Februāris, 2015. gads
Redaktores sleja
Rit soļi, čirkst sniega kristāli zem
kājām. Paveru skatienu augšup, dziļi
raugos debess jumā. Mākoņi slīd
lēni, bez steigas. It kā kavēdamies,
it kā censtos ko pavēstīt. Varbūt par
laika apstākļu maiņu, kas februārī
ir piedzīvota ne vienu reizi vien.
Ar vēju tie tomēr virzās – te lēni, te
atkal tempu palielinot. Šodien laiks
lutina. Saules stari, tikko manāmi spraukdamies caur mākoņu
spraugām, taisnā ceļā dodas pie
katra krūma, pie katra koka,
dāsni dāvā siltu glāstu katra bērna
vaigam. Purinot koku zarus, ik pa
laikam pārsteidz vēja brāzma. Ne
tik salta kā decembrī un janvārī,
tomēr drebuli uzsist spēj.
Pavisam drīz – piecu soļu attālumā – tuvojas gada laiks, kas dabā spēj radīt jūtamas pārmaiņas.
Nemanāmi no jumta pažobelēm
pilēs uz zemi pavērstie lāsteku
kāti. Lauku apvidos izšķīdušie ceļi
ceļa gājējiem, transportlīdzekļiem
sagādās kārtējās pārvietošanās
grūtības. Ieskaudami apkārtējo
teritoriju, arī upju ceļi kļūs
ievērojami plašāki.
Ejot ikdienas gaitās, mēdzam
lādēties par ceļā klāto ledus
kārtu, kam tā vien gribas sajust
pieglaužamies cilvēku ķermeņus
cieši sev klāt. Viens mirklis – un
atrodies neapskaužamā situācijā.
Bet – ja tā padomā – vai šis dabas
izveidotais ceļa segums nav īsts
dabas brīnums, kas iezīmē pavasara
nākšanu?
Ir patīkami novērot pārmaiņas
dabā, bet vēl patīkamāk – pārmaiņas notiek katrā no mums.
Varbūt kļūstam nedaudz izklaidīgāki, miegaināki, sapņaināki, arī
mundrums uz brīdi pametis. Pirms
gaidāmo notikumu virknes daba ļauj
mums atpūsties un sagatavoties.
Kā ikkatru gadu, arī šogad
februārī tika svinēta visu mīlētāju
diena – Valentīndiena. Tuvojoties
šiem mīlestības svētkiem, mēs
allaž meklējam idejas, kā pārsteigt,
palutināt mīļoto cilvēku, kā padarīt
dienu īpašu un skaistu. Veidu, kā
to izdarīt, ir neaptverami daudz.
Tikai mēs katrs zinām, kas ir tas,
kas mīļotā ikdienu spētu padarīt
krāšņāku un neparastāku. Lasītāj,
mīli sevi un mīli cilvēku, kurš ir
izvēlējies tieši roku rokā ar tevi iet
caur priekiem un bēdām!
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Alise Leimane: te ir daudz iespēju
Alise Leimane: te ir daudz iespēju
Gatavojoties Cesvaines uzņēmējdarbības forumam, uz sarunu aicināju Alisi Leimani, zobārstniecības klīnikas „AL Denta”
īpašnieci, kura praktizē arī divās
Rīgas
zobārstniecības
klīnikās,
tāpēc Cesvainē strādā pārnedēļām.
Pavisam drīz jaunajai Cesvaines
klīnikai, uz kuru tika iets garš
dokumentu sagatavošanas un projektu izstrādes ceļš, būs viena gada
darbības jubileja.
– Alise, kāpēc nevarējāt mierīgi
iztikt ar darbu Rīgā? Kāpēc bija
vajadzīga Cesvaine?
– Varēju mierīgi iztikt, jā, taču bija
vairāki stimuli. Pirmkārt, Cesvaine
man ir īpaša, tuva vieta. Otrkārt, man,
jaunajai speciālistei, trūka prakses
iespēju, jo Rīgas zobārstniecībās
notiek sīka specializācija, nav iespējas
praktizēt visās zobārstniecības jomās.
Treškārt, mani motivēja mamma, gan
uzņemoties sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju (kuras, kā vēlāk
izrādījās, bija kalniem!), kas absolūti
nav mana stiprā puse, gan iekārdinot
ar izvēles iespējām – savā klīnikā
taču visu – telpu plānojumu, interjera
krāsas un citas detaļas, aprīkojumu
un materiālus – varēšu izvēlēties pati.
Protams, liela nozīme bija arī iespējai
iegūt finansējumu Lauku atbalsta
dienesta un valsts finanšu institūcijas
„ALTUM” rīkotajos projektu konkursos, iegūstot līdzekļus, par kuru izmantošanu nav jāpārmaksā.
– Nu jau pavisam drīz klīnikai būs
viena gada darbības jubileja. Kādi ir
šīs izvēles ieguvumi? Kas visvairāk
patīk?
– Liels pluss, ko tepat dzīvojošie,
manuprāt, īsti neapzinās, ir tas, ka
viss ir tuvu, viss ir pa ceļam un visu

ir iespējams nokārtot ātri – pusdienā
var pagūt tik, cik Rīgā veselās
divās dienās. Te ir atsaucīgi cilvēki,
piemēram, klīnikai garāmejošie vīrieši
salaboja saplīsušo durvju rokturi bez
kādas teikšanas. Vai Rīgā kas tāds ir
iedomājams? Būtu jāpiesaka meistars,
nez cik jāgaida un nez cik jāmaksā.
Te visu var noorganizēt, sarunāt ātri
un daudz vieglāk. Protams, arī Rīgā ir
sirsnīgi un jauki cilvēki, tomēr attiecības
ir tādas sterilas, piesardzīgas.
Esmu apmierināta, ka varu plaši
praktizēt – tas nozīmē sniegt dažāda
veida pakalpojumus, nevis šauri
specializēties.
Gūstu gandarījumu no cilvēkiem.
Piemēram, pacients pēc ilgāka laika
var droši smaidīt, jo viņam beidzot
ir salaboti priekšzobi. Arī man tas ir
emocionāli piepildīts brīdis. Labojot
zobus, uzzinu, kā pareizi cept maizi
un daudz citu noderīgu sīkumu.
Esmu mēģinājusi atrast vidusceļu
pakalpojumu cenās: bērnus apkalpoju
praktiski par pašizmaksu, ir lielas
atlaides pensionāriem.
Arī brīvajā laikā Cesvainē ir, ko darīt!

Ir laba bibliotēka, ir baseins, notiek
vingrošana pie fizioterapeites, joga.
Madonā darbojas biedrība „Pie kraujas”,
kur varu iesaistīties ekstrēmākās
izklaidēs un savu spēku pārbaudē un
pilnveidē. Un atkal iepriecina tas, ka
visur var viegli un ātri iesaistīties, nav
noformējušās kaut kādas slēgtas grupas,
kurās nav iespējams iekļūt, kā tas nereti
ir lielpilsētā.
Kopumā Cesvainē ir miera izjūta,
un tas man patīk. Ja nevajadzētu
papildu pieredzi, konsultācijas ar pieredzējušākiem kolēģiem, varētu Rīgā
nestrādāt. Domāju, ka tad, kad klīnika
paplašināsies, būs vairāk kolēģu, tā arī
darīšu.
– Kā Cesvainei piesaistīt jauniešus?
Kā viņi varētu atrast jomas, kurās
darboties, veidot savu biznesu?
– Ir svarīgi saprast, ka mūsdienās
ir jābūt mobiliem – nav jāaizsēžas
vienā vietā. Var dzīvot laukos, strādāt
attālināti vai piegādāt preces pilsētai.
Variantu ir daudz.
Manuprāt, ir jāiepazīst cilvēku
primārās vajadzības – veselība, pārtika,
arī būvniecība. Piemēram, priecājos

Cesvaines
uzņēmējdarbības forums
par Gulbenes novada mājas sieru
ražotni: tiešām kvalitatīva produkcija,
turklāt tiek pievesta klāt. Būtisks ir
eko virziens: cilvēkiem gribas nopirkt
dabisku pienu un tā produktus, dabiski
audzēta truša gaļu utt. Ja ir zeme, var
audzēt drogas zāļu tējām – tas ir vesels
bioloģiskās lauksaimniecības virziens.
Nozīmīgi ir atrast nišu, interesi,
motivāciju – tad darbs ir svētība.
– Ko gribētos gūt uzņēmējdarbības
forumā? Kas būtu svarīgi skolu
jauniešiem, kuri piedalīsies?
– Interesanti būtu redzēt kopā pēc
iespējas lielāku dažādību, lai būtu
priekšstats, ko cesvainieši – gan
tagadējie, gan bijušie – dara. Jautājums,
kas ir būtisks man pašai, – kāpēc cilvēki
veido savus uzņēmumus, kāda ir viņu
vīzija?
Jauniešiem forums varētu būt iespēja
domāt ārpus ierastās kastes (rāmjiem),
iepazīt dažādus piemērus, iedrošināties
un ļauties savu ieceru piepildījumam.
Es vēlu, lai visiem pietiek enerģijas,
jo tad būs drosme, miers un pārliecība
vienkopus. Kosmoss sūtīs dažādas
iespējas un idejas, kuras ir jāķer ciet. Ja
pietiks enerģijas, pietiks arī zināšanu vai
dažreiz vienkārši jušanas, ka tas ir tavs.
Lai top tavas jaunās idejas un darbi!
Sanita Dāboliņa, Viļņa Špata foto

Cesvaines uzņēmējdarbības
forums notiks 2015. gada
29. aprīlī Cesvaines vidusskolā. Programmā: pārskats
par uzņēmējdarbību Cesvaines novadā, lekcija par
uzņēmējdarbības
attīstību,
tikšanās ar uzņēmējiem, ražojumu un pakalpojumu izstāde un tirdziņš.
Informācija pa tālr. 29432776.

