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Sagaidot jauno 2018. gadu!

Ir tik labi sapņot par laimi,
Vēl jo labāk uz mūžu to gūt.
Šajā skaistajā Ziemassvētku naktī
Es jums novēlu laimīgiem būt.

Lai dvēselisks Ziemassvētku miers ienāk jūsu sirdīs un mājās un
2018. gads nes aizraujošas, radošas un panākumiem pildītas dienas!
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!
Cesvaines novada dome

Ātriem soļiem noslēgumam tuvojas 2017. gads – aktīvs un darbīgs. Raugoties no pašvaldības redzesloka, šajā gadā ir noticis daudz
kas nozīmīgs, kā arī daudz ir paveikts.
Neapšaubāmi svarīgākais notikums bija pašvaldību vēlēšanas, jo
no tā, kurus Cesvainē ievēlēs, daudzējādā ziņā ir atkarīga mūsu dzīve
nākamajos četros gados.
Šogad ir paveikts viens lielāks darbs – uzbūvēta jauna sporta zāle
pie vidusskolas, kā arī ir iesākusies jumtu būvniecība Cesvaines pils
vidējai daļai un muižas staļļiem. Tie gan visi ir projekti, kuru idejas
un realizācija ir kaldinātas jau iepriekšējo domes sasaukumu darbības
laikā.
Ir, protams, paveikts daudz dažādu mazāku darbiņu, bet galvenais,
kā jau mums visiem, ir kvalitatīva ikdienas darbu veikšana. Kā tas ir
veicies pašvaldībai, ir redzams tiem, kas ar konkrēto jomu saskaras.
Kā tas veicas katram no mums – pašiem vien zināms.
Lai vai kā – gads aiziet vēsturē. Novēlu visiem ģimeniskus, mierpilnus Ziemassvētkus un veiksmīgu, laimīgu jauno 2018. gadu!
Vilnis Špats,
Cesvaines pašvaldības vadītājs

Cesvaine Ziemassvētku noskaņās

 16. decembrī plkst. 16.00
Cesvaines kultūras namā
Izrāde „Kā man gribas iet”
Pēc Jettes Užānes dienasgrāmatām radīta
dokumentāla eseja
Ieeja – bez maksas
 17. decembrī plkst. 9.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Trešās adventes svētdienas dievkalpojums
 17. decembrī plkst. 10.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Adventa trešā svētdiena. Adorācija
(plkst. 9.00) un Svētā Mise
 17. decembrī plkst. 15.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Latvijas Universitātes sieviešu kora
„Minjona” koncerts Ziemassvētku noskaņās
Ieeja – par ziedojumiem, kuri tiks izlietoti
Cesvaines pils mūziķu telpas restaurācijai
 20. decembrī plkst. 19.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Ievas Kerēvicas un Sergeja Jēgera sajūtu
koncerts „Debess dārzos”
Biļetes iespējams iegādāties „Biļešu paradīzes”
kasēs un internetā visā Latvijā, biļešu cena –
10 EUR
 22. decembrī plkst. 16.00
Cesvaines kultūras namā
Cesvaines novada senioru eglīte
„Rumbas kvarteta” koncerts, turpinājumā –
groziņu vakars un balle kopā ar grupu „Kamēr
jauni”
 24. decembrī plkst. 10.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Adventa ceturtā svētdiena. Adorācija
(plkst. 9.00)

 24. decembrī plkst. 18.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Ganiņu Svētā Mise
 24. decembrī plkst. 19.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Ceturtā adventes svētdiena, Kristus
piedzimšanas svētvakara dievkalpojums
 25. decembrī plkst. 10.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Kristus Piedzimšanas svētku dienas Svētā Mise
 26. decembrī plkst. 10.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Otrie Ziemassvētki. Svētā Stefana diena

Piektdien, 8. decembrī, pie
Cesvaines novada domes ēkas tika
iedegta svētku egle, izgaismojot
Cesvaini Ziemassvētku noskaņās.
Klātesošos izklaidēja pasākumu organizētājuzņēmums „Pārsteigumu
karuselis”. Cesvainē bija ieradies
ne tikai pats Salatēvs, bet arī viņa
draugi Lācītis un Tīģerītis, lai kopīgi gatavotos svētku svinēšanai un
eglītes iedegšanai. Pasākumā tika
ievēlēts arī eglītes krusttēvs, kuram
būs jārūpējas par eglīti un katru dienu jālūko, lai tā spoži mirdzētu un
izgaismotu Cesvaini. Šoreiz tas ir
domes priekšsēdētājs Vilnis Špats,
kurš, uzrunājot klātesošos, visiem
vēlēja jauku, gaišu un mierīgu Ziemassvētku laiku. Bērnu un jauniešu
centra pārstāvji rūķi visus atnākušos
cienāja ar pašceptām piparkūkām.

Par Cesvaines izgreznošanu
paldies Cesvaines labiekārtošanas
nodaļas darbiniekiem! Pilsētas centrā esam ievērojuši arī spožās eglītes, kuras izgatavoja un uzstādīja
Jānis Āboliņš.
Šogad novada eglīte ir nākusi
tepat, no Cesvaines novada, – liels
paldies Jānim Ulpem, kurš Cesvaines novadam dāvinājis kuplo
eglīti no sava meža! Kā jau visiem
zināms, blakus svētku eglītei aug
jauna eglīte, kurai gan vēl pāris
gadu jāgaida, lai to greznotu Ziemassvētku rotā, bet iepriekšējā lielā
egle bija kļuvusi bīstama.
Lai skaists Ziemassvētku gaidīšanas laiks!
Linda Vanaga,
autores foto

 28. decembrī plkst. 19.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
nedēļas dievkalpojums
 31. decembrī plkst. 9.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Vecgada dienas dievkalpojums
 31. decembrī plkst. 10.00
Cesvaines katoļu baznīcā
1. svētdiena pēc Ziemassvētkiem. Vissvētākā
Sakramenta uzstādīšana un adorācija,
pateicības mise par aizejošo gadu
 31. decembrī plkst. 24.00
Cesvaines kultūras nama skvērā
JAUNĀ 2018. GADA SAGAIDĪŠANAS
SALŪTS
 1. janvārī no plkst. 00.30
Cesvaines kultūras namā
JAUNGADA NAKTS BALLE
Spēlēs mūziķis Gunārs no grupas „Kamēr
jauni”
Ieeja – 3 EUR
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30. novembra domes sēdē

Iedzīvotāju
ievērībai!
Valsts un pašvaldības
vienotajam klientu apkalpošanas centram (VPVKAC)
Cesvainē ir jauns tālruņa
numurs! Turpmāk, lai sazinātos ar klientu centra speciālistiem, aicinām zvanīt uz
tālruņa numuru 66954813.
Vēl arvien aktīvs ir arī domes
tālrunis 64852715, pa kuru
var sazināties gan ar klientu
centra speciālistiem, gan domes sekretariātu un administrācijas darbiniekiem.

* Apstiprināja nolikumu par pašvaldības gada budžeta sastādīšanu,
apstiprināšanu un izpildi.
* Atļāva 2100 euro ziedojumu ar
mērķi „Cesvaines pilij” izlietot Cesvaines pils mūziķu telpas griestu restaurācijai.
* Nolēma apdrošināt pašvaldības
iestāžu darbiniekus pret nelaimes gadījumiem, paredzot kopējo apdrošināšanas prēmiju ne vairāk kā 1300 euro.
* Nolēma izslēgt no Cesvaines
novada domes pamatlīdzekļu uzskaites: pagrabu Kārzdabā; no Cesvaines
internātpamatskolas pamatlīdzekļu
uzskaites: atskaņotāju „Hyundai”,
sintezatoru „Yamaha”, putekļu sūcēju „PAS”, veļas mazgājamo mašīnu
„PW9”, uztvērēju „Tom ONE XL
GPS”, televizoru „Vestel 2009SL”,
digitālo fotokameru „FinePix S1600”.
Iekārtas ir morāli un fiziski novecojušas, nedarbojas.
* Nolēma samazināt domē saimniecības pārziņa amata vienību no
1 slodzes uz 0,6 slodzēm ar 2018. gada
1. janvāri.
* Piekrita, ka Cesvaines Mūzi-

kas un mākslas skolā tiek izveidota remontstrādnieka amata vienība
(0,2 slodzes) ar 2018. gada 1. janvāri.
* Piekrita, ka Cesvaines kultūras
namā tiek izveidota remontstrādnieka
amata vienība (0,2 slodzes) ar minimālo mēnešalgu vienai slodzei ar
2018. gada 1. janvāri.
* Piekrita, ka Cesvaines vidusskola pārņem no internātpamatskolas apkopēja amata vienību (0,5 slodzes) ar
23. decembri.
* Piekrita, ka Cesvaines vidusskolā tiek izveidota dienesta viesnīcas
vadītāja amata vienība (0,25 slodzes)
ar 23. decembri.
* Piekrita, ka Cesvaines vidusskolā virtuves palīgstrādnieka amata vienībai maina nosaukumu uz „pavāra
palīgs” ar 2018. gada 1. janvāri.
* Piekrita, ka Cesvaines pirmskolā „Brīnumzeme” medmāsas
amata vienībai maina nosaukumu uz
„pirmsskolas iestāžu un skolu māsa”
ar 2018. gada 1. janvāri.
* Piekrita, ka Cesvaines sociālajā dienestā feldšera amata vienībai
maina nosaukumu uz „medmāsa” ar

