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Cesvaines vidusskolas viesi –
skolotāji no Polijas un Igaunijas
Cesvaines vidusskolā jaunais
gaiļa gads ir iesācies ar piecām raženām, piepildītām projekta darba
dienām. Programmas „ERASMUS+” projekta „Like? Share!”
ietvaros mūsu skolā viesojās poļu
un igauņu skolotāji. Projekta dalībnieku komanda pildīja projekta
pamatuzdevumu – iemācīt saviem
kolēģiem tādas metodes, ar kuru
palīdzību ir iespējams vairot līdzcilvēku labsajūtu skolas vidē.
Gatavojoties projekta aktivitātei
Latvijā, to mūsu skolas skolotāju
grupa, kuri darbojas projektā, izstrādāja un aprobēja savu metodisko materiālu „Draugs – draugam”.
Šajā komplektā ir iekļautas un apkopotas 19 grupas spēles, kuras,
prasmīgi lietotas atbilstīgā laikā
un vietā, spēles dalībniekus var
tuvināt un atbrīvot no stresa, tādējādi vairojot dalībnieku labsajūtu.
Projekta dalībnieki mācījās šīs
spēles izspēlēt, paši piedzīvojot un
pārdzīvojot visdažādāko emociju
gammu. Bieži radās diskusijas un
jautājumi par metodiku. Viesskolotājiem šis spēļu komplekts sagādāja lielu prieku, īpaši jau brīdī,
kad katrs projekta dalībnieks saņēma to brošūras variantā.
Iepriekšējā rakstā minēju, ka

Polijas un Igaunijas delegācija Cesvaines novada domē

viesskolotāji gatavo pārsteigumu
mūsu skolēniem. Tā tas arī notika!
Ierastajā stundu sarakstā parādījās
izmaiņas: 7. klasēs stundas vadīs
poļu un igauņu skolotāji! Un tā
7.a klasē vizuālās mākslas stundu

vadīja poļu skolotāja Jolanta Minora, 7.b klasē notika sociālo zinību stunda igauņu skolotāju Kristi
Kivisildas un Rīnas Meidlas vadībā. Abas stundas noritēja sadarbības un ieinteresētības gaisotnē.

Par aktivitāti stundās un labām
angļu valodas prasmēm mūsu
skolēni saņēma uzslavas.
Starptautisko projektu uzdevums ir popularizēt arī savu pilsētu, tās kultūrvidi, iepazīstināt

viesus ar latviešu tradīcijām, ar
valsts nozīmes kultūras pieminekļiem. Mēs savus viesus iepazīstinājām ar Cesvaines domi, bāriņtiesu, sociālo dienestu, bērnu un
jauniešu centru, ar Cesvaines pili.
Devām iespēju iepazīt Latvijas
galvaspilsētu Rīgu un apmeklēt
Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, kopīgi cepām maizi „Māmuļā”
kopā ar Andreju Broku, devām
iespēju viesiem satikties ar mūsu
lepnumu – slaveno vīndari Kārli Dumbrāju, madonieti, gandrīz
simtgadnieku, un viņa ģimeni, kopīgi priecājāmies par saimniekotmāku pie latvju saimnieces Anitas
Greidiņas viesu mājā „Pie sievasmātes”.
Projekta dienas Cesvainē aizritēja ļoti ātri. Dalībniekiem sirdīs
palika gandarījums par citas kultūras iepazīšanu, par jauniem metodiskiem paņēmieniem, par jauniem kontaktiem, jaunu draudzību
profesionālā un kolēģu sadarbības
līmenī.
Projekts turpinās! Nākamā tikšanās aktivitāte – Igaunijā.
Ingrīda Evardsone,
skolotāja,
projekta grupas dalībniece,
Lindas Vanagas foto

Žetonu vakars Cesvaines vidusskolā

11. februārī Cesvaines vidusskolā notika 91. žetonu
vakars. Šogad žetonus saņēma septiņi 12. klases abiturienti. Ir prieks gan par to,
ka Cesvaines vidusskolas
skolēniem ir labi sasniegumi
mācībās, gan – ka viņi spēj
izpausties dažādās radošajās
aktivitātēs. Pasākuma laikā
skatītāji pārliecinājās, ka topošie absolventi ir muzikāli,
sportiski un atraktīvi. Skolēnus uzrunāja un veiksmi
vēlēja pašreizējie un bijušie
skolotāji, skolas direktors un
novada domes priekšsēdētājs, pārliecinot, ka ceļš nebūs viegls, bet, attīstot prasmes un iemaņas, noteiktie
mērķi ir sasniedzami.
Vēlam veiksmi gaidāmajos
eksāmenos un turpmākajā
dzīves ceļā!
Linda Vanaga,
autores foto

Abiturienti žetonu vakarā
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Cesvaines novada domes sēdes protokols Nr. 1, 4. §
2. pielikums

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi
2016. gadā euro

Dome
Būvvalde
Pārvalde kopā:
Pirmskola „Brīnumzeme”
Vidusskola
Internātpamatskola
Mūzikas un mākslas
skola
Grāmatvedība
Izglītība kopā:
Sociālais dienests
Bāriņtiesa
Sociālās aprūpes
nodaļa
Soc. aprūpe kopā:
Labiekārtošanas
nodaļa
Ieguldījums pamatkapitālā SIA „Cesvaines
komunālie pakalpojumi”
Labiekārtošana
kopā:
Kultūras nams
Cesvaines bibliotēka
Kraukļu bibliotēka
Pašvaldības laikraksts
„Cesvaines Ziņas”
Bērnu un jauniešu
centrs
Pils
Pašvaldības aģentūra
„Cesvaines tūrisma
centrs”
Kultūra kopā:
Darba praktizēšanas
pasākumi pašvaldībā
darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai
Vienotā valsts un
pašvaldības klientu
apkalpošanas centra
darbība
Projekti kopā:
Izdevumi kopā:
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
Izdevumi pavisam
kopā:
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0
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0
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0
0
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0
0
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0
0
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0
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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Izdevumi kopā

04.1.1.2.
04.1.1.3.
04.1.2.1.
04.1.2.2.
04.1.2.3.
04.1.3.1.
04.1.3.2.
04.1.3.3.

3 061 361
63 992
197 449
–133 457
0
133 457
2 997 369
1 265 686

7000 Transferti

04.1.1.1.

PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi)
FINANSĒŠANA
Naudas atlikums gada sākumā
Aizņēmumi
t. sk. kredītsaistību palielinājums
kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa)
IEŅĒMUMI (I + II + III + IV)
I. Nodokļu ieņēmumi
Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais
iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi nokavējuma nauda
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām nokavējuma nauda
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, kārtējā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli nokavējuma nauda
II. Nenodokļu ieņēmumi
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē
(Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs
Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu
un apliecinātu to kopiju saņemšanu
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas
Veselības apdrošināšana
Pārējie ieņēmumi
Dalības maksa sporta spēlēm
Dalības maksa izsolē
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašumu pārdošanas
Ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas
III. Transfertu ieņēmumi
Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti – sociālais dienests
Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti – sociālais dienests, administrēšanas izdevumi
VARAM dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei
ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – vidusskola
Mērķdotācija izglītības pasākumiem – CIP pedagogi
Mērķdotācija izglītības pasākumiem – dotācija pārējiem izdevumiem
CIP
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – 5, 6 gadus vecu bērnu apmācība
Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei
Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dziesmu svētkiem
Dotācija brīvpusdienām
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – Mūzikas un mākslas skola
Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārīgās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē, īstenošanai
VARAM mērķdotācija pašvaldības pasākumam – elektrības pieslēguma
izveidošana
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija – pils
Stratēģiskā partnerība skolu izglītības sektorā
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu
Kultūrkapitāla fonds – pils mākslinieciskā izpēte un inventarizācija
Dotācija par iemītniekiem pansionātā
Kultūrkapitāla fonds – pils centrālās daļas 2. stāva telpu arhitektoniski
mākslinieciskā izpēte, inventarizācija
Kultūrkapitāla fonds – digitālo klavieru iegāde
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi
Mācību maksa – Mūzikas skola
Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas pakalpojumi
Kafejnīcas ieņēmumi
Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu
Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – dome
Ieņēmumi par telpu nomu – dome

6000 Sociālie
pabalsti

01.1.1.2.

Ieņēmumi

5000 Pamatkapitāla veidošana

01.1.1.1.

Nosaukums

2240
675
232
1711
3445
110
7927
28
4438
2286

4000 Procentu
izdevumi

Klasifikācijas
kods

Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola
Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle
Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams
Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa
Ieņēmumi par telpu nomu – pils
Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola
Ieņēmumi par telpu nomu – internātpamatskola
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – dome
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – vidusskola
Ieņēmumi par zemes nomu
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – VSAA
pensijas
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – līdzfinansējums
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par komunālajiem maksājumiem – dome
Ieņēmumi par komunālajiem maksājumiem – sociālās aprūpes centrs
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – internātpamatskola
Budžeta iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par
bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, ieskaitot autoavārijā
cietušu automašīnu
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Personāla ēdināšana – vidusskola
Personāla ēdināšana – internātpamatskola
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi
Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi
Avīzes „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi
Autokursu ieņēmumi
Kapličas izmantošana (Ķinderes)
Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola
Ēdināšanas pakalpojumi – internātpamatskola
Veļas mazgāšana – internātpamatskola
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

3000 Subsīdijas, dotācijas

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
2016. gadā euro

21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.1
21.3.8.3.1
21.3.8.3.2
21.3.8.4.

