2020. gada marts

Cesvaines novada domes izdevums

Lauksaimnieku godināšanas pasākums
„Lauksaimnieku balle 2020” Cesvainē
Turpinot pērn atjaunoto tradīciju,
28. februārī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Madonas
nodaļa sadarbībā ar Cesvaines, Madonas,
Ērgļu, Lubānas un Varakļānu pašvaldībām, Lauku atbalstu dienestu (LAD) un
Madonas novada fondu visus aicināja uz
lauksaimnieku godināšanas pasākumu —
lauksaimnieku balli.
Pagājušajā ballē izlozē par šāgada pasākuma norises vietu tika izraudzīts Cesvaines novads, tādēļ šogad apņēmīgākie,
veiksmīgākie, darbīgākie lauksaimnieki
pulcējās Cesvaines vidusskolas aulā. Jāpiebilst, ka ballē tika izlozēts nākamais
pasākuma organizators – 2021. gadā balli
organizēs Madonas novads.
Šā pasākuma mērķis ir, godinot aktīvus, radošus, uz zināšanām vērstus un
godprātīgus novadu lauksaimniekus, veidot sabiedrībā pozitīvu lauksaimnieka
tēlu, sekmēt lauksaimniecības nozares
attīstību novados, kā arī popularizēt labas
lauksaimniecības prakses piemērus, tādējādi iedvesmojot jaunus un uzņēmīgus
cilvēkus pievērsties nozarei.
Pasākumā tika izspēlēts galma balles
motīvs – aulā pulcējās galminieki greznos tērpos. Par viesu izklaidēšanu gādāja
Ainārs Bumbieris, bet muzikālo noformējumu un lustīgu balli nodrošināja grupa
„Bruģis”. Tomēr galvenais vakara mērķis

Pasākuma tēma – galma balle, svētku
kūkā – pils elementi

Domes priekšsēdētājs sumina Cesvaines novada nominantu – ZS „Sviķi”
bija sumināt un apbalvot nominētās zemnieku saimniecības un lauksaimniekus.
Katrs novads izvirzīja un cildināja savējos:
Madonas novads – ZS „Jāņkalni”,
saimnieki Sandis un Ilze Lasmaņi;
Varakļānu novads – ZS „Madaras”,
saimniece Evija Kanča;
Lubānas novads – saimnieciskās darbības veicējs Jānis Solzemnieks;
Ērgļu novads – SIA „3D development”, vadītājs Dmitrijs Bortņikovs;
Cesvaines novads – ZS „Sviķi”, saimnieki Zigfrīds un Rita Krieviņi.
LAD Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvalde par savu nominantu
bija izvirzījusi un sveica AS „Lazdonas
piensaimnieks”; nodibinājums „Madonas
novada fonds” – ZS „Vidiņi” (saimnie-

ki – Inese Vīle-Bērziņa, Artūrs Vīle-Bērziņš); pasākuma iniciators LLKC – LLKC
Meža konsultāciju pakalpojumu centra
Madonas nodaļas saimnieciskās darbības
veicēju Juri Kūlīti, savukārt LLKC Madonas nodaļas vadītāja Aija Vīgnere cildināja ZS „Dārznieki” (saimnieki – Vija un
Imants Koki).
Lai skaistā tradīcija sumināt darbīgos,
aktīvos un čaklos lauksaimniekus turpinās!
BALLES foto pieejami šeit: https://failiem.lv/u/ghesv5bh.
FOTOSTŪRĪŠA foto pieejami šeit: https://failiem.lv/u/kz7r6fn2.
Linda Vanaga,
Cesvaines novada domes sabiedrisko
attiecību speciāliste,
Aigara Kreicberga foto

Svētku vakarā muzicēja arī Cesvaines pūtēju orķestris
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Nr. 3 (319)
25. marts –
Komunistiskā
genocīda upuru
piemiņas diena
PIEMIŅA
Veltījums Latvijas Politiski represēto apvienībai
30 gadu jubilejā 2019. gada 9. oktobrī
Šai sāpei nav un nebūs noilguma,
Tā turpināsies daudzās paaudzēs,
Ka tautas likteņdaļa – izsūtītie,
To aizmirst nedrīkstam ne brīdi mēs.
Nav izsakāmas tālo ceļu mokas,
Ko vagonos un trimdā nācās ciest,
Kad mazi bērni mira mātes rokās,
Kad maizes šķēles nebija, ko griezt.
Ne dzimtās zemes smiltājā zem priedēm,
Bet purvos, taigā nācās bojā iet,
Gan ceļmalās, nereti pat uz sliedēm,
Bij jāpiedzīvo sava mūža riets.
Tik daudzveidīga toreiz nāve bija,
Drauds dzīvībai šeit lode, bads un sals,
Ik daudziem latviešiem tur, Sibīrijā,
Bij moku pārpilns likteņceļa gals.
Bez Dzimtenes, bez sirdij tuvām mājām,
Bet šodien līdzās tos sev varam just,
Mēs esam viņu mūžu turpinājums,
Caur piemiņu nekad kam neizzust.
Laiks sadziedējis daudzas cirstās rētas,
Bet nekad neaizmirsīs tautas prāts
Šo moku ceļu, kuram jābūt svētam,
Jo tas no dzīvībām ir darināts.
Kornēlija Apškrūma
Latvijā 25. marts ir sēru diena, kad tiek pieminētas
1949. gada deportācijas un komunistiskā genocīda upuri.
Tā ir diena, kad no savām mājām un dzimtenes svešumā tika aizvesti daudzi tūkstoši latviešu. Todien notika
visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un
citiem attāliem Padomju Savienības reģioniem. Daudzi
no izsūtītajiem, arī sievietes, sirmgalvji un bērni, dzimtajā Latvijā vairs neatgriezās: viņi novārga un aizgāja bojā
koncentrācijas nometnēs un mūža nometinājuma vietās,
uz mūžiem palika Sibīrijas sniegos.
1949. gada deportācijas ir viens no traģiskākajiem notikumiem Latvijas jauno laiku vēsturē. Uz mūža nometinājumu Sibīrijā tika izsūtīti 43 tūkstoši cilvēku, viņu vidū
10 tūkstoši bērnu un zīdaiņu, vecu un pat no nāves gultas
pieceltu cilvēku, bojā gāja 4941 persona. Ceturtdaļa uz
mūžu deportēto bija bērni, sestdaļa – cilvēki, kas pārsnieguši 60 gadu vecumu.
25. marta dienā karogus rotā sēru lentes, bet izsūtīto
radinieki, izsūtīšanu piedzīvojušie un mājās atgriezušies
cilvēki, kā arī pārējie iedzīvotāji piemin baigos notikumus, tajos cietušos tautiešus un viņu sūro likteni. Ikviens,
kam svešumā zudis kāds radinieks vai draugs vai kuru
aizskar tautiešu skarbais liktenis, ir aicināts piedalīties
atceres pasākumā, pieminot Latvijas vēsturē tik traģiskos
notikumus.
25. martā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienā, ikviens ir aicināts uz piemiņas pasākumu Cesvainē:
* plkst. 10.00 svētbrīdis Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā, pēc tam ziedu nolikšana pie represēto akmens baznīcas dārzā; piemiņas brīdis pie dzelzceļa stacijas;
* plkst. 12.00 filmu „Maršruts Ķekava–Omskas apgabals 1949” un „Tālā zeme Sibīrija” seanss Cesvaines kultūras namā.
Linda Vanaga
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Domes sēdē
2020. gada
19. februārī
* Izdeva saistošos noteikumus
Nr. 2 „Par vienreizēju pabalstu
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”.
* Izslēdza no pamatlīdzekļu uzskaites: Cesvaines sociālā dienesta
sociālās aprūpes nodaļā – pļaujmašīnu; pirmskolā „Brīnumzeme” – projektoru. Iekārtas bojātas,
to remonts neatmaksājas vai nav
iespējams.
* Noteica ieejas biļešu un Cesvaines tūrisma centra pakalpojumu cenas Cesvaines pilī: ieeja –
2 euro vienai personai; gida vadīta
ekskursija pa Cesvaini, Cesvaines
pili – grupām līdz 30 cilvēkiem –
20 euro par stundu, grupām, kurās ir vairāk par 30 cilvēkiem, –
40 euro par stundu. Apstiprināja,
ka Cesvaines novada izglītības
iestāžu audzēkņu grupām un pedagogiem, kas pavada grupu, ieeja
Cesvaines pilī ir bez maksas.
* Atļāva domei no Ginta Kalniņa pieņemt 100 euro ziedojumu,
kura mērķis ir skolēnu atbalsts.
Noteica, ka ziedojums nododams
Cesvaines vidusskolai un to atļauts izmantot skolēnu pusdienu
apmaksai.
* Grozīja domes 2020. gada
23. janvāra sēdes lēmumu, mainot
domes priekšsēdētāja Viļņa Špata,
izpilddirektora Uģa Fjodorova,
projektu vadītājas Ivetas Raimo
un sabiedrisko attiecību speciālistes Lindas Vanagas komandējuma
datumus no 17. un 18. marta uz
18. un 19. martu.
* Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma „Kārzdaba”,
kas sastāv no zemes vienības un
uz tās esošās dzīvojamās mājas
pēc ugunsgrēka un kura adrese ir
„Kārzdaba”, Kārzdaba, Cesvaines
pagasts, Cesvaines novads, izsoles
rezultātus. Nekustamā īpašuma ieguvējs nekustamo īpašumu nosolījis par 5700 euro.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 2
Cesvainē 2020. gada 19. februārī (sēdes protokols Nr. 4, 1. §)

Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk –
noteikumi) nosaka Cesvaines novada domes (turpmāk – pašvaldība)
vienreizēja pabalsta ģimenei sakarā
ar bērna piedzimšanu (turpmāk –
bērna piedzimšanas pabalsts) apmēru, piešķiršanas un izmaksas
kārtību.
2. Bērna piedzimšanas pabalstu
piešķir un izmaksā Cesvaines sociālais dienests (turpmāk – sociālais
dienests).
3. Bērna piedzimšanas pabalstu
piešķir par bērniem, kuri dzimuši,
sākot ar 2020. gada 1. janvāri.
4. Bērna piedzimšanas pabalstu
ir tiesības pieprasīt Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem
un ārzemniekiem, kuriem piešķirts
personas kods un kuri saņēmuši pastāvīgo uzturēšanās atļauju Latvijas
Republikā.
5. Bērna piedzimšanas pabalstu
var pieprasīt no bērna astotās dzīvības dienas, bet ne vēlāk kā sešus
mēnešus pēc bērna piedzimšanas
dienas, savukārt aizbildnības gadījumā – mēneša laikā no aizbildnības
nodibināšanas, bet ne vēlāk kā līdz
bērna gada vecuma sasniegšanai.
II. Bērna piedzimšanas pabalsta apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība
6. Bērna piedzimšanas pabalsta
apmērs ir 100 euro par katru jaundzimušo bērnu.
7. Bērna piedzimšanas pabalstu
piešķir, ja pabalsta pieprasītāja (viena no vecākiem vai abu vecāku, vai
aizbildņa) deklarētā pamatdzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas un
bērna deklarētā dzīvesvieta kopš
dzimšanas brīža ir Cesvaines novada administratīvajā teritorijā.
8. Pabalstu piešķir vienam no
jaundzimušā bērna vecākiem vai
personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk –
pabalsta pieprasītājs), ja šis pabalsts
nav izmaksāts bērna vecākiem.

9. Bērna piedzimšanas pabalsta
saņemšanai persona sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un uzrāda šādus dokumentus:
9.1. personu apliecinošu dokumentu;
9.2. bērna dzimšanas apliecību.
10. Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt Cesvaines novada
dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk –
dzimtsarakstu nodaļa), reģistrējot
bērna dzimšanu.
11. Dzimtsarakstu nodaļa saņemto iesniegumu oriģinālus nākamajā
darba dienā iesniedz sociālajā dienestā.
12. Šo noteikumu 11. punktā minēto iesniegumu var iesniegt arī
elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par

elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu.
13. Pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā
sniegtā informācija ir patiesa.
14. Lēmumu par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu, izvērtējot piešķiršanas kritērijus, sociālais
dienests pieņem 10 dienu laikā no
pabalsta pieprasīšanas dienas.
15. Bērna piedzimšanas pabalstu
izmaksā naudā:
15.1. ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā;
15.2. pašvaldības kasē.
16. Bērna piedzimšanas pabalstu
nepiešķir, ja bērna vecākiem atņemtas aprūpes tiesības un bērns saņem
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ievietots
audžuģimenē.
III. Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
17. Sociālā dienesta lēmumu par
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu
to piešķirt pabalsta pieprasītājs viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža var apstrīdēt Cesvaines
novada domē.
18. Cesvaines novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā
kārtībā.
IV. Noslēguma jautājums
19. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā
„Cesvaines Ziņas”.

Cesvaines novada domes 2020. gada 19. februāra saistošo noteikumu Nr. 2 „Par vienreizēju
pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” paskaidrojuma raksts
Projekta satura izklāsts Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešajā daļā noteikts, ka dome var pieņemt
saistošos noteikumus, arī lai nodrošinātu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Dome ar šo brīvprātīgo iniciatīvu nolēmusi atbalstīt Cesvaines novada bērnus, kuri
piedzimuši no 2020. gada 1. janvāra un kuru pastāvīgā dzīvesvieta kopš dzimšanas
brīža ir Cesvaines novada teritorijā. Ir noteikts, ka arī pabalsta saņēmējam – vienam
no vecākiem vai aizbildnim – deklarētā pastāvīgā dzīvesvieta ir Cesvaines novada
teritorijā vismaz 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Bērna piedzimšanas pabalsts
paredzēts kā materiāls atbalsts jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai, un tā noteiktais apmērs ir 100 euro.
Pabalsts tiek izmaksāts, neizvērtējot personas materiālo stāvokli, saņemot iesniegumu Cesvaines sociālajā dienestā vai Cesvaines novada dzimtsarakstu nodaļā vienlaikus ar bērna dzimšanas reģistrāciju. Lēmumu par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu pieņem sociālais dienests. Saistošajos noteikumos noteikts pabalsta apmērs,
personas, kurām piešķir pabalstu, un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība.
Projekta nepieciešamī- Dome vēlas atbalstīt jaundzimušos Cesvaines novada bērnus.
bas pamatojums
Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu
Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
Projekta ietekme uz
administratīvajām procedūrām
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Ņemot vērā pašreizējos datus, bērna piedzimšanas pabalsta kopējā summa gadā varētu būt 1000 euro vai nedaudz lielāka.
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas darba
vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
Saistošie noteikumi izdoti, ņemot vērā deputātu un iedzīvotāju ierosinājumus; konsultācijas ar privātpersonām netika organizētas.
Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

Dome nolēmusi atbalstīt novada ģimenes, piešķirot pašvaldības pabalstu jaundzimušajiem
2020. gada 19. februārī Cesvaines
novada dome apstiprināja saistošos
noteikumus par vienreizēju ģimenes pabalstu saistībā ar bērna piedzimšanu. Aptuveni gadu ilga diskusijas par pabalsta nepieciešamību
un apmēru, taču beidzot visi domes

deputāti sēdē vienbalsīgi atbalstīja
šo iniciatīvu.
Dome nolēmusi atbalstīt Cesvaines novada bērnus, kuri piedzimuši, sākot ar 2020. gada 1. janvāri,
un kuru pastāvīgā dzīvesvieta kopš
dzimšanas brīža ir Cesvaines novada teritorijā. Ir noteikts, ka arī pabalsta saņēmējam – vienam no vecākiem vai aizbildnim – deklarētā

Īpaša riska teritorijas. Tā kā ir
izmaiņas epidemioloģiskajā situācijā, Valsts operatīvā medicīniskā komisija Latvijā ir nolēmusi paplašināt
gadījuma definīciju jeb koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19
skarto valstu un teritoriju sarakstu:
attiecībā pret tām tiek īstenoti īpaši
piesardzības pasākumi, proti, tiek
ievērots noteikts atbildīgo dienestu
rīcības algoritms.
Saslimšanas ar COVID-19 gadījumi ir konstatēti 100 pasaules valstīs.
Tiek stingri ieteikts uz infekcijas
skartajām teritorijām nebraukt. Visa
aktuālā informācija par situāciju

Latvijā regulāri tiek ievietota Slimību profilakses un kontroles centra
(SPKC) mājaslapā un SPKC un Veselības ministrijas sociālo tīklu kontos.
Aktuālajai informācijai par slimības
izplatību pasaulē iespējams sekot,
piemēram, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.
Rīcība, atgriežoties no augsta
riska teritorijas. Attiecībā uz iedzīvotājiem, kuri atgriezušies no
koronavīrusa izraisītās slimības
COVID-19 skartas valsts, Latvijā
tiek piemēroti īpaši piesardzības pasākumi, un gripai raksturīgu simptomu parādīšanās gadījumā tiek veik-
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pastāvīgā dzīvesvieta ir Cesvaines
novada teritorijā vismaz 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Bērna piedzimšanas pabalsts paredzēts
kā materiāls atbalsts jaundzimušā
vajadzību nodrošināšanai. Pabalsta
apmērs – 100 euro par vienu jaundzimušo. Ja piedzimst dvīņi vai vairāk bērnu, tiek izmaksāti 100 euro
par katru bērnu.