2017. gada 1. decembri un mantziņa
vienībai – uz nosaukumu „veļas pārzinis” ar 2018. gada 1. janvāri.
* Piekrita, ka Cesvaines sociālajā
dienestā palīgstrādnieka amata vienībai samazina slodzi no 1 uz 0,5 ar
2018. gada 1. janvāri un izveido jaunu remontstrādnieka amata vienību
(0,5 slodzes) ar 2018. gada 1. janvāri.
* Apstiprināja amatu klasificēšanas rezultātus Cesvaines novada
domē, Cesvaines vidusskolā, Cesvaines pirmskolā „Brīnumzeme”, Cesvaines bibliotēkā, Cesvaines sociālajā
dienestā, Cesvaines novada bāriņtiesā, Cesvaines novada dzimtsarakstu
nodaļā, Cesvaines novada Kraukļu
bibliotēkā.
* Atļāva Cesvaines vidusskolas
direktoram Didzim Baunim un Cesvaines bibliotēkas vadītājai savienot
amatus ar deputāta amatu Cesvaines
novada domē, nodrošinot to, lai deputāta pienākumu veikšana netraucē
tiešo amata pienākumu pildīšanai.
* Atļāva domes priekšsēdētājam Vilnim Špatam savienot domes
priekšsēdētāja amatu ar Vidzemes

plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu.
* Atjaunoja īpašuma tiesības uz
bijušā Madonas apriņķa Cesvaines
pagasta īpašuma „Zelnieki Nr. 24F,
24Fa” zemes daļu, nosakot zemes daļai apgrūtinājumus.
* Noteica pašvaldības atbalsta
Ziemassvētkos apmēru: pirmsskolas
vecuma bērnam, kura deklarētā pamata dzīvesvieta ir Cesvaines novada
administratīvajā teritorijā un kurš neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, – 3,40 euro; pirmsskolas vecuma
bērnam, kurš apmeklē Cesvaines
pirmsskolas izglītības iestādi „Brīnumzeme”, – 3,40 euro; personai,
kuras deklarētā pamata dzīvesvieta
ir Cesvaines novada administratīvajā teritorijā un kura ir sasniegusi
90 gadu un vairāk gadu vecumu – līdz
10 euro; Cesvaines sociālā dienesta
sociālās aprūpes nodaļas klientam –
līdz 10 euro.
* Nolēma veikt cenu aptauju par
internāta ēkas Augusta Saulieša ielā 9
Cesvainē 1. stāva apkures sistēmas
nomaiņas darbu veikšanu.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 18
Cesvainē 2017. gada 24. novembrī (sēdes protokols Nr. 23, 6. §)

Saistošie noteikumi par pabalstu krīzes situācijā Cesvaines novadā

24. novembra
domes
ārkārtas sēdē
* Piekrita grozīt Cesvaines novada domes 2017. gada
15. jūnija domes sēdes Nr. 11
18.2. lēmumu par vidēja termiņa aizņēmumu (184 200 euro)
Valsts kasē. Līdzekļi tiks izmantoti līdzfinansētā projekta „Cesvaines pilsmuižas staļļu jumta
rekonstrukcija” īstenošanai, paredzot aizņēmumu izņemt līdz
2018. gada jūnijam; aizdevuma
atmaksas termiņš – 20 gadu.
* Piekrita, ka Cesvaines novada domei piederošajā ēkā, kas
atrodas nekustamajā īpašumā
Augusta Saulieša ielā 9 Cesvainē, SIA „Laba prakse” reģistrē
meitasuzņēmuma SIA „Laba
prakse Cesvaine” juridisko adresi.
* Piekrita, ka Viesītes vidusskolas mācību uzņēmums „GB
Games” uzņēmuma izveidotajā spēlē „Latvijas 100…” lieto
Cesvaines pilsētas ģerboni.
* Nodeva Cesvaines vidusskolas lietošanā un turējumā
vieglo pasažieru automašīnu
„Dacia Logan” ar reģistrācijas
numuru HD 9867.
* Komandēja domes izpilddirektoru Uģi Fjodorovu
braucienā uz Igauniju Latvijas
pašvaldību izpilddirektoru pieredzes apmaiņas braucienā no
2017. gada 26. novembra līdz
29. novembrim, apmaksājot
dienasnaudu, un noteica izpilddirektora prombūtnes laikā viņu
aizvietot domes labiekārtošanas
nodaļas vadītājai Ritmai Kļaviņai.
* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 18 „Saistošie noteikumi par pabalstu krīzes situācijā
Cesvaines novadā”.
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Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka pabalsta krīzes situācijā (turpmāk – pabalsts) apmēru, personas, kuras ir
tiesīgas saņemt šo pabalstu, pabalsta
izmaksas kārtību.
2. Saistošajos noteikumos lietoti
šādi termini:
2.1. krīzes situācija – Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
izpratnē;
2.2. pamatvajadzības – Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnē;
2.3. ģimene – personas, kurām ir
kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā
mājoklī.
3. Pabalstu ir tiesīga saņemt persona
(ģimene), kuras dzīvesvieta, nevis papildu norādītā adrese ir deklarēta Cesvaines novada administratīvajā teritorijā un kura pastāvīgi dzīvo Cesvaines
novada administratīvajā teritorijā, un
kura nonākusi krīzes situācijā.
4. Pabalstu katastrofas radītā krīzes
situācijā piešķir līdz valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas apmēram, ņemot vērā radīto zaudējumu
sekas un nepārsniedzot faktiskos izdevumus.
5. Pabalstu citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu radītā
krīzes situācijā, izņemot 4. punktā
noteikto, Cesvaines novada pašvaldības Cesvaines sociālais dienests (turpmāk – dienests) piešķir līdz 100 euro,
ņemot vērā radīto zaudējumu sekas un
nepārsniedzot faktiskos izdevumus.
6. Pabalstu var izmaksāt personai
(ģimenei) skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu, vai pārskaitot to pakalpojuma
sniedzējam.
7. Pabalstu piešķir dienests budžetā
paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
8. Pabalsta saņemšanai persona (ģimene) divu nedēļu laikā, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav
bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ,
no krīzes situācijas rašanās dienas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu
vai citu dokumentu, kas apliecina pabalsta pieprasītāja identitāti (izņemot
gadījumus, ja personai nav piešķirts
personas kods, personu apliecinošs

dokuments nav izsniegts vai ir zudis),
iesniedz dienestā:
8.1. rakstisku iesniegumu, norādot
krīzes situāciju, pamatvajadzību, kuru
tā nespēj nodrošināt, un vēlamo situācijas risinājumu;
8.2. citus attiecīgā pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.
9. Ģimenes vārdā iesniegumu paraksta pabalsta pieprasītājs visu ģimenes pilngadīgo locekļu vārdā.
10. Iesniedzot dienestā saistošo noteikumu 5. punktā minēto iesniegumu,
pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju iegūt
un izmantot to pašvaldības un valsts
datu reģistros pieejamo informāciju
par visiem ģimenes locekļiem, kas
nepieciešama lēmuma pieņemšanai
par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu
apstrādi elektroniskajā datubāzē pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā, kurā tiek uzglabāta
informācija par ģimenēm un atsevišķi
dzīvojošām personām piešķirtajiem
pabalstiem un atvieglojumiem.
11. Dienesta speciālisti pārbauda
ģimenes (personas) sniegtās ziņas vai
no fiziskām un juridiskām personām
saņemto informāciju par palīdzības
nepieciešamību, izvērtējot konkrēto
sociālo situāciju, iesniegtos dokumentus, pieprasot ziņas no valsts un
pašvaldības institūcijām, kā arī citām
juridiskajām un fiziskajām personām
un veicot dzīvesvietas pārbaudi, ja tas
nepieciešams.
12. Personas (ģimenes) dzīves apstākļu pārbaudē konstatētais tiek fiksēts dzīves apstākļu pārbaudes aktā,
kuru paraksta pabalsta pieprasītājs
vai viens no ģimenes pilngadīgajiem
locekļiem un speciālists, kurš veic
pārbaudi.
13. Ja persona (ģimene) atsakās vai
nenodrošina dienestam iespēju veikt
tās dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā, dienests var atteikt palīdzības
sniegšanu.
14. Pabalsta piešķiršanas nepieciešamību un nepieciešamā pabalsta apmēru izvērtē dienests, ņemot vērā:
14.1. apstākļus, kādos nonākusi
persona (ģimene), un to radītās sekas,
kā arī pabalsta pieprasītāja spēju, izmantojot savā rīcībā esošos materiā-
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los resursus, apmierināt savas pamatvajadzības;
14.2. speciālista darbam ar ģimenēm ar bērniem atzinumu par ģimeni,
kurā netiek nodrošinātas bērnu pamatvajadzības;
14.3. pabalsta pieprasītāja tiesības
pieprasīt apdrošināšanas atlīdzību.
15. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu pieņem dienests desmit darba
dienu laikā no iesnieguma un visu ne-

pieciešamo dokumentu saņemšanas.
16. Dienesta lēmumu var apstrīdēt
Cesvaines novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
17. Cesvaines novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
18. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2018. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētāja
1. vietniece Vēsma Nora

