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Noslēgta vienošanās par projekta „Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanu
5. oktobrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Alūksnes novada
pašvaldība ir parakstījusi vienošanos par projekta „Gaismas ceļš caur
gadsimtiem” (Nr. 5.5.1.0/17/I/001)
īstenošanu. Kultūras mantojuma attīstības gaismas ceļā ir apvienojušās trīs pašvaldības – Alūksnes novada pašvaldība, Cesvaines novada
dome, Gulbenes novada dome – un
Smiltenes evaņģēliski luteriskā
draudze, kas, izmantojot kultūras
un dabas mantojumu, apvienojot to
vienotā piedāvājumā, radot vienotu
stāstu un akcentējot vietējo kopienu tradīcijas, zināšanas un prasmes,
ir izveidojušas kompleksu pakalpojuma piedāvājumu „Gaismas ceļš
caur gadsimtiem”.
Projekta mērķis ir atjaunot un attīstīt septiņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus – Alūksnes
pilsdrupu dienvidu torni, paviljonu
rotondu, mauzoleju, Alūksnes stacijas bagāžas šķūni Alūksnes novadā,
Cesvaines pili Cesvaines novadā,
Stāmerienas pili Gulbenes novadā
un Smiltenes evaņģēliski luterisko

Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats ar PS „A. A. & būvkompānijas”
valdes locekli Arvīdu Apfelbaumu paraksta līgumu par
Cesvaines pils jumta rekonstrukciju
baznīcu Smiltenes novadā –, saglabājot objektu kultūrvēsturisko vērtību, izmantojot to sociālekonomisko potenciālu, piedāvājot jaunus un
inovatīvus pakalpojumus to pilnvērtīgai funkcionēšanai, tādējādi
radot kvalitatīvas un daudzveidīgas
kultūrvides pieejamību, kas veicinās vietējās kopienas konkurētspēju, reģiona ekonomisko attīstību,

piesaistīs tūristus, radīs interesi par
vēsturi, lepnumu par vietējo kultūru un tradīcijām.
Sadarbības projekta rezultātā ieguldījumi tiks veikti jau pastāvošos tūrisma objektos un saistītajā
infrastruktūrā; tie ir valsts nozīmes
kultūras pieminekļi un projektā
iesaistīto pašvaldību attīstības programmās norādīti kā kultūras man-

tojuma objekti, kuru attīstībai ir
lielākā potenciālā ietekme uz reģionālās attīstības, vietējās izaugsmes,
komercdarbības, nodarbinātības un
izaugsmes veicināšanu. Atjaunotajos objektos tiks radīts komplekss
piedāvājums, kas nodrošinās atraktīvu, kvalitatīvu un ceļotāju interesēm saistošu tūrisma piedzīvojumu, tādējādi piesaistot attīstāmajai
teritorijai vietējos un ārvalstu tūristus un palielinot tūristu uzturēšanās
laiku Latvijā.
Projekta kopējās izmaksas ir
4 231 668,41 EUR, tajā skaitā ERAF
līdzfinansējums – 1 878 000 EUR,
attiecināmais pašvaldību budžeta
finansējums – 217 488,98 EUR,
valsts budžeta dotācijas pašvaldībām – 89 066,90 EUR,
privātās
attiecināmās
izmaksas – 24 855,88 EUR, pašvaldību
un draudzes līdzfinansējums –
2 022 256,65 EUR.
Cesvaines novada dome, būdama
projekta partneris, veiks Cesvaines
pils centrālās daļas jumta atjaunošanu, kā arī izveidos ekspozīciju

„Cesvaines pils atdzimšana laika
posmā no 2002. līdz 2018. gadam” un noorganizēs radošo darbnīcu „Šķiedru māksla”. Kopējā
šīm aktivitātēm plānotā summa ir
1 129 655 EUR, no tiem plānotais
ERAF finansējums – 750 000 EUR.
Pārējās izmaksas tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
10. oktobrī ar PS „A. A. & būvkompānijas” tika noslēgts būvuzņēmuma līgums par 981 204,90 EUR
(bez PVN). Pilnsabiedrība ir apņēmusies rekonstruēt Cesvaines pils
centrālās daļas jumtu, par atbildīgo darbu vadītāju norīkojusi Juri
Jakunovu, bet restaurācijas darbu
vadību un uzraudzību veiks Valdis
Jānis Platais. Projekta aktivitātes
tiek plānots pabeigt līdz 2018. gada
beigām.
Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes
projektu vadītāja,
Lindas Vanagas foto

Izskanējis labdarības koncerts Cesvaines pils atjaunošanai
23. septembra pēcpusdienā Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā pulcējās mūzikas cienītāji un pils
atjaunošanas atbalstītāji. Koncertā
piedalījās vairāk nekā 85 mūziķi no
visas Latvijas, apvienojoties kopīgā
projektā ar devīzi „Lai top!”. Koncerta simbols ir koks ar saknēm – kā
apliecinājums tam, ka ikviens atbalstītājs dod spēku augt, attīstīties
un, protams, atdzimt Vidzemes pērlei – unikālajai Cesvaines pilij.
Cesvaines pils celta eklektikas
stilā un uzskatāma par spožāko šā
stila paraugu Latvijā. Pils ir Latvijas
kultūras mantojuma izcila bagātība,
kas vienīgā no visām Baltijas pilīm
iekļauta G. Baranovska 19. gadsimta otrās puses arhitektūras enciklopēdijā. Kā zināms, Cesvaines
pils 2002. gada decembrī pamatīgi
cieta ugunsgrēkā, kurš iznīcināja
jumtu, stāvu pārsegumus, bojājot

arī lielu daļu 1. stāva griestu gleznojumu un atstājot paliekošas pēdas
pilī kopumā. Šobrīd ir veikti vairāki
nozīmīgi atjaunošanas darbi, kā arī
izstrādes procesā ir vairāki projekti. Oktobra otrajā pusē ir paredzēts
slēgt pili apmeklētājiem un sākt
jumta atjaunošanas darbus.
Līdz šim pilī ir veikti arī ievērojami iekštelpu restaurācijas un atjaunošanas darbi: parketu atjaunošana,
lielo kāpņu un velves remonts, apjomīga logu un durvju restaurācija,
visu četru terašu unikālo griestu
gleznojumu konservācija, medību
telpas gleznojumu konservācija.
Ceļš jau ir iesākts, atliek vien turpināt pa to iet.
„Neparastums un augsta izpildījuma meistarība Cesvaines pilī ir
jau nodrošinājusi paliekošu vietu
kultūras mantojumā un cilvēku izziņas gribā. Taču sapratne vēl ir jā-

Uzstājas jauktais koris „Burtnieks” Egila Lipšāna vadībā

apvieno ar praktisku rīcību,” atzīst
Dr. habil. art. Ojārs Spārītis.
Labdarības koncertu iesāka pasākuma vadītājs – dziedātājs Valters
Frīdenbergs, sirsnīgi izpildot dziesmu „Sirds ir kā tilts”. Simboliski
arī šis koncerts bija tilts starp klausītājiem un pili, kas „aizved mūs
tur, kur fejas bur tavu vēlēšanos”.
Katram no klātesošajiem šī vēlēšanās ir uzburta: no jauna redzēt, kā
uzmirdz šī pērle – greznā pils. Koncerta laikā ik izdziedātā nots baznīcā ieskanējās kā kopēja lūgšana
un, labu domu pavadīta, palīdzēja
stilizētajā koncerta simbolā kokā
ik lapai uzplaukt un vismazākajai
saknītei attīstīties, lai īstenotos kopīgais sapnis.
Ziedojumos šajā koncertā tika
savākti 645 eiro, kas tiks izlietoti
konkrētam mērķim – Cesvaines pils
mūziķu telpas restaurācijai.

Koncertā Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā izskanēja
17., 18., 19. gadsimta mūzika Madonas pūtēju orķestra izpildījumā –
senās tēmas mūsdienu aranžējumā.
Madonas pūtēju orķestris ir vairāku konkursu laureāts, un tā augsti
profesionālais izpildījums koncerta
laikā apliecināja patiesu mīlestību
pret Cesvaines pili. Kā koncerta laikā stāstīja paši orķestra dalībnieki,
Cesvaine viņiem ir nozīmīga, jo ne
vienu vien reizi orķestris koncertējot ir viesojies Cesvainē, turklāt orķestrī jau ilgus gadus spēlē vairāki
cesvainieši.
Ar skanīgām balsīm baznīcu piepildīja Latvijas izdevniecību jauktais koris „Burtnieks” un tā mākslinieciskais vadītājs Egils Lipšāns,
kuram ar Cesvaini ir īpaša saikne –
viņš te kādreiz ir strādājis. Koncertā
izskanēja 19. un 20. gadsimta koru

Klausītājus priecē Madonas pūtēju orķestris Andreja Cepīša vadībā

Cesvaines Ziņas

Pasākuma vadītājs – Valters
Frīdenbergs
mūzika, bet kā īpaša lūgšana tika
atskaņota viena no latviešu kora
mūzikas pērlēm – Jāzepa Vītola
„Karaļmeita”. Šī kompozīcija skanēja arī 1926. gadā Cesvaines pils
pagalmā novada dziesmu svētku
koncertā virsdiriģenta Teodora Reitera vadībā.
Baznīca koncerta laikā piepildījās
ar maģiskām mūzikas instrumentu skaņām un dzidrām, patiesas
mīlestības piepildītām balsīm, kas
atbalsojās ikvienā baznīcas velvē
un vistālākajā stūrītī. Ikviena koncertā izdziedātā un izspēlētā nots,
iedomātā vēlēšanās ir kā sakne un
uzplaukusi lapa koncerta kokā, lai
taptu par kopējā sapņa īstenojumu.
Paldies visiem, kuri atbalstīja ar
ziedojumiem, un paldies māksliniekiem, kuri izdziedāja un izspēlēja
kopējo lūgšanu – lai top!
Linda Vanaga,
autores un Jāņa Dziļuma foto
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2017. gada
5. oktobra domes
ārkārtas sēdē

* Piekrita, ka tiek pagarināts
līguma „Sporta zāles Cesvainē,
Madonas ielā 1, būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” darbu izpildes termiņš līdz
2017. gada 30. novembrim.