Rosīga sestdiena Cesvaines vidusskolā
14. februārī uz Latvijas izglītības
iestāžu
vokāli
instrumentālo
ansambļu, instrumentālo kolektīvu
un popgrupu festivālu un konkursu
sabrauca vairākas grupas no
Alūksnes, Valmieras un Gulbenes.
Bija paredzēts ierasties dalībniekiem
no Cēsīm, bet gripas laiks bija skāris
arī cēsniekus, tāpēc viņi ierasties
nevarēja.
Ainārs
Melbārdis,
Cesvaines
vidusskolas
vokāli
instrumentālo
ansambļu „Green Neon”, „Cits rakurss”,

„Komikss” un „Florence” vadītājs,
stāsta, ka parasti šīs ikgadējās skates
notika Rīgā, kur piedalījās dalībnieki
no visas Latvijas. Divus gadus to
starpā bija arī cesvainieši. Konkursa
organizatoram Egilam Šķetrim radās
ideja, ka šo pasākumu varētu organizēt
nedaudz citādi: sākumā Latvijas
reģionos un pēc tam tikties Rīgā. Šogad
šī ideja tika realizēta.
– Žūrijas komisijas locekļi – Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmijas populārās un džeza mūzikas

Santa Krusiete

Cesvaines vidusskolas grupas kopā ar savu skolotāju Aināru Melbārdi,
žūrijas komisijas locekļiem Ingu Bērziņu, Zigmundu Žukovski, Egilu Šķetri

Cesvaines Ziņas

pedagoga programmas docente Inga
Bērziņa un docents Zigmunds Žukovskis
un Valsts izglītības satura centra
Interešu izglītības un audzināšanas
darba nodaļas vecākais referents Egils
Šķetris – festivāla konkursu vērtē jau
vairākus gadus. Žūrija uzsvēra, ka
izaugsme ir acīmredzama un novērtē
ansambļu augsto sniegumu. Vērtēšana
notika pēc noteiktas punktu sistēmas.
Cesvainiešiem veicās ļoti labi. Nu jau
pieredzējušais vokāli instrumentālais
ansamblis „Green Neon”, startējot
vecākajā grupā un iekļūstot pirmajā kategorijā, salīdzinājumā ar
iepriekšējiem gadiem ir manāmi progresējis. Īpaši tika novērtēts solistes
Kristīnes Sipānes spēcīgais vokāls. Mūsu
jaunākos talantus – vokāli instrumentālo
ansambli „Cits rakurss” – nezināma iemesla pēc žūrija bija pārcēlusi vecākajā
grupā. Iegūtie punkti rāda, ka šai grupai
ir nedaudz pietrūcis līdz pirmajai
pakāpei. Ar savu oriģināldziesmu
ansamblī startēja Anastasija Panasjuka,
kuru žūrijas pārstāve Inga Bērziņa
novērtēja kā izcilu sniegumu, – ar
lepnumu stāsta Cesvaines vidusskolas
ansambļu vadītājs. – 2. pakāpes diplomu saņēma Cesvaines vidusskolas
grupas „Florence”, „Komikss”, „Cits

rakurss”, 1. pakāpes diplomu –„Green
Neon”. Konkursa un festivāla labāk
novērtētajām grupām, tostarp „Green
Neon”, XI Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku ietvaros jau kā
dziesmu svētku dalībniekiem būs iespēja
uzstāties, parādīt sevi lielākai auditorijai
ar izveidotu koncertprogrammu Rīgā,
Vērmanes dārzā. Kuri tieši tie būs, to
drīzumā uzzināsim.
Uz jautājumu, ko šādi konkursi
dod jaunajām grupām, Ainārs atbild,
ka tā ir lieliska iespēja parādīt savas
spējas mūzikas lauciņā, sniedzot ļoti
labu pieredzi. Var redzēt citu jauniešu
veikumu, spēkus, pārdzīvot skatuves
mandrāžu. Ir iespēja dzirdēt Latvijā
atzītu pedagogu vērtējumu, padomus,
komentārus, kā arī pašiem analizēt,
kas izdevās un ar ko vēl būtu jāstrādā.
Viņš atzīst, ka pasākums varēja būt
labāk apmeklēts. Jauniešiem daudz
patīkamāk būtu spēlēt pilnā zālē – būtu
lielāks gandarījums.
– Paldies pašvaldībai, skolai par
atbalstu, par to, ka mēs varam strādāt un
jauniešiem ir dota iespēja parādīt sevi
mūzikā! Domāju, ka skates būs arī citus
gadus un, cerams, arī Cesvainē.
Santa Krusiete,
Sarmas Kurmes foto



Kas tūristus
interesē
Cesvainē?
Pagājušais – 2014. – tūrisma gads
Cesvainē ir aizvadīts darbīgā gaisotnē,
pili kopumā apmeklējuši 13 172
apmeklētāji. Lielākais apmeklētāju
skaits koncentrējās tieši vasaras
mēnešos, un tas ir saprotams, jo vasara
ir aktīvā tūrisma sezona, laiks, kad
cilvēki vairāk ceļo, un ir patiess prieks,
ka pie mums ierodas daudz Latvijas
apceļotāju. Salīdzinot apmēram tāds
pats apmeklētāju skaits gadā ir arī
Krustpils pilī.
Kas tad tūristus visvairāk interesē
Cesvainē?
Vispirms tā ir Cesvaines pils un
vēsturiskā muižas kompleksa apskate,
ekskursijas ar gidu. Apmeklētājus
piesaista stāsts par Vulfiem, pils
celšanas vēsturi, arhitektoniskajām un
mākslinieciskajām vērtībām, kas šeit
ir saglabājušās. Grupu interesi izraisa
iespēja klausīties Cesvaines evaņģēliski
luteriskās baznīcas Martina ērģeļu stāstu
un izzināt baznīcas vēsturi. Pazīstamību
Cesvaines apmeklētāju vidū ir guvis
amatniecības un mākslas salons „Divi
torņi”. Ir jāsaka liels paldies māsām
Sanitai un Ilvai Ozolām par entuziasmu
un Cesvaines vārda nešanu pasaulē,
viņu gatavotie suvenīri un amatniecības
izstrādājumi ir daudzu tūristu iecienīti,
pats salons „Divi torņi” ir kā miera
oāze Cesvaines vidū, kur baudīt kafiju
vai glāzi vīna romantiskā gaisotnē.
Pagājušovasar kāds pāris „Divu torņu”
pagalmu izvēlējās pat par laulības
reģistrācijas vietu. Ir apsveicami, ka
Cesvainē durvis ir vērusi jauna brīvdienu
māja – „Granti”, kur ir iespējams baudīt
lauku pirtiņu un profesionāla pirtnieka
pakalpojumus. Liels paldies visiem
Cesvaines tūrisma uzņēmējiem par
sadarbību!
Šogad ir plānots ieviest Cesvaines
pilī audiogidu, kas uzlabotu tūrisma
centra pakalpojumu kvalitāti, tādējādi
piesaistot lielāku apmeklētāju skaitu
Cesvainei. Ir doma par velonomas
izveidi nākotnē. Jau pagājušajā vasarā
Cesvaines tūrisma centra rīkotais
velobrauciens guva plašu atsaucību,
tāpēc šogad plānojam divus braucienus
pa Cesvaines novadu. Ir paredzēta arī
Cesvaines pils brošūras izdošana.
Īpašs notikums šogad – ir iznākusi
krāsojamā grāmata bērniem „Izkrāso
Cesvaini”, kas tapusi sadarbībā ar Jāni
Diekontu. Tūrisma centrā Cesvaines
pilī var iegādāties arī suvenīrus ar
Cesvaines novada simboliku, ir
pieejamas Cesvaines tūrisma kartes,
pastkartes, grāmatas, informācija par
tūrisma piedāvājumu kaimiņnovados
un visā Vidzemes reģionā, tāpēc gaidām
visus, kas vēlas apceļot Latviju.
Tūrisma centrs labprāt uzklausītu
jebkuru Cesvaines cilvēku, kas vēlas
darboties tūrisma nozarē vai kam ir
idejas šajā jomā, ceru uz lielāku aktivitāti
un atsaucību. Cesvaines tūrisma centrs
gaidīs jūsu priekšlikumus, ierosinājumus
un sadarbības piedāvājumus. Mūsu
kontakti:
e-pasts
turisma.info@
cesvaine.lv, tālrunis 26172637, adrese
Pils iela 1 (Cesvaines pils), http://www.
cesvaine.lv/turisms/aktuali.html.
Jau
iepriekš pateicamies par atsaucību!
Diāna Cepurniece,
Cesvaines tūrisma centra vadītāja,
foto no autores arhīva



Domājam par pedagogu kvalifikācijas līmeni
Šajā mācību gadā Cesvaines
pirmsskolas izglītības iestādes (PII)
„Brīnumzeme”
vadītāju
Skaidrīti
Aveniņu iepriecina regulāra iestādes
padomes
darbība.
Vecāki
paši
saorganizējas, nāk un pārrunā aktuālās
tēmas. Pirmo reizi, kopš viņa te strādā,
ir jūtams, ka iestādē darbojas vecāku
padome.
– Domājot par skolotāju kvalifikāciju, par profesionalitātes līmeni, uzaicinājām psiholoģi Evitu Petručeņu,
kura sarunā atklāja, ka nekas nav
svarīgāks par bērna un pedagoga
savstarpējo saskarsmi. Tas bērnā rada
uzticību skolotājam. Tika uzaicināta
arī fizioterapeite Kristīne Čačka, kura
vēroja sporta nodarbības ar domu, ka
varbūt ir aspekti, kurus nepamanām
un
neievērojam.
Pedagoģiskajās
sēdēs, atskaitoties par bērnu fizisko
sagatavotību, ik pa brīdim parādās

problēmas: bērniem ir vāja sīkā
muskulatūra, ir problēmas ar kādas
kustības izpildīšanu, kāds bērns savam
vecumam ir atbilstoši fiziski attīstīts,
bet trešā daļa grupiņas nespēj izpildīt
kustības, kuras būtu jāvar. Tāpēc
Kristīne vēros nodarbības, analizēs un
palīdzēs šo problēmu risināt no citas
puses.
Bērnudārza vadītāja informē: – Šogad Mātes dienā vidusskolas aulā
iecerēts Žaņa Grīvas pasakas „Pasaka
par Diegabiksi” koncertuzvedums.
Uzvedumā piedalīsies visas grupiņas,
skolotāji, ja būs nepieciešams, tiks
iesaistīti arī vecāki. Tas būs liels un
grandiozs pasākums.
Analizējot problēmas, Skaidrīti
un bērnudārza darbiniekus visvairāk
satrauc pēdējo gadu laikā sarukušais
bērnu skaits, kas ietekmē arī darbavietas.
Kādreiz bija septiņas grupas, tagad ir

sešas. PII „Brīnumzeme” ir spēcīgs
skolotāju kolektīvs. Darbinieki tiek
informēti par pašreizējo un nākamajā
gadā paredzēto bērnu skaitu un to, kā
tas varētu ietekmēt bērnudārza darbību
turpmāk.
– Kā ieguvumu varētu minēt divas
licencētas valsts finansētas programmas
piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem
ar valodas un mācīšanās traucējumiem.
Ik dienu nāk logopēds un strādā ar
bērniem. Papildus notiek logoritmikas
nodarbības.
Bērniem
ar
ritma,
koordinācijas traucējumiem mūzika
kopā ar kustībām sniedz progresu
attīstībā. Tas ir novērojams bērnos, kuri
šajā programmā piedalās jau trīs gadus.
Neatsverams ieguvums ir valsts
un pašvaldības sniegtais finansējums
mācību līdzekļu un grāmatu iegādei.
Santa Krusiete,
autores foto