Cesvaines novada domes 2017. gada 24. novembra
saistošo noteikumu Nr. 18
„Saistošie noteikumi par pabalstu krīzes situācijā Cesvaines novadā”
paskaidrojuma raksts
Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Projekta satura
izklāsts

Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu
Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35. panta otrajā daļā norādīts, ka
pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai)
pabalstu krīzes situācijā. Likuma pārejas
noteikumu 32. punktā norādīts, ka pašvaldības
līdz saistošo noteikumu par pabalsta krīzes
situācijā apmēru un piešķiršanas kārtību spēkā
stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada
31. decembrim piemēro pašvaldības saistošos
noteikumus, kuros noteikts vienreizēja pabalsta
ārkārtas situācijā apmērs un tā piešķiršanas
kārtība. Cesvaines novada pašvaldībā nav saistošo
noteikumu par vienreizēja pabalsta ārkārtas
situācijā piešķiršanu, pabalstu ārkārtas situācijā
piešķir ar domes lēmumu.
Saistošie noteikumi nosaka pabalsta krīzes
situācijā apmēru, izmaksas kārtību un personas,
kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu. Saistošajos
noteikumos termini „krīzes situācija” un
„pamatvajadzības” lietoti atbilstoši Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
normām. Saistošajos noteikumos noteikta kārtībā,
kādā Cesvaines sociālajā dienestā iesniedzams
iesniegums un nepieciešamie dokumenti.
Plānotā ietekme uz pašvaldības budžetu nav
būtiska, izņemot gadījumus, kas var skart lielu
iedzīvotāju skaitu.
Nav attiecināms.

Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

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

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Domes priekšsēdētāja 1. vietniece Vēsma Nora

CFLA izsludina projektu atlasi par ES fondu atbalstu
jaunu produktu ieviešanai ražošanā
Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra (CFLA) izsludina atklātu
projektu iesniegumu atlasi Ekonomikas ministrijas sagatavotajā Eiropas Savienības (ES) fondu
programmā par Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) atbalstu
jaunu produktu ieviešanai ražošanā.
Projektu iesniegumu atlases otrajā
kārtā šim mērķim ir pieejams ERAF
finansējums vairāk nekā 34 miljonu
eiro apmērā.
Šīs ES fondu programmas
mērķis ir veicināt komersantu
produktivitātes un konkurētspējas
paaugstināšanu, izstrādājot un ieviešot ražošanā jaunus produktus
un tehnoloģijas, kā arī palielinot
privātā sektora ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijās
atbilstīgi viedās specializācijas
stratēģijai.
Projektu iesniegumu pieņemšana CFLA notiek no 2017. gada
21. novembra līdz 2018. gada
21. februārim. Projektu iesniedzēji

var būt komersanti vai atbilstīgas
lauksaimniecības vai mežsaimniecības kooperatīvās sabiedrības,
kuras plāno īstenot projektu viedās
specializācijas stratēģijas jomās
(RIS 3).
Atbalsts tiks piešķirts eksperimentālu tehnoloģiju izgatavošanai
vai iegādei, kā arī uzstādīšanai un
testēšanai reālā ražošanas vidē,
veicot saimniecisko darbību no
ceturtā līdz astotajam tehnoloģiju
gatavības līmenim. Programmas
ietvaros vismaz 20 % no eksperimentālās tehnoloģijas izmaksām
ir jāatbilst pētniecības un attīstības
izmaksām pilotrūpnīcās jeb izmēģinājuma ražotnēs, kuru galvenais
mērķis ir pētniecība un attīstība un
kuru izmantošana nav komerciāla
līdz projekta beigām. Ne vairāk kā
80 % no eksperimentālās tehnoloģijas komponentēm vai iekārtām būs
iespējams izvēlēties no tirgū jau nopērkamajām.
Par izsludināto projektu atlasi

papildu informāciju būs iespējams
gūt seminārā š. g. 15. decembrī,
pieteikšanās semināram – CFLA
mājaslapā.
Detalizēti projektu īstenošanas
nosacījumi ir pieejami Ministru
kabineta 10.05.2016. noteikumos
Nr. 293.
ERAF atbalsts projektu īstenošanai ir paredzēts plānošanas
dokumenta „Darbības program-

mas „Izaugsme un nodarbinātība”
1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa
„Palielināt privātā sektora investīcijas P & A” 1.2.1.4. pasākuma
„Atbalsts jaunu produktu ieviešanai
ražošanā”” 2. projektu iesniegumu
atlases kārtas ietvaros.
Ieva Luste,
CFLA sabiedrisko attiecību
speciāliste

Cesvaines novada dome – Zaļās izcilības balvas laureāte
6. decembrī Valsts vides dienests (VVD), turpinot pirms trim
gadiem sākto tradīciju, Nacionālajā
botāniskajā dārzā Salaspilī pasniedza apbalvojumu „Zaļās izcilības

Apbalvojums

balva”. Šogad izcilības balvu
saņēma 16 laureāti, un viens
no tiem – Cesvaines novada
dome.
Zaļās izcilības balva tiek
piešķirta uzņēmumiem un
pašvaldībām, kas visaugstākajā līmenī ievēro vides
aizsardzības normatīvo aktu
prasības, kā arī pēc savas iniciatīvas veic pasākumus, kas
samazina ietekmi uz vidi.
Pasākumā piedalījās vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs Kaspars
Gerhards un VVD ģenerāldirektore Inga Koļegova.
Šogad iekļaušanai VVD
veidotajā zaļajā sarakstā tika
vērtēti gan uzņēmumi, kas
ir A, B vai C kategorijas piesārņojošo darbību veicēji, gan
Domes pārstāvji Salaspilī pēc
uzņēmumi, kuri veic darbības
apbalvojuma saņemšanas
ar jonizējošā starojuma avotiem, gan pašvaldības.
Lai motivētu uzņēmējus ikdienā šanas principiem, pirmo reizi tika
strādāt un rīkoties pēc zaļās domā- pasniegta veicināšanas balva „Izai-

cinājums ceļā uz Zaļās izcilības
balvu”. Cesvaines novada domes
apbalvojumu Salaspilī saņēma domes priekšsēdētājs Vilnis Špats un
domes labiekārtošanas nodaļas vadītāja Ritma Kļaviņa.
Latvijas vides kvalitāte un ilgtspēja ir tieši atkarīga no atbildīgas
vides politikas īstenošanas uzņēmumos. Lai novērtētu uzņēmumu darbu vides jomā, VVD ir pilnveidojis
vērtēšanas kritērijus Zaļās izcilības
balvas ieguvēju noteikšanai un novērtējis piesārņojošo darbību veicējus valstī.
Cesvaines novada dome ir viens
no Zaļās izcilības balvas laureātiem
par vides aizsardzības normatīvo
aktu ievērošanu un pašiniciatīvu ietekmes uz vidi samazināšanā.
Prieks par padarīto, un lepojamies ar uzņēmīgiem cilvēkiem, kas
palīdzējuši iegūt šo apbalvojumu!
Linda Vanaga,
informācija no VVD materiāliem,
Viļņa Špata foto

Tikšanās ar spilgtākās debijas latviešu literatūrā 2017. gadā –
stāstu krājuma „Ledus apelsīns” – autori Daci Vīganti
24. novembra pēcpusdienā Cesvaines bibliotēkā viesojās rakstniece no Jūrmalas Dace Vīgante, kuras
stāstu krājums „Ledus apelsīns”
ir ieguvis Latvijas literatūras gada

balvu kategorijā „Spilgtākā debija
literatūrā”.
Tikšanās reizē Dace pastāstīja,
ka rakstīšana ir viņas aicinājums un
sapnis jau kopš bērnības, bet to pie-

