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2018. gada novembris Nr. 11 (303)Cesvaines novada domes izdevums

Pasniegs 
pašvaldības 

apbalvojumus

Lāčplēša diena Cesvainē

Ik gadu novembrī svinam valsts svēt-
kus visā Latvijā un arī ārzemēs. Ierasts, 
ka 18. novembrī pulcējamies Cesvainē 
svētku koncertā, kur ne vien priecājamies 
par pašdarbības kolektīvu paveikto, bet arī 
godinām Cesvaines novada iedzīvotājus un 
citus cilvēkus, kuri ir ieguldījuši atzīstamu 
darbu Cesvaines attīstībā.

Cesvaines novadā ir trīs apbalvojumu 
pakāpes: pateicības raksts, atzinības raksts 
un medaļa, kuru pasniedz par īpašiem no-
pelniem un mūža ieguldījumu novada labā. 
Šogad Cesvaines novada domes deputāti 
domes sēdē 31. oktobrī apstiprināja finan-
šu, attīstības un sociālo, izglītības un kul-
tūras jautājumu komitejas sēdē tālāk virzīto 
lēmuma projektu par pašvaldības apbalvo-
jumu piešķiršanu.

Šogad, 18. novembrī, tiks pasniegti divi 
2. pakāpes pašvaldības apbalvojumi „Ces-
vaines novada domes pateicība” un četri 
1. pakāpes pašvaldības apbalvojumi „Ces-
vaines novada domes atzinība”. Kandidā-
tus pašvaldības apbalvojumu saņemšanai 
izvirzījušas iedzīvotāju grupas, kā arī do-
mes deputāti.

1. pakāpes pašvaldības apbalvojums 
„Cesvaines novada domes atzinība” pie-
šķirts: zemnieku saimniecības „Piesaule” 
īpašniecei Martai Kupčai par atzīstamu 
ieguldījumu ēdināšanas pakalpojumu jomā, 
veicinot Cesvaines novada attīstību; vie-
nam no SIA „Ozols LG” dibinātājiem un 
uzņēmuma valdes loceklim Jānim Ozolam 
par atzīstamiem sasniegumiem uzņēmēj-
darbībā un ieguldījumu Cesvaines novada 
attīstībā; cesvainietei, ilggadējai Cesvai-
nes slimnīcas darbiniecei Veltai Tētai par 
mūža ieguldījumu veselības aprūpē, profe-
sionālo meistarību, par nesavtīgu atbalstu 
novada iedzīvotājiem; Cesvaines, Lubānas 
un Varakļānu apvienotās būvvaldes būvin-
spektoram, būvuzraugam Andrim Garan-
čam par ieguldījumu profesionālajā jomā 
Cesvaines novadā.

2. pakāpes pašvaldības apbalvojums 
„Cesvaines novada domes pateicība” pie-
šķirts: SIA „Cesvaines komunālie pakalpo-
jumi” darbiniekam, Kraukļu vēlēšanu ko-
misijas loceklim Gunāram Roziņam par 
atzīstamu ieguldījumu profesionālajā jomā; 
Cesvaines sociālā dienesta sociālās aprūpes 
nodaļas ilggadējai darbiniecei Ludmilai 
Astramovičai par atzīstamu ieguldījumu 
sociālās aprūpes jomā.

Apbalvojumi iepriekšminētajām per-
sonām tiks pasniegti Latvijas Republikas 
Proklamēšanas dienas svinībās 18. novem-
brī plkst. 16.00 Cesvaines vidusskolas aulā.

Linda Vanaga

Šā gada novembris tika 
sagaidīts spēcīgās simtgadī-
bas izjūtās – šogad svinam 
Latvijas Republikas 100. ga-
dadienu. Bet tieši 11. novem-
bris – Lāčplēša diena – ir no-
zīmīgs datums mūsu valsts 
vēsturē, kad pieminam visus 
tos, kas atdeva savu dzīvību, 
lai mēs savas dienas varētu 
vadīt brīvā, neatkarīgā, suve-
rēnā un demokrātiskā valstī. 
Šajā dienā godinām brīvības 
cīnītāju piemiņu, kā arī pie-
minam visus tos, kas visos 
laikos krituši, aizstāvot savu 
tēvzemi.

Kā jau ik gadu, 11. no-
vembrī Cesvaines novads 
vienojās kopīgā lāpu gājienā, 
aizdedzot lāpas un sveces kā 
pateicību un piemiņu tiem cī-
nītājiem, kuri nesavtīgi atde-
va savas dzīvības, lai Latvija 
būtu brīva. Arī šogad gājiens 
virzījās no Cesvaines vidus-
skolas pa Veidenbauma un 
Brīvības ielu uz skvēru iepre-
tim novada domei, kur ir no-
vietota piemiņas zīme – stēla 
Lāčplēša Kara ordeņa kava-
lieru piemiņai. 

Turpinājums 7. lpp.

Svētī, Dievs, šo skaisto zemi
Tā mums tikai viena ir
Mums to nav vairs jāiet meklēt
Un no citām jāatšķir
Tikai jāsargā un jāmīl
Un tai kalpot, tas ir gods
Svētī, Dievs, šo skaisto zemi
Svarīgāko, kas mums dots

  Guntars Račs

Sveicam ikvienu Cesvaines 
novada iedzīvotāju Latvijas 
Republikas Proklamēšanas 

100. gadadienā!
Lai ticība tautai un valstij, 

drosme darbos un neizsīkstoša, 
pašaizliedzīga tēvzemes 

mīlestība darbos, ikdienā un 
svētkos!

Cesvaines novada dome
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Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 12
Cesvainē 2018. gada 10. oktobrī (sēdes protokols Nr. 15, 3. §)

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 

273 292 euro un apstiprināt to 3 969 301 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta izdevumu plānu par 

278 438 euro un apstiprināt to 4 969 612 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

1. pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr. 12
Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns ar 

grozījumiem 2018. gadam euro
Klasifi-
kācijas 
kods

Nosaukums Gada plāns Grozīju-
mi, +/−

Plāns ar gro-
zījumiem

 PAMATBUDŽETA RESURSI (finan-
sēšana + ieņēmumi) 4 714 771 278 438 4 993 209

 FINANSĒŠANA 1 018 762 5146 1 023 908
 Naudas atlikums gada sākumā 411 213 0 411 213
 Aizņēmumi 607 549 5146 612 695
 t. sk. kredītsaistību palielinājums 766 041 19 874 785 915

 kredītsaistību samazinājums (pamat-
summas samaksa) 158 492 14 728 173 220

 IEŅĒMUMI (I + II + III + IV) 3 696 009 273 292 3 969 301
 I. Nodokļu ieņēmumi 1 331 060 3610 1 334 670

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 2300 8300

04.1.1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 
nokavējuma nauda 1800 940 2740

04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 
kārtējā gada maksājumi 21 355 –100 21 255

04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 
iepriekšējo gadu parādi 1000 140 1140

04.1.2.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 
nokavējuma nauda 150 200 350

04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par mā-
jokļiem, kārtējā gada ieņēmumi 5746 200 5946

04.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par mā-
jokļiem, iepriekšējo gadu parādi 600 –20 580

04.1.3.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par mā-
jokli nokavējuma nauda 200 –50 150

 II. Nenodokļu ieņēmumi 8668 8747 17 415

08.6.2.2.
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi 
par kontu atlikumiem Valsts kasē (Lat-
vijas Bankā) vai kredītiestādēs

50 0 50

09.5.1.1.
Nodeva par pašvaldības domes (pado-
mes) izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšanu

1400 80 1480

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 600 40 640
09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 150 150 300
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 400 300 700
12.3.9.3. Piedzīti un labprātīgi atmaksātie līdzekļi 545 150 695
12.3.9.9.0 Veselības apdrošināšana 1059 4300 5359
12.3.9.9.0 Pārējie ieņēmumi 264 180 444
12.3.9.9.1 Dalības maksa izsolē 100 10 110

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 
pārdošanas 0 554 554

13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības kustamā īpa-
šuma un mantas realizācijas 4100 2500 6600

13.5.0.0. Ieņēmumi no valsts un pašvaldības īpa-
šuma iznomāšanas 0 483 483

 III. Transfertu ieņēmumi 2 229 291 239 354 2 468 645

18.6.2.0.1
Finansējums asistenta pakalpojuma 
nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti – 
sociālais dienests

1800 0 1800

18.6.2.0.1
Finansējums asistenta pakalpojuma 
nodrošināšanai sakarā ar invaliditā-
ti – sociālais dienests, administrēšanas 
izdevumi

160 0 160

18.6.2.0.1 VARAM dotācija vienotā klientu apkal-
pošanas centra darbībai 6900 0 6900

18.6.2.0.1 ESF projekts „Algotie pagaidu sabied-
riskie darbi” 11 000 0 11 000

18.6.2.0.1 Labklājības ministrija, mērķdotācija 
audžuģimenēm 0 1293 1293

Domes sēdē 10. oktobrī
* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 12 „Gro-

zījumi Cesvaines novada domes 2018. gada 
25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Ces-
vaines novada pašvaldības 2018. gada budžets””.

* Apstiprināja biļetes cenu – 2 euro – uz 
katru no Cesvaines kultūras nama organizēta-
jiem pasākumiem – filmu „Kurts Fridrihsons” 
un „Homo novus” seansiem.

18.6.2.0.1 Labklājības ministrija, mērķdotācija 
piemaksām sociālajiem darbiniekiem 0 292 292

18.6.2.0.1 Finansējums 13. Saeimas vēlēšanām 0 5116 5116

18.6.2.0.1 Finansējums projektam „Latvijas skolas 
soma” 0 2165 2165

18.6.2.0.3 Mērķdotācija pedagogu darba samak-
sai – vidusskola 315 456 129 922 445 378

18.6.2.0.6 Mērķdotācija pedagogu darba samak-
sai – 5, 6 gadus vecu bērnu apmācībai 28 200 10 800 39 000

18.6.2.0.7 Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei 6343 0 6343

18.6.2.0.8 Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu va-
dītājiem 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 samak-
sai – Mūzikas un mākslas skola 34 851 16 327 51 178

18.6.2.1.8
Nodarbinātības pasākumu īstenošanai 
vasaras brīvlaikā personām, kuras ie-
gūst izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādē

3741 –154 3587

18.6.2.2.0 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija – pils 12 000 0 12 000

18.6.2.2.5
Finansējums projektam „Uzņēmējdarbī-
bas attīstībai nepieciešamās infrastruk-
tūras attīstība”

336 331 0 336 331

18.6.3.0.6 „Stratēģiskā partnerība skolu izglītības 
sektorā” 4656 0 4656

18.6.3.0.7
„Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” 
(Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

5359 0 5359

18.6.3.0.8 Finansējums LEADER projektiem 45 999 –2053 43 946

18.6.3.0.9 Finansējums projektam „Veselai un lai-
mīgai ģimenei” 11 115 2774 13 889

18.6.3.1.0
Finansējums projektam „Atbalsts izglī-
tojamo individuālo kompetenču attīstī-
bai”

14 493 3872 18 365

18.6.3.1.1
Finansējums projektam „Kom-
petenču pieeja mācību saturā” 
(Nr. 8.3.1.1/16/I/002)

480 0 480

18.6.3.1.2
Finansējums projektam „Piekļuves 
nodrošināšana rūpnieciskās ražošanas 
objektiem Cesvainē”

187 424 0 187 424

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 
pašvaldību 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 pašvaldības budžetā no citām 
pašvaldībām 531 916 0 531 916

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodroši-
nāšanai 130 000 69 000 199 000

 IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi 126 990 21 581 148 571
21.3.5.1. Mācību maksa – mūzikas skola 3800 0 3800

21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināša-
nas pakalpojumi 30 000 0 30 000

21.3.5.3. Kafejnīcas ieņēmumi 9000 0 9000
21.3.5.9.4 Vecāku līdzfinansējums par internātu 60 15 75

21.3.7.9.1 Ieņēmumi par kancelejas pakalpoju-
miem – 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 3400 4600
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 nodaļa 542 944 1486

21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – pils 0 21 21

21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu 
skola 50 0 50

21.3.8.1.1 Ieņēmumi par telpu nomu – internāts 1300 5400 6700

21.3.8.3.2 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomā-
šanas – 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 500 2500 3000

21.3.9.4.3 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpoju-
miem – dome 11 000 0 11 000

21.3.9.4.4 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpoju-
miem – sociālās aprūpes centrs 305 1162 1467

21.3.9.4.5 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpoju-
miem – sociālais dienests 150 180 330

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpoju-
miem 0 130 130

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 Auto kursu ieņēmumi 4000 0 4000
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Ķinderes) 100 0 100
21.3.9.9.0 Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola 3740 3333 7073
21.3.9.9.1 Tūrisma centra ieņēmumi 800 0 800

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ie-
ņēmumi 0 4496 4496
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Domes sēdē 
31. oktobrī

Auto novietošana daudzdzīvokļu māju pagalmos

* Apstiprināja Madonas sadarbības teritorijas civi-
lās aizsardzības komisijas nolikumu.

* Noslēdza sadarbības līgumu ar Iekšlietu ministri-
jas Informācijas centru par ziņu (par audžuģimenēm 
un audžuģimenēs ievietotiem bērniem) sniegšanu 
(ievadi), pārbaudi un saņemšanu, izmantojot valsts 
informācijas sistēmas „Integrētās iekšlietu informā-
cijas sistēma” apakšsistēmu „Audžuģimeņu informā-
cijas sistēma”.

* Ar 2018. gada 31. oktobri no komisijas darīju-
miem ar lauksaimniecības zemi izslēdza tās locekli 
Rūtu Putniņu, viņas vietā komisijā ievēlēja domes 
teritorijas plānotāju Ramonu Vucāni, kura darbību 
komisijā sāks 2018. gada 1. novembrī. Nolēma atļaut 
komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi lo-
ceklei Ramonai Vucānei savienot valsts amatperso-
nas amatu ar citu amatu – teritorijas plānotāja amatu 
Cesvaines novada domē.

* Piekrita pagarināt domes un PS „A. A. & būv-
kompānijas” noslēgtā būvuzņēmuma līguma par Ces-
vaines pils rekonstrukcijas un restaurācijas 1. kārtas 
4. etapa būvdarbu izpildes termiņu līdz 2019. gada 
15. augustam.

* Nolēma ņemt Valsts kasē vidēja termiņa aizdevu-
mu 487 900 euro apmērā Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda līdzfinansētā projekta „Gaismas ceļš cauri 
gadsimtiem” (Nr. 5.5.1.0/17/I/001) īstenošanai Ces-
vainē, paredzot aizņēmuma izņemšanas laiku līdz 
2019. gada decembrim, 30 gadu atmaksas termiņu, 
atlikto maksājumu līdz 2020. gada janvārim, garan-
tējot aizņēmumu ar pašvaldības pamatbudžetu.

* Atsavināja domei piederošo automašīnu „VW 
Transporter”, reģistrācijas Nr. JF3778, pārdodot to 
izsolē, nosacītā cena – 765 euro. Apstiprināja izso-
les noteikumus. Izsoles komisijā ievēlēja komisijas 
priekšsēdētāju, komisijas locekļus un sekretāru.

* Sabiedriskā labuma organizācijai – Cesvaines 
kultūras veicināšanas biedrībai – bezatlīdzības lieto-
šanā nodeva Cesvaines kultūras nama zāli, foajē un 
tualetes, kuru vērtība, stāvoklis un apraksts noteikti 
līgumā, vienreizējam pasākumam 2018. gada 3. no-
vembrī, tā mērķis – ceturtās „Cesvaines grāmatas” 
izdošanas atbalsta iegūšana. Līgumā noteica, ka tel-
pas nododamas Cesvaines kultūras nama vadītājai 
2018. gada 4. novembrī.

* Apstiprināja biļetes cenu – 2 euro – uz katru no 
Nacionālā kino centra programmas „Latvijas filmas 
Latvijas simtgadei” filmu seansiem Cesvaines kultū-
ras namā.

* Cesvaines vidusskolas direktoram piešķīra nau-
das balvu par 2017./2018. mācību gadā izpildītajām 
Ministru kabineta noteikumu prasībām par normētā 
skolēnu (bērnu) skaita attiecību pret vienu pedago-
ga mēneša darba likmi, kā arī par pasākumiem skolu 
tīkla sakārtošanā. Naudas balva piešķirta arī pedago-
giem ar skolas direktora rīkojumu.

* Piekrita, ka SIA „Cesvaines komunālie pakalpo-
jumi” pagarina pašvaldības dzīvokļa Nr. 6, kas atro-
das dzīvojamajā mājā „Vizbules” Cesvaines pagastā 
un kura kopējā platība ir 32,8 m2, īres līguma termiņu 
uz vienu gadu, paredzot tiesības vēl pagarināt īres lī-
gumu, ja īrnieks pilda tā nosacījumus.

* Piekrita, ka no nekustamā īpašuma “Pakalnieši”, 
kas atrodas Cesvaines novadā, tiek atdalīta 2.zemes 
vienība kā patstāvīgs īpašums. Atdalītajai daļai pie-
šķirts nosaukums un adrese.

* Piešķīra nosaukumu zemes vienībai „Senlejas”, 
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.

* Likvidēja Cesvaines novada inženierbūvju adre-
ses „Mekši”, „Saules”, „Lejas Murēni”.

* Jaunveidotajam dzīvoklim, kas izveidots, ap-
vienojot dzīvokli Nr. 1 un dzīvokli Nr. 5, un atrodas 
dzīvojamajā mājā Brīvības ielā 5 Cesvainē, saglabāja 
numuru 1 un piešķīra adresi: Brīvības iela 5–1, Ces-
vaine, LV-4871, Cesvaines novads.

* Pagarināja atradnes „Kraukļi”, kas atrodas Ces-
vaines pagastā Cesvaines novadā, topogrāfiskā plāna 
derīguma termiņu uz vienu gadu – līdz 2019. gada 
8. augustam.

Jauktais koris „Cesvaine” pieaug skaitā un kvalitātē

2. pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr. 12

 1000
Atlīdzība

2000
Preces un 
pakalpo-

jumi

3000
Subsī-
dijas, 

dotāci-
jas

4000
Procen-
tu izde-

vumi

5000
Pamatka-
pitāla vei-

došana

6000
Sociālie 
pabalsti

7000
Trans-
ferti

Izdevumi 
kopā

Grozīju-
mi, +/−

Dome 165 735 69 179 300 0 6744 0 0 241 958 17 100
Vēlēšanu komisija 4534 582 0 0 0 0 0 5116 5116
Būvvalde 0 11 000 0 0 0 0 0 11 000 0
Pārvalde kopā: 170 269 80 761 300 0 6744 0 0 258 074 22 216
Pirmskola „Brīnumzeme” 282 134 82 215 0 0 3481 0 120 367 950 10 966
Vidusskola 771 818 252 500 300 2082 7257 0 65 000 1 098 957 159 757
Mūzikas un mākslas skola 99 813 12 551 0 0 664 0 0 113 028 17 068
Grāmatvedība 61 272 8409 0 0 791 0 0 70 472 505
Izglītība kopā: 1 215 037 355 675 300 2082 12 193 0 65 120 1 650 407 188 296
Sociālais dienests 53 803 52 323 0 0 0 21 665 20 000 147 791 1770
Bāriņtiesa 28 929 4198 0 0 1149 0 0 34 276 349
Sociālās aprūpes nodaļa 129 937 68 253 0 0 27 060 0 0 225 250 25 938
Sociālā aprūpe kopā: 212 669 124 774 0 0 28 209 21 665 20 000 407 317 28 057
Labiekārtošanas nodaļa 85 388 53 060 0 300 12 700 0 268 151 716 11 086
Ieguldījums SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” pamat-
kapitālā

0 0 0 0 11 138 0 0 11 138 0

Labiekārtošana kopā: 85 388 53 060 0 300 23 838 0 268 162 854 11 086
Kultūras nams 77 272 74 652 1450 0 500 0 0 153 874 16 888
Cesvaines bibliotēka 49 790 22 437 0 0 6420 0 336 78 983 489
Kraukļu bibliotēka 18 234 5304 0 0 2542 0 336 26 416 0
Pašvaldības laikraksts „Cesvai-
nes Ziņas” 11 820 3282 0 0 500 0 0 15 602 113

Bērnu un jauniešu centrs 12 208 4030 0 0 0 0 0 16 238 1139
Pils 33 238 35 399 0 0 0 0 0 68 637 2698
Cesvaines tūrisma centrs 14 896 6372 0 0 0 0 0 21 268 654
Pašvaldības aģentūra „Cesvai-
nes tūrisma centrs” 0 1257 0 0 0 0 0 1257 0

Kultūra kopā: 217 458 152 733 1450 0 9962 0 672 382 275 21 981
„Darba praktizēšanas pasākumi 
pašvaldībā darba iemaņu iegū-
šanai un uzturēšanai”

1906 0 0 0 0 10 800 0 12 706 0

„Skolēnu nodarbinātība vasaras 
brīvdienās” 8748 0 0 0 0 0 0 8748 -1011

Vienotā valsts un pašvaldību 
klientu apkalpošanas centra 
darbība

7180 973 0 0 0 0 306 8459 379

„Veselai un laimīgai ģimenei 
Cesvaines novadā” 0 13 889 0 0 0 0 0 13 889 2774

Skolu partnerības projekts 
(„Erasmus+”) 186 10 206 0 0 0 0 0 10 392 1412

„Kompetenču pieeja mācību 
saturā” 79 401 0 0 0 0 0 480 0

„Atbalsts izglītojamo individuā-
lo kompetenču attīstībai” 16 153 2212 0 0 0 0 0 18 365 3872

Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs 3931 2948 0 0 356 0 0 7235 1876

Cesvaines pils muižas staļļu 
jumta rekonstrukcija 0 0 0 0 91 434 0 0 91 434 0

„Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība” – Pils ielas rekon-
strukcija

0 0 0 0 579 302 0 0 579 302 0

„Piekļuves nodrošināšana 
rūpnieciskās ražošanas objek-
tiem” – Brīvības iela

0 0 0 0 262 320 0 0 262 320 0

„Gaismas ceļš cauri gadsim-
tiem” – pils jumta atjaunošana 0 0 0 0 1 090 855 0 0 1 090 855 0

Projekti kopā: 38 183 30 629 0 0 2 024 267 10 800 306 2 104 185 9302

Izdevumi kopā: 1 939 004 797 632 2050 2382 2 105 213 32 465 86 366 4 965 112 280 938
Līdzekļi neparedzētiem gadī-
jumiem 0 4500 0 0 0 0 0 4500 –2500

Izdevumi pavisam kopā: 1 939 004 802 132 2050 2382 2 105 213 32 465 86 366 4 969 612 278 438

Lielākā daļa daudzdzīvokļu dzīvojamo 
namu būvēta pagājušā gadsimta 70. un 
80. gados, kad personiskās automašīnas 
vēl bija retums. Tagad gandrīz katrai ģi-
menei ir viena vai nereti pat vairākas au-
tomašīnas. Ir skaidrs, ka novietņu (garāžu) 
visiem nepietiek, tādēļ savus spēkratus ie-
dzīvotāji atstāj pie savām mājām.

Ceļu satiksmes noteikumos ir norādīts, 
kur auto drīkst novietot un kur nedrīkst. 
Vieglās automašīnas dzīvojamajā zonā 
drīkst novietot tikai tam īpaši paredzētās 
stāvvietās. Ja visas vietas ir aizņemtas, 
automašīnu drīkst novietot uz brauktuves 

tur, kur tā netraucēs kājāmgājēju kustībai 
un citiem transportlīdzekļiem. Nedrīkst 
aizsegt ieeju kāpņutelpā, pieeju atkritumu 
konteineriem, bērnu laukumiem. Ja šie 
noteikumi tiek pārkāpti, kaimiņi ir tiesīgi 
ziņot pašvaldībai.

Svarīgs faktors auto novietošanai ir ne 
vien iedzīvotāju ērtība, bet ārkārtas situā-
cijas, kad nepieciešams nodrošināt operatī-
vo transportlīdzekļu piekļuvi dzīvesvietai. 
Par pārkāpumu tiek uzskatīts tas, ja novie-
totā automašīna traucē ugunsdzēsējiem, āt-
rajai palīdzībai vai policijai piebraukt pie 
mājas, kurā ir ārkārtas situācija. Ja nākas 

izsaukt evakuatoru, lai kādu automašīnu 
pārvietotu, pakalpojums jāapmaksā trau-
cējošā transportlīdzekļa īpašniekam. Tas 
var dārgi maksāt ne tikai automašīnas 
īpašniekam, bet arī tiem, kam nepiecie-
šama neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Cesvaines novada pašvaldība aicina 
daudzdzīvokļu dzīvojamo namu iedzīvo-
tājus neatstāt automašīnas kāpņutelpu ie-
eju priekšā, kā arī neskaidrību un jautāju-
mu gadījumā vērsties pie ceļu speciālista 
Jāņa Putniņa (tālrunis 26165277). Ikviens 
no mums var nokļūt situācijā, kad nepie-
ciešama palīdzība.
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Par klaiņojošiem dzīvniekiem novadā
Nereti pašvaldības labiekārto-

šanas nodaļas darbinieki saņem 
sūdzības un satrauktus zvanus par 
klaiņojošiem dzīvniekiem Cesvai-
nē. Ne vienmēr tie ir bezsaimnieka 
dzīvnieki – visbiežāk tie ir no mā-
jām aizmukuši dzīvnieki, kuriem 
tiek atrasti saimnieki.

Tomēr daļa no dzīvniekiem ir 
klaiņojoši suņi un kaķi, kuriem nav 
saimnieku (vai tie neatzīstas, ka ir 
īpašnieki). Šie dzīvnieki tiek no-
gādāti Madonas dzīvnieku aizsar-
dzības biedrības apsaimniekotajā 
dzīvnieku patversmē Madonā. Sta-
tistika ir visai skaudra – no Cesvai-
nes 2018. gadā dzīvnieku patvers-
mē ir ievietoti pieci suņi; diviem 
no tiem saimnieki ir atradušies pēc 
dzīvnieka nogādāšanas patversmē. 
No šiem pieciem suņiem divas 
suņu meitenes tika atrastas uz Ces-
vaines apvedceļa, kur tās acīmre-
dzami palaistas vaļā; viena kucīte, 
kurai dots vārds Renda, atstāta pie 
ķēdes pēc saimnieka aizbraukša-
nas. Renda gan ir atradusi jaunas 
mājas, kur jauni saimnieki sunīti 
laipni uzņēmuši.

Jāpiebilst, ka no Cesvaines aiz-
vesto klaiņojošo dzīvnieku uztu-
rēšana patversmē pašvaldībai iz-
maksā krietnu summu: viena suņa 
uzturēšanas izmaksas patversmē ir 
80 eiro mēnesī (šobrīd ir piemērota 
atlaide – uzturēšana maksā 60 eiro 
mēnesī), savukārt viena kaķa – 
40 eiro mēnesī. Pašreiz patversmē 
ir divi kaķi un divi suņi, par kuru 
uzturēšanu maksā pašvaldība. Ja 
klaiņojošam dzīvniekam ir atradies 
saimnieks, kurš savu mīluli vēlas 
atgūt, saimniekam ir jāapmaksā 
rēķins par dzīvnieka uzturēšanos 
patversmē, un tas ir 10 eiro dienā.

Šāda ir šāgada statistika, taču arī 
iepriekš šajā patversmē ir ievietoti 
dzīvnieki no mūsu novada. Pozitī-
vi, ka daudzi no šiem dzīvniekiem 
ir atraduši jaunas mājas pie saim-
niekiem, kas par tiem rūpējas un 
neatstāj dzīvniekus novārtā. Kā 
vēsta citāts no Antuāna de Sent-
Ekziperī darba „Mazais princis”, 
„tev vienmēr jābūt atbildīgam par 
tiem, ko esi pieradinājis”. Tas vis-
tiešākajā mērā attiecas uz ikvienu 
mājdzīvnieka īpašnieku, bet par 

tādiem uzskatāmi visi tie, kuri uz-
sākuši klaiņojoša kaķa vai suņa ba-
rošanu sava īpašuma, kā arī daudz-
dzīvokļu māju tuvumā.

Svarīgi atgādināt, ka Minis-
tru kabineta (MK) noteikumos 
Nr. 491 „Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas kārtība” ir noteikts, 
ka suņa īpašniekam jā-nodroši-
na tas, lai sunim tiktu implantēta 
mikroshēma (mikročips), un kopš 
2016. gada 1. jūnija sunim jābūt 
reģistrētam Lauksaimniecības datu 
centra datubāzē. Noķerot suni, kam 
implantēta mikroshēma, iespējams 
noskaidrot dzīvnieka saimnieku un 
aizvest dzīvnieku uz dzīvesvietu. 
Ja klaiņojošam sunim noķeršanas 
brīdī nebūs mikroshēmas, tas tiks 
nogādāts dzīvnieku patversmē. Lai 
savu suni atgūtu, dzīvnieka saim-
niekam būs jāsedz visi izdevumi 
par dzīvnieku patversmē sniegta-
jiem pakalpojumiem.

Aicinām saimniekus izturēties 
atbildīgi pret saviem mājas mīlu-
ļiem, kā arī ievērot to labturības 
noteikumus. Vēršam uzmanību 
uz MK noteikumiem „Labturības 

prasības mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanai, tirdzniecībai un demons-
trēšanai publiskās izstādēs, kā arī 
suņa apmācībai”, kuros ir noteikts, 
ka, piemēram, kaķis, kas ir vecāks 
par sešiem mēnešiem, var brīvi uz-
turēties ārpus sava īpašnieka terito-
rijas, ja ir sterilizēts. Šo noteikumu 
ievērošana palīdzēs novērst kaķu 
nekontrolētu vairošanos.

Saskaņā ar minēto MK notei-
kumu 52.  punktu mājas (istabas) 
dzīvnieka īpašniekam vai turētā-
jam ir pienākums:

52.1. nodrošināt, lai mājas (ista-
bas) dzīvnieks (smaka, riešana vai 
gaudošana) netraucētu mājas vai 
apkārtnes iedzīvotājus;

52.3. apdzīvotu vietu teritorijā 
savākt sava mājas (istabas) dzīv-
nieka ekskrementus;

52.5. vakcinēt mājas (istabas) 
dzīvnieku Veterinārmedicīnas li-
kumā noteiktajā kārtībā.

Ja redzat klaiņojošu dzīvnieku, 
sazināties ar labiekārtošanas noda-
ļas vadītāju Ritmu Kļaviņu, tālru-
nis 29484429

Linda Vanaga

Apgaismojums 
Cesvaines  ielās

Nereti pašvaldībā tiek saņemti 
jautājumi par ielu apgaismojumu 
vai tā neesamību.

Viens no nesen aktuālajiem 
jautājumiem, kas uztrauc dau-
dzus daudzdzīvokļu māju iedzī-
votājus, ir nedegošā laterna aiz 
tirdzniecības centra un Krasta 
ielas apkārtnē. Ir pagājis vairāk 
nekā mēnesis, kopš laterna ne-
apgaismo šo vietu, un šobrīd šī 
problēma ir kļuvusi īpaši saspīlē-
ta, jo iestājies gada tumšais laiks. 
Nupat tā ir novērsta, bet tās atri-
sināšanai bija vajadzīgs krietns 
laiks.

Ceļu speciālistam Jānim Putni-
ņam vaicāju, kādēļ izveidojusies 
šāda situācija un vai problēmu 
nebija iespējams novērst jau 
ātrāk. J. Putniņš skaidro: „Ces-
vainē par ielu apgaismojumu 
atbild Cesvaines novada dome, 
kas, savukārt, jau vairākus gadus 
sadarbojas ar SIA „ELBRA”. 
SIA „ELBRA” veic apkopi un 
visus remontus, kas saistīti ar 
apgaismojuma ierīču bojāju-
miem. SIA „ELBRA” pārstāvji 
ir minējuši objektīvus iemeslus 
tam, kādēļ šogad darbi regulāri 
ir aizkavējušies, taču, balstoties 
uz veiksmīgo sadarbību un fi-
nansiālo pamatojumu, uzskatu, 
ka sadarbība jāturpina. Turklāt 
bojājumu novēršana šobrīd jau 
notiek. Protams, stingri izvērtē-
sim sadarbību ar SIA „ELBRA”, 
ja līdzīgā situācijā nonāksim at-
kārtoti.”

Jāuzsver, ka ik pa laikam re-
dzams, ka arī gaišajā dienas laikā 
dažās no pilsētas ielām deg ielu 
apgaismojums – tas ir nepiecie-
šams, lai veiktu remontdarbus.

Ceram uz to, ka turpmāk ne-
būs nepieciešams tik ilgs laiks, 
lai novērstu bojājumus, ja tādi 
rodas, un sadarbība ar SIA „EL-
BRA” noritēs raitāk.

Problēmsituāciju ātrākai risi-
nāšanai sazināties ar ceļu spe-
ciālistu Jāni Putniņu, tālrunis 
26125277.

Linda Vanaga

Rit Cesvaines pils jumta atjaunošanas darbi

Cesvaines klientu apkalpošanas centrā reģistrēts 1500. pakalpojums!

Būvniecības jomā šis rudens 
Cesvainē ir īpaši darbīgs: iesā-
kušies ne vien pārbūves darbi 
Pils ielā, bet arī Cesvaines jumta 
rekonstrukcijā redzamākās pār-
maiņas – ir uzstādītas jumta kon-
strukcijas sijas. Šobrīd ir uzstā-
dītas septiņas sijas un norisinās 
tālākais to nostiprināšanas darbs.

Iesākumā par darbu izpildes ter-
miņu tika noteikta šā gada noga-
le – valsts simtgadība, taču dažādi 
apstākļi kavēja raitu darbu izpildi, 
tāpēc, visticamāk, plānotais ter-
miņš tiks pagarināts. Pēc vairāk-
kārtējām sapulcēm, objekta apse-
košanas un konsultācijām ar būv-
niekiem domes deputāti pārlieci-

nājās, ka darbus norādītajā laikā 
nav iespējams veikt. 31. oktobra 
domes sēdē tika nolemts izdarīt 
grozījumus Cesvaines novada do-
mes un PS „A. A. & būvkompāni-
jas” noslēgtajā būvuzņēmuma lī-
gumā, nosakot, ka Cesvaines pils 
rekonstrukcijas un restaurācijas 
1. kārtas 4. etapa būvdarbu veik-
šanas darbu izpildes termiņš tiek 
pagarināts līdz 2019. gada 15. au-
gustam.

Būvdarbi iekavējās tāpēc, ka, 
pamatojoties uz reālo situāciju, 
bija jāveic ekspertīze, kā arī iz-
maiņas būvprojektā. Kamēr tika 
veikti nepieciešamie saskaņo-
šanas un ekspertīzes darbi, bija 

aizkavēta jumta konstrukcijām 
nepieciešamo metālu materiālu 
izgatavošana. Šobrīd tie ir izgata-
voti, piegādāti un darbs turpinās. 
Līguma termiņa pagarinājums 
noteikts līdz nākamā gada augus-
tam – ir ierēķināts kavējums, kas 
radies projekta nepilnību dēļ, un 
paredzamais tehnoloģiskais pār-
traukums, ja būs aukstāka tempe-
ratūra ziemā.

Diemžēl līdz nākamās vasaras 
noslēgumam pils būs slēgta ap-
meklētājiem, toties pamazām va-
ram redzēt, kā atplaukst Cesvai-
nes pils agrākā godība.

Linda Vanaga,
autores fotoPils jumta vidusdaļā uzstādītas pirmās spāres

2015. gadā novadu nozīmes at-
tīstības centros tika uzsākta valsts 
un pašvaldību vienoto klientu ap-
kalpošanas centru (VPVKAC) iz-
veide. Pakalpojumu centri saskaņā 
ar vienotiem principiem darbojas 
uz pašvaldību bāzes, nodrošinot 
klientiem vienkopus gan pašval-
dību pakalpojumus – kā līdz šim, 
gan noteiktus valsts pakalpoju-
mus. Cesvaines VPVKAC uzsāka 
darbu 2015. gada 1. oktobrī, un nu 
ir apritējuši trīs darbības gadi. Tā 
darbības laikā ir pieaudzis snieg-
to pakalpojumu klāsts. Šobrīd 
VPVKAC ir iespējams saņemt 
Lauku atbalsta dienesta, Nodarbi-
nātības valsts aģentūras, Uzņēmu-
mu reģistra, Pilsonības un migrā-
cijas lietu pārvaldes, Valsts darba 
inspekcijas, Valsts ieņēmumu 
dienesta, Valsts sociālās apdroši-

nāšanas aģentūras un Valsts ze-
mes dienesta e-pakalpojumus, kā 
arī palīdzību e-pakalpojumu lie-
tošanā. Klientu centra speciālisti 
sniedz informāciju arī par valsts 
iestāžu tuvākajām reģionālajām 
struktūrvienībām, to darba laiku 
un pieteikšanās kārtību.

Šā gada 31. oktobrī Ces-
vaines VPVKAC ir reģistrēts 
1500. sniegtais pakalpojums. 
Kopš darbības uzsākšanas pa-
kalpojumu daudzums ik gadu ir 
pieaudzis. Šobrīd iedzīvotājiem 
nav jādodas uz iestādēm lielākās 
pilsētās, bet pakalpojumus var 
saņemt tepat, Cesvainē. Priecāja-
mies, ka arvien pieaug apmeklētā-
ju un sniegto pakalpojumu skaits, 
jo tas apliecina, ka klientu centri 
ir nozīmīgi.

Atgādinām, ka, dodoties uz 

klientu centru, līdzi jāņem perso-
nu apliecinošs dokuments – pase 
vai personas apliecība (eID). Ja 
plāno izmantot elektroniskos 
pakalpojumus, līdzi jāņem per-
sonas apliecība (eID), kurā ir 
aktivizēts e-paraksts, taču atse-
višķu e-pakalpojumu saņemšanai 
pietiks ar internetbankas pieejas 
kodiem. Ja plānots pieteikt pa-
kalpojumus klātienē, tad atka-
rībā no pakalpojuma specifikas 
var būt nepieciešami papildu do-
kumenti, tāpēc iesakām vispirms 
iepazīties ar izvēlētā pakalpoju-
ma aprakstu.

Cesvaines VPVKAC darbinie-
cēm vēlam izturību, darbaspa-
ru un dzīvesprieku, darbojoties 
klientu centrā!

Linda Vanaga
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„Cesvaines grāmata, IV” ceļā pie mums

Rudenīgas pārdomas 3. novembrī

Vēl pēdējie darbi tipogrāfijā, 
grāmatu iepakošana un atvešana, 

vēl dažas rūpes visiem, kas iesais-
tīti svētku sagatavošanā… un tad 

jau svētki klāt! Latvijai – 100. Bet 
Latvija sākas ar katru no mums, ar 
mūsu sirdsdarbiem, mūsu veltēm 
līdzcilvēkiem, savām mājām, sa-
vam novadam. Cesvainei šogad dā-
vinām jau ceturto lielo „Cesvaines 
grāmatu” – izdevumu par novada 
vēsturi, notikumiem, cilvēkiem. 
Šīs dāvanas sagatavošanā piedalījās 
vairāk nekā 300 cilvēku: tagadējie 
un kādreizējie cesvainieši un viņu 
pēcteči, kuri dzīvo tepat, Cesvai-
nē, un citur Latvijā, kā arī dažādās 
vietās Eiropā, Amerikā un Austrā-
lijā. Katrs lielajā dāvanā ieguldīja 
to, ar ko pats ir bagāts, – pētījumus, 
stāstus, fotogrāfijas, faktus, naudu, 
darbu, laiku, idejas utt. Paldies ik-
katram par dalīšanos!

„Cesvaines grāmatai” ir lieliski 
atbalstītāji. Ja šai domai neticētu, 
tad tādu darbu nevarētu paveikt. 
Atbalsts nozīmē arī to, ka šis izde-
vums ir ļoti gaidīts un vajadzīgs. 
Sponsors mums joprojām ir viens – 
SIA „CMB”, ko vada Artis Dzirka-
lis, savukārt ziedojumos līdz 9. no-
vembra rītam bija savākti 11 550,06 
eiro, kas ir pilnīgi pietiekami visu 
tipogrāfijas pakalpojumu apmaksai, 
kā arī daļēji sedz maketēšanas un 
datorgrafikas izdevumus. Paldies 
par ziedojumiem tiem, kuri atsau-
kušies kopš iepriekšējās publikā-
cijas, – Ilzei Baierei, Jurim Mar-
kausam, nodibinājumam „Skrides 
fonds” (vadītājs Andris Skride; jau 

atkārtoti!), Kasparam Boroduško, 
Cesvaines PII „Brīnumzeme” dar-
biniekiem, Aveniņu ģimenei, Ernes-
tam Vizulim, Aivaram Šmithenam 
(ASV), Jurim Lazovskim (Kanāda), 
Aināram Kanaviņam un četriem 
anonīmiem (grāmatas redakcijai 
zināmiem) ziedotājiem! Paldies 
Cesvaines pūtēju orķestrim – kon-
certballē „Orķestris „Cesvaines grā-
matai”” tika savākti 218,17 eiro! Tā 
bija jauna pieredze, kurā divas bied-
rības sabiedriskā labuma, kopīga 
mērķa labā mēģināja sadarboties ar 
pašvaldību. Ir pieteikušies vēl vai-
rāki ziedotāji, tā ka kopā ar sponso-
ra un grāmatas iepriekšpārdošanas 
naudu visus izdevumus varēsim 
segt. No ziedotāju aktivitātes būs 
atkarīgs tas, vai izpildīsim maksi-
mālo šā projekta programmu, – vai 
varēsim izmaksāt balvu vai iespēju 
stipendiju čaklākajiem pētniekiem, 
kuri ir nesavtīgi strādājuši, lai pa-
pildus savām atmiņām vai savas 
dzimtas stāstiem pierakstītu citu at-
miņas, izpētītu plašākas tēmas, kas 
nozīmīgas daudziem.

Lūdzam ziedot, maksājot skaidrā 
naudā un pretī saņemot stingrās uz-
skaites kvīti vai pārskaitot uz bankas 
kontu! (Nemaksājiet kuram katram, 
kurš piedāvājas vākt ziedojumus!)

Rekvizīti pārskaitījumam: Ces-
vaines kultūras veicināšanas biedrī-
ba (CKVB), reģ. Nr. 50008030931, 
AS „SEB banka”, konts 

Vakarā radās doma par manu labi 
pavadīto dienu 3. novembrī pastās-
tīt arī citiem. Ja nekas nesaista no 
manis teiktā, tad lai vismaz pasmai-
da. Šajā dienā, pateicoties manu 
draudzeņu atsaucībai, apmeklēju 
senioru konferenci Madonā. Tā 
deva man jaunas ierosmes un spē-
ku priecāties par dzirdēto, redzēto, 
satiktajiem cilvēkiem, dzīvi un ļoti 
pārdomātām lekcijām. Neviļus at-
cerējos Kornēlijas dzejas rindas:

„Man pieder šodiena,
tāpēc ik mirkli svinu,
pat jausmas nav,
ko līdzi nest var rīts,
un tāpēc pretimnācēju ikvienu
ar līksmu smaidu cenšos apvel-

tīt.”
Konferencē pirmās lekcijas 

tēma – „Tava mugura un veselība”, 
par to informēja ārste Inese Irbe. 
Viņas teiktais uzspodrināja zināša-
nas par muguras anatomisko uzbūvi 
un tās lomu pārējo cilvēka orgānu 
darbībā. Uzzināju par tikšanos ar 
profesoru Danilānu 24. novembrī 
Vestienā, pieteikšanās pa tālruni 
26782385 (Ināra). Visu konferences 
gaitu ļoti atraktīvi vadīja Viktors 
Leimanis.

Kā parasti, ar jaunu spēku un ener-
ģiju pārsteidza Inese Ziņģīte. Kaut 
gan viņas klātbūtni esmu baudīju-
si reizes trīs, fascinēja tas, ka viņa 
prot nenovecot un ir tikpat atraktīva 
kā pirms gadiem desmit. Tiesa gan, 
vingrojumu manipulācijās ir nācis 
kaut kas klāt, bet ļoti noderīgs mums 
ikvienam, ja tikai ir vēlēšanās, griba 
un raksturs to darīt savā labā: klāt ir 
nācis elpošanas vingrojumu kom-
plekss; garoziņu graušana, lai akti-
vētu kuņģa sulas izdalīšanos barības 
pilnvērtīgai pārstrādei; kā parasti, 
rāpošana un rīvēšanās ar linu dvie-
līti. Bija arī labi padomi vīriešiem, 

lai izvairītos no prostatas nelaimēm. 
Jāsaka gan, ka sudrabaino sieviešu 
galviņu konferencē bija krietni vai-
rāk nekā vīriešu…

Ļoti saistoša bija psihoterapeites 
Ivandas Šūpolnieces lekcija „Stress 
un atbildība būt laimīgam”. Izrādās, 
strādājot ar sevi var panākt krietni 
daudz, lai būtu laimīgs pats un va-
rētu padarīt laimīgus tos, kas tev ir 
blakus. Man ļoti patika viņas ieteik-
tais vingrinājums cīņai ar stresu – lai 
vairotu līdzsvaru savā ķermenī: sa-
sprindzini visus iespējamos ķerme-
ņa muskuļus (ieskaitot mīmiku) uz 
5–10 sekundēm un strauji atslābini; 
darīt to vairākkārt. Stresa situācijās 
ieslēdz savu prātu, ik mirkli izbau-
dot to ar visām maņām. Centies būt 
savas dzīves vērotājs. Pats taču vari 
piešķirt savai dzīvei krāsainību un 
radīt savu vērtību sistēmu. Un pats 
galvenais – lai mēs varētu būt atbil-
dīgi par savu labsajūtu. Pati to esmu 
izbaudījusi uz savas ādas, un man 
pagaidām nekad nav bijis garlaicīgi, 
man ir labas attiecības ar tiem cil-
vēkiem, ar kuriem vēlos būt kopā, 
un man ir brīnišķīgi draugi, labi 
satieku ar bērniem, priecājos par 
mazbērniem un saviem astoņiem 
mazmazbērniem.

Pēdējā lekcija par mūsu gadsimta 
nelaimi – vēzi. To lasīja onkoloģe 
profesore Dace Baltiņa. Viņa tei-
ca, ka vēzis vēl nav spriedums, bet 
gan izaicinājums. Ir taču ļoti dažā-
di, mēs arī esam dažādi. Es arī jau 
18 gadus dzīvoju pēc ārstēšanās 
manipulācijām. Lektore mācīja arī, 
kā novērot sevi un novērtēt iespēja-
mo saslimšanu un kur griezties šau-
bu gadījumā. Es ļoti ceru, ka daudzi 
no jums jau zina par zaļo koridoru 
savas veselības pārbaudei. Daudzas 
mūsu nelaimes sākas mūsu galvā. 
Ir cilvēki, kas neapjēdz, ka ar savu 
uzvedību grauj otra cilvēka veselī-
bu. Pieļauju, ka bieži vien tas ir no 
apzinātas bezkaunības, bet vairāk 
no muļķības, varas un slavas kāres, 
pārgudrības, nerēķināšanās ar ci-
tiem. Cilvēkam jāmācās visu mūžu, 
un es to daru vēl tagad. Jau sen sāku 
mācīties izmest no galvas visas in-
des un lieko, kas traucē baudīt un 
svinēt katru dienu, bet pats galve-
nais, ko gribēju teikt, – jebkurš no 
mums var konsultēties ar cienīto 
profesori, meklējot viņu Rīgā, Pa-
tversmes ielā 23, vai piezvanot pa 
tālruni 67889000. Ja ir ģimenes 
ārsta norīkojums, tad jāmaksā tikai 
pacienta nodeva.

Konferences laikā pārdomāju arī 
Cesvaines senioru tikšanos ar so-
ciālā dienesta vadītāju Dainu Mar-
kevicu un pansionāta pārvaldnieku 
Juri Rozenbergu 30. oktobrī. Ne-
bija sevišķi daudz ieinteresēto, to-
mēr labi, ka bija. Dainai radās laba 
doma pie dienesta veidot dienas 
centru, kur cilvēki gados un arī jau-
nieši, ja ir vēlme, varētu pulcēties, 
tikties, klausīties un sarunāties par 
dažādiem jautājumiem. Tā kā ko-
munikācija ar citiem cilvēkiem var 
motivēt dzīvespriekam, darbošanās 
priekam, doma ir apsveicama. Ir 
ideja, ka šādām nodarbībām varētu 
iekārtot atsevišķu telpu. Šīs tikšanās 
reizes mērķis bija uzzināt senioru 
vēlmes. Tās gan izskanēja diezgan 
piesardzīgi, bet domāju, ka ar laiku 
komunicējot tās varētu bagātināties.

Pavīdēja minējumi, ka varētu būt 
interesanti tējas vakari, tikšanās, 
konsultācijas, rokdarbi, gleznošana, 
foto, sarunas par labām grāmatām, 
sadarbība un pieredzes apmaiņa. 
Jā, bija ierosinājums rīkot pat deju 
vakarus, jo deja ir terapeite miesai 
un dvēselei. Man ļoti patika ierosi-
nājums uz nākamo tikšanos sagata-
vot dāvaniņu mūsu mīļās dzimtās 
zemes Latvijas simtgadībai: vai tas 

nebūtu jauki, ja mēs 
nākamajā tikšanās 
reizē 29. novem-
brī atnāktu katrs 
ar savu dāvaniņu? 
Tas varētu būt jeb-
kas – paša darināts 
rokdarbiņš, jauks 
zīmējums, apsvei-
kuma kartīte, labs 
novēlējums, dze-
jolītis, pastāstiņš, 
paša gatavota maltī-
te utt. Tad arī vaja-
dzētu kopā izlemt, 

kā rīkoties tālāk. Mēs gan parasti 
gribam, lai mūsu vietā domā kāds 
cits, bet varbūt pamēģinām katrs 
savu roku un prātu pielikt, lai „lie-
lais darbs uz priekšu tiek”! Rakstu 
sieviešu dzimtē, bet kā derētu uzpu-
rināties un bagātināties arī vīriem, 
lai vieglāk dzīvot! Bija arī nopietns 
ierosinājums veidot biedrību, bet, 
iespējams, neesam vēl nobrieduši 
tam, tādēļ pagaidām aprobežoja-
mies ar nosaukumu „Labo domu 
klubiņš” – tas savulaik radās, at-
balstot Ilzes Līcītes labo darboša-
nos, organizējot čaklo roku darbu 
izstādi Cesvainē.

Šajā rakstā mēģināju restaurēt 
savus 3. novembra piedzīvojumus, 
bet ar to jau viss vēl nebeidzas. Va-
karā, pateicoties draugiem, apmek-
lēju māsu Legzdiņu koncertu Dzel-
zavā. Pēc tik bagātas un trauksmai-
nas dienas man patīk arī šlāgeris. 
Pat ļoti noderēja koncerta vieglums, 
apskaužamā atraktivitāte, latviskais 
šlāgera melodiskums un pa zāli 
plūstošais impulss – baudi dzīvi! 
Ticiet vai ne, mana astoņdesmitas-
toņgadīgā sirds dziedāja un dejoja 
līdzi, pavisam nejūtot gadus, un at-
kal iedomājos par Kornēliju:

„Es Tev domās
aizsūtu sveci,
kuras gaisma brīnumus sēj,
sveci,
kura, kad klāt ir vecums,
atgriezt jaunībā dvēseli spēj.”
Pamēģināsim dzīvot ar prieku un 

to atrast ne tikai lielās lietās, bet arī 
sīkumos! Arī mūsu dzīve taču ir 
brīnumaina dāvana, kura jāizmanto 
labi un daudzveidīgi, mācoties ne-
ļaut tai novirzīties no kursa par la-
bāku rītdienu.

Vēlot labu veselību un priecīgus 
Latvijas svētkus –

Ināra Muižniece

LV20 UNLA 0030 9007 0000 6, 
norāde „Ziedojums „Cesvaines grā-
matai””. Ja vēlaties maksāt skaid-
rā naudā, lūdzam zvanīt Sanitai 
(29432776) vai Veltai (27050236).

Grāmatas iepriekšpārdošanā pie-
dāvājām divās kārtās: pērkot vis-
maz 5 grāmatas, 1. kārtā cena bija 
15 eiro, 2. kārtā – 18 eiro. Šādi ir 
pasūtīts jau vairāk nekā 120 grā-
matu. Iepriekšpārdošana noslēdzas 
15. novembrī.

Grāmatas atvēršanas svēt-
ki Cesvaines vidusskolas aulā – 
17. novembrī plkst. 16.00. Jau no 
plkst. 15.30 darbosies papīra leļļu 
darbnīca, kuru vadīs Agnese Fūrma-
ne – kādreizējā cesvainiete, zīmola 
„Claudia” izveidotāja; varēs apska-
tīt Cesvaines mākslinieku gleznas, 
fotografēties svētku noskaņā. Rīgā 
tiksimies 13. decembrī plkst. 17.30 
tirdzniecības centra „Spice” grā-
matnīcā „Jānis Roze”.

Kontakti informācijai, atsauk-
smēm: tālr. 29432776, e-pasta adre-
se: ckvb@inbox.lv vai sanita.dabo-
lina@inbox.lv; pasta adrese: Sanitai 
Dāboliņai Krasta ielā 3–7 Cesvainē, 
LV-4871.

Mani vēlējumi saskan ar „Ces-
vaines grāmatas” atbalstītāju vēlē-
jumiem: „Saules mūžu Latvijai un 
Cesvainei! Lai izdodas! Gods kal-
pot Cesvainei!”

Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

Pirmajā „Labo domu klubiņa” tikšanās reizē
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„Latvijas skolas soma” Cesvaines vidusskolā

Man ir tīri zobi!

Iepazīstot 
aušanu 

„Ozolkalna 
klētī”

Kā jau iepriekšējā „Cesvaines Ziņu” 
numurā ziņoju, Cesvaines vidusskola ir 
iniciatīvas „Latvijas skolas soma” part-
neris – mūsu skolai Latvijas valsts simt-
gadībā ir dāvināts finansējums, ar kura 
palīdzību var organizēt interesantāku un 
izzinošāku mācību procesu.

10. oktobrī 2. un 3. klases skolēni de-

vās mācību un atpūtas ekskursijā uz Si-
guldu – gleznaino pilsētu Gaujas senlejas 
krastos. Gida pavadībā bērni aplūkoja 
Turaidas pili, arheoloģiskās izpētes gai-
tā atrastos priekšmetus, pilī iekārtotajās 
ekspozīcijās uzzināja interesantus faktus 
par viduslaikiem, bet ekskursijas noslē-
gumā apskatīja Gūtmaņa alu. „Esam prie-

cīgi, ka visi kopā iepazinām tik skaistu un 
vēsturiskiem notikumiem bagātu vietu 
Latvijā!’’ atzīst skolotājas Iveta Āboliņa 
un Ginta Libeka.

9. oktobrī 6. klase kopā ar klases audzi-
nātāju Ingunu Luci un latviešu valodas un 
literatūras skolotāju Selgu Leimani, patei-
coties iniciatīvai „Latvijas skolas soma”, 
devās uz Kārļa Skalbes memoriālo muze-
ju „Saulrietos”. Pirms ekskursijas skolēni 
kopā ar skolotāju Selgu Leimani literatū-
ras stundās iepazina K. Skalbes pasakas 
un dzejoļus. Muzejā skolēni klausījās gi-
des stāstīto un atbildēja uz jautājumiem. 
„„Saulrieti” ir pozitīvu emociju garants, 
un mēs paši kļūstam zinošāki, gudrāki un 
labāki,” saka skolotāja Inguna Luce.

Cesvaines vidusskolas 11., 12., 9.a un 
9.b klases skolēni iniciatīvā „Latvijas 
skolas soma” apmeklēja Madonas novad-
pētniecības un mākslas muzeju, apskatīja 
izstādi „Brīvības cīņas Madonas novadā”, 
Austras Celmiņas tekstilmākslu un Kris-
tīnes Rubenes gleznas. Skolotāja Ina Šul-
ce stāsta, ka skolēni papildināja zināšanas 
vēsturē un ieguva pozitīvas emocijas.

21. novembrī Cesvaines vidusskolā 
viesosies leļļu teātris ar izrādi „Kā zaķīti 
pasargāt”, kas paredzēta 1.–6. klases sko-
lēniem.