2000 Preces un
pakalpojumi

1. pielikums

Apstiprinātais Cesvaines novada pašvaldības
2016. gada budžets

1000 Atlīdzība

Cesvaines novada domes sēdes protokols Nr. 1, 4. §

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 3
Cesvainē 2017. gada 12. janvārī (sēdes protokols Nr. 1, 13. §)

Cesvaines novada domes sēdes protokols Nr. 1, 4. §
3. pielikums

Cesvaines novada pašvaldības speciālais budžets 2016. gadam euro

Vides aizsardzības fonds
Autoceļu fonds
Zivju fonds
Speciālais budžets kopā

Atlikums
01.01.2016.
1877
904
134
2915

Ieņēmumi

Izdevumi

6342
126 927
0
133 269

0
126 384
0
126 384

Atlikums
31.12.2016.
8219
1447
134
9800

Cesvaines novada domes sēdes protokols Nr. 1, 4. §
4. pielikums

Cesvaines novada pašvaldības ziedojumi 2016. gadā euro

Ziedojumi

Atlikums 01.01.2016.
9277

Ieņēmumi
3203

Izdevumi
4159

Atlikums 31.12.2016.
8321

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 2
Cesvainē 2017. gada 12. janvārī (sēdes protokols Nr. 1, 8. §)

Saistošie noteikumi par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī
nonākušu dzīvnieku izķeršanu Cesvaines novadā
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma
8. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012. gada
2. oktobra noteikumu Nr. 678 „Klaiņojošu suņu un
kaķu izķeršanas prasības” 16. punktu
1. Šo noteikumu izpratnē par klaiņojošu dzīvnieku uzskatāms Dzīvnieku aizsardzības likuma
8. panta pirmajā daļā norādītais mājas dzīvnieks
(suns, kaķis).
2. Cesvaines novada domes labiekārtošanas
nodaļa (turpmāk – nodaļa) organizē un nodrošina
Cesvaines novada teritorijā klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo mājas dzīvnieku izķeršanu
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un nogādāšanu dzīvnieku patversmē, kā arī nodrošina informāciju par mājas dzīvnieku izķeršanu.
3. Mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs informē
nodaļu vai domes kārtībnieku par pazudušu viņam
piederošu mājas dzīvnieku.
4. Ja nodaļa vai domes kārtībnieks saņem informāciju par klaiņojoša vai bezpalīdzīgā stāvoklī
esoša mājas dzīvnieka atrašanos novada teritorijā,
tie organizē klaiņojošā vai bezpalīdzīgā stāvoklī
nonākušā mājas dzīvnieka izķeršanu normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā un mājas dzīvnieka īpašnieka vai turētāja noskaidrošanu, un sazināšanos ar
mājas dzīvnieka īpašnieku vai turētāju.
5. Ja nodaļa pēc mājas dzīvnieka identifikācijas datiem nosaka mājas dzīvnieka īpašnieku vai
turētāju un mājas dzīvnieku ir iespējams nogādāt
īpašniekam vai turētājam, mājas dzīvnieku nogādā
īpašniekam vai turētājam pēc tam, kad mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs samaksā dzīvnieka noķeršanas un (vai) transportēšanas izdevumus, kas
noteikti ar domes lēmumu vai norādīti dzīvnieka

ķērāja cenrādī vai līgumā ar dzīvnieku ķērāju.
6. Ja nodaļai vai domes kārtībniekam nav iespējams sazināties ar mājas dzīvnieka īpašnieku vai
turētāju vai īpašnieks vai turētājs tiek noskaidrots
pēc tam, kad mājas dzīvnieks ir ievietots dzīvnieku
patversmē, tad mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs samaksā visus izdevumus par mājas dzīvnieka
izķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu dzīvnieku
patversmē.
7. Ja nodaļai vai domes kārtībniekam nav iespējams noskaidrot mājas dzīvnieka īpašnieku vai
turētāju, jo mājas dzīvnieks nav reģistrēts mājas
(istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē, nodaļa organizē mājas dzīvnieku transportēšanu uz dzīvnieku
patversmi.
8. Mājas dzīvnieku, kuru nodaļa vai mājas dzīvnieku ķērājs ievietojis dzīvnieku patversmē, mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs 14 dienu laikā
drīkst izņemt no dzīvnieku patversmes, uzrādot
savu personu apliecinošu dokumentu un mājas
dzīvnieka pasi un apmaksājot visus izdevumus,
kas saistīti ar mājas dzīvnieka ķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu.
9. Mājas dzīvnieku, kuru nodaļa ievietojusi
dzīvnieku patversmē, drīkst eitanazēt, ja 14 dienu
laikā pēc mājas dzīvnieka ievietošanas dzīvnieku
patversmē mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs
neizņem mājas dzīvnieku no patversmes vai mājas
dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nav identificējams,
vai mājas dzīvniekam nav atrasts cits īpašnieks,
vai citos dzīvnieku aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
10. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. martā.

V. Špats, domes priekšsēdētājs
Cesvaines novada domes 2017. gada 12. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2

„Saistošie noteikumi par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu
dzīvnieku izķeršanu Cesvaines novadā” paskaidrojuma raksts

Projekta nepiecie- Dzīvnieku aizsardzības likuma (turpmāk – likuma) 8. panta otrajā daļā noteikts, ka jebkura
šamības pamato- persona par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku nekavējoties paziņo
jums
vietējās pašvaldības institūcijai. Saistošo noteikumu mērķis ir novērst mājas dzīvnieku
klaiņošanu, noteikt pašvaldības rīcību gadījumos, kad saņemta informācija par klaiņojošiem vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem mājas dzīvniekiem, noteikt mājas dzīvnieku
īpašnieku un turētāju atbildību par viņiem piederošo mājas dzīvnieku klaiņošanu, ja tā
likusi pašvaldībai veikt šo mājas dzīvnieku izķeršanu, transportēšanu, ievietošanu patversmē, kā arī noteikt pašvaldības institūciju, kas nodarbojas ar klaiņojošu vai bezpalīdzīgā
stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu.
Ministru kabineta 2012. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 678 „Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16. punktā noteikts, ka dzīvnieka īpašnieks saskaņā ar vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem vai līgumu un dzīvnieku patversmes cenrādi sedz izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi. Saistošajos noteikumos
nepieciešams noteikt, kā mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs apmaksā iepriekšminētās
izmaksas.
Likuma 8. panta trešajā daļā dots deleģējums pašvaldībai izdot saistošos noteikumus, kuros noteikts, kā pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu.
Projekta satura iz- Saistošajos noteikumos noteikta institūcija, kas pašvaldībā organizē klaiņojošu vai bezklāsts
palīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu, mājas dzīvnieku īpašnieku vai turētāju
noskaidrošanu, to atdošanu īpašniekam vai turētājam, ievietošanu patversmē, kā arī veids,
kā tas tiek organizēts, kā arī gadījumi, kad veicama klaiņojoša mājas dzīvnieka vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākuša dzīvnieka eitanāzija. Saistošajos noteikumos noteikts, ka mājas
dzīvnieka īpašnieks vai turētājs apmaksā pašvaldības vai dzīvnieka ķērāja izdevumus, kas
noteikti ar domes lēmumu vai norādīti dzīvnieku ķērāja un pašvaldības līgumā vai dzīvnieku ķērāja cenrādī.
Projekta ietekme Domes labiekārtošanas nodaļas budžetā būs plānojami līdzekļi klaiņojošo mājas dzīvnieku
uz pašvaldības bu- ķeršanai, transportēšanai, uzturēšanai patversmē, eitanāzijai. Jaunas darba vietas netiks
džetu
veidotas.
Projekta ietekme
uz uzņēmējdarbības vidi
Projekta ietekme
uz administratīvajām procedūrām

Nav plānota.
Pašvaldība neveido jaunas darba vietas, nosakot, ka klaiņojošo un bezpalīdzīgā stāvoklī esošo
mājdzīvnieku izķeršanu organizē domes labiekārtošanas nodaļa un šajā darbā iesaistās arī
domes kārtībnieks. Administratīvās procedūras palielinās domes labiekārtošanas nodaļai.

Informācija par Nav nepieciešama.
konsultācijām ar
privātpersonām

Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 3
„Cesvaines novada pašvaldības nolikums”

Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
Izdarīt Cesvaines novada domes 2009. gada
24. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 „Cesvaines
novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
Papildināt nolikumu ar 14.7. punktu šādā redak-

cijā: „14.7. Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi 5 cilvēku sastāvā.”
Papildināt nolikumu ar 14.8. punktu šādā redakcijā: „14.8. Komisija nacionālās pretošanās
kustības dalībnieka statusa piešķiršanai 4 cilvēku
sastāvā.”

V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2016. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 9

„Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Cesvaines novada pašvaldības
nolikums”” paskaidrojuma raksts

Projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarītas izmaiņas pašvaldības nolikumā,
papildinot to ar punktiem par komisijām, kas pašvaldībai jāizveido saskaņā
ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1 panta pirmo daļu un
likuma „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” 5. pantu, jo
likuma „Par pašvaldībām” 61. panta otrajā daļā norādīts, ka komisijas izveidošanas nepieciešamību nosaka atsevišķi likumi.