Paziņojums par
Cesvaines
novada attīstības
programmas
1. redakcijas
sabiedrisko
apspriešanu
Pamatojoties uz Cesvaines novada domes 2017. gada 28. septembra domes sēdes lēmumu
„Par Cesvaines novada attīstības      
programmas 2019.–2026. gadam
1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu” (prot. Nr. 19, 4. §), sabiedriskajai apspriešanai tiek nodoti
šādi Cesvaines novada attīstības
programmas 1. redakcijas materiāli:
• Cesvaines novada pašreizējās
situācijas apraksts un analīze;
• Cesvaines novada attīstības
programma 2019.–2026. gadam.
Aicinām Cesvaines novada iedzīvotājus, uzņēmējus, dažādu
nozaru un nevalstisko organizāciju pārstāvjus iesaistīties attīstības
programmas publiskajā apspriešanā, kas ilgs no 2017. gada 18. oktobra līdz 2017. gada 19. novembrim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 8. novembrī
plkst. 14.30 Cesvaines novada domes mazajā zālē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā.
Visi interesenti Cesvaines novada attīstības programmas 1. redakcijas materiālus sabiedriskās
apspriešanas laikā var iepazīt
Cesvaines novada domes ēkas
1. stāvā, klientu apkalpošanas
centrā, darbdienās no plkst. 8.00
līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00,
kā arī Cesvaines novada domes
mājaslapas www.cesvaine.lv sadaļas „Pašvaldība” apakšsadaļā „Sabiedrības līdzdalība” ►︎ „Publiskā
apspriešana”.
Komentārus un priekšlikumus
par attīstības programmas 1. redakciju līdz 2017. gada 19. novembrim aicinām iesniegt rakstiski
Cesvaines novada domē – 1. stāvā,
klientu apkalpošanas centrā; sūtot
pa pastu uz adresi: Cesvaines novada dome, Pils iela 1A, Cesvaine,
Cesvaines novads, LV-4871; sūtot
elektroniski uz adresi: dome@cesvaine.lv. Iesniedzot priekšlikumus,
fiziskām personām ir jānorāda
vārds, uzvārds, personas kods un
dzīvesvietas adrese, juridiskām
personām – nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.
Rūta Putniņa,
teritorijas plānotāja
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2017. gada 28. septembra domes sēdē
* Grozīja Cesvaines novada attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu.
* Apstiprināja Cesvaines novada attīstības programmas 2019.–2026. gadam 1. redakciju kā pamatu galaredakcijas izstrādei, ietverot Cesvaines
novada pašreizējās situācijas aprakstu
un analīzi, kā arī Cesvaines novada
attīstības programmu 2019.–2026. gadam.
* Noteica Cesvaines novada attīstības programmas 2019.–2026. gadam
1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas posmu – 30 dienu pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Stars”
2017. gada oktobrī.
* Uzdeva attīstības programmas izstrādes vadītājai teritorijas plānotājai
Rūtai Putniņai sagatavot paziņojumu
par attīstības programmas 2019.–
2026. gadam 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu, norādot sabiedriskās
apspriešanas sanāksmes norises vietu,
datumu un laiku.
* Izdeva saistošos noteikumus
Nr. 17 „Grozījumi Cesvaines novada
domes 2017. gada 9. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Cesvaines
novada pašvaldības 2017. gada budžets””.
* Apstiprināja Cesvaines novada
pašvaldības ceļu un ielu mērķdotāciju
izlietošanas vidējā termiņa programmu 2017.–2019. gadam ar grozījumiem 2017. gada izdevumu plānā.
* Atlika lēmuma „Pagarināt līguma „Sporta zāles Cesvainē, Madonas ielā 1, būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”” darbu
izpildes termiņu līdz 2017. gada
30. novembrim un pagarināja līguma par būvuzraudzību termiņu līdz
2017. gada 30. novembrim.
* Akceptēja iepirkuma līguma noslēgšanu par darbu veikšanu objektā

„Cesvaines pils rekonstrukcija un
restaurācija, 1. kārtas 4. etaps” ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu PS „A. A. & būvkompānijas”
par iepirkumā piedāvāto līgumcenu
1 187 257,93 EUR ar PVN; darbu
izpildes termiņš – līdz 2018. gada
30. novembrim.
* Cesvaines vidusskolai nodeva lietošanā kravas furgonu, domes labiekārtošanas nodaļai – traktoru, traktora
piekabi, sniega tīrīšanas lāpstu, pļāvēju smalcinātāju.
* Noteica veikt visas nepieciešamās darbības, lai sagatavotu telpas
pašvaldības ēkā Pils ielā 3 Cesvainē
un garāžas telpas Augusta Saulieša
ielā 9 iznomāšanai (pasūtīt sertificētam vērtētājam novērtējumu, sagatavot izsoles noteikumus).
* Piekrita, ka Cesvaines pirmskola „Brīnumzeme” no pirmskolas budžeta tarificē 0,1 likmi pirmsskolas
izglītības pedagogam (3,6 stundas
nedēļā), kurš veic apmācību ģimenē no 2017. gada 1. septembra līdz
2018. gada 28. februārim.
* Noteica, ka Cesvaines internātpamatskola internāta ēku Augusta Saulieša ielā 1 Cesvainē un tajā esošās
materiālās vērtības nodod Cesvaines
vidusskolas valdījumā ar 2017. gada
15. oktobri un Cesvaines vidusskola
nodrošina ēkas uzturēšanu atbilstīgā
kārtībā, bet labiekārtošanas nodaļa –
ēkas apkārtnes sakopšanu un uzturēšanu atbilstīgā kārtībā.
* Noteica, ka Cesvaines sociālais
dienests nodod internāta ēku Augusta Saulieša ielā 9 Cesvainē Cesvaines novada domes valdījumā ar
2017. gada 15. oktobri.
* Noteica, ka Cesvaines internātpamatskola darbnīcu, divas noliktavas,
palīgēku kompleksu ar tajos esošo inventāru un materiālajām vērtībām un

visu tās teritoriju ar tajā esošajām materiālajām vērtībām Rīgas ielā 4 Cesvainē nodod Cesvaines novada domes
valdījumā ar 2017. gada 15. oktobri.
* Piekrita, ka Cesvaines internātpamatskolā ar 2017. gada 30. septembri
no amata vienību saraksta tiek izslēgta sētnieka un strādnieka amata vienība.
* Apstiprināja Cesvaines internātpamatskolas amata vienību, mēnešalgu un piemaksu sarakstu ar
2017. gada 1. oktobri.
* Piekrita, ka Cesvaines novada
dome izveido, pārņemot no internātpamatskolas, sētnieka amata vienību
uz 1 slodzi, nosakot minimālo mēnešalgu, ar 2017. gada 1. oktobri, izdara
grozījumus Cesvaines novada domes
2017. gada 9. februāra sēdē apstiprinātajā Cesvaines domes amata vienību, mēnešalgu un piemaksu sarakstā.
* Piekrita, ka Cesvaines novada
dome, kuru pārstāv tās priekšsēdētājs,
slēdz līgumu par internāta ēkas Augusta Saulieša ielā 9 Cesvainē 1. stāva apkures sistēmas nomaiņu, nepārsniedzot 12 000 EUR.
* Noteica Cesvaines vidusskolā nomas maksu par vienu praktiskās automobiļa vadīšanas nodarbības stundu – 2 EUR.
* Iznomāja pašvaldībai piekritīgā
zemesgabala daļu 0,2255 ha platībā
līdz 2022. gada 31. decembrim lauksaimnieciskai darbībai bez apbūves
tiesībām, nosakot nomas maksu atbilstīgi normatīvajiem aktiem.
* Grozīja domes 2017. gada 25. aprīļa sēdes Nr. 6 lēmumu un izteica to
jaunā redakcijā.
* Apstiprināja zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Lejas
Spārviņi”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, zemes vienības sadalei.
Zemes ierīcības projektā projektētajai

1. zemes vienībai ar platību apmēram 41,8 ha saglabāja pašreizējo nosaukumu un adresi „Lejas Spārviņi”,
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads,
noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); daļai 22 ha platībā
noteica nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201).
* Zemes ierīcības projektā projektētajai 2. zemes vienībai ar platību
apmēram 2,4 ha piešķīra nosaukumu
„Mežezeri”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, un noteica nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
* Iznomāja telpas Cesvaines pilī
Pils ielā 1 SIA „Tasse Film” laika
posmā no 2017. gada 5. līdz 26. oktobrim filmas „Sonata” filmēšanai,
nosakot nomas maksu 9500 EUR.
* Atbalstīja ar 500 EUR līdzfinansējumu Cesvaines vidusskolas audzēknes Kristīnes Vīčas dalību Pasaules karatē čempionātā no 2017. gada
24. līdz 29. oktobrim Spānijā, līdzekļus pārskaitot biedrībai „Sporta centrs
„Samuraji””, nosakot biedrībai sniegt
informāciju par līdzekļu izlietojumu
līdz 2017. gada 30. novembrim.
* Grozīja Cesvaines novada domes
2010. gada 21. oktobra domes sēdes
Nr. 13 lēmumu, izsakot to jaunā redakcijā.
* Iznomāja telpu Rīgas ielā 4 Cesvainē, palīgtelpu kompleksa 2. stāvā, masāžas pakalpojumu sniegšanai līdz 2018. gada 30. septembrim,
nosakot nomas maksu 1,42 EUR
par 1 m2 un iespēju pagarināt nomas
līgumu pēc nomas maksas apmēra
pārskatīšanas.

Ko sagaidīt no nodokļu reformas 2018. gadā?
Zināms, ka, iestājoties 2018. gadam,
ir paredzēta nozīmīga nodokļu reforma, tādēļ ik mēnesi iepazīstināsim ar
kādu no aktuālajām tēmām – attaisnotie
izdevumi un atvieglojumi ģimenēm;
minimālās algas kāpums, diferencētais
neapliekamais minimums; neapliekamais minimums pensijām; reversais
pievienotās vērtības nodoklis; akcīzes
pieaugums degvielai. Šajā reizē – ieskats attaisnoto izdevumu un atvieglojumu lauciņā.
Attaisnotie izdevumi un atvieglojumi
Valdības apstiprinātajā nodokļu reformā ir iekļauti grozījumi, kas skar
attaisnoto izdevumu atgūšanu un atvieglojumu piemērošanu. Sākot ar
2018. gadu, palielināsies atvieglojumi
par apgādājamajiem, kā arī ir paredzamas būtiskas izmaiņas attaisnoto izdevumu atgūšanas procesā, kas ievērojamam iedzīvotāju skaitam ļaus atgūt
lielāku nodokļu daļu.
Ar nākamo gadu iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojums par
vienu apgādājamo no pašreizējiem
175 eiro mēnesī tiks palielināts līdz
200 eiro. Tas turpinās pieaugt arī divus
nākamos gadus, 2019. gadā sasniedzot 230 eiro un 2020. gadā – 250 eiro
mēnesī par vienu apgādājamo.
Par ko pienākas atvieglojumi
Nodokļu maksātājiem atvieglojums

par apgādājamo šobrīd pienākas par:
• nepilngadīgu bērnu;
• par bērnu, kamēr viņš turpina
vispārējās, profesionālās, augstākās
vai speciālās izglītības iegūšanu, līdz
24 gadu vecumam;
• par mazbērnu vai audzināšanā
paņemtu bērnu, ja no viņa vecākiem
nav iespējams piedzīt alimentus, arī
tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās,
profesionālās, augstākās vai speciālās
izglītības iegūšanu, līdz 24 gadu vecumam;
• par nepilngadīgu brāli un māsu, kā
arī par brāli un māsu, kamēr brālis un
māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības
iegūšanu, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbspējīgu
vecāku;
• par nepilngadīgu bērnu, kas ir apgādībā esošas personas, kā arī nestrādājoša laulātā apgādībā;
• par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu;
• par laulāto, vecākiem, vecvecākiem un bērniem, kas ir sasnieguši
18 gadu vecumu un nestrādā, kā arī ir
atzīti par personām ar invaliditāti;
• par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kas ir
atzīts par personu ar invaliditāti.
Reformā iekļautajos likuma grozījumos nākamajos gados tiek paredzē-
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ti vēl papildu atvieglojumi nodokļu
maksātājiem – tos piemēros arī par
tāda nestrādājoša laulātā uzturēšanu,
kura apgādībā ir bērns līdz 3 gadu vecumam, kā arī dažos gadījumos, kad
apgādībā ir vairāki bērni.
Cik no attaisnotajiem izdevumiem varēsim atgūt
Ar 2018. gadu spēkā stāsies arī vairākas izmaiņas, kas skar attaisnoto izdevumu atmaksāšanu.
Īpaši priecīga vēsts – gandrīz trīs
reizes tiks palielināts limits attaisnotajiem izdevumiem par ārstniecības,
izglītības, ziedojumu un bērnu interešu izglītības (pulciņi, ārpusskolas aktivitātes) maksājumiem pašam nodokļu
maksātājam, kā arī katram ģimenes
loceklim.
Šobrīd, lai atgūtu daļu no izdevumiem par ārstniecību un izglītību, viens iedzīvotājs attaisnotajos
izdevumos var norādīt tēriņus, kas
nepārsniedz 215 eiro gadā. Šajā ierobežojumā nav iekļauti izdevumi par
zobārstniecību, plānotajām medicīniskajām operācijām, olšūnu punkciju un protēzēm, par kurām attaisnotos
izdevumus piemēro pilnā apmērā,
nepārsniedzot samaksātā IIN apjomu.
Nākamgad šis limits tiks palielināts
līdz 600 eiro gadā par pašu nodokļu
maksātāju, kā arī par katru ģimenes
locekli, ar nosacījumu, ka attaisnotie
izdevumi nepārsniedz 50 % no gada
ienākumiem pirms nodokļu nomaksas. Ir jāuzsver, ka šajā limitā tiks iekļauti izdevumi arī par zobārstniecību,
plānotajām medicīniskajām operācijām, olšūnu punkciju un protēzēm.
Atsevišķas izmaiņas ir attiecinātas
arī uz iemaksām privātajos pensiju
fondos un maksājumiem par dzīvības
apdrošināšanu (ar naudas uzkrājumu).
Līdzīgi kā ar attaisnotajiem izdevumiem medicīnai, izglītībai un ziedo-