Galvenā skolas funkcija – organizēt un īstenot izglītošanas procesu
Vispārcilvēcisko vērtību un dažādu
sociālo jeb dzīves prasmju apgūšana –
šobrīd viens no svarīgākajiem virzieniem darbā ar bērniem Cesvaines
internātpamatskolā, tāpēc nozīmīgi
palīgi ikdienas darbā, visdažādāko
sadzīvisko
problēmu
risināšanā
ir sociālie dienesti. Veiksmīgas
sadarbības rezultāts rada iespēju veikt
galveno skolas funkciju – organizēt un
īstenot izglītošanas procesu. Tikai tad,
kad ir droša un sakārtota sociālā vide
gan mājās, gan skolā, varam runāt par
akadēmisko zināšanu apguvi atbilstoši
katra skolēna spēju līmenim.
Šobrīd 75 % visu skolēnu ir dažādi

uzvedības un mācīšanās traucējumi,
tāpēc izglītības apguve tiek nodrošināta
ar piecu dažādu programmu palīdzību.
Tās tiek īstenotas, ievērojot galvenos
izglītības standartā noteiktos izglītības
programmas mērķus, uzdevumus un
obligāto saturu atbilstoši bērna spējām,
veselības stāvoklim un attīstības
traucējumu veidam.
Lēmumus, kas ir saistīti ar bērna
izglītošanu, skola drīkst pieņemt tikai
ar vecāku piekrišanu, tāpēc bieži ir
veicams nopietns, ilgstošs izglītojošs
darbs ar vecākiem, lai radītu izpratni
par reālo situāciju, problēmām un
vislabāko risinājumu bērnam, nosakot

viņa intelektam un traucējumu veidam
atbilstošu
programmu,
tādējādi
nodrošinot visu vajadzīgo atbalstu.
Skolēniem pēcpusdienu nodarbībās
tiek nodrošināta iespēja apgūt būtiskas
dzīvesprasmes – savstarpējo attiecību
veidošanas, sava ķermeņa kopšanas,
pavārmākslas, galda kultūras prasmes –
un nostiprināt savu fizisko veselību,
apmeklējot koriģējošās vingrošanas
nodarbības centrā „Mora”.
Lai sniegtu nepieciešamo atbalstu
skolēniem, nemitīga tālākizglītība
ir nepieciešama arī pedagogiem un
tehniskajam personālam. Vasarā kopā
ar atbalsta personālu tālākizglītības

kursus darbam ar bērniem apmeklēja
arī naktsaukles. Divu mēnešu garumā
pedagogi apguva 72 stundu pedagogu
profesionālās pilnveides programmu
„Attīstības
traucējumu,
mācību
grūtību un traucējumu korekcijas
programmu realizācija un vispārējās
attīstības veicināšana izglītības procesā”.
Ik dienu ar mīlestību un milzīgu
pacietību tiek veikts nopietns un
atbildīgs darbs, kura augļi ne vienmēr
redzami tik ātri, cik gribētos mums
pašiem un apkārtējai sabiedrībai.
Inta Siliņa

Sociālā dienesta atgādinājums
Sociālās palīdzības organizatore
Ilvija Trupavniece vēlas atgādināt par
elektroenerģijas atbalsta saņemšanu
trūcīgajām personām. Maksa par
pirmajām 100 kWh atbilst līdzšinējam
starta tarifam. Sociālais dienests
informāciju par trūcīgās personas statusu
nodod elektroenerģijas tirgotājam
AS „Latvenergo”, pie kura būtu
jāvēršas, ja rodas kādas neskaidrības vai
problēmas. Iedzīvotāji, neizprazdami
atbalsta piešķiršanas kārtību vai nespējot
sazvanīt AS „Latvenergo”, konsultēties
nāk uz sociālo dienestu.
– Lai trūcīgā persona vai ģimene
saņemtu atlaidi par patērēto elektrību,
nedrīkst
izvēlēties
izlīdzināto
maksājumu, jo šim tarifam atlaidi
nepiešķir. Ja tāds ir šobrīd, tad ir
jāzvana uz AS „Latvenergo” bezmaksas
tālruni 80 200 400 un jāpiesaka
klasiskais maksājums (maksā pēc
skaitītāja rādījumiem, kurus nodod, no
27. līdz 3. datumam sūtot sms, zvanot
AS „Latvenergo” vai uzrādot skaitītāja

rādījumu AS „Latvenergo” mājaslapā).
Nododot rādījumus, ir jāatzīmē, kā
vēlas saņemt rēķinu (uz sms, pa pastu
vai e-pastu). Tikai tad klasiskajam
maksājumam tiek piemērota atlaide.
Iztērējot pirmās 100 kWh, par pārējām
ir jāmaksā pilna cena. Arī daudzbērnu
ģimenes par pirmajām 300 kWh maksā
kā par starta tarifu, bet, ja šai ģimenei
ir arī trūcīgās statuss, tad klāt summējas
100 kWh kā trūcīgajiem, kopā veidojot
400 kWh.
AS „Latvenergo” atbalsts attiecas
arī uz maznodrošinātajām ģimenēm.
Maznodrošināto ģimeņu saistošie
noteikumi vēl ir izstrādes procesā,
bet, apstiprinot tos, arī šādas ģimenes
varēs nākt iegūt šo statusu un
pieteikties uz elektroenerģijas atbalstu.
Princips atlaides saņemšanai būs
tāds pats kā trūcīgajām personām.
Maznodrošinātajiem būs paredzēta
valsts likumos noteiktā bezmaksas
juridiskā palīdzība un īpašuma nodokļa
atlaide.

Sociālā darbiniece ar ģimenēm un
bērniem Judīte Mihejenko atklāj, ka
ikdienā, skrienot un darot savus darbus,
vairums vecāku aizmirst par mazo
cilvēciņu, par to, kas notiek ar viņu.
Skumji, bet daudzas ģimenes ir uz
izdzīvošanas robežas, cīnoties par galdā
liekamo maizes riecienu, tāpēc tiek
aizmirstas vai netiek saskatītas bērna
vajadzības. Daudziem derētu padomāt:
uz kurieni mēs skrienam, ko vēlamies
sasniegt, un kāds labums mums visiem
no tā?! Kur paliek emocionālais tuvums
vienam pret otru?
– Ir nācies sastapties ar vecākiem,
kuri uzskata, ka viņu bērni ir jāaudzina
pašvaldībai, izglītības iestādei, bet
ne pašiem. Sociālais dienests māca,
kā nenonākt līdz situācijai, kad bērns
ir jāizņem no ģimenes, bet, ja tā ir
noticis, kā rīkoties, lai viņš atgrieztos
tajā. Ievērojot likumu par sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības
sniegšanu, dienests sniedz materiālu

palīdzību. Tā ir profesionāla darbība,
kas palīdz personām, ģimenēm atjaunot
spējas sociāli funkcionēt – iesaistīties
noteiktās darbībās, meklēt darbu, kā
arī radīt pašiem labvēlīgus sadzīves
apstākļus. Reizēm vecāki dzīvo ar
apziņu: ja atņem bērnu, man nekas nav
jādara. Šādās situācijās viņi vaino visas
iespējamās iestādes, bet savu atbildību
nesaskata. Darba augļus nevar saskatīt
vienas dienas vai mēneša laikā, reizēm
paiet pat gadi. Ģimenei piemīt spēks,
bet ne visi to ierauga un izjūt.
Ir novērots, ka ar gadiem bērni
mainās. Ienākot tehnoloģijām, arī
problēmas kļūst smagākas. Pašreiz ir
novērojama tendence – bērni iet roku
rokā ar tehnoloģijām, tās ieņēmušas lielu
lomu viņu ikdienā. Tie, kuri apmeklē
pulciņus, piedalās dažādās aktivitātēs,
prot plānot laiku, bet pavisam citādi ir
ar bērniem, kurus neinteresē ne mūzika,
ne māksla un kuri nevēlas iet uz skolu.
Ieinteresēt šādu bērnu ar brīvā laika

Sociālā dienesta vadītāja Daina
Markevica iepazīstina ar 2014. gada
statistiku. Tā rāda, ka vismaz uz
vienu dienu trūcīgās personas statuss
ir bijis 350 personām. Pašvaldības
sociālās palīdzības pabalstos izlietotie
līdzekļi ir 21 350 eiro, garantētā
minimālā ienākumu (GMI) līmeņa
nodrošināšanai – 14 083 eiro, dzīvokļu
pabalstos – 4396 eiro, sociālās palīdzības pabalstos – 2870 eiro un veselības aprūpei – 1888 eiro.
Cesvaines novadā ir problēmas ar
darba iespējām. Siltākos gadalaikos
cilvēkam ir iespēja nopelnīt gadījuma
darbos, bet ziemā bezdarbs atkal
saasinās. 2014. gadā no kopējā
iedzīvotāju skaita Cesvaines novadā
8,5 % ir trūcīgas personas statuss, kas
uz kopējā Latvijas fona izskatās diezgan līdzīgi.
Atgādinām, ka personas, kurām ir
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisijas atzinums par asistenta
nepieciešamību, var griezties sociālajā

Ģimenē mīt spēks
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nodarbēm, aktivitātēm ir diezgan grūti.
Ir manāmas izmaiņas ģimenēs, kuras
pēc palīdzības ir griezušās pirms viena,
diviem un vairāk gadiem. Kādreiz
skolēnam bija stundu kavējumi, bet
tagad redzu, ka viņš ir ievirzīts pareizā

dienestā un pieteikties asistenta
pakalpojumiem, savukārt pavasarī
Cesvainē viesosies Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcas mobilā brigāde.
Santa Krusiete,
foto no Ilvijas Trupavnieces arhīva

ceļā, – tad pārņem gandarījums.
Katrā bērnā mīt skaistais un labais,
līdzcilvēkiem to vajag tikai saskatīt.
Gribētu vēlēt vecākiem, lai vairāk
velta laiku sarunām ar bērniem,
pārrunā dienā piedzīvoto, paveikto,
interesējas par sadzīvi skolā, seko
bērna aktivitātēm. Vecākiem vajadzētu
saprast, ka ir jāaiziet uz skolu,
pirmskolu pārrunāt bērnu pienākumus
izglītības iestādē, atkarības, ja tādas ir,
slimības gadījumā jāpaziņo izglītības
iestādei, ka bērns skolā neieradīsies.
Vecākiem ir jāatceras, ka vienmēr būs
vajadzīga mamma un tētis – bērns grib
saņemt sirds siltumu. Sabiedrībai –
vairāk raudzīties tālāk un redzēt tos,
kuriem ir nepieciešama palīdzība.
Redzot pārestības, neklusēt, palīdzēt
un iesaistīties, ziņojot attiecīgajai
institūcijai, – aicina Judīte.
Santa Krusiete,
autores foto