Rakstniece uzrunā klātesošos

pildīt izdevies tikai nesen. Sekojot
savai sirdsbalsij, Dace iestājusies
Literārajā akadēmijā, sūtījusi stāstus kultūras un sabiedriskās domas
portālam „Satori”, piedalījusies
prozas lasījumos, līdz radošais veikums rezultējies krājumā „Ledus
apelsīns”. Jau vairāki desmiti mūsu
bibliotēkas lasītāju ir izlasījuši un
atzinīgi novērtējuši šo rakstnieces
grāmatu. Krājumā publicētie stāsti atspoguļo padomju laiku, tomēr
galvenais stāstos ir attiecības starp
cilvēkiem, viņu iekšējie pārdzīvojumi un drāmas. „Tajos visi tēli ir
savu iekšējo maigumu un siltumu
slēpjoši, neizrādoši, nepasakoši,
tādi kā ar ledus kārtiņu apkārt. Tādi
ledus apelsīni,” šādiem vārdiem
pati autore raksturo savus stāstus.
Tika runāts arī par citām sabiedrībā
aktuālām tēmām un norisēm. Rakst-

Cesvaines Ziņas

Savstarpējās sarunas neformālā
gaisotnē

Atbalstīs
lauku
tūrisma
tirgzinības
pasākumu
īstenošanu
Zemkopības ministrija (ZM)
ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumus valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanai
pasākuma „Sadarbība” ar lauku
tūrismu saistītu pakalpojumu attīstības apakšpasākumā, ko valdība apstiprināja 28. novembrī.
Atbalsta pretendenti var būt
sadarbības grupas, kuras veido
mazie ekonomikas dalībnieki jeb
sadarbības partneri, kas sniedz ar
lauku tūrismu saistītus pakalpojumus.
Atbalsta pasākuma mērķis ir
veicināt sadarbību starp mazajiem
lauku tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, attīstot un popularizējot
lauku tūrismu, lai radītu kopīgus
tūrisma pakalpojumus, īstenotu
tirgzinības pasākumus, tādējādi
palielinot un piesaistot ceļotāju un
tūristu interesi par sniegtajiem pakalpojumiem.
Sadarbības grupai būs jānoslēdz sadarbības līgums, kā arī
katram sadarbības partnerim jādod ieguldījums sadarbības projekta īstenošanā, daloties projekta
riskā un rezultātos. Katram sadarbības partnerim projekta īstenošanā būs arī savas attiecināmās
izmaksas.
Plānošanas periodā kopējā
attiecināmo izmaksu summa vienam projektam nedrīkstēs pārsniegt 150 000 eiro (ievērojot de
minimis nosacījumus). Atbalsta
intensitāte – 80 % no attiecināmajām izmaksām.
Atbalsta pretendenti varēs saņemt starpposma maksājumu par
projektu daļas īstenošanu, ne biežāk kā vienu reizi ceturksnī Lauku
atbalsta dienestā iesniedzot maksājuma pieprasījumu par projektā
īstenotajām darbībām.
Noteikumi „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība pasākuma „Sadarbība”
16.3. apakšpasākumā „Atbalsts
lauku tūrisma attīstības veicināšanai” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” ir stājušies
spēkā, un tos var iepazīt Ministru
kabineta mājaslapā.
Rūta Rudzīte,
ZM sabiedrisko attiecību
speciāliste

niecei ir padomā izdot jaunu stāstu
krājumu, un ar vienu no stāstiem
viņa iepazīstināja mūs – bibliotēkā
sanākušos klausītājus.
Pasākums noslēdzās ar savstarpējām sarunām patīkamā gaisotnē.
Agrita Korneta,
Agritas Kornetas un
Daces Vīgantes foto
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Atskatoties uz svētku nedēļu Cesvaines novadā
Veselības
projekta pirmā
gada pasākumi
noslēgušies
13. decembrī noslēdzās visi projekta „Veselai un laimīgai ģimenei
Cesvaines novadā” šāgada pasākumi, tāpēc vēlos apkopot paveikto.
2017. gadā esam piedalījušies
divos slimību profilakses pasākumos: nodarbībās „Bērnu emocionālā audzināšana” un seminārā
„Kustību nozīme sirds un asinsvadu
slimību profilaksē”. Kopā piedalījās
55 dalībnieki: 49 sievietes un 6 vīrieši.
Notika šādi veselības veicināšanas pasākumi: orientēšanās sacensības jūnijā un oktobrī, divu
dienu volejbola turnīri jūnijā un
augustā, strītbola sacensības jūlijā,
36 skriešanas nodarbības, fizioterapijas nodarbības, ģimeņu sporta
diena augustā un semināri „Veselīgu un garšīgu pārtikas palīdzības
pakās iekļauto ēdienu pagatavošana” un „Veselīgs uzturs un liekā
svara problēmas”. Kopā veselības
veicināšanas pasākumos piedalījās
118 sievietes un 87 vīrieši. Pasākumos pavisam piedalījās 213 dalībnieki, jo vairāki cilvēki piedalījās
gan slimību profilakses pasākumos,
gan veselības veicināšanas pasākumos. Vēl 26 cilvēki nebija norādījuši pilnu personas kodu, tāpēc netika ieskaitīti kā dalībnieki. Paldies
visiem, kas atnāca uz pasākumiem!
Ceru, ka nākamajā gadā dalībnieku
būs vēl vairāk.
Šis gads bija vairāk kā ieskrējiena periods, kurā pakāpeniski
sapratām, kā notiek pasākumi, kā
ir iesniedzamas atskaites utt. Nākamajos gados noteikti būs vieglāk.
Vēlos pateikties visiem projekta
pasākumu vadītājiem: Indrai Dičai,
Judītei Mihejenko, Ilvijai un Raivim Kecko, Marinai Zutei, Kristīnei
Čačkai, Ritai Turkinai, Kristai Kupčai un Dzintaram Tonnim. Ceru uz
sadarbību arī nākamajā gadā. Paldies internātskolas meitenēm Asjai,
Ilzei un Intrai, kuras nodrošināja
mums iekļūšanu internātskolā!
Jau janvāra sākumā sāksies cenu
aptaujas nākamā gada pasākumiem.
Priecīgus Ziemassvētkus un veselīgu jauno gadu!
Sandra Briede,
projekta „Veselai un laimīgai
ģimenei Cesvaines novadā”
vadītāja

Ir ierasts, ka novembris ik gadu
ir patriotu mēnesis. Lāčplēša dienā
pasakāmies visiem karavīriem, kuri,
cīnoties par Latvijas neatkarību un
brīvību, atdevuši pašu dārgāko –
dzīvību. Domās esam kopā ar tiem
un pārdzīvojam par tiem, kuri arī
šobrīd piedalās militārajās misijās
visā pasaulē. Pieminot viņu drosmi,
gribasspēku un tēvzemes mīlestību,
iededzam sveces piemiņas vietās un
arī savās mājās, ienesot sirdīs mīlestību pret savu zemi, cieņu pret kaujās kritušajiem un uzticību brīvai
valstij. Šajā gadā Cesvainē atklājām
piemiņas vietu – stēlu Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieriem, kuri ir dzimuši
Cesvaines novadā. Stēla tika iesvētīta un kalpos par vietu, kur ik gadu
pulcēties Lāčplēša dienā.
18. novembris ir svētku diena,
kurā lepojamies ar tiem iedzīvotājiem, kuru ikdienas darbi un stiprā
griba spēcina mūsu valsti. Šajā gadā
Cesvaines novada domes apbalvojumu saņēma deviņi darbīgi, pašaizliedzīgi un nesavtīgi iedzīvotāji.
Cesvaines novadā saskaņā ar nolikumu ir trīs apbalvojuma veidi:
medaļa par īpašiem nopelniem novada labā; atzinības raksts par mūža
ieguldījumu un (vai) nozīmīgiem
sasniegumiem dažādās tautsaimniecības jomās; pateicība par atzīstamu
ieguldījumu sabiedriskajā vai profesionālajā jomā. Šā gada 18. novembrī tika pasniegti pieci atzinības
raksti un četras pateicības.