Projekta nepieciešamības Likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1 panta pirmajā daļā
pamatojums
norādīts, ka ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskumu uzrauga
novada pašvaldības komisija. Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 748 „Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi”, kas
izdoti saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1 panta
ceturto daļu, 16. punktā noteikts, ka novada pašvaldība no pašvaldības pārstāvjiem izveido komisiju vismaz piecu locekļu sastāvā lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā. Cesvaines novada dome
jau 2015. gada janvārī ir izveidojusi šādu komisiju, kas arī darbojas, taču,
izveidojot komisiju, nav tikuši izdarīti grozījumi pašvaldības nolikumā.
Likuma „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” 4. panta
pirmajā daļā norādīts, ka pašvaldība piešķir nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu, ņemot vērā iesniedzēja iesniegtos dokumentus, kā
arī likuma normas. Likuma „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka
statusu” 5. pantā norādīts, ka pašvaldība iesniegto materiālu iepriekšējai izskatīšanai izveido komisiju, kurā iekļaujami arī likumos noteiktajā kārtībā
reģistrēto Otrā pasaules kara dalībnieku un politiski represēto personu biedrību pārstāvji.
Projekta ietekme uz paš- Grozījumi saistošajos noteikumos tieši neietekmē pašvaldības budžetu.
valdības budžetu
Projekta ietekme uz uzņē- Nav attiecināms.
mējdarbības vidi
Projekta ietekme uz ad- Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.
ministratīvajām procedūrām
Informācija par konsultā- Nav nepieciešama.
cijām ar privātpersonām

Cesvainē 2017. gada 12. janvārī (sēdes protokols Nr. 1, 15. §)

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas
komisijas nolikums

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
61. panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums.
1. Nolikums nosaka Cesvaines novada domes
nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa
piešķiršanas komisijas (turpmāk – komisija) uzdevumus, izveidošanas kārtību un darba organizāciju.
II. Komisijas uzdevumi.
2. Komisijas uzdevumi ir:
2.1. izskatīt iedzīvotāju iesniegumus nacionālās
pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanai;
2.2. pieņemt lēmumu ar ieteikumu domei piešķirt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka
statusu.
III. Komisijas izveidošanas kārtība un darba organizācija.
3. Komisijas sastāvu ievēlē Cesvaines novada
dome.
4. Komisijas priekšsēdētāju ievēlē komisijas lo-

cekļi.
5. Komisijas darbu organizē un vada tās priekšsēdētājs.
6. Komisijas sēdes laiku un vietu nosaka komisijas priekšsēdētājs.
7. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne
mazāk kā puse no komisijas locekļiem.
8. Komisija sēdē, atklāti balsojot, ar klātesošo
komisijas locekļu vairākumu pieņem atzinumu par
nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa
piešķiršanu.
9. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Sēžu protokolēšanu nodrošina domes darbinieki.
10. Protokolu paraksta visi klātesošie komisijas
locekļi un sēdes protokolētājs.
11. Komisijas loceklim ir tiesības pieprasīt, lai tā
viedoklis tiktu ierakstīts protokolā.
12. Komisijas lēmuma izrakstu domes sēdei sagatavo sēdes protokolētājs.

* Nolēma grozīt Cesvaines novada attīstības
programmu 2012.–2018. gadam, rīcības un investīciju plānus.
* Nolēma ņemt vidēja termiņa aizņēmumu
Valsts kasē 642 000 euro apmērā izglītības iestāžu
investīciju projekta „Cesvaines vidusskolas sporta
zāles jaunbūve” īstenošanai, paredzot 30 gadu atmaksas termiņu.
* Noteica domes priekšsēdētājam noslēgt iepirkumu līgumu par Cesvaines vidusskolas sporta
zāles jaunbūves būvprojekta izstrādi, būvniecību
un autoruzraudzību pēc lēmuma saņemšanas par
aizņēmuma piešķiršanu domei sporta zāles būvniecībai.
* Piekrita, ka no īpašuma „Ābelītes” tiek atdalīta
zemes vienība jauna īpašuma veidošanai. Piešķīra
atdalītajai zemes vienībai nosaukumu „Ābolīši”

un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Paliekošajai zemes vienībai saglabāja pašreizējo nosaukumu un zemes lietošanas
mērķi.
* Piekrita, ka no īpašuma „Ozolmiķelēni” tiek
atdalīta zemes vienība jauna īpašuma veidošanai.
Atdalītajai zemes vienībai piešķīra nosaukumu
„Vētras” un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība. Paliekošajai zemes
vienībai saglabāja pašreizējo nosaukumu un zemes
lietošanas mērķi.
* Nolēma mainīt adresi zemes vienībai un uz tās
esošajām ēkām un būvēm „Mazšņuceni”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, uz adresi „Mazšņucēni”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.

V. Špats, domes priekšsēdētājs

20. janvāra domes sēdē

Cesvaines Ziņas
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1. pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr. 2

9. februāra domes sēdē
* Noteica Cesvaines novada domes, Cesvaines kultūras nama, Cesvaines bibliotēkas, Cesvaines novada Kraukļu bibliotēkas, Cesvaines
vidusskolas, Cesvaines internātpamatskolas,
Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme”, Cesvaines sociālā dienesta, Cesvaines novada bāriņtiesas, Cesvaines novada dzimtsarakstu nodaļas, pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma
centra” amata vienību daudzumu, mēnešalgas
un piemaksas ar 2017. gada 1. martu.
* Noteica domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, domes komiteju un domes komisiju
priekšsēdētāju, domes deputātu, domes komisijas locekļu, darba grupas locekļu atlīdzību.
* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 4 „Cesvaines novada pašvaldības 2017. gada budžets”.
* Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības
ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programmu
2017.–2019. gadam.
* Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” 2017. gada budžetu.
* Grozīja Cesvaines novada domes atlīdzības
izmaksas nolikumu.
* Grozīja Cesvaines novada bāriņtiesas nolikumu ar 2017. gada 1. martu.
* Noteica Cesvaines novada vēlēšanu komisijas darba stundas tarifa likmi, vēlēšanu iecirkņa
komisijas darba stundas tarifa likmi un ēdināšanas izmaksas vienam darbiniekam vienai dienai.
* Apstiprināja Cesvaines sociālā dienesta
sociālās aprūpes nodaļas viena klienta uzturēšanās izmaksu tāmi 2017. gadā. Noteica maksu
100 euro (bez pensijas daļas iemaksas) par Cesvaines sociālā dienesta sociālās aprūpes nodaļas
sniegtajiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem Cesvaines novadā deklarētajiem iedzīvotājiem.
* Apstiprināja Cesvaines vidusskolas un
Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme” pēc

2016. gada naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus par audzēkņiem.
* Piekrita, ka Cesvaines kultūras nams no
saviem budžeta līdzekļiem (pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas) ar 200 euro līdzfinansējumu atbalsta Ilgvara Martemjanova piedalīšanos
Latvijas Alternatīvās motosporta asociācijas organizētajā motokrosa turnīra posmu sacensībās
Latvijā 2017. gadā.
* Apstiprināja dzīvojamās mājas „Kraukļu
tautas nams” neapdzīvojamo telpu nomas maksu – 0,05 euro par m2, ja tā tiek iznomāta sporta
funkcijas nodrošināšanai jauniešu vajadzībām.
* Iznomāja pašvaldības dzīvojamās mājas
„Kraukļu tautas nams” neapdzīvojamo telpu
biedrībai „BMX klubs Madona” uz 7 gadiem ar
mērķi organizēt bērniem un jauniešiem sporta
nodarbības, labiekārtojot BMX trasi.
* Atļāva Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolai pieņemt Latviešu luterāņu baznīcas Ziemeļkalifornijā ziedojumu 1208,19 euro. Atļāva
no ziedojumu fonda iegādāties vijoles un vijoļu
piederumus par 1313,13 euro.
* Piešķīra nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu Cesvaines novada iedzīvotājam.
* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 5 „Par
vienreizēja pabalsta piešķiršanu Cesvaines novada iedzīvotājiem nozīmīgās dzīves jubilejās”.
* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 6 „Par apbedīšanas pabalstu”.
* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 7 „Grozījumi Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 „Cesvaines
novada pašvaldības nolikums””.
* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 8 „Saistošie noteikumi par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā
stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu Cesvaines novadā”.

Apstiprināta p/a „Cesvaines tūrisma centrs” 2016. gada budžeta izpilde (euro)
Atlikums

Pašvaldības finansējums

Pašu
ieņēmumi

Ieņēmumi kopā

Izdevumi
atlīdzībai

Izdevumi
par precēm
un pakalpojumiem

Izdevumi
kopā

Atlikums

273

10 000

18 773

28 773

21 965

4228

26 193

2853

Pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” 2017. gada budžets (euro)
Atlikums

Pašvaldības
finansējums

Pašu
ieņēmumi

Ieņēmumi
kopā

Izdevumi
atlīdzībai

Izdevumi par
precēm un pakalpojumiem

2853

9000

20 000

29 000

21 662

7338

Izdevumi
kopā
29 000

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 4
Cesvainē 2017. gada 9. februārī (sēdes protokols Nr. 3, 5. §)

Cesvaines novada pašvaldības 2017. gada budžets
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16. pantu
1. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu
3 395 148 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta izdevumu plānu
4 327 111 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības
2017. gada speciālā budžeta ieņēmumu plānu 133 227 euro apmērā un izdevumu plānu
143 027 euro apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.
4. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldībā
saņemto ziedojumu atlikumu 8320,76 euro apmērā uz 2017. gada 1. janvāri.
5. Cesvaines novada dome un pašvaldības
iestādes saņemtos ziedojumus izlieto saskaņā ar
Cesvaines novada domes lēmumu.
6. Apstiprināt Cesvaines kultūras nama budžeta izdevumu pozīciju „Līdzfinansējums kultūras un sporta pasākumiem Cesvaines novadā”
1000 euro apmērā un noteikt, ka to piešķir un
izlieto saskaņā ar Cesvaines novada domes nolikuma par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras
un sporta pasākumiem Cesvaines novadā prasībām un Cesvaines novada domes lēmumu.
7. Paredzēt 163 141 euro izglītības iestāžu un
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daļējai interešu izglītības programmu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām:
7.1. Cesvaines vidusskolai – 15 127 euro apmērā;
7.2. Cesvaines pirmskolai „Brīnumzeme” –
113 458 euro apmērā;
7.3. Cesvaines Mūzikas un mākslas skolai –
34 556 euro apmērā.
8. Domei nākamā mācību gada sākumā, pamatojoties uz izglītības iestāžu vadītāju sniegto
informāciju, ir tiesības mainīt 7. punktā noteikto
finansējumu.
9. Noteikt, ka Cesvaines kultūras nama budžeta sadaļā „Subsīdijas un dotācijas” plānotais
finansējums tiek izlietots pēc Cesvaines kultūras
nama vadītājas ierosinājuma ar domes lēmumu.
10. Pašvaldības iestāžu vadītāji piecu darba
dienu laikā pēc pašvaldības gada budžeta vai tā
grozījumu pieņemšanas sagatavo un apstiprina
iestādes plānoto izdevumu tāmi un iesniedz domes grāmatvedības un finanšu nodaļā.
11. Iestāžu vadītāji piešķirto līdzekļu ietvaros
nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu
un racionālu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo funkciju izpildi.