jumiem, grozījumos ir paredzēts šiem
attaisnotajiem izdevumiem noteikt
gan procentuālu, gan apjoma ierobežojumu. Summa (no iemaksām pensiju fondos un apdrošināšanā), kuru
varēs norādīt attaisnotajos izdevumos,
nedrīkstēs pārsniegt 10 % no gada ienākumiem pirms nodokļu nomaksas.
Naudas izteiksmē ierobežojums būs
4000 eiro gadā.
Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, būs iespējams atgūt 20 % attaisnoto izdevumu, nepārsniedzot iepriekšminētos limitus.
Grozījumi IIN attaisnoto izdevumu
atmaksas kārtībā ir viens no veidiem,
kā tiks kompensēti nodokļu reformas
apjomīgākie pasākumi – darbaspēka
nodokļu sloga samazināšana.
Attaisnotos maksājumus var ērti
uzglabāt e-vidē
Lai atvieglotu deklarācijas pielikuma „Attaisnotie izdevumi par izglītību
un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”
aizpildīšanu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) 2016. gadā ieviesa mobilo
lietotni „Attaisnotie izdevumi”.
Ar šo lietotni ir iespējams ērti iesūtīt VID to maksājumu apliecinājumus
(piemēram, čeku fotogrāfijas), kas ir
deklarējami kā attaisnotie izdevumi.
Attaisnotu maksājumu čekus gan labāk saglabāt līdz naudas atmaksai.
Tādējādi vēlāk, aizpildot IIN deklarāciju VID elektroniskās deklarēšanas
sistēmā, tai ērti var pievienot e-vidē
saglabātos attaisnoto izdevumu dokumentus.
Ir jāatgādina, ka attaisnotos izdevumus atbilstīgi jaunajām izmaiņām par 2018. gadu drīkstēs iesniegt
2019. gadā.
Saskaņā ar Finanšu ministrijas
informāciju sagatavoja
Linda Vanaga

Cesvaines novada domes
saistošie noteikumi Nr. 17

Cesvainē 2017. gada 28. septembrī (sēdes protokols Nr. 19, 5. §)
Grozījumi Cesvaines novada domes 2017. gada 9. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4
„Cesvaines novada pašvaldības 2017. gada budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 2. punktu un 46. panta pirmo daļu
1. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu par
239 406 euro un apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu 3 619 184 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta izdevumu plānu par
239 406 euro un apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta izdevumu
plānu 4 594 266 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

1. pielikums
pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 17

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns
ar grozījumiem 2017. gadam euro
Klasifikācijas kods

01.1.1.2.
04.1.1.1.
04.1.1.2.
04.1.1.3.
04.1.2.1.
04.1.2.2.
04.1.2.3.
04.1.3.1.
04.1.3.2.
04.1.3.3.
08.6.2.2.
09.5.1.1.
09.5.1.4.
09.5.2.1.
10.1.4.0.
12.3.1.0.
12.3.9.9.0
12.3.9.9.0
12.3.9.9.1
12.3.9.9.1
13.1.0.0.
13.2.1.0.
13.4.0.0.
18.6.2.0.1
18.6.2.0.1

Nosaukums
PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi)
FINANSĒŠANA
Naudas atlikums gada sākumā
Aizņēmumi
t. sk. kredītsaistību palielinājums
kredītsaistību samazinājums (pamatsummas
samaksa)
IEŅĒMUMI (I + II + III + IV)
I. Nodokļu ieņēmumi
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi nokavējuma nauda
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām
kārtējā gada maksājumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām
iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām
nokavējuma nauda
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, kārtējā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli
nokavējuma nauda
II. Nenodokļu ieņēmumi
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi
par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas
Bankā) vai kredītiestādēs
Nodeva par pašvaldības domes (padomes)
izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu
to kopiju saņemšanu
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Ieņēmumi no privatizācijas
Veselības apdrošināšana
Pārējie ieņēmumi
Dalības maksa sporta spēlēm
Dalības maksa izsolē
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma
un mantas realizācijas
III. Transfertu ieņēmumi
Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti – sociālais
dienests
Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti – sociālais
dienests, administrēšanas izdevumi

18.6.2.0.1 VARAM dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai
18.6.2.0.1 ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie
darbi”
18.6.2.0.3 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai –
vidusskola

Gada
plāns,
EUR

Grozījumi, +/–

4 364 660
984 882
228 904
755 978
861 000
105 022
3 379 778
1 295 440
1 176 634

Plāns ar
grozījumiem,
EUR

239 406 4 604 066
0
0
0
0

984 882
228 904
755 978
861 000

0
105 022
239 406 3 619 184
1552 1 296 992
0 1 176 634
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1800
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7
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1800

0

1800

21 494

0

21 494

1800

–500

1300

300

–70

230

5766

100

5866

500

150

650

150

65

215

6955
30

5259
50

12 214
80

1500

0

1500

1000
100
320
0
3000
20
50
0
935

0
50
50
95
2000
760
0
20
0

1000
150
370
95
5000
780
50
20
935

0
0

2200
34

2200
34

1 950 244
1879

211 097 2 161 341
0
1879

209

0

209

6900

0

6900

11 869

0

11 869

281 976

157 096

439 072

18.6.2.0.4 Mērķdotācija izglītības pasākumiem – CIP
pedagogi
18.6.2.0.5 Mērķdotācija izglītības pasākumiem – dotācija pārējiem izdevumiem CIP
18.6.2.0.6 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai –
5 un 6 gadus veco bērnu apmācībai
18.6.2.0.7 Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei
18.6.2.0.8 Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dziesmu svētkiem
18.6.2.1.1 Dotācija brīvpusdienām
18.6.2.1.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai –
Mūzikas un mākslas skola
18.6.2.1.8 Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādē,
īstenošanai
18.6.2.2.0 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcija – pils
18.6.2.2.1 Finansējums sporta zāles būvniecībai
18.6.2.2.3 Finansējums projektam „Gaismas ceļš caur
gadsimtiem”
18.6.2.2.5 Finansējums projektam piekļuves nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas objektiem
Cesvainē
18.6.2.2.8 Labklājības ministrija – par apmācību
supervīzijās
18.6.3.0.7 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs (Nr. 8.3.5.0/16/I/001)
18.6.3.0.8 Finansējums LEADER projektiem
18.6.3.0.9 Finansējums projektam „Veselai un laimīgai
ģimenei”
18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
18.6.4.0.1 PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu
18.6.9.0.2 Kultūrkapitāla fonds – pils mākslinieciskā
izpēte un inventarizācija
18.6.9.1.5 Dotācija par iemītniekiem pansionātā
19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi
21.3.5.1. Mācību maksa – mūzikas skola
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas
pakalpojumi
21.3.5.3. Kafejnīcas ieņēmumi
21.3.5.4. Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu
21.3.5.9.4 Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu
21.3.7.9.1 Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem –
dome
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – dome
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – pils
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – pirmsskolas
izglītības iestāde
21.3.8.1.1 Ieņēmumi par telpu nomu – internātpamatskola
21.3.8.3.1 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – dome
21.3.8.3.2 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – vidusskola
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu
21.3.9.1.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās
aprūpes iestādēs – VSAA, pensijas
21.3.9.1.2 Maksa par personu uzturēšanos sociālās
aprūpes iestādēs – līdzfinansējums
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju
21.3.9.4.3 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – dome
21.3.9.4.4 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – sociālās aprūpes centrs
21.3.9.4.5 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – internātpamatskola
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – vidusskola
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – internātpamatskola
21.3.9.9.0 Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi
21.3.9.9.0 Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi
21.3.9.9.0 Avīzes „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi
21.3.9.9.0 Auto kursu ieņēmumi
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Ķinderes)
21.3.9.9.0 Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola
21.3.9.9.1 Ēdināšanas pakalpojumi – internātpamatskola
21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
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Grozījumi
+/–

2017. gada 1. janvārī spēkā stājās likums
„Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”,
un ar to tika palielināta dabas resursu nodokļa likme. Dabas resursu nodokļa likme no
2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim ir 25 euro par tonnu. 2017. gada
29. jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi SIA „AP „Kaudzītes”” sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifu ar 2017. gada 1. augustu –
25,52 euro/t.
Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmās daļas 2. punktu
un pārejas noteikumu 13. punktu, ņemot vērā
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017. gada 9. jūnija padomes lēmumu
Nr. 65 (prot. Nr. 22, 3. p.), Cesvaines novada dome nolēma grozīt ar Cesvaines novada
domes 2017. gada 12. janvāra domes sēdes
Nr. 1 12.1. lēmumu noteikto maksu par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Cesvaines novadā un ar 2017. gada 1. augustu
noteikt to 103,15 euro/t, ko veido maksa par
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu – 52,63 euro/t, atkritumu
apglabāšanas tarifs poligonā – 25,52 euro/t,
dabas resursu nodoklis – 25 euro/t.
Kopējā maksa par atkritumu apsaimniekošanu ar PVN – 124,81 euro/t jeb par
17,47 euro/m3. 240 litru konteinera izvešana
maksās 4,19 euro.
Konteinera vienas reizes izvešanas cena:
Konteinera
tilpums, m3
0,12
0,14
0,24
0,26
0,66
0,75
1,1

Maksa euro ar
PVN
2,09
2,44
4,19
4,54
11,53
13,10
19,22

Atgādinājums
nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem
Kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš ir 2017. gada 15. novembris.
Noteiktajā termiņā nesamaksātais nodoklis
un nokavējuma nauda saskaņā ar pašvaldības
lēmumu tiks piedzīta bezstrīdus kārtībā atbilstīgi Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Cesvaines novada domes administrācija

Cesvainē atkal
ciemosies franču
valodas skolotājs
Frānsiss
No 23. oktobra līdz 10. novembrim brīvprātīgais francūzis Frānsiss interesentiem
pasniegs franču un itāļu sarunvalodas pamatus.
Pirmā tikšanās pirmdien, 23. oktobrī,
plkst. 18.00 Cesvaines vidusskolā.
Ja kāds vēlas piedalīties nodarbībās rīta
pusē, tad lūgums atsūtīt SMS Sandrai, tālrunis 29411312.
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Dome
Vēlēšanu komisija
Būvvalde
Pārvalde kopā:
Pirmskola „Brīnumzeme”
Vidusskola
Internātpamatskola
Mūzikas un mākslas skola
Grāmatvedība
Izglītība kopā:
Sociālais dienests
Bāriņtiesa
Sociālās aprūpes nodaļa
Sociālā aprūpe kopā:
Labiekārtošanas nodaļa
Ieguldījums pamatkapitālā SIA
„Cesvaines komunālie pakalpojumi”
Labiekārtošana kopā:
Kultūras nams
Cesvaines bibliotēka
Kraukļu bibliotēka
Pašvaldības laikraksts „Cesvaines
Ziņas”
Bērnu un jauniešu centrs
Pils
Pašvaldības aģentūra „Cesvaines
tūrisma centrs”
Kultūra kopā:
Darba praktizēšanas pasākumi
pašvaldībā darba iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai
Skolēnu nodarbinātība vasaras
brīvdienās
Vienotā valsts un pašvaldību klientu
apkalpošanas centra darbība
„Veselai un laimīgai ģimenei
Cesvaines novadā”
Skolu partnerības projekts
(ERASMUS+)
Tautas tērpi Cesvaines kultūras nama
amatierkolektīviem
Cesvaines bibliotēkas krājuma mēbeļu
atjaunošana
Cesvaines pils muižas staļļu jumta
rekonstrukcija
Uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras
attīstība – Pils ielas rekonstrukcija
Piekļuves nodrošināšana rūpnieciskās
ražošanas objektiem – Brīvības iela
Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos – grants
ceļu remonts
„Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” pils
jumta atjaunošana
„Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”
Kultūras un vēstures mantojuma
saglabāšana un popularizēšana Latvijā
un Krievijā
Projekti kopā:
Izdevumi kopā:
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
Izdevumi pavisam kopā:
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maksu kopš
2017. gada 1. augusta

Deputātu pieņemšanas laiks Cesvaines novada domē
Nr.