Lai pieteiktos pabalsta saņemšanai, Cesvaines sociālajā dienestā
vai Cesvaines novada dzimtsarakstu nodaļā vienlaikus ar bērna
dzimšanas reģistrāciju ir jāiesniedz
iesniegums. Lēmumu par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu pieņem sociālais dienests. Saistošajos
noteikumos ir noteikts pabalsta apmērs, personas, kurām tiks piešķirts

pabalsts un pabalsta piešķiršanas un
izmaksas kārtība. Pabalsts tiek izmaksāts, neizvērtējot personas materiālo stāvokli.
Lēmums pieņemts, lai veicinātu
jaundzimušo reģistrāciju novadā un
atbalstītu jaunās ģimenes.
Linda Vanaga,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Koronavīrusa izplatība. Kas jāzina iedzīvotājiem
tas analīzes, lai noteiktu COVID-19.
Ceļotājiem, kuri atgriežas no Itālijas, Ķīnas, Dienvidkorejas, Irānas,
Japānas vai Singapūras, ir jānovēro
sava veselība turpmākās 14 dienas.
Ja 14 dienu laikā parādās gripai
līdzīgi slimības simptomi – paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles
iekaisums, apgrūtināta elpošana
u. c., tad:
 jāierobežo kontakti ar ģimenes
locekļiem un citām personām;
 NAV jādodas uz ārstniecības
iestādi, bet nekavējoties jāzvana
uz 113;
 jānorāda, ka persona ir atgrie-
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zusies no paaugstināta riska reģiona.
Bērniem, kuri atgriežas no koronavīrusa skartajām valstīm un teritorijām, speciālisti iesaka:
 neapmeklēt izglītības iestādi;
 vecākiem sazināties ar ģimenes ārstu;
 novērot veselību 14 dienas pēc
ceļojuma.
Ja minētajā laika periodā akūtas
augšējo elpceļu infekcijas slimības
simptomi bērnam nav parādījušies,
viņam var atļaut apmeklēt izglītības
iestādi, uzrādot ģimenes ārsta izziņu. Ja simptomi parādās, nekavējoties jāzvana uz 113 un ārstniecības

persona jāinformē par simptomiem
un ceļojumu.
Slimības lapas izsniegšana saistībā ar COVID-19. Noteiktās situācijās, kad persona atgriezusies
no augsta riska sarakstā iekļautas
valsts, ir izsniedzama darbnespējas
lapa, lai tuvākās divas nedēļas pavadītu mājās karantīnā.
SPKC nodrošina iespēju iedzīvotājiem saņemt atbildes uz jautājumiem par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību COVID-19, zvanot uz
tālruņa numuru 67387661 (darba
dienās, no plkst. 8.30 līdz 17.00).
Informācija no „LV portāla”

Lauku atbalsta
dienests klientus
pa tālruni apkalpo
darba dienās no
plkst. 7.00 līdz
20.00

Pievienojies Zemessardzei: stabilitāte,
izaugsme un sociālās garantijas Vidzemē
Pievienojies
Zemessardzes
25. kājnieku bataljona profesionālā
dienesta rotai! Cesvaines novada un
tuvākās apkārtnes iedzīvotājus aicinām pievienoties kaujas atbalsta
rotai Gulbenes novada Stāmerienā.
Piedāvājam:
• dienesta iespēju tuvāk mājām;
• stabilitāti:
līgumu par profesionālo militāro
dienestu slēdz uz pieciem gadiem;
pagarinot līgumu, karavīrs saņem
vienreizēju izdienas pabalstu pēdējo triju mēnešalgu apmērā;
līgumu var pagarināt līdz karavīra
dienesta pakāpei noteiktajam maksimālajam vecumam;

• konkurētspējīgu atlīdzību, sākot ar 900 EUR:
karavīrs saņem mēnešalgu atkarībā no viņa dienesta pakāpes izdienas un militārās izglītības;
• plašas sociālās garantijas:
veselības aprūpi, zobārstniecības
pakalpojumus, optisko redzes korekciju līdzekļu iegādes kompensāciju;
īres kompensāciju;
karavīru bērnus ir tiesības ārpus
kārtas iekārtot pirmsskolas izglītības iestādēs;
ar pārcelšanos saistīto izdevumu
kompensāciju;
garantētu izdienas pensiju, kas

var sasniegt līdz pat 80 % no saņemtā atalgojuma;
atvaļināta karavīra veselības aprūpi u. c.;
• karjeras izaugsmi;
• bezmaksas apmācību.
Kandidātam profesionālajā militārajā dienestā izvirzītas šādas
prasības:
- Latvijas Republikas pilsonība;
- vecums – no 18 līdz 40 gadiem;
- vismaz pamatizglītība;
- valsts valodas prasme;
- nav kriminālās sodāmības.
Esi viens no mums – kļūsti karavīrs!
Plašāk: tālr. 67137137 (Zemes-

sardzes 25. kājnieku bataljona štābs
O. Kalpaka ielā 58 Gulbenē) vai
26317364 (Zemessardzes 25. kājnieku bataljona personāldaļa), epasts rekrutesana@mil.lv.

VPVKAC pakalpojumu klāsts papildināts ar jauniem valsts
iestāžu pakalpojumiem
Kopš šā gada janvāra Cesvaines
novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) ir iespēja saņemt
būvniecības informācijas sistēmas (BIS), Sociālās integrācijas
valsts aģentūras (SIVA) un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisijas (VDEĀVK) pakalpojumus un vienu jaunu Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras
(VSAA) pakalpojumu.
Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt
vispārīgu informāciju un atbalstu
e-pakalpojumu pieteikšanā par šādiem pakalpojumiem:
VDEĀVK e-pakalpojumi:
• iesniegums VDEĀVK par inva-

liditātes ekspertīzes veikšanu;
• iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai;
• mani dati VDEĀVK;
• atkārtota invalīda apliecības izsniegšana;
SIVA pakalpojumi (pakalpojumi
vērsti uz palīdzības sniegšanu personām ar invaliditāti):
• profesionālās piemērotības noteikšana;
• profesionālā rehabilitācija;
• transportlīdzekļa pielāgošana;
BIS pieejamie pakalpojumi:
• informācija par BIS publiskās
sistēmas sadaļu „E-pakalpojumi”;
• informācija par BIS publiskās
sistēmas lietotāja darbavietu;

• palīdzība BIS e-pakalpojuma
„Pilnvarošanas risinājums publiskās sistēmas lietotājiem” izmantošanā;
VSAA e-pakalpojums:
• izvēle fondētās pensijas (pensiju 2. līmeņa) kapitāla izmantošanai
nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas.
Aicinām iedzīvotājus līdzi ņemt
personu apliecinošu dokumentu,
personas apliecību (eID), kurā ir
aktivizēts e-paraksts, vai internetbankas pieejas kodus, lai pieteiktu
kādu no interesējošajiem e-pakalpojumiem.
Atgādinām, ka kopš 2020. gada
1. marta Cesvaines klientu apkal-

pošanas centrā ir iespēja iesniegt
gada ienākumu deklarāciju par
2019. gadu papīra formā un elektroniski, izmantojot VID elektroniskās
deklarēšanas sistēmu (EDS). Joprojām ir iespēja iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2018., 2017. un
2016. gadu (līdz 2020. gada 17. jūnijam).
Baiba Uļģe-Frolova,
Cesvaines VPVKAC klientu
apkalpošanas speciāliste

Oskara Kalpaka atceres pasākumu cikls noslēdzas Cesvainē
Piemiņas pasākumi Latvijas brīvības cīņās kritušajam pirmās neatkarīgās armijas pulkvedim Oskaram Kalpakam notiek visā Latvijā.
Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas
fonds ik gadu organizē neklātienes

un klātienes konkursus jauniešiem.
Zvaigznes dienā, 6. janvārī, tiek atklāts atceres pasākumu cikls, kurš
noslēdzas 6. martā, kad kādā no
konkursa ciklā iesaistītajām mācību iestādēm skan Nacionālo bruņo-