V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns
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Klasifikācijas kods

01.1.1.2.
04.1.1.1.
04.1.1.2.
04.1.1.3.
04.1.2.1.
04.1.2.2.
04.1.2.3.
04.1.3.1.
04.1.3.2.
04.1.3.3.
08.6.2.2.
09.5.1.1.
09.5.1.4.
09.5.2.1.
10.1.4.0.
12.3.9.9.0
12.3.9.9.1
18.6.2.0.1
18.6.2.0.1
18.6.2.0.1
18.6.2.0.3
18.6.2.0.4
18.6.2.0.5
18.6.2.0.6
18.6.2.0.7
18.6.2.0.8
18.6.2.1.1
18.6.2.1.2
18.6.2.1.8
18.6.2.2.1
18.6.2.2.2
18.6.2.2.3
18.6.2.2.5
18.6.2.2.7
18.6.4.0.
18.6.4.0.1
19.2.1.0.
21.3.5.1.
21.3.5.2.
21.3.5.3.
21.3.5.4.
21.3.7.9.1
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.1
21.3.8.3.2
21.3.8.4.
21.3.9.1.1
21.3.9.1.2
21.3.9.3.
21.3.9.4.3
21.3.9.4.4
21.3.9.4.5
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0

Nosaukums
PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi)
FINANSĒŠANA
Naudas atlikums gada sākumā
Aizņēmumi
t. sk. kredītsaistību palielinājums
kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa)
IEŅĒMUMI (I + II + III + IV)
I. Nodokļu ieņēmumi
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi nokavējuma nauda
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām nokavējuma nauda
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, kārtējā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli nokavējuma nauda
II. Nenodokļu ieņēmumi
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē
(Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs
Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu
un apliecinātu to kopiju saņemšanu
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Veselības apdrošināšana
Dalības maksa sporta spēlēm
III. Transfertu ieņēmumi
Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti –
sociālais dienests
VARAM dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei
ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – vidusskola
Mērķdotācija izglītības pasākumiem – CIP pedagogi
Mērķdotācija izglītības pasākumiem – dotācija pārējiem izdevumiem CIP
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – 5, 6 gadus veco bērnu apmācībai
Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei
Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dziesmu svētkiem
Dotācija brīvpusdienām
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – Mūzikas un mākslas skola
Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārīgās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē, īstenošanai
Finansējums sporta zāles būvniecībai
Finansējums LEADER projektiem
Finansējums projektam „Gaismas ceļš caur gadsimtiem”
Finansējums projektam piekļuves nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas
objektiem Cesvainē
Finansējums projektam „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvainē”
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda
PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi
Mācību maksa – Mūzikas skola
Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas pakalpojumi
Kafejnīcas ieņēmumi
Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu
Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – dome
Ieņēmumi par telpu nomu – dome
Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola
Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle
Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams
Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa
Ieņēmumi par telpu nomu – pils
Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola
Ieņēmumi par telpu nomu – internātpamatskola
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – vidusskola
Ieņēmumi par zemes nomu
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – VSAA pensijas
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – līdzfinansējums
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par komunālajiem maksājumiem – dome
Ieņēmumi par komunālajiem maksājumiem – sociālās aprūpes centrs
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – internātpamatskola
Personāla ēdināšana
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi
Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi
Avīzes „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi
Autokursu ieņēmumi
Kapličas izmantošana (Ķinderes)
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Gada plāns
4 380 030
984 882
228 904
755 978
861 000
105 022
3 395 148
1 295 440
1 176 634
79 996
7000
1800
21 494
1800
300
5766
500
150
5930
30
1500
1000
100
250
3000
50
1 968 563
2088
6900
11 869
281 976
84 504
119 257
30 768
5994
3267
19 000
38 099
1400
50 000
65 199
441 565
187 423
11 115
461 900
9239
137 000
125 215
5000
30 000
5000
2500
5
1400
2000
600
300
1500
400
100
5000
2000
1700
46 500
2400
7000
500
500
400
5600
230
80
900
3500
100
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6000 Sociālie
pabalsti

0
0
0
0
0

50
0
0
50
14

1500
0
0
1500
2600

0
0
0
0
0

0
0
0

904
0
0

719 065
1855
550

0
0
0
0
0
0
0
0

0
918
0
0
0
0
300
0

2000
0
0
68 251
726 070
0 64 500 2 225 226
500 23 914 25 000 116 363
0
0
0
31 171
1060
0
0 181 177
1560 23 914 25 000 328 711
4200
0
0 124 068
11 000
0
0
11 000

0
2000
0
0
0

300
85
0
0
0

15 200
8067
6290
2000
0

0
0
0
0
0

0
0
336
336
0

135 068
120 246
68 048
26 325
14 085

0
0
0

0
100
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

12 206
101 525
9000

2000
0

185
0

16 357
0
0 10 390

672
0

351 435
12 218

0

0

0

0

0

7045

0

0

0

0

0

8980

0

0

0

0

0

11 115

0

0

0

0

0

8230

0

0

19 998

0

0

19 998

0

0

10 548

0

0

14 548

0

0

104 000

0

0

104 000

0

0

17 661

0

0

17 661

0

0

266 848

0

0

266 848

0

0

28 072

0

0

28 072

0

0

525 800

0

0

525 800

0

0

22 980

0

0

22 980

Izdevumi kopā

5000 Pamatkapitāla veidošana

7000 Transferti

4000 Procentu
izdevumi

Dome
154560 62 678
Vēlēšanu komisija
4535
493
Būvvalde
0 10 360
Pārvalde kopā:
159 095 73 531
Pirmskola „Brīnumze241 471 68 404
me”
Vidusskola
511 734 191 216
Internātpamatskola
176 809 93 380
Mūzikas un mākslas
73 189 11 284
skola
Grāmatvedība
57 389
8862
Izglītība kopā:
1 060 592 373 146
Sociālais dienests
48 164 18 785
Bāriņtiesa
26 746
4425
Sociālās aprūpes nodaļa
110 388 69 729
Sociālā aprūpe kopā:
185 298 92 939
Labiekārtošanas nodaļa
70 647 48 921
Ieguldījums pamatka0
0
pitālā SIA „Cesvaines
komunālie pakalpojumi”
Labiekārtošana kopā:
70 647 48 921
Kultūras nams
62 561 47 533
Cesvaines bibliotēka
45 685 15 737
Kraukļu bibliotēka
18 642
5347
Pašvaldības laikraksts
10 921
3164
„Cesvaines Ziņas”
Bērnu un jauniešu centrs
9725
2481
Pils
78 806 22 619
Pašvaldības aģentūra
0
9000
„Cesvaines tūrisma
centrs”
Kultūra kopā:
226 340 105 881
Darba praktizēšanas
1828
0
pasākumi pašvaldībā
darba iemaņu iegūšanai
un uzturēšanai
Skolēnu nodarbinātība
7045
0
vasaras brīvdienās
Valsts un pašvaldības
7180
1800
vienotā klientu apkalpošanas centra darbība
„Veselai un laimīgai
0 11 115
ģimenei Cesvaines
novadā”
Skolu partnerības pro0
8230
jekts („Erasmus+”)
Tautastērpi Cesvaines
0
0
kultūras nama amatierkolektīviem
Cesvaines bibliotēkas
0
4000
krājuma mēbeļu atjaunošana
Cesvaines pils muižas
0
0
staļļu jumta rekonstrukcija
Uzņēmējdarbības attīstī0
0
bai nepieciešamās infrastruktūras attīstība – Pils
ielas rekonstrukcija
Piekļuves nodrošināšana
0
0
rūpnieciskās ražošanas
objektiem – Brīvības
iela
Pamatpakalpojumi un
0
0
ciematu atjaunošana
lauku apvidos – grants
ceļu remonts
„Gaismas ceļš cauri
0
0
gadsimtiem” – pils
jumta atjaunošana
Kultūras un vēstures
0
0
mantojuma saglabāšana un popularizēšana
Latvijā un Krievijā
Projekti kopā:
16 053 25 145
Izdevumi kopā:
1 718 025 719 563
Līdzekļi neparedzē0
5000
tiem gadījumiem
Izdevumi pavisam
1 718 025 724 563
kopā:

3000 Subsīdijas, dotācijas

2000 Preces un
pakalpojumi

1000 Atlīdzība
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0
0
0
0
0

218 788
5028
10 360
234 176
312 489

0 64 500 1 487 419
0
0 272 044
0
0
85 023

0
0
995 907 10 390
0 1 047 495
2000 1453 1 756 594 34 304 90 172 4 322 111
5000
0
0
0
0
0
2000 1453 1 756 594 34 304 90 172 4 327 111
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Atlikums 01.01.2017.

