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Norisinājusies Augstākās tiesas priekšsēdētāja un tiesnešu vizīte
Atsaucoties uz Augstākās tiesas 

aicinājumu pašvaldībās, kurās dzi-
muši Latvijas Senāta (1918–1940) 
senatori, organizēt senatoriem vel-
tītus pasākumus ar Augstākās tie-
sas filmas „Senatori” skatīšanos, 
Cesvainē 2. maijā notika senato-
riem Aleksandram Gubenam un 
Miķelim Gobiņam veltīti pasāku-
mi, kuros piedalījās arī Augstākās 
tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičko-
vičs, visus departamentus pārstāvo-
ši tiesneši un Tiesu administrācijas 
pārstāvji.

Abi senatori bija Latvijas Senāta 
Kriminālās kasācijas departamenta 
priekšsēdētāji: Miķelis Gobiņš – 
līdz 1931. gadam, Aleksandrs Gu-
bens – no 1931. gada līdz Senāta 
likvidācijai 1940. gadā. Aleksandrs 
Gubens 1934.–1940. gadā bija arī 
Senāta Apvienotās sapulces priekš-
sēdētājs.

Dienas iesākumā tika rīkota 
tiesnešu tikšanās ar pašvaldības 
deputātiem un iestāžu vadītājiem, 
komisiju un komiteju vadītājiem 
un administrācijas darbiniekiem. 
Tiesas pārstāvjiem tika sniegts īss 
ieskats par Cesvaines novadu, kā 
arī aktuālajiem projektiem, kas tiek 
īstenoti novadā. Pēc vizītes novada 
domē Augstākās tiesas priekšsēdē-
tājs un tiesneši devās uz Cesvai-
nes vidusskolu, kur vadīja mācību 
stundas Cesvaines vidusskolas 
9.–12. klasē. Katrā klasē tika stās-
tīts par Latvijas tiesu sistēmu, Aug-

stāko tiesu un tiesneša darbu. Jāpie-
min, ka tiesnešiem šāda atbildība 
un stāšanās klases priekšā bija kas 
jauns un lika kārtīgi sagatavoties, 
taču pēc vadītās stundas visi atzina, 
ka skolēni bijuši ļoti atsaucīgi, pa-
klausīgi un ar interesi ieklausījušies 
stāstījumā.

Pēc tam cesvainieši tika aicināti 
kultūras namā skatīties filmu „Se-
natori”, kas ir stāsts par 30 Latvijas 
senatoriem – kasācijas instances 
tiesnešiem Latvijas brīvvalsts pir-
majā posmā no 1918. līdz 1940. ga-
dam, spēcīgiem juristiem un daudz-
pusīgām personībām, kas ar savām 
zināšanām un darbu veidoja Latvi-
jas valsti un palika tai uzticīgi arī 
pēc neatkarības zaudēšanas. Filmas 
uzņemšanas iniciatori ir Augstākās 
tiesas pārstāvji, tādēļ pirms filmas 
skatīšanās Augstākās tiesas priekš-
sēdētājs Ivars Bičkovičs un Komu-
nikācijas nodaļas vadītāja Rasma 
Zvejniece sniedza savu komentāru 
par filmu un ieskatu tajā.

Ivars Bičkovičs pauda pateicību 
par viesmīlīgo uzņemšanu un ie-
spēju apmeklēt Cesvaines novadu, 
uzsverot, ka Augstākajai tiesai ir 
neraksturīgi izbraukt zaļumos – un 
pie mums tik tiešām viss plaukst 
un zaļo! Kā, uzrunājot klātesošos, 
uzsvēra tiesas priekšsēdētājs, „mēs 
dzīvojam un kādu laiku vēl dzīvo-
sim valsts jubilejas noskaņās. Ceru, 
ka katram no jums ir izveidojusies 
sava izpratne, izjūta par mūsu valsti 

un tās vēsturi. Par to, kāda tajā ir 
bijusi dzīve cilvēkiem un kā vēs-
turiski notikumi to ietekmējuši. 
Aicinu jūs būt lepniem ne tikai par 
savu skaisto pili un apkārtni, bet arī  
virkni vēsturiski nozīmīgām perso-
nām, kas pelnījušas, lai to vārdus 
ar zelta burtiem ieraksta Cesvaines 
vēstures annālēs. Mūsu lauciņš ir 
Latvijas tiesu sistēma, un arī mēs 
šogad svinēsim savu simtgadi. 
Mēnesi pēc valsts dibināšanas tika 
veidota arī tiesu sistēma, jo tālaika 
varas vīri un sievas apzinājās tiesis-
kuma nozīmi un vietu katra jaunā 
Latvijas valsts pilsoņa dzīvē”.

Dienas noslēgumā Augstākās 
tiesas pārstāvji kopā ar cesvainie-
šiem klausījās koncertu Cesvaines 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur 
skanēja ērģeļmūzika Aigara Reiņa 
izpildījumā, kā arī Marijas Gube-
nes tautasdziesmu apdares. Viņa 
bija pirmā sieviete 
ērģelniece un pirmā 
Latvijas Konserva-
torijas profesore. 
Koncertā uzstājās arī 
jauktais koris „Ces-
vaine”, kas iedzie-
dāja Tautas saimes 
grāmatu Cesvainē, 
kā arī izpildīja citus 
skaņdarbus, koncer-

Izlaidumi Cesvaines 
novada izglītības 

iestādēs
 24. maijā plkst. 17.00

Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolā Celtnieku ielā 1
 1. jūnijā plkst. 17.00 

Cesvaines pirmskolas „Brīnum-
zeme” grupiņā „Skudriņa” Celt-
nieku ielā 1
 9. jūnijā plkst. 17.00 

Cesvaines vidusskolas 12. kla-
ses izlaidums Madonas ielā 1
 16. jūnijā plkst. 17.00

Cesvaines vidusskolas 
9. klases izlaidums Mado-
nas ielā 1

tu noslēdzot ar „Gaismas pili”. Tau-
tas saimes grāmatas ceļš Cesvaines 
novadā ir noslēdzies, ieraksti un 
pēdas vēsturē ir atstātas, un nu tā 
ir aizceļojusi pie mūsu netālajiem 

kaimiņiem – Lubānas novada. Grā-
matu Lubānas novada sabiedrisko 
attiecību speciālistei Tijai Žvaginai 
koncerta laikā nodeva Cesvaines 
novada domes priekšsēdētājs Vilnis 
Špats.

Visas dienas gaitā bija iespēja 
izzināt vēsturi, iepazīties ar Aug-
stākās tiesas darbu, kā arī mirkli 
ļauties muzikālam baudījumam. Kā 
zināms, Augstākā tiesa ir viena no 
augstākajām varām valstī un vei-
dojusies uz Latvijas Senāta bāzes, 
tādēļ varam būt lepni, ka no mūsu 
novada ir nākuši divi senatori un 
šābrīža tiesneši un tiesas priekšsē-
dētājs atrada laiku paviesoties pie 
mums Cesvainē.

Rasma Zvejniece,
Augstākās tiesas Komunikācijas 

nodaļas vadītāja,
Linda Vanaga,

Lindas Vanagas foto

Cesvaines jaunieši 
ar Tautas saimes 

grāmatu

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pasniedz vēsturisku 
fotogrāfiju ar Latvijas Senāta pārstāvjiem Cesvaines novada domes 

priekšsēdētājam Vilnim Špatam

Jauktais koris „Cesvaine” koncertā Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
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Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 7
Cesvainē 2018. gada 19. aprīlī (sēdes protokols Nr. 6, 6. §)

Grozījumi Cesvaines novada domes 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 

„Cesvaines novada pašvaldības 2018. gada budžets”

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

1. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu par 
24 164 euro un apstiprināt to 3 696 009 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.

2. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta izdevumu plānu par 
22 324 euro un apstiprināt to 4 691 174 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

1. pielikums
pašvaldības domes noteikumiem Nr. 7

Cesvaines novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumu plāns ar grozījumiem 2018. gadam euro

Klasifikā-
cijas kods Nosaukums Gada 

plāns 

Grozī-
jumi, 
+/−

Plāns ar 
grozīju-
miem 

 PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + 
ieņēmumi) 4 690 607 24 164 4 714 771

 FINANSĒŠANA 1 018 762 0 1 018 762
 Naudas atlikums gada sākumā 411 213 0 411 213
 Aizņēmumi 607 549 0 607 549
 t. sk. kredītsaistību palielinājums 766 041 0 766 041

 kredītsaistību samazinājums (pamatsummas sa-
maksa) 158 492 0 158 492

 IEŅĒMUMI (I + II + III + IV) 3 671 845 24 164 3 696 009
 I. Nodokļu ieņēmumi 1 331 060 0 1 331 060
01.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā 

gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
atlikums

9319 0 9319

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

1 199 283 0 1 199 283

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 
saimnieciskā gada ieņēmumi

85 607 0 85 607

04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo 
gadu parādi

6000 0 6000

04.1.1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi nokavēju-
ma nauda

1800 0 1800

04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā 
gada maksājumi

21 355 0 21 355

04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšē-
jo gadu parādi

1000 0 1000

04.1.2.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām nokavēju-
ma nauda

150 0 150

04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, kār-
tējā gada ieņēmumi

5746 0 5746

04.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, ie-
priekšējo gadu parādi

600 0 600

04.1.3.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli nokavē-
juma nauda

200 0 200

 II. Nenodokļu ieņēmumi 3240 5428 8668
08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu 

atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kre-
dītiestādēs

50 0 50

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

1400 0 1400

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 600 0 600
09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 150 0 150
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 400 0 400
12.3.9.3. Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi 0 545 545
12.3.9.9.0 Veselības apdrošināšana 0 1059 1059
12.3.9.9.0 Pārējie ieņēmumi 0 264 264
12.3.9.9.1 Dalības maksa izsolē 40 60 100

13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un 
mantas realizācijas

600 3500 4100

 III. Transfertu ieņēmumi 2 213 550 15 741 2 229 291
18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināša-

nai sakarā ar invaliditāti – sociālais dienests
1800 0 1800

18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošinā-
šanai sakarā ar invaliditāti – sociālais dienests, 
administrēšanas izdevumi

160 0 160

18.6.2.0.1 VARAM dotācija vienotā klientu apkalpošanas 
centra darbībai

6900 0 6900

18.6.2.0.1 ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie dar-
bi”

11 000 0 11 000

18.6.2.0.3 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – vidus-
skola

315 456 0 315 456

18.6.2.0.6 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – 5, 6 ga-
dus vecu bērnu apmācībai

28 200 0 28 200

18.6.2.0.7 Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei 6343 0 6343
18.6.2.0.8 Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem 

un dziesmu svētkiem
10 585 0 10 585

18.6.2.1.1 Dotācija brīvpusdienām 19 000 0 19 000
18.6.2.1.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – Mūzi-

kas un mākslas skola
34 851 0 34 851

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekci-
ja – pils

0 12 000 12 000

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

0 3741 3741

18.6.2.2.5 Finansējums projektam – piekļuves nodrošināša-
nai rūpnieciskās ražošanas objektiem Cesvainē

187 424 0 187 424

18.6.3.0.6 Stratēģiskā partnerība skolu izglītības sektorā 4656 0 4656
18.6.3.0.7 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās iz-

glītības iestādēs, Nr. 8.3.5.0/16/I/001
5359 0 5359

18.6.3.0.8 Finansējums LEADER projektiem 45 999 0 45 999
18.6.3.0.9 Finansējums projektam „Veselai un laimīgai ģi-

menei”
11 115 0 11 115

18.6.3.1.0 Finansējums projektam „Atbalsts izglītojamo in-
dividuālo kompetenču attīstībai”

14 493 0 14 493

18.6.3.1.1 Finansējums projektam „Kompetenču pieeja mā-
cību saturā”, Nr. 8.3.1.1/16/I/002

480 0 480

18.6.3.1.2 Finansējums projektam – uzņēmējdarbības attīstī-
bai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai

336 331 0 336 331

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldī-
bu finanšu izlīdzināšanas fonda