Vārds, uzvārds

Pieņemšanas diena

Pieņemšanas laiks

Tālrunis

E-pasts

1.

Vilnis Špats

Katru pirmdienu

9.00–13.00

29461212

vilnis.spats@cesvaine.lv

2.

Didzis Baunis

Katra mēneša pirmā otrdiena

14.00–15.00

26111633

didzis.baunis@cesvaine.lv

3.

Vēsma Nora

Katra mēneša otrā trešdiena

14.00–15.00

26160200

vesma.nora@cesvaine.lv

4.

Līga Ozola

Katra mēneša otrā ceturtdiena

11.00–12.00

26525281

liga.ozols.lg@gmail.com

5.

Dzintars Bušs

Katra mēneša pirmā piektdiena

9.30–10.30

26660082

dzintars.buss@lvrtc.lv

6.

Juris Rozenbergs

Katra mēneša pirmā pirmdiena

9.00–10.00

29296208

pansija@inbox.lv

7.

Kārlis Edvards Bandenieks

Katra mēneša pirmā pirmdiena

9.00–10.00

26550811

karlis.bandenieks@gmail.com

8.

Ilga Rumpe

Katra mēneša otrā trešdiena

14.00–15.00

27889510

ilgarumpe@inbox.lv

9.

Imants Spridzāns

Katra mēneša pirmā pirmdiena

10.00–11.00

29189543

i_spridzans@inbox.lv

Sazinoties ar deputātiem pa norādīto kontakttālruni vai e-pastu, iespējams vienoties par citu pieņemšanas laiku.
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IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
Tēva diena svinēta arī pirmskolā „Brīnumzeme”
Brīnišķīgā, saulainā 14. septembra pēcpusdienā Cesvaines pirmskolā „Brīnumzeme” notika Tēva
dienai veltīts pasākums „Sportiskās
aktivitātes kopā ar tēti”, lai veicinātu kopā darbošanās prieku.
Bērni kopā ar tēviem novāca bagātīgu ķirbju (bumbas) ražu, stiprināja roku muskuļus, cilājot hanteles, kopīgiem spēkiem centās trāpīt
bumbu mērķī, piedalījās būvlaukuma darbos (ķerrā kraujot un vedot
klucīšus) un piedalījās rudens rallijā
(braukšana ar rotaļu mašīnām).
Vislielāko prieku bērniem sagā-

dāja un arī līdzjutēju ovācijas izpelnījās tēvi, kuri savstarpēji mērojās
spēkiem stafetēs. Izrādījās, ka tēti
prot veikli lēkt, ātri skriet, lokani
kustēties, veiksmīgi izpildīt samērā
netradicionālus vingrinājumus un
saliedēti, draudzīgi darboties komandā.
Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme” vārdā izsaku lielu paldies
tētiem par atsaucību.
Jolanta Štromberga,
sporta skolotāja,
foto no pirmskolas arhīva

Lielie un mazie sportisti sacenšas Tēva dienas stafetēs

Miķeļdienas pasākums pirmskolā
28. septembrī Cesvaines pirmskolā „Brīnumzeme” tika svinēti gadskārtu ieražu svētki Miķeļi.
Pie bērniem ciemos bija ieradusies
pele Pīkste (skolotāja Alita Jēgere)

un rudens vīrs Miķelis (skolotāja
Sandra Ruduka). Rudens vīrs bērniem izstāstīja, ka ar Miķeļiem ir
saistīti daudzi ticējumi – Miķeļos
vēro laikapstākļus un pēc tiem pa-

Miķeļdienas svinētāji pirmskolā

reģo, kāda būs ziema, un ka līdz
Miķeļiem visai ražai ir jābūt zem
jumta vai pagrabā.
Bet par to, kādas rudens veltes
Miķelis ir sagādājis un kas vēl labs
notiek rudenī, pastāstīja grupas
„Skudriņa” bērni un skolotājas.
Tā kā raža šogad labi padevusies,
tad daļu ražas rudens vīrs Miķelis
kopā ar peli Pīksti un grupas „Taurenītis” bērniem ar zirgu nolēma
vest uz tirgu. Lai tirgus preču vezums būtu pilnāks, grupas „Sienāzītis” bērni palīdzēja izcept pīrāgus.
Miķelis līdzņemšanai bija sagatavojis maisu ar dārzeņiem, bet, lai
uzzinātu, kādi dārzeņi atrodas maisā, bērni minēja mīklas. Pašā maisa
apakšā bija paslēpies burkānu Jumis. Miķelis un Pīkste pastāstīja, ka
tas, kurš atrod Jumi un patur pie sevis, kļūst bagāts, bet tas, kurš Jumi
dāvina otram, vienmēr ir laimīgs.
Grupas „Bitīte” bērni un skolotājas palīdzēja piepildīt tirgus ve-

zumu ar augļiem un pastāstīja, cik
veselīgi tos ir lietot uzturā. Tirgus
vezumu ar meža veltēm palīdzēja
piepildīt grupas „Bizmārīte” bērni,
bet grupas skolotājas sniedza izglītojošu informāciju par sēnēm.
Kopā ar mūzikas skolotāju bērni
gāja tautas rotaļās, kas ir saistītas
ar Miķeļdienas tradīcijām, dziedāja dziesmas par rudeni, dārzeņiem,
augļiem un kopā ar grupu skolotājām skandēja latviešu tautasdziesmas.
Rudens ieražu svētki beidzās ar
došanos uz Miķeļdienas tirgu, kur
bērni, norunājot latviešu tautasdziesmu, varēja iegādāties no dārzeņiem, augļiem un dabas materiāliem gatavotus veidojumus.
Paldies visiem bērnu vecākiem
un aizbildņiem, kas palīdzēja sagatavoties Miķeļdienas tirgum!
Sandra Ruduka, Alita Jēgere,
skolotājas,
foto no pirmskolas arhīva

Sirsnīgs paldies par atbalstu Cesvaines novada skolēnu radošajām idejām!
Rosināt skolēnus izpausties radoši, ļaujot viņiem pašiem veidot savas
skolas tēlu – ar šādu mērķi jau trešo
gadu visā Latvijā tiek īstenots projekts „Dienasgrāmata”, kura ietvaros skolēni projekta organizatoriem
iesūta pašu zīmētus zīmējumus par
tēmu „Mana dienasgrāmata”. Vēlāk
projekta īstenotāji uzrunā katra novada vietējos uzņēmējus, kas labprāt
atbalsta skolēnu radošās idejas, piešķirot līdzfinansējumu šo dienasgrāmatu tapšanā.
Cesvaines novadu šajā projektā
pārstāv Cesvaines vidusskola. Cesvaines vidusskolas skolēni projekta
īstenotājiem iesūtīja savu dienasgrāmatu vēlamā dizaina varian-

tus. Kopumā noritēja aktīvs darbs
150 dienasgrāmatu izgatavošanā. Ir
jāpiebilst, ka skolēni šīs unikālās,
pašu dizainētās dienasgrāmatas saņēma šā gada 1. septembrī, sākoties
jaunajam 2017./2018. mācību gadam.
Lai projekts noritētu veiksmīgi,
ļoti nozīmīgs un pat neatsverams ir
novada uzņēmēju atbalsts. Protams,
ir lielāki novadi, kuros dienasgrāmatu izmaksu kopsummu viens
uzņēmums nosegt nevar, tāpēc šim
labvēlim ar savu atbalstu piebiedrojas arī citi vietējie uzņēmumi.
Šāda situācija ir attiecināma arī uz
Cesvaines novadu. Te savu atbalstu
skolēnu radošajām idejām ļoti labprāt sniedza Cesvaines pilsētas ar

lauku teritoriju Krūmiņa ZS „Krūmiņi”, Cesvaines pilsētas ar lauku
teritoriju Guļbinova ZS „Ozoliņlauks”, SIA „AVK konstrukcijas”
un SIA „Centrs „Mora””. Sirsnīgs
paldies par to!
Lielākā daļa Cesvaines novada
iedzīvotāju noteikti zina, ar ko šie
uzņēmumi nodarbojas, taču, ja kāds
tomēr nav īsti pārliecināts vai nezina, tad mēs pačukstēsim priekšā!
ZS „Krūmiņi” nodarbojas ar jaukto lauksaimniecību (augkopību un
lopkopību) un sniedz veterināros
pakalpojumus; ZS „Ozoliņlauks”
darbojas kokapstrādes nozarē un
arī nodarbojas ar jaukto lauksaimniecību (augkopību un lopkopību);

SIA „AVK konstrukcijas” ir specializējusies gaisa kondicionēšanas un
ventilācijas iekārtu uzstādīšanā un
apkalpošanā; SIA „Centrs „Mora””
sniedz skaistumkopšanas pakalpojumus.
Tieši tāpēc gan projekta „Dienasgrāmata” organizatori – Zinātnes un
inovāciju parka Liepājā pārstāvji,
gan Cesvaines novada skolēni un vidusskolas darbinieki vēlreiz un vēlreiz saka lielu paldies atbalstītājiem
par atsaucību. Jaunā 2017./2018.
mācību gada sākums Cesvaines novada skolēniem ir ļoti priecīgs.
Cieņā –
Zinātnes un inovāciju parka
darba grupa

Paziņojums
skolēnu
vecākiem
Sākoties jaunajam 2017./2018.
mācību gadam, atgādinām, ka skolēniem no 6. klases līdz 12. klasei,
izņemot skolēnus, kas ir atbrīvoti no pusdienu maksas, pusdienu
maksa ir 1 EUR (daudzbērnu ģimeņu bērniem – 0,50 EUR), kas par
nākamo mēnesi ir jāsamaksā līdz
kārtējā mēneša 25. datumam.
Ja skolēns nevar ierasties skolā
slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ, nekavējoties ir jāinformē
klases audzinātājs. Pusdienu maksa
netiks aprēķināta, sākot ar nākamo
dienu pēc paziņojuma saņemšanas.
Aicinām vecākus norēķināties
par skolēnu ēdināšanu noteiktajos
termiņos, kā arī apmaksāt ēdināšanas parādus, lai skolēni varētu saņemt pilnvērtīgas pusdienas.
Skolēnu vecākiem līdz 20. oktobrim ir jānoslēdz līgums par ēdināšanu. Sākot ar 2018. gada 1. janvāri,
ēdināšanas pakalpojumi tiks nodrošināti tikai tiem skolēniem, par kuriem būs noslēgts līgums.
Jautājumu gadījumā vērsties pie
vidusskolas lietvedes Zeltītes Fjodorovas (tālrunis 64852231) vai
klašu audzinātājiem.
Skolas administrācija

Pateicība
16. septembrī Ungārijā, Budapeštā, norisinājās karatē sacensības
„20th Budapest open’’. Tajās piedalījās 1521 sportists no 30 valstīm,
arī cesvainiete Kristīne Vīča, izcīnot 3. vietu kategorijā līdz 55 kg
U21 vecuma grupā. Sportiste aizvadīja četras cīņas, trijās no tām
uzvarot, bet piekāpjoties 1. vietas
ieguvējai no Ukrainas.
24. septembrī norisinājās Latvijas
karatē čempionāts Daugavpilī, kur
kategorijā „Sievietes +18 gadi mīnus 55 kg” Kristīne kļuva par Latvijas čempioni, iegūstot godalgoto
1. vietu.
Nākamais Kristīnes pārbaudes
turnīrs norisinājās 7. oktobrī Vācijas galvaspilsētā Berlīnē, bet pats
svarīgākais turnīrs – Pasaules junioru, kadetu un U21 čempionāts –
notiks 25.–29. oktobrī Spānijā,
Tenerifē, un arī tur Kristīnei būs
iespēja piedalīties.
Liels paldies Cesvaines novada
domei par finansiālo atbalstu Tenerifes braucienam!
Rolands Družoks,
treneris

Cesvaines pilī tiek uzņemta filma „Sonāte”
Jau vairāk nekā nedēļu Cesvaines
pilī ir manāma rosība – notika gatavošanās filmas „Sonāte” filmēšanai,
bet kopš 5. oktobra notiek aktīva
filmēšana. Trilleris „Sonāte” būs
Francijas, Lielbritānijas, Krievijas
un Latvijas kopražojums. Latvijas
puses partneris ir kompānija „Tasse
Film”, kura tika producējusi pilnmetrāžas filmu „Es esmu šeit” ar
cesvainietes Elīnas Vaskas piedalīšanos.
„Tasse Film” jaunais kopražojums ir fantastikas trilleris „Sonāte”, ko filmē Cesvainē, Bīriņos,
Kuldīgā, Sabilē un Rīgā. Filma ir

Francijas („The Project”), Lielbritānijas („Futuristic Films”), Krievijas
(„CTB Film Company”) un Latvijas („Tasse Film”) kopražojums,
režisora Endrjū Desmonda debija
ar starptautiski pazīstamu aktieru
līdzdalību. Filmā galveno lomu atveidos Austrālijas aktrise Freja Tinglija (Freya Tingley; no „Netflix”
seriāla „Hemlock Grove”), bet otrā
plāna lomās būs redzami Simons
Akbarjans („Casino Royale”),
Brūss Deivisons („X-Men”) un
Ritgers Hauers („Blade Runner”).
Latviju projektā pārstāv filmas galvenais operators Jānis Eglītis.