Jaunieši iepazīst militāro tehniku un ekipējumu

to spēku (NBS) orķestra koncerts
un tiek apbalvoti pasākuma cikla
uzvarētāji kopvērtējumā.
Šogad atceres pasākumu cikls
noslēdzās Cesvainē. Pasākumā
Cesvaines vidusskolā piedalījās
vairākas augsta ranga militārpersonas, to vidū aizsardzības ministrs
Artis Pabriks. Atceres pasākumi
iesākās Kalpaka dzimtas mājās
„Liepsalas”, kur tika iedegta ticības
liesma Dievam, Latvijai, zemniekam, karavīram; sekoja noslēguma
pasākums un NBS pūtēju orķestra
koncerts Cesvainē. Dienas laikā
Cesvaines kultūras namā bija skatāma dokumentālā filma „Nezūdamības likums”, kā arī pils pagalmā
bija aplūkojams armijas ekipējums
un tehnika.
Pasākumu ciklā skolēni tiekas,
lai spēcinātu savu fizisko un garīgo
rūdījumu, izzinātu vēsturi un vairotu patriotismu. Sacensībās piedalās

NBS orķestris sniedz skaistu koncertu Cesvaines vidusskolā

Cesvaines Ziņas

visu vecumu skolēnu komandas.
Starp aktivitātēm ir tādi pārbaudījumi kā erudīcijas konkurss, dambretes turnīrs, spēka un izturības
sacensības, ierindas skate, militarizētā stafete, patriotisko dziesmu
konkurss, pirmās palīdzības sniegšana.
Pateicība: skolotājiem par nesavtīgu darbu patriotisma ieaudzināšanā jauniešos; Zemessardzei, Jaunsardzei, pašvaldībām un skolām
par atbalstu. Tas ir kopīgs darbs,
lai audzinātu patriotiskus Latvijas
valsts pilsoņus.
Linda Vanaga,
Aivara Šķēla foto

Lauku atbalsta dienests kopš
2020. gada 2. marta uzsācis jaunu
pieeju klientu apkalpošanā. Klientiem darba dienās ir iespēja sazināties ar klientu apkalpošanas speciālistiem pa tālruni 67095000 ārpus
standarta laika – no plkst. 7.00 līdz
plkst. 20.00.
Tagad klientiem ir iespēja noskaidrot atbildes uz jautājumiem
ērtākā laikā, jo nereti darba dienas
gaitā lauksaimnieki, mežsaimnieki
un zivsaimnieki aktīvi strādā savās
saimniecībās un uzņēmumos.
Lauku atbalsta dienesta
Sabiedrisko attiecību daļa,
prese@lad.gov.lv,
www.lad.gov.lv

Lauksaimniecības
sezonas atklāšana
un valsts tehniskā
apskate
traktortehnikai

Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūra (VTUA) atklāj lauksaimniecības sezonu un aicina savlaicīgi
veikt valsts tehnisko apskati traktortehnikai.
Lai piedalītos ceļu satiksmē, arī
pirms pavasara darbu uzsākšanas,
traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējā tehniskajā apskatē. Traktortehnikas un tās
piekabju ikgadējās valsts tehniskās
apskates grafiku (plānoto) var apskatīt vai lejupielādēt Latvijas atvērto datu portālā, Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūras sadaļā.
Tehniskā apskate tuvākajā apkārtnē:
Kraukļu mehāniskajās darbnīcās
24. aprīlī no plkst. 9.30;
Cesvainē, Rīgas ielā 4 (pagalmā),
24. aprīlī no plkst. 15.00.
Vairāk informācijas: VTUA Vidzemes reģiona nodaļas birojs Madonā, tālr. 64822799, e-pasts madona@vtua.gov.lv.

Saeimas deputāti Cesvaines
novada domē 20. martā
Šā gada 20. martā Cesvaines
novada domes zālē norisināsies
jau trešā tikšanās ar Saeimas
deputātiem. Novembra sākumā
aicinājām uz sarunu ar Andri Kazinovski un Normundu Žunnu.
Vēlmi tikties izteica un Cesvainē
viesojās arī pie frakcijām nepiederošie deputāti Linda Liepiņa,
Didzis Šmits un Jūlija Stepaņenko.
Ar cesvainiešiem tiksies un
vienlaikus ar savu darbu Saeimā
iepazīstinās arī partijas „Jaunā
vienotība” frakcijas pārstāvji Ainars Latkovskis un Arvils
Ašeradens. Viņiem, iespējams,

pievienosies vēl kāds frakcijas
pārstāvis. Deputāti pastāstīs par
savu darbu Saeimā, iepazīstinās
ar lēmumprojektiem, kurus izstrādā, kā arī notiks diskusija par
administratīvi teritoriālo reformu.
Ikviens varēs uzdot jautājumus
par Saeimas darbu. Uz tikšanos
uzaicināti arī kaimiņu pašvaldību
vadītāji.
Tikšanās ar Saeimas deputātiem notiks Cesvaines novada
domes lielajā zālē (2. stāvā) šā
gada 20. martā ap plkst. 14.00.
Sekojiet informācijai par precīzu
norises laiku!
Linda Vanaga
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Valsts prezidents pasniedzis cildinājuma rakstu Aldim Stienim
21. februārī Valsts prezidents
Egils Levits Rīgas pilī Aldim Stienim pasniedza cildinājuma rakstu par mūža ieguldījumu Latvijas

valsts tieslietu sistēmas attīstībā un
demokrātijas stiprināšanā.
„Es pasniedzu Jums Valsts prezidenta cildinājuma rakstu par jūsu

Aldis Stienis saņem cildinājuma rakstu no
Valsts prezidenta Egila Levita

godprātīgo un ilgstošo darbu Latvijas tiesu sistēmā. Jūsu izcilais darbs
un pienesums Latvijas tiesu sistēmai ir redzams gan pārnestā nozīmē – daudzos spriedumos, judikatūrā, gan tiešā nozīmē – jaunā Madonas tiesu nama izveide. Jūs esat
etalons jaunajiem tiesnešiem, rādot
priekšzīmi, kā tiesnesim ir jāstrādā.
Jūs ienācāt Latvijas tiesu sistēmā kā
jauns tiesnesis 1991. gada oktobrī –
neilgi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, un tai veltījāt 29 mūža
gadus, kas ir ļoti liels ieguldījums.
Paldies Jums par to!” pasniedzot
cildinājuma rakstu, teica Valsts prezidents.
Valsts prezidenta cildinājuma
rakstā Aldim Stienim teikts: „Augsti vērtēju Jūs kā Latvijas tiesu
sistēmas patriotu un pateicos Jums
par mūža ieguldījumu mūsu valsts

Pēc Cildinājuma raksta saņemšanas kopā ar ģimeni Rīgas pilī
tieslietu sistēmas attīstībā un demokrātijas stiprināšanā. Jūsu godprātīgais un apzinīgais darbs ir vairojis
sabiedrības uzticēšanos tiesu varai.
Jūsu zināšanas, ilggadējā pieredze,
kā arī rūpīgā un atbildīgā attieksme

ļāvušas iemantot kolēģu cieņu un
kalpo par paraugu tiesnešu un tiesu
darbinieku vidū.”
Valsts prezidenta kanceleja,
Ilmāra Znotiņa foto,
Valsts prezidenta kanceleja

Ieskats Zaķusalas TV torņa pārbūves projektā – domes zālē līdz marta beigām
Cesvaines novada domes zālē līdz
marta beigām apskatāmas planšetes
„Rīgas radio un televīzijas stacijas
pārbūves projekts”. Zaķusalas TV
torņa būvju komplekss un tā infrastruktūra ir ļoti nozīmīga VAS „Latvijas valsts radio un televīzijas
centrs” (LVRTC) pamatdarbības
funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai. Tā pārbūves ieceres vizualizācija ļauj ielūkoties nākotnē
un iztēlē jau izbaudīt piedzīvojumu
pārbūvētajā tornī.
LVRTC ir uzsācis vērienīgu torņa pārbūves projektu, kura mērķis
ir TV torni un pieguļošo teritoriju
padarīt par mūsdienīgu pilsētvides
sastāvdaļu, kas ir gan tehnoloģiski,
gan funkcionāli moderna un droša,
ir iecienīta tūrisma un brīvā laika pavadīšanas vieta pilsētas viesiem un
iedzīvotājiem, stimulē apmeklētājus izziņai, stāsta par tehnoloģijām,
inovācijām un vēsturi vienlaikus.