478 800 0 478 800

18.6.4.0.1 PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu 13 756 0 13 756
18.6.9.0.5 Mērķdotācija novadu pašvaldībām 18 926 0 18 926
19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldī-

bām
531 916 0 531 916

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 130 000 0 130 000
 IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi 123 995 2995 126 990
21.3.5.1. Mācību maksa – mūzikas skola 3800 0 3800
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas pakal-

pojumi
30 000 0 30 000

21.3.5.3. Kafejnīcas ieņēmumi 9000 0 9000
21.3.5.9.4 Vecāku līdzfinansējums par internātu 0 60 60
21.3.7.9.1 Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – dome 15 0 15
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – dome 1500 0 1500
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola 1200 0 1200
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle 600 0 600
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams 800 0 800
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes no-

daļa
542 0 542

21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola 50 0 50
21.3.8.1.1 Ieņēmumi par telpu nomu – internāts 0 1300 1300
21.3.8.3.2 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – 

vidusskola
1500 0 1500

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 1600 0 1600
21.3.9.1.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes 

iestādēs – VSAA pensijas
44 708 0 44 708

21.3.9.1.2 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes 
iestādēs – līdzfinansējums

3600 0 3600

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 1000 500 1500
21.3.9.4.3 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – 

dome
10 000 0 10 000

21.3.9.4.4 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – 
sociālās aprūpes centrs

120 185 305

21.3.9.4.5 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – 
sociālais dienests

0 150 150

21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – vidusskola 5000 0 5000
21.3.9.9.0 Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi 300 0 300
21.3.9.9.0 Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi 20 0 20
21.3.9.9.0 Avīzes „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi 800 0 800
21.3.9.9.0 Autokursu ieņēmumi 4000 0 4000
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Ķinderes) 100 0 100

21.3.9.9.0 Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola 3740 0 3740
21.3.9.9.1 Tūrisma centra ieņēmumi 0 800 800
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Domes sēdē 19. aprīlī

Domes ārkārtas sēdē 
25. aprīlī

* Piekrita, ka Cesvaines kultūras nams no 
budžeta līdzekļiem ar 200 euro līdzfinansē-
jumu atbalsta Cesvaines novada iedzīvotāja 
piedalīšanos motokrosa sacensībās „Latvijas 
kauss” un retro motokrosa turnīra posmu sa-
censībās Latvijā 2018. gadā.

* Nolēma no pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem neparedzētiem gadījumiem apmaksāt 
nepilngadīgās Cesvaines iedzīvotājas, kura 
divus mēnešus pavadīs viesģimenē Francijā, 
lidmašīnas biļetes turp un atpakaļ un apdro-
šināšanas izmaksas, paredzot vecāku 85 euro 
līdzfinansējumu par bērna biļeti.

* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 7 „Gro-
zījumi Cesvaines novada domes 2018. gada 
25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 
„Cesvaines novada pašvaldības 2018. gada 
budžets””.

* Piekrita, ka Cesvaines tūrisma centrs iz-
veido jaunu amata vienību – tūrisma informā-
cijas konsultants – ar 2018. gada 1. maiju.

* Noteica, ka Cesvaines tūrisma centrs ir at-
vērts apmeklētājiem vasaras sezonā no 1. mai-
ja līdz 31. oktobrim: pirmdienās brīvdiena; 
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdie-
nās 9.00–18.00; sestdienās 10.00–17.00; svēt-
dienās 10.00–15.00.

* Apstiprināja iepirkumu komisijas noliku-
mu.

* Piekrita, ka domes priekšsēdētājs kā ka-
pitāla daļu turētāja pārstāvis SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” dalībnieku sapulcē 
apstiprina SIA „Cesvaines komunālie pakal-
pojumi” pamatkapitāla palielināšanas notei-
kumus, paredzot pamatkapitāla palielināšanu, 
dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības 
pamatkapitālā 11 138 euro apmērā un pretī 
saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu, paredzot 
daļas apmaksāt mēneša laikā.

* Apstiprināja izsoles par nomas tiesībām 
uz ēkas Augusta Saulieša ielā 12 Cesvainē 
Cesvaines novadā 1. stāva neapdzīvojamo tel-
pu Nr. 4 un zemes domājamo daļu rezultātus.

* Apstiprināja izsoles par nomas tiesībām 
uz ēkas Augusta Saulieša ielā 12 Cesvainē 
Cesvaines novadā 1. stāva neapdzīvojamo tel-
pu Nr. 6 un zemes domājamo daļu rezultātus.

* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 8 „Sa-
biedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtība Cesvainē”.

* Piekrita, ka no nekustamā īpašuma „Maz-
ceļmalas”, kas atrodas Cesvaines pagastā Ces-
vaines novadā, tiek atdalīta 2. zemes vienība 
un 3. zemes vienība kā patstāvīgs īpašums. 
Atdalītajām zemes vienībām piešķīra nosau-
kumu „Tālmalas” un noteica zemes lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība.

* Cesvaines iedzīvotājam pārdeva pašval-
dības dzīvokļa īpašumu, kas sastāv no kop-
īpašuma domājamajām daļām no dzīvojamās 
mājas, būves, zemes Cesvainē.

* Cesvaines novada iedzīvotājam pagarinā-
ja īres līgumu uz vienu gadu par dzīvokļa, kas 
atrodas pašvaldības dzīvojamajā mājā, īri uz 
vienu gadu – ar nosacījumu, ka īres tiesības 
netiek pagarinātas, ja netiek maksāta īres mak-
sa vai reālā dzīvesvieta tiek atrasta citā vietā, 
vai tiek pārkāpti citi īres līguma nosacījumi.

* Cesvaines novadā dzīvojošai ģimenei pa-
garināja īres tiesības uz dzīvojamo telpu – dzī-
vokli pašvaldības mājīpašumā, kas atrodas Ces-
vaines pagastā, uz vienu gadu, paredzot līgumā 
tiesības uz līguma pagarināšanu, ja izpildīti visi 
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” nosacījumi.

* Atļāva Cesvaines kultūras namam pie-
ņemt SIA „Halle B” ziedojumu – 300 euro.

* Piekrita, ka Cesvaines kultūras nams no 
SIA „Halle B” saņemto 300 euro ziedojumu 
izlieto novada izglītības iestāžu audzēkņu bi-
ļešu apmaksai uz 27. aprīļa koncertu „Bague 
Duo” (ģitāristi Ēriks Upenieks un Aivars Her-
manis) Cesvaines kultūras namā.

 1000 
Atlīdzība

2000  
Preces un 
pakalpo-

jumi

3000 
Subsīdijas, 
dotācijas

4000 
Procentu 
izdevumi

5000 
Pamatkapi-
tāla veido-

šana

6000 
Sociālie 
pabalsti

7000 
Transferti

Izdevumi 
kopā

Grozīju-
mi, +/−

Dome 164 735 58 473 300 50 1300 0 0 224 858 0
Būvvalde 0 11 000 0 0 0 0 0 11 000 0
Pārvalde kopā: 164 735 69 473 300 50 1300 0 0 235 858 0
Pirmskola „Brīnumzeme” 269 730 84 684 0 0 2450 0 120 356 984 0
Vidusskola 640 852 223 709 300 2082 7257 0 65 000 939 200 0
Mūzikas un mākslas skola 83 276 12 134 0 0 550 0 0 95 960 0
Grāmatvedība 61 274 7893 0 0 800 0 0 69 967 0
Izglītība kopā: 1 055 132 328 420 300 2082 11 057 0 65 120 1 462 111 0
Sociālais dienests 53 803 45 918 0 0 0 26 300 20 000 146 021 692
Bāriņtiesa 28 929 4198 0 0 800 0 0 33 927 0
Sociālās aprūpes nodaļa 129 937 68 315 0 0 1060 0 0 199 312 0
Sociālā aprūpe kopā: 212 669 118 431 0 0 1860 26 300 20 000 379 260 692
Labiekārtošanas nodaļa 85 388 52 542 0 500 2200 0 0 140 630 0
Ieguldījums pamatkapitālā 
SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi”

0 0 0 0 11 138 0 0 11 138 0

Labiekārtošana kopā: 85 388 52 542 0 500 13 338 0 0 151 768 0
Kultūras nams 78 518 56 438 2000 30 0 0 0 136 986 0
Cesvaines bibliotēka 50 538 21 200 0 0 6420 0 336 78 494 0
Kraukļu bibliotēka 18 234 5246 0 0 2600 0 336 26 416 0
Pašvaldības laikraksts „Ces-
vaines Ziņas” 11 820 3169 0 0 500 0 0 15 489 0

Bērnu un jauniešu centrs 9984 5115 0 0 0 0 0 15 099 0
Pils 30 674 35 165 0 100 0 0 0 65 939 12 000
Cesvaines tūrisma centrs 14 896 5718 0 0 0 0 0 20 614 20 614
Pašvaldības aģentūra „Ces-
vaines tūrisma centrs” 0 1257 0 0 0 0 0 1257 –9743

Kultūra kopā: 214 664 133 308 2000 130 9520 0 672 360 294 22 871
Darba praktizēšanas pa-
sākumi pašvaldībā darba 
iemaņu iegūšanai un uztu-
rēšanai

1906 0 0 0 0 10 800 0 12 706 0

Skolēnu nodarbinātība va-
saras brīvlaikā 9759 0 0 0 0 0 0 9759 1761
Vienotā valsts un pašval-
dības klientu apkalpošanas 
centra darbība

7180 900 0 0 0 0 0 8080 0

„Veselai un laimīgai ģime-
nei Cesvaines novadā” 0 11 115 0 0 0 0 0 11 115 0
Skolu partnerības projekts 
(„Erasmus+”) 0 8980 0 0 0 0 0 8980 0
„Kompetenču pieeja mācī-
bu saturā” 0 480 0 0 0 0 0 480 0

„Atbalsts izglītojamo indi-
viduālo kompetenču attīs-
tībā”

11 093 3400 0 0 0 0 0 14 493 0

„Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības 
iestādēs”

3553 1806 0 0 0 0 0 5359 0

Cesvaines pilsmuižas staļļu 
jumta rekonstrukcija 0 0 0 0 91 434 0 0 91 434 0

Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruk-
tūras attīstība – Pils ielas 
rekonstrukcija

0 0 0 0 579 302 0 0 579 302 0

Piekļuves nodrošināšana 
rūpnieciskās ražošanas ob-
jektiem – Brīvības iela

0 0 0 0 262 320 0 0 262 320 0

„Gaismas ceļš cauri gad-
simtiem” (pils jumta atjau-
nošana)

0 0 0 0 1 090 855 0 0 1 090 855 0

Projekti kopā: 33 491 26 681 0 0 2 023 911 10 800 0 2 094 883 1761
Izdevumi kopā: 1 766 079 728 855 2600 2762 2 060 986 37 100 85 792 4 684 174 25 324

Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem 0 7000 0 0 0 0 0 7000 –3000

Izdevumi pavisam kopā: 1 766 079 735 855 2600 2762 2 060 986 37 100 85 792 4 691 174 22 324

2. pielikums
pašvaldības domes noteikumiem Nr. 7

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 2018. gadam euro

Zemes seguma un lietojuma apsekojums Baltijas valstīs
SIA „Vides eksperti” pēc Eiropas Komisijas 

statistikas biroja „EUROSTAT” pasūtījuma 
veiks zemes seguma un lietojuma apsekojumu 
Baltijas valstīs, ieskaitot arī Cesvaines nova-
du. Apsekojums notiks no 2018. gada maija 
līdz oktobrim.

Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3192 pun-
kti. Punkti var atrasties visos zemes seguma 
veidos (aramzemē, zālājos, meža zemēs, ap-
būvētās teritorijās, transporta tīklos utt.). Ap-
sekotāji nosaka zemes seguma un lietojuma 
veidu, zālājus, meliorācijas esamību un aina-
vas struktūras elementus.

Vienlaikus 221 punktā tiek paņemts augsnes 

virskārtas paraugs. Paraugs tiek analizēts la-
boratorijā un izmantots ar vides faktoru novēr-
tēšanu saistītiem mērķiem, piemēram, Eiropas 
augšņu karšu atjaunināšanai, augsnes modeļu 
validācijai un organiskas izcelsmes oglekļa 
satura noteikšanai augsnē – tas ir būtisks kli-
mata pārmaiņu ietekmes faktors.

15 punktos tiek paņemts augsnes papil-
du paraugs, lai analizētu augsnes bioloģisko 
daudzveidību.

Lai kartētu un nofotografētu izvēlēto punktu, 
radot pēc iespējas mazāk traucējumu un nebo-
jājot augu segu, kas atrodas punktā, apsekotājs 
darbojas saskaņā ar precīzām instrukcijām.

Apkopotā informācija tiks izmantota tikai 
Eiropas mēroga statistikas apkopošanai un 
neatspoguļos nekādus personiska rakstura da-
tus vai datus par zemes īpašumu. Apsekojuma 
„LUCAS 2018” dati netiks izmantoti lauk-
saimniecības subsīdiju kontrolei, un tie nav 
piemēroti šādam mērķim.

Atvainojamies par iespējami sagādātajām 
neērtībām un traucējumu zemes īpašniekiem. 
Ja vēlaties saņemt augsnes analīžu rezultātu 
kopijas, informējiet par to apsekotāju un snie-
dziet viņam pilnu kontaktinformāciju.

Ivars Pavasars,
SIA „Vides eksperti” valdes loceklis
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Pieredzes gūšana aiz robežāmCesvaines vidusskolas 
pedagogi pilnveido 

zināšanas

Grašu bērnu ciematā atklāta jaunā māja „Sudraba Vītoli”

No 16. līdz 21. maijam Latvijas Pašvaldību 
savienības delegācija viesojās Kazalborgonē 
(Casalborgone) Itālijā, kur delegācijas dalībnie-
ki, to vidū arī Cesvaines novada domes priekš-
sēdētājs, piedalījās Eiropas Savienības (ES) 
projekta „Mazie uzņēmēji – Eiropas ekonomi-
kas sirds” konferencē.

Starptautiskā sadarbības projekta „Small Mar-
kets at the Heart of the European Economy” (no 
angļu val. ‘mazie tirgi Eiropas ekonomikas sir-
dī’) mērķis, balstoties uz programmu, kurā tas 
tiks īstenots, ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, 
palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas ES, 
nodrošināt debates gan vietējā, gan reģionālā un 
ES dalībvalstu līmenī. Pasākumos tiek prezen-
tēta dažāda partneru pieredze, šābrīža situācija 
noteiktās teritorijās, konkrētu lokālo tirgu attīs-
tības dinamika un tendences, kā arī analizētas 
jaunas iespējas un virzieni vietējā tirgus attīstī-
bai.

Tikšanās dalībnieki bija delegācija no Latvi-
jas, kā arī no Maltas, Itālijas un Polijas.

Linda Vanaga,
foto no Viļņa Špata personiskā arhīva Latvijas delegācija ar Kazalborgones mēru (1. rindā ceturtais no kreisās)

Nodibinājums „Fonds „Grašu bērnu cie-
mats””, savā paspārnē uzņemot bez vecāku 
gādības palikušus bērnus no dažādām Latvijas 
pilsētām, Cesvaines novadā bērnu aprūpes jomā 
darbojas jau gandrīz 25 gadus. Pirmajos darbī-
bas gados bērni dzīvoja tikko restaurētajā Grašu 
muižas ēkā, bet ātri vien tika nolemts izveidot 
nelielas bērnu mājiņas, lai aprūpi pēc iespējas 
vairāk tuvinātu ģimeniskai videi. Kopš tā brīža 
ir pagājuši gandrīz 20 gadi, un beidzot arī visā 
Latvijā bērnu aprūpes sistēma ir lielu izmaiņu 

priekšā. Valstī vairs nebūs lielu pašvaldības 
bērnunamu, kas „ražoja” tā sauktos sistēmas 
bērnus. Labklājības ministrija atbalsta profe-
sionālas audžuģimenes un ģimeniskai videi 
pietuvinātas aprūpes iestādes, kāda ir Grašu 
bērnu ciemats un SOS bērnu ciemati. Bei-
dzot par galveno atskaites punktu kļūst bērns 
un viņa vajadzības, nevis darbavietu sagla-
bāšana vai lielu ēku nevajadzīga uzturēšana.

Jautājumu ir daudz, un tieši valdības līme-
nī būtu svarīgi domāt vairāku gadu griezumā 

un izmisīgi nelikvidēt visu jau esošo. Ir svarī-
gi novērtēt un atbalstīt tās ģimeniskās aprūpes 
iestādes, kuras strādā ar pozitīviem rezultātiem, 
vai tās audžuģimenes, kuras darbojas ar bērnu, 
ne tikai pienākuma, bet mīlestības vadītas.

Līdz šim brīdim Grašos darbojās trīs bēr-
nu dzīvojamās mājiņas, katrā no tām dzī-
vo 6–8 bērni, kurus aprūpē trīs audzinātājas. 
2018. gada maija sākumā beidzot ir īstenots 
vairākus gadus sirdī lolotais sapnis par vēl vie-
nas mājiņas būvniecību, lai varētu uzņemt vēl 
dažus bērnus, kuriem ir nepieciešamas mājas, 
drošība un apkārtējo cilvēku mīlestība.

Pateicoties labiem speciālistiem, nelielajām 
mājiņām un skaisti sakoptajai videi, mēs varam 
nodrošināt individuālu pieeju katram bērnam. 
Gadu gaitā uzkrātā pieredze ļauj ātrāk saprast, 
kā kuram bērnam palīdzēt. Šajos gados patstā-
vīgu dzīvi uzsākuši apmēram 50 jaunieši. Ar 
lielāko daļu turpinām kontaktēties vai vien-
kārši zinām, kā viņiem klājas. Viņu izteiktais 
vērtējums visprecīzāk ataino mūsu darba aug-
ļus. Esam priecīgi, ka vairāki bijušie audzēkņi 
piedalījušies jaunās mājiņas atklāšanas svētkos 
un sniedza savas liecības. Atklāšanas svētkos 
piedalījās arī ārzemju viesi – atbalstītāji, kā arī 
ciemata dibinātājs Kristofers.

Mēs esam pārliecināti, ka ikdienā grūtais 
darbs vainagosies ar panākumiem un mūsu jau-
nieši dzīvos pilnvērtīgu un laimīgu dzīvi.

Sandra Strade,
fonda „Grašu bērnu ciemats” vadītāja,

Lindas Vanagas foto
Cesvaines domes pārstāvji, Grašu bērnu ciemata dibinātāji, atbalstītāji un vadītāja jaunās 

mājas atklāšanas svētkos

16. maijā Cesvaines vidusskolas projek-
ta komandas pārstāvji piedalījās projekta 
,,Kompetenču pieeja mācību saturā” ievie-
šanas seminārā Valmieras ģimnāzijā, kur 
satikās Vidzemes reģiona pilotskolas un 
pirmsskolas izglītības iestādes. Skolotājas 
Inese Mickeviča, Inese Āre, Ginta Libeka 
iesaistījās Cesvaines vidusskolas projekta 
darba prezentācijā, kā arī iepazinās ar Vid-
zemes reģiona skolu pieredzi un piedalījās 
meistarklašu darbā.

Katra skola iekārtoja stendu un prezen-
tēja savu darbu projektā, gan stāstīja savus 
veiksmes stāstus, gan dalījās pieredzē, ko 
darītu citādāk. Katra skola stāstīja par pa-
veikto vienā no četrām mācīšanās caurvi-
jām. Cesvaines vidusskolas izvēlētā caur-
vija – ,,Pašizziņa un pašvadība”, kas bals-
tīta uz katra skolēna prasmi mācīties, pār-
valdīt savas jūtas un uzvedību. Cesvaines 
vidusskolas vīzija – skolēns prot mācīties. 
Mērķis – pilnveidot skolēnu prasmes uz-
manības noturēšanai, izmantojot dažādus 
paņēmienus un instrumentus. Skolēns, kas 
prot lietot dažādas mācīšanās stratēģijas, 
lai koncentrētos darbam.

Skolotājas vēroja, kāda ir skolēnu uz-
manības noturība mācību stundās. Projek-
ta komanda izvērtēja paveikto un izvirzīja 
uzdevumus turpmākajam darbam. Ir laba 
sadarbība ar Cesvaines vidusskolas ku-
ratori, kas iedrošināja piedalīties savas 
skolas darba prezentācijā Valmierā. Un 
paveiktā nav maz. Ir notikuši semināri par 
kompetenču pieeju mācību saturā Cesvai-
nē un Madonā, sākumskolas komanda ap-
meklējusi Kalsnavas pamatskolu. 11. kla-
ses skolēni vadījuši mācību stundu 1. un 
2. klases skolēniem, vidusskolas skolēni 
rādījuši ķīmijas eksperimentus sākumsko-
las skolēniem, skolotāja Inese Āre 2. kla-
ses skolēniem rādīja eksperimentu ,,Kā 
rodas sniegs’’. Veiksmīga ir sadarbība ar 
Cesvaines bibliotēku. Bibliotekāres Līgas 
Čeveres vadītās nodarbības skolēniem ir 
interesantas un aizraujošas. 2017. gada ok-
tobrī Egils un Jolanta Skrides 2., 4. klases 
skolēniem organizēja ekskursiju, kurā sko-
lēni iepazinās ar Kalsnavas arborētumu, 
kokiem mežā un meža tehniku. Skolēniem 
tika organizētas spēles, ugunskurs un cie-
nasts. Paldies Egilam, Jolantai un Edmun-
dam Skridēm par izzinošo pasākumu! Sa-
darbība ir viena no projekta kompetencēm. 
Un tieši šāda veida sadarbība ieinteresēja 
skolotājus Valmierā.

Skolēni gan sākumskolā, gan vidusskolā 
bioloģijas, matemātikas un ķīmijas stun-
dās mācās, izmantojot atgādnes, kur sko-
lēns pats meklē nepieciešamo informāciju. 
Skolēns māca skolēnu.

Lielākais izaicinājums – Saeima kon-
ceptuāli atbalstījusi grozījumus Izglītības 
likumā, paredzot, ka skolas gaitas skolēni 
sāks ar sešu gadu vecumu. Reformas ievie-
šanu paredzēts sākt pēc gada, 2019. gada 
1. septembrī. Sākumskolā ir paredzētas 
rotaļnodarbības, praktikumi, spēles, no-
darbības dabā un mācību ekskursijas, pēc 
mācību stundām – pagarinātās grupas no-
darbības.