Ieņēmumu plāns

Izdevumu plāns

Vides aizsardzības fonds

8219

6300

14 519

Autoceļu fonds

1447

126 927

128 374

Zivju fonds

134

0

134

Speciālais budžets kopā

9800

133 227

143 027

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA INFORMĀCIJA

Gada ienākumu deklarācijas par
2016. gadu VID pieņems ar 1. martu
Valsts ieņēmumu dienests (VID) vērš uzmanību uz to, ka gada ienākumu deklarāciju
par 2016. gadā gūtajiem ienākumiem šogad
ne tikai elektroniski, bet arī papīra formātā
būs iespējams iesniegt ar 2017. gada 1. martu. Tikai tad VID rīcībā būs visa darba devēju un citu ienākumu izmaksātāju iesniegtā
informācija, kas ir nepieciešama, lai varētu
pilnvērtīgi apstrādāt iesniegtās deklarācijas
un precīzi noteikt personai atmaksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas summu.
Šogad tas ir īpaši būtiski, jo šis ir pirmais gads, kad tie nodokļu maksātāji, kuru
gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs
2016. gadā nepārsniedz 12 000 eiro, ar 1. martu var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai
atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas izveidosies, piemērojot gada diferencēto neapliekamo minimumu.
VID atgādina, ka gada ienākumu deklarācija
par 2016. gadā gūtajiem ienākumiem obligāti
laikā no 2017. gada 1. marta līdz 1. jūnijam
ir jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:
• veikuši saimniecisko darbību (piemēram,
ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai
iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u. c.);
• guvuši ienākumus ārvalstīs (ieskaitot personas (jūrniekus), kuras ir bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa);
• guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2016. gadā pārsniedza
4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
• guvuši ienākumus, kuri ir apliekami ar
10 % nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no
dividendēm, ienākumu no augoša meža vai
kokmateriālu pārdošanas) un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā;
• guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts
nodoklis, to vidū no fiziskām personām, kuras
nav dāvinājuma saņēmēja radinieki vai laulātais, saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Savukārt fiziskās personas, kuras neveic
nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu dekla-

rāciju par 2016. gadu, lai saņemtu atpakaļ
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par
attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu, var to izdarīt no
2017. gada 1. marta līdz pat 2020. gada 16. jūnijam. Visa 2017. gada laikā vēl var pieprasīt
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī
par 2014. un 2015. gadu, bet līdz 2017. gada
16. jūnijam – vēl arī par 2013. gadu.
Sākot ar 2017. gada 1. martu, VID aicina
ikvienu iesniegt deklarāciju elektroniski, kas
ir daudz ātrāk un ērtāk, jo tajā automātiski tiek
atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju. Iesniedzot gada
ienākumu deklarāciju elektroniski, arī gada
diferencētais neapliekamais minimums gada
ienākumu deklarācijā tiek aprēķināts automātiski. Šogad deklarācijā automātiski tiks
atspoguļota arī tā informācija par 2016. gadu,
ko par personas veiktajiem maksājumiem par
izglītību Valsts ieņēmumu dienestam būs iesniegušas mācību iestādes.
Ikviens var kļūt par EDS lietotāju, izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas valsts
radio un televīzijas centrs” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).
Savukārt viedierīču lietotājus aicinām izmantot EDS mobilo versiju (eds.vid.gov.lv),
jo arī tajā ir iespējams iesniegt gada ienākumu
deklarāciju, bet attaisnojuma dokumentus (čekus un kvītis) pievienot no attiecīgās ierīces
galerijām.
Atgādinām, ka pārmaksātais iedzīvotāju
ienākuma nodoklis tiek atmaksāts trīs mēnešu laikā, skaitot no deklarācijas iesniegšanas
dienas. Ja deklarācija nav aizpildīta korekti
vai arī tās apstrādes laikā VID rodas papildu
jautājumi, nodokļa atmaksas termiņš var tikt
pagarināts, par ko deklarācijas iesniedzējs tiks
informēts individuāli.
Plašāka informācija ir pieejama VID mājaslapā sadaļā „Gada ienākumu deklarācija”.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, vērsties ikvienā
VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot
jautājumus rakstiski VID mājaslapas sadaļā
„Kontakti”.

Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācija
Cesvaines valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā ir iespējams
reģistrēt suni Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē. Sunim ir jābūt apzīmētam ar mikroshēmu – to veic veterinārārsts.
Lai reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku, ir
nepieciešami šādi dokumenti:
1) mājas (istabas) dzīvnieka pase;
2) aizpildīta un parakstīta mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapa: A sadaļu aizpilda un paraksta dzīvnieka īpašnieks
(persona, kura kā īpašnieks ir ierakstīta dzīvnieka pasē); B sadaļu aizpilda, paraksta un
ar zīmogu apliecina praktizējošs vetārsts. Ja
B sadaļu nav aizpildījis vetārsts, to no dzīvnieka pases aizpilda īpašnieks, bet neparaksta;
3) personu apliecinošs dokuments (pase
vai personas apliecība);
4) maksājumu apliecinošs dokuments –
3,50 eiro par viena dzīvnieka reģistrāciju.
Ja persona nav dzīvnieka īpašnieks, ir jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara par tiesī-
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bām reģistrēt mājas
(istabas) dzīvnieku.
Šobrīd pakalpojuma apmaksa ir iespējama tikai Cesvaines
klientu centrā ar bankas pārskaitījumu vai
VAS „Latvijas pasts”. Tuvākajā laikā tiek plānots nodrošināt iespēju veikt apmaksu arī uz
vietas pašvaldībā.
Informējam, ka kopš 2017. gada 27. janvāra mājas (istabas) dzīvniekus, kuri ir apzīmēti ar mikroshēmu (mikročipēti), bet nav
vēl reģistrēti LDC datubāzē, var reģistrēt
paši īpašnieki, izmantojot LDC tīmekļvietnē www.ldc.gov.lv pieejamo e-pakalpojumu. Autorizēties e-pakalpojumam ir iespējams ar LDC vai portāla www.latvija.lv
autentifikāciju.
E-pakalpojums mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijai pašlaik ir pieejams tikai fiziskām personām.
Baiba Uļģe-Frolova
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Mākslas nodaļas
audzēkņi
apmeklē dizaina
dienu Madonā
Trešdiena, 1. februāris, skolotājam Mārim Apfelbergam un sešiem
mākslas nodaļas vecāko kursu audzēkņiem aizritēja neparasti interesanti. Viņi devās uz Jāņa Simsona
Madonas mākslas skolas direktores
Kristīnes Šulces iniciēto un organizēto pasākumu „Dizaina balss Madonā”, kurai ir valstisks skanējums.
Cesvaines mākslas nodaļas bijušās skolotājas Kristīnes radošumu,
organizatores spējas un uzņēmību jau iepazinām, kad viņa pirms
dažiem gadiem rīkoja neparastus
pasākumus Cesvainē. Diemžēl ir
jāatzīst, ka tik vērienīgus un saturā
profesionālus mākslas pasākumus
mazā novadā ilgstoši nav iespējams
uzturēt, tāpēc šobrīd priecājamies
par to, ka netālu no Cesvaines, Madonas novada galvaspilsētā, ir īstā
vieta, kur izpausties mūsdienīgu
mākslas un dizaina izglītību ieguvušai personībai, kāda ir Kristīne
Šulce. Pieņemu, ka arī visa viņas
komanda ir ar pieredzi darboties un
veikt ikdienas rutīnas nenotrulinātas darbības. Par pasākuma vērienīgumu un nozīmīgumu varu spriest
pēc TV ziņu raidījumā atspoguļotā.
To, ka šāds pasākums patīk jauniešiem un ieinteresē viņus, var secināt
pēc skolotāja Māra teiktā: aicinot
mūsu audzēkņus doties mājās, viņi
lūguši vēl pakavēties un ilgāk uzturēties mākslinieciskajā, dizaina ideju pārņemtajā gaisotnē.
K. Šulces teiktais par pasākuma vadmotīvu: „Vadmotīvs, kurš
izvēlēts projekta nosaukumam –
„Dizaina balss Madonā”, ir iespēja
dot balsi jaunajiem dizaineriem gūt
pieredzi uzstāties Vidzemes novada
auditorijai un parādīt sevi arī citām
mākslas vidusskolām Latvijā, salīdzināt un izvērtēt savu sniegumu,
izvērtēt veiksmes, kā arī kļūdas un
kopā ar pasniedzējiem sasniegt vēl
labākus rezultātus.”
Mūsu skolas mākslas nodaļas
skolotāju un audzēkņu vārdā uzņemšos atbildību apgalvot, ka varam pievienoties tam, ko tālāk saka
K. Šulce: „Profesionālās mākslas
pieejamība un iespēja redzēt Latvijas jauniešu varēšanu ir iedvesmojusi turpināt mācības ar mākslu
un dizainu saistītās mācību iestādēs
daudzus Madonas apkaimes skolu
audzēkņus. Ar projektu „Dizaina
balss Madonā” vēlamies šo pārliecību nostiprināt un pilnveidot.”
Inta Stiene,
Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolas direktore,
Māra Apfelberga foto

Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolas mākslas nodaļas audzēkņi
Madonā
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IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
Cesvaines Mūzikas un mākslas skola sagaida gaiļa gadu
lielajā ķīniešu Jaungada koncertā
2017. gads pēc ķīniešu kalendāra
ir Ugunīgā gaiļa gads, kurš iestājās
28. janvārī. 31. janvārī mūzikas cie-

nītājiem un Cēsu koncertzāles apmeklētājiem bija vienreizīga iespēja
īpaši izbaudīt šo nu jau arī Latvijā

Orķestra dalībnieki

populārā ķīniešu jaunā gada atnākšanu, jo pie mums viesojās Džedzjanas Tautas mūzikas orķestris un
Šaaņsji radio ķīniešu mūzikas orķestris no tālās un eksotiskās Ķīnas.
Koncertu apmeklēja arī 19 Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas
saimes klausītāji. Tik iespaidīgu
piedzīvojumu ir grūti vārdos izteikt,
jo īpaši tāpēc, ka mūzikas pārdzīvojumu attēlošanai vārdi nemaz
nav domāti. Minot tikai skaņdarbu
nosaukumus – „Ģenerāļa pavēle”,
„Mājoklis Fučuņa kalnos”, „Klausoties vēja šalkās”, „Meklējot dao
rudenīgajos kalnos”, „Mīlestība” no
svītas „Valdnieka Cji lielais pils pagalms”, „Pa Zīda ceļu” –, katrs var
iztēloties mums tālo, bet fantāzijās
iedomāto zemi. Ir jāsaka vien tas,
ka, vērojot un klausoties savdabīgo ķīniešu instrumentu skanējumu,

niansēto, profesionālo, brīžiem fantastisko orķestra izpildījumu, pasaules slavu ieguvušo solistu Faņa
Cuna (guaņdzi – mūzikas instruments), Lu Tintinas (erhu – mūzikas
instruments) apgaroto muzicēšanu,
divu stundu garais koncerts paskrēja nemanot.
Atbildot uz klausītāju nerimstošajām ovācijām, diriģents Džans Lie
aicināja orķestri atskaņot vēl trīs
piedevu skaņdarbus. Dungojot populāro operas melodiju, kuru dzirdējām koncerta izskaņā, priecīgi devāmies atpakaļceļā. Acu priekšā vēl
ilgi saglabājās mākslinieku smalkie
tērpi un mums nepierastie, taču ļoti
draudzīgie sejas panti.
Inta Stiene,
Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolas direktore,
publicitātes foto