1. pakāpes pašvaldības apbalvojumu „Cesvaines novada domes atzinības raksts” piešķīra: divkārtējai
Eiropas adīšanas čempionei, aizrautīgai rokdarbniecei Vandai Podiņai
par sasniegumiem kultūras jomā un
Cesvaines novada popularizēšanā;
ilggadējam Cesvaines vidusskolas
mājturības un tehnoloģiju skolotājam un autoapmācības meistaram
Jānim Galejam par ieguldījumu un
sasniegumiem izglītības jomā Cesvaines novadā; ilggadējai šuvējai
Lidijai Beitānei par mūža ieguldījumu sadzīves pakalpojumu jomā;
bijušajai Cesvaines vidusskolas ķīmijas skolotājai Jūsmai Lindei par
mūža ieguldījumu izglītības jomā;
ilggadējam Cesvaines vidusskolas
skolotājam un nozīmīgam Cesvaines kultūras dzīves dalībniekam
Imantam Kozulam par mūža ieguldījumu izglītības un kultūras jomā,
Cesvaines novada popularizēšanā.
2. pakāpes pašvaldības apbalvojumu „Cesvaines novada domes
pateicība” piešķīra: Cesvaines sociālā dienesta sociālās aprūpes nodaļas darbiniecei Inesei Šapkovskai
par atzīstamu ieguldījumu profesionālajā jomā; Cesvaines novada
labiekārtošanas nodaļas darbiniekam Jānim Āboliņam par atzīstamu
ieguldījumu profesionālajā jomā;
ilggadējai Cesvaines internātpamatskolas skolotājai Ilzei Baierei
par atzīstamu ieguldījumu izglītības
jomā; zobārstniecības uzņēmumam

Cesvainē SIA „AL Denta” par ieguldījumu veselības aizsardzības
jomā Cesvaines novadā.
Cesvainē 18. novembra pēcpusdienā iedzīvotāji un pilsētas viesi
pulcējās Cesvaines vidusskolas aulā,
lai sveiktu apbalvotos un kopīgi
svinētu Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienu. Kā uzsvēra
Cesvaines novada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats savā svētku uzrunā svinīgajā pasākumā, deputāti vai
piecu cilvēku grupas kandidātus apbalvojumiem var pieteikt visu gadu,
ne tikai svētku laikā, lai gan apbalvojumu pasniegšana, kā ierasts,
notiek valsts svētku laikā. Domes
priekšsēdētājs arī aicināja visus klātesošos rūpēties gan par savu pagalmu, gan par kopējo, visiem pieejamo
vidi ne tikai svētkos, bet arī ikdienā.
Vilnis Špats aicināja kritiski izvērtēt
publiskajā telpā izskanošo informāciju un neticēt visam, kas tiek pausts,
uzsverot, ka liela nozīme ir pašaizliedzīgiem, godīgiem tautas pārstāvjiem, kas vada valsti.
Valsts svētku koncerta „Ar lepnumu par savu novadu – par Latviju” ieskaņā tika pasniegti pašvaldības apbalvojumi visiem deviņiem
apbalvotajiem, pēc tam klātesošos
ar skanīgām balsīm un patriotiskām
dziesmām priecēja Cesvaines kultūras nama jauktais koris „Cesvaine”
(diriģente Ija Voiniča). Koncertā
izskanēja skaņdarbi Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu

Priekšsēdētājs uzrunā svinīgā pasākuma dalībniekus

Uzstājas jauniešu tautas deju kolektīvs

Koru sadziedāšanās „Atver sirdi gaismai…” Cesvainē
Ir daudz pie debesīm zvaigžņu,
Un katra savādi mirdz;
Ir daudz uz pasaules ļaužu,
Un katram – savāda sirds.
Jānis Poruks
Skaistajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā Cesvainē satikās četras
kuplas saimes – jauktais koris „Līgatne” (diriģents Mārcis Katajs),
jauktais koris „Cesvaine” (diriģente

Ija Voiniča), vīru koris „Gaiziņš”
(diriģente Rita Briņķe), vīru koris
„Ozols” (diriģents Guntis Galiņš).
Jauktā kora „Cesvaine” diriģente
Ija Voiniča sacīja, ka diriģenti savā
ziņā ir improvizatori, tāpēc pasākumā piedalījās improvizācijas teātra
grupa „Speeele” no Madonas. Visi
kopā mēģinājām atvērt sirdi gaismai un uzburt Ziemassvētku noska-

ņu tiem, kuri to vēl nebija notvēruši,
un pastiprināt tiem, kuri jau kādu
laiku viļņojās svētku noskaņās.
Katrs koris klausītājus priecēja
un līdz sirds dziļumiem aizkustināja ar dziesmām par ticību, cerību
un mīlestību. Pēc koncerta kultūras
nama zālē visi koru dalībnieki metās deju un dziesmu virpulī.
Ziemassvētku gaidīšanas laiks

Bibliotēkas
aicinājums

Aicinām visus, pie kuriem
ir aizkavējušās Cesvaines
bibliotēkas grāmatas, tās
atnest. No 18. decembra līdz
6. janvārim kavējuma nauda
nebūs jāmaksā!
Bibliotēkas administrācija

Kopkoris koncerta noslēgumā
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un skolotāju izpildījumā, bet ar skaļām pūšaminstrumentu skaņām aulu
pieskandināja Cesvaines pūtēju orķestris (diriģents Oļģerts Ozols).
Raitu dejas soli rādīja gan jaunākās,
gan vecākās paaudzes dejotāji –
Cesvaines vidusskolas tautas deju
kolektīvs „Sprīdītis” (vadītājs Jānis
Šķēle) un Cesvaines kultūras nama
dāmu deju grupa „Kamenes” (vadītāja Marika Šķēle).
Visam pasākumam caurvijošais
elements bija Latvijas bagātība –
meži un koki. Latvija var lepoties
ar savu mežu skaistumu un lielumu,
un, lai to aplūkotu, nav tālu jāmeklē – daudz skaistu dižkoku un mežu
varam redzēt tepat, tuvumā, tādēļ
koncertā tika īpaši izcelti Cesvaines
novada dižkoki. Tika atminētas senču paražas, stādot dažādus kokus –
ozolus, liepas, ābeles – savu māju
tuvumā.
Latvijas lepnums ir cilvēki, kuri
savu dzimtas vēsturi nākamajām
paaudzēm nodod, veidojot dzimtas
koku. Arī Latvijas valstij ir savs
dzimtas koks ar dziļām, spēcīgām
un nesaraujamām saknēm, ar resnu stumbru nu jau 99 kārtās, kā arī
lielu, plašu zaru vainagu, kas savus
putnus sauc atgriezties un uz mūžiem palikt dzīvot šeit, Latvijā. Svinēsim svētkus, gaidot Latvijas simtgadību, un priecāsimies par ikvienu,
kurš atgriežas mājās, Latvijā!
Linda Vanaga,
autores foto
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ir skaists, izbaudiet to! Piepildiet
savas mājas ar mīlestību un piparkūku smaržu, kopā ar ģimeni vai
draugiem pārsteidziet meža zvērus,
izrotājot kādu eglīti ar burkāniem un
āboliem, notveriet Ziemassvētku izjūtu Cesvainē!
Rūta Putniņa,
Krišjāņa Pulksteņa foto

Atklāta Cesvaines vidusskolas sporta zāle
2017. gada 8. decembris ir
ierakstīts Cesvaines vēsturē –
izsapņotā, izlolotā un ļoti ilgi
gaidītā Cesvaines vidusskolas
sporta zāle ir nodota ekspluatācijā un atklāta!
2017. gada 23. martā Cesvaines novada pašvaldībā tika
parakstīts līgums par sporta zāles Cesvainē, Madonas ielā 1,
būvprojekta izstrādi, būvniecību
un autoruzraudzību, bet nu, nedaudz vairāk kā pusgadu vēlāk,
redzam pabeigtu sporta zāli.
Publiskā iepirkuma rezultātā par labāko pretendentu tika
atzīta Aizkraukles SIA „RRKP
būve”, kas veica projektēšanas
darbus un arī sporta zāles būvniecību. Lai gan objektu iesākumā bija paredzēts pabeigt
līdz 29. septembrim, šā gada
nelabvēlīgie laikapstākļi ietekmēja darbu gaitu, kā rezultātā
būvnieks lūdza pagarināt darbu

izpildes termiņu. Sporta zāles
būvniecībai neizdevās piesaistīt Eiropas fondu finansējumu,
tādēļ projekta īstenošanai pašvaldībai nācās ņemt aizdevumu
Valsts kasē.
8. decembrī sporta zālē uz
oficiālo atklāšanu pulcējās gan
tuvāki, gan tālāki viesi. Ar savu
ierašanos klātesošos pagodināja
izglītības un zinātnes ministrs
Kārlis Šadurskis, kurš Cesvainē
viesojās jau 2016. gada nogalē,
kad aplūkoja veco sporta halli un
novērtēja tālaika situāciju. Viņš
simboliski parakstījās uz basketbola bumbas, ko dāvināja
Cesvaines
vidusskolai. Ar apsveikumiem
Cesvainē bija
ieradušies gan
viesi no kaimiņu novadiem,
gan vietējie sporta

u
vētk

S

a

kūk

Atklāšanas lenti pārgrieza Cesvaines vidusskolas direktors Didzis Baunis (no kreisās), izglītības un zinātnes
ministrs Kārlis Šadurskis, Cesvaines novada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats un
SIA „RRKP būve” pārstāvis Aigars Kalniņš

Izglītības un zinātnes ministrs
Kārlis Šadurskis sveic klātesošos

Vārds SIA „RRKP būve” valdes
loceklim Aigaram Kalniņam

dzīves aktīvisti. Sportiskus un
muzikālus priekšnesumus klātesošajiem bija sagatavojuši vidusskolas audzēkņi.
Lielu artavu ir ieguldījuši
Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes
pārstāvji, novada pašvaldības
darbinieki un domes deputāti,
kuru vadībā tika lemts par projekta īstenošanu. Lai sporta zāle
būtu tāda, kādu šodien mēs to redzam, neapšaubāmi lielu darbu
ir paveikusi šā projekta vadītāja

Skolēnu sportiskais priekšnesums

Sarma Kurme. Klātesošos apsveicot uzrunāja arī novada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats,
ieskicējot vidusskolas un sporta
zāles attīstību, par atmiņu vidusskolai dāvinot foto no sporta
zāles būvniecības gaitas. Viesi ar
sveicieniem bija ieradušies arī
no Cesvaines sadraudzības pilsētas Igaunijā Merjamā.
Jauna sporta zāle Cesvainē
bija nepieciešama, lai uzlabotu
Cesvaines novada sporta jomas
organizāciju, paplašinātu mate-

riālo bāzi un attīstītu sporta dzīvi novadā. Vecā sporta halle ir
morāli un fiziski novecojusi, tā
atrodas tālu no vidusskolas, kas
apgrūtina mācību darba organizāciju, bet kopš pagājušās nedēļas bērniem ir iespēja pilnvērtīgi
iesaistīties sporta nodarbībās.
Lai sporta zāle pulcē visus
sportot gribošos cesvainiešus un
viesus ilgus gadus!
Linda Vanaga,
autores foto

Muzikāla apdziedāšana

Krāsaino graudu mandalu pēcpusdiena pirmskolā „Brīnumzeme”
8. decembrī Labklājības ministrijas akcijas „Maziem mirkļiem ir liela nozīme” ietvaros
pirmskolas „Brīnumzeme” vecāku padomes pārstāves Agnese
Sidorenko un Jana Zāģere aicināja bērnus un viņu vecākus uz
radošo pēcpusdienu. Kopā ar
bērniem tika veidotas krāsainas
graudu mandalas.

Liels paldies tiem vecākiem,
kas atnāca un atrada laiku, lai
darbotos kopīgi ar savu bērnu!
PII „Brīnumzeme”
vecāku padome,
foto no padomes arhīva
Radošo nodarbju dalībnieki –
bērni un viņu vecāki

Cesvaines Ziņas
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Cesvainiete
cīnās tālāk
Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) dalībnieku sapulcē
šā gada 5. decembrī tika nosaukts LOV sastāvs 2018. gadam vasaras sporta veidos.
LOV 2018. gada komandu
sastāvā tika iekļauti 73 atlēti
16 sporta veidos. Ar atsevišķu
LOV valdes lēmumu ar individuāliem nosacījumiem tika iekļauti vēl 10 sportisti.
LOV valdes priekšsēdētājs
Einars Fogelis atzīst: „Šogad
sportistu sasniegtie rezultāti ir
augstāki nekā pagājušajā gadā,
tāpēc lielāks ir LOV sastāvs.
Šajā gadā uzsākām vairākas
jaunas lietas – uzlabojām LOV
sadarbības līgumus, iestrādājot
individuālus nosacījumus atlētiem, kā arī ieguldījām lielāku finansējumu tā apkalpojošā
personāla komandējumos, kas
palīdzēja sportistiem nometnēs
un sacensībās. Gandarījums, ka
tas viss ir nesis rezultātus.”
Varam lepoties un jau tagad
vēlēt veiksmi un izdošanos cesvainietei Kristīnei Vīčai, kura ir
viena no 26 sportistiem Latvijas Olimpiskās vienības B sastāvā. Kristīne cīnīsies (un to
var teikt vārda vistiešākajā nozīmē) karatē. Lai sportisti vada
veiksme, kā arī pietiek spēka
visos sagatavošanās turnīros!

Pretī jaunajam gadam un „Cesvaines grāmatai”
Paldies par idejām un ierosinājumiem, ko saņemam! Rit gada
tumšākais laiks, un ir jūtams, ka
cesvainieši pārskata savus albumus, atmiņā pārcilā darba un ģimenes notikumus. Paldies Daigai
Pinkai, Ainai Šveicei, Annai Aveniņai, Solveigai Stafeckai, Ievai
Markausai, Mārai Lejniecei, Antrai
Graudupei, Zilgmai Turkinai, Kristīnei Aumelei, Maijai Skopānei,
Mildai Kļaviņai, Mētrai un Oļģertam Ozoliem, Pāvilam Grēniņam,
Veltai Kalniņai, Dacei Zvirgzdiņai,
Baibai Pūriņai, Selgai Leimanei,
Daigai Matrozei par ieteikumiem,
iecerēm, pieteiktiem vai pabeigtiem pētījumiem!
Cesvaines vidusskolas absolvente medicīnas studente Rita Turkina apkopos Cesvaines veselības
aprūpes vēsturi. Lūdzam būt atsaucīgiem, palīdzēt, dalīties atmiņās!
Māra Evardsone ir iesniegusi

Mirdzas Vīcupes dzīvesstāstu. Sirsnīgs paldies!
Lūgums atsaukties, ja zināt ko
par Cesvainē dzimušo šahistu Igoru
Ždanovu (27.07.1920.–25.12.1996.
Rīgā). Mazliet informācijas par
viņu ir internetā pieejamajā „Vikipēdijā”, taču tā ir skopa.
Latvijas Okupācijas muzeja
darbiniece Inga Vilcāne mūsu pusē
meklē savas dzimtas pavedienus.
Viņa lūdz atsaukties, ja cilvēkiem ir
kādi atmiņu stāsti, fotogrāfijas par
viņas vecvecvecākiem Annu Kažmeri (dzimusi Rīdūze, 1861–1949),
Jāni Kažmeru (1835–1948) un vēl
arī par Zelmu Gulbi, kura gājusi
bojā ~1951. gadā no čekas rokaspuišiem, tā vismaz tika stāstījusi Ingas vecmāmiņa. Inga raksta: „Zelma Gulbe apglabāta blakus maniem
vecvecvecākiem Cesvaines vecajos
Ķinderu kapos. Vēl ir tāda lieta,
ka es gatavojos izstrādāt maģistra

darbu tiesību zinātnē. Mans izvēlētais temats ir „Kultūras pieminekļu iznīcināšana Latvijā 1945.–
1991. gadā”. Varbūt cesvainieši
atceras par šādiem kultūras pieminekļu (arī baznīcu) iznīcināšanas
gadījumiem Cesvainē vai Madonas
novadā? Kā es šādas cesvainiešu atmiņas varētu iegūt?” Palīdzēsim Ingai! Zvaniet vai rakstiet, jūsu stāstus nodosim Ingai vai iedosim jums
viņas kontaktinformāciju.
Kā jau rakstīju iepriekš, Maija
Vilcāne ir iesniegusi 50. gadu fotogrāfijas, kurās attēlotas Cesvaines
ēkas un Kārzdabas skola, kā arī skolēni un skolotāji. Šoreiz publicējam
Kārzdabas skolā uzņemtos foto, cerot uz lasītāju komentāriem par attēlotajiem notikumiem un personām.
Palīdzēt tapt mūsu nākamajai grāmatai var, arī ziedojot līdzekļus: ar pārskaitījumu – AS „SEB banka”, konts

LV20 UNLA 0030 9007 0000 6,
norāde „Ziedojums Cesvaines grāmatai”; ziedojumus var pārskaitīt
arī no Latvijas Pasta bankas uz jau
minēto „SEB bankas” kontu; skaidrā naudā, saņemot pretī kvīti (zvanīt
29432776). Paldies par ziedojumu
Vijai Kālei!
Par visām idejām un ieteikumiem, kā arī jau gataviem materiāliem, lūdzu, zvaniet (29432776)
vai rakstiet (ckvb@inbox.lv, sanita.
dabolina@inbox.lv)! Ja jums nav
neviena, kas atmiņu stāstījumu
pārraksta datorrakstā, droši sūtiet
pa pastu Sanitai Dāboliņai Krasta
ielā 3–7 Cesvainē, LV-4871. Ļoti
gaidām!
Gaišu svētku laiku un svētīgu
jauno gadu, visiem kopā veidojot
savu grāmatu! Lai top!
Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

Saskaņā ar LOV
informāciju sagatavoja
Linda Vanaga

Cesvaines
pirmskola
„Brīnumzeme”
saka paldies…
Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme” kolektīvs saka paldies par radīto svētku noskaņu
un atbalstu iestādes 45 gadu
jubilejā: Cesvaines novada domes priekšsēdētājam Vilnim
Špatam ar kolektīvu, AS „Cesvaines piens” valdes priekšsēdētājai Dzintrai Simsonei
ar kolektīvu, AS „Lazdonas
piensaimnieks”
kolektīvam,
SIA „Cesvaines vīns” kolektīvam, Cesvaines vidusskolas
ēdināšanas nodaļai, vadītājai
Ivetai Aveniņai, medmāsai Baibai Briedei (īpašs paldies mūsu
bijušajām darbiniecēm – pavārēm Elgai Liepiņai, Maijai
Romanovai, Ilzei Gutānei!),
Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolai un direktorei Intai Stienei, uzņēmējai Martai Kupčai.
Paldies audzēkņu vecākiem
un darbiniekiem par līdzdalību
izstādes tapšanā – tajā kavējāmies atmiņās par iestādi no
pirmsākumiem līdz mūsdienām.
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Norisinājušās telpu strītbola sacensības Cesvainē