Projekta „Kompetenču pieeja mācību 
saturā” darbs turpinās. Skolu komandām 
mācības turpināsies jūnijā.

Paldies projekta komandai par materiālu 
izstrādi, skolotājām Inesei Mickevičai un 
Lāsmai Kausai par projekta prezentācijas 
veidošanu un stenda materiālu noformēša-
nu!

Ginta Libeka,
sākumskolas skolotāja

Seminārā Grašu bērnu ciematā uzzina par veselīgu uzturu
12. maijā projekta „Veselai un laimīgai ģi-

menei Cesvaines novadā” ietvaros ar semināru 
„Veselīgs uzturs un liekā svara problēmas” vie-
sojāmies pie Cesvaines novada fonda „Grašu 
bērnu ciemats” bērniem.

Pilnvērtīgs un sabalansēts uzturs ir viens no 
būtiskākajiem stipras veselības un lieliskas paš-
sajūtas priekšnoteikumiem. 
Tomēr īpaši svarīgs tas ir 
dzīves periodā, kad orga-
nisms strauji aug un attīs-
tās. Lai bērnu nemāktu no-
gurums un spēki neizsīktu 
jau dienas pirmajā pusē, ir 
ieteicams katru dienu mal-
tītēs iekļaut cieti saturošus 
ogļhidrātus – pilngraudu 
maizi, biezputru, makaro-
nus, rīsus, griķus vai kar-
tupeļus, kas nodrošinās 
organismu ar nepieciešamo 
enerģiju. Cilvēka kauli aug 
līdz pat 20 gadu vecumam, 
tādēļ, gatavojot maltītes 

skolas vecuma bērniem, neatņemama to sa-
stāvdaļa ir piena produkti – piens, paniņas, 
biezpiens, siers u. c. Kaulu sistēmas stipri-
nāšanai katru dienu ir nepieciešams uzņemt 
trīs porcijas kalcija, piemēram, 200 mililitrus 
piena, 30 gramus siera vai 150 gramus biez-
piena. Ūdens ir ļoti svarīgs komponents or-

ganisma pareizas darbības nodrošināšanai. Uz-
tura speciāliste Marina pasākuma apmeklētājus 
iepazīstināja ar šiem un citiem pareiza uztura 
jautājumiem.

Uz pasākumu bija ieradušies 20 bērni un čet-
ras audzinātājas. Visi kopā gatavojām auksto 
zupu, jo bija ļoti silta un saulaina diena, auzu 
pārslu cepumus ar banāniem, ķirbja kēksus un 
saldajā – saldējuma kokteiļus. Paldies visiem, 
kas piedalījās, paldies Marinai par nodarbību 
vadīšanu!

Projekta ietvaros jūlijā vai augustā (laiks tiks 
precizēts) notiks vēl viens pasākums „Veselīgs 
uzturs un liekā svara problēmas”, kas notiks bi-
jušās internātskolas virtuvē. Sekojiet informā-
cijai!

Sandra Briede,
projekta koordinatore,

foto no autores personiskā arhīva
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popularizēt un saglabāt kultūras 
mantojumu, to aktīvi lietojot un da-
rot saprotamu apmeklētājam.

Vides kvalitātes zīmei „Zaļais 
sertifikāts”

Zīme „Zaļais 
sertifikāts” tiek 
piešķirta lauku 
tūrisma uzņēmu-
miem, kuri ievē-

ro zaļas saimniekošanas principus, 
saudzējot resursus, veidojot videi 
un vietējai kopienai draudzīgu tū-

Noslēdzies „Erasmus+” starptautiskais stratēģiskās 
partnerības projekts „Like? Share!”

Svinēsim kopā!

Karjeras atbalsta pasākumi Cesvaines vidusskolā
Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 

„Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros Cesvaines vidusskolā mar-
tā un aprīlī notika karjeras atbalsta 
pasākumi.

26. martā pasākumā „Profesiju 
klubiņš” Cesvaines vidusskolas 
8.–12. klases skolēni iepazinās ar 
profesionāla kouča (izaugsmes tre-
nera) profesiju, karjeras ceļiem. 
Skolā viesojās izaugsmes trenere 
Laura Vanaga-Mickeviča. Laura 
iepazīstināja ar reālu kouča darba 
rezultātu – grāmatu „Kā gūt pa-
nākumus Latvijā” – un prezentēja 

to. Viņa kopā ar kolēģi tikusies ar 
veiksmīgiem cilvēkiem un šo cilvē-
ku iedvesmojošos veiksmes stāstus 
apkopojusi grāmatā. Laura stāstīja 
arī par savu karjeras ceļu.

Aprīlis bija ļoti piesātināts ar kar-
jeras atbalsta pasākumiem – notika 
pieci:

1) 4. aprīlī pasākumā „Ciemos pie 
ražotāja” 5. un 6. klases skolēni ap-
meklēja ražotni „Ādažu čipsi”, kur 
iepazinās ar čipsu ražošanas pro-
cesu, ar daudzām profesijām, kuru 
darbs ir nepieciešams šajā ražotnē. 
Viesojāmies milzīgā kartupeļu gla-
bātuvē, kur kartupeļi sāk savu pār-
tapšanas par čipsiem procesu;

2) 4. aprīlī pasākumā „Amata 
noslēpumi” 5. un 6. klases skolēni 
apmeklēja zirgaudzētavu „Alderi”, 
iepazinās ar lauku ikdienas dzīves 
specifiku darbā ar zirgiem, daudz 
uzzināja par zirgu paradumiem, 
rakstura īpašībām, šķirnēm; par to 
profesiju speciālistiem, kas strādā 
ar zirgiem; par to, kā zirgi tiek tre-
nēti sporta sacensībām un darbam;

3) 4. aprīlī pasākumā „Ciemos 
pie ražotāja” 5. un 6. klases skolē-
ni apmeklēja Rīgas starptautisko 
lidostu un ļoti aizraujošā ekskursijā 
iepazinās ar lidostas darba specifi-
ku, ļoti plašo to profesiju klāstu, 
kuru speciālisti strādā lidostā. Bija 

arī daudz jautājumu, un uzzinājām, 
ka var pieteikties ēnot lidostas dar-
biniekus, turklāt vasarā skolēniem 
lidostā tiek piedāvāts strādāt;

4) 12. aprīlī pasākumā „Profesiju 
klubiņš” 5.–12. klases skolēniem se-
mināru un meistarklasi Cesvaines vi-
dusskolā vadīja profesionāla stiliste 
Inga Zaharova. Seminārā Inga stāstī-
ja par savu karjeras ceļu, veiksmēm 
un neveiksmēm, par to, kādas zināša-
nas un prasmes ir vajadzīgas stilista 
darbā. Inga vadīja arī meistarklases: 
8.–12. klases skolēniem – radošo 
darbnīcu un prezentāciju par apģēr-
bu, modi un tendencēm; 5.–8. kla-
ses skolēniem (meitenēm) – radošo 
darbnīcu (meistarklasi) par meikapu;

5) divas dienas, 18. un 19. aprīlī, 
Cesvaines vidusskolā notika vislie-
lākais pasākums „Zinātkāres, ra-
došo tehnoloģiju un karjeras diena 
Cesvainē” 1.–12. klases skolēniem. 
Norisinājās interaktīvas nodarbības 
un lekcijas. Profesijas izvēle var sa-
gādāt lielas problēmas, ja pietrūkst 
praktisku iespēju iepazīt šo profe-
siju darba rezultātu un pašiem tajās 
padarboties, tādēļ ciemos aicinā-
jām izglītības un tehnoloģiju centra 
„Mazā brīnumzeme” komandu, lai 
kopīgi mācītos, darbotos un izpētī-
tu jaunākos tehnoloģiju un cilvēka 
roku darba sasniegumus.

Priecāsimies, ja jūs, vecāki, atra-
dīsiet laiku, lai ar savu bērnu pārru-
nātu viņa izveidoto nākotnes pasau-
li un uzzinātu, kas viņu šajā nodar-
bībā aizrāva un iepriecināja. Esam 
pārliecināti, ka vismaz daži no 
skolēniem noteikti izvēlēsies savu 
nākotni saistīt ar inženierzinātņu 
jomu. „Mazās brīnumzemes” meis-
tari prombraucot visiem novēlēja, 
lai piepildās vispārdrošākie sapņi 
un ieceres, un aicināja ciemos uz 
miniatūrās pasaules centru Siguldā. 
Uz tikšanos!

Ērika Dogana,
pedagoģe karjeras konsultante 

Cesvaines vidusskolā,
foto no personiskā arhīva

Izjāde Alderu zirgaudzētavā

Savu čipsu ražošana. Tie būs 
visgaršīgākie!

Gada visskaistākajā laikā, pašā 
pavasara ziedonī, Latvijā Cesvaines 
vidusskolā noslēdzās programmas 
„Erasmus+” starptautiskais stratē-
ģiskās partnerības projekts „Like? 
Share!”. Pēdējās mobilitātes laikā 
tika izvērtētas projekta aktivitātes, 
pedagoģiskie ieguvumi un jaunap-
gūtās metodes. Visu valstu partner-
skolu dalībnieki projektu novērtēja 
kā izdevušos visaugstākajā līmenī.

Divu radošu gadu gaitā skolotāji 

iepazina, aprobēja un par labām un 
efektīvām ikdienas mācību un au-
dzināšanas darbā atzina visas trīs 
metodes: gan latviešu piedāvāto sa-
draudzības, kolektīva saliedēšanas, 
uzticēšanās un sadarbības 19 dažā-
du spēļu komplektu „Draugs – drau-
gam”, gan igauņu metodi „Teātra 
forums”, kas speciāli sagatavotu 
treneru vadībā palīdz risināt pusau-
džu problēmas, gan poļu skolotāju 
terapijas metodi „Biofeedback the-

rapy”, kas piedāvā terapijas kursu 
20 nodarbību garumā sākumsko-
las vecuma bērniem uzmanības un 
koncentrēšanās spēju trenēšanai un 
uzlabošanai. Uzzinājām, ka arī Lat-
vijā praktizē abas ārzemju kolēģu 
metodes, bet pagaidām – tikai ļoti 
šaurā lokā specializētajos terapijas 
centros un par samaksu.

Projekts ir noslēdzies, bet ko no tā 
ieguva projektā iesaistītie skolotāji, 
skolēni, viņu vecāki, kolēģi un sa-
biedrība? Atbilde pavisam vienkār-
ša – ieguvējs ir ikviens cilvēks, kuru 
interesē pedagoģijas joma un inovā-
cijas tajā. Projekta aktivitātēm bija 
iespējams sekot sociālajās vietnēs, 
to vidū tīkla „eTwining” un skolas 
mājaslapā, skolā ir apskatāma foto-
galerija, kura pēc katras aktivitātes 
tika papildināta.

Tā kā aprobācija notika uz visu 
valstu skolu 8. klases skolēnu bā-
zes, projekta ietvaros arī mūsu sko-
las motivēto skolēnu grupai tika 
piedāvāta iespēja piedalīties divu 
dienu radošajā nometnē Liepājas 
6. vidusskolā, kur mūsu skolēni pa-
pildināja prasmes datorikā un dar-
bā ar 3D printeriem. Tas izraisīja 
skolēnos lielu interesi, un ikviens 

ar gandarījumu varēja saņemt un 
aplūkot sava darba rezultātu. Dar-
ba procesu interesantāku padarīja 
fakts, ka nodarbībā aktīvi iesaistījās 
mūsu skolēnu vienaudži, kuri palī-
dzēja savai tehnoloģiju skolotājai 
vadīt nodarbību.