Lāsma Markevica,
iniciatīvas „Latvijas skolas soma” 

koordinatore Cesvaines vidusskolā,
autores, Inas Šulces un Ingunas Luces 

fotoGūtmaņa alā

Kārļa Skalbes muzejā „Saulrieti”

Aplūkojot Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzeja izstādes

29. oktobrī Cesvaines pirmskolā „Brī-
numzeme” viesojās kampaņas „Man ir tīri 

Pēc zobu kopšanas nodarbības

Gatavojoties Latvijas simtgadībai – 
stiprinot bērnu radošo iniciatīvu un 
piederības izjūtu Latvijai, 7. novembra 
rītā grupas „Skudriņa” bērni un sko-
lotājas brauca uz Biksēri ciemos pie 
aušanas un rokdarbu darbnīcas „Ozol-
kalna klēts” saimnieces Līgas Kubas. 
Siltā, omulīgā, mājīgi iekārtotā klētī, 
skanot liegai, mierīgai un relaksējošai 
mūzikai, sākās mūsu pasākums. Līga 
bērnus iepazīstināja ar stellēm, pastās-
tīja par dzijas ieguvi un tās izmanto-
šanas iespējām. Katrs bērns no lielās 
krāsaino zīmuļu kastes izvēlējās vienu 
zīmuli un meklēja tam atbilstīgu krāsu 
klēts priekšmetos, lietās – lupatu grīd-
segās, brunčos un dzijas kamolos. Ne 
tikai bērniem, bet arī mums, skolotā-
jām, bija interesanti uzzināt, ka katrai 
krāsai ir sava skaņa, ko bērni ar dažā-
diem mūzikas instrumentiem izskandi-
nāja.

Mierīgais mūzikas pavadījums radīja 
bērnos prieku darboties: no kociņiem 
tika modelētas latvju rakstu zīmes – 
saulīte, aka, jumītis un Māras krusts; 
no trim vai četriem pavedieniem pītas 
krāsainas dzijas pīnītes un tītas saulī-
tes. Visa pasākuma laikā klētī virmoja 
prieks, emocionāls baudījums, harmo-
nija un labizjūta, kas veicināja iesāktos 
darbus pabeigt līdz galam. Bērnu acīs 
mirdzēja prieka dzirkstelītes par savu 
veikumu.

Paldies Līgai par interesanto un izzi-
nošo pasākumu! Radošām idejām ba-
gātus un piepildītus turpmākos gadus!

Sandra Āriņa, Jana Medniece,
grupas „Skudriņa” skolotājas,

autoru foto

 Iepazīstot aušanu Līgas Kubas vadībā

zobi!” varoņi zobiņš Baltiņš un zobgrau-
zis Urķis, lai nostiprinātu zināšanas par 

zobu kopšanas paradumiem. Kampaņas 
ietvaros grupu „Skudriņa”, „Bizmārī-
te” un „Taurenītis” bērni uzzināja, kas ir 
zobgrauzis Urķis, kāpēc no viņa jābaidās, 
kā pareizi jātīra zobi, lai smaids vienmēr 
būtu žilbinoši balts. Bērni kopā ar Bal-
tiņu un Urķi noskaidroja, kuri pārtikas 
produkti ir zobiem nekaitīgi un kurus 
produktus uzturā nevajadzētu lietot ļoti 
bieži.

Pēc nodarbībām bērni vēl ilgi grupās 
apsprieda dzirdēto un redzēto, ikreiz 
pirms pusdienlaika, tīrot zobus, viens ot-
ram pārjautāja: „Vai tu jau desmit reizes 
zobu vēderus notīrīji?” Nodarbības noslē-
gumā katrs bērns saņēma no zobiņa Balti-
ņa jaunu zobu suku un dvielīti. „Tagad es 
kārtīgi rūpēšos par saviem zobiņiem kat-
ru dienu!” tā priecīgi secināja katrs bērns.

Kampaņu organizēja Slimību profilak-
ses un kontroles centrs sadarbībā ar Vese-
lības ministriju.

Sandra Āriņa, Jana Medniece,
grupas „Skudriņa” skolotājas,

autoru foto
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LVRTC par godu 
Latvijas simtgadei 

pacels valsts 
karogu 20 pilsētu 
augstākajos torņos

Laikā no 11. novembra līdz 
18. novembrim Latvijas Valsts 
radio un televīzijas centra torņos 
(LVRTC) visā Latvijā tiks pacelts 
mūsu valsts karogs – LVRTC 
sveiciens valsts iedzīvotājiem 
Latvijas simtgadībā. Tā kā līdz 
šim šajos torņos karogs nav plīvo-
jis, tajos ir izveidoti speciāli ka-
roga masti, kā arī apgaismojums 
diennakts tumšajam laikam.

Valsts karogs svētku laikā plī-
vos vairāk nekā 200 m augsta-
jos Rēzeknes, Daugavpils, Val-
mieras, Cesvaines, Ulbrokas un 
Dundagas torņos, kā arī LVRTC 
torņos Tukumā, Sabilē, Ēdolē, 
Dunalkā, Siguldā, Kuldīgā, Lie-
pājā, Ventspilī, Viļānos, Preiļos, 
Līvānos, Viesītē un Jelgavā.

„Karogi torņos vienlaikus ir 
gan svētku rota, gan atgādinājums 
par LVRTC sakaru infrastruktūras 
nozīmi brīvas informācijas pie-
ejamībā, informācijas sabiedrības 
veidošanā un stiprināšanā, kas ir 
neatņemama demokrātiskas un 
suverēnas valsts pamatvērtība,” 
uzsver LVRTC valdes priekšsē-
dētājs Jānis Bokta.

Šogad, Latvijas neatkarības at-
jaunošanas gadadienā 4. maijā, 
6 × 3 m lielais valsts karogs jau 
tika pacelts Valmierā, Rēzeknē, 
Daugavpilī un Baltijas augstākajā 
punktā – Cesvaines torņa karoga 
mastā. Tā kā 19 Latvijas pilsētu 
televīzijas torņos izveidoti spe-
ciāli karoga masti, arī turpmāk 
valsts svētku reizēs tajos būs ie-
spēja pacelt Latvijas karogu.

Savukārt Rīgas TV un radio 
tornī Zaķusalā, kas ir augstākais 
tornis Eiropas Savienībā, 18. no-
vembrī tiks pacelts gan simtgades 
augstākais, gan simtgades lielā-
kais karogs. Augstākais karogs, 
kas ir tikpat liels kā Daugavpils, 
Rēzeknes, Valmieras un Cesvai-
nes karogs, TV tornī tiks pacelts 
jau astoto reizi. Ja laikapstākļi 
ļaus, plkst. 8.00 no rīta tiks pa-
celts arī unikālais 800 kvadrāt-
metrus lielais karogs. Gandrīz 
divu basketbola laukumu izmē-
ram pielīdzināmo karogu iedzīvo-
tāji varēs aplūkot un fotografēties 
uz tā fona tikai vienu dienu. Svi-
nīgajā simtgades lielākā karoga 
pacelšanā piedalīsies arī Ministru 
prezidents Māris Kučinskis.

Informācija par pasākumiem 
Zaķusalā: ej.uz/tvtornis2018.

Vineta Sprugaine,
LVRTC Korporatīvās 

komunikācijas daļas vadītāja

Norisinājušās velofotoorientēšanās sacensības
20. oktobrī Cesvainē notika 

velofotoorientēšanās pasākums, 
kas šoreiz diemžēl pulcēja nelielu 

skaitu dalībnieku. Tomēr drosmī-
gākos nebiedēja nedz rīta dzes-
trums, nedz ikdienas steigā nepa-

Orientēšanās dalībnieki

dalījās arī dalībnieki no Madonas 
novada.

Velofotoorientēšanās sacensī-
bas notika divās grupās: draugu 
komandas un ģimenes komandas. 
Galvenais sacensību mērķis bija 
Cesvaines pilsētas teritorijas robe-
žās 1,5 stundu laikā atrast 7 kon-
trolpunktus. Neierasti, jo iepriek-
šējās sacensībās tā nebija, tika 
piedāvāti trīs papilduzdevumi, kas 
dalībniekiem sagādāja vispozitī-
vākās emocijas, īpaši uzdevums 
nofotografēties ar kādu no pašrei-
zējiem Cesvaines novada domes 
deputātiem.

Paldies visām komandām par 
dalību, paldies atbalstītājiem! Ie-
saku visiem nebaidīties, būt dro-
šākiem un pārliecinātākiem par 
sevi, piedalīties velofotoorien-
tēšanās sacensībās pavasarī. Tas 
ir veids, kā lieliski pavadīt dienu 
gan ģimenes, gan draugu lokā.

Pasākums organizēts Eiropas 
Sociālā fonda projektā „Veselai 
un laimīgai ģimenei Cesvaines 
novadā”.

Jana Medniece,
projekta koordinatore,

foto no autores personiskā 
arhīva

Lāčplēša diena Cesvainē
Turpinājums no 1. lpp.
Par ikgadēju tradīciju ir izveido-

jies brauciens uz brīvības cīnītāju 
atdusas vietām Cesvaines novada 
kapos. Braucienā dodas Cesvai-
nes novada domes priekšsēdētājs 

Vilnis Špats, vidusskolas skolēni, 
skolotāji un direktors. V. Špats 
skolēnus iepazīstināja ar skumjām 
mūsu tautas vēstures lappusēm, 
lai jaunieši būtu informēti, kādēļ 
svinama Lāčplēša diena un kas ir 

manītās vietas, objekti Cesvaines 
novadā. Prieks, ka pasākumā opti-
misma pilni ģimeņu komandā pie-

šie karotāji, kuru piemiņu godi-
nām, ierodieties viņu atdusas vie-
tās un noliekot ziedus un svecītes.

Šogad brauciens noslēdzās 

Kraukļu bibliotēkas zālē, kur pēc 
mežabrāļu pieminekļa apmeklēju-
ma visiem bija iespēja sildīties ar 
siltu tēju, pīrādziņiem, kā arī ap-
skatīt Kraukļu skolas ekspozīciju 
un izstādi lielajā zālē.