Filma „Sonāte” stāsta par jaunu,
talantīgu vijolnieci, kura šķetina sava
tēva pagātnes notikumus, izsaucot
tik baisus un tumšus spēkus, kas
sniedzas pāri viņas iztēles robežām.
Stāsts risina vispārsaprotamas attiecības ģimenē, veidojot tēva un meitas
attiecību šķērsgriezumu, ko sarežģī
personību radošo ambīciju veicināta
nespēja izprast vienam otru.
Plašāka informācija par „Sonātes” filmēšanu ir pieejama angļu valodā interneta portālā ScreenDaily.
com.
Latvijas puses partneris ir kompānija „Tasse Film”, kuras kodolu vei-
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Galveno lomu atveidotāji filmā
„Sonāte”
do producentes Alise Ģelze un Aija
Bērziņa. 2016. gada 25. februārī
pirmizrādi piedzīvoja pirmā „Tasse
Film” producētā pilnmetrāžas spēlfilma „Es esmu šeit” (režisors Re-

nārs Vimba), šāgada novembrī uz
ekrāniem nonāks otrā – Jāņa Norda
spēlfilma „Ar putām uz lūpām”. Nākamā gada februārī Nacionālā kino
centra programmā „Latvijas filmas
Latvijas simtgadei” pirmizrādi piedzīvos režisores Madaras Dišleres
debijas spēlfilma „Paradīze 89”.
Filma top ar Nacionālā kino centra un Rīgas filmu fonda līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai
Latvijā.
Vairāk informācijas:
„Tasse Film” producente
Alise Ģelze, tālr. 26156356,
publicitātes foto
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Jauktais koris „Cesvaine” Itālijā
22.–24. septembrī jau sešpadsmito reizi
Itālijas kūrortpilsētā Rimini Ričione notika
Starptautiskais deju un mūzikas festivāls „La
spiagge d’ Italia” („Itālijas pludmales”), kurā
piedalījās 25 grupas no 12 valstīm – Itālijas,
Bulgārijas, Ungārijas, Rumānijas, Horvātijas,
Ukrainas, Krievijas, Nīderlandes, Lietuvas,
Latvijas, Igaunijas un Gruzijas. Latviju šajā
festivālā pārstāvēja jauktais koris „Cesvaine”, sieviešu koris „Noktirne” no Mārupes un
tautas deju kolektīvs „Atspēriens” no Smiltenes. Latviešu tautas dejas uz Itāliju bija atvedis arī bērnu deju kolektīvs „Taurenītis” no
Īrijas pilsētas Limerikas.
Festivāls bija tikpat raibs kā pludmale pie
Adrijas jūras – bija pārstāvēti visdažādākie
deju un dziesmu žanri, sākot ar estrādes mūzikas dziedātājiem, folkloras grupām, koriem,
ansambļiem, estrādes un tautas deju grupām,
beidzot ar vairākām defilē meiteņu grupām,
kas parasti uzstājas kā pūtēju orķestra priekšnesuma papildinātājas. Šī daudzveidība labi
iederējās Itālijas vasaras sezonas noslēgumā, brīvā formā ļaujot katram izpildītājam
izpaust savus talantus vai vēlmi nokļūt uz
skatuves. Svētki sākās ar dalībnieku gājienu
cauri pilsētai, bet noslēdzās ar piecu stundu
koncertu brīvdabas estrādē pludmalē. Nāka-

Pēdējais brīdis
pieteikt
kandidātus
pašvaldības
apbalvojumam
Tuvojoties valsts svētkiem, ik gadu iedzīvotāji ir aicināti iesūtīt pieteikumus Cesvaines novada pašvaldības apbalvojumam.
Apbalvojumi tiek pasniegti valsts svētku koncertā novembrī.
Nolikums par Cesvaines novada pašvaldības apbalvojumiem ir pieejams Cesvaines
novada mājaslapā „Pašvaldība ► Normatīvie
akti un attīstības plānošanas dokumenti ►︎
Nolikumi” vai papīra formā novada administrācijā.
Cesvaines novadā saskaņā ar nolikumu ir
trīs apbalvojumu veidi:
medaļa „Par nopelniem Cesvaines novada
labā” – par īpašiem nopelniem Cesvaines novada labā;
atzinības raksts – par mūža ieguldījumu
un (vai) sasniegumiem dažādās tautsaimniecības nozarēs, zinātnes, izglītības, veselības
aizsardzības, kultūras, sporta, politikas un
valsts aizsardzības jomā, kā arī par atzīstamu
ieguldījumu Cesvaines novada pašvaldības
attīstībā, Cesvaines novada tēla veidošanā un
popularitātes veicināšanā;
pateicība – par atzīstamu ieguldījumu profesionālajā vai sabiedriskajā jomā.
Apbalvojumus var piešķirt Cesvaines novada iedzīvotājiem un iestādēm, kā arī citām personām un institūcijām, kas devušas
atzīstamu ieguldījumu Cesvaines novada
pašvaldības attīstībā un par kurām nolikumā
noteiktajā kārtībā iesniegti ierosinājumi apbalvošanai, kā arī ārvalstu pilsoņiem vai institūcijām, kas veikušas nozīmīgu ieguldījumu
pašvaldības labā. Lēmumu par apbalvojuma
piešķiršanu pieņem dome.
Motivētu ierosinājumu par pašvaldības
apbalvojumu piešķiršanu pašvaldībā var iesniegt domes deputāti, domes priekšsēdētājs,
domes izpilddirektors, iestāžu vadītāji vai
vismaz piecu novada iedzīvotāju grupa.
Pieteikumus lūdzam iesniegt pa pastu vai
personīgi līdz 2017. gada 20. oktobrim Cesvaines novada domē Pils ielā 1A Cesvainē vai
sūtīt uz e-pasta adresi dome@cesvaine.lv.
Cesvaines novada domes administrācija
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majā dienā koncerts notika plašā sporta hallē.
Cesvaines koris uzstājās ar dažādu latviešu
autoru tautasdziesmu apdarēm. Ir jāatzīst, ka
vislielāko publikas atzinību guva kolektīvi,
kas prata parādīt savas tautas raksturīgo mūzikas kultūru, protams, ar aizrautību un labā
kvalitātē, – gruzīnu, rumāņu, lietuviešu un
holandiešu dejotāji, kā arī Lietuvas un Latvijas dziedātāji.
Festivāla dalībniekiem svētkos bija iespēja degustēt itāļu tradicionālos ēdienus,
piedalīties smilšu skulptūru veidošanā pludmalē un zumbas dejošanā. Kūrortpilsēta gatavojās rudens sezonai, bet atbraucējiem no
ziemeļiem pludmales saule un ūdens vēl likās gana silti.
Cesvaines korim brauciena laikā bija iespēja apmeklēt arī Austrijas pilsētu Grācu,
pavadīt laiku Venēcijā, iepazīt trešo mazāko
un senāko pundurvalsti Sanmarīno, Itālijas
viduslaiku pilsētu Gradaru, kā arī nokļūt Baldo kalnā un pabūt pie skaistā Gardas ezera.
Ceļš veda cauri Alpu kalniem, kur varēja baudīt dabas krāšņumu. Atceļā notika ekskursija
Svarovsku kristālu ražotnes muzejā.
Jaukas, bet arī nedaudz skumjas sarunas
un vakara sadziedāšanās norisinājās kopā ar
Īrijas latviešu tautas deju grupas „Taurenī-

tis” bērnu vecākiem, kas cenšas
uzturēt latvisko garu savās ģimenēs, bet bērni savstarpēji jau
sarunājas angliski. Viņi ir ieguvuši citas valsts dzīves pieredzi,
bet to, vai būs vēlme atgriezties
Latvijā, rādīs laiks.
Kopīgais dziedātprieks un
jaunu kora tradīciju veidošana
mūsu dzirkstošo jauniešu, viedo
senāko dziedātāju un brīnišķīgās
diriģentes Ijas Voiničas, kā arī
kora prezidenta organizatorisko
prasmju apvienojumā – un ir izKoris saulainajā Itālijas pludmalē
devies jauks brauciens ar iespēju
nest Cesvaines un Latvijas koru kultūras vār- veiss”, par interesanto un aizrautīgo stāstīdu pasaulē.
jumu sakām paldies gidei Silvijai Začai.
Jauktais koris „Cesvaine” no sirds pateiJauktais koris „Cesvaine” jauno sezonu
cas šā brauciena finansiālajiem atbalstītā- turpina, tiekoties iknedēļas mēģinājumos
jiem – Cesvaines novada domei, SIA „Hal- Cesvaines kultūras namā ceturtdienās pulkle B”, Birutai Banderei, SIA „Ozols LG”, sten 19.00. Aicinām jaunus dažādu paaudžu
SIA „RC līnija”, Ērikam Eisakam, dziedātājus pievienoties mums, izjust muziSIA „Cesvaines vīns”, kā arī visiem mūsu cēšanas un kopā būšanas prieku, daloties ar
darba devējiem un mājiniekiem, kas deva to ikdienā un svētku pasākumos Cesvainē, kā
mums šo iespēju kā koristiem augt kvali- arī tuvākos un tālākos ceļos, kopā gatavoties
tātē, izjust Eiropas festivālu gaisotni un ie- Latvijas simtgadībai.
pazīt skaisto Itāliju. Brauciena programmu
Baiba Putniņa,
un ekskursijas veidoja tūrisma firma „Ēdelfoto no kora arhīva

Futbola diena Cesvainē
Tāpat kā pērn, arī šogad Cesvainē tika gaidīts futbols un, Cesvaines kultūras namam
sadarbojoties ar Cesvaines bērnu un jauniešu
centru, tika organizētas dažādas aktivitātes.
Futbola dienas misija bija sabiedrībai demonstrēt, ka futbols ir ikvienam piemērota un
brīvi pieejama spēle, kuru katrs var mīlēt pa
savam – spēlējot to savā pagalmā, uz ielas,
tuvākajā sporta laukumā, pļavā, sporta zālē

Futbola turnīrs Cesvainē

vai jebkur citur. Tomēr, lai organizētais futbola turnīrs tiktu pamanīts arī Latvijas Futbola
federācijā un kļūtu īpašs, tam bija jādod kāda
radoša pieskaņa.
Tādēļ futbola dienu Cesvainē iesākām ar
radošu futbola modes skati Cesvaines bērnu
un jauniešu centrā, kur katrs dalībnieks varēja
izpaust savu fantāziju. Savs gatavotais tērps
dalībniekiem bija arī jāprezentē. Visvairāk
darba, gatavojot futbola karsējmeitenes tērpu,
bija ieguldījusi Ance Bērziņa, kura arī ieguva
1. vietu. Simpātijas balvu izpelnījās jaunākā
dalībniece Kailija Kecko, kuras tērps bija
domāts kā talismans brālim. Paralēli modes
skatei sīvas cīņas norisinājās, spēlējot galda
futbolu.
Lai 2017. gada futbola dienu Cesvainē noslēgtu, kā nākas, tika organizēts futbola turnīrs. Šogad aizsākām futbola tradīciju ar ce-

ļojošo kausu „Laukos vīri kopā sper 2017”,
kuru izveidoja Imants Spridzāns. Tā kā Cesvaines stadionā nenotiek intensīva futbola
spēlēšana, bija jāpiepūlas, lai varētu godam
uzņemt spēlētājus. Par to paldies Cesvaines
labiekārtošanas nodaļai, SIA „Krauss” un
visiem, kas pielika savu roku, lai Cesvaines
parka stadions atdzīvotos! Rezultātā norisinājās interesantas un skatāmas futbola spēles.
1. vietu un ceļojošo kausu izcīnīja komanda
„Pagalma puikas” no Madonas.
Futbola dienu Cesvainē organizējām saskaņā ar vadmotīvu: radoši, oriģināli un kā nevienam. Mums tas izdevās, un 5. oktobrī Latvijas
Futbola federācijā tika apbalvoti pieci labākie
futbola pasākumu ideju autori un organizatori, to vidū arī Cesvaine.
Ilvija Kecko,
autores foto

Fotoorientēšanās „Zaļais skrējiens 2017”
Projekta „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā” ietvaros tika organizētas fotoorientēšanās sacensības „Zaļais skrējiens”,
kas norisinājās pa Cesvaines pils parka teritoriju. Uz starta līnijas saņēmušiem karti, dalībniekiem parka teritorijā bija jāatrod dažādas
brīdinājuma zīmes. Piedalīties varēja gan individuāli, gan ģimeņu komandas.
Laikapstākļi lutināja dalībniekus, un aktīvākie varēja baudīt sacensību azartu, apvienojot
patīkamu skrējienu pa zeltainām rudens ainavām Cesvaines parkā. Rezultātā starp ģimenēm 1. vieta – komandai „Inga un Rainers”

Katru gadu atnāk rudens ar krāšņo lapu rotu
un skaisto tradīciju – dzejas dienām. Šogad,
5. oktobrī, Cesvaines vidusskolas 9. klase
Cesvaines bibliotēkā tikās ar jauno dzejnieci Liezēres pamatskolas literatūras skolotāju
Regīnu Paegli. Tā bija neparasti jauka, sirsnīga tikšanās.
Regīna iepazīstoties aicināja bērnus ieklausīties klusumā, ko var radīt vēja zvani. Skolēni tika apsēdināti aplī uz grīdas. Regīnai līdzi
bija smiltis, un uz vietas tika radīts tuksnesis.
Apļa klusumā sekoja stāstījums par cilvēku,
kas, pārguris un izslāpis, tuksnesī beidzot ierauga aku. Viņam paveicas, jo turpat tuvumā
cilvēks atrod pavedienus. Tos sasienot kopā
garā virvē, viņš var dabūt ūdeni no akas un
veldzēt slāpes. Tālāk dodoties, cilvēkam ir
iespēja atstāt jau sasieto virvi vai atkal atsiet
pavedienus vaļā nākamajam izslāpušajam ce-

Orientēšanās dalībnieki
(dalībnieki – Inga Bekasova, Rainers Iecelnieks un Jānis Andrejs), 2. vieta – komandai

„Draugi”, kurā piedalījās Madars Dreika ar
Pauli Brimerbergu, un 3. vieta – „Mammai ar
meitām” (Dainai Stikānei, Alīnai Lapai, Katrīnai Stikānei un Elizabetei Stikānei). Individuāli ātrākā bija Ilona Pupause, 2. vieta – Ievai Stradei, bet 3. vieta tika dalīta starp Sofiju
Isačenko un Lindu Matisoni.
Paldies aktīvākajiem dalībniekiem! Joprojām aicinām pārējos cesvainiešus būt aktīvākiem un izmantot iespēju bez maksas apmeklēt projekta ietvaros organizētos pasākumus.
Ilvija Kecko,
foto no autores personiskā arhīva

ļiniekam. Skolēni izteica savas domas, kurš
variants viņiem šķiet labāks. Regīna rosināja
bērnus domāt par pavedieniem, ko mums piedāvā dzīve, pavedieniem, kas var mūs bagātināt, veldzēt, palīdzēt, mācīt, iedvesmot.
Pēc tam bērniem bija iespēja pašiem radoši
izteikties, kopīgi rakstot haiku, bezatskaņu dzejas formu, kas sastāv tikai no 17 zilbēm. Haiku
tiek ietverts īss, spēcīgs pārdzīvojuma mirklis
saistībā ar kādu dabas tēlu un mūžības apjautu.
Pēc haiku nolasīšanas veidojām kopīgu izstādi
un katrs pateica, ko jaunu ir ieguvis šajā dzejas
stundā, kas ir paticis un licis padomāt.
Paldies Regīnai par interesanto tikšanos!
Lai darbs ar bērniem nes gandarījumu un
prieku par paveikto!
Lilija Kanaviņa,
latviešu valodas un literatūras skolotāja,
Vēsmas Noras foto

Regīna ar skolēniem Cesvaines bibliotēkā

Mēs apļa klusumā

Cesvaines Ziņas

Stipendija un motivācija, kas palīdz attīstīties
Bieži ir dzirdēts, ka pārmaiņas medicīnas jomā Latvijā daudzus attur no
šīs profesijas izvēles vai liek izbraukt
no valsts. Tomēr Cesvainē varam
lepoties ar medicīnas studenti Ritu
Turkinu, kura jau otro gadu saņem
Ilmāra Lazovska fonda stipendiju.
Šoreiz ir saņemta galvenā stipendija
pilnā apmērā – 1000 dolāru. Stipendijas tiek piešķirtas Latvijā studējošiem
vecāko kursu medicīnas studentiem,
kam ir ne tikai labas sekmes mācībās,
plašs interešu loks, bet kas arī savu
turpmāko dzīvi ir nolēmuši saistīt ar
ārsta profesiju Latvijā, stiprinot un
uzlabojot medicīnisko aprūpi valstī.
Stipendija tiek piešķirta 3–5 pretendentiem katru gadu. Pieteikumus izvērtē un lēmumu pieņem Profesora
Ilmāra Lazovska medicīnas fonda
stipendiju komisija.
– Nesen esat saņēmusi I. Lazovska stipendiju. Kādam mērķim to
izlietosiet?
– Stipendija tiek piešķirta studentiem, lai viņi to izmantotu tālākās
izglītības nolūkiem, proti, iegādājas
ko nepieciešamu, piemēram, grāmatas, vai arī dodas uz ārzemēm. Es arī
pagājušajā gadā saņēmu I. Lazovska fonda veicināšanas stipendiju
200 dolāru apjomā. Šo stipendiju
izmantoju braucienam uz Londonu, kur piedalījos mācību seminārā
un konferencē, bet jaunā stipendija
tiks izmantota ārzemju braucienam
nākamajā vasarā. Lai šo stipendiju
iegūtu, jau maijā notiek pārrunas ar
komisiju. Tā ļoti rūpīgi izvērtē un
stipendiju piešķir studentiem, kuriem ir skaidri un pamatoti mērķi –
zināms brauciena mērķis vai konkrētas literatūras iegāde, jo tukšiem
solījumiem mūsdienās vairs neviens
neuzticas. Nevienam par naudas izlietojumu jāatskaitās nav, bet vienīgā
prasība ir sagatavot stāstu par pieredzi, kā stipendiāti ir izlietojuši piešķirtos līdzekļus un kā stipendija ir
palīdzējusi attīstīties, apkārtrakstam,
ko izdod Latvijas Ārstu un zobārstu
apvienība. Šajā konferencē saņēmu
arīdzan balvu par vienu no labākajiem stenda referātiem studentu
konkurencē LĀZA rīkotajā konkursā. Savā referātā prezentēju klīnisko
gadījumu par manā nodaļā ārstētu
sievieti ar ļoti retu patoloģiju (pasaules literatūrā ir aprakstīti tikai četri
analogi gadījumi).
Stipendija man ir nozīmīga, jo profesora I. Lazovska dēlam reimatologam Jurim Lazovskim ir saikne ar
Cesvaini. Arī apbalvošanas pasākumā
man bija lieliska iespēja satikt dakteri

J. Lazovski, kurš bija ieradies no Kanādas. Mēs aprunājāmies, dakteris arī
apjautājās, kas jauns Cesvainē. Viņš
joprojām atceras darba gaitas Cesvainē un, ja ir iespēja, labprāt šurp
atbrauc, un ir gandarīts, ka savulaik te
ir strādājis ārsta praksē.
– Kādēļ izvēlējāties studēt medicīnu? Vai nebiedēja ilgie mācību
gadi?
– Ar profesijas izvēli man bija
diezgan viegli, jo, kopš sevi apzinos,
vienmēr esmu teikusi, ka būšu daktere, un, šķiet, tas bija manas ģimenes
ārstes Initas Galejas iespaidā – paldies viņai par to! Viņa bija un aizvien
vēl ir mana ģimenes ārste, atceros, kā
es vienmēr priecājos par to, kā viņa
prot ar mazajiem pacientiem, viņu
vidū mani, saprasties un vienmēr visu
sarunāt, izdarīt tā, lai ir labi un nebūtu
bail. Bērnībā vienmēr teicu, ka būšu
pediatre, tagad gan domas ir mainījušās un ir citas prioritātes, kas saista
vairāk. Tomēr pagaidām izvēli atklāju
tikai tuvākajiem, jo arī rezidentūras
vietu sadale mainās, un redzēs, kā būs
pēc diviem gadiem. Šobrīd izvēle ir
diezgan skaidra un uz to arī turpinu
tiekties, brīvajā laikā voluntējot slimnīcā.
Visu skolas laiku apzinājos, ka
vēlos studēt medicīnu un neko citu.
Paredzamie seši mācību gadi noteikti
nebiedēja, jo es sapratu, ka darīšu to,
kas man patīk. Pagājušajā gadā, kad
mēs pabeidzām 4. kursu, sociālajos
tīklos redzēju klasesbiedru, kuri jau
ir absolvējuši savas augstskolas, fotogrāfijas, tad gan bija izjūta: kā tas var
būt, ka es vēl mācos, bet citi jau ir pabeiguši?! Studijas ir ļoti interesantas,
daudzveidīgas, ar katru gadu kļūst arvien vieglāk, tādēļ pagaidām ne mirkli neesmu nožēlojusi savu izvēli.
– Paralēli mācībām jūs arī strādājat. Vai nav grūti apvienot? Ir
dažādi nostāsti par medicīnas studentu dzīvi – kas ir tās pozitīvās un,
iespējams, negatīvās medicīnas studenta dzīves puses?
Es strādāju jau kopš 1. kursa – nu
jau būs pieci gadi, kopš strādāju Paula Stradiņa klīniskajā universitātes
slimnīcā, un divi gadi, kopš esmu veselības žurnāla „Ārsts.lv”, ko Latvijas
Ārstu biedrība ir radījusi kā uzziņām
bagātu, vienkāršā valodā veidotu izdevumu pacientiem, medicīniskā
redaktore. Izmantojot iespēju, vēlos
piebilst, ka šo žurnālu katru mēnesi ir
iespējams iegādāties ne vien „Narvesen” kioskos visā Latvijā, bet arī Cesvainē – veikalā „LaTS”.
Jā, runā, ka medicīnas studentiem

nav brīvā laika, taču tas, manuprāt, ir
ļoti aplami, jo var izdarīt ļoti daudz, ja
vien dara. Tad, kad ir gan darbs, gan
studijas, gan vēl kādas nodarbošanās,
tad arī tiek sakārtots viss pa plauktiņiem un atrodas laiks padarīt arī kaut
ko citu ārpus medicīnas un mācībām.
Runājot par priekšrocībām, ir jāsaka,
ka liela atšķirība pastāv starp tiem
medicīnas studentiem, kuri strādā,
un tiem, kuri nestrādā. Nestrādājošie daudz mazāk saprot reālās dzīves
situācijas, un viņu redzesloks ir šaurāks. Mediķiem vispār ir citādāks skatījums uz dzīvi. Smieklīgi, bet reizēs,
kad ar draugiem kopā skatāmies jauno seriālu „Svešā seja”, kur darbība
norisinās plastiskās ķirurģijas klīnikā,
es skatos un šausminos – darbojas bez
vienreizējā halāta, bez cimdiem, bet
draugi tam visam nepievērš uzmanību
un viņiem tas šķiet normāli.
Mums, mediķiem, ir citāds priekšstats par cilvēku kopumā: tie, kas nav
mediķi, uztver cilvēku kā cilvēku, bet
es, braucot trolejbusā, ejot pa veikalu
vai atpūšoties pludmalē, skatos uz cilvēku rokām, nagiem, gaitu, locītavu
stāvokli un domāju – viņam varētu
būt viena vai otra kaite. Bieži vien tas
ir ļoti noderīgi, jo jau tagad zvana bijušie klasesbiedri, draugi un ģimenes
locekļi, vaicā pēc padoma, ko labprāt
arī zināšanu robežās sniedzu.
– Valstiskā mērogā šobrīd notiek
daudz diskusiju par medicīnas jautājumiem un finansējumu. Vai tas
nebiedē?
– Protams, uzskatu, ka atalgojums
medicīnas sfērā strādājošajiem ir
diezgan neadekvāts, kaut vai parēķinot to, ka rezidentam, kurš jau ir mācījies sešus gadus pamatstudijās, divus gadus rezidentūrā un vēl trīs līdz
sešus gadus doktorantūrā, ir jāstrādā
vismaz divās vai trijās darbavietās, lai
nopelnītu tādu algu, par ko pilnvērtīgi
uzturēt sevi un ģimeni. Tas ir diezgan
absurdi, jo bieži vien ir tā – pelni dzīvošanai un pārtikai – un vēl nedaudz
naudas atliek, bet nav īsti, kad to naudu tērēt, jo visu laiku ir jābūt darbā.
Tas būtu jālabo: kādā medicīnas jomā
mazāk, kādā – vairāk. Bieži jautā, vai
es gribētu izbraukt vai palikt šeit, Latvijā. Es pilnīgi noteikti gribu palikt,
neatkarīgi no tā, vai reformas būs vai
nebūs. Reforma ir nepieciešama tieši
tādēļ, lai samazinātu labu ārstu aizbraukšanu.
– Jūs esat cesvainiete. Kāda ir bijusi Cesvaines un Cesvaines vidusskolas loma jūsu izaugsmē? Varbūt
plānojat atgriezties Cesvainē?
– Vispirms man ir jāsaka milzīgs

Rita LĀZA jubilejas konferencē pie sava stenda referāta
paldies manai pirmajai skolotājai
Ivetai Āboliņai, kas bija mana klases
audzinātāja. Viņa bija pietiekami stingra un erudīta, vienmēr atbalstīja mūs
gan kā klasi kopumā, gan katru individuāli, mācīja nepadoties un turpināt
iesākto – visādā ziņā mūs izaudzināja par cilvēkiem. Mums viņa bija kā
otra mamma, ar viņu es vēl joprojām
kontaktējos. Paldies arī angļu valodas
skolotājai Zanei Burņevskai, kas ļoti
cītīgi apzināti centās mūs sagatavot
augstskolai un tālākai dzīvei! Viņas
ieliktās angļu valodas zināšanas ir
ļoti noderējušas, jo medicīnas studijās literatūra un zinātniskie raksti
lielākoties ir jālasa un pašiem jāraksta
angliski.
Darbavietas izvēle, uzsākot ārsta
gaitas, noteikti daļēji būs atkarīga no
izvēlētās specialitātes un tā, kur šīs
specialitātes ārsts būs nepieciešams,
bet mans mērķis jau pašā studiju sākumā bija izvēlēties tādu specialitāti,
kurā strādājot es varu braukt un konsultēt uz vairākām pilsētām, arī uz
savu dzimto pusi – Cesvaini un Madonu, kā to lieliski dara kardiologs
Andris Skride un plastiskais ķirurgs
Aivars Tihonovs. Es jūtos ļoti pateicīga savas puses cilvēkiem, kas mani
atbalsta un vienmēr apvaicājas, kā
veicas. Ģimene un draugi vienmēr ir
bijis mans atbalsts un, neapšaubāmi,
arī kolēģi, kuri iedrošina un palīdz ar
padomu.
– Ko jūs ieteiktu un novēlētu tiem
jaunajiem censoņiem, kas grasās
sākt ceļu medicīnas jomā?
– Pirmkārt, ieteiktu izmantot lielisko pasākumu „Ēnu diena”, kas katru
gadu norisinās februārī: ikviens skolēns, sākot jau ar 7. klasi, tiek laipni

gaidīts slimnīcā, lai pavadītu dienu
kopā ar kādu no ārstiem. Ārsti neatsaka un laipni uzņem ikvienu interesentu. Tad arī ir iespējams pavērot ārstu
ikdienu un saprast, vai tas patīk vai
biedē. Arī es, sākot ar 7. klasi, katru
gadu izmantoju šo iespēju, jo man ļoti
gribējās redzēt, kā viss notiek.
Otrkārt, ir jāsaprot – tas, kas notiek
slimnīcā, realitātē ir krasi atšķirīgs no
tā, ko rāda filmās vai kā iedomājas
cilvēki pacienti no sava skatpunkta.
Viss ir daudz interesantāk. Studiju
laikā mēs ļoti paplašinām savu redzesloku, nav tā, ka mācāmies tikai
par slimiem cilvēkiem. Mēs attīstām
domāšanu. Ir jāatzīst, ka tas Latvijas
Universitātes (LU) medicīnas studentos ir ļoti manāms, to var novērot
praksē – mēs pieejam radošāk. Tāpēc
es ieteiktu nākt uz LU, ja ir šāda izvēle. Mums māca domāt pašiem, analizēt, nevis iekalt sausu informāciju.
Protams, savs mērķis ir jāizvirza
maksimāli ātri, lai ir, uz ko virzīties.
Ir jāmācās bioloģija, tomēr ir jāatzīst,
ka diemžēl gandrīz nekas no tās bioloģijas, ko māca skolā, nebūs nepieciešams medicīnas studiju laikā – tur
tiks apgūts viss sīkāk un smalkāk,
kas, protams, ir interesantāk un noderīgāk. Pats patīkamākais medicīnas
studijās – zināšanas gadu gaitā saliekas kopā kā puzle, jo viss nākamais
papildina iepriekšējo un palīdz arvien
vienkāršāk izveidot bieži vien sarežģīto koptēlu.
– Paldies, novēlam veiksmi, panākumus un izaugsmi turpmākajās
profesionālajās gaitās!
Ar Ritu sarunājās Linda Vanaga,
Jāņa Brenča foto

Veselības projekta aktualitātes
Laiks iet uz priekšu, nav aiz kalniem gada beigas, un arī projekta
„Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā” pasākumi šajā gadā
lēnām finišē.
Fizioterapijas nodarbības turpinās
otrdienās līdz oktobra vidum.

1. novembrī – seminārs „Veselīgu
un garšīgu pārtikas pakās iekļauto
ēdienu pagatavošana”.
Viens no vispāratzītiem profesionāliem paņēmieniem labas veselības
un augstu darbaspēju saglabāšanai
ir ikdienas fiziskās aktivitātes pa-

Sirds un asinsvadu veselības semināra apmeklētāji

lielināšana ar vienkāršiem ikdienas
vingrojumiem. Šim nolūkam lieliski
noder fizioterapija. Otrdien, 19. septembrī, noslēdzās fizioterapijas nodarbības senioriem Kristīnes Čačkas
vadībā: plkst. 11.00 notika nodarbības Cesvaines pansionāta iemītniekiem, plkst. 12.00 – citiem senioriem. Ir prieks par mūsu aktīvajiem
pensionāriem – dažas dienas bija
vairāk par 20 vingrotājiem. Ja kādam
ir vēlēšanās, vēl arvien var nākt uz
fizioterapijas nodarbībām otrdienās
plkst. 17.30 Cesvaines internātskolas
sporta zālē 2. stāvā. Šīs nodarbības
joprojām turpinās, tās vada Krista
Kupča.
Veselīgs dzīvesveids ir sirds un
asinsvadu slimību profilakses pamats. Vispareizākā rīcība ir pilnīgi
likvidēt cēloni, nevis ārstēt slimības
simptomus. To var izdarīt, dzīvesvei-
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dā ieviešot vienkāršus, bet ik dienu
ievērojamus noteikumus. Eiropas un
pasaules sirds slimību profilakses
vadlīnijas balstās uz dažiem būtiskiem nosacījumiem: kategoriski aizliegts smēķēt, katru nedēļu jāvingro
vismaz 150 minūšu, jāizvēlas veselīgs un sabalansēts uzturs, jāuztur
veselīgs svars, holesterīna un cukura
līmenis. Šie un citi svarīgi jautājumi tika aplūkoti seminārā „Kustību
nozīme sirds un asinsvadu slimību
profilaksē”, kas notika 22. septembrī. Otrajā daļā fizioterapeite ierādīja
vienkāršus vingrojumus, kuri stiprina
sirdi. Vingrojumu veikšanai nav vajadzīga liela telpa, speciāls apģērbs
vai aprīkojums, tāpēc tie ir pieejami
ikvienam neatkarīgi no ienākumiem,
vajag tikai gribēt tos pildīt. Semināra
dalībnieki saņēma izdrukas ar vingrojumu kompleksu, kas palīdzēs stipri-

nāt sirdi. Visu vingrojumu veikšana
aizņēma 10–15 minūšu. Laiku šiem
vingrojumiem var atrast. Saprotams,
vajag lielu uzņēmību, lai patstāvīgi,
viens pats savās mājās katru dienu
vingrotu, bet Cesvainē šobrīd norisinās projekta aktivitātes – otrdienās notiek fizioterapijas nodarbības
(60 minūšu), trešdienās un ceturtdienās – skriešanas nodarbības, kuru lielāko daļu aizņem dažādi vingrojumi
(katrā no dienām – 80–90 minūšu),
tātad nedēļā sanāk 220 minūšu.
Aicinu visus apmeklēt projekta
sporta aktivitātes, kļūt veselākiem,
stiprākiem un vienkārši labi pavadīt
laiku.
Sandra Briede,
projekta „Veselai un
laimīgai ģimenei
Cesvaines novadā” vadītāja,
foto no autores personiskā arhīva
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Afiša
20. oktobrī plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā
filma visai ģimenei „Vectēvs, kas
bīstamāks par datoru”
Ieeja – 2 eiro
***
24. oktobrī
Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas konsultāciju diena
no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.30 –
Cesvaines sociālā dienesta telpās
A. Saulieša ielā 12,
no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.30 –
Cesvaines bāriņtiesas telpās
Pils ielā 1A.
***
26. oktobrī plkst. 16.00
Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolas zālē
tikšanās ar Intu Blūmu
***
10. novembrī plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā
dokumentālā spēlfilma
„Ievainotais jātnieks”
Režisore – Ilona Brūvere
***
11. novembrī plkst. 18.00
Lāčplēša dienai veltīts
LĀPU GĀJIENS
***
13. novembrī
Cesvainē (Augusta Saulieša ielā 9)
mobilā veselības aprūpes brigāde, speciālisti – neirologs un
acu ārsts
Bērniem (līdz 18 gadiem) vizīte pie
speciālista bez maksas.
Iepriekš pieteikties Cesvaines
sociālajā dienestā līdz 12.11.2017.
(tālr.: 64852032 vai 29365023)!
***
Plašāka informācija – novada
mājaslapā un afišās!

Tikšanās ar Intu Blūmu
Inta Blūma, grāmatu „Latvietes karma”, „Ardievu, karma!” un
„Pieskāriens bērna dvēselei”, bloga
„Sirds ceļš” autore, Vidzemes Retrītu centra, meditāciju, pašizziņas
semināru (vebināru) un ceļojumu
vadītāja, tiksies sarunā par dzīvi un
grāmatām. Būs iespēja iegādāties
Intas grāmatas un saņemt autores
autogrāfu.
Aicina Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība sadarbībā ar Cesvaines Mūzikas un mākslas skolu.

Turpinām veidot savu „Cesvaines grāmatu”
Uz pētīšanu un rakstīšanu mēģinām iedrošināt vairākus cesvainiešu pēctečus: Lieni Barkāni, kuras
tēvs un tēva māsa ir mācījušies
Cesvaines vidusskolā; Ansi Bogustovu, kura senči nāk no Cesvaines.
Gaidīsim!
Plašs materiālu klāsts nodošanai
arhīvā pašlaik tiek gatavots internātskolā, jo skola ir pievienota vidusskolai. „Cesvaines grāmatai”
laipni ir atvēlēts Vitālija Ancāna
raksts par internātskolas izveidi
1957. gadā. Cerēsim, ka kopīgiem
spēkiem iegūsim arī citus vērtīgus
informācijas apkopojumus un atmiņas.
Pētot savu māju vai dzimtu vēsturi, ceļu uz Cesvaini atrod arī citu
novadu pētnieki. Agita Kalniņa no
Gaiziņa pēta Klotu dzimtu no Puikules. Lauteres muižu ir uzcēlis
Jākobs Burhards fon Klots, kura
pirmie trīs bērni (Reinhold Andreas
Burchard Nicolai von Klot, 1855;
Alfred Julius Theodore von Klot,
1856; Burchard (Harry) von Klot,
1865) dzimuši Sesswegen (Cesvainē), bet divas meitenes – Lauternsee. Ja kādam ir informācija par šo
dzimtu, lūdzam dalīties: tā noderēs
gan Agitas pētījumos, gan mums
pašiem.
Jānis Vilims no Jelgavas mūsu
novadā meklē savus senčus. Grāmatā „Cesvainieši” minētā Voldemāra Balandas māte Marta Balande
esot viņa vecvectēva (Aleksandra

Akmentiņa, dz. 1888) krustmeita.
Jānis raksta: „Iespējams, sakritība,
tomēr domāju, ka Marta Kažmers
varētu būt bijusi mana vecvectēva
māsas (varbūt Annas) meita. Vēl no
manu senču atmiņām esmu dzirdējis, ka „Liepārēs” (tas mūsu gabalam kaimiņos) esot dzīvojis kāds
Latvijas armijas pulkvedis (? – par
pakāpi neesmu drošs). Skatoties uz
māju apmēriem, tā varētu būt, cik
zinu, zemi sākotnēji atguva mantinieki no ASV. Liepāru māju nesošās konstrukcijas vēl 90. gadu pašā
sākumā bija salīdzinoši labā stāvoklī, lai gan neapdzīvotas un bez
elektrības (tā tur laikam nekad nav
bijusi), bet tad mājām kāds noņēma
jumtu…” Ja jums ir ziņas par kādu
no Jāņa minētajiem cilvēkiem vai
mājām, arī tad priecāsimies, ja dalīsieties ar informāciju.
Atgādinu, ka savas dzimtas pētījumu vai atmiņu stāstus, tāpat kā
līdz šim, cilvēki raksta un iesniedz
sabiedriskā kārtā, t. i., nesaņemot
atlīdzību, taču, ja esat iecerējuši
plašāku pētījumu par kādu vispārīgu Cesvaines novada vēstures,
dabas, kultūras lappusi, ir iespēja
iesniegt pieteikumu Cesvaines novada domei, lai saņemtu arī finansiālu atbalstu pētījuma veikšanai.
Pagaidām vismazāk realizējas
ideja par ārzemēs dzīvojošo un strādājošo cesvainiešu un viņu ģimeņu
stāstiem. Uzdrīkstieties un rakstiet!
Tie būs nozīmīgi gan grāmatas la-

Filma visai ģimenei „Vectēvs, kas VBTAI konsultābīstamāks par datoru” Cesvainē
ciju diena
20. oktobrī plkst. 19.00 Cesvaines kultūras namā
Astoņgadnieka Oskara vasaras
brīvdienas lauku mājās sākas kā nebeidzams cīniņš ar vectēvu, bet pārvēršas par abu vīru draudzību, kas
spēj izpestīt vecmāmiņu no viņas
skolnieka iecerētas avantūras.
Mazdēla brīvdienas vectēva mājās beidzas negaidīti – izrādās, ka
dzīve bez meliem var sagādāt prieku!
Režisors: Varis Brasla
Scenārija autors: Alvis Lapiņš
Operators: Uldis Jancis
Mākslinieks: Mārtiņš Milbrets
Montāžas režisors: Māris Bērziņš
Komponists: Emīls Zilberts
Lomās: Mārtiņš Vilsons, Markuss
Jānis Eglītis, Akvelīna Līvmane,
Eva Ozola, Mārtiņš Meiers, Uldis
Dumpis, Lauris Dzelzītis, Alise Po-

lačenko, Inese Pudža, Vizma Kalme
Producents: Gatis Upmalis
Studija „F.O.R.M.A.”

Fotokonkurss „Rudens Latvijas
pilīs un muižās”

Nr. 10 (290) 2017. gada 19. oktobrī
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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sītājiem, gan pašu ģimenei, jo notikumi ātri vien kļūst par vēsturi – un
diemžēl ātri aizmirstas.
Palīdzēt tapt mūsu nākamajai grāmatai var, arī ziedojot līdzekļus: ar
pārskaitījumu – AS „SEB banka”,
konts LV20 UNLA0030 9007 0000 6,
norāde „Ziedojums Cesvaines grāmatai”; ziedojumus var pārskaitīt
arī no Latvijas Pasta bankas uz jau
minēto „SEB bankas” kontu; skaidrā naudā, saņemot pretī kvīti (zvanīt
29432776). Esam pateicīgi visiem,
kuri jautā un interesējas par iespējām ziedot. Vislielākie līdzekļi būs
nepieciešami tieši nākamajā vasarā un rudenī, kad noritēs grāmatas
maketēšana un iespiešana (šobrīd
precīzas izmaksas nav zināmas,
jo pagaidām nav skaidrs grāmatas
apjoms – turpinām pieņemt materiālus). Tā kā mūsu biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, visiem ziedotājiem
turpmāk būs iespēja saņemt nodokļu atlaides, iesniedzot gada pārskatus vai gada ienākumu deklarācijas.
Par visām idejām un ieteikumiem,
kā arī jau gataviem materiāliem, lūdzu, zvaniet (29432776) vai rakstiet
(ckvb@inbox.lv, sanita.dabolina@
inbox.lv)! Ja jums nav neviena, kas
atmiņu stāstījumu pārraksta datorrakstā, droši sūtiet pa pastu Sanitai
Dāboliņai Krasta ielā 3–7 Cesvainē,
LV-4871. Ļoti gaidām!
Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

Fotokonkursu organizē biedrība
„Latvijas piļu un muižu asociācija” un aicina: apceļo, fotografē un
laimē! Noķer rudeni kādas muižas
parkā vai pieķer pils spoku, kurš
atgriezies, veļu laikam tuvojoties!
Iemūžināti zeltā tērpušies koki,
pēdējie siltie saules stari, īpašā
gaisma, sveču siltums, rudens
veltes vai kādi citi rudens noskaņas veidotāji var palīdzēt Tev tikt
uz akcijas „Apceļosim Latvijas
pilis un muižas” noslēguma balli
Jaunpils pilī. Pilni konkursa noteikumi ir pieejami Cesvaines no-

vada mājaslapas tūrisma sadaļā.
Fotogrāfiju iesniegšanas termiņš – 22.10.2017. plkst. 23.59,
nosūtot uz e-pasta adresi: akcija@pilis.lv un norādot tematu
„Autora vārds uzvārds_Pils (muižas) nosaukums_Rudens”, autora
vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju. Viens autors drīkst iesūtīt
ne vairāk kā divas fotogrāfijas.
Uzvarētāji balvā saņems ielūgumu 2 personām uz akcijas
„Apceļosim Latvijas pilis un muižas” noslēguma balli Jaunpils pilī
25.11.2017.
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24. oktobrī:
no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.30 –
Cesvaines sociālā dienesta telpās
A. Saulieša ielā 12,
no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.30 –
Cesvaines bāriņtiesas telpās Pils
ielā 1A.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas (VBTAI) Valsts bērnu
tiesību aizsardzības departamenta
Rēzeknes reģiona valsts bērnu tiesību aizsardzības vecākā inspektore
Gunita Kopeika un Bāriņtiesu un
audžuģimeņu departamenta vecākā
inspektore Inese Kapača speciālistus un iedzīvotājus konsultēs par
bērnu drošību, pamatvajadzību un
interešu nodrošināšanu, savstarpējām attiecībām (bērns – vecāki,
vecāki – vecāki, bērns – pedagogs,
vecāki – pedagogs, bērns – bērns)
u. c. jautājumiem.

Būvdarbu un
asfaltēšanas
darbu dēļ slēgs
pārbrauktuvi
Uz būvdarbu laiku tiks slēgta
dzelzceļa pārbrauktuve Nr. 424
(autoceļš
Cesvaine–Aizkuja)
posmā Madona–Gulbene:
2017. gada 20. oktobrī
plkst. 07.30–18.30,
2017. gada 26. oktobrī
plkst. 08.00–18.00.
Māris Grāvels,
SIA CBF „Ļ-KO” būvdarbu
vadītājs; tālr. 29108610

Apsveikumi
Palūdz pavasari,
Lai tas spēku aizdod.
Palūdz puteņiem,
Lai gadiem pēdas jauc.
Palūdz pašai sirdij – tā
vislabāk zinās,
kādus gadus atpakaļ lai sauc.
Gadu straumē nestas aiziet
		
dienas,
Dzīves jūrā saplūst vienuviet.
Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa
zvaigzne, darbi veicas, gaišas
		
dienas rit!
Lai gadi rit, tā tam ir jābūt,
Un lai par tiem nekad nav žēl.
Tik jautru prātu, sauli sirdī
Un daudzus skaistus gadus
		
vēl.
Kornēlija Apškrūma
Sirsnīgi sveicam visus oktobrī
dzimušos, īpaši
80 gados –
DAINU KORNETU,
GAĻINU LINDI,
ILGU VĪGUPI,
85 gados –
VELTU TĒTU!
Cesvaines
novada dome

Cesvaines novada valsts
un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas
centrs

Adrese: Pils iela 1A, Cesvaine,
Cesvaines novads, LV-4871
Tālrunis: 64852715
E-pasts: cesvaine@pakalpojumucentri.lv
VPVKAC darba laiks:
Pirmdienās
8.00–18.00
Otrdienās
8.00–17.00
Trešdienās
8.00–17.00
Ceturtdienās
8.00–17.00
Piektdienās
8.00–16.00
Pārtraukums
13.00–14.00
Lai saņemtu pakalpojumu
VPVKAC, ir jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments – pase vai
identifikācijas karte.

Nākamais „Cesvaines Ziņu”
numurs iznāks
2017. gada 16. novembrī

Līdzjūtība
			
Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves ceļu ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs.
Imants Lasmanis
Lai Dieva palīdzība Skaidrītei,
atvadoties no dēla Jura!
Kolēģe Nora

Miruši
			
Ķinderu kapu pārzines
informācija:
Juris Mickevičs
1963–2017