Cesvaines vidusskolas skolotā-
jiem un vecākiem tika piedāvātas 
vairākas tikšanās ar ievērojamiem 
cilvēkiem, lektoriem. Tikšanos 
galvenā tēma bija emocionālās in-
teliģences izkopšana. Īpaši gribas 
atzīmēt skolotāju pēdējo tikšanos 
ar kolēģi no Cēsu internātpamat-
skolas – ar angļu valodas skolotāju 
Inesi Aidi, kura dāsni dalījās ar savu 
bagāto darba metožu pūru.

Mobilitāšu laikā arī mūsu projek-
ta grupas skolotājiem bija iespēja 
vadīt stundas 8. klases skolēniem 
gan Merjamā ģimnāzijā, gan Poli-
jas Vispārīgajā skolā (Zespół Szkół) 
Petrzikovicē un mūsu skolēni izbau-
dīja darbu kopā ar igauņu un poļu 
skolotājiem. Ikvienā tikšanās reizē 
tika runāts par to, kā pilnveidot sa-
darbību ar sociālajiem pedagogiem, 
sociālo dienestu un bērnu tiesību 
aizsardzības speciālistiem. Intere-
santi un svarīgi bija vērot formatī-

vās vērtēšanas norisi mācību stundu 
laikā Polijas partnerskolā un poļu 
skolotājas Jolantas Minoras vadī-
tajā stundā Cesvaines vidusskolas 
8.a klasē. Jāatzīmē, ka formatīvās 
vērtēšanas prasmes ir ļoti nozīmī-
gas, ieviešot jauno kompetencēs 
balstīto pieeju mācību procesā.

Projekta dalībnieku grupai liels 
ieguvums bija partneru sagatavotās 
kultūras izziņas programmas.

Projektā iesaistīto skolotāju gru-
pas vārdā par projekta atbalstīšanu 
izsaku lielu PALDIES Cesvaines 
novada domei un domes priekš-
sēdētājam Vilnim Špatam, sociālā 
dienesta un bāriņtiesas darbinie-
cēm, īpaši Sarmītei Šķēlai un Dai-
nai Markevicai, domes galvenajai 
grāmatvedei Gitai Preobraženskai, 
skolas ēdināšanas bloka darbinie-
cēm un saviem kolēģiem, kuri izpa-
līdzēja aktivitāšu laikā.

Projekts „Like? Share!” ir noslē-
dzies, jāmeklē jaunas idejas jaunam 
projektam!

Projekta grupas vārdā –
skolotāja Ingrīda Evardsone,

foto no Ingunas Lucas 
personiskā arhīvaProjekta dalībnieku skolotāju kopbilde

Tāds ir Baltijas valstu piļu un 
muižu asociāciju rīkotās šāgada ak-
cijas „Apmeklēsim Baltijas pilis un 
muižas!” moto. Es ļoti ceru, ka arī 
mūsu, cesvainiešu, moto.

Ikviens cesvainietis ir aicināts 
pievienoties šai akcijai un būt da-
ļai no šīs sajūtas – Latvijas un Bal-
tijas svētku sajūtas. Būt daļai ar 
to, ka esat, ka strādājat, ka gaidāt 
un laipni uzņemat ciemiņus savās 
mājās.

Tā kā šogad pils ir slēgta, mēs 
aicinām vairāk iepazīt un izbaudīt 
Cesvaines pilsmuižu. Un pilsmuižā 
notiek viss kaut kas! Tās ir ekskur-
sijas noteiktās dienās un laikos. Tie 
ir Cesvaines pasākumi un notiku-
mi. Tie ir jūsu laipnie uzņēmumi, 
mājas, sētas, kas, ceru, gaida ik-
vienu. Tie ir nejauši pārsteigumi, 
kurus varam sagādāt ik dienu un 
ikviens.

Aicinām būt ne tikai laipniem 
viesu sagaidītājiem, bet arī pašiem 
kļūt par akcijas dalībniekiem. Lai-
kā no 24. maija līdz 16. septem-
brim 131 Baltijas valstu muiža un 
pils ļoti gaidīs ciemos. Apciemo un 
izzini vismaz 5 Latvijas un 10 kai-
miņvalstu akcijas objektus, iegūsti 
neaizmirstamus iespaidus, piedalies 
balvu izlozē un noslēguma pasāku-
mā oktobrī!

Apceļošanas akcija veltīta Balti-
jas valstu simtgadēm, kā arī Eiropas 
kultūras mantojuma gadam. Vairāk 
par akciju un tās noteikumiem var 
uzzināt īpaši šim notikumam izvei-
dotajā mājaslapā www.visitbaltic-
manors.com.

Laura Smudze,
Cesvaines tūrisma centra vadītāja

Kultūras zīmei „Latviskais 
mantojums”

Zīme tiek piešķirta 
tiem lauku tūrisma uz-
ņēmējiem, kuri sagla-
bā un daudzina latvis-
ko kultūras un sadzī-
ves mantojumu, rādot 
to apmeklētājiem un 
nododot tālāk nāka-

majām paaudzēm. Savukārt tūris-
tam šī zīme palīdz pazīt vietas, kur 
saimnieki apmeklētājiem ir gatavi 

Lauku tūrisma uzņēmēji aicināti pieteikties paši vai arī pieteikt sev 
zināmos iespējamos pretendentus divām kvalitātes zīmēm

rādīt latvisko mantojumu un stāstīt 
par to, cienāt ar latviskiem ēdie-
niem, mācīt amatus un prasmes, kā 
arī svinēt latviskos svētkus.

Latviskā mantojuma zīmi saņem 
naktsmītnes, lauku saimniecības, 
amatnieki, lauku krodziņi, latvisko 
tradīciju pasākumu rīkotāji un va-
dītāji, muzeji, kolekcijas, prasmju 
un arodu zinātāji (maizes cepēji, 
audēji, bitenieki, keramiķi, kalēji, 
pirtnieki, jumtu licēji, teicēji, dzies-
minieki u. c.). Zīmes uzdevums ir 

risma piedāvājumu. Atgādinām, ka 
kopš 2017. gada sertifikātu var ie-
gūt ne tikai naktsmītnes, bet arī lau-
ku labumu un ražojošās saimniecī-
bas. Zaļā sertifikāta darbību atbalsta 
Latvijas vides aizsardzības fonds.

Abiem kvalitātes sertifikātiem 
pretendentus varat pieteikt līdz 
30. jūnijam. Vasarā notiks preten-
dentu apsekošana.

Vairāk informācijas – Latvijas 
Lauku tūrisma asociācijas „Lauku 
ceļotājs” mājaslapā www.celotajs.lv.
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Veiksme, meistarība un mājas sajūta ļauj 
izcīnīt 1. vietu volejbolā sievietēm

22. aprīlī jaunajā Cesvaines spor-
ta zālē pirmo reizi norisinājās vo-
lejbola sacensības sievietēm. Pie 
sevis uzņēmām komandas no Kusas 
un Barkavas. Volejbols starp šīm 
komandām tiek spēlēts jau vairāk 
nekā trīs gadus, un mūsu meitenēm 
vienmēr mazliet ir pietrūcis, lai mā-
jās dotos ar medaļām. Tomēr tas 
nav licis padoties un nolaist rokas, 

bet vēl sīvāk strādāt un apmeklēt 
volejbola treniņus.

Šogad ieguldītais beidzot vaina-
gojās ar panākumiem – Cesvaines 
sieviešu volejbola komandai izde-
vās izcīnīt godpilno 1. vietu, aiz 
sevis 2. vietā atstājot Barkavas mei-
tenes un 3. vietā – vienu no Kusas 
komandām – „Tūristes”.

Cesvaines komandā spēlēja Inga 1. vietu izcīnījusī Cesvaines komanda

Ceļvedis, 
audzinot 
pusaudzi

Visgrūtākais un atbildīgākais 
darbs ir bērnu audzināšana. Tāpēc 
projektā „Veselai un laimīgai ģi-
menei Cesvaines novadā” notika 
10 lekciju kurss „Ceļvedis, audzinot 
pusaudzi”. Bērnu audzināšanas jau-
tājumus iesākām aplūkot pagājušajā 
gadā, kad 10 nodarbībās iepazinām 
bērnu attīstību un audzināšanu no 
dzimšanas līdz 7 gadu vecumam.

Trīs svarīgākās darbības, ko ve-
cāki varētu veikt, kad bērns ir sa-
sniedzis pusaudžu vecumu, – stip-
rināt vecāku un bērnu attiecības, 
novērot bērna aktivitātes un veicināt 
bērna neatkarību, tā uzskata Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspekci-
jas speciālisti, pievēršot uzmanību 
14–18 gadus vecu bērnu attīstības 
īpatnībām.

10 nodarbībās tika aplūkoti šādi 
jautājumi: pusaudžu un vecāku 
tiesības, pienākumi un atbildība; 
vecāku un pusaudžu savstarpējās 
attiecības un komunikācija; veselīgs 
dzīvesveids; pusaudžu seksualitāte; 
pusaudžu sociālā kompetence; emo-
ciju pašregulācija; rūpes par sevi; 
disciplinēšanas jautājumi; dzīves 
prasmes. Visas tēmas bija intere-
santas un noderīgas, nodarbību da-
lībnieki dalījās savā pieredzē – kā 
katrs tika audzināts savā ģimenē, 
kā dara paši. Katrs cilvēks ir iegā-
jis savā pieaugušā cilvēka dzīvē ar 
savu zināšanu, pieredzes un pras-
mju bagāžu, ko galvenokārt ieguvis 
no saviem vecākiem un vecvecā-
kiem. Interesanti, ka paši jaunieši 
par svarīgākajām prasmēm patstā-
vīgai dzīvei uzskata prasmi gatavot 
ēst, komunikācijas prasmes, prasmi 
aprēķināt savu budžetu un pieņemt 
pareizos lēmumus, prasmi būt pat-
stāvīgam un saudzēt apkārtējo vidi, 
novērtēt sniegtās iespējas un būt ie-
cietīgam, lietot savas zināšanas un 
rūpēties par sevi.

Paldies visiem, kas apmeklēja no-
darbības un dalījās ar savu pieredzi! 
Paldies Indrai un Judītei par intere-
santajām nodarbībām!

Aprīlī projektā ir iesākušās nū-
jošanas nodarbības. Tāpat kā pagā-
jušajā gadā, arī šogad notiks semi-
nāri „Veselīgs uzturs un liekā svara 
problēmas”, orientēšanās sacensī-
bas, pludmales volejbols, strītbols, 
skriešanas nodarbības, fizioterapijas 
nodarbības, ģimeņu sporta diena un 
semināri par atkarību problēmām. 
Informācija būs pieejama internetā 
un laikrakstā „Cesvaines Ziņas”.

Sandra Briede,
projekta koordinatore

VUGD veiks trauksmes sirēnu pārbaudi
28. maijā no plkst. 9.30 līdz 9.45 

Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienests (VUGD) visā Latvijā 
uz trim minūtēm iedarbinās trauk-
smes sirēnas, lai pārbaudītu civilās 
trauksmes un apziņošanas sistēmas 
darbību, kā arī lai konstatētu bojā-
jumus vai traucējumus trauksmes 

sirēnu darbībā un to skaņas signāla 
dzirdamībā.

Šajā dienā iedzīvotājiem nav pa-
mata uztraukties un nekāda turpmā-
kā rīcība nav nepieciešama, jo tā ir 
tikai kārtējā trauksmes sirēnu pār-
baude. Lai nerastos panika, VUGD 
aicina viesnīcu administrāciju in-

formēt savus ārvalstu klientus par 
gaidāmo trauksmes sirēnu pārbaudi. 
Ja trauksmes sirēnu pārbaudes lai-
kā tās nedzirdat, nesatraucieties, jo 
ārkārtas situācijās tiks izmantoti arī 
citi apziņošanas veidi, piemēram, 
informācijas nodošana pa skaļru-
ņiem.

Latvijā ir uzstādītas 164 trauk-
smes sirēnas, kuras ir izvietotas tā, 
lai raidītais skaņas signāls būtu dzir-
dams apmēram 1,5 kilometru rādi-
usā (atkarībā no sirēnas izvietojuma 
augstuma, teritoriālās apbūves īpat-
nībām, pilsētas ikdienas trokšņiem, 
gaisa mitruma un vēja stipruma). 
Trauksmes sirēnas ir paredzētas 
ātrai iedzīvotāju brīdināšanai ga-
dījumos, kad ir notikusi dabas vai 
tehnogēna katastrofa vai arī pastāv 

VID: nodokļi no tavas algas
2018. gadā Latvijā ir ieviesta ilgi 

gaidītā progresivitāte nodokļu politi-
kā. Tas nozīmē, ka nodokļu apjoms 
tiek piemērots atbilstīgi ienāku-
miem, proti, ievērojot principu, ka 
turīgākie nodokļos maksā vairāk un 
mazo algu saņēmēji maksā mazāk. 
Šāds princips pastāv daudzās attīstī-
tajās valstīs, bet, to īstenojot, ir ne-
pieciešams sekot savām finansēm un 
iedziļināties nodokļu aprēķināšanas 
kārtībā. Tagad šīs prasmes ir jāap-
gūst arī Latvijas iedzīvotājiem.

Šajā rakstā skaidrosim, kā, piemē-
rojot atvieglojumus un nomaksājot 
nodokļus, tiek aprēķināta darba ņē-
mēja alga. Pastāstīsim plašāk arī par 
VID prognozēto neapliekamo mini-
mumu, jo tieši šā jauninājuma dēļ 
dažkārt var rasties pārpratumi.

Algai piemēro atvieglojumus un 
nodokļus

1. Sociālās iemaksas
Par savu sociālo un veselības ap-

drošināšanu maksājam no pirmā 
centa, ko nopelnām, tāpēc, aprēķinot 
algu, tai pilnā apmērā tiek piemēro-
tas valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas (VSAOI).

Kopš 2018. gada 1. janvāra 
VSAOI kopējā likme ir 35,09 %. 
No šīs procentu likmes darba devējs 
maksā 24,09 %. To darbinieks savā 
algā gan neizjūt, jo darba līgumā tiek 
norādīts algas apmērs, neiekļaujot 
darba devēja VSAOI daļu. Savukārt 
no darba līgumā noteiktās darba ņē-
mēja algas (bruto) tiek atrēķinātas 
VSAOI 11 % apmērā.

2. Atvieglojumi
Kad no algas ir atskaitītas VSAOI, 

piemēro atvieglojumus, proti, aprē-
ķina ienākumu daļu, no kuras nav 
jāmaksā iedzīvotāju ienākuma no-
doklis (IIN). Atvieglojumi ir:

1) prognozētais neapliekamais mi-
nimums – no 0 € līdz 200 € mēnesī 
(nepiemēro pensionāriem);

2) atvieglojumi par apgādībā eso-
šām personām – 200 € par katru per-
sonu;

3) papildu atvieglojumi:
- 154 € mēnesī personai, kurai ir 

noteikta I vai II invaliditātes grupa;
- 120 € mēnesī personai, kurai ir 

noteikta III invaliditātes grupa;
- 154 € mēnesī personai, kurai ir 

noteikts politiski represētās personas 
vai nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieka statuss.

3. Nodokļi
Pēc tam ar nodokli apliekamajam 

ienākumam piemēro progresīvo IIN 
likmi:

1) 20 % – mēneša ienākumam līdz 
1667 € (ja darbavieta algas nodokļa 
grāmatiņā atzīmēta kā galvenā ienā-
kumu gūšanas vieta);

2) 23 % – mēneša ienākuma daļai, 
kas pārsniedz 1667 €.

Nodokļu apjoms ir atkarīgs no ie-
nākumiem un apgādājamo skaita.

VID prognozētais neapliekamais 
minimums*

* pensijām piemērojamais neap-
liekamais minimums ir 250 € mēnesī

Neapliekamais minimums ir ienā-
kumu daļa, no kuras gada laikā ne-
tiek rēķināts IIN, proti, atalgojuma 
daļa, kas netiek aplikta ar nodokli. 
VID prognozētais neapliekamais mi-
nimums ir no 0 € līdz 200 €. Maksi-
mālo neapliekamo minimumu 200 € 
piemēro ienākumiem līdz 440 € mē-
nesī, savukārt, ja ienākumi pārsniedz 
1000 € mēnesī, neapliekamo mini-
mumu nepiemēro vispār.

Ar 2018. gadu VID divas reizes 
gadā pārrēķina katra cilvēka pro-
gnozēto neapliekamo minimumu. To 
ikviens var redzēt savā elektroniskās 
deklarēšanas sistēmas (EDS) konta 
sadaļā „Algas nodokļa grāmatiņa”.

Ja ienākumi ir mainīgi
Prognozējot neapliekamo minimu-

mu, VID rēķinās ar cilvēka iepriek-
šējā pusgadā gūtajiem ienākumiem. 
Ir jāievēro, ka tā ir prognoze un at-
sevišķos gadījumos, piemēram, ja ie-
nākumi ir strauji palielinājušies, var 
rasties situācija, ka VID prognozē-
tais neapliekamais minimums ir no-

teikts lielāks. Tādā gadījumā nodok-
ļos būs nomaksāts mazāk, nekā tas 
ir noteikts likumā, tāpēc ka nodoklis 
bija jāpiemēro lielākai ienākumu da-
ļai. Tādējādi, gadam noslēdzoties, 
var nākties piemaksāt trūkstošo IIN.

Nodokļu starpību var kompensēt, 
iesniedzot čekus

Tomēr tas nenozīmē, ka uzreiz būs 
jāver vaļā maciņš. Vispirms pārbau-
diet, vai esat iesniedzis dokumentus 
par visiem attaisnotajiem izdevu-
miem, proti, čekus par medicīnas, 
izglītības un citiem attaisnotajiem 
izdevumiem, par kuriem pienākas 
naudas atmaksa no valsts. Tādējādi 

šo summu, kuru nepieciešams pie-
maksāt nodokļos, var samazināt vai 
pat nosegt.

Sekojiet saviem ienākumiem EDS
Progresīvā nodokļu sistēma ir 

sarežģītāka, un cilvēkiem ir nepie-
ciešams laiks, lai pie tās pierastu. Ir 
jāapzinās, ka, lai ieguvumi nepār-
vērstos liekās raizēs, ir svarīgi sekot 
saviem ienākumiem savā EDS kon-
tā, jo īpaši, ja ienākumi ir mainīgi vai 
ja saņemat ienākumus no vairākiem 
avotiem.

VID Stratēģiskās vadības lietu 
un sabiedrisko attiecību pārvaldes

Sabiedrisko attiecību daļa

to draudi. VUGD atgādina, ka ga-
dījumos, ja iedzīvotāji iepriekš nav 
brīdināti par sirēnu pārbaudi, tās 
izdzirdot, ir jāieslēdz radio vai tele-
vizors, kur tiks pārraidīta informā-
cija par iespējamo apdraudējumu 
un rekomendācijas par aizsardzības 
pasākumiem un turpmāko rīcību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 
2017. gada 8. augusta noteikumiem 
Nr. 440 „Valsts agrīnās brīdināšanas 
sistēmas izveidošanas, darbības un 
finansēšanas kārtība” trauksmes si-
rēnu pārbaude notiek divas reizes 
gadā.

Inta Palkavniece,
VUGD Prevencijas un 

sabiedrības informēšanas nodaļa
Plašākai informācijai:

tālr. 67075871, 27098250

Vasilišina, Marina Zute, Ieva Ru-
bule, Rūta Špune, Valērija Ivanova, 
Ilze Romanova un Lāsma Marke-
vica. Paldies sacensību tiesnesim 
Dzintaram Tonnim un skolotājam 
Zigmāram Gulbim par zāles sagata-
vošanu sacensībām!

Ilvija Kecko,
sporta organizatore,
Lienes Bērziņas foto
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„Cesvaines 
grāmata”: 

pēdējais laiks 
iesniegt 

materiālus
Skaistais laiks ne tikai ir papil-

dinājis grāmatas materiālu krāju-
mus, bet atnesis arī skumjas zi-
ņas. Ir aizgājis aizsaulē erudītais 
un pamatīgais mūsu grāmatu au-
tors un konsultants Arnis Vīksna. 
Vēl dažas dienas pirms sēru vēsts 
saņēmu sirsnīgu vēstuli, kurā 
minētas arī vairākas Cesvaines 
vēstures izpētes ieceres. Tās nu 
atliks īstenot mums pašiem. Pal-
dies Arnim Vīksnam par paveikto 
Cesvaines labā! Lai viņa dvēselei 
viegls tālākais ceļš…

Dažādas traumas un neveselība 
ir piemeklējusi vairākus mūsu au-
torus un atbalstītājus, īpaši turam 
īkšķus par Andreju Edvīnu Feld-
mani, Ilzi Plikausi un Annu Vest-
mani. Lai prieks par pavasari un 
dabas enerģija palīdz dziedēties!

Par iesniegtajiem rakstu un foto 
materiāliem paldies Mētrai Ozo-
lai, Ilgai Holstei, Martai Liepiņai, 
Aldim Krūmiņam, Gunāram un 
Veltai Reinikiem, Solveigai Sta-
feckai, Mārai Evardsonei, Edga-
ram Sprukstam, Jānim Galejam, 
Aijai Mauriņai!

Par iecerēm un dažādu palīdzī-
bu paldies Dzidrai Lācei, Dainai 
Strengai, Ivaram Zommeram, 
Ivo Holstam, Intai Matisonei, 
Valdim Kaprālim, Lienei Kriš-
tobanei, Lienei Barkānei, Ainai 
Zumentei, Andrai Bērziņai, Ingai 
Vilcānei, Valdim Ķikutam, Annai 
Aveniņai!

Atgādinu, ka materiālus grā-
matai pieņemam līdz maija bei-
gām, tātad rakstīšanas un mate-
riālu iesniegšanas darbs vairs nav 
atliekams. Publicēšanai paredzē-
tās fotogrāfijas un dokumentus 
lūdzam iesniegt elektroniski vai 
oriģinālus (tos pēc ieskenēšanas 
saņemsiet atpakaļ vai, ja tā vēlē-
sieties, nodosim muzejam).

Palīdzēt tapt mūsu nāka-
majai grāmatai var, arī ziedo-
jot līdzekļus: ar pārskaitīju-
mu – AS „SEB banka”, konts 
LV20 UNLA 0030 9007 0000 6, 
norāde „Ziedojums „Cesvaines 
grāmatai””; ziedojumus var pār-
skaitīt arī no Latvijas Pasta ban-
kas uz jau minēto „SEB bankas” 
kontu; skaidrā naudā, saņemot 
pretī kvīti (zvanīt 29432776). Pal-
dies par ziedojumu Valdai Brigitai 
Feldnerei!

Par visām idejām un ietei-
kumiem, kā arī jau gataviem 
materiāliem, lūdzu, zvaniet 
(29432776) vai rakstiet (ckvb@
inbox.lv, sanita.dabolina@inbox.
lv)! Materiālus var sūtīt arī pa 
pastu Sanitai Dāboliņai Krasta 
ielā 3–7 Cesvainē, LV-4871. Ļoti 
gaidām!

Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

ARNIS VīKSNA
Medicīnas vēsturnieks pro-

fesors Dr. med., Dr. med. h. c. 
Arnis Vīksna (25.02.1942.–
25.04.2018.) tiek dēvēts arī par 
Latvijas medicīnas vēstures ko-
rifeju. Izcils zinātnieks, erudīts 
pētnieks, rūpīgs pedagogs, sirs-
nīgs un atsaucīgs cilvēks, kurš 
vienmēr atcerējās Cesvaini.

Arnis Vīksna piedzima Lu-
bānā. Viņa vecāki – mežzinis 
Andrejs Vīksna un skolotāja Ari-
ja Vīksna. Tēvs tika nogalināts 
padomju represijās 1946. gadā, 
bet mammu no Lubānas pārcēla 
darbā uz Grašiem. Arnis Vīksna 
mācījās Lubānas pamatskolā, 
pēc tam Grašu skolā un Cesvai-
nes vidusskolā, studēja medicīnu 
Rīgas Medicīnas institūta Ārst-
niecības fakultātē (1960–1966), 
studiju laikā darbojās studentu 
zinātniskajā biedrībā, laikraksta 
„Padomju Mediķis” redakcijā un 
dziedāja korī. Norīkots darbā uz 
Paula Stradiņa Medicīnas vēs-
tures muzeju, jaunais pētnieks 
apguva muzeja darba specifiku 
un nopietni pievērsās medicī-
nas vēsturei, apgūstot literatūru, 
strādājot Latvijas un citu PSRS 
republiku arhīvos, bibliotēkās 
un citās krātuvēs, apmeklējot 
dažādus medicīnas vēsturnieku 
pasākumus. Pamazām veidojās 
medicīnas vēstures literatūras 
kartotēka, kas visu mūžu tika pa-
pildināta un izmantota pētījumos 
un publikācijās. Izcilā vēstur-
nieka zinātniskās intereses bija 
medicīnas un veselības aprūpes 
procesi, ievērojamu mediķu dar-
bība, farmācijas un veterinārme-
dicīnas vēsture, medicīnas ap-

drošināšana Latvijā, Tērbatas loma 
Latvijas zinātnē un kultūrā, Latvijas 
augstskolu vēsture, medicīnas pie-
minekļu apzināšana, mediķu bio-
grāfisko datu koncentrēšana, Lat-
gales medicīna, pagātnes pieredzes 
izmantošana tagadnes pārveides 
procesos. Papildu stimuls pievēr-
sties arī citām interesantām Latvijas 
vēstures tēmām bija Kultūras vaka-
ra universitātes lekcijas 70. gados. 
Pats pētnieks rakstā „Mans darbs un 
dzīve” 1995. gadā rakstīja: „Vēl par 
vaļaspriekiem. Tādu nav daudz – 
jau minētā novadpētniecība, ne tikai 
medicīnas aspektā, bet arī dižkoki, 
akmeņi, agrāku laiku skolas, krogi, 
baznīcas, kapi, senu leģendu skaid-
rojumi. Daudz eju kājām, bet vis-
mīļākā ir makšķerēšana, īpaši pēc 
foreļu iepazīšanas. Dabas vērojumi 
vienatnē ūdens malā attīra prātu un 
dvēseli.” („Cesvaines grāmata”, 
2001, 195. lpp.) Šie vaļasprieki un 
intereses saglabājās līdz mūža pē-
dējām dienām. Arnis Vīksna bija 
iecerējis maija sākumā atkal būt 
Cesvainē, un tad jau noteikti prāts 
un dvēsele būtu jāattīra no pilsētas 
sārņiem.

Arnis Vīksna bija P. Stradiņa Me-
dicīnas vēstures muzeja pētnieks, 
nodaļas vadītājs (1969–1998), Lat-
vijas Medicīnas akadēmijas Me-
dicīnas vēstures institūta vadošais 
pētnieks un docētājs (1992–1997), 
Latvijas Universitātes (LU) Medi-
cīnas fakultātes medicīnas vēstures 
profesors (1998–2015), LU Medi-
cīnas pedagoģijas, ētikas un vēstu-
res katedras vadītājs (2011–2015), 
Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) 
korespondētājloceklis (1995) un īs-
tenais loceklis (2001). Augstskolās 
viņa docētie studiju priekšmeti bija 
medicīnas un farmācijas vēsture, kā 
arī medicīnas ētika. 2015. gadā viņš 
atgriezās darbā P. Stradiņa Medicī-
nas vēstures muzejā.

Vēsturnieka veikums ir godināts 
ar LZA Paula Stradiņa balvu (1987), 
Dāvida Hieronīma Grindeļa meda-
ļu (1995), Triju Zvaigžņu ordeni 
(2007), Ministru kabineta atzinī-
bas rakstu (2008), Latvijas Sarkanā 
Krusta Goda zīmi (2008), Latvijas 
Ārstu biedrības (LĀB) apbalvoju-
mu „Tempus hominis” (2009).

Profesors arvien aktīvi piedalījās 
sabiedriskajā darbā. Trešās atmo-

das laikā Arnis Vīksna bija viens no 
LĀB atjaunotājiem, vēlāk bija ilg-
gadējs tās valdes loceklis un goda-
biedrs, kā arī Latvijas Medicīnas 
vēsturnieku asociācijas prezidents 
(1993–1997), Latvijas Zinātņu 
vēstures asociācijas viceprezidents 
(1996) un godabiedrs (2006), Bal-
tijas Medicīnas vēsturnieku asociā-
cijas viceprezidents (2001), Igau-
nijas Zinātņu vēstures asociācijas 
godabiedrs (2001), Starptautiskās 
Medicīnas vēsturnieku asociācijas 
īstenais loceklis (1994) un goda-
biedrs (2009), Latvijas Farmaceitu 
biedrības godabiedrs (1989), Lat-
vijas Zinātnes padomes kultūras 
vēstures eksperts. LU viņš bija 
Medicīnas fakultātes domes priekš-
sēdētājs. Atvadoties no Arņa Vīks-
nas, LĀB rakstīja: „Latvijas Ārstu 
biedrība zaudējusi vienīgo valdes 
locekli, kas valdē ir bijis ievēlēts 
vienmēr – kopš tās pirmās valdes 
1988. gadā. Viņš ir uzstājies ar no-
zīmīgiem referātiem visos Latvijas 
ārstu kongresos, bijis viens no vis-
vairāk publicētajiem autoriem Lat-
vijas Ārstu biedrības periodiskajos 
izdevumos, īpaši žurnālā „Latvijas 
Ārsts”, konsultants un padomde-
vējs, cilvēks, kas medicīnu skatīja 
vēsturiskās likumsakarībās.” (www.
arstubiedriba.lv)

Arņa Vīksnas devums Latvijas 
vēsturei ir apkopots daudzās pub-
likācijās: vairāk nekā 30 grāmatās, 
vairāk nekā 3000 zinātnisku un po-
pulārzinātnisku rakstu par Latvijas 
medicīnas vēsturi, Latvijas augst-
skolu vēsturi un ievērojamiem me-
dicīnas darbiniekiem. Plaši zināmas 
ir grāmatas „Dodot gaismu, sadegu” 
(1983), „Latvijas medicīnas pie-
minekļi” (1986), „Pa ārstu takām” 
(1990), „Medicīnas sākumi Latvi-
jas novados” (1993), „Vecās aptie-
kas” (1993), „Slimo kases Latvijā” 
(1994), „Latgales ārsti un ārstniecī-
ba. 1772–1918” (2004), „Latvijas 
ķirurģijas profesori” (2010), „LU 
Medicīnas fakultāte. 1919–1950” 
(2011), „Latvijas Ārstu biedrība: 
atskats un apskats” (2013), „Ārstu 
zvaigznājs” (2015), „Ārsti. Latvi-
ja. Laiks” (2016), „Hercoga kurpes 
sudraba sprādze: šis un tas no medi-
cīnas pagātnes Latvijā” (2017) u. c. 
Vieni no pēdējiem lielajiem dar-
biem bija grāmata „Profesors Alek-

sandrs Bieziņš un Latvijas bērnu 
ķirurģija” (2017, kopā ar Aigaru 
Pētersonu) un virtuālā enciklo-
pēdija par Latvijas ārstiem „100 
nozīmīgas personas Latvijas me-
dicīnas vēsturē” (www.ieveroja-
miemediki.lv), kas sāka darboties 
2018. gada janvārī.

Jau studiju gados radusies in-
terese par periodiskajiem izdevu-
miem turpinājās visu dzīvi. Ar-
nis Vīksna bija ilggadējs žurnāla 
„Latvijas Ārsts” redaktors (1989–
1999), akadēmiskā žurnāla „Acta 
Medico-Historica Rigensia” red-
kolēģijas loceklis (1986–1998), 
darbojās žurnāla „Veselība” red-
kolēģijā, bija LU rakstu krājumu 
„Zinātņu vēsture un muzejniecī-
ba” sakārtotājs un atbildīgais re-
daktors (2006–2017). Gatavojot 
publikācijas par visai Latvijai no-
zīmīgiem vēstures jautājumiem, 
profesors vienmēr atcerējās Ces-
vaini, un tai veltītie materiāli jau 
kopš 70. gadiem tika publicēti 
laikrakstā „Stars”, kā arī „Cesvai-
nes grāmatā, II” („Par Cesvaines 
aptiekām”; „Cesvaines draudze 
1900. gadā”; „Cesvaines novada 
skolas: 1685–1925”; „Cesvaines 
vidusskolas absolventi: 1920–
2005”) un grāmatā „Cesvainieši” 
(„Grašu Kāleni”; „Silti vēji jeb 
Vidusskolas gadi Cesvainē: 1956–
1960”).

Jaunajai grāmatai profesors mūs 
mudināja un arī pats bija iecerējis 
pētīt šādas tēmas: zviedru arklu 
revīzijas, vecsaimniecības; pirmie 
skolēni (1685–95) pēc Alberta Vī-
tola apkopojuma, mājasvārdi uz-
vārdos, Cesvaines elite; kapsētas; 
ceļu tīkls; krogu vēsture; upju un 
upīšu tīkls; dzirnavas; pusmuižas; 
mācītāji, īpaši Roberts Auniņš 
un latviešu mitoloģija; mežnie-
cība; cesvainiešu antropometri-
ja; pagasta valde un tiesa 19. un 
20. gadsimtā; Cesvaines rajons; 
LK(b)P rajona komiteja; komjau-
natnes rajkoms; sovhoza vēsture, 
sīkie pēckara kolhozi. Arnis Vīks-
na mudināja veidot cesvainiešu 
enciklopēdiju. Pateicībā par Arņa 
Vīksnas bagāto devumu uzskatī-
sim šos par cesvainiešu uzdevu-
miem nākotnei.

Sanita Dāboliņa,
foto no LĀB mājaslapas

In memoriam

Par 2018. gada Latvijas dabas bagātību apzināšanu
Latvijas daba ir mūsu nacionālā 

bagātība, tāpēc valstij un tās iedzī-
votājiem kā gādīgiem saimniekiem 
ir jāzina, kāda, cik daudz, kādā kva-
litātē un kurās vietās ir atrodama 
dabas daudzveidība, kādi ir nepie-
ciešamie pasākumi, lai to saglabātu 
un nodrošinātu tās pastāvēšanu arī 
nākotnē. Dabas aizsardzības pārval-
des (DAP) uzdevumā eksperti laika 
posmā no 2017. līdz 2019. gadam 
apsekos Latvijas teritoriju, uzskai-
tot Eiropas Savienības (ES) nozī-
mes aizsargājamos biotopus – vien-
dabīgas teritorijas, kurās sastopama 
liela bioloģiskā daudzveidība, pie-
mēram, bioloģiski vērtīgi zālāji, da-
biskoties sākušas mežaudzes, purvi, 
avoksnāji, cilvēka mazietekmēta jū-
ras piekraste un kāpas, upes, ezeri, 
alas un iežu atsegumi.