Pēc rekonstrukcijas tornim jākļūst
par būtisku sabiedrības izglītošanas
centru tehnoloģiju jomā, kā arī nozares notikumu vietu, tādējādi uzlabojot indivīdu, sabiedrības kopumā
un valsts ilgtermiņa veiktspēju tehnoloģiju jomā.
Paredzams, ka pārbūve ilgs
4–5 gadus. Pašlaik publiski pieejamās torņa daļas apmeklētājiem ir
slēgtas, lai gatavotos pārbūvei.
Iecerēts, ka pēc pārbūves:
* teritorija ap torni kļūs par labiekārtotu atpūtas zonu, kurā apmeklētāji varēs pavadīt laiku. Būtiskākie
elementi, ko iecerēts panākt ar labiekārtošanu, ir Latvijas mērogmodelis, kas vizuāli ataino valsts reljefu.
Zonas risinājumā iekļauti interaktīvi
un izzinoši vides objekti. Izmantojot
apstādījumus un apgaismojuma elementus, ir izcelta Latvijas kontūra ar
ceļiem, pilsētām un citiem ģeogrāfiskajiem elementiem. Uz ziemeļrie-

tumiem no labiekārtojuma „Latvija”
ir paredzēts labiekārtojums „Baltijas
jūra”, kura pamatmateriāls ir smilts,
dekoratīvie oļi dažādās frakcijās un
krāsās un kuram apkārt būs koka
laipas;
* ēka, kas atrodas torņa pakājē,
pārtaps par mūsdienīgu inovācijas
un zinātnes centru, kā arī vienotu
biroju LVRTC Rīgas darbiniekiem.
Publiskā zona tiks veidota kā vienota un integrēta vide, kur tiks piedāvātas dažādas nodarbes un pieredze
atbilstīgi apmeklētāju interesēm.
Ekspozīcijām un radošajām darbnīcām atvēlētas telpas vairākos līmeņos. Sienas vairs nebūs šķērslis, un
apmeklētāji, atrodoties ekspozīcijā,
varēs izbaudīt neredzētus rakursus,
piemēram, vestibila daļā nostāties
tieši zem torņa un lūkoties augšup,
tādējādi labāk novērtējot tā augstumu, savukārt vairākās vietās tiks izveidoti stikla nodalījumi, kas nodro-

Izstādi atklāja un ar pārbūves
ieceri iepazīstināja LVRTC korporatīvās komunikācijas daļas
vadītāja Vineta Sprugaine, kā arī
projekta darba grupas pārstāvis
Jānis Delviņš (attēlā)
šina atsevišķus ekspozīcijas satura
risinājumus;
* apmeklētājiem tiks piedāvāti
divi panorāmas skatu laukumi.
Līdz šim publiski pieejamajā skatu laukumā papildus tiks izbūvēti
stikla kubi, kuros apmeklētāji varēs

izkāpt ārpus torņa, savukārt vairāk
nekā 100 m augstajā skatu laukumā
tiks izbūvēti atvērti balkoni, kur apmeklētāji varēs iziet, lai sajustu vēju
matos;
* sky walk – īpaši asu izjūtu cienītājiem būs iespēja, izmantojot drošības aprīkojumu, pastaigāties vairāk
nekā 200 m augstumā pa atvērtu
platformu;
* pasaulē augstākais un smagākais Fuko svārsts tiks piestiprināts
pie TV torņa vidusdaļas apakšas.
Paredzams, ka tas būs smagākais un
augstākais svārsts pasaulē, tādējādi
perspektīvā varētu tikt iekļauts Ginesa rekordu grāmatā.
Pārbūves projekta ieceres un
vizualizācija plašāk apskatāmas
https://www.lvrtc.lv/tv-tornis-20.html.
Vineta Sprugaine,
LVRTC korporatīvās
komunikācijas daļas vadītāja,
Lindas Vanagas foto

LU Zinātņu mājā svinīgi atklāts novadnieka profesora Arņa Vīksnas bareljefs
25. februārī Latvijas Universitātes (LU) Zinātņu mājā par godu
profesora Arņa Vīksnas 78. dzimšanas dienai svinīgi tika atklāts
viņa bareljefs. Lai godinātu izcilā
latviešu medicīnas vēstures darbinieka piemiņu un mūža devumu,
bareljefa tapšanā piedalījusies profesora ģimene, kursabiedri, skolēni
un kolēģi.
Arnis Vīksna (25.02.1942.–
25.04.2018.) absolvējis Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultāti 1966. gadā; Dr. med. (1971);

Dr. med. h. c. (1994); Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) korespondē-

tājloceklis (1995),
LZA īstenais loceklis (2001); LU Medicīnas fakultātes
medicīnas vēstures
profesors (1998–
2015).
Arnis
Vīksna
bija ilggadējs Paula
Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja līdzstrādnieks,
pētnieks, nodaļas
Piemiņas pasākumu vada LĀB viceprezidents
vadītājs
(1969–
Dr. med. Māris Pļaviņš, kurš dzimis Cesvaines novadā 1998),
Latvijas
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Medicīnas akadēmijas (tagadējās
RSU) Medicīnas vēstures institūta
vadošais pētnieks un Medicīnas fakultātes docētājs (1992–1997), LU
Medicīnas fakultātes profesors no
1998. gada. 2004. gadā A. Vīksna
tika iecelts LU Medicīnas fakultātes domes priekšsēdētāja amatā,
bet 2011. gadā kļuva par Medicīnas
pedagoģijas, ētikas un vēstures katedras vadītāju, līdz 2015. gadam
turpinot docēt medicīnas un farmācijas vēsturi, kā arī medicīnas ētiku
ārstniecības, farmācijas un māszinību studentiem.
Publicētas vairāk nekā 30 profesora A. Vīksnas grāmatas, vairāk
nekā 3000 zinātnisku un populārzinātnisku rakstu par Latvijas medicīnas vēsturi, Latvijas augstskolu
vēsturi un ievērojamiem medicīnas
darbiniekiem. Viņš pirmais pievērsies medicīnas novadpētniecībai un
pazīstamību guvis ar grāmatu par
Latvijas medicīnas vēsturi „Dodot
gaismu, sadegu” (1983). A. Vīksna
sarakstījis arī grāmatas „Latvijas
medicīnas pieminekļi” (1986), „Pa
ārstu takām” (1990), „Medicīnas
sākumi Latvijas novados” (1993),
„Vecās aptiekas” (1993), „Slimo
kases Latvijā” (1994), „Latgales
ārsti un ārstniecība: 1772–1918”
(2004), „Latvijas ķirurģijas profesori” (2010), „LU Medicīnas fakul-

Cesvaines Ziņas

tāte. 1919–1950” (2011), „Latvijas
Ārstu biedrība: atskats un apskats”
(2013), „Ārstu zvaigznājs” (2015),
„Ārsti. Latvija. Laiks” (2016),
„Hercoga kurpes sudraba sprādze:
šis un tas no medicīnas pagātnes
Latvijā” (2017) u. c.
A. Vīksna bija ilggadējs žurnāla
„Latvijas Ārsts” redaktors (1989–
1999), „Acta Medico-Historica Rigensia” redkolēģijas loceklis (1986–
1998), darbojies žurnāla „Veselība”
redkolēģijā, LU rakstu krājuma
„Zinātņu vēsture un muzejniecība”
sastādītājs un atbildīgais redaktors
(2006–2017), bijis Latvijas Zinātnes
padomes kultūras vēstures eksperts
un darbojies vēl vairākās sabiedriskajās organizācijās.
Arnis Vīksna bija Latvijas Medicīnas vēsturnieku asociācijas prezidents (1993–1997), Latvijas Zinātņu vēstures asociācijas viceprezidents (1996) un godabiedrs (2006),
Baltijas Medicīnas vēsturnieku
asociācijas viceprezidents (2001),
Igaunijas Zinātņu vēstures asociācijas godabiedrs (2001), Starptautiskās Medicīnas vēsturnieku asociācijas īstenais loceklis (1994) un
godabiedrs (2009), Latvijas Farmaceitu biedrības godabiedrs (1989),
Latvijas Ārstu biedrības (LĀB)
godabiedrs.
Profesors Arnis Vīksna ir Pau-

la Stradiņa balvas (1987), Dāvida Hieronīma Grindeļa medaļas
(1995) laureāts, Triju Zvaigžņu
ordeņa virsnieks (2007), apbalvots
ar Ministru kabineta atzinības rakstu (2008), Latvijas Sarkanā Krusta
Goda zīmi (2008), LĀB II pakāpes goda zīmi „Tempus Hominis”
(2009).
Medicīnas vēsturnieks profesors
Arnis Vīksna tiek dēvēts par Latvijas medicīnas korifeju. Arnis Vīksna dzimis Lubānā mežziņa Andreja
Vīksnas un skolotājas Ārijas Vīksnas ģimenē. A. Vīksna mācījies
Lubānas vidusskolā, bet pēc pārcelšanās uz Cesvaines pusi zināšanas
ieguvis Grašu skolā un Cesvaines
vidusskolā, pēc kuras absolvēšanas
1960. gadā iestājies Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultātē.
Arņa Vīksnas devums Latvijas vēsturei ir daudzas publikācijas: vairāk
nekā 3000 zinātnisku un populārzinātnisku rakstu par medicīnas vēsturi, Latvijas augstskolu vēsturi un
ievērojamiem medicīnas darbiniekiem. Profesors vienmēr atcerējās
Cesvaini, un tai veltītie materiāli
jau kopš 70. gadiem tika publicēti
laikrakstā „Stars”, kā arī vairākās
„Cesvaines grāmatās”.
Latvijas Ārstu biedrības
informācija
Sanitas Dāboliņas foto

Būt par piemēru jauniešu izaugsmei: no skolas sola uz Ameriku
Mans vārds ir Toms, esmu 24 gadus jauns students. Par vasaras programmu „Southwestern Advantage”
uzzināju jau visai sen, pirms kādiem
pieciem gadiem, kad vēl biju 1. kursa students Banku augstskolā. Tolaik
mani skolas gaitenī uzrunāja meitene, arī Banku augstskolas studente,
un piedāvāja atnākt uz tikšanos birojā Rīgas centrā, kur par programmu
izstāstītu nedaudz vairāk. Pirmajā
reizē uz informatīvo tikšanos bijām
uzaicināti divi puiši. Atceros, ka nākamreiz mani neuzaicināja, bet otru
jaunieti gan. Tātad nebiju sevi pietiekami labi parādījis. Sapratu, ka tur ir
konkurence. Bet turpmāk, kad man
zvanīja, aicināja atnākt uz prezentāciju un parunāties, tas man nelikās
saistoši, jo es taču visu jau zināju, arī
to, ka tas nav man.
Pagāja vairāki gadi, un brālis,
būdams 1. kursa students, pieteicās
programmas atlasē, izturēja un aizbrauca uz Ameriku. Tikai tad man
pielēca, kas patiesībā tā ir par programmu. Sapratu, ka tā nav vis tikai
tāda vienkārša grāmatu pārdošana
pie durvīm. Zem tā visa slēpās personīgās izaugsmes kodekss un profesionālās karjeras iespēju plašumi.
Tas piesaistīja. Redzēju, kā mans
brālis bija izmainījies: lai cik pašpārliecināts un atbildīgs bija pirms
tam, viņš bija nonācis uz nākamā
pakāpiena. Plašais kontaktu loks un
apmaksātie ceļojumi uz dažādām
pasaules malām bija tikai kā odziņa
tam visam pa virsu.
Vecāki bija diezgan pozitīvi no-skaņoti – lai tik brauc un tver pasaules

plašumus, kaut kādu izaugsmi jau tas
noteikti nesīs. Pašiem savulaik tādu
iespēju nebija, bet uz izaugsmi viņi
mūs vienmēr ir mudinājuši un atbalstījuši. Draugi gan bija pretējās domās,
un varbūt viens no iemesliem bija neizpratne, kas tad tur ir labāks par parasto darbu, dažkārt arī tāpēc, ka kāds
bija dzirdējis kādu negatīvu atsauksmi
vai pieredzi. Labi, ka man pietika prāta klausīties savā iekšējā balsī, jo visam šajā pasaulē ir izņēmumi. Atskatoties atpakaļ, varu teikt, ka droši vien
apzināti ignorēju negatīvos stāstus, jo
biju dzirdējis, ka cilvēka psihe negatīvo informāciju uztver, 10 reižu pastiprinot salīdzinājumā ar tikpat spēcīgu
pozitīvo informāciju.
Uz Ameriku braucu ne jau naudas,
bet gan izaugsmes dēļ. Zināju, ka tas
būs grūtākais, ko man savā dzīvē nācies darīt, tātad arī ar vislielāko personīgās izaugsmes potenciālu. Apzinājos, ka varu nenopelnīt tik daudz,
cik vēlētos, taču ar iegūtajām zināšanām mana vērtība augs gan vienkārši
kā cilvēkam, gan kā darba ņēmējam
vai nākotnē kā darba devējam, tātad
varēšu sev nodrošināt daudz lielāku
ienākumu apjomu visā atlikušajā
dzīves laikā. Tāpēc tas mani neuztrauca. Beigu beigās jau pat pirmajā
programmas vasarā izdevās visai labi
nopelnīt. Secināju – ja attieksme un
vēlme pašattīstīties ir pareizajā vietā,
tad finansiālie rezultāti atnāks paši.
Šogad braukšu jau uz otro vasaras programmu, pavisam vienkāršu
iemeslu vadīts. Izaugsme turpinās,
taču nu jau citā veidā. Pirmajā gadā
es visu informāciju ņēmu tikai sev

Kopā ar grupas biedriem

un mācījos tikai pats sev, bet šajā
gadā man ir iespēja gan turpināt augt
personīgo prasmju attīstībā, gan arī
nodot savas zināšanas tālāk citiem
studentiem un pašam strādāt jau līdera pozīcijā jeb – kā programmā tas
tiek saukts – par studentu menedžeri,
attīstot līderības prasmes. Tas ir pavisam cits lauciņš, kas man noderēs
tālāk dzīvē, kad veidošu un uzturēšu
sava nākotnes uzņēmuma komandu.
Pārdodot grāmatas, esmu iemācījies kontrolēt savas emocijas. Mēs
bieži vien savu paškritiku balstām
uz parādībām, ko nevaram kontrolēt. Programmā iemācījos, ka mēs
varam kontrolēt tikai kontrolējamo,
tāpēc nav nepieciešams dusmoties
vai bēdāties par kaut ko, kas bijis ārpus mūsu ietekmes robežas. Piemērs
no ikdienas dzīves: autobuss neatnāca vajadzīgajā laikā, tāpēc nokavēšu
tikšanos. Jautājums: vai es varēju
ietekmēt autobusa ierašanās laiku?
Diezin vai. Tad kāpēc man par to
dusmoties? Nav jau par ko. Iemācījos arī strādāt ar sevi grūtos brīžos,
kad liekas, ka viss ir slikti, pieņemt
ātrus lēmumus kritiskās situācijās,
jo dažkārt ir jāreaģē ātri situācijās,
kurās liela daļa cilvēku sastingst,
kritisko situāciju neizbēgami padarot lielāku. Iemācījos uz jebko dzīvē paskatīties ar pozitīvu attieksmi,
jebkura problēma lika situāciju izvērtēt pozitīvā gaismā, jo viss, kas
notiek ārpus mūsu komforta zonas,
mūs tikai padara stiprākus, un no tā
nevajag baidīties. Nostiprināju savu
darba ētiku. Sākotnēji vasara šķiet
diezgan grūta, taču pēc vienas, divām, trim nedēļām kļūst vieglāk. Un
ne tāpēc, ka vasara kļūtu vieglāka,
bet gan tāpēc, ka es pats esmu kļuvis labāks. Protams, arī daudz raitāku sarunvalodu angļu mēlē esmu
ieguvis, kā arī šādus tādus pamatus
spāņu valodā. Tas man ir devis mudinājumu mācīties spāniski, dzīvojot arī Latvijā. Cilvēka psiholoģijas
izpratne man ir bijis viens no būtiskākajiem ieguvumiem programmā.
Vasaras laikā satiku aptuveni 3000
ģimeņu, tāpēc nav brīnums, ka ar šo
pieredzi pamazām spēju nolasīt, ko
cilvēks domā ar tādu vai citādu žestu
vai teikumu. Tas ārkārtīgi palīdz ik-

Toms ar vietējo šerifu Dentonā
Teksasā
dienas komunikācijā ar citiem cilvēkiem. Iemācījos patiesi ieklausīties
pašos cilvēkos.
Šogad braukšu uz savu otro vasaru
un vēlos iemācīties strādāt, vēl efektīvāk izmantojot savu laiku un fokusējoties uz kaut ko vienu. Pašreiz
vadu apmācību citiem jauniešiem
un plānoju šo vasaru būt par organizācijas līderi aptuveni 10 cilvēku
lielai grupai, palīdzēt katram no viņiem augt gan fiziski, gan mentāli,
jo studentiem vasaras laikā ir iespēja
saskarties ar pilnu spektru situāciju –
no savu baiļu pārvarēšanas līdz pat
pārpilnības sajūtai.
Iepriekšējā vasarā bija interesanti praksē piedzīvot to, ka atbilde uz
jebkuru jautājumu vai problēmu ir
meklējama aiz nākamajām durvīm.
Nepieciešams ritenis? Atbilde ir aiz
nākamajām durvīm. Beidzies ūdens?
Atbilde ir aiz nākamajām durvīm. Nepieciešams aizvest kaut kur? Atbilde
ir aiz nākamajām durvīm. Nepieciešama palīdzība auto? Atbilde ir aiz
nākamajām durvīm. Visas pro-blēmas
tika atrisinātas, pateicoties tam, ka es
vienkārši gāju un pieklauvēju pie nākamajām durvīm. Cilvēki ir izpalīdzīgi, ir nepieciešams tikai jautāt.
Pagājušajā vasarā biju Teksasas štatā. Tur ar komandu dzīvojām vairākās
viesģimenēs, lielākoties pa diviem
studentiem vienā ģimenē. Meitenes
ar meitenēm, un zēni ar zēniem. Bija
patīkami komunicēt, dzīvot īstu amerikāņu dzīvi un izjust to, ko parasti esi

redzējis tikai filmās. Tā kultūras izjūta
ir citāda un patiesa, cilvēki ir ļoti laipni un komunikabli, to var just uz katra
stūra: gan ēstuvēs, gan uz ielas. Cilvēki vienkārši pajautās, kā labi klājas, un
pasmaidīs; tas viņiem ir tāds pozitīvs
kultūras piesitiens, no kura mēs varētu
tikai mācīties.
Savas pirmās vasaras pēdējās dienas pavadījām, kopīgi ceļojot no Teksasas uz Tenesī štatu, apskatot dažnedažādas katram šķērsotajam štatam
raksturīgas vietas.
Saviem mazbērniem kādu dienu
varēšu stāstīt, kā, Amerikā būdams,
iemācījos komunicēt ar meksikāņiem,
nezinot spāņu valodu, un kā piedalījos
meksikāņu ģimenes svētkos, kad uz
dzimšanas dienas svinībām sabrauc
viss ciems. Kā Amerikā redzēju pa
ceļu braucam traktora izmēra automašīnas. Kā vietām ceļi tiek būvēti
no milzīgām betona plāksnēm. To, ka
amerikāņi ir ļoti strādīga tauta, un to,
cik pieņemama viņiem ir pie durvīm
pārdošanas kultūra. Iedzīvotāju uztvere par to, ka Amerika – tā ir iespēju
zeme, kur liela daļa veido savu uzņēmējdarbību, viņiem ir asinīs.
Dalība programmā „Southwestern
Advantage” man ir paplašinājusi redzesloku un pavērusi neskaitāmas
iespēju durvis: tur triju mēnešu laikā
iemācījos to, ko skolā iemācītos tikai triju gadu laikā. „Southwestern
Advantage” man ir nostrādājusi kā
platforma, no kuras ir bijusi iespēja
atsperties gan teorētisko zināšanu, gan
praktisko iemaņu apguvē.
„Southwestern Advantage” ir ASV
uzņēmums, kas piedāvā studentiem
no visas pasaules iespēju vasarās strādāt Amerikā. Tā ir pārdošanas un līderības programma, un katru gadu tajā
piedalās apmēram 150 studentu no
Latvijas. Pats darbs ir mācību grāmatu pārdošana. Mēs apgūstam prasmi
vadīt savu biznesu, uzlabojam angļu
valodas zināšanas un apceļojam vairākus Amerikas štatus. Vairāk informācijas par programmu un atlases kritērijiem var uzzināt zvanot vai rakstot
īsziņas uz: 28286468, kā arī rakstot
e-pastu uz: toms.skujins.mail@gmail.
com
Toms Skujiņš,
foto no personiskā arhīva

Profesiju klubiņš Cesvaines vidusskolā
Projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001) Cesvaines vidusskolā ir notikuši vairāki
pasākumi un tikšanās. Profesiju
klubiņā 30. janvārī 8.–12. klases
skolēni tikās ar loģistikas nozares
profesionāli Lauri Feldmani. Saistošā, atraktīvā stāstījumā Lauris
iepazīstināja ar savu karjeras stāstu
un aicināja skolēnus uzdrošināties

izvēlēties šo nozari savai karjeras
izaugsmei.
30. janvārī ar 8. klases skolēniem tikās un savā tālākizglītības
pieredzē dalījās mūsu skolas absolvents Kristaps Kvēps, kurš mācās
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina
tehnikumā Cēsīs.
12. februārī daudzi Cesvaines
vidusskolas skolēni, kopumā 151,
piedalījās iniciatīvā „Ēnu diena”.

Skolēni iepazīst profesiju apguvi Jēkabpils Agrobiznesa koledžas
Barkavas struktūrvienībā

Aktīvākie ēnotāji: 4.–9. klases skolēni. Daži 9., 10. klases skolēni devās ēnot uz Rīgu, Valmieru. Profesijas, kuru pārstāvjus jaunieši izvēlējās ēnošanai, ir visdažādākās. Paldies visiem, kas atbalstīja skolēnus,
pieņēma ēnotājus, lai viņi var iepazīt
profesiju, darba vidi, pienākumus.
13. februārī 8. klases skolēni
brauca iepazīt profesijas, ko māca
Barkavas arodvidusskolā. Skolēni
iepazinās ar skolu, varēja vērot mācību procesu un apskatīt sadzīves
apstākļus skolā. Pasākumā „Izzini–
radi–dari–mācies” notika vairākas
meistarklases un radošās darbnīcas,
kur skolēni varēja piedalīties, izmēģināt prasmes, uzdot jautājumus.
13. februārī jaunāko klašu skolēniem (2.–4. klase) Montesori pedagoģes Janas Mednieces vadībā pasākumā „Izzini–radi–dari–mācies”
notika nodarbības un diskusijas par
tēmu „Kas ir karjera”.
14. februārī 8. klases skolēni
devās uz „Ķelmēniem”. Saimniece iepazīstināja ar uzņēmumu, ar
ražošanu, varēja vērot un redzēt

Cesvaines Ziņas

maizes tapšanas procesu.
20. februārī skolā viesojās mūsu
absolvents Toms Skujiņš, kurš strādā ASV. Toms tikās ar vidusskolēniem un dalījās savā studiju un darba pieredzē.
28. februārī 10.–12. klases skolēni apmeklēja izglītības izstādi

„Skola 2020”, kur tikās ar studentiem, pasniedzējiem, iepazina izglītības iespēju piedāvājumu gan Latvijā, gan ārzemēs. Jāteic, ka šogad
bija ļoti liels piedāvājums tieši no
ārvalstu augstskolām.
Ērika Dogana,
autores foto

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie
civilstāvokļa akti: 2015–2019
Cesvaines novada dzimtsarakstu nodaļā pēdējos piecos gados
veikto reģistru dati:
• bērni: 2015. – 15, 2016. – 12,
2017. – 10, 2018. – 12, 2019. – 9;
• 2019. gadā reģistrēti 5 zēni un
4 meitenes; 2 no viņiem ir pirmais,
4 – otrais, 2 – trešais, 1 – piektais
bērns ģimenē; trijiem bērniem
vecāki izvēlējušies divus vārdus,
populārākais vārds – Deivids (diviem zēniem); astoņiem bērniem
atzīta paternitāte;
• laulības: 2015. – 9, 2016. –
15, 2017. – 12, 2018. – 9;

• 2019. gadā reģistrētas 8 laulības, t. sk. 4 baznīcās, 4 dzimtsarakstu nodaļā;
• mirušie: 2015. – 24, 2016. –
23, 2017. – 11, 2018. – 20;
• 2019. gadā reģistrēts 21 mirušais: 10 vīriešu (vidējais vecums –
70,7 gadi), 11 sieviešu (vidējais
vecums – 86,5 gadi).
• 2019. gadā laulību šķīruši
8 pāri; atkārtoti izsniegtas 18 apliecības (dzimšanas, laulību, miršanas).
Ieva Lase,
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Pirts darba laiks
pavasarī
SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” sabiedriskā pirts Dārzu ielā 1 Cesvainē būs atvērta šā gada:
21. martā
14.00–20.00
4. aprīlī
14.00–20.00
18. aprīlī
14.00–20.00
2. maijā
15.00–21.00
16. maijā
15.00–21.00

Būvvaldes
pieņemšanas laiki
2020. gadā
Cesvainē: katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no plkst. 10.00 līdz 12.00
MADONĀ:
katru
ceturtdienu
plkst. 8.00–16.00, pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 13.00
Mēnesis
Datumi
Marts
02.03.
16.03.
Aprīlis
06.04.
20.04.
Maijs
–
18.05.
Jūnijs
01.06.
15.06.
Jūlijs
06.07.
20.07.
Augusts
03.08.
17.08.
Septembris
07.09.
21.09.
Oktobris
05.10.
19.10.
Novembris
02.11.
16.11.
Decembris
07.12.
21.12.
Būvvaldes vadītāja Iveta MEĻEHOVA, m. t. 29422298
Būvinspektors Andris GARANČS,
m. t. 29244474
Arhitekte Silvija ŠĪRE, m. t. 28371721

SIA „Pilsētvides
serviss” mainīts
pieņemšanas laiks
Cesvainē
SIA „Pilsētvides serviss” turpmāk pieņems katra mēneša otrajā trešdienā
no plkst. 9.00 līdz 13.00 ierastajā telpā –
Cesvaines novada domes ēkas 1. stāvā,
6. kab. (bijušās bankas telpas).
Pieņemšanas dienas 2020. gadā:
8. aprīlis;
13. maijs;
10. jūnijs;
8. jūlijs;
12. augusts;
9. septembris;
14. oktobris;
11. novembris;
9. decembris.

Nākamais „Cesvaines Ziņu” numurs
iznāks 2020. gada 9. aprīlī
Nr. 3 (319) 2020. gada 12. martā
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 470 eks.
Redaktore – Linda Vanaga,
tālr. 64852030,
e-pasts: linda.vanaga@cesvaine.lv
Iespiests: SIA „Erante”.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild
rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus iesniegt līdz
katra mēneša 10. datumam.
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„Swedbank” informē par izmaiņām Madonas
filiāles darbībā

„Swedbank” regulāri seko klientu paradumiem un aktivitātei pakalpojumu izmantošanā, pielāgojot bankas infrastruktūru pieprasījumam un klientu plūsmai.
Izmaiņas filiāles darbībā. Banku
klienti visā Latvijā arvien biežāk izmanto
iespēju naudas lietas kārtot internetbankā,
mobilajā lietotnē vai telefoniskā saziņā ar
savu banku. Tādējādi pie bankas speciālistiem arvien retāk ierodas kāds, kuram
nepieciešama klātienes konsultācija. Tāpēc no 27. marta „Swedbank” pakalpojumi Madonas apkārtnes iedzīvotājiem būs
pieejami digitāli vai nepieciešamības gadījumā klātienē citā „Swedbank” filiālē,
piemēram, Jēkabpilī vai Gulbenē. Iemaksas un izmaksas bankomāti pilsētā būs
pieejami arī turpmāk.
Banka datorā un telefonā. Jau šobrīd
visus bankas pamatpakalpojumus, ko
izmantojam ikdienā, – naudas pārskaitīšanu, konta atlikuma pārskatīšanu, PIN
koda maiņu, dažādu maksājumu veikšanu, rēķinu apmaksu u. c. – var veikt internetbankā vai mobilajā lietotnē bez fiziskas bankas darbinieka klātbūtnes. Arī tad,
ja nepieciešama jauna bankas karte, var
pieteikt, lai banka to atsūta pa pastu (šāds
sūtījums ir drošs, jo bankas karti var aktivizēt tikai pats kartes īpašnieks). Internet-

bankā var nokārtot daudzus ar ilgtermiņa
finansēm saistītus jautājumus: sākt veidot
uzkrājumus nākotnei, pieteikties mājokļa
vai auto finansējumam, pieteikties dažādu veidu apdrošināšanai u. c.
Ja internetbankā neizdodas atrast atbildi un tomēr vajadzīgs bankas speciālista
padoms, aicinām zvanīt uz „Swedbank”
konsultāciju centru pa tālruni 67444444,
kas pieejams 24 stundas diennaktī: tā ērti
sasniegsiet banku, netērējot daudz laika
un iztiekot bez papildizdevumiem transportam. Ja tomēr vēlaties saņemt klātienes konsultāciju kādā no filiālēm, atgādinām par iespēju pieteikt konsultāciju internetbankā – tā varēs ieplānot konkrētu
tikšanās laiku un izvairīties no gaidīšanas
rindā.
Lai plašāk izglītotu par internetbankas iespējām un ērtākajiem veidiem, kā
izmantot bankas pakalpojums datorā un
(vai) mobilajā tālrunī, banka sola organizēt izglītojošus seminārus.
Aivis Mitenieks,
„Swedbank” filiāļu tīkla
vadītāja vietnieks

Dzejniekam
Leonam
Briedim – 70

Apsveikums
Tikai nepagurt.
Tikai iet.
Kamēr vēl dienas garas.
Kamēr vēl kalnos bērzi zied.
Un sauli dzer sudraba skaras…
Daina Avotiņa
Sveicam Sanitu Dāboliņu
skaistajā jubilejā!
Daudz laimes, jubilār!
Renāte Antonija Melngalve

Izstādes atklāšana

Informējam, ka šā gada 30. martā
plkst. 16.00 Cesvaines novada domes zālē
tiks atklāta Laimas Lupiķes darbu izstāde.
Plašāk informēsim afišās, novada mājaslapā
un sociālo tīklu profilos!

Stand-up komēdija
„Latviešu komiķis”
Maksima Trivaškeviča
izpildījumā
Sestdien, 14. martā, plkst. 18.00 Cesvaines
kultūras namā. Ieeja: 3 EUR

Cesvaines kultūras namā 22. martā plkst. 16.00. Ieeja – bez maksas.
Rūdolfa Blaumaņa Madonas tautas
teātris dzejniekam jubilejā dāvina viņa
dzejas uzvedumu „No kurienes nāk
dzejnieks”. Uzvedumā piedalās viens
no 150 tekstu komponētājiem – grupas
„Credo” mūziķis Armands Alksnis un
tautas teātra aktieri Aigars Noviks,
Agnese Ģērķe, Ingrīda Zosāre, Māra
Zavacka, Juris Seilis.
Uzveduma scenogrāfija: Imants
Spridzāns
Kostīmi: Aigars Noviks
Gaismas: Dzintars Bērziņš
Skaņa: Ainārs Vecozols
Režisore: Aija Špure

Aicinām pieteikties
volejbola nakts
turnīram Cesvainē

Aicinām
Cesvaines
uzņēmējus uz
pavasara balli
Cesvaines tūrisma centrs sadarbībā ar Cesvaines kultūras
namu 3. aprīlī plkst. 20.00 aicina Cesvaines uzņēmējus kopā
ar atbalstītājiem uz pasākumu
„Pavasara balle” Cesvaines
kultūras namā. Par muzikālo
noformējumu rūpēsies grupa „Ginc un Es”, vakaru vadīs
Mārcis Feldbergs. Tā kā šī būs
pavasara balle, apmeklētāji ir
aicināti izvēlēties tērpu ar ziedu
tēmu.
Dalības maksa – 5 EUR no
personas; OBLIGĀTA pieteikšanās pa tālruni (26172637)
līdz 31. martam!

Cesvaines Ziņas

2020. gada 21. martā plkst. 20.00 Cesvaines sporta zālē notiks Cesvaines nakts
turnīrs MIX volejbolā 4 : 4. Komandā:
divas sievietes un divi vīrieši. Pieteikumus līdz 19. martam iesūtīt uz e-pastu
trupavniece2@inbox.lv. Dalības maksa –
10 eiro no komandas.