Sporta diena pirmskolā
Bērni pirmskolā „Brīnumzeme”
ir rosīgi, aktīvi un zinātkāri! Un
janvārī skolotājām bija jāatbild uz
daudziem „KĀPĒC?” par visdažādākajām tēmām: par zivīm ūdenī,
par putniem ziemā, par to, vai krāsām ir māsas, par to, kā būt veseliem. Skolotājām un vecākiem bija
prieks redzēt bērnu sejās lepnumu

par sasniegto un dzirdēt: „Paskaties,
kā ES PROTU!”
Lai veicinātu bērnu fizisko labsajūtu un radītu pozitīvas emocijas,
norūdoties sportiskās aktivitātēs
ārā, 20. janvārī „Brīnumzemē” tika
organizēta ziemas sporta diena.
Sporta dienā piedalījās visas
pirmskolas grupiņas, piedaloties

Sporta dienas dalībnieki stafetēs

sešās stafetēs. Bērni cēla sniega
piramīdas, palīdzēja sētniekam
nest sniegu ar sniega lāpstiņām,
pārvarēja šķēršļu joslas, meta čiekurus mērķī un vizinājās ar ragaviņām.
Sportiskajām aktivitātēm papildu
stimuls bija arī brīnišķīgais, saulainais laiks, kas atspoguļojās bērnu

smaidīgajās un apmierinātajās sejās.
Paldies pirmskolas administrācijai par bērniem sarūpēto cienastu –
veselīgajiem āboliem un mandarīniem!
Jolanta Štromberga,
sporta skolotāja,
foto no pirmskolas
„Brīnumzeme” arhīva

Sniega piramīdu celšana

Pirmskola „Brīnumzeme” ekskursijā uz „Benu aptieku”
29. janvārī nedēļas tēmas „Esmu
Bērni varēja aplūkot un iepazīt
vesels” ietvaros grupas „Taurenīši” dažādas zāļu formas: tabletes, kapbērni devās ekskursijā uz „BENU sulas, ārstnieciskās svecītes, zāļu
aptieku”. Aptiekā bērnus laipni sa- sīrupus, mikstūras, plāksterus. Tika
gaidīja aptiekas darbiniece Lāsma noskaidrots, ka līdzās medikamenDruva.
tiem aptiekā ir iespēja iegādāties
Vispirms bērni tika iepazīstināti arī zāļu tējas, kādas nevar nopirkt
ar aptiekas iekārtojumu un izvieto- veikalā, aptiekā ir pieejams plašs
jumu. Aptiekas darbiniece pastāstī- higiēnas, kosmētikas preču klāsts
ja, ka zāles plauktos ir
izvietotas tā, lai aptiekas apmeklētājiem un
aptiekas darbiniekiem
ir vieglāk orientēties
plašajā zāļu klāstā.
Atsevišķos plauktos
ir izvietoti pretklepus
un pretsaaukstēšanās
medikamenti, atsevišķos – pretsāpju, pretiekaisuma medikamenti.
Aptiekā ir iespējams
iegādāties arī dažādus
Grupas „Taurenīši” bērni pēc viesošanās
vitamīnus un uztura
aptiekā
bagātinātājus.

Cesvaines Ziņas

Grupas „Taurenīši” bērni ar aptiekas darbinieci Lāsmu Druvu
gan bērniem, gan pieaugušajiem un
mazā stendiņā ir izvietotas preces
pat mūsu četrkājainajiem draugiem.
Bērniem bija iespēja vērot, kādā

veidā aptiekā ir iespējams norēķināties par iegādātajām zālēm – ar
skaidru naudu, ar maksājumu karti.
Ekskursijas nobeigumā bērniem
tika dota iespēja uzdot iepriekš sagatavotos jautājumus, jautājumi bija
ļoti dažādi: kāpēc aptiekas darbiniece ir izvēlējusies šo profesiju? Vai
aptiekā var nopirkt zāles neklausīgajiem? Vai ir zāles kaķiem?…
Ekskursijas noslēgumā bērniem
bija liels pārsteigums un prieks par
saņemtajām dāvanām – „BENU aptiekas” kalendāriem, krāsojamajām
grāmatām, krāsu zīmuļiem, piezīmju blociņiem.
Paldies „BENU aptieku” tīklam
un aptiekas darbiniecei Lāsmai
Druvai par sagādātajām dāvanām
un laipno uzņemšanu! Lai veicas arī
turpmāk!
Sandra Ruduka, Alita Jēgere,
grupas „Taurenīši” skolotājas,
foto no pirmskolas
„Brīnumzeme” arhīva

Barikāžu atceres nedēļa
internātpamatskolā

Cesvaines vidusskolas 7.–12. klašu skolēni, kuri 1. semestrī ir mācījušies labi un teicami

Esi drošs ziemā!
17. janvārī pie mums viesojās
Valsts policijas Vidzemes reģiona
pārvaldes Madonas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori
Rihards Kļaviņš, Ronalds Krafts un
Gatis Kušķis, lai atgādinātu mums
par visiem drošības noteikumiem,
kuri ir jāievēro ziemas periodā.
Pēc šīs sarunas mēs noteikti atcerēsimies noteikumus, kuri ir jāievēro, braucot no kalna ar ragaviņām,
slīdpannām, plēvēm, snovojot vai
slidojot.
Izvairīsimies arī no vietām, kas
ir saistītas ar sniega vai lāsteku krišanu no jumtiem. Arī atrodoties uz
ledus – slidojot vai spēlējot hokeju,
zināsim, kad ledus ir visbīstamākais,
bet kad tomēr drīkstam izbaudīt zie-

mas priekus uz tā.
Īpašu uzmanību mūsu lektori veltīja svecēm, kuras bieži vien tiek
atstātas bez uzraudzības. Tumšajos
ziemas vakaros arī mūsu ģimenēs
tiek aizdegtas sveces, taču mēs zināsim, kādi noteikumi ir jāievēro, lai
nenotiktu nelaime.
Šobrīd ļoti populāra ir kļuvusi pirotehnika, taču neuzmanīgas rīcības
rezultātā var nopietni ciest ne tikai
paši lietotāji, bet arī līdzcilvēki, piemēram, salūta vērotāji.
Bet vislielākā uzmanība tomēr
tika vērsta uz atstarotāju lietošanu
diennakts tumšajā laikā.
Pēc šā pasākuma izvērsās ļoti interesanta diskusija par šo tēmu, tika
uzdoti jautājumi un rastas atbildes.

Ir prieks redzēt, ka abas kundzes
arī cienījamā vecumā ir saglabājušas
dzīvesprieku un aktīvi seko sabiedriskajai dzīvei. Vilma ir ilggadēja
cesvainiete, mācījusies un strādājusi
Cesvainē, dziedājusi korī, šobrīd mitinās Cesvaines sociālās aprūpes no-

Jubilāre Vilma Būmeistere

Jubilāre Dzidra Kājiņa

20. janvārī Madonā svinīgā pasākumā tika atklāts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
(LIAA) Madonas biznesa inkubators. Šis biznesa inkubators apkalpos arī Cesvaines novada jaunos
uzņēmējus. Svinīgo inkubatora
atklāšanas pasākumu apmeklēja
arī Cesvaines novada pašvaldības
pārstāvji un priekšsēdētājs Vilnis
Špats, kurš izteica apsveikuma
vārdus un vēlējumus veiksmīgai
jauno biznesa ideju attīstīšanai.
Pasākuma laikā esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, kā arī biznesa inkubatora sadarbības partneriem
bija iespēja apskatīt telpas, iegūt

informāciju par LIAA biznesa inkubatora attīstības plāniem Madonā un tā darbības teritorijā – Ērgļu,
Cesvaines, Madonas, Lubānas un
Varakļānu novados, kā arī iepazīties
ar pirmajiem Madonas biznesa inkubatora uzņēmumiem, to produktiem.
LIAA 2016. gada 1. septembrī
izveidoja 14 biznesa inkubatorus
LIAA reģionālās filiāles visā Latvijā. Inkubatorā uzņēmumi var saņemt
nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem pakalpojumiem tiks piemērots
50 % līdzfinansējums, proti, uzņēmumam no pakalpojuma kopējās

tajā vēstures un patriotisma mācību
stundā – šeit, pie barikāžu ugunskura…
Lūkojoties atmiņu ugunskura un
svecīšu liesmās, dzerot tēju un izbaudot pašcepto pīrādziņu garšu,
katrs no mums aizdomājās par dzirdēto un mēģināja sevī rast atbildi uz
jautājumu „Vai ES būtu gatavs iet,
darīt visu iespējamo un neiespējamo savas dzimtenes labā, ja tas būtu
nepieciešams?”. Esmu pārliecināta,
ka atbilde ir JĀ, jo šī taču ir vieta,
kur mēs esam dzimuši, auguši, šeit
ir mūsu mājas, mūžu nodzīvojuši
mūsu vecāki, senči paaudžu paaudzēs… Mēs esam lepni par to, ka
esam spēcīgi, vienoti un spējam visi
sadoties rokās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Mēs varam lepoties ar to!
PALDIES visiem, visiem, kas palīdzēja organizēt šo pasākumu, bet
īpašs PALDIES Mārim Vanagam,
kurš vadīja mums, visai skolas saimei, ĪSTO vēstures stundu!
Iveta Zemīte,
direktora vietniece
ārpusklases jomā

Drošības diena
internātpamatskolā
Bija ļoti interesanti, PALDIES šā
pasākuma organizatoriem!
Cesvaines
internātpamatskolas
pašpārvaldes vārdā –
Samanta Tropa,
foto no internātpamatskolas
arhīva

Kļuvis kuplāks deviņdesmitgadnieku
pulks Cesvaines novadā
Jau šā gada pirmajos mēnešos
Cesvaines novada deviņdesmitgadnieku pulkam ir pievienojušās divas
cienītas kundzes – Vilma Būmeistere, kura apaļo dzimšanas dienu svinēja 23. janvārī, un Dzidra Kājiņa,
kura 90. jubileju svinēja 1. februārī.

Mūsu skolā no 16. līdz 19. janvārim noritēja barikāžu atceres nedēļa.
Šīs nedēļas ietvaros notika vairāki
pasākumi, kuri bija veltīti barikāžu
dienām.
Vēstures stundās skolēni iepazinās ar barikāžu dienu notikumiem
un diskutēja par tiem, bet pēcpusdienās kopā ar savām audzinātājām skatījās filmas par tālaika notikumiem, pārrunāja redzēto, kā arī
stāstīja par dzirdēto no saviem vecākiem un vecvecākiem.
Lai šajā laikā mēs būtu kopā ar
visu Latviju un izjustu vienotību,
19. janvāra vakarā arī mūsu skolas pagalmā tika iedegts barikāžu
piemiņas ugunskurs. Skolas pašpārvaldes pārstāvji sniedza ieskatu
vēsturē, tika dziedātas tālaika patriotiskās dziesmas, kā arī lasītas barikāžu aizstāvju atmiņas.
Savās atmiņās un tālaika noskaņojumā tika aicināts dalīties barikāžu dalībnieks cesvainietis Māris
Vanags, kurš stāstīja par savām
izjūtām, pārdomām un pārdzīvojumiem tajā laikā. Skolēni ar lielu
interesi klausījās Māra stāstījumā,
tika uzdoti arī daudzi jautājumi īs-

daļā un laiku īsina ar rokdarbiem –
ada zeķes un cimdus. Arī Dzidra jau
ilgus gadus ir dzīvojusi un strādājusi
Cesvainē, ikdienā aktīvi seko notikumiem Cesvainē, novadā un visā
Latvijā.
Jubilejas dienā abas kundzes apciemoja ne tikai radi un draugi, lai
vēlētu labu nozīmīgajā dzīves notikumā, bet arī Cesvaines domes un
Cesvaines sociālā dienesta darbinieki.
Kā abas jubilāres atzīmēja, galvenais ir uz dzīvi skatīties pozitīvi,
nedomāt ļaunu un baudīt patīkamo,
ko dzīve sniedz. Vēlam veselību, izturību un neizsīkstošu dzīvesprieku
kā iepriekš!
Linda Vanaga,
autores foto

Atklāts biznesa inkubators

vērtības vajadzēs segt tikai 50 %, un
inkubators attiecīgi segs otru pakalpojuma vērtības daļu. Inkubatoros
ir pieejama arī tā sauktā pirmsinkubācija, kuras ietvaros uzņēmēji var
testēt savas biznesa idejas un saņemt
bezmaksas konsultācijas.
Informācija par pieteikšanās kārtību inkubatorā un cita informācija
ir pieejama LIAA mājaslapā www.
liaa.gov.lv.
LIAA biznesa inkubatori tiek finansēti projekta „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju
inkubators” ietvaros.
Linda Vanaga

Cesvaines Ziņas

Internātskolas audzēkņi barikāžu atceres pasākumā

Norisinājies Cesvaines šautriņu
mešanas čempionāts
Janvārī Cesvaines kultūras nams
organizēja šautriņu mešanas sacensības. Šautriņu mešana ir ne tikai
labs veids, kā pavadīt brīvo laiku,
bet arī nopietns sporta veids, jo tā
ir koncentrēšanās un precizitātes
māksla. Šautriņas trenē attāluma
izjūtu, koordināciju, reakciju, spēka
izjūtu un to saskaņu.
Nedēļas garumā, no 23. līdz
27. janvārim, darbdienu vakaros
Cesvaines sporta hallē bija iespējams trenēties un mest šautriņas, lai
kvalificētos finālam, kas norisinājās 28. janvārī un kur tikās 8 labākie vīrieši un dāmas. Nedēļas laikā
šautriņas izmeta 42 dalībnieki, bet
16 labākie tikās finālā, kur sava precizitāte un meistarība bija jāpierāda
atkārtoti. Interesantākas un azartis-

kākas finālsacensības kļuva, metot
šautriņas ar kreiso roku, kur īpaši
labu sniegumu rādīja vīrieši. Pēc
rezultātu kopsavilkuma sieviešu
konkurencē 3. vietu izcīnīja Agita
Buša, 2. vietu – Ilona Pupause un
1. vietu – Ilvija Trupavniece, bet vīriešu konkurencē 3. vietā bija Artis
Bahvalovs, 2. vietā – Atis Verebs un
1. vietā – Ingus Melgailis.
Arī turpmāk aicinām cesvainiešus aktīvi iesaistīties un piedalīties
organizētajās aktivitātēs. Paldies
skolotājam Zigmāram Gulbim par
punktu skaitīšanu un Lienei Bērziņai par rezultātu fiksēšanu sacensību laikā!

Šautriņu mešanas čempionāta
uzvarētāji vīriešu konkurencē

Šautriņu mešanas čempionāta
uzvarētājas sieviešu konkurencē

Ilvija Trupavniece,
foto no autores arhīva
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Afiša
17. februārī plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā
Jēkabpils tautas teātra izrāde
„Gaiši zilais vagons”
Jēkabpils tautas teātris režisores
Intas Ūbeles interpretācijā ir iestudējis igauņu dramaturga Andrusa
Kivirehka traģikomēdiju „Gaiši zilais vagons”. Luga ir piesātināta ar
asprātīgu smeldzi un ilgām.
Lugas darbība notiek mūsdienās
kādā daudzstāvu mājas dzīvoklī,
kur satiekas seni draugi – bijušie
skolasbiedri. Ir dzimšanas dienas
ballīte. Bet stāsts nav par dzimšanas dienu, stāsts ir par to, kā mēs
transformējamies laikā, savās atmiņās, sajūtās, pieredzē… Un –
kas ir tās dvēseliskās traumas, kas
neļauj brīvi elpot?
Ieeja – 3 EUR
***
4. martā plkst. 18.00
Cesvaines kultūras namā
Pašmāju pikantā komēdija
„Svingeri”
„Svingeri” ir viegla komēdija
par attiecību veidošanu, greizsirdību un kaisli. Visus filmas personāžus vieno vēlme pēc flirta, vai tas
būtu partneris svingeru vakarā, vai
nejauši sastapts svešinieks uz balkona.
Vecuma ierobežojums – 16+
***
11. martā plkst. 15.00
Cesvaines vidusskolas aulā
Sieviešdienas koncerts „Dzīve
kā kino”
Piedalās: Meirānu vecākās paaudzes deju kolektīvs, dāmu deju
kolektīvi no Madonas, Ērgļiem,
Dzelzavas, Jaunjelgavas, Lubānas,
Inešiem, Raunas.
Ielūdz Cesvaines kultūras nams
un dāmu deju grupa „Kamenes”.
Plašāka informācija būs pieejama afišās

Ar ziedojumu Cesvaines Mūzikas un mākslas skolai ASV piemin
bijušo cesvainieti Rasmu Ilonu Salmiņš (dzimusi Actiņš)
03.04.1933.–12.08.2016.

2016. gada augusta beigās no
ASV Sanleandro Kalifornijas štatā
saņēmu sēru vēsti, ka 12. augustā
mūžībā ir devusies kādreizējā cesvainiete Rasma Salmiņš. Piemiņas dievkalpojums bija paredzēts
4. septembrī Sanfrancisko.
Sazināšanās ar aizgājējas Rasmas
ģimeni mums sākās pirms 13 gadiem, kad ASV dzīvojošā mūzikas
skolotāja Cesvaines vidusskolas
bibliotēkai atsūtīja grāmatas. Ar
mūziku saistītos izdevumus bibliotekāre nodeva Cesvaines Mūzikas
skolai. Uzrakstīju pateicības vēstuli, un kopš tā laika svētkos apmainījāmies ar apsveikumiem. Rakstīju
par dzīvi Cesvainē un mūsu skolu.
Sūtīju bildes. Pēc kāda laika saņēmām sūtījumu – notis, blokflautas
un labu vijoli. Pēc vairākiem gadiem šo vijoli uzdāvinājām vienīgajai mūsu absolventei no Grašu bērnu ciemata. Domājām, ka izdarījām
labu darbu, kurš patiktu Rasmai.
Pēc diviem gadiem reizē ar Rasmas aiziešanu no šīs pasaules mūs

pārsteidza vēsts, kuru citēšu no piemiņas dievkalpojuma lapiņas, ko
atsūtīja aizgājējas dzīvesbiedrs Artis Salmiņš: „Ja vēlaties veikt ziedojumu Rasmas piemiņai, lūdzu, rakstiet čeku draudzes vārdā – „Latvian
Luth. Church in N. California”, atzīmējot „Rasmas piemiņai – skolai”. Ziedojums tiks nodots Cesvaines Mūzikas skolai. Paldies!”
Par Rasmu piemiņas dievkalpojuma lapiņā ir teikts: „Rasma bērnības
gadus pavadījusi Rīgā, bet vasaras
baudījusi sava tēva senču novadā Cesvainē. Tēvs Oļģerts Actiņš
strādāja kā inženieris-mežkopis un
savā brīvajā laikā bija liels klavieru
spēles mīļotājs. Māte Ida (dzimusi
Vītoliņš) strādāja Linu monopolā.
Rasma jau bērnībā uzsāka mācīties
spēlēt klavieres. 1944. gada beigās
Actiņu ģimene devās bēgļu gaitās,
nonākot bēgļu nometnē Vircburgā
Vācijā. 1950. gadā izceļoja uz ASV,
Kalifornijas pavalsti. Pēc ģimnāzijas beigšanas Rasma studēja mūziku Sanfrancisko Konservatorijā,

sekmīgi beidzot klavieru klasi. Aktīvi piedalījās latviešu sabiedrības
aktivitātēs, kur iepazinās ar savu
dzīvesdraugu Arti Salmiņu un nodibināja ģimeni. Drīz piedzima dēls
Andrejs un – dažus gadus vēlāk –
meita Astrīda. Rasma pasniedza
mūzikas stundas, strādāja latviešu
skolā kā skolotāja, palīdzēja dievkalpojumos ar ērģeļu spēlēšanu.”
Nekad iepriekš nebijām neko tādu
piedzīvojuši, tāpēc tas šķita ļoti aizkustinoši. Turpinām sazināties ar
Rasmas ģimeni: vīru Arti, meitu
Astrīdu un dēlu Andreju. Kad nokārtosim nepieciešamās formalitātes par
ziedojuma saņemšanu un izmantošanu, varēsim priecāties par vairākām
jaunām vijolēm, kuras iegādāsimies
par saziedoto naudu, un vēl ilgi varēsim pieminēt mūzikas skolotāju Rasmu, kura piespiedu kārtā izceļoja uz
ASV no savu senču dzimtenes Cesvaines, to nekad neaizmirstot.
Inta Stiene,
Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolas direktore

Gada iesākums Cesvaines BJC

Janvāris bērnu un jauniešu centrā (BJC) tika pavadīts rosīgā gaisotnē, sākumskolas bērni izpaudās radošajās darbnīcās, uzņēmām viesus un
paši devāmies nelielā izbraukumā.
Paldies sākumskolas 3.b klases
skolēniem un skolotājai Inesei Mickevičai par jautru un pozitīvu pēcpusdienu BJC telpās, kad mazajiem
bija iespēja piedalīties gan jautros
veiklības komandu pārbaudījumos,
gan darboties, radot savu īpašo
2017. gada vēlmju kolāžu. Kolāžas
attēlos vizualizējām visu, ko bērni
gribētu dzirdēt, sajust, atrast, izdarīt
un iemācīties šogad.
Centrā uzņēmām arī viesus
programmas „Erasmus+” projekta
„Like? Share!” ietvaros – skolotājus
no Polijas un Igaunijas. Skolotāji
pozitīvi novērtēja gan BJC īstenotos
pasākumus, gan gaišās, siltās tel-

pas, gan jauniešu gatavotos našķus.
Jaunieši paši angļu valodā pastāstīja
par iesaistīšanos projektos un pasākumos. Ar prieku ir jāsaka, ka viesi
bija patīkami pārsteigti par mūsu
jauniešu labajām angļu valodas zināšanām, atvērtību, viesmīlību un
dzīves uztveri. To viesi novērtēja,
lasot iedvesmojošās jauniešu atziņas, kuras bija pievienotas katra dalībnieka pateicības dāvaniņai.
Uz iepazīšanās pēcpusdienu bija
atnākuši arī Cesvaines vidusskolas
pašpārvaldes pārstāvji, lai kopīgi
apzinātu sadarbības iespējas, šogad
pieejamos finanšu un citus resursus,
apspriestu tuvāko pasākumu idejas, kā arī apmainītos ar aktuālāko
jauniešus interesējošo informāciju.
Jaunieši aktīvi dalījās pārdomās par
pagājušā gada pasākumiem, analizējot gan izdošanās, gan pieļautās

kļūdas, izteica idejas un viedokļus
par gaidāmajiem projektiem.
Veicinot aktīva dzīvesveida izpratni jauniešu vidū, mēneša beigās devāmies nelielā izbraukumā
atbalstīt savas komandas biedrenes
volejbola sacensībās Kusā, ļaujot
jaunākajām komandas spēlētājām
izjust sacensību gaisotni, kā arī rast
priekšstatu par iespējām attīstīt savas sportiskās prasmes. Ir jāpiebilst,
ka fiziskā mazaktivitāte ir milzīga
problēma tieši jauniešu meiteņu
vidū, tāpēc informēšu: Cesvaines
sporta hallē trešdienās plkst. 20.00
un svētdienās plkst. 16.00 notiek
sieviešu volejbola spēles un sestdienās plkst. 16.00 jaunietes tiek
aicinātas spēlēt florbolu.
Inga Bekasova,
BJC vadītāja,
foto no BJC arhīva

Cesvaines novada valsts un
pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs
Adrese: Pils iela 1A, Cesvaine,
Cesvaines novads, LV-4871
Tālrunis: 64852715
E-pasts: cesvaine@pakalpojumucentri.lv
VPVKAC darba laiks
Pirmdienās
8.00–18.00
Otrdienās
8.00–17.00
Trešdienās
8.00–17.00
Ceturtdienās
8.00–17.00
Piektdienās
8.00–16.00
Pārtraukums:
13.00–14.00
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Izdevējs: Cesvaines novada dome
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Tirāža – 470 eks.
Redaktore – Linda Vanaga,
tālr. 64852030,
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Par rakstu saturu un faktu precizitāti
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Publikācijai paredzētos materiālus
iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam.
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3.b klases skolēni ar radošajām
kolāžām

BJC uzņem programmas „ERASMUS+” projekta
„Like? Share!” dalībniekus

Top nākamā Cesvaines grāmata

Turpinām veidot nākamo lielo
Cesvaines grāmatu – nu jau ceturto. Pirmā ir pieejama tikai bibliotēkās un privātajos arhīvos, otrā un
trešā – vēl joprojām nopērkamas.
Tā kā katru mēnesi vairāki interesenti jautā par pirmās grāmatas
iegādes iespējām, lūdzu, dariet zināmu, ja jūsu mājās šāda grāmata
ir lieka un jūs to vēlētos pārdot vai
uzdāvināt.
Grāmata solās būt muzikāli bagāta. Aigara Matroža mudināti, mūziķu kolektīvu vēsturi šķetinās arī
Oļģerts Ozols un Daiga Matroze.
Dažādi estrādes ansambļi, pūtēju
orķestra sastāvi – mūs gaida interesantu faktu un atmiņu izklāsts. Paldies Aigaram, Oļģertam un Daigai!

Esmu sazinājusies ar Madonas
skolām, kurās ir mācījušies un
strādājuši cesvainieši. Pagaidām ir
atsaukusies un rakstu grāmatai apsolījusi Madonas Valsts ģimnāzija
direktores Vandas Madernieces personā. Paldies!
Paldies arī Jāņa Lubkina mazmeitai Dacei, kura ir apņēmusies
grāmatai atsūtīt sava vectēva stāstu!
Gaidīsim!
Ir prieks, ka novada vēstures
pētījumi top Cesvaines vidusskolas skolēnu izpildījumā un ka šajā
darbā iesaistās arī viņu ģimenes.
Paldies Priednieku ģimenei, kura
ir apņēmības pilna izzināt Kraukļu
krejotavas vēsturi!
Paldies Birutai Ozoliņai, kura

Cesvaines Ziņas

krāj foto grāmatai!
Paldies Anitai Vestmanei par ziedojumu grāmatas izdošanai!
Visu šo gadu vēl ir laiks pētīt un
rakstīt. Ja jums nav neviena, kas
atmiņu stāstījumu pārraksta datorrakstā, droši sūtiet pa pastu: Sanitai
Dāboliņai Krasta ielā 3–7 Cesvainē,
LV-4871.
Ja vēlaties ziedot grāmatai: AS
„SEB banka”, konts LV20 UNLA
0030 9007 0000 6, norāde „Ziedojums Cesvaines grāmatai”. Ziedojumus var pārskaitīt arī no Latvijas
Pasta bankas vai samaksāt skaidrā
naudā, saņemot pretī kvīti (zvanīt
29432776).
Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

Dzimuši
Artūrs Renekops
janvārī

Laulāti
Gatis Freivalds un
Oksana Kozlova
janvārī

Apsveikumi
Darbs nosver katru mūsu mūža
		
dienu,
Darbs pārbauda, vai esi liels
		
vai sīks.
Un dievišķīgs ir mirklis, kad
caur viņu redzi,
Ka esi ļaudīm bijis vajadzīgs.
Kornēlija Apškrūma

Sirsnīgi sveicam visus
februārī dzimušos – un īpaši:
80 gados –
JĀNI ZOMMERU,
90 gados –
DZIDRU KĀJIŅU,
92 gados –
AUSMU KANGERI!
Cesvaines novada dome

Cesvaines novada
VPVKAC
informācija
Klātienē var pieteikt noteiktus
šādu valsts iestāžu pakalpojumus:
• Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra;
• Valsts ieņēmumu dienests;
• Lauksaimniecības datu centrs.
Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā:
• Lauku atbalsta dienests;
• Nodarbinātības valsts aģentūra;
• Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
• Uzņēmumu reģistrs;
• Valsts darba inspekcija;
• Valsts zemes dienests.
Klientu apkalpošanas centrā
klientiem ir iespēja:
1) iesniegt iesniegumus;
2) saņemt atbalstu valsts iestāžu epakalpojumu lietošanā;
3) saņemt praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes
lasītāju;
4) saņemt informāciju par tuvāko
valsts iestāžu reģionālo struktūrvienību, tās darba laiku un pieteikšanās
kārtību.
Sīkāk par pakalpojumiem var uzzināt Cesvaines novada mājaslapas
www.cesvaine.lv klientu apkalpošanas centra sadaļā.
UZMANĪBU – SVARĪGI!
Lai
saņemtu
pakalpojumu
VPVKAC, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.

Miruši
			
Ķinderu kapu pārzines
informācija:
Ineta Zeltiņa 1964–2017
Cesvaines kapu pārziņa
informācija:
Gaida Lazdiņa 1949–2017
Aleksandrs Jānis Kažmers
1940–2017
Lilija Tatjana Kampe 1916–2017