25. novembrī Cesvaines sporta hallē norisinājās telpu strītbola
sacensības jauniešiem (16+) un vīriešu komandām. Rezultātā 3. vieta
komandai no Madonas „Fake taxi”
(spēlētāji: Gints Vizāns, Lauris Feldmanis un Kristers Rosmanis), 2. vieta
Cesvaines komandai „Knapi” (spēlētāji: Artis Bahvalovs, Raivis Kampāns, Edgars Arsentjevs un Kristofers Praškevičs). Spēcīgākie un
veiksmīgākie spēlētāji – Reinis Mellis, Pēteris Putniņš un Raivis Kecko
komandā „Šketi” – izcīnīja 1. vietu.
Spēļu starplaikos norisinājās arī
trīspunktu metienu konkurss, kur
precīzākais izrādījās Kristers Rosmanis, izcīnot trīspunktu metienu
snaipera kausu. Šīs bija vienas no
pēdējām sacensībām, kas norisinājās Cesvaines vecajā sporta hallē.
Nākamajos sporta pasākumos tiksimies Cesvaines vidusskolas jaunajā
sporta zālē!
Ilvija Kecko,
foto no autores arhīva

Sacensību laureāti
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Pieteikumu
laulības
reģistrācijai būs
iespējams
iesniegt arī
elektroniski

Pirmskolai „Brīnumzeme” – 45
Novembra nogalē ir ierasts
svinēt Latvijas valsts svētkus,
bet šajā gadā 18. novembris nesa
īpašu svētku izjūtu arī pirmsskolas izglītības iestādē „Brīnumzeme” – bērnudārzs svinēja 45 gadu
pastāvēšanas gadadienu.
Pirmskolas lepnums ir aktīvi,
darboties griboši un radoši bērni,
tādēļ tieši viņi bija tie, kuri ar skanīgām dziesmām priecēja klātesošos.
Šāda kopābūšana pulcēja ne vien
pašreizējos pirmskolas darbiniekus, bet arī visus tos, kuri agrāk ir
strādājuši šajā iestādē. Uz kopēju
vakarēšanu pulcējās draugi no Cesvaines iestādēm, labprāt sveicot
„Brīnumzemes” kolektīvu un kopā
ar jubilāriem svinot šos skaistos
svētkus.
Jau ilgus gadus pirmskolas kolektīvam ir izveidojusies cieša draudzība ar Lubānas vokālo ansambli
„Naktsputni” (vadītāja Rudīte Kolāte), kas ne pirmo reizi viesojās

pirmskolas „Brīnumzeme” svinībās.
Pirmskolas „Brīnumzeme” vadītāja Skaidrīte Aveniņa gremdējās
pirmskolas vēsturē, minot zīmīgākās personas, kas ir devušas ieguldījumu pirmskolas attīstībā. Vakara
gaitā pirmskolas skolotājas izspēlēja etīdes, kas ataino skolas attīstību
vairākās desmitgadēs. Pašvaldības
vadītājs Vilnis Špats apsveikumā
priecājās par pirmsskolas izglītības
iestādes veiksmīgo darbu, vēlot tikpat veiksmīgi attīstīties un audzināt
bērnus. Pašvaldība pirmskolai dāvināja vienas dienas apmaksātu ekskursiju pa Latviju, un to „Brīnumzemes” kolektīvs varēs izmantot
sev ērtā laikā un vēlamajā maršrutā.
Lai veiksmīgi turpmākie darba
gadi un daudz atraktīvu, dzīvespriecīgu un radošu bērnu, kurus skolot
viņu dzīves pirmajos soļos!
Linda Vanaga,
autores foto

Domes priekšsēdētājs sveic „Brīnumzemi” jubilejā

Grāmatu tilts starp Cesvaini un Siguldu
Bagāts ir tas, kam ir daudz atmiņu. Prozas un dzejas darbu autors
Juris Sārnis pilnīgi noteikti var lepoties ar bagātīgu dzīves pieredzi,
ar kuru viņš labprāt dalās stāstos.
Tiltu starp Cesvaini un Siguldu Juris, būdams pēc profesijas celtnieks,
ir uzcēlis ar saviem stāstiem un dzejoļiem. Juris Sārnis ir dzimis Cesvaines novadā, šobrīd dzīvo Siguldā, bet dzīves laikā ir izceļojis gan
tuvākas, gan tālākas vietas pasaulē.
Šā gada 9. decembrī Siguldā varējām būt klāt brīnišķīgā brīdī, kad
ar divu grāmatu atvēršanas svētkiem
tika svinēta Jura Sārņa 85. jubileja.
Pirmā grāmata tika atklāta Siguldas
pensionāru biedrības „Namiņā”.
Grāmatā „No Cesvaines līdz Siguldai” apkopotos pārdomu mirkļus
varējām ieraudzīt un sataustīt papīra formā. Grāmatā ir ne tikai autora
literārie darbi, bet tā ir papildināta
ar Sanitas Dāboliņas Cesvaines un
Pētera Veģa Siguldas fotogrāfijām.
Pats autors labprāt dalījās atmiņās
un stāstos par pieredzēto, atbildot
uz klātesošo jautājumiem. Kā Juris

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas bērni – grāmatas ilustrāciju autori – kopā ar tekstu autoru un redaktori

Jubilārs Juris Sārnis (no kreisās) un grāmatu redaktore
Sanita Dāboliņa grāmatas atvēršanā „Namiņā”

saka, viņš raksta tikai to, ko pats ir
pieredzējis, savos stāstos to atdzīvinot. Autoru sveica arī spalvasbrālis – žurnālists un grāmatu autors
Aivars Berķis.
Jurim Sārnim piemīt īpaša prasme aizraut ne tikai lielos, bet arī
mazos lasītājus, ko labi pierāda otrā
šajā dienā atvērtā grāmata. Pēcpusdienā Siguldas Mākslu skolā „Baltais flīģelis” pulcējās ne tikai autors
un grāmatu izdevēja Cesvaines
kultūras veicināšanas biedrības pārstāvji, bet arī Cesvaines un Siguldas
mākslas skolu bērni. Šie bērni vistiešākajā veidā piedalījās grāmatas
tapšanā – viņu darbi ir autora rakstīto stāstu, teiku un pasaku ilustrācijas. Grāmata „Reiz… un tagad” ir
ne tikai lasāma, bet arī krāsojama,
un tas ļauj radoši izpausties pēc
savām vēlmēm. Katrs mākslinieks
saņēma dāvanā savu īpašo grāmatas eksemplāru. Grāmatu atklāšanas
svētki noslēdzās ar kopīgu koncerta
apmeklējumu „Baltajā flīģelī”.
Pavisam Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība ir izdevusi pie-
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cas Jura Sārņa grāmatas. Ir iecerēts,
ka nākamā gada pirmajā pusē autors
viesosies Cesvainē.
Vēlam autoram stipru veselību
un spēku, lai taptu vēl daudzas atmiņu stāstu grāmatas!
Linda Vanaga,
autores foto
Juris Sārnis
Cesvainei
Dus pilsēta svētajā kalnā,
Eņģeļi sargā tās mieru.
Pilsētā vecā un jaunā
Dievs sargā mazu un lielu.
Zili balts vakars pār pilsētu klājas…
Cesvaine, Cesvaine mana!
Atkal pēc gadiem esmu es mājās,
Svētvakars, baznīcu zvani zvana.
Cesvaine, pilsēta gaišā,
Cauri gadsimtiem svētums tev nāk.
Kā pasakā zaļā un skaistā
Siržu ugunis iedegties sāk.

