, izaudzināti bērni, mazbērni 
un mazmazbērni, atgūta valsts 
neatkarība, piedaloties dažādās 

aktivitātēs. Dzīves nogalē Alek-
sandrs atguva īpašumus Cesvaines 
novadā un atjaunoja tos – uzcēla 
māju Stacijas ielā, bet iekšdarbus 
pabeigt nepaspēja…

Dziļi sēro tuvinieki un kaimiņi 
Stacijas ielā…

Aleksandrs šā gada janvārī, svinot 102. jubileju
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Nākamais „Cesvaines Ziņu” 
numurs iznāks 

2018. gada 15. novembrī

Simtgades filmas Cesvainē: „Homo novus”

Cienītie 
Cesvaines 

novada seniori!

20. oktobrī plkst. 11.00
VELOFOTOORIENTĒŠANĀS

Cesvaines katoļu draudzes koris aicina 
dziedātājus

Austrasbērnu koncerts 
„Austrai Pumpurei 90” Cesvainē 27. oktobrī

Informācija

Pateicības

Līdzjūtības

Informējam, ka kultūras pasā-
kumos tiks fotografēts un (vai) 
filmēts. Lai sniegtu informāciju ie-
dzīvotājiem un nodrošinātu pašval-
dības iestāžu darbības caurredza-
mību, informācija par pasākumu 
kopā ar vizuālo materiālu var tikt 
izmantota publicitātes nolūkiem. 
Atrodoties pasākumā, jūs aplie-
cināt, ka esat informēts, ka tiekat 
iekļauts (-a) audio vai vizuālajā 
materiālā.

Par vērtību mēs saucam nevis 
to, kas nāk no lietām pašām,
bet to, ko tajās ieliekam.

 Mišels de Monteņs

Cesvaines vidusskolas 1. kla-
ses audzēkņi un viņu vecāki 
izsaka pateicību Cesvaines 
novada domes labiekārtoša-
nas nodaļai un tās vadītājai 
Ritmai Kļaviņai par skaisto 
pārsteigumu visiem, kas šķērso-
ja Sulas upītes tiltu pār Pils ielu 
1. septembrī. Paldies! Mēs to 
novērtējam!

1. klases bērni un vecāki

Paldies domes priekšsēdētā-
jam Špata kungam un sociālās 
nodaļas vadītājai Markevicas 
kundzei par negaidīti skaisto 
apsveikumu man nozīmīgā dzī-
ves jubilejā!

Alberts Buļs

Atstājiet mani šai pusē,
Kur zvaigznes oktobrī krīt!
Kur iešalko vēji un klusē,
Kad mēness aiz mākoņiem slīd.

Pēc Rasmas Urtānes

Skumju brīdī esam kopā ar
Andas Arcimovičas

tuviniekiem…
„Kamenes”

Cesvaines sociālais 
dienests aicina jūs, kuri 
jūt sevī darbotiesgribu 

un dzīvesprieku, uz 
pirmo tikšanos, lai 

izteiktu savas vēlmes, 
veidojot jaunu un 

aizraujošu 
senioru kopu.
Tikšanās – 

2018. gada 30. oktobrī 
plkst. 16.00 

Cesvaines sociālā 
dienesta telpās.

Ar sirdi – pavasarī!

Daina Markevica,
Cesvaines sociālā 
dienesta vadītāja

Pārpratumu komēdija pēc Anšlava Eglīša romāna „Homo novus” motīviem
26. oktobrī plkst. 19.00 Cesvaines kultūras namā

Ieeja: 2 EUR
Pasākumā „Leģendu nakts” 27. oktobrī gaidāmas daudzas un dažādas aizrau-
jošas aktivitātes, to vidū bezgala skaists un sirsnīgs koncerts Cesvaines kultū-
ras namā – „Austrai Pumpurei 90”. Piedalās Austrasbērni no visas Latvijas.
Laipni aicināti apmeklēt koncertu un arī citas aktivitātes Leģendu naktī!

Ieeja par ziedojumiem

Reģistrēšanās plkst. 10.45.
Ģimenes komanda; vismaz viens pilngadīgais, bērnu vecums – līdz 

11 gadiem.
Draugu komanda: divi dalībnieki, no kuriem vismaz viens pilngadīgs.
Starta vieta – Rīgas iela 4 (bijušās internātpamatskolas pagalms).
Līdzi ņemams velosipēds, telefons ar kameru vai fotoaparāts, kā arī labs 

garastāvoklis.
Pieteikšanās līdz 18.10.2018., rakstot uz trupavniece2@inbox.lv.

Dzied, mana dvēsele dzied! Aicinām pieteikties Cesvaines katoļu drau-
dzes korī. Mēģinājumi notiek svētdienās – pirms un pēc Svētās Mises – 

baznīcā. Sīkāka informācija un pieteikšanās – zvanot diriģentam.
Vadītājs Jānis Trūps, tālruņa numurs 24783155