11. novembra pievakarē skvē-
ru piepildīja uguns liesmiņas un 
patriotiskas melodijas. Kā uzru-
nā klātesošajiem uzsvēra domes 
priekšsēdētājs Vilnis Špats, ir 
svarīgi atcerēties un pieminēt tos, 
kuri krituši brīvības cīņās, kā arī 
tos, kuri cīnījušies un gājuši bojā 
arī citās kaujās līdz pat mūsdie-
nām.

Pie krūtīm piespraustas sar-
kanbaltsarkanās lentītes, mirdzo-
šās uguns liesmiņas un skanīgās 
dziesmas radīja dziļi patriotiskas 
izjūtas ikviena lāpu gājiena dalīb-
nieka sirdī. Lāčplēša dienas pieva-
karē visapkārt valdīja latviskums, 
patriotisms un kopības izjūta, ne-
steidzīgi sildoties pie degošo blu-
ķīšu liesmām un siltas tējas.

Saules mūžu Latvijai!

Linda Vanaga,
autores foto
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Nākamais 
„Cesvaines Ziņu” numurs 

iznāks 
2018. gada 13. decembrī

Zemessardzei izveidots vienotais pieteikšanās 
tālruņa numurs – 1811Automašīnas 

„VW 
Transporter” 

izsole

Informācija

Apsveikumi

Līdzjūtības

Afiša

Informējam, ka kultūras pasā-
kumos tiks fotografēts un (vai) 
filmēts. Lai sniegtu informāciju 
iedzīvotājiem un nodrošinātu paš-
valdības iestāžu darbības caurska-
tāmību, informācija par pasākumu 
kopā ar vizuālo materiālu var tikt 
izmantota publicitātes nolūkiem. 
Atrodoties pasākumā, jūs aplieci-
nāt, ka esat informēts, ka varat tikt 
iekļauts audio vai vizuālajā mate-
riālā.

Lai vienkāršotu pieteikšanos die-
nestam Zemessardzē un veicinātu 
atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem, 
darbu sācis Zemessardzes vienotais 
diennakts tālruņa numurs 1811.

„Mēs apzināmies, ka ne vienmēr 
iedzīvotājiem ir iespēja atbraukt 
līdz tuvākajam Zemessardzes ba-
taljonam, lai iegūtu sev interesējošo 
informāciju par dienestu Zemes-
sardzē un uzreiz saņemtu atbildes. 

Vienota pieteikšanās tālruņa līnijas 
izveide ir lieliska iespēja efektīvi 
sniegt informāciju Latvijas pilso-
ņiem, kuri vēlas dot savu piene-
sumu mūsu valsts aizsardzībā,” ar 
gandarījumu uzsver Zemessardzes 
komandieris brigādes ģenerālis Ai-
nārs Ozoliņš. „Mums ir, ko piedāvāt 
ikvienam Latvijas pilsonim neatka-
rīgi no dzīvesvietas un līdzšinējās 
pieredzes, tāpēc aicinām Latvijas 

pilsoņus aktīvi izmantot šo iespēju, 
zvanīt un gūt izsmeļošu informāciju 
par iespējām, ko piedāvā Zemessar-
dze.”

Zemessardze ir lielākā Nacionālo 
bruņoto spēku struktūra un terito-
riālās aizsardzības pamats. Zemes-
sardzē uzņem Latvijas pilsoņus, 
kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, 
bet nav vecāki par 55 gadiem. In-
formācija par prasībām uzņemšanai 
Zemessardzē ir atrodama Zemes-
sardzes mājaslapas www.zs.mil.lv 
sadaļā „Prasības uzņemšanai Ze-
messardzē”.

Zemessardze dod iespēju Latvijas 
pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai 
valstij, rūpējoties par tās drošību un 
aizsardzību. Zemessardze ir izaici-
nājums ikvienam pilnveidot sevi, 
iegūstot jaunas zināšanas, organi-
zēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku, 
iepazīstot jaunus draugus un domu-
biedrus, veicināt savas pašapziņas 
izaugsmi, kopīgi darbojoties vieno-
tā komandā Latvijā un ārvalstīs.

Pārliecība par tautas pašaizsar-
dzības organizācijas nepieciešamī-
bu radās 1991. gada barikāžu die-
nās. Šo gadu laikā Zemessardze ir 
izveidojusies par skaitliski lielāko 
Nacionālo bruņoto spēku struktū-
ru un valsts aizsardzības pamatu. 
Zemessardze dod iespēju Latvijas 
Republikas pilsoņiem brīvprātīgi 
kalpot savai valstij, rūpējoties par 
tās drošību.

Uzzini vairāk par pieteikšanos 
Zemessardzē!

Zvani: 1811
Raksti: esizemessargs@mil.lv
Ieskaties: www.zs.mil.lv

Sandra Brāle,
majore, Aizsardzības ministrijas

Militāri publisko attiecību 
departamenta

Preses nodaļas pārstāve

Kurš izdomāja gadus skaitīt?
Tie nāk un iet, kā pašiem tīk.
Tu sen jau iemācījies smaidīt
Un dziedot vieglus soļus mīt.
Nav daļas gadiem it nekādas
Par to, ja līksmi dziedi tu
Vai skumja tava melodija
Ar balsi nedaudz aizlauztu.
Tās visas – tavas dzīves daļa
Kā rīts un vakars, ausma, riets,
Tas nebeidzamais laika skrē-
jiens,
Ko neskaiti, bet līdzi tiec!

Irisa Puidze

Sirsnīgi sveicam Valdu Bušu 
un Paulīni Štrombergu 

skaistajā jubilejā!
Lai dzīvesprieks, veselība un 

laba oma katrai dienai!

Pirmskolas „Brīnumzeme” 
kolektīvs

Es būšu visur…
Kā rasa ziedos,
Kā smarža kokos,
Kā vēsma baltās ābelēs.
 Andrejs Eglītis

Izsakām patiesu līdzjūtību 
skolotājai Sarmītei Lukšai, 

mātei aizejot mūžībā.

Audzināmās klases 
absolventi

Cesvaines novada domes ie-
stāde Cesvaines vidusskola mu-
tiskā izsolē ar augšupejošu soli 
pārdod automašīnu „VW Trans-
porter”, valsts reģistrācijas nu-
murs JF3778.

Automašīnas nosacītā cena – 
765 euro.

Izsoles dalības maksa 20 euro 
un nodrošinājuma nauda 10 % 
apmērā no automašīnas no-
sacītās cenas līdz izsoles sā-
kumam iemaksājama Ces-
vaines novada domes kontā 
Nr. LV47 UNLA 0030 9001 
3071 2 AS „SEB banka”.

Iepazīties ar izsoles noteiku-
miem var mājaslapā www.ces-
vaine.lv vai Cesvaines novada 
domē pirmdienās, otrdienās, 
ceturtdienās plkst. 9.00–13.00 
un 14.00–17.00; tālrunis – 
28382616.

Par objekta apskati interesē-
ties pa tālruni: 28382616.

Samaksa par izsoles objektu – 
nedēļas laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018. gada 
30. novembrī plkst. 11.00 do-
mes zālē Pils ielā 1A Cesvainē 
Cesvaines novadā.

Nepalikt vienam, dzīvot aktīvi un priecīgi arī senioru vecumā!
Mīļi aicināti visi darboties gribošie Cesvaines novada iedzīvotāji uz otro tikšanos 

Cesvaines sociālajā dienestā 29. novembrī plkst. 15.00. Priecēsim sirdis ar pašu dari-
nātiem rokdarbiem, ieklausīsimies Laimas padomos par to, kā ilgāk saglabāt acu skaid-
rību.

Ja arī Tu vēlies savu ikdienu padarīt aktīvāku, smaidīgāku un daudzpusīgāku – nāc, 
pievienojies, pat ja vēl neesi seniors!

Decembra pirmajā pusē 
gaidāmie pasākumi

* 7. decembrī Cesvaines 
Ziemassvētku eglītes iedegšana 

pie domes
* 8. decembrī amatierteātru 

skate
Pasākumu norises laiks un 

saturs tiks precizēts!

No 2018. gada 5. novembra līdz 
30. decembrim Kraukļu bibliotē-
kas sarīkojumu zālē ir apskatāma 
biedrības „Sarkaņu pagasta kul-
tūrmantojums” īstenotā projekta 
„Sarkaņu pagasta daba stāsta” 
izstāde.

Izstādi iespējams apskatīt:
darbdienās plkst. 9.00–17.00;
sestdienās plkst. 9.00–14.00;
svētdiena, pirmdiena – brīva.
Gatavojoties Latvijas simtgadībai 

un vēloties aktualizēt un popularizēt 
Sarkaņu pagasta ainaviskās vērtī-
bas, biedrība „Sarkaņu pagasta kul-
tūrmantojums” pērn īstenoja Mado-
nas novada nevalstisko organizāciju 
projektu konkursā atbalstīto projek-
tu „Sarkaņu pagasta daba stāsta”.

Projekta dalībnieki apguva jau-
nas prasmes un zināšanas, ielūkojās 
Sarkaņu pagasta ainavās radoši un 
no neierastāka skatpunkta. Astoņās 
nodarbībās, kuras notika sestdienās, 
projekta dalībnieki Ilzes Pliskas va-

Izstāde Kraukļu bibliotēkā

dībā, radoši izmantojot Ingas Sudā-
res-Špunes fotogrāfijas ar Sarkaņu 
pagasta dabasskatiem, apguva dažā-
das tekstilmozaīkas tehnikas. Četras 
no šīm fotogrāfijām tika nosūtītas 
uzņēmumam „Latvijas pasts” past-

marku izgatavošanai.
Šobrīd izstādē apskatāma daļa no 

projektā tapušajiem tekstildarbiem. 
Darbi veidoti vitrāžas un pizza teh-
nikā. Tekstilmozaīkas darbi saistās 
ar fantāziju un ļoti rūpīgu darbu.