5. decembrī Ministru kabinets
atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kurā ir paredzēta iespēja pilngadīgiem Latvijas
pilsoņiem un pilngadīgiem Latvijas
nepilsoņiem laulības noslēgšanas iesniegumu dzimtsarakstu nodaļās iesniegt arī elektroniski. Likumprojekta mērķis ir atvieglot un vienkāršot
iesniegumu iesniegšanas kārtību, kā
arī veicināt ātrāku un ērtāku saziņu
starp dzimtsarakstu nodaļu un privātpersonu.
Laulības noslēgšanas iesniegumu, kurš ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu,
varēs nosūtīt uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, elektronisko adresi. Tādējādi personām
būs iespēja iesniegumu iesniegt uzreiz izvēlētajā dzimtsarakstu nodaļā.
Noteiktais regulējums atvieglos
iesnieguma iesniegšanas kārtību personām, kuras nevar ierasties dzimtsarakstu nodaļā klātienē (piemēram,
persona dzīvo un strādā ārvalstīs,
dzimtsarakstu nodaļas noteiktā darba laika dēļ, personas darba specifikas dēļ). Tagad iesniegumu personas
varēs iesniegt jebkurā izdevīgā laikā.
Turpmāk noteiktais regulējums
attieksies tikai uz pilngadīgiem Latvijas pilsoņiem un pilngadīgiem Latvijas nepilsoņiem, par kuriem ziņas
ir iekļautas iedzīvotāju reģistrā. Papildu dokumenti nebūs jāiesniedz, ja
iedzīvotāju reģistrā un iesniegumā
norādītā informācija sakrīt. Ja ziņas
iesniegumā nesakritīs ar ziņām iedzīvotāju reģistrā, personām būs jāvēršas dzimtsarakstu nodaļā un personīgi jāuzrāda pretrunu izskaidrošanai
nepieciešamie dokumenti.
Projektā ietvertais regulējums
neattieksies uz:
1) ārzemniekiem, jo ārvalsts
pilsonim, kurš vēlas noslēgt laulību dzimtsarakstu nodaļā Latvijā, ir
jāiesniedz papildu dokumenti, kuru
saturs, autentiskums ir pārbaudāms
tikai klātienē, uzrādot dokumentu
oriģinālus;
2) nepilngadīgām personām, jo
papildus iesniegumam par laulības
noslēgšanu ir nepieciešams iesniegt
vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas
rakstisku atļauju;
3) personām, kuras atrodas ieslodzījuma vietā, jo laulības reģistrācijai ieslodzījuma vietās ir noteikta
sevišķa kārtība.
Lai gan projektā noteiktais regulējums atvieglos laulības iesnieguma
iesniegšanu elektroniski, nepieciešamības gadījumā vienu reizi pirms
noteiktās laulības reģistrācijas dienas
būs personīgi jāierodas dzimtsarakstu nodaļā, lai pārrunātu laulības ceremonijas kārtību, apskatītu dzimtsarakstu nodaļas telpas utt.
Ir plānots, ka izmaiņas varētu
stāties spēkā ne vēlāk kā 2018. gada
otrajā pusē, ievērojot normatīvā regulējuma grozījumu izstrādes gaitu.
Noteikumu projekta tekstu ir
iespējams iepazīt Ministru kabineta mājaslapā, un tas vēl ir jāizskata
Saeimai.
Tieslietu ministrijas un
Ministru kabineta informācija
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Šogad Ziemassvētku laikā
cesvainiešus un novada viesus priecē īpaši krāšņa eglīte. Sakām milzīgu un sirsnīgu paldies Jānim Ulpem
par labo gribu, dāvinot eglīti
no sava meža novadam!
Cesvaines novada dome,
administrācija
un iedzīvotāji

VUGD aicina adventes laikā neaizmirst par drošību!
Ir pienācis gada klusākais un
mierpilnākais laiks, kad gandrīz
ikkatrā mājā, birojā vai veikalā
uz galda tiek likts adventes vainags ar svecītēm un rotāta eglīte.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) statistika
liecina, ka ik gadu šajā laikā tieši no iedegtām svecēm, kas tiek
atstātas bez uzraudzības, izceļas
vairāki ugunsgrēki. Sagaidot pirmo adventes svētdienu, VUGD
atgādina vairākus drošības padomus, lai no mazas svecītes neizceltos liels ugunsgrēks.
Lielākoties adventes vainagi
sastāv no degtspējīgiem materiāliem, un tie, līdzīgi kā telpās
novietotas Ziemassvētku eglītes,
viegli aizdegas no neuzraudzītas
degošas sveces. Lai degoša svece
neizraisītu ugunsgrēku, VUGD
aicina ievērot drošības padomus:
● pirms sveces aizdegšanas

atbrīvojiet to no visu veidu iepakojuma un, ja klāt ir pievienota
lietošanas instrukcija, izlasiet to;
● sveces stabili novietojiet uz
nedegošas virsmas;
● degoša svece rada augstu
temperatūru, tāpēc vienmēr pārliecinieties, ka svece atrodas
drošā attālumā no degtspējīgiem
priekšmetiem un lietām: audumiem, mēbelēm, aizkariem u. c.;
● nenovietojiet sveces citu siltuma avotu tuvumā, piemēram,
uz televizoriem, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem;
● nepieļaujiet liesmas nonākšanu tiešā saskarē ar dekoratīvajām sveču aplikācijām, svečturiem, stiklu, jo karstuma ietekmē
tie var saplīst;
● uzmaniet, lai svece atrastos
bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā;
● neatstājiet degošas sveces

No 2017. gada 5. decembra
līdz 2018. gada 31. janvārim
Kraukļu bibliotēkā
apskatāmi:
Tirzas pamatskolas
direktores
Svetlanas Ziepnieces
pūču kolekcijas izstāde;
izstāde
„Māksla Cesvainē” –
2015. un 2016. gada mākslas
plenēra darbi.
Laipni aicināti!

bez uzraudzības, pat ne uz īsu
brīdi, un, dodoties prom vai ejot
gulēt, pārliecinieties, ka sveces ir
nodzēstas;
● neievietojiet sveces adventes
vainagā tieši uz degtspējīgiem
priekšmetiem, bet iestrādājiet
vainagā stabilus un nedegošus
sveču turētājus;
● atcerieties, ka dekoratīvās
želejveida sveces ar dažādiem
dekorējumiem nav paredzētas
dedzināšanai;
● atcerieties, ka svecītes dedzināt eglītē ir ļoti bīstami un no tām
viegli var uzliesmot pati egle vai
tās dekorācijas.
Lai adventes laiks paietu mierīgi un neizceltos ugunsnelaime,
VUGD aicina iedzīvotājus adventes vainagos sveces neizmantot vai arī tās nededzināt.
Ja svētku dekorācijām, piemēram, Ziemassvētku egles vai
mājas rotāšanai, izvēlaties elektriskos rotājumus (virtenes), atcerieties, ka:
● pirms elektrisko rotājumu
(virteņu) lietošanas rūpīgi izlasiet
instrukciju un aplūkojiet marķējumu uz iepakojuma. Ja ieraudzīsiet tādu apzīmējumu kā mājiņa
ar klāt pievienotu paskaidrojumu
angļu valodā „for outdoor use”,
tas nozīmē, ka šis rotājums būs
piemērots eglītes greznošanai
pagalmā vai mājas fasādei;
● iekštelpām paredzētās virtenes nedrīkst lietot ārpus mājas, jo
spuldzītes neizturēs gaisa temperatūru un sabojāsies;
● ja izmantojat jau lietotas
elektrisko spuldzīšu virtenes,
pārliecinieties, vai tās nav bojātas.
Visiem Latvijas iedzīvotājiem
VUGD novēl drošu, mierīgu un
saticīgu adventes un Ziemassvētku laiku!
Neaizmirstiet – ja tomēr ir notikusi nelaime un ir nepieciešama
operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112!

Dzimuši
Dāvis Haritonovs
novembrī
Krista Urbāne
novembrī
Adrija Smoļina
decembrī

Apsveikumi
Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien –
Gadus, tāpat kā naudu,
Noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz –
Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts!
Sirsnīgi sveicam visus decembrī
dzimušos un īpaši
85 gados –
VALDU JANUMU,
VALIJU PETRUŠEVICU,
EVALDU PUZUKU,
RUTU RESNI,
90 gados –
VIKTORU BAIERU,
MAIJU VĪTOLU,
96 gados –
AUSTRU PIKUMU!
Cesvaines novada dome

Gadi skrien, varbūt pat
		
nepamanīsi,
Kad jau zaros rudens vēji pūš,
Gadi liekas nemanāmi īsi,
Bet no gadiem izaudzis Tavs
		
mūžs.
Sirsnīgi sveicam
Rutu Resni 85 gadu jubilejā!
Kaimiņi

Un kas par to, ka gadu vesels
		
klēpis
Kā pļavu ziedi laika vāzēs
		
mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs
		
slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš
		
sirds –
Lai saprastu, cik dzīve tomēr
		
skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļu kārēm
		
vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!
Kornēlija Apškrūma
Sirsnīgi sveicieni Viktoram
Baieram skaistajā 90 gadu
jubilejā!
Artūrs, Aija, Aira, Māris

Nākamais „Cesvaines Ziņu”
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Cesvaines kapu pārziņa
informācija:
Gustavs Lācis
1933–2017
Māris Rubenis
1949–2017
Ķinderu kapu pārzines
informācija:
Rolands Briedis 1936–2017
Māris Liepiņš
1944–2017
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