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2017. gada janvāris Nr. 1 (281)Cesvaines novada domes izdevums

Reģistrēto bērnu skaits: 
2012. gadā – 14, 
2013. gadā – 13, 
2014. gadā – 16, 
2015. gadā – 15, 
2016. gadā – 12 bērni – 7 zēni 
un 5 meitenes.

Reģistrētas laulības: 
2012. gadā – 10, 
2013. gadā – 7, 
2014. gadā – 10, 
2015. gadā – 9, 
2016. gadā – 15.

Sirdssilti sveicieni svētku laikā

Pēdējos piecos gados 
dzimtsarakstu nodaļā

Par ceļu uzturēšanu ziemā

Turpinot aizsākto ikgadējo 
tradīciju, 2016. gada decem-
brī, klusajā un mierīgajā Zie-
massvētku gaidīšanas laikā, 
domes priekšsēdētājs Vilnis 
Špats kopā ar sociālā dienes-
ta vadītāju Dainu Markevicu 
viesojās pie Cesvaines nova-
da senioriem – iedzīvotājiem, 
kuriem ir 90 un vairāk gadu. 
Sociālā dienesta darbinieki 
bija īpaši parūpējušies par se-
nioru iepriecināšanu, sagādā-
jot dāvaniņas ikvienam. Zie-
massvētku laikā klātienē vai ar 
pasta starpniecību tika sveikti 

17 novada seniori: Natālija 
Smirnova, Ivars Zommers, 
Anna Aveniņa, Asma Grei-
diņa, Ausma Kangere, Vilis 
Rudzītis, Ausma Zommere, 
Herta Baltā, Gaida Meistere, 
Marija Račko, Marija Tusko-
va, Vincentīne Šķēle, Antonija 
Trimalniece, Zelma Kažoka, 
Austra Pikuma, Aleksandra Ig-
natjeva, Arija Vīksna. Patiess 
prieks par tradicionālajiem 
gadumijas saldumiem, sociālā 
dienesta darbinieču pašadīta-
jām vilnas zeķēm, sirsnīgiem 
vēlējumiem un iespēju aprunā-

Vilnis Špats un Daina Markevica sveic Cesvaines sociālās aprūpes nodaļas iemītniekus

Andris Daņiļenko uzstājas Cesvaines senioru eglītē 
Cesvaines kultūras namā

ties. Viesošanās katrā mājā iz-
vērtās kā mazi svētki vēl pirms 
Ziemassvētku pienākšanas.

Protams, notika viesošanās arī 
pie Cesvaines sociālās aprūpes 
nodaļas iemītniekiem. Arī viņi 
tika iepriecināti ar dāvaniņām. 
Kā jau tradicionāli šajos svētkos 
nākas, tika skaitīti arī Ziemas-
svētku dzejoļi un skandēti abpu-
sēji laimes vēlējumi.

Visiem senioriem svētku laikā 
tika dāvināta arī kopīga dāva-
na – atpūtas vakars Cesvaines 
kultūras namā – Cesvaines no-
vada senioru eglīte. Saviesī-
gais vakars iesākās ar domes 
priekšsēdētāja Viļņa Špata ap-
sveikumu un laba vēlējumiem 
un Andra Daņiļenko koncertu. 
Izskanēja gan dziesmas, gan 
dzeja, gan instrumentāla kla-

viermūzika. Vakara gaitā kultū-
ras nama zāli pieskandināja arī 
Cesvaines pūtēju orķestris un 
grupa „No jauna”.

Lai Cesvaines novada sirm-
galvjiem ir stipra veselība un 
nezūdošs dzīvesprieks arī jau-
najā – 2017. gadā!

Linda Vanaga,
autores foto

Reģistrētās laulības Cesvaines 
evaņģēliski luteriskajā un Ces-
vaines Romas katoļu baznīcā: 
2012. gadā – 5, 
2013. gadā – 5, 
2014. gadā – 11, 
2015. gadā – 6, 
2016. gadā – 8 – 3 evaņģēliski 
luteriskajā un 5 katoļu baznīcā.

Reģistrēti mirušie: 
2012. gadā – 26, 
2013. gadā – 21, 
2014. gadā – 31, 
2015. gadā – 24, 
2016. gadā – 23 – 11 vīrieši, 
12 sievietes.

Ieva Lase,
dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja

Autoceļu ziemas uzturēšanas 
sezona oficiāli sākas 1. novem-
brī un ilgst līdz 31. martam, 
bet atkarībā no laikapstākļiem 
šis periods var tikt pagarināts. 
Minētajā laikā ceļu dienesti īpa-
ši uzmanīgi seko laikapstākļu 
ietekmei uz ceļu stāvokli, lai 
savlaicīgi veiktu ceļu attīrīšanu 
no sniega un veiktu pretapledo-
juma apstrādi. Ziemas sezonā 
ceļu uzturētāji ir mobilizēti dar-
bam visu diennakti. Uzturēšanas 
darbus valsts autoceļu tīklā veic 
VAS „Latvijas autoceļu uzturē-
tājs” atbilstīgi Ministru kabine-
ta (MK) noteikumiem par valsts 
un pašvaldību autoceļu ikdienas 
uzturēšanas prasībām un to iz-
pildes kontroli.

Valsts autoceļi ir sadalīti pie-
cās ziemas uzturēšanas kla-
sēs – A (augstākā), A1, B, C un 

D (zemākā) – atkarībā no ceļu 
klasifikācijas, satiksmes intensi-
tātes, seguma tipa, tehniskā stā-
vokļa, plānotā (pieejamā) finan-
sējuma un sociālekonomiskās 
nozīmes. Ar ceļu klašu iedalīju-
mu un uzturēšanas shēmu var ie-
pazīties mājaslapā www.lvceli.lv.

Laiks, kad brauktuve ir jāattīra 
no sniega, ir noteikts 2010. gada 
9. marta MK noteikumos „No-
teikumi par valsts un pašvaldī-
bu autoceļu uzturēšanas prasī-
bām un to izpildes kontroli”. 
Cesvaines pašvaldības pārziņā 
pārsvarā ir C un D klases ceļi. 
Šajos noteikumos ir noteikts, ka 
C klases ceļu brauktuve ir jāat-
tīra no sniega 18 stundās, kopš 
ir beidzis snigt, D klases ceļos 
laika norma nav noteikta.

Cesvaines novada pašval-
dības ceļu uzturēšanas dar-

bus 2016./2017. gada un 
2017./2018. gada ziemas sezonā 
nodrošina uzņēmums SIA „Ces-
vaines komunālie pakalpojumi”, 
ZS „Tirzupi” un ZS „Akmeņ-
krogs”. Cesvaines pilsētas ielu 
attīrīšanu no sniega un kaisīša-
nu ar pretslīdes materiālu veic 
SIA „AMBERGOLD”.

Rūpējoties par iedzīvotājiem 
laukos, pašvaldība, saskaņojot 
attiecīgo ceļa posmu ar ceļu uz-
turētājiem, organizē, lai ziemā, 
tīrot pašvaldības ceļus, bez sa-
maksas tiktu notīrīti arī pieved-
ceļi uz lauku mājām.

Ja ir kādas neskaidrības, jau-
tājumi, problēmas sakarā ar ce-
ļiem, var sazināties ar ceļu spe-
ciālistu Vitāliju Stikānu, zvanot 
pa tālruni 29364324.

Vitālijs Stikāns,
pašvaldības ceļu speciālists
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* Piekrita palielināt Cesvaines no-
vada bāriņtiesas sekretāra amata vie-
nības apjomu no 0,5 uz 1.

* Nolēma izslēgt no komisijas darī-
jumiem ar lauksaimniecības zemi tās 
locekli, vietā ievēlēt domes teritorijas 
plānotāju Rūtu Putniņu. Atļāva apvie-
not amatus.

* Nolēma atbalstīt divu Cesvaines 
novada iedzīvotāju Murjāņu Sporta 
ģimnāzijas audzēkņu un Latvijas Re-
publikas jaunatnes izlases dalībnie-
ku vieglatlētikā (daudzcīņā) dalību 
braucienā uz mācību treniņnometni 
Spānijā no 2017. gada 6. līdz 27. aprī-
lim, lai gatavotos Latvijas Republikas 
jaunatnes čempionātam, Baltijas val-
stu sacensībām un Eiropas jaunatnes 
čempionātam.

* Nolēma atbalstīt ar līdzfinansē-
jumu Cesvaines novada iedzīvotāja 
dalību Eiropas karatē čempionātā 
2017. gada 17.–19. februārī Bulgārijā.

* Nolēma noteikt, ka ar 2017. gada 
2. janvāri Cesvaines bibliotēka ir 
atvērta apmeklētājiem šādā laikā: 
pirmdienās 9.00–17.00; otrdienās 
9.00–17.00; trešdienās 9.00–18.00; 
ceturtdienās 9.00–17.00; piektdienās 
9.00–16.00; sestdienās 10.00–14.00.

* Piešķīra adresi dzīvoklim, kas at-
rodas Pils iela 2, Cesvainē, kas ir iz-
veidots, apvienojot divus dzīvokļus.

* Nekustamajam īpašumam – ze-
mes vienībai un uz tās esošajam māj-
īpašumam – piešķīra adresi „Tenči”, 
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, 
LV-4871.

* Nolēma piešķirt adreses diviem 
dzīvokļiem pašvaldībai piederošajā 
dzīvojamajā mājā „Burtnieki”: „Burt-
nieki 1” un „Burtnieki 2”.

* Nolēma pašvaldībai piederošajā 
dzīvojamajā mājā „Burtnieki” izvei-
dot dzīvokļa īpašumu Nr. 6, kas sastāv 
no divistabu dzīvokļa ar kopējo platī-
bu 47,1 m2, un minēto dzīvokļa īpašu-
mu uzņemt pašvaldības pamatlīdzekļu 
uzskaitē.

* Precizējot īpašumu sarakstu, no-
lēma izslēgt no domes pamatlīdzekļu 
uzskaites pašvaldības zemes vienības 
un dzīvokļa īpašumus.

* Nolēma izslēgt no Cesvaines vi-
dusskolas pamatlīdzekļu uzskaites no-
lietoto inventāru.

* Precizēja lēmumu par pašvaldības 
iestāžu darbinieku apdrošināšanu pret 
nelaimes gadījumiem.

* Precizēja un noteica zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
7027 014 0063 platību – 2,34 ha.

* Iznomāja pašvaldībai piederošu 
neapbūvētu zemesgabalu bez apbūves 
tiesībām uz 5 gadiem lauksaimniecis-
kai darbībai.

22. decembra 
domes sēdē

Par tarifu izmaiņām Cesvaines novadā

Aicinām iedzīvotājus izteikt priekšlikumus 
saistošo noteikumu izstrādes procesā!

Uzsākta projekta „Cesvaines bibliotēkas krājuma mēbeļu atjaunošana” īstenošana
Cesvaines novada dome ir uz-

sākusi īstenot projektu „Cesvaines 
bibliotēkas krājuma mēbeļu atjau-
nošana”, projekta Nr. 16-05-AL23-
A019.2203-000005. Īstermiņa mēr-
ķis ir sakārtot infrastruktūru, nodroši-
not bibliotēkas materiālo vērtību sagla-
bāšanu un dodot iespēju pilnvērtīgāk 
un daudzveidīgāk izmantot bibliotēkas 
pakalpojumus, tostarp atjaunot mēbe-
les bibliotēkas krājumam.

Ilgtermiņa mērķis ir uzlabot in-
frastruktūru, kas labvēlīgi ietekmēs 
izglītotas un kulturālas sabiedrības 
veidošanos un iedzīvotāju skaita pa-
lielināšanos Cesvaines novadā, kā 
arī radīs drošu un mūsdienīgu vidi 
bibliotēkas apmeklētājiem un darbi-
niekiem.

2016. gadā Cesvaines novadā ir 

2017. gada 1. janvārī stājās spēkā 
165 tiesību akti, no tiem 76 likumi 
un 72 Ministru kabineta noteikumi. 
Tas ir nedaudz mazāk nekā pērn, 
kad 1. janvārī stājās spēkā 170 tie-
sību akti. Pieņemtie tiesību akti ie-
tekmē dažādas nozares: ekonomiku, 
uzņēmējdarbību, saimniecību.

2017. gada 1. janvārī stājās spēkā 
grozījumi Dabas resursu nodokļa 
likumā, kur ir paredzēts nodokļa 
likmes palielinājums vairākās po-
zīcijās. Viena no tām ir nodokļa 
palielinājums virszemes, pazemes 
ūdeņiem, saldūdeņiem, minerāl-

ūdeņiem, avotu ūdeņiem, ko realizē 
tālāk un ko izmanto ūdensapgādē. 
Ir plānots, ka arī Cesvaines novadā 
palielināsies tarifs par ūdeni un ka-
nalizāciju.

Ūdensapgādes tarifs nav pār-
skatīts jau vairākus gadus, šobrīd 
jaunais tarifs vēl nav apstiprināts 
domes sēdē. Tarifa kāpums ir pa-
matojams ar ilgstoši nemainīgu 
SIA „Cesvaines komunālie pakal-
pojumi” noteikto ūdens tarifu, kas 
šobrīd neatbilst resursu ieguldīju-
mam un izmaksām. Cesvaines no-
vada pašvaldība meklē risinājumu, 

lai nedaudz samazinātu tarifa strau-
jo pieaugumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisija 6. janvārī Litenes 
tautas namā rīkoja uzklausīšanas sa-
nāksmi par SIA „AP „Kaudzītes”” 
iesniegto sadzīves atkritumu apgla-
bāšanas pakalpojuma tarifa projektu 
sadzīves atkritumu poligonā „Kau-
dzītes”. SIA „AP „Kaudzītes”” ap-
saimnieko Malienas reģiona sadzī-
ves atkritumu poligonu „Kaudzītes” 
jau kopš 2008. gada. Šajā reģionā 
ietilpst deviņas pašvaldības, to skai-
tā arī Cesvaines novada pašvaldība. 

Poligonā „Kaudzītes” spēkā esošais 
tarifs ir 29,51 EUR/t (bez PVN un 
dabas resursu nodokļa), savukārt 
tarifs iesniegtajā projektā (ja dabas 
resursu nodoklis ir 25 EUR/t), pie-
mērojot koeficientu 0,5 (poligonā 
pieņemto un apglabāto atkritumu 
proporcija), ir 39,81 EUR/t. Ir plā-
nots, ka piedāvātais tarifs stāsies 
spēkā 2017. gada 1. aprīlī. Piemē-
rojot paredzamo tarifu, 1 m3 atkritu-
mu izmaksas būtu 10,46 EUR (paš-
laik – 8,20 EUR/m3).

Linda Vanaga

Aicinām iepazīties ar saistošo 
noteikumu projektu, kā arī līdz 
2017. gada 5. februārim iesniegt 
priekšlikumus, nosūtot tos uz 
dome@cesvaine.lv vai iesniedzot 
personīgi Cesvaines novada paš-
valdībā.

PROJEKTS
Saistošie noteikumi par vietām 

Cesvainē, kurās aizliegts atrasties 
sunim bez pavadas

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta pirmās 
daļas 10., 13. punktu, Ministru ka-
bineta 2006. gada 4. aprīļa notei-
kumu Nr. 266 „Labturības prasības 
mājas (istabas) dzīvnieku turēša-
nai, tirdzniecībai un demonstrēša-
nai publiskās izstādēs, kā arī suņa 
apmācībai” 2.1 un 13. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – 

noteikumi) nosaka tās vietas zaļa-
jā zonā Cesvaines novada pilsētā 
Cesvainē, kurās aizliegts atrasties 
sunim bez pavadas, kā arī adminis-
tratīvo atbildību par to pārkāpšanu 
un personu, kas to kontrolē.

2. Cesvainē aizliegta suņa bez pa-
vadas atrašanās zaļajā zonā (skvēri, 
zālieni, to vidū pie daudzdzīvokļu 
dzīvojamajām mājām un iestādēm), 
izņemot parku.

3. Par noteikumos noteikto pra-
sību neievērošanu suņa īpašniekam 
vai turētājam izsaka brīdinājumu 
vai piemēro naudas sodu līdz 30 
euro.

4. Noteikumu izpildes kontroli, 
tostarp sastādot administratīvā pār-
kāpuma protokolu, nodrošina Ces-
vaines novada domes kārtībnieks.

Cesvaines novada domes 2017. gada __. ___________________ saistošo noteikumu Nr. __ 
„Saistošie noteikumi par vietām Cesvainē, kurās aizliegts atrasties sunim bez pavadas” 

paskaidrojuma raksts

Projekta nepieciešamības pa-
matojums

Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266 „Labturības prasības 
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās 
izstādēs, kā arī suņa apmācībai” (turpmāk – noteikumi) 13. punktā norādīts, ka 
pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suns bez pavadas var atrasties 
zaļajā zonā un mežā pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzes-
lokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību, 
izņemot vietējo pašvaldību noteiktās vietas, kur saskaņā ar vietējo pašvaldību 
saistošajiem noteikumiem tas ir aizliegts.
Cesvaine ir novada centra pilsēta, kurā lielākoties cilvēki pārvietojas kājām, ir 
daudz tūristu (īpaši vasarā), tādēļ suņu atrašanās zaļajā zonā bez pavadas ir iero-
bežojama, tā var sabiedēt bērnus, kā arī būt nepatīkama pieaugušajiem. Turklāt, 
vedot suni pie pavadas, suņa īpašniekam vai turētājam ir iespēja izpildīt savu 
pienākumu – savākt sava suņa ekskrementus.
Suns bez pavadas pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā 
tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību, var 
atrasties pilsētas parkā, kas ir pilsētas zaļās zonas daļa. Izdodot šos saistošos 
noteikumus, pašvaldība nodrošina drošu, tīru un veselīgu vidi kā iedzīvotājiem, 
tā pilsētas viesiem.
Lai disciplinētu suņu īpašniekus vai turētājus, ir nepieciešams paredzēt arī admi-
nistratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

Projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos norādītas vietas Cesvaines novada pilsētā Cesvainē, kur 
nedrīkstēs atrasties suns bez pavadas, tā ir visa pilsētas zaļā zona. Zaļā zona ir 
ar zālienu vai stādījumiem apaudzēta un kopta teritorija sabiedrības ērtībām, 
veselībai un estētiskumam. Zaļo zonu veido gan parki, skvēri, gan zālieni, to 
vidū pie daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām. Suns bez pavadas pastaigas laikā 
īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai 
turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību, drīkstēs atrasties tikai Cesvaines parkā.
Noteikumos noteikta administratīvā atbildība par šo noteikumu neievērošanu.

Projekta ietekme uz pašvaldī-
bas budžetu

Projektam nav būtiskas  ietekmes uz pašvaldības budžetu.

Projekta ietekme uz uzņēmēj-
darbības vidi 

Projekts neskar uzņēmējdarbības vidi.

Projekta ietekme uz adminis-
tratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras būtiski nepalielināsies.

Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

reģistrēti 2834 iedzīvotāji. Pērn bib-
liotēkā bijuši 1045 pastāvīgie lietotāji 
(no tiem 458 bērni un jaunieši), kuri 
kopā šo iestādi ir apmeklējuši 18 205 
reizes. Ir izsniegtas 22 538 grāmatas, 
žurnāli, laikraksti un citi krājuma do-
kumenti. Gada laikā notikuši 15 tema-
tiskie pasākumi, 22 grāmatu un citas 
izstādes. Bibliotēkas apmeklētāji ir ne 
tikai Cesvaines novada ļaudis, bet arī 
cilvēki no kaimiņu novadiem, citām 
pilsētām, Rīgas un arī ārzemēs dzīvo-
jošie. Bibliotēka ir publiska iestāde, 
kas ir atvērta visu vecumu un sociālo 
grupu iedzīvotājiem. Tiek izmantotas 
dažādas bibliotēkas telpas, un katrā 
no tām ir krājuma plaukti. Bibliotē-
kas krājumā ir 20 tūkstoši grāmatu. 
Grāmatu klāsts ir plašs un kvalitatīvs 
(kā atzīst lasītāji), jo pašvaldība grā-

matu iegādei atvēl pietiekami daudz 
līdzekļu. Vecie plaukti savas funkcijas 
veic kopš pagājušā gadsimta 50. ga-
diem. Abas iepriekšējās akreditācijas 
komisijas, kuras bibliotēkas darbu 
tika novērtējušas labi, ieteica tomēr 
pēc iespējas drīz nomainīt grāmatu 
un citu krājuma dokumentu plauktus. 
Ir telpas, kurās plaukti ir savstarpēji 
sastiprināti, lai neapdraudētu bibliote-
kāru un lasītāju dzīvību. Jauni plaukti 
radītu drošu un mūsdienīgu vidi, būtu 
vēl viens ieguldījums, lai iestāde ir 
apmeklētājiem patīkama vieta gan ik-
dienā, gan pasākumu laikā, veicinātu 
vēlmi šeit nākt, justies gaidītiem.

Projekta ietvaros plānots iegādā-
ties speciāli bibliotēku vajadzībām 
gatavotus stabilus metāla grāmatu 
plauktus ar dekoratīviem lamināta 

sānu paneļiem un metāla grāmatu 
atdalītājiem. Iepirkuma procedūras 
rezultātā uzvarēja firma SIA „Vit-
rum mēbeles un iekārtas”, kura izga-
tavos, piegādās un uzstādīs plauktus 
bibliotēkā par 10 547,57 EUR (tai 
skaitā PVN).

Tā kā abonementa krātuves telpā 
(35,6 m²) grāmatu plauktu noslogo-
juma dēļ nav bijis iespējams veikt 
remontu kopš pagājušā gadsimta 
50. gadu beigām, reizē ar plauktu 
nomaiņu ir svarīgi atjaunot elektro-
instalāciju un veikt telpas kosmētis-
ko remontu. Šos darbus pēc cenu ap-
taujas rezultātiem veiks SIA „PRO 
Build” par 3818,98 EUR (tai skaitā 

PVN). Projektu 70 % apmērā finan-
sē Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai.

Projektu plānots īstenot vienā kār-
tā līdz 2017. gada 15. augustam.

Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku at-
tīstībai ir pieejams Eiropas Komisi-
jas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.
eu/agricul ture/rural-develop -
ment-2014-2020/index_lv.htm.

Atbalsta Zemkopības ministrija 
un Lauku atbalsta dienests.

Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes

projektu vadītāja
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No radiniekiem ārvalstīs saņemtajai naudai nodoklis netiek piemērots 12. janvāra 
domes sēdēLai kliedētu publiskajā telpā iz-

skanējušo nepilnīgo un bieži vien 
arī nekorekto informāciju, Valsts 
ieņēmumu dienests (VID) sniedz 
skaidrojumu, kādi ir nodokļu nor-
matīvo aktu nosacījumi attiecībā uz 
naudu, kas tiek saņemta no radinie-
kiem vai citām personām ārvalstīs. 
Galvenokārt to nosaka radniecības 
pakāpe ar personu, no kuras tiek 
saņemta nauda, pārskaitītās naudas 
summa un darījuma būtība. To ievē-
rojot, ir jārīkojas atbilstīgi vienai no 
trim situācijām.

Saņemtā nauda nav jādeklarē 
un iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
nav jāmaksā:

ja naudas pārskaitītāju ar saņē-
mēju saista laulība vai radniecība 
līdz trešajai pakāpei Civillikuma 
izpratnē (vecāki, brālis, māsa, 
vecvecāki, bērni, mazbērni, ve-
cāku brālis (māsa), brāļa (māsas) 
bērni u. c) un naudas pārskatījums 
no ārvalstīm tiek veikts vienas 
mājsaimniecības ietvaros un šīs 
mājsaimniecības izdevumu segša-

Atgādinām, ka ar 2017. gada 
1. janvāri suņiem obligāti ir jābūt 
čipētiem un reģistrētiem. Kaķu 
un mājas (istabas) sesku reģistrā-
cija nav obligāta.

Dzīvnieka drošībai un aizsardzī-
bai čipēšana un reģistrēšana ir ļoti 
svarīga. Tā ļaus ātri atrast saim-
nieku nejauši noklīdušam dzīvnie-
kam, un viņam vairs nebūs jānīkst 
patversmē. Tā palīdzēs pierādīt 
saimnieka īpašumtiesības, ja notiks 
nelaime un kāds cits piesavināsies 
jūsu dzīvnieku.

Suņi ir jāreģistrē atbilstīgi Minis-

nai (piemēram, ārvalstīs strādājo-
ši vecāki pārskaita saviem Latvijā 
dzīvojošajiem bērniem, vecākiem 
vai vecvecākiem). Šādā gadījumā 
saņemtā nauda nav jādeklarē, jo 
pēc ekonomiskās būtības nevei-
dojas ienākums.

Saņemtā nauda ir jādeklarē, 
bet iedzīvotāju ienākuma nodok-
lis nav jāmaksā:

ja Latvijas Republikas iedzīvotājs 
ar bankas pārskaitījumu saņem nau-
du no sava ārvalstīs dzīvojoša radi-
nieka līdz trešajai pakāpei Civilli-
kuma izpratnē, ar kuru nav kopīgas 
mājsaimniecības;

ja Latvijas Republikas iedzīvotājs 
ar bankas pārskaitījumu saņem nau-
du no ārvalstīs dzīvojošas personas, 
kas nav viņa radinieks līdz trešajai 
pakāpei Civillikuma izpratnē vai 
arī viņus vispār nesaista radniecība 
(kaimiņš, draugs vai tml.), taču šo 
naudu saņēmējs izlieto, lai segtu sa-
vus izdevumus par izglītību un (vai) 
medicīnu un ārstniecību. Lai šai 
naudai netiktu piemērots iedzīvotā-

ju ienākuma nodoklis, tās saņēmē-
jam ir jāspēj dokumentāri pierādīt, 
ka nauda ir izmantota minēto izde-
vumu segšanai.

Taču, ja saņemtā naudas summa 
abos minētajos gadījumos pārsniedz 
4000 eiro gadā no vienas un tās pa-
šas personas, tad tā ir jādeklarē kā 
ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 
neapliekams ienākums, iesniedzot 
gada ienākumu deklarāciju par ie-
priekšējo gadu, tādējādi informējot 
VID par naudas izcelsmi.

Gadījumi, kad saņemtā nauda 
ir jādeklarē un iedzīvotāju ienā-
kuma nodoklis ir jāmaksā:

ja Latvijas Republikas iedzīvo-
tājs ar bankas pārskaitījumu saņem 
naudu vairāk nekā 1425 eiro gadā 
no ārvalstīs dzīvojošas personas, 
kas nav viņa laulātais vai radinieks 
līdz trešajai pakāpei Civillikuma iz-
pratnē vai arī viņus vispār nesaista 
radniecība un saņemtā nauda netiek 
izlietota, lai segtu ārstniecības vai 
izglītības izdevumus.

Šādos gadījumos saņemtā nauda 

ir jādeklarē, iesniedzot gada ienā-
kumu deklarāciju par iepriekšējo 
gadu, un jāsamaksā iedzīvotāju ie-
nākuma nodoklis 23 % apmērā no 
tās pārsnieguma (no saņemtās sum-
mas atņemot 1425 eiro).

Minētajos gadījumos gada ienā-
kumu deklarācija par 2016. gadu 
ir jāiesniedz laikā no 2017. gada 
1. marta līdz 2017. gada 1. jūnijam 
(ieskaitot). Plašāka informācija par 
iespējām iesniegt gada ienākumu 
deklarāciju ir pieejama VID mājas-
lapas sadaļā „Gada ienākumu de-
klarācija”.

Jautājumu un neskaidrību gadī-
jumā 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”.

VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr.: 67122668, 26351438, 

67122670, 26558389,
e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv

2016. gads tūrisma jomā

Top nākamā Cesvaines grāmata

Mājas dzīvnieku reģistrēšana

2016. gads aizskrējis nemanot, 
un, atnākot janvārim, mūs sagaidī-
jusi balta ziema ar salu. Šis ir laiks, 
kad aktīvā tūristu plūsma ir apsīkusi 
un daudz vairāk pavadām laiku mā-
jās ar savām ģimenēm. Tomēr ir de-
rīgi atskatīties uz pagājušo gadu, lai 
plānotu turpmākās aktivitātes.

Apkopojot 2016. gada tūrisma 
tendences, priecē tas, ka apmeklē-
tāju skaits Cesvaines tūrisma cen-
trā un Cesvaines pilī ar katru gadu 
pieaug, un šogad ir sasniedzis jau 
14 656 apmeklētājus gada laikā. 
Protams, visiecienītākais tūris-
ma laiks jau tradicionāli ir vasarā 
un rudenī, mazāk apmeklētāju ir 
ziemas mēnešos. Kā ierasts, pie 

mums ir viesojušies apmeklētāji no 
visdažādākajām pasaules valstīm 
un ir pārstāvēti gandrīz visi konti-
nenti, šogad ir sagaidīti pat viesi 
no Kolumbijas, kā arī Austrālijas, 
Marokas, Ķīnas, Meksikas, Dien-
vidāfrikas Republikas u. c. zemēm. 
Saprotams, ka visvairāk ārzemnie-
ku ir no mums tuvākajiem kaimi-
ņiem: 1. vietā ar 36 % no visiem 
ārvalstu viesiem ir Igaunija, otrā ar 
22 % – Krievija, 3. vietā ar 19 % at-
stājot Lietuvu. Priecē, ka gandrīz uz 
pusi ir pieaudzis igauņu un lietuvie-
šu apmeklētāju īpatsvars, salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu.

Šogad, pateicoties Cesvaines jau-
niešu interesei un erudīcijai, tika 

rīkoti jauno gidu apmācības kursi, 
absolventi pēc kursu beigšanas va-
rēja gūt pirmo darba pieredzi Ces-
vaines tūrisma centrā, strādājot ar 
apmeklētājiem, vadot ekskursijas 
un iepazīstinot ar Cesvaini un tās 
bagātībām tuvus un tālus viesus. 
Paldies Jēkabam Apfelbergam, Diā-
nai Ronei, Alīnai Lapai, Valteram 
Tomsonam, Ērikam Graudiņam un 
Zigfrīdam Aveniņam par lielisko 
darbu, kā arī muzeja speciālistei 
Daigai Matrozei par jauniešu saga-
tavošanu un apmācīšanu!

Kā ierasts, viesi Cesvainē vis-
pirms apmeklē pili, kas ir lielākais 
pievilkšanas objekts. Te, tūrisma 
centrā, var iegūt informāciju par 

visiem apskates objektiem novadā, 
kā arī vietām, kur vēl ir iespējams 
paviesoties. Tradicionāli tiek pirkti 
suvenīri ar Cesvaines simboliku, 
visiecienītākie šosezon bija dažādi 
magnētiņi ar pili, pildspalvas, vie-
tējais medus, Vinetas Meisteres ga-
tavotās ziepes un „Divu torņu” ap-
gleznotās krūzītes. Tūrisma centrā 
ir pieejamas arī Cesvaines tūrisma 
kartes, pastkartes, grāmatas, infor-
mācija par tūrisma piedāvājumu 
blakusnovados un visā Vidzemes 
reģionā, tāpēc gaidām visus, kas vē-
las apceļot Latviju.

Diāna Glaudāne,
p/a „Cesvaines tūrisma centrs” 

vadītāja

Turpinām veidot mūsu visu ko-
pīgo grāmatu, kurā smelt ideju spē-
ku, radošu prieku un dziļas atziņas. 
Vismaz tā jūs, cienītie lasītāji, esat 
novērtējuši un novērtējat iepriekšē-
jās grāmatas, un darīsim visu iespē-
jamo, lai arī nākamā būtu noderīga 
un vērtīga.

Kādas idejas un solījumus esam 
ieguvuši kopš Ziemassvētkiem?

Koncerta „Tev tuvumā” apmek-
lētāji bija liecinieki tam, kā savā 
tikko dzimušajā mīlestībā ģimenes 
dzimtajai pusei Cesvainei atzinās 
mūziķis un Eiropas Parlamenta dar-
binieks Kārlis Būmeisters (Kaža). 

Viesim dāvinājām „Cesvaines grā-
matu II” un „Cesvainiešus”, bet 
pretī saņēmām solījumu noteikti 
rakstīt par Būmeisteru dzimtu.

Savs stāsts noteikti veidosies 
vienam svaigam piecdesmitgadnie-
kam – Madonas bērnu un jauniešu 
centrā, kurš tikko, janvāra sākumā, 
svinēja 50. jubileju, ir strādājuši un 
strādā arī cesvainieši. Namiņa, kā 
tautā sauc Madonas bērnu un jau-
niešu centru, darbinieki ir apņēmu-
šies noteikti uzrakstīt par viņiem.

Cesvainiete (pēdējos gados prau-
lēniete) Solveiga Stafecka sāk 
pārcilāt savus bagātīgos materiālu 

krājumus – un mūsu visu priekam 
taps stāsti par dažādām muzikālām 
grupām, ansambļiem, duetiem utt., 
piemēram, „Cehu”, „EISO”, drau-
dzes ansambli, koklētāju ansambli 
u. c. Solveigas un viņas muzikālās 
ģimenes darbība ir bijusi patiešām 
plaša un vērienīga. Aicinām arī vi-
sus kādreizējo kolektīvu dalībnie-
kus rakstīt savas atmiņas. Paldies 
Solveigai par šo apņemšanos un par 
ziedojumu grāmatas izdošanai!

Daudz materiālu, ieskaitot fo-
togrāfijas, ir atsūtījis pētnieks Jā-
nis Amats – viņa izpētes lokā ir 
bijuši Pinceru ģimenes likteņi. Tā 

kā Ojārs Pincers pirms kara gaitu 
sākuma mācījās Cesvaines vidus-
skolā, dzimtas stāstu gaida arī Ojāra 
skolasbiedri.

Pētīt savus radurakstus un raks-
tīt par to grāmatai ir sarosījusies 
Kurmju (Kurmu) dzimta. Paldies 
par atsaucību dzimtas pārstāvim 
Andim Kurmim!

Paldies arī visiem pārējiem, kuri 
e-pasta vēstulēs, tālruņa zvanos un 
klātienes sarunās pauž atbalstu un 
tur īkšķus par izdošanos!

Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

* Nolēma izdot saistošos no-
teikumus „Grozījumi Cesvai-
nes novada domes 2016. gada 
11. februāra saistošajos notei-
kumos Nr. 2 „Cesvaines nova-
da pašvaldības 2016. gada bu-
džets””.

* Apstiprināja Cesvaines no-
vada pašvaldības 2016. gada pa-
matbudžetu, speciālo budžetu, 
saņemtos un izlietotos ziedoju-
mus.

* Apstiprināja pašvaldības 
aģentūras „Cesvaines tūrisma 
centrs” 2016. gada budžeta izpil-
di.

* Nolēma ar 2017. gada 1. mar-
tu reorganizēt ēdināšanas sistē-
mu, kas nodrošina ēdināšanas 
pakalpojumus pašvaldības izglī-
tības iestādēs un sociālās aprūpes 
nodaļā.

* Nolēma grozīt 2014. gada 
22. maija domes sēdē Nr. 7 ap-
stiprināto Cesvaines pilsētas sil-
tumapgādes stratēģiju.

* Nolēma izdot saistošos no-
teikumus „Saistošie noteikumi 
par klaiņojošu vai bezpalīdzības 
stāvoklī nonākušu dzīvnieku iz-
ķeršanu Cesvaines novadā”.

* Nolēma izveidot domē 0,5 ie-
pirkumu speciālista amata vienī-
bas un 0,5 jurista palīga amata 
vienības.

* Nolēma iznomāt atsevišķus 
pašvaldībai piederošus zemesga-
balus lauksaimnieciskai darbībai.

* Nolēma izdot saistošos no-
teikumus „Grozījumi Cesvaines 
novada domes 2009. gada 24. jū-
lija saistošajos noteikumos Nr. 3 
„Cesvaines novada pašvaldības 
nolikums””: iekļāva nolikumā 
komisijas – lauksaimniecības ze-
mes komisiju un nacionālās pre-
tošanās kustības dalībnieka statu-
sa piešķiršanas komisiju.

* Nolēma izveidot komisiju 
nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieka statusa piešķiršanai 
četru cilvēku sastāvā. Apstiprinā-
ja nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieka statusa piešķiršanas 
komisijas nolikumu.

* Anulēja sniegtās ziņas par 
deklarēto dzīvesvietu „Dzinta-
ri 2”.

* Nolēma pagarināt īres līgu-
mus uz vienu gadu par dzīvok-
ļiem pašvaldības dzīvojamajās 
mājās „Kraukļu krejotava” un 
„Kraukļu tautas nams”.

* Nolēma atbrīvot no Cesvai-
nes novada bāriņtiesas locekles 
amata Ievu Apfelbergu.

* Nolēma atbalstīt ar 150 EUR 
līdzfinansējumu Cesvaines vidus-
skolas audzēknes dalību Eiropas 
karatē čempionātā 2017. gada 
17.–19. februārī.

* Nolēma izslēgt no iepirkuma 
komisijas sastāva Ramonu Vucā-
ni un iekļaut iepirkuma komisijas 
sastāvā Daigu Matrozi.

* Nolēma izstrādāt apvienoto 
uzraudzības ziņojumu par Ces-
vaines novada attīstības pro-
grammas 2012.–2018. gadam 
īstenošanu no 2012. gada līdz 
2014. gadam. Atbildīgā par iz-
strādi – teritorijas plānotāja Rūta 
Putniņa.

tru kabineta 2011. gada 21. jūnija 
noteikumiem Nr. 491 „Mājas (is-
tabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtī-
ba”: ar mikroshēmu apzīmētu suni 
dzīvnieka īpašnieks reģistrē Lauk-
saimniecības datu centra datubāzē.

Vispārīgie reģistrācijas nosacī-
jumi

Mājas (istabas) dzīvniekam obli-
gāti ir jābūt implantētai mikroshē-
mai (jāveic mikročipēšana). Mikro-
čipēšanu veic veterinārārsts.

Ja mājdzīvnieku reģistrē veteri-
nārārsts valsts vienotā mājas (ista-
bas) dzīvnieku reģistra datubāzē, 

tad īpašnieks uzrāda savu personu 
apliecinošo dokumentu un mājdzīv-
nieka (lolojumdzīvnieka) pasi vai 
vakcinācijas apliecību.

Ja veterinārārstam nav iespējas 
reģistrēt dzīvnieku datubāzē, tad 
viņš izsniedz īpašniekam aizpildītu 
un parakstītu reģistrācijas veidlapu, 
ko dzīvnieka īpašnieks pats iesniedz 
reģistrēšanai.

Ja mājdzīvnieku reģistrē Lauk-
saimniecības datu centrā vai vietējā 
pašvaldībā saskaņā ar tās saistoša-
jiem noteikumiem un ja tai ir no-
slēgts līgums ar Lauksaimniecības 

datu centru par tiesībām ievadīt 
datus par dzīvnieku, tad īpašnieks 
uzrāda savu personu apliecinošo do-
kumentu un mājdzīvnieka (lolojum-
dzīvnieka) pasi. Šobrīd Cesvaines 
novada pašvaldībā šāds pakalpojums 
vēl nav pieejams, bet tuvākajā laikā 
tiks veiktas nepieciešamās darbības, 
lai pakalpojumu padarītu pieejamu.

Mājdzīvnieka reģistrācija vie-
notajā valsts reģistrā ir maksas 
pakalpojums. Saskaņā ar cenrādi 
vienreizējā maksa ir 3,50 eiro (ar 
07.10.2016.).

Linda Vanaga
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4. klasē: Monta Bistrova, Bruno 
Kalējs, Klinta Kārkliņa, Roberts 
Arvīds Leimanis, Ritvars Ļepeš-
kins, Beāte Mālkalne, Mārtiņš Mar-
kuss Ozoliņš, Linda Romule, Eve-

Cesvaines vidusskolas skolēni, kas 
2016./2017. m. g. 1. semestrī mācījās labi un teicami

Sākam jauno 2017. gadu Cesvaines Mūzikas 
un mākslas skolā… ar ironijas devu

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Pasmaidīsim! 
Bērnu ikdienas domu pērlītes

● Runājot par Latviju, skolotāja ar 
rosinošiem jautājumiem aicina bērnus 
nosaukt Latvijas Valsts prezidentu.

„Es zinu – viņu sauc par Latvijas 
Vējoni [Raimondu Vējoni].”

● Dabas rotaļnodarbībā bērniem 
tiek iedotas lupas.

Skolotāja jautā: „Ko dara ar tām?”
„Lai visu mazo pareģotu [palieli-

nātu].”
● Sarunā ar skolotāju pēc strīdus si-

tuācijas ar draugu: „Viņš nepiedzima 
tik gudrs, viņš nezina, kas ir sitiens, es 
viņam tikai pieskāros!”

● Pēc vizītes pie medmāsas: „Māsi-
ņa paskatījās, vai manām smadzenēm 
iet labi vai slikti.”

● „Mana mazā māsiņa iet „Muši-
ņu” grupā [grupā „Bitīte”].”

Sandra Āriņa, Jana Medniece,
skolotājas

Kā jau katru gadu, pavisam ne-
manot pavadījām pirmo mācību 
gada semestri un arī 2016. gadu. 
Mākslas nodaļas audzēkņi kopā ar 
skolotājiem sagatavoja plašu dar-
bu skati visos mācību priekšmetos: 
zīmēšanā, gleznošanā, darbā mate-
riālā, kompozīcijā, mākslas valodas 
pamatos, veidošanā. Skati aplūkoja 
un novērtēja arī vecāki. Tika atklāta 
mākslas nodaļas 15 gadu jubilejas 
izstāde Kraukļu bibliotēkā. Mūzi-
kas nodaļā audzēkņi kopā ar skolo-
tājiem sagatavoja ikgadējo atklāto 
mācību koncertu vecākiem. Septiņi 
pūšaminstrumentu programmu au-
dzēkņi piedalījās koncertos ansam-
bļu, kā arī Cesvaines un Gulbenes 
pūtēju orķestru sastāvā. Akordeona, 
klavieru, vijoļspēles programmu 
audzēkņi muzicēja 18. novembra 
koncertā. Mūsu absolvente Anna 
Āboltiņa šobrīd sekmīgi mācās 
Rīgas Dizaina un mākslas vidus-
skolā, Emma Bandeniece muzicē 
kamerorķestra „Kremerata Baltica” 
sastāvā. Mūzikas un mākslas no-
zarē strādājošu mūsu absolventu ir 
daudz – visi, kuri to ir vēlējušies.

Nu jau tiekamies 2017. gadā. Mū-
zikas un mākslas skolām tas sākas 
ar mācību programmu pārveido-
jumiem atbilstīgi valstī noteikta-
jiem stundu normatīviem uz vienu 
audzēkni. To, ka šādas pārmaiņas 
ir jāveic mācību gada vidū, nevar 
uztvert bez ironijas. Tas nozīmē 
audzēkņu skaita samazināšanu: mū-
zikas programmās – par 5 audzēk-
ņiem, mākslas programmā – par 
10 audzēkņiem. Valsts attieksme 

pret mūzikas un mākslas izglītību 
pēdējo desmit gadu laikā ir radījusi 
nestabilitāti un nedrošību, tāpēc ar 
pašvaldības atbalstu esam savlai-
cīgi gatavojušies šādiem pēkšņiem 
pavērsieniem. Domāju, ka bez pār-
mērīgas trauksmes visu atrisināsim 
arī šoreiz. Tā vien gribas pārspēt 
mūsu darba organizētājus un vadī-
tājus „ģenialitātē un centībā”. Šo, 
protams, saku ar manāmu ironijas 
devu.

Apbrīnojami ir arī tas, kā tika 
pasniegta skolotāju algu paaugsti-
nāšana. Kaut gan ar pusgada no-
kavēšanos, salīdzinot ar vispāriz-
glītojošajām skolām, tomēr tā tika 
veikta arī mūzikas un mākslas sko-
lās, rezultātā katram skolotājam par 
vienu stundu alga paaugstināsies 
apmēram par 58 centiem pirms no-
dokļu nomaksas. Vai bija vērts tērēt 
resursus, lai kaut ko tādu izdomātu? 
Katram skolotājam ir paredzēta arī 
piemaksa par 3. kvalitātes pakā-
pi – 45 eiro par 30 stundām. Sko-
lotāji mūsu skolā gan strādā tikai 
7–20 stundas, jo, lai nodrošinātu 
pilnu slodzi, darbs ir jāmeklē vairā-
kās darbavietās, jābrauc uz kaimiņu 
novadiem. Ir paredzēta arī vienrei-
zēja piemaksa līdz 30 % no mēneša 
darba algas par darbu, kas nav ie-
kļauts amata aprakstā. Šādu darbu ir 
grūti iedomāties, jo, šķiet, viss, par 
ko kādam skolotājam varētu pie-
maksāt, ir iekļauts jaunajā 30 stun-
du likmē (iepriekšējās 21 stundas 
vietā), par ko varēs dabūt minētos 
58 centus par nodarbību vairāk nekā 
līdz šim, – mācību stundu sagatavo-

šana, izglītojamo rakstu darbu labo-
šana, individuālais un grupu darbs 
ar izglītojamajiem un konsultācijas, 
metodiskais darbs izglītības iestādē, 
projektu vadība un citas ar izglītības 
iestādes attīstību saistītas darbības, 
kā arī izglītojamo sagatavošana iz-
stādēm, koncertiem, konkursiem un 
kolektīvai muzicēšanai. Būs taču 
kaut kas jāizdomā vai jāatdod atpa-
kaļ valstij neizmantotā nauda!

Ministru kabineta noteiku-
mos Nr. 1035, kuri tika grozīti 
15.07.2016., ir noteikts, ka, piešķi-
rot 2017. gada dotāciju, komisija ie-
vēros papildu kritērijus – izglītības 
iestādes izglītojamo dalību Latvijas 
Nacionālā kultūras centra organi-
zētajos valsts konkursos (I kārtas – 
skolas obligātā konkursa – protoko-
li ir jāiesniedz Latvijas Nacionālā 
kultūras centra Kultūras un radošās 
industrijas izglītības nodaļā), izglī-
tības iestādes ieguldījumu kultūrvi-
des uzlabošanā, citus, pēc komisijas 
ieskata, būtiskus apsvērumus.

Cik daudz konkursantu bija ne-
pieciešams, kādi sasniegumi bija jā-
veic kultūrvides uzlabošanā un kādi 
citi apsvērumi vēl bija jāievēro, lai 
iegūtu 2017. gada dotāciju mācību 
gada vidū – janvārī, lai mācības 
varētu turpināt visi audzēkņi, kuri 
saskaņā ar trīspusējo līgumu starp 
Kultūras ministriju, pašvaldību un 
skolu tika uzņemti septembrī? Vai 
kādam nav skaidrs, kādu efektu dod 
bērnu mūzikas un mākslas ikdienas 
nodarbības? Vai valsts šīs nodarbī-
bas var apmaksāt atbilstīgi pedago-
gu izglītībai, kura tiek iegūta vis-

Decembris 
pirmskolā 

„Brīnumzeme”
14. decembrī grupā „Skudriņa” no-

tika praktikums vecākiem „No rota-
ļām līdz zināšanām” ar mērķi rosināt 
vecākus iesaistīties bērna zināšanu, 
prasmju un iemaņu pilnveidošanā. 
Bērni vislabāk mācās no praktiskās 
pieredzes, tāpēc, kad vien tas ir iespē-
jams, pirmskolā mācīšanās notiek da-
rot. Praktikumā piedalījās 15 grupas 
bērnu vecāki.

Bērni priekšstatu par sevi un citiem, 
kā arī pasauli sev apkārt iegūst ciešā 
mijiedarbībā ar sev tuvākajiem cilvē-
kiem – vecākiem. Vecāki iejutās bēr-
nu lomā un kopā ar grupas skolotājām 
izspēlēja dažādas praktiskas situācijas 
matemātisko priekšstatu pilnveido-
šanai. Aktīva praktiskā darbošanās 
sniedz plašāku priekšstatu par rotaļ-
nodarbībām, tajās apgūstamo mācību 
saturu un ikvienu situāciju, ko vecā-
ki var izmantot, darbojoties ar bērnu 
mājās.

Mūsu iestādē bērni kopā ar vecā-
kiem decembrī darināja sniegavīru 
ģimenes. Ir prieks, ka šis ziemīgais 
baltums iestādē ienesa Ziemassvētku 
noskaņu ziemai neraksturīgajā pelē-
kumā. Paldies visiem bērnu vecākiem 
par radošām idejām, ieguldīto darbu, 
darinot sniegavīrus dažādās netradi-
cionālās tehnikās!

Decembris pirmskolā „Brīnumze-
me” noslēdzās ar emocionāliem, pār-
steigumiem bagātiem svētkiem. Svēt-
ku ieskaņā bērnu vokālā ansambļa 
„Domiņa” mazie dziedātāji aicināja 
visus uz Ziemassvētku dziesmu kon-
certu „Rūķi gaida Ziemassvētkus”. 
Katras grupas bērni kopā ar skolotā-
jām iestudēja nelielas teātra izrādes, 
iemācījās dzejoļus, apguva raitu dejas 
soli un dziesmas, lai eglītes svētkos 
ciemos sagaidītu Ziemassvētku vecīti.

Jaunajā gadā pirmskolas „Brīnum-
zeme” kolektīvs visiem novēl: „Lai 
pietiek spēka ne tikai strādāt, bet arī 
priecāties un atpūsties! Lai katrā ģi-
menē ienāk patiess prieks, mīlestība 
un labestība! Lai radošs, veiksmīgs un 
laimīgs jaunais – 2017. gads!”

Sandra Āriņa, Jana Medniece,
skolotājas

Bērnu vecāki radošajās 
nodarbībās

maz 15 un vairāk gadu garumā? Vai 
mums jau līdz šim ir trūcis konkursu 
dalībnieku? Vai konkursos, kur sko-
lotāji un ģimenes iegulda gigantisku 
darbu, bez žūrijas ir arī klausītāji? 
Vai visi konkursanti būs gandarīti 
pēc obligāti noteiktās savstarpē-
jās sacenšanās? Vai valsts uzticas 
pašu sagatavotajiem speciālistiem 
un pašvaldībām, kuras lielā mērā 
uztur pašu dibinātās skolas? Vai ir 
saņemta kāda sūdzība no vecākiem, 
ka mūzikas un mākslas skolās bērni 
nesaņem gaidīto izglītību? Vai mūs-
dienu bērni visu savu laiku, neskai-
tot vispārizglītojošo skolu, var veltīt 
tikai mūzikas un mākslas nodarbī-
bām, kā tas bija pirms informācijas 
tehnoloģiju ienākšanas ikdienā? Vai 
tie audzēkņi, kuri vēlas iegūt mūzi-
ķa vai mākslinieka izglītību un strā-
dāt Latvijas labā, to nevar izdarīt? 
Zinu gadījumu, kad konkursā uz 
vijolnieka vietu orķestrī speciālists, 
līdz iegūst vietu, piedalās trīs gadus. 
Vai tas motivē kļūt par mūziķi? Vai 
kādam no minētās komisijas intere-
sē to skolu situācija, kuras atrodas 
novados ar 2000–5000 iedzīvotā-
jiem, salīdzinot ar 8000 un vairāk 
iedzīvotāju? Pieņemu, ka lielajām 
skolām reforma varētu veicināt lie-
lu un pozitīvu lēcienu. Kāpēc gan 
šādi Ministru kabineta noteikumu 
grozījumi būtu izcīnīti? Vai stresa 
radīšana mūsdienās pieder pie atbil-
dīgo amatpersonu amata apraksta?

Inta Stiene,
Cesvaines Mūzikas un mākslas 

skolas direktore

līna Skuja, Roberts Šīris, Markuss 
Vimba;

5. klasē: Ieva Rūta Alksne, Reg-
mārs Dadzis, Markuss Isačenko, 
Katrīna Stikāne, Patrīcija Kupča, 

Rebeka Anna Mālkalne, Marta 
Kristiāna Prokiraite, Linards Pu-
rens, Sindija Rapša, Samanta Terē-
ze Rumpīte;

6. klasē: Patrīcija Auzāne, In-

gars Haritonovs, Karlīna Kvēpa, 
Agita Skrīvere, Sabīne Šahno, Ai-
gars Šivcāns, Una Šteinberga, Līva 
Vībote, Meldra Krasta, Meldra 
Dzerkale;

7. klasē: Madara Adamkoviča, 
Enija Butreho, Mareks Prokiraitis, 
Kristijans Jānis Sipāns, Jānis Šņu-
cītis, Inese Zladeja, Margrieta Anna 
Apfelberga, Sabīne Zane Cimuška, 
Andželika Korneta, Aiga Šteinber-
ga, Osvalds Tutiņš;

8. klasē: Vīgants Vasilišins, Pau-
la Pauere, Krista Ruicēna, Oskars 
Kalve, Jolanta Puzule;

9. klasē: Dita Rūta Ceriņa, Dārta 
Greidiņa, Emīls Jekimovs, Kristaps 
Korņejevs, Ieva Liberte, Rigonda 
Smoroģina;

10. klasē: Eva Ūbele, Marisa An-
dževa, Māra Elizabete Bandeniece, 
Felicita Elīza Kaluga, Markuss Ma-
čukāns, Sindija Mihejenko, Sabīne 
Graudiņa, Jānis Driķis;

11. klasē: Zane Bodniece, Egita 
Lepeškina, Anete Cielava, Natālija 
Šņucīte;

12. klasē: Elisa Andževa, Ēriks 
Graudiņš, Diāna Rone, Monta Ve-
reba.

Informāciju sagatavoja 
Sarma Kurme,

foto no skolas arhīvaCesvaines vidusskolas 4.–12. klašu skolēni, kuru sekmes ir labas un teicamas
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Spēļu nakts „Uzsāc biznesu!” Cesvaines vidusskolā
Jau trešo gadu Cesvaines vidus-

skola piedalās Latvijas skolu pro-
jektā „Esi līderis”, kas dod iespēju 
gūt zināšanas uzņēmējdarbībā un 
sevis izzināšanā. Projektā ir iesaistī-
jušies skolēni no visām vidusskolas 
klasēm.

Pērn, 25. novembrī, pirmo reizi 
projektā notika jauns pasākums – 
spēļu nakts „Uzsāc biznesu!” – un 
tieši Cesvaines vidusskolai tika 
gods uzņemt šīs spēles dalībniekus. 
Spēlē spēkus izmēģināja 91 da-
lībnieks no 11 Latvijas skolām, to 

skaitā četri Cesvaines vidusskolas 
skolēni. Spēļu vakarā piedalījās arī 
12 Cesvaines vidusskolas skolēni, 
kuriem īsā laikā bija jāapgūst spēles 
noteikumi un jāpalīdz pārējiem va-
kara dalībniekiem izprast spēli.

Spēle „Uzsāc biznesu!” ir galda 
spēle biznesa stratēģijas izstrādē, 
lēmumu pieņemšanā un misijas iz-
pildē. Treniņš, kurā apgūst prasmi 
pareizi rīkoties ar resursiem, izman-
tojot jebkuru iespēju spert vēl vienu 
soli ceļā uz panākumiem. Spēlē tiek 
izmantots viens no galvenajiem biz-

nesa panākumu principiem „Ceļu 
pieveic ejošais” vai „Ņem un dari”. 
Spēlē bija arī uzvarētāji. Starp 
tiem – arī Cesvaines vidusskolas 
11. klases skolniece Monika Puzu-
le.

Vakara beigās visi spēles dalīb-
nieki un vadītāji pārrunāja, kas vi-
ņiem visvairāk patika. Atsauksmes, 
kuras visbiežāk tika dzirdētas, – 
šāda veida pasākumu noteikti vajag 
atkārtot, patika iepazīt dalībniekus 
no citām skolām, jo tas ikdienā ne-
notiek.

Liels paldies spēles vadītājam 
Tomam Jurevičam un pasākuma 
galvenajām organizatorēm – mei-
tenēm no lieliskās projekta „Esi lī-
deris” komandas – Elīnai Laveiķei 
un Laumai Pūķei – par šo lielisko 
iespēju un pieredzi!

Lāsma Kausa,
Cesvaines vidusskolas projekta 

„Esi līderis” skolotāja,
Māra Bandeniece,

Cesvaines vidusskolas 10. klases 
skolniece, projekta „Esi līderis” 

dalībniece

Spēļu nakts „Uzsāc biznesu!” dalībnieki Cesvaines vidusskolā

Juris Sārnis

Laimīte
Laimīte nesusi mani
Pa dzīvi šūpulī savā.
Arvienu tālāk manā
Dzīves likteņa pļavā.

Par dzīvi savu es liktenim
Bezgala pateicīgs esmu.
Tālajos pasaules ceļos
Es eju ar likteņa dvesmu.

Ir pienācis dzīves novakars kluss,
Kā sapnī mana bērnība dus.
Kā no kalna skatos dzīves 
  zilgumā tālā,
Manas pēdas paliek dzimtenes
   mālā.

Aicinājums 
Latvijas skolām 
piedalīties 

unikālā aktieru 
atlases akcijā 
filmai „Dvēseļu 
putenis”

Aktieru atlases aģentūra 
„Casting Bridge” sadarbībā ar fil-
mas „Dvēseļu putenis” veidotā-
jiem „Kultafilma” aicina vidussko-
las audzēkņus piedalīties unikālā 
Latvijas aktieru atlases akcijā, ar 
kuras palīdzību filmai „Dvēseļu 
putenis” vēlas atrast galveno varo-
ni Artūru Vanagu, kā arī vairākus 
citus filmas personāžus – gan pui-
šus, gan meitenes.

Šī akcija ir lieliska iespēja sa-
liedēt klases kolektīvu, apspriest 
Aleksandra Grīna romānu „Dvē-
seļu putenis”, izpētīt savas dzimtas 
vēsturi Pirmā pasaules kara lai-
kā un lietderīgi izmantot moder-
nās tehnoloģijas. Aktieru atlases 
1. kārtas uzdevumi ir vienkārši, tos 
skolēniem ir iespējams veikt pat-
stāvīgi, bet ideālā gadījumā kāda 
entuziastiska klasesbiedra vai sko-
lotāja vadībā. Piesakoties pašam 
un piesakot savus klasesbiedrus, 
jau tiek saņemta iespēja piedalīties 
filmas masu skatos.

Filmas „Dvēseļu putenis” 
uzņemšanu ir plānots uzsākt 
2017. gada maijā. „Casting Brid-
ge” mērķis ir dot iespēju kļūt par 
aktieri ikvienam jaunietim, kurš 
par to sapņo, neatkarīgi no dzīves-
vietas un iepriekšējās pieredzes. 
„Casting Bridge” ir veicies atrast 
talantīgus jauniešus un bērnus vai-
rākām filmām, to vidū filmas „Es 
esmu šeit” galvenās lomas atvei-
dotāju Elīnu Vasku no Cesvaines 
novada – viņa šogad ir iekļauta 
10 labāko aktieru vidū festivāla 
„Berlināle” pasākumu kompleksā 
„European Shooting Stars”.

Pirmās kastinga dienas jau no-
risinājās 2016. gada nogalē Rīgā, 
bet līdz 2017. gada 10. februārim 
vēl ikkatram ir iespēja pieteikties 
aktieru atlases 1. kārtai.

Gunita Groša,
aktieru atlases režisore

Tālrunis: 20369907
E-pasts: info@castingbridge.lv

Gaišie, prieka un pārsteigumu pilnie Ziemassvētki 
mūsu mājās – internātskolā

Ziemassvētku gaidīšanas laiks sā-
kas ar adventi. Arī mūsu skolā čet-
rus pirmdienas rītus, dziedot dzies-
mas un skandējot tautasdziesmas, 
tika degtas sveces skolas adventes 
vainagā. Kad šajā vainagā tika ie-
degta ceturtā svece, klāt bija Zie-
massvētki!

Jau decembra sākumā sākām 

gatavoties svētkiem: rotājām sko-
lu, savas klašu telpas, mācījāmies 
dzejoļus un dziesmas un gatavojām 
izrādi, turklāt īpaša skolas līdzpār-
valdes izvēlēta žūrija izvērtēja kla-
šu telpu noformējumu, un svētku 
pasākumā labākie saņēma balvas.

Īpaša rosība un patiess prieks 
mums bija, skolotājas Baibas Pū-

riņas vadībā darbojoties meiteņu 
mājturības kabinetā, kur bija atvērta 
piparkūku darbnīca.

Ziemassvētki ir laiks, kas liek pa-
raudzīties sev apkārt un atskārst, ka 
tas ir arī došanas laiks. Šo brīnumai-
no izjūtu šogad izbaudīja 9. klases 
skolēni un skolotāja Iveta Zemīte, 
kuri devās iepriecināt bijušos skolas 
darbiniekus.

Ziemassvētkos ikvienā sirsniņā 
iedegas cerība un gaidas pēc kāda 
brīnuma. Un šis brīnums bija klāt – 
ilgi gaidītie Ziemassvētki, kuri šo-
gad solījās būt ĪPAŠI.

PIRMAIS BRĪNUMS bija dau-
dzās dāvanas, kuras, lai mūs ieprie-
cinātu, gan tuvu, gan tālu zemju rūķi 
bija sagatavojuši gan mūsu skolas 
skolēniem, gan arī viņu ģimenēm.

OTRAIS BRĪNUMS bija mūsu 
skolas pasākums „Ziemassvētki 
Rūķu bodē”, kurš izvērsās ļoti in-
teresants un aizraujošs, pateicoties 

atraktīvajam Ziemassvētku vecītim. 
Šogad savu mācēšanu vajadzēja pa-
rādīt ne tikai skolēniem, bet arī sko-
las direktorei un vietniecēm.

TREŠAIS BRĪNUMS bija ciemi-
ņi – rūķi no Rīgas, kuri pie mums 
ieradās ar trim milzīgiem kliņģe-
riem. Ar viņiem kopā gājām rotaļās, 
dziedājām dziesmas un dejojām.

CETURTAIS BRĪNUMS bija 
mūsu Ziemassvētku diskotēka, kuru 
vadīja fantastisks dīdžejs. Šajā laikā 
mums bija iespēja pārbaudīt ne tikai 
savu dejotprasmi, bet arī dziedāt-
prasmi, dziedot karaoke.

Visas skolas skolēnu vārdā liels 
PALDIES mūsu foršajām, atsaucī-
gajām un mīļajām skolotājām, kā 
arī daudzajiem rūķiem – šie svētki 
patiešām bija izdevušies! JŪS RA-
DĪJĀT ĪSTUS BRĪNUMUS!

Cesvaines internātpamatskolas
līdzpārvaldes vārdā – 

Vineta Tomiņa
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Miruši

LaulātiAfiša Pateicība

Nākamais „Cesvaines Ziņu” 
numurs iznāks 

2017. gada 16. februārī

Paldies visiem, kas Ziemassvētkos 
un Jaungadā sveica Cesvaines 
pašvaldību un tās iedzīvotājus!

Ik mirklis ir mūža vērts,
Ja tas tiek kādā brīdī pieminēts.
Ja tas tavs darbs, ko esi veicis,
Tiek svērts –
Atmiņu kamolā tīts,
Apzināts…

Vēsma Kokle-Līviņa

Sirsnīgi sveicam visus janvārī 
dzimušos un īpaši

80 gados –
ALBĪNU LOGINU,

GEORGU SAMUŠONOKU,
85 gados –

SKAIDRĪTI KOZLOVSKU,
JĀNI LIEPIŅU,
JANĪNU MAČU,
GITU ROMĀNI,

90 gados –
VILMU BŪMEISTERI,

94 gados –
VINCENTĪNU ŠĶĒLI!

Cesvaines novada dome

Guntars Garais un 
Zane Liedskalniņa 

decembrī

Ķinderu kapu pārzines 
informācija

Ņina Einberga 1924–2017
Andrejs Kvēps 1931–2017
Maiga Meistere 1930–2016

Cesvaines kapu pārziņa 
informācija

Sevronija Skačkova 1929–2016
Jānis Lazdiņš     1949–2017

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem.

11. februārī plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā
Uzņēmēju, zemnieku un 

pašvaldības iestāžu 
darbinieku balle

Ieeja vienai personai – 3 EUR
***

14. februārī plkst. 14.00
Cesvaines kultūras namā

Izrāde bērniem 
„Toms pret superpelēm”

Pie superpelēm ciemos ieradī-
sies draugs no tālās Austrālijas. 
Par to peles ļoti priecājas, BET 
ir viena problēma – viņas neprot 
ANGĻU valodu! Kā ar tālo ciemi-
ņu lai sarunājas?! Lai ātri apgūtu 
angļu valodu, superpeles atrod 
jauno skolotāju – kaķi Tomu. BET 
kas Toms ir īstenībā…? To jūs uz-
zināsiet jaunajā situāciju komēdijā 
„TOMS PRET SUPERPELĒM”!

Ieeja – 1 EUR
***

17. februārī plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā

Jēkabpils tautas teātra izrāde 
„Gaiši zilais vagons”

Jēkabpils tautas teātris režisores 
Intas Ūbeles interpretācijā ir iestu-
dējis 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 dzimša-
nas dienu, stāsts ir par to, kā mēs 
transformējamies laikā, savās at-
miņās, sajūtās, pieredzē… Un – 
kas ir tās dvēseles traumas, kas 
neļauj brīvi elpot?

Ieeja – 3 EUR

Plašāka informācija būs 
pieejama afišās

Latvijas Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis, izglītības un zi-
nātnes ministrs Kārlis Šadurskis, 
aizsardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis, finanšu ministre Dana 
Reizniece-Ozola, Eiropas Parla-
menta deputāte Iveta Grigule, Sa-
eimas priekšsēdētāja Ināra Mūrnie-
ce, politiskā partija „Vienotība”;

Latvijas Pašvaldību savienība, 
Dzelzavas pagasta pārvalde, Gul-
benes novada dome un priekšsēdē-
tājs Andris Apinītis, Smiltenes no-
vada dome un priekšsēdētājs Gints 
Kukainis, Aronas pagasta pārvalde 
un pārvaldes vadītājs A. Piekalns, 
Latvijas novadu pašvaldības: 
Skrunda, Līvāni, Vecumnieki, Val-
ka, Bauska, Auce, Aglona, Stopiņi, 
Ķekava, Preiļi, Zilupe, Pāvilosta, 
Olaine, Aknīste, Durbe, Rucava, 
Tukums, Jēkabpils; Tomakovas 
rajona dome, Vaijes pašvaldība 
Vācijā, „Ciblas Novada Ziņas”, 
Varakļānu novada muzejs, Jaun-
moku pils;

Cesvaines vidusskolas kolektīvs, 
Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolas vārdā Inta Stiene, biedrī-
ba „Mārtiņroze”, folkloras   kopa 
„Krauklēnieši”, Cesvaines inter-
nātpamatskolas saime, māksli-
nieku biedrība „Sidegunde”, Ces-
vaines sociālās aprūpes nodaļas 
kolektīvs, Kraukļu bibliotēkas 
kolektīvs, Cesvaines pirmskolas 
„Brīnumzeme” saime, Cesvaines 
bibliotēkas kolektīvs, Cesvaines 
ev. lut. draudze un palīgmācītājs 
Reinis Bikše;

Valsts ieņēmumu dienests, Valsts 
reģionālās attīstības aģentūra, 
Valsts vides dienesta Madonas re-
ģionālā vides pārvalde, Valsts ze-
mes dienests, Latvijas Slēpošanas 
federācija, Latvijas Jaunatnes pa-
dome, Madonas novada bibliotēka, 
Latvijas Izglītības un zinātnes dar-
binieku arodbiedrība, AS „Latvijas 
valsts ceļi”, Valsts zemes dienesta 
Vidzemes reģionālā nodaļa, Lat-
vijas Biznesa savienība, Kultūras 
informācijas sistēmu centrs, Na-
cionālais kino centrs, Valsts asins-

donoru centrs, Agroresursu un eko-
nomikas institūts, Madonas biznesa 
inkubators, RPIVA Madonas filiāle, 
Zemessardzes 3. BDE komandiera 
pulkvežleitnants Ervīns Kopeika, 
Latvijas attīstības finanšu institūcija 
„Altum”, Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrija, Latvi-
jas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības Madonas starpno-
vadu arodorganizācija, Centrālā 
finanšu un līgumu aģentūra, Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas Vidzemes reģiona no-
daļa, Latvia general Consulate, 
Latvijas Republikas Valsts kontro-
le, Neatliekamās medicīniskās palī-
dzības dienests;

SIA „Cesvaines siltums”, Ces-
vaines pasta kolektīvs, ZS „Svi-
ķi” kolektīvs, SIA „Ozols LG” 
kolektīvs, SIA „Latgales druka”, 
SIA „Madonas patērētāju biedrī-
ba” un valdes priekšsēdētājs Jānis 
Zahars, SIA „AP „Kaudzītes”” 
kolektīva vārdā Aldis Amantovs, 
SIA „Elbra” kolektīvs, „Benu 
aptiekas” kolektīvs, SIA „Pro-
jekts EAE”, SIA „Ceturtais 
stils” kolektīvs, SIA „Halle B” 
kolektīvs, AS „Sadales tīkls”, 
SIA „Ametrs”, SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” kolek-
tīvs, SIA „ANNO” kolektīva 
vārdā Liene Rūdele, AS „Reklā-
mas un zīmogu fabrika”, mācību 
centrs „Preventa”, SIA „B & L 
projekti”, SIA „Media Control”, 
SIA „Modul”, SIA „Erante”, 
SIA „Amserv”, SIA „MK biro-
ja tehnika”, AAS „Gjensidige”, 
SIA „Amberlat”, SIA „Erlau”, 
AS „SEB banka”, „Ebru Rīga” 
komanda, SIA „DMS sfēra” ko-
lektīvs, SIA „Fixman”;

Veronika Varakļānos, zvērināta 
revidente Vaira Šķibele, zvērināta 
revidente Baiba Jēkabsone, zvēri-
nāta revidente Līga Šķibele, Daina 
Čukule ar ģimeni „Vairogos”, Žans 
Klods Ruāns, Džons Kalomiris, Jā-
nis Strupulis, Faimja Turlaja, Aira 
Andriksone, Aina Cermane, Sigita 
Kokare-Grunte, Jogita Baune.

Trīs lietas, kas katram jāattīsta 
   sevī:

labestība, drosme, 
            cilvēkmīlestība.

Trīs lietas, kas katram 
  jāapbrīno:

dabas skaistums, bērni un 
  veci cilvēki.

Nav lielu un mazu paldies, ja 
tie izteikti no sirds. Tieši šādu 
paldies izsaku Cesvaines no-
vada domes deputātiem, darbi-
niekiem un tās priekšsēdētājam 
Špata kungam par to, ka esat 
nolēmuši atcerēties tos novada 
ļaudis, kuri sasnieguši mūža 
nogali. Paldies Špata kungam, 
kurš, par spīti neskaitāmajiem 
novada attīstības darbiem, at-
rod laiku kopā ar savām darbi-
niecēm apmeklēt sirmgalvjus 
gan nozīmīgās jubilejās, gan 
Ziemassvētkos. Savas izjūtas 
vārdos nevaru izteikt – tikai pa-
teikt paldies par jūsu labestību.

Paldies arī novada laikraks-
tam „Cesvaines Ziņas”, kas 
savās slejās katru mēnesi mūs 
iepazīstina gan ar jaundzimuša-
jiem, gan nozīmīgām jubilejām, 
gan tiem, kuri aizgājuši mūžībā.

Lai jums visiem veiksmīgs, 
laimīgs 2017. gads!

Pateicībā un cieņā – 
Ivars Zommers

Garš dzīves ceļš, kas sācies 
  sniega vidū,
Nu šodien domās klusi jāpāriet.
Kad baltas pārslas ne vien logā 
  lido,
Bet viņu sudrabs arī sirdī zied.
Garš dzīves ceļš ir šodien Tava
  rota,
Kur spēku jaunai dienu gaitai 
  smelt.
Paldies par mūžu, krietni 
  nodzīvoto,
Kas Tavu gadu vērtīgākais zelts!

Mīļi sveicam Dzidru Kalēju 
skaistajā dzīves jubilejā!

Lai stipra veselība, izturība un 
prieks vēl daudzus gadus! 

Cesvaines pirmskolas 
„Brīnumzeme” kolektīvs

Kopš 2017. gada 2. janvāra 
Cesvaines bibliotēka 

apmeklētājiem ir atvērta šādā 
laikā:

pirmdienās 9.00–17.00;
otrdienās 9.00–17.00;
trešdienās 9.00–18.00;
ceturtdienās 9.00–17.00;
piektdienās 9.00–16.00;
sestdienās 10.00–14.00

Informācija