2018. gada sezonā ir plānots ap-
sekot gandrīz pusmiljonu kvadrāt-
metru lielu teritoriju, kas pieder 
valstij un pašvaldībām, kā arī pri-

vātīpašniekiem. Aprīlī jau ir izsū-
tīti 50 tūkstoši informatīvo vēstuļu 
īpašniekiem, ziņojot, ka ES nozī-
mes biotopu apzināšana šogad tiek 
plānota no aprīļa līdz novembrim. 

Satiekot savā īpašumā ekspertu ar 
DAP izsniegto apliecību, zemes 
īpašniekam ir tiesības piedalīties 
īpašuma apsekošanā un uzdot par 
to jautājumus, bet eksperta paustais 

skaidrojums par dabas vērtībām ir 
tikai informatīvs. Ja jūsu īpašumā 
tiks konstatēts ES nozīmes bioto-
ps, pēc datu kvalitātes pārbaudes 
2019. gadā saņemsiet rakstisku 
DAP informāciju.

ES nozīmes aizsargājamo biotopu 
apzināšana notiek projekta „Priekš-
nosacījumu izveide labākai biolo-
ģiskās daudzveidības saglabāšanai 
un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā 
jeb Dabas skaitīšana” ietvaros, to 
līdzfinansē ES Kohēzijas fonds. 
Plašāka informācija par projektu, 
plānotajām aktivitātēm, iedzīvotā-
ju informatīvajiem bezmaksas se-
mināriem ir pieejama vietnē www.
skaitamdabu.gov.lv vai www.daba.
gov.lv, jautājumus aicinām sūtīt uz 
e-pastu skaitamdabu@daba.gov.lv.

Rūpes par dabu ir rūpes par mūsu 
pašu labklājību. Saimniekosim at-
bildīgi, lai dabas bagātības sagla-
bātu!

DAPDabas skaitīšana Cesvaines novadā
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Nākamais 
„Cesvaines Ziņu” 

numurs iznāks 
2018. gada 21. jūnijā

Domes zālē aplūkojama Egila Johansona 
gleznu izstāde, tikšanās ar mākslinieku – 

29. maijā plkst. 16.00

Veselības nedēļa 
Cesvainē

Pateicība

Tāpēc ieprieciniet cits citu, kā 
jūs to jau tagad darāt!

(1. Tes. 5:11)
Sirsnīgs paldies Cesvaines vi-

dusskolas 4.b klasei un klases 
audzinātājai Zanei Burņevskai, 
7.b klasei un audzinātājai Ilzei 
Pliskai, 9. klasei un audzinātājai 
Lilijai Kanaviņai par čaklo darbu 
baznīcas apkārtnes uzkopšanā!

Cesvaines evaņģēliski 
luteriskā draudze 

un mācītājs 
Reinis Bikše

2018. gada 25. maijā plkst. 10.00–17.00 Rīgas ielā 4 Cesvainē (pa-
galma pusē) Cesvaines novada iedzīvotājiem (kā arī tuvāko kaimiņno-
vadu, pagastu iedzīvotājiem) būs iespēja saņemt mobilās diagnostikas 
pakalpojumus, kas ietver krūšu automātisko skrīninga ultrasonogrāfiju, 
visu veidu rentgenizmeklējumus, mamogrāfiju. Pakalpojumu sniegs me-
dicīniskās firmas SIA „Dziedniecība” mobilās diagnostikas vienība.

Mamogrāfija ar Nacionālā Veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli – 
bez maksas.

Apsveicam!
Daudz baltu,
Daudz zilganu dienu
Tev vēlam no prieka,
No sirds tikai vienu – vēl 60!
Apsveicam vienu personu – 

Kārli Bandenieku – 
60 gadu jubilejā!
„Jaunais vilnis”

Iestājoties pavasarim, pirms-
skolas izglītības iestādes vecāku 
padome 27. aprīļa pēcpusdienā 
rīkoja talku un aicināja bērnu ve-
cākus un iestādes personālu, līdzi 
ņemot darbarīkus un labu gara-
stāvokli, nākt kopā un ķerties pie 
darba, lai mūsu „Brīnumzeme” 
taptu skaistāka un sakoptāka. 
Bērnu čaklās rokas palīdzēja jau 
visas nedēļas garumā.

Spītējot lietum, svarīgākie dar-
bi tika izdarīti. Sakām paldies vi-
siem, kas ieradās!

Pirmsskolas izglītības 
iestādes „Brīnumzeme” 

vecāku padome

Mākslinieks Egils 
Johansons par sevi: 
„Cik atceros, man vien-
mēr ir paticis darboties 
ar krāsām – iesākumā 
ar krāsu zīmuļiem, krī-
tiņiem, akvareli, bet 
kuram bērnam gan tas 
nepatīk. Jaunpiebalgas 
vidusskolā mans zī-
mēšanas skolotājs bija 
Arnolds Plaudis, vēlāk 
Jānis Kaksis. Plaudis 
mudināja mācības pēc 
4. klases turpināt Rīgā 
rozentāļos. Nepaklausīju. Pabeidzu 
7. klasi un iestājos Rīgas Lietišķās 
mākslas vidusskolā. Nācis no lau-
kiem, nespēju iedzīvoties lielpilsētā. 
Nomāca tās drūzma. Turklāt citi kursā 
bija par mani vecāki, daži jau ar vis-
pārīgo vidusskolas izglītību. Pēc pāris 
mēnešiem atgriezos Jaunpiebalgā, lai 
mācībās panāktu klasesbiedrus, ko iz-
darīt nesagādāja grūtības. Apmeklēju 
skolotāja Kakša vadītā mākslas pulci-
ņa nodarbības.

Republikāniskajās skolēnu māk-
slas izstādēs arvien bijām starp labā-
kajiem. Tas vairoja pašapziņu. Biju 
sadomājies, ka pēc vidusskolas beig-
šanas varētu likt iestājeksāmenus 
Mākslas akadēmijā. Starts bija ne-
veiksmīgs, jo konkurēt ar akadēmijas 
sagatavošanas kursos gājušajiem, no 
kuriem pat tad augstskolā tikai retais 
tiek ar pirmo mēģinājumu, bija pārāk 
liela uzdrošināšanās, ja ne avantū-
ra. Un varbūt labi vien, ka netiku, jo 
šaubos, vai man pietiktu pacietības tik 
nopietnām un akadēmiskām studijām, 
jo zīmēšana ne visai patika. Cita lie-
ta – ļauties krāsu priekam. Likteņa iro-
nija vai sagadīšanās, ka māksliniekus 
un kopsaimniecības „Alauksts”, kurā 
vēlāk strādāju, ļaudis saistīja savstar-
pējas šefības saites. Tā ka akadēmijas 
gaisotne un bohēma man nav sveši.

1963. gada rudenī iesauca karadie-
nestā, četrus gadus Baku pie Kaspijas 
dabūju vilkt svītraino jūrnieka kreklu. 

Dienesta laikā iestā-
jos Maskavas Tautas 
mākslas neklātienes 
universitātē. Studijas 
apvienot ar dienestu 
tomēr izrādījās diez-
gan problemātiski. 
Kaut arī sekmes bija 
labas, pēc 2. kursa 
mācības pārtraucu.

Atgriežoties no 
dienesta, bija jāsāk 
strādāt. Paralēli tur-
pināju nodarboties ar 
uzskatāmās aģitācijas 

māksliniecisko noformēšanu. Gan 
dienesta gados lieti noderēja, gan ta-
gad noder vidusskolā gūtās iemaņas. 
Lozungi, transparenti, afišas, stendi, 
lielizmēra plakāti iekštelpās un te-
ritorijā – darbi, kas slavināja gaišo 
nākotni un aicināja uz to, jo tāds bija 
pieprasījums.

Manas spējas un paveiktais tika at-
zinīgi novērtēts. Pasūtījumu netrūka, 
un papildus tiešajam darbam varēja 
labi nopelnīt. Mūsdienās vajadzība 
pēc uzskatāmās aģitācijas vismaz 
tādā saturā un formā kā tā saucamajā 
padomju laikā ir pierimusi. Daudz fo-
tografēju sabiedriskos pasākumus, ģi-
meņu godus un svinības. Dažus gadus 
nostrādāju vidusskolā par vizuālās 
mākslas skolotāju, ierādot pamatie-
maņas zīmēšanā, gleznošanā.

Ir sagadījies, ka pēc 50 gadu pārtrau-
kuma esmu atsācis gleznot. Nekas cits 
neatlika, jo bija uzdāvināts molberts, 
krāsas un audekli. Darbojos vietējā 
gleznošanas studijā, piedalos tās akti-
vitātēs. Ar savu veikumu interesentus 
iepazīstinu gadskārtējās personāliz-
stādēs. Patīk gleznot un apzināties, ka 
redzējumu, izjūtas, fantāzijas vari īste-
not, spēlējoties ar krāsām. Kluso dabu 
uzstādījumi. Ziedi. Ainavas. Krāšņs 
rudens, balti sniega klajumi, pavasara 
palu ūdeņu čala, zilgani tālumā gais-
toši meži, ziedoņa košums un pieneņu 
pļavas, vasaras zaļums visapkārt. Kat-
ram gadalaikam savs skaistums.”

Pasākuma programma
25. maijā plkst. 10.00 sporta 

diena Cesvaines pirmskolā „Brī-
numzeme”

25. maijā plkst. 17.00 nūjošana 
pēc Sievasmātes zupas. Tikšanās 
Rīgas ielā 4 (vēlams līdz 23. mai-
jam pieteikties, zvanot Ilvijai 
25637052; ja nepieciešamas nūjas, 
arī vēlams informēt)

29. maijā plkst. 18.00 skriešanas 
nodarbība. Tikšanās Rīgas ielā 4

29. maijā plkst. 12.00 vingroša-
na ar fizioterapeiti Kristīni Čačku 
(labos laikapstākļos – vingrošanas 
laukumā pie Cesvaines pansionāta, 
sliktos laikapstākļos fizioterapeite 
K. Čačka informēs par vingrošanas 
vietu atkarībā no vingrotāju skaita)

30. maijā plkst. 12.00 nūjošanas 
nodarbība. Tikšanās Rīgas ielā 4

28. maijā, 30. maijā, 1. jūni-
jā no plkst. 18.00 atvērtie vakari 
„Vingrošana svaru zālē” Rīgas 
ielā 4 (sazinoties ar Jāni Āboliņu)

2. jūnijā plkst. 13.00 sacensī-
bas „Fresh air 2018” uz Cesvaines 
rampas

13. jūnijā plkst. 10.00 
Rīgas ielā 4 Cesvainē

bērnu ārsti – acu ārsts un 
alergologs

Vēl ir iespējams pieteikties pie 
alergologa.

Bērniem līdz 18 gadu vecumam – 
bez maksas.

Pieteikšanās pa tālruni: 29365023

Piektdien, 25. maijā, 
plkst. 12.00

Cesvaines novada domes zālē
LU LFMI Latviešu folkloras 

krātuves digitālā arhīva semi-
nārs: Māra Vīksna – Cesvaines 

puses folkloras materiāli un 
digitālais arhīvs
Ieeja: bez maksas