Ausma Kangere: es darbiņa nebijos
Nāku no kuplas ģimenes. Vecākiem
bijām četri bērni: es, divi brāļi, bet
ceturtais maziņš drīz vien nomira.
Pati audzināju dvīņu meitas, dēlu un
audžudēlu. Ja paskaita mazbērnus,
sanāk krietns pulciņš. Esam ilgdzīvotāju tauta. Mamma nodzīvoja
93 skaistus mūža gadus, arī tēva
75 gadi ir pieklājīgs vecums. Nu jau
arī vīrs kopš 2006. gada dus Ķinderu
kapos.
1940. gadā, beidzot 6. klasi Virānē,
vairāki klasesbiedri plānojām stāties
Cēsu Valsts skolotāju institūtā, bet,
kad aizbraucām uz turieni, direktors
ieteica nesteigties ar stāšanos, jo
institūts bija ceļā uz likvidāciju. Paliku
tēva mājās Bučauskā Dzelzavas
pagastā. Vecākiem bija neliela
saimniecība: septiņas govis, teļi, divi
zirgi, kumeļš un divi sivēnu aizgaldi.
Darba rokas vienmēr noderēja. Darīju
dažādus lauku darbus: aru, pļāvu,
vagoju, sēju, ecēju, rullēju, govis
ganīju… Ar baudu mīcīju irdeno zemi
basām kājām, patika sajust tās spēku
un vieglumu ieplūstam ķermenī.
Kad vecāki, vecvecāki atvilka elpu,
diendusu guļot, es sarāvu un sakapāju
cūkām lapas, veicu lielākus un
mazākus lauku darbus. Gulēšana pa
dienu nebija domāta man.

Gadi ritēja. Iekāpjot laulības
ostā, aizgājām dzīvot uz
Madonu. 1951. gadā piedzima
dēls, pēc četriem gadiem –
meitas dvīnes. Kamēr meitas
bija mazas, nodevos bērnu
aprūpēšanai un mājsaimniecības
darbiem. Kad meitas paaugās,
20 gadus nostrādāju patērētājos
par grāmatvedi. Ko tik es
neesmu darījusi! Grūti un smagi
ir gājis. Gan kūdras purvā
strādāju, pastā, pienotavā par
grāmatvedi, gan karjerā. Esmu
strādājusi arī mežā. Iejūdzām
zirgu,
iesēdāmies
ragavās
un, vērodami putnu dejas un
dziedādami, aiz Dzelzavas
stacijas braucām pēc malkas.
Zirdziņi bija iemācīti soļot tā, lai
vezums neapgāžas. Ne piespiedu
Ausma Kangere 90 gadu jubilejā
kārtā vai ar nepatiku, bet visi
darbi tika darīti ar prieku.
Atminos, kā agrāk ar kaimiņiem ģimene. Rosība, kopā būšanas laiks
rudenī rīkojām kulšanas talkas. Es bija neatsverams.
un mana pāriniece, ik pa stundai
Kara laikā, kad Latvijā ienāca
nomainot viena otru, strādājām uz krievi, salikām darba ratos pārtiku
mašīnas par purinātājām. Rudenī un un divas nedēļas ar saimniecības
pavasarī, kad kūtsmēslu telpas bija lopiem dzīvojām ezermalas mežos.
pilnas ar mēsliem, rīkojām talkas. Vēl kā šodien mutē ir saglabājusies
Neviens nevienam nekādu samaksu mežā sietā biezpiena siera garša. Visu
par to neprasīja. Strādājām kā viena ziemu bija, ko ēst. Kad pārradāmies

mājās, mūsu skatienam pavērās
briesmīga aina: viss izdemolēts –
gultas sadedzinātas, skapji izvandīti.
Labi, ka pirms došanās prom vienu
daļu mēbeļu paslēpām labības laukos.
Esmu pabijusi arī cietumā. Nebiju
neko noziegusies. Bijām trūcīga
zemnieku ģimene, ne ar ko īpaši
neizcēlāmies. Gājām uz saviesīgiem
pasākumiem, sportojām, bet vācieši
bija iedomājušies, ka nodarbojamies
ar ko aizdomīgu un neatļautu. Tolaik
strādāju pienotavā. Pratināja par
krievu laiku – kas ko darījis. Saprata,
ka neemu noziegusies, nakts tumsā
palaida mājās. Cauri ozolu alejai
ejot uz māju pusi, ar bailēm domāju:
nedod, Dievs, vēlreiz piedzīvot šādu
situāciju!
Nelauztu kaulus, tad jau viss būtu
kārtībā. Ik pa laikam te vienam, te
otram mazbērnam mēdzam uzcept
mājas kūku. Kādreiz biju cītīga
rokdarbniece, bet tagad pirksti
neklausa, stīvāki kļuvuši.
Ir jāatzīst – dzīvē visādi gājis, daudz
redzēts, daudz piedzīvots, tomēr
tas grūtais atmiņās ir saglabājies
savdabīgi skaisti. Atminoties pārņem
patīkamas izjūtas.
Santa Krusiete,
autores foto

Ievērojami cesvainieši. Mums viņi ir jāzina
Vācu tautības luterāņu mācītājs
Gotlībs Frīdrihs Mītels dzimis
Ziemeļvācijā, Meklenburgā, 1735. gada 1. janvārī ērģelnieka ģimenē.
Studējis Jēnas universitātē. Atnācis
par mājskolotāju uz Vidzemi. Cesvainē ieradies 1760. gadā, iecelts par
Cesvaines latviešu draudzes mācītāju
un kalpojis Cesvainē 46 gadus – līdz
nāvei 1806. gada 15. (27.) oktobrī.
Pirms viņa ierašanās 1758. gadā
Cesvaines koka baznīcu bija sagāzusi
vētra. G. F. Mītela kalpošanas laikā

uzcelta jauna baznīca, iesvētīta
1765. gadā. 18. gadsimta beigās
mācītājs uzcēlis tagadējo mācītāja
māju, kurā izmantotas vecās
baznīcas dzelzs daļas, kas tādējādi ir
saglabājušās līdz mūsdienām.
Kalpošanas laikā G. F. Mītels
sarakstījis divas latviešu draudzes
metriku jeb civilstāvokļa aktu
reģistrācijas grāmatas: 1. – 1768.–
1790., 2. – 1791.–1806. gadā. Labā
rokrakstā sarakstītās grāmatas satur
ziņas par kristītajiem, laulātajiem,

mirušajiem un dievgaldniekiem.
Ap 1779. gadu baznīcā tika
iebūvētas ērģeles. Mācītājs ļoti
cerējis, ka ērģelnieks Jēkabs Sīkelis
iemācīs
draudzei
daudzbalsīgi
dziedāt korāļus, bet tas nav
izdevies. Cesvainē daudzbalsīga
dziedāšana sākās, kad draudzes
skolas skolotājs Ādams Daugulis
1868. gadā noorganizēja vīru kori
jeb dziedāšanas biedrību. 1869. gada
23. jūnijā Cesvainē notika vieni no
pirmajiem novadu dziesmu svētkiem

Latvijā. Svētkus ievadīja garīgās
mūzikas koncerts baznīcā.
Kopš 1793. gada G. F. Mītela
palīgs bija viņa dēls Kristians
Vilhelms Mītels (1771–1847), kurš
pēc tēva nāves kļuva par patstāvīgu
draudzes mācītāju. Arī G. F. Mītela
mazdēls Jūlijs Vilhelms Ludvigs
Mītels (1805–1871) bija mācītājs
un kalpoja Cesvaines draudzē kopš
1831. gada.
Informāciju apkopoja
Maija Zvaigzne

TDA „Dardedze” treniņnometne Cesvainē
Pēdējā janvāra nedēļā Cesvaines
vidusskolu pieskandināja Tautas deju
kolektīva (TDA) „Dardedze” deju
nometne.
Deju nometne ir neatņemama
„Dardedzes” deju sezonas sastāvdaļa,
tomēr pirmo reizi tā tika rīkota ārpus
Rīgas. Cesvaine deju nometnes
rīkošanai netika izraudzīta nejauši –
deju kolektīvā dejo pieci cesvainieši.
Pirmo reizi TDA „Dardedze” Cesvainē viesojās pavasarī, kad piedalījās
labdarības koncertā. Toreiz tika
iepazīta Cesvaine, novērtēta jaunā
skola un tās sniegtās priekšrocības.
Tautisko deju nometne nozīmē
smagu darbu: tiek izdejotas visas
repertuāra dejas, izstrādāta tehnika,
slīpētas nianses, nostiprināts dejas un
dejotāju raksturs, bet atelpas brīžos –
darināti jaunie skatuves tērpi.
Liels prieks un gandarījums par
milzīgo darbu, kas tika paveikts šajās

TDA „Dardedze” kolektīvs
divās dienās, un liels paldies par to ir
jāsaka arī cesvainiešiem, bez kuriem
šīs divas dienas nebūtu izdevušās tik
produktīvas, – Cesvaines vidusskolas
vadībai un Sarmai Kurmei par
viesmīlību, tehniskajam personālam

par tīrajām telpām, Martai un Verneram
Kupčiem par gardo ēdināšanu un
rūpēm, kā arī skolas sargam Artūram
Paļčevskim par draudzīgo attieksmi.
Ar nepacietību gaidām, kad atkal
varēsim atgriezties Cesvainē un,

iespējams, arī priecēt cesvainiešus ar
savu sniegumu.
Vairāk informācijas par kolektīvu:
www.tda-dardedze.lv.
Tautas deju kolektīvs
„Dardedze”

Meteņu diena Cesvainē
7. februārī arī Cesvainē tika svinēta
Meteņu diena. Tie ir svētki, kad senie
latvieši svinēja ziemas aiziešanu
un pamazām gatavojās pavasara
atnākšanai. Pie Cesvaines kultūras
nama Cesvaines novada domes bērnu
un jauniešu centra (BJC) bērni un
jaunieši bija parūpējušies par dažādām
ziemas aktivitātēm, fotomirkļiem
un gardu maizi. Atnākušajiem bija
iespējams veidot maskas radošajās

darbnīcās. Par jautrām un atraktīvām
rotaļām rūpējās folkloras kopa
„Krauklēnieši”.
Lielas paldies BJC komandai, kas
piedalījās pasākuma organizēšanā!
Paldies Dainai Markevicai, Reinim
Aļeksejevam,
folkloras
kopai
„Krauklēnieši”!
Lāsma Markevica,
Alīnas Lapas foto

Ar atrakcijām un dančiem tiek aizvadīta Meteņdiena Cesvainē
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2015. gada
22. janvāra
domes sēdē
• Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr. 2 „Cesvaines novada pašvaldības 2015. gada budžets”.
• Apstiprināja Cesvaines novada
pašvaldības ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programmu 2015.–
2017. gadam.
• Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs”
2015. gada budžetu.
• Nolēma norakstīt atsevišķus ilgtermiņa ieguldījumus.
• No domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem nolēma paredzēt
līdzfinansējumu līdz 200 euro Cesvaines novada sportistu dalībai
smagatlētikas un cīņas sacensībās
2015. gadā, piešķirt līdzfinansējumu
200 euro Cesvaines vidusskolas audzēknes Kristīnes Vīčas dalībai (ceļa
un dzīvošanas izdevumiem) Eiropas
karatē čempionātā 2015. gada 6.–
8. februārī Šveicē (Cīrihē).
• Nolēma grozīt 2014. gada 12. novembra domes sēdes Nr. 13 lēmumu
35.1., tajā vārdus un skaitļus „pretī
saņemot 20 grāmatas” aizstājot ar
vārdiem un skaitļiem „pretī saņemot
5 grāmatas”.
• Noteica, ka pašvaldības iestāžu
vadītājiem un pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kuriem veselības pārbaudē
ir konstatēts, ka darba pienākumu
veikšanai (darbam ar displeju) viņiem
ir nepieciešami piemēroti speciāli
medicīniski optiski redzes korekcijas
līdzekļi (brilles), darba devējs var
apmaksāt līdz 100 euro reizi divos
gados.
• Nolēma neapdzīvojamo telpu
daļu dzīvojamajā mājā Pils ielā 2
nodot
lietošanā
labiekārtošanas
nodaļai.
• Nemainot
nomas
maksu,
Cesvaines sociālajam dienestam
atļāva pagarināt telpu Augusta
Saulieša ielā 9 nomas līgumu no
2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada
31. decembrim ar SIA „Laba prakse”.
• Ievērojot izstrādes nosacījumus,
nekustamā
īpašuma
„Lejas
Daukstes” sadalīšanai nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu,
paredzot piekļūšanas iespēju jaunizveidojamajai zemes vienībai.
• Nolēma apstiprināt komisijas
darījumiem ar lauksaimniecības
zemi nolikumu, par komisijas
priekšsēdētāju ievēlēja Matīsu Vasku,
par vietnieci – Irēnu Leimani, par
sekretāri – Ramonu Vucāni, komisijas
locekļus – Jāni Vanagu, Māri Raudu.
• Apstiprināja Cesvaines sociālā
dienesta sociālās aprūpes nodaļas viena klienta uzturēšanās izmaksu tāmi
2015. gadam.
• Noteica maksu 100 euro (bez
pensijas daļas iemaksas) par Cesvaines sociālā dienesta sociālās aprūpes
nodaļas sniegtajiem ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumiem Cesvaines novadā
deklarētajiem iedzīvotājiem 2015. gadā.
• Apstiprināja Cesvaines vidusskolas, PII „Brīnumzeme” viena audzēkņa izmaksas 2015. gadā.
• Nolēma saskaņot domes priekšsēdētāja noslēgto līgumu ar SIA „Halle B” par centralizētās apkures
sistēmas izbūvi neapdzīvojamās
telpās Pils ielā 2 Cesvainē.
• Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs”
2014. gada plāna izpildi un 2015. gada
plānu.



Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 2
Cesvainē 2015. gada 22. janvārī (sēdes protokols Nr. 2, 3. §)

1. pielikums
pašvaldības domes noteikumiem Nr. 2

Cesvaines novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2015. gadam euro

Cesvaines novada pašvaldības 2015. gada budžets
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 16. pantu
1. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta ieņēmumu
plānu 2 620 856 euro apmērā saskaņā ar
1. pielikumu.
2. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta izdevumu
plānu 2 604 507 euro apmērā saskaņā ar
2. pielikumu.
3. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 2015. gada speciālā budžeta ieņēmumu
plānu 119 055 euro apmērā un izdevumu
plānu 129 514 euro apmērā saskaņā ar
3. pielikumu.
4. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldībā saņemto ziedojumu atlikumu 20 614 euro
apmērā.
5. Cesvaines novada dome un pašvaldības
iestādes saņemtos ziedojumus izlieto saskaņā
ar Cesvaines novada domes lēmumu.
6. Cesvaines novada pašvaldības 2015. gada
budžeta izdevumu pozīciju „Līdzfinansējums
kultūras un sporta pasākumiem Cesvaines
novadā” izlieto saskaņā ar nolikuma par
līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras un sporta
pasākumiem Cesvaines novadā prasībām un
Cesvaines novada domes lēmumu.
7. Paredzēt 127 607 euro izglītības iestāžu

un daļējai interešu izglītības programmu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām:
7.1. Cesvaines vidusskolai – 8765 euro
apmērā un interešu izglītības programmai –
4805 euro apmērā;
7.2. Cesvaines pirmskolai „Brīnumzeme” –
90 767 euro apmērā;
7.3. Cesvaines Mūzikas un mākslas skolai –
23 270 euro apmērā.
8. Domei nākamā mācību gada sākumā,
pamatojoties uz izglītības iestāžu vadītāju
sniegto informāciju, ir tiesības mainīt
7. punktā noteikto finansējumu.
9. Noteikt, ka mērķdotācija māksliniecisko
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir iekļauta kolektīvu vadītāju atlīdzībā
saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
10. Pašvaldības iestāžu vadītāji piecu darba
dienu laikā pēc pašvaldības gada budžeta vai
tā grozījumu pieņemšanas apstiprina iestādes
plānoto izdevumu tāmi un iesniedz domes
grāmatvedības un finanšu nodaļā.
11. Iestāžu vadītāji piešķirto līdzekļu
ietvaros nodrošina pašvaldības budžeta
līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu
atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu
attiecīgo funkciju izpildi.
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Klasifikācijas kods

–
01.1.1.1.
01.1.1.2.
04.1.1.1.
04.1.1.2.
04.1.2.1.
04.1.2.2.
04.1.3.1.
04.1.3.2.
09.5.1.1.
09.5.1.4.
09.5.2.1.
10.1.4.0.
10.1.9.0.
12.3.9.9.0
12.3.9.9.1
18.6.2.0.1
18.6.2.0.1
18.6.2.0.3
18.6.2.0.4
18.6.2.0.5
18.6.2.0.6
18.6.2.0.7
18.6.2.0.8
18.6.2.1.1
18.6.2.1.2
18.6.3.0.2

2015. gada 19. februāra domes sēdē
• Nolēma piešķirt folkloras kopas
„Krauklēnieši” dalībniecēm Ilgai Treknajai
un Dainai Ozoliņai 2. pakāpes pašvaldības
apbalvojumu „Cesvaines novada domes
pateicība” par ilggadēju un aktīvu dalību
Cesvaines novada kultūras dzīvē un folkloras
kopā „Krauklēnieši”.
• Nolēma izdot saistošos noteikumus
Nr. 3 „Grozījumi Cesvaines novada domes
2012. gada 10. maija saistošajos noteikumos
Nr. 7 „Saistošie noteikumi par sabiedrisko
kārtību Cesvaines novadā””.
• Nolēma atbalstīt Cesvaines novada
pašvaldības
sadarbību
un
pieredzes
apmaiņu ar Tomakovskas rajona padomi
Dņepropetrovskas apgabalā Ukrainā.
• Atļāva Cesvaines vidusskolas direktoram Didzim Baunim direktora amatu,
Cesvaines bibliotēkas vadītājai Vēsmai Norai vadītājas amatu un Cesvaines pirmskolas
„Brīnumzeme” vadītājai Skaidrītei Aveniņai
vadītājas amatu savienot ar deputāta amatu
Cesvaines novada domē.
• Nolēma
grozīt
noteikumus
par
kompensāciju mācību izdevumu segšanai
un papildināt tos ar 3.1 punktu: „Pašvaldību
darbiniekam
(amatpersonai)
kompensē
mācību izdevumus 30 procentu apmērā no
gada mācību maksas.”
• Nolēma kompensēt Cesvaines sociālā
dienesta darbiniecei sociālās palīdzības
organizatorei Ilvijai Trupavniecei mācību
izdevumus 30 % apmērā no gada mācību
maksas.
• Nolēma piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā
projektu konkursā ar Cesvaines novada domes
izstrādāto projekta iesniegumu „Jauniešu
aktīva dzīvesveida nodrošināšana Cesvaines



novada domes bērnu un jauniešu centrā”, kur
100 % ir valsts budžeta finansējums.
• Piekrita nekustamā īpašuma „Robežnieki” jauna īpašuma veidošanai atdalītajai
daļai piešķirt nosaukumu „Akoti”.
• No labiekārtošanas nodaļas, pils, pirmskolas „Brīnumzeme”, domes pamatlīdzekļu
uzskaites izslēdza vairākus nolietojušos
pamatlīdzekļus.
• Nolēma komandēt domes izpilddirektoru
Uģi Fjodorovu Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas semināra braucienā
uz Slovākiju un Horvātiju no 2015. gada
11. oktobra līdz 19. oktobrim un Cesvaines
vidusskolas
direktoru
Didzi
Bauni
„COMENIUS” projekta „Pa dažādiem
ceļiem – vienā pasakā” dalībnieku sastāvā
braucienā uz Vāciju no 2015. gada 14. marta
līdz 21. martam.
• Apstiprināja maksu par autoapmācības
kursiem Cesvaines vidusskolā: maksa
Cesvaines vidusskolas skolēniem par BE
vadītāja apliecības kategoriju – 42,70 euro,
B un C1 – 64 euro, C1, ja ir B – 42,70 euro, ar
19.06.2014. B kategorija – bez maksas, maksa
par vienas stundas autotransporta izmantošanu
praktiskajā automobiļa vadīšanā – 1,70 euro.
• Noteica, ka Cesvaines novada domes
kārtībnieka amats ir amats, kuru ieņemošais
darbinieks ir pakļauts reālam veselības
apdraudējumam, tāpēc nolēma nodrošināt
darbinieka veselības apdrošināšanu.
• Nolēma nodot pašvaldības īpašumā
esošās dzīvojamās mājas „Dālijas” un
„Klintaines” SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” apsaimniekošanā.
• Nolēma izīrēt Cesvaines novadā
deklarētai ģimenei dzīvojamās telpas
pašvaldības mājīpašumā „Komunāri”.

18.6.3.0.5
18.6.4.0.
18.6.4.0.1
18.6.9.0.5
18.6.9.1.5
19.2.1.0.
21.3.5.1.
21.3.5.2.
21.3.5.3.
21.3.5.4.
21.3.7.9.1
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.1
21.3.8.3.2
21.3.8.4.
21.3.9.1.1
21.3.9.1.2
21.3.9.3.
21.3.9.4.3
21.3.9.4.4
21.3.9.4.5
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0

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 Tiešie nodokļi
Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais
iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums
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 ēkām kārtējā gada maksājumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem – kārtējā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem – iepriekšējo gadu parādi
II Nenodokļu ieņēmumi
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
Pārējie naudas sodi
Veselības apdrošināšana
Dalības maksa sporta spēlēm
III Transfertu ieņēmumi
Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti –
sociālais dienests
Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti –
sociālais dienests, administrēšanas izdevumi
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – vidusskola
Mērķdotācija izglītības pasākumiem – CIP pedagogi
Mērķdotācija izglītības pasākumiem – dotācija pārējiem izdevumiem CIP
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – piecgadīgo un sešgadīgo
apmācībai
Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei
Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dziesmu svētkiem
Dotācija brīvpusdienām
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – Mūzikas un mākslas skola
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanās izdevumu transferti ārvalstu
finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm –
„Comenius” projekts
ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda
PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu
Mērķdotācija novadu pašvaldībām (nodrošinot 99 % līmeni)
Dotācija par iemītniekiem pansionātā
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
IV Budžeta iestāžu ieņēmumi
Mācību maksa – mūzikas skola
Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas pakalpojumi
Kafejnīcas ieņēmumi
Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu
Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – dome
Ieņēmumi par telpu nomu – dome
Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola
Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle
Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams
Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa
Ieņēmumi par telpu nomu – pils
Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola
Ieņēmumi par telpu nomu – Mūzikas un mākslas skola
Ieņēmumi par telpu nomu – internātpamatskola
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – vidusskola
Ieņēmumi par zemes nomu
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – VSAA pensijas
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – līdzfinansējums
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par komunālajiem maksājumiem – dome
Ieņēmumi par komunālajiem maksājumiem – sociālās aprūpes centrs
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – internātpamatskola
Personāla ēdināšana – vidusskola
Personāla ēdināšana – internātpamatskola
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi
Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi
Avīzes „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi
Auto kursu ieņēmumi
Kapličas izmantošana (Ķinderes)
Kapličas izmantošana (A. Saulieša iela)
Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola

Cesvaines Ziņas

Gada plāns
2 695 108
74 252
197 449
–123 197
0
123 197
2 620 856
1 160 080
10 086
1 047 150
67 975
6000
21 106
1500
5763
500
7600
1600
550
250
100
3500
1500
100
1 314 713
6038
671
270 075
164 840
164 148
27 224
6623
2907
13 000
45 251
4200
12 000
409 459
18 683
65 324
4270
100 000
138 463
5000
38 000
9000
1750
10
700
2000
400
400
3000
400
100
200
2500
1300
900
54 000
3600
3000
118
1300
80
5000
800
200
5
900
3000
200
100
500

2. pielikums
pašvaldības domes noteikumiem Nr. 2

Cesvaines novada pašvaldības
pamatbudžeta izdevumu plāns 2015. gadam euro
1000
Atlīdzība

Dome
126 449
Būvvalde
0
Dome kopā
126 449
Pirmskola
197 526
„Brīnumzeme”
Vidusskola
519 084
Internātpamatskola
259 865
Mūzikas un mākslas
90 480
skola
Grāmatvedība
57 372
Izglītība kopā
1 124 327
Sociālais dienests
59 602
Bāriņtiesa
21 466
Sociālās aprūpes nodaļa
100 556
Sociālā aprūpe kopā
181 624
Labiekārtošanas nodaļa
58 193
Ieguldījums pamatkapitālā SIA „Cesvaines
0
komunālie pakalpojumi”
Labiekārtošana kopā
58 193
Kultūras nams
52 852
Cesvaines bibliotēka
44 911
Kraukļu bibliotēka
17 228
Pašvaldības laikraksts
10 599
„Cesvaines Ziņas”
Bērnu un jauniešu
8681
centrs
Pils
47 187
Pašvaldības aģentūra
„Cesvaines tūrisma
0
centrs”
Kultūra kopā
181 458
Darba praktizēšanas
pasākumi pašvaldībā
1000
darba iemaņu iegūšanai
un uzturēšanai
Mūžizglītības programma – vidusskolas
0
sadraudzības projekts
Projekti kopā
1000
Izdevumi kopā
1 673 051
Līdzekļi nepare0
dzētiem gadījumiem
Izdevumi pavisam
1 673 051
kopā

2000
Preces
un pakalpojumi
54 812
8602
63 414

4000
5000
Pro6000
Pamatcentu
Sociālie
kapitāla
izdepabalsti
veidošana
vumi
1631
1100
0
0
0
0
1631
1100
0

7000
Izdevumi
Transkopā
ferti
0
0
0

183 992
8602
192 594

34 650

578

900

0

0

233 654

228 509
121 373

6488
590

5550
600

0
0

50 000
0

809 631
382 428

8880

0

277

0

0

99 637

7904
401 316
20 742
2270
79 107
102 119
44 108

0
7656
0
0
0
0
2606

300
7627
23 100
0
900
24 000
2000

0
0
50 523
0
0
50 523
0

0

0

12 313

0

0

12 313

44 108
42 222
9903
6675

2606
1934
0
0

14 313
0
8300
2200

0
0
0
0

0
0
0
0

119 220
97 008
63 114
26 103

2813

0

0

0

0

13 412

13 272

0

300

0

0

22 253

30 119

1291

0

0

0

78 597

11 000

0

0

0

0

11 000

116 004

3225

10 800

0

0

311 487

0

0

0

11 000

0

12 000

4607

0

0

0

0

4607

4607
731 568

0
15 118

0
57 840

11 000
61 523

10 000

0

0

0

741 568

15 118

57 840

61 523

0
65 576
50 000 1 590 926
0
153 967
0
23 736
5407
185 970
5407
363 673
0
106 907

0
16 607
55 407 2 594 507
0

10 000

55 407 2 604 507

3. pielikums
pašvaldības domes noteikumiem Nr. 2

Cesvaines novada pašvaldības
speciālā budžeta plāns 2015. gadam euro
Atlikums 01.01.2015.

Ieņēmumu plāns

Izdevumu plāns

Vides aizsardzības fonds

2568

6000

8568

Autoceļu fonds

3129

117 653

120 782

124

40

164

5821

119 055

129 514

Zivju fonds
Speciālais budžets kopā

Cesvaines novada pašvaldības 2015. gada budžeta
paskaidrojuma raksts
Cesvaines novada pašvaldības 2015. gada
budžets atspoguļo pašvaldības iespējas veikt
tai ar likumu „Par pašvaldībām” uzliktos
pienākumus, un tas ir sastādīts saskaņā
ar likuma „Par pašvaldības budžetiem”
prasībām un saskaņā ar pašvaldības nolikumu
„Nolikums par pašvaldības gada budžeta
sastādīšanu, apstiprināšanu un izpildi”.
2015. gada budžets dod iespēju domei uzturēt
pašvaldības pakļautības institūcijas, naudas
līdzekļiem nedaudz palielinoties, tas dod
iespēju pildīt funkcijas, daļu ieguldot arī
attīstībā.
Lai sastādītu 2015. gada budžetu, tika ņemts
vērā fakts, ka valsts garantē 1 047 150 euro no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 409 459 euro
no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.
Šogad valsts ir piešķīrusi arī mērķdotāciju
65 324 euro, lai nodrošinātu ieņēmumu bāzi

99 % līmenī no nepieciešamā finansējuma.
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa
ir plānoti 102 844 euro, ieņēmumi izglītības
funkcijas nodrošināšanai – 100 000 euro,
nodokļu ieņēmumi – 7 600 euro, bet pārējie
budžeta iestāžu ieņēmumi – 138 463 euro.
Mērķfinansējums – 811 247 euro, kur pedagogu atalgojums ir plānots astoņiem mēnešiem.
Pārējais – 1 809 609 euro – ir līdzekļi, kuri
ir dalāmi saskaņā ar mūsu institūciju un
iedzīvotāju nepieciešamību.
Pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā
ir norādīts naudas līdzekļu atlikums
pamatbudžetā gada sākumā – 197 449 euro,
naudas atlikums speciālajā budžetā –
5821 euro, ziedoto līdzekļu atlikums –
20 614 euro.
Kopumā pašvaldība 2015. gadu sagaidīja
labā finansiālā stāvoklī, jo 2014. gada

plānotās finanšu saistības pašvaldība bija
izpildījusi. Savukārt fiziskās un juridiskās
personas pašvaldībai gadu mijā bija parādā
30 392 euro, no tā nekustamā īpašuma
nodoklis – 23 114 euro.
Sākot 2015. gadu, ir palielināta minimālā
alga no 320 euro uz 360 euro, kā to nosaka
normatīvie akti. 2015. gads ir pirmais gads
pēc valsts finanšu krīzes, kad pašvaldības
darbiniekiem ir palielināts atalgojums.
Atalgojums gan vēl nesasniedz pirmskrīzes
līmeni.
Budžetā visvairāk līdzekļu ir paredzēts
izglītībai, kopumā 1 590 926 euro.
No minētās summas pirmsskolas izglītībai
ir paredzēti 233 654 euro, bet interešu un
profesionālās ievirzes izglītībai (Mūzikas un
mākslas skolai) – 99 637 euro. Pārējā summa
ir paredzēta pamata un vidējai izglītībai.
Kultūras vajadzībām (kultūras nama,
bibliotēku, tūrisma centra atbalstam, pils
uzturēšanai,
pašvaldības
laikrakstam
„Cesvaines Ziņas”, domes bērnu un jauniešu
centram) ir paredzēti 311 487 euro, sociālajai
aizsardzībai – 363 673 euro, vispārējai pašvaldības lēmējvaras un izpildinstitūciju
nodrošināšanai – 192 594 euro, teritorijas un
mājokļu apsaimniekošanai – 119 220 euro.
2015. gadā plānotā sociālo pabalstu summa
ir 50 523 euro, kas ir nedaudz vairāk nekā
pagājušajā gadā. Lai atbalstītu trūcīgas
personas un daudzbērnu ģimenes, pašvaldība
ir paredzējusi brīvpusdienas trūcīgo ģimeņu bērniem un noteikusi 50 % maksas
atlaidi par pusdienām daudzbērnu ģimeņu
bērniem vidusskolā, internātpamatskolā un
piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem
pirmskolā.
2015. gadā, tāpat kā iepriekš, ir plānoti
līdzekļi (1500 euro) kā līdzfinansējums
kultūras un sporta pasākumiem Cesvaines
novadā.
Savukārt
neparedzētiem
gadījumiem
pašvaldības budžetā ir atvēlēti 10 000 euro.
Pašvaldības budžetā 2015. gadā ir plānoti
projekti, kurus lielākoties līdzfinansē Eiropas
Savienība vai Latvijas valsts. Tie ir:
1) „Siltumtīklu izbūve skolas katlumājas
pievienošanai Cesvaines pilsētas siltumtīkliem”;
2) „Centralizētas apkures sistēmas izbūve
un iekštelpu vienkāršota atjaunošana
neapdzīvojamās telpās Pils ielā 2”;
3) „Profesionālās mākslas pieejamība Cesvaines un Lubānas novados” (Valsts
kultūrkapitāla fonds);
4) „Cesvaines pils telpu – kundzes istabas,
kabineta un bibliotēkas – interjera apdares
pirmsrestaurācijas tehniskās ekspertīzes atzinums, arhitektoniski mākslinieciskā izpēte”
(Valsts kultūrkapitāla fonds);
5) Eiropas Savienības izglītības, mācības,
jaunatnes un sporta programma „Erasmus+”;
6) „Jumta seguma maiņa Cesvaines internātpamatskolas mācību korpusam”;
7) „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai
un uzturēšanai – apmācība darba iemaņu
iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir
pašvaldība” (Eiropas Sociālais fonds).
Plānots SIA „Cesvaines siltums” pamatkapitālā ieguldīt 12 313 euro, tādējādi
atbalstot ūdenssaimniecības kredīta atmaksu.
Finanšu līdzekļu sadalījums pašvaldību
institūcijām ir atspoguļots pašvaldības
budžeta
skaitļu
tabulās.
Kopsummā
2015. gada domes pamatbudžeta ieņēmumu
daļas plāns ir 2 620 856 euro, bet izdevumu –
2 604 507 euro.
Kredītprocentu atmaksai 2015. gadā ir
plānoti 15 118 euro, bet pamatsummas atmaksai – 123 197 euro.
Sākot 2015. gadu, pašvaldībai ir divpadmit
aizņēmumu līgumu ar atlikušo kopējo
pamatsummu 1 141 108 euro:
1) Cesvaines pils labā spārna atjaunošana ar
atlikušo pamatsummu 106 602 euro,
2) skolas būvniecība ar atlikušo pamatsummu 182 383 euro,

Cesvaines Ziņas

3) ūdenssaimniecības projekts ar atlikušo
pamatsummu 69 880 euro,
4) Cesvaines vidusskolas veikto darbu apmaksa ar atlikušo pamatsummu
350 838 euro,
5) tautas nama un bibliotēkas renovācija ar
atlikušo pamatsummu 28 295 euro,
6) energoefektivitātes palielināšana Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme” ēkai ar
atlikušo pamatsummu 4852 euro,
7) tautas nama ēkas rekonstrukcija, daļēji
izbūvējot mansardu, ar atlikušo pamatsummu
106 817 euro,
8) KPFI projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines pašvaldības administratīvajā ēkā” ar atlikušo pamatsummu
137 088 euro,
9) pirmskolas ēkas apkures sistēmas vienkāršotā renovācija ar atlikušo pamatsummu
45 653 euro,
10) SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšana ar atlikušo
pamatsummu 24 951 euro,
11) internātpamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana ar atlikušo pamatsummu 16 749 euro,
12) siltumtrases no Cesvaines internātpamatskolas katlumājas līdz centralizētajai
siltumtrasei izbūve ar atlikušo pamatsummu
67 000 euro.
Pašvaldība projektu realizācijas nodrošināšanai ir sniegusi galvojumus kapitālsabiedrību aizņēmumiem:
1) SIA „Cesvaines siltums” – Kohēzijas
fonda projekts „Siltumtrases rekonstrukcija
un siltummezglu izbūve Cesvaines pilsētā”,
neatmaksātā pamatsumma – 31 532 euro;
2) SIA „AP Kaudzītes” – projekts „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstības 2. kārta”, neatmaksātā
pamatsumma – 22 625 euro;
3) SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” – Kohēzijas fonda projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē”,
neatmaksātā pamatsumma – 93 800 euro.
2015. gadā galvenie darbi, kuri saistās
ar kapitālieguldījumiem, ir jumta nomaiņa
internātpamatskolas mācību korpusam – ir
plānoti 28 000 euro, centrālās siltumapgādes
sistēmas izbūve Pils ielā 2 – plānoti
27 000 euro, sociālā dienesta un domes bērnu
un jauniešu centra telpu Pils ielā 2 remonts,
kontrforsu, pagraba logu un jumta noteku
sakārtošana Pils ielā 4 (Mūzikas un mākslas
skolas mākslas programmas telpas), senioru
laukuma Augusta Saulieša ielā, pie parka,
izbūve, virvju piramīdas uzstādīšana bērnu
spēļu laukumā, dažādi restaurācijas darbi
Cesvaines pilī.
Pašvaldības aģentūra „Cesvaines tūrisma
centrs” ir plānojusi uzlabot pakalpojumu
sniegšanas kvalitāti, iegādājoties piecus
audiogidus.
Speciālo budžetu veido vides aizsardzības
fonds, autoceļu fonds un zivju fonds.
Autoceļu fonda ieņēmumi ir līdzīgi
kā pagājušā gadā – un 2015. gadā tie ir
117 653 euro; izdevumi – 120 782 euro.
Līdztekus budžetam tiek apstiprināta ceļu
un ielu fonda vidējā termiņa programma,
kas atspoguļo pašvaldības ceļu un ielu
pārvaldīšanas
un
uzturēšanas
darbu
finansējumu trijiem gadiem. Būtībā līdzekļu
pietiek tikai ceļu un ielu uzturēšanai. Tomēr
2015. gadā ir paredzēts atjaunot atsevišķas
caurtekas un ietvju posmus. Šo darbu apjoms
ir atkarīgs no finansējuma, ko vajadzēs izlietot
ceļu un ielu uzturēšanai ziemā.
Vides aizsardzības fonda līdzekļi ir
salīdzinoši nelieli – 6000 euro ieņēmumos
un 8568 euro izdevumos, un tie ir plānoti
pasākumiem saistībā ar vides aizsardzību.
Kopumā speciālajā budžetā ir plānoti
119 055 euro (t. sk. zivju fonds) ieņēmumi un
129 514 euro izdevumi.
2015. gada 22. janvārī
V. Špats, domes priekšsēdētājs



IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
Annai
Saksei 110 Starpnovadu 3. klases olimpiāde latviešu valodā un matemātikā

Janvāris bibliotēkā ir aizvadīts,
svinot latviešu rakstnieces, publicistes
Annas Sakses 110. dzimšanas dienu.
Bērnu literatūras nodaļā izveidotajā
izstādē
mēneša
garumā
varēja
iepazīties ar rakstnieces grāmatām un
viņas biogrāfiju. Izstādē ir pamanāma
arī agrāk populārā grāmata „Čitas
burtnīca”, kuras galvenā varone gudrā
sunīte Čita tikās ar 1. klašu bērniem.
Pie 1.b klases, kā ierasts, Čita devās
uz skolu ar noslēpumaino bibliotēkas
koferīti, atnesot grāmatas par Annu
Saksi un stāstu par sevi, ko visi kopā
lasīja. 1.a klases skolēni ar audzinātāju
nāca ciemos uz bibliotēku. Te viņus
laipni uzņēma Čita (Līga Čevere),
lai iepazīstinātu ar sevi, savu autori,
iespējām bibliotēkā, māku uzvesties
sabiedriskā vietā.
Līga Čevere

Mākslas
diena

29. janvārī „Brīnumzemē” notika
mākslas diena. Bija atnākuši četri
gadalaiki – Rudens, Vasara, Pavasaris
un Ziema.
Ziema sūrojās, ka viņai neesot nekādu
košu krāsu – tikai baltā un melnā. Citi
gadalaiki apžēlojās un iedeva Ziemai
nedaudz katrs no savām krāsām, lai
viņai nebūtu tik skumji. Un kopš tā
laika, ja protam acīgi vērot, arī Ziemā
varam saskatīt gan dzelteno un sarkano,
gan zaļo, zilo un brūno krāsu. Tieši
savas jauniegūtās krāsas Ziema aicināja
bērnus attēlot uz audekla. Kā tas veicās,
varam aplūkot izstādē.
Tekla Ozoliņa

22. janvārī nu jau trešo gadu Cesvaines vidusskolā, sākumskolā, pulcējās
45 skolēni no 18 Madonas, Cesvaines,
Lubānas, Varakļānu, Ērgļu novadu
izglītības iestādēm. 3. klases skolēni
parādīja savu erudīciju, zināšanas un
prasmes latviešu valodā un matemātikā.
Uzdevumi nebija viegli. Latviešu
valodā nācās parādīt lasītprasmi,
izpratni, rakstītprasmi, radošajā darbā
šoreiz bija jāraksta vēstule. Matemātikā
vajadzēja krietni padomāt, ne visiem
viegli padodas risināt nestandarta
uzdevumus.
Kamēr skolēni rakstīja olimpiādes
darbus, Cesvaines vidusskolas sākumskolas skolotāja Sanda Skujiņa, kas nu
jau vairākus gadus apgūst Montesori
pedagoģijas pamatus, dalījās pieredzē.
Skolotāja Sanda stāstīja, kādam ir
jābūt Montesori skolotājam. Galvenā
kvalitāte ir mīlestība. Par pedagogu var
būt vienīgi tas, kurš saprot, ka var ko dot
bērna garam, dvēselei un inteliģencei.
To bērns jūt. Skolotāja Sanda pastāstīja,
kā viņa ar saviem ceturtklasniekiem
klasē svin dzimšanas dienas, kas katram
skolēnam nu ir īpaša diena, veltīta
tikai viņam. Iepazīstināja ar klusuma
vingrinājumiem. Jau Marija Montesori
1906. gadā ievēroja, ka bērniem gribas
klusumu, jo pasaule kļūst trokšņaināka.
Klusuma vingrinājumus nepilda katru
dienu, tie ir kā svētki. Klusums ir
pozitīvs, tas nes līdzi elpu, pulksteņa

tikšķus. Skolotāja Sanda kolēģēm
parādīja metodiskos materiālus un
spēles, ko pati ir pagatavojusi un
kas noder gan pirmsskolas, gan
sākumskolas vecuma bērnu attīstībai.
Stunda pagāja vienā elpas vilcienā.
Skolotājas secināja, ka tikšanās atkal
devusi iedvesmu pamēģināt ko jaunu
savās skolās.
Sekoja skolēnu darbošanās radošajās darbnīcās. Skolotājas Sarmas
Kurmes vadītajā radošajā darbnīcā
,,Jautrībnieki’’ visi kļuva par aktieriem,
savukārt kopā ar skolotāju Vitu Krūmiņu
darbnīcā ,,Rotaļnieki’’ jautri dziedāja
un rotaļājās. Pie skolēniem ciemos bija
ieradusies arī Pepija (Cesvaines pilsētas
bibliotekāre Līga Čevere), lai darbnīcā
,,Grāmatnieki’’ kopā ar trešklasniekiem
secinātu, cik aizraujoša var būt grāmatu
pasaule.
Visas skolotājas darbnīcu laikā rūpīgi
laboja olimpiādes darbus, lai rezultātus
varētu uzzināt olimpiādes dienā.
Uzvarētāji aprīlī piedalīsies reģionālajā
olimpiādē Valmierā. Visi skolēni saņēma
pateicības rakstus un nelielas balvas par
piedalīšanos. Uzvarētāji balvās saņēma
atzinības rakstus un grāmatas. Cesvaines
vidusskolu pārstāvēja Rebeka Anna
Mālkalne (latviešu valodā), Samanta
Rumpīte (latviešu valodā) un Sindija Rapša (matamātikā). Samanta var priecāties
par iegūto 2. vietu latviešu valodas
olimpiādē. Rebekai Annai – 3. vieta

„Lasīšana ir viena no lielākajām
pasaules vērtībām. Tā bagātina attīstīto
domāšanu un cilvēka iekšējo pasauli.

Cilvēki, kas nelasa, ir katastrofa.
Jaunā paaudze zina ne vien mazāk,
bet praktiski nezina neko un par to pat

„Saldējums
ar lielajiem”

5. klases skolēni ciemojas Cesvaines
novada domē



latviešu valodas olimpiādē. Meitenes
dosies uz Valmieru, lai godam pārstāvētu
Cesvaines vidusskolu. Sindijai – 5. vieta
matemātikā. Apsveicam un vēlam veiksmi turpmāk, galvenais – neapstāties pie
sasniegtā un cītīgi gatavoties reģionālajai
olimpiādei. Vislielākais paldies skolotājai
Rigondai Pinkai par skolēnu gatavošanu
olimpiādēm!
Īpašs paldies visām sākumskolas
skolotājām – Sandai, Ivetai, Dinai, Inesei un Rigondai! Strādājot komandā,
pasākums izdevās lieliski. Paldies arī
radošo darbnīcu vadītājām Sarmai,

Vitai un Līgai par neaizmirstamiem
brīžiem olimpiešiem! Pēc labi padarīta
darba sekoja jaukas izklaides. Pateicība
Cesvaines vidusskolas medmāsiņai
Baibai par izpalīdzību un skolas saimniecēm par garšīgajām pusdienām,
Alvim Duplinskim, direktora vietniekam saimnieciskajos jautājumos, par
atsaucību pasākuma organizēšanā.
Darbojoties kopā, izdevās bērniem radīt
svētkus.
Ginta Libeka,
starpnovadu sākumskolas skolotāju
metodiskās apvienības vadītāja

„Bērnu žūrija 2014” Cesvaines internātpamatskolā

Top bērnu radīti mākslas darbi

20. janvārī Cesvainē notika pasākums
„Saldējums ar lielajiem”. Tā kā metodē
ir paredzēts, ka pirmajā reizē deputāti
dodas pie skolēniem, bet otrajā tikšanās
reizē skolēni dodas uz novada domi, lai
iepazītu domes darbinieku darbu, šoreiz
tikšanās notika Cesvaines novada domē
ar deputāti Baibu Putniņu un novada
domes priekšsēdētāju Vilni Špatu.
Tāpat kā tiekoties pirmoreiz, arī šajā
reizē skolēni deputātiem bija sagatavojuši jautājumus par interesējošām tēmām, diskutēja par Cesvainē notiekošo.
Pasākuma noslēgumā bērni un deputāti
tika cienāti ar saldējumu.
Paldies Cesvaines vidusskolas 5. klases skolēniem, skolotājai Sarmai Kurmei, deputātiem Baibai Putniņai,
Matīsam Vaskam, Didzim Baunim
un Cesvaines novada domes priekšsēdētājam Vilnim Špatam!
Lāsma Markevica,
Ivetas Raimo foto

Cesvaines vidusskolas 3. klases godalgoto vietu ieguvējas:
2. rindā no 1. no labās Rebeka Anna Mālkalne, 2. Samanta Rumpīte

„Bērnu žūrijas 2014” eksperti un noslēguma pasākuma interesenti

nekautrējas. Ja tu nelasi, tavs prātiņš
ir kūtrs un galviņa – tukša,” ar šādiem
latviešu komponista Pētera Vaska
vārdiem Cesvaines internātskolas
bibliotekāre Maija Zvaigzne pasākumu
izsludināja par atklātu.
Lasīšanas veicināšanas programma
„Bērnu žūrija 2014” norisinās visā
Latvijā. Tās mērķis ir dažādot un
pilnveidot publisko bibliotēku iespējas
darbā ar bērniem un jauniešiem,
radīt interesi par grāmatām, attīstīt
un bagātināt valodu. Arī Cesvaines
internātskolas skolēni un pedagogi
šo pasākumu ir iecienījuši jau kopš
2006. gada. „Bērnu žūrija 2014” startēja
27 skolēni un 6 skolotāji, no kuriem
finišēja 13 bērnu un visi uzsākušie
skolotāji. Bērnu žūrijas ekspertiem
bija jābalso par, viņuprāt, labākajām
grāmatām. Rezultāti rāda, ka no vecāku
piedāvātās grāmatu kolekcijas ar

piecām balsīm par labāko atzina latviešu
dzejnieces un dramaturģes Māras Zālītes
romānu „Pieci pirksti” un četras bērnu
žūrijas programmā iekļautās grāmatas:
bērnu grāmatu autora un ilustratora
Roba Skotona grāmatu „Runcis Puncis”,
latviešu dzejnieka Ulda Ausekļa dzejoļu
krājumu „Man ir runcis Francis”, krievu
rakstnieka Eduarda Uspenska grāmatu
„Tēvocis Fjodors, suns un kaķis” un
igauņu rakstnieces Lēlo Tungalas
bērnu dzejoļu krājumu „Daudzpusīgais
ronis”.
Par godu pasākuma noslēgumam
skolēni skaitīja dzejoļus no U. Ausekļa
dzejoļu krājuma „Man ir runcis Francis”
un izspēlēja fragmentu no E. Uspenska
stāsta „Tēvocis Fjodors, suns un kaķis”.
Ar pateicības rakstu izsniegšanu, ar saldu
prieku Cesvaines internātpamatskolā
noslēdzās „Bērnu žūrija 2014”.
Santa Krusiete, autores foto

Sadarbībā ar mūzikas skolotāju Irēnu
Lecīti katru nedēļu atbilstoši tēmai un
logopēdiskajai korekcijai iekļaujam
šādas logopēdisko vingrinājumu grupas:
sagatavošanas, elpošanas, artikulācijas,
delnas un pirkstu sīkās muskulatūras
attīstības, vispārējo fizisko attīstību
veicinošus, uzmanību attīstošus, ritma
izjūtu attīstošus, fonētiski fonemātisko
dzirdi attīstošus vingrinājumus un
dziedāšanu ar kustībām.
Bērniem ar runas traucējumiem ritma
rotaļas palīdz attīstīt un pilnveidot
artikulāciju un dikciju. Vienlaikus runas spēles trenē šo
bērnu atmiņu un bagātina vārdu krājumu:
– par ritma instrumentiem
var izmantot ritma instrumentus un dažādus skaņu rīkus –
akmentiņus, kārbiņas ar dažādu
pildījumu (zirņi, griķi, rīsi
utt.), čiekurus, gliemežvākus,
avokado kauliņus, valriekstu
čaulas u. c.,

– spēlēt pirkstiņrotaļas,
– mācīties skandējamos dzejoļus, tautasdziesmas ar izteiksmīgām kustībām,
– spēlēt rotaļas, kas ir saistītas ar
paša ķermeņa iepazīšanu: izmantojot
skanošos žestus, nostiprinot labās,
kreisās puses izjūtu,
– rotaļas, kur atdarināti dzīvnieki –
lācis, kaķis, peles utt., dzīvnieku kustību
ritmiska imitācija,
– kustēties mūzikas pavadījumā, dejot, vingrot ar dažādiem atribūtiem –
rotaļlietām, bumbām u. c.
Bērniem logoritmika ļoti patīk, viņu
uzmanību piesaista pašgatavotie skaņu
rīki un darbības veidu maiņa.
Skandēt tautasdziesmu, skaitāmpantu
vai dzejoļu tekstus ir iespējams dažādi –
gan bez īpašas izteiksmes, ievērojot
runas ritmu un pareizu artikulāciju, gan
atainojot tekstā saklausāmas emocijas
un izteiksmes, vienlaikus saglabājot
teksta ritmiskumu.
Agita Auzāne,
skolotāja logopēde

Logoritmika – bērnu valodas korekcijas veids ar
runas, kustību un mūzikas palīdzību

Janvāra pēdējā darba dienā Madonas
un Cesvaines novadu logopēdi tikās
logoritmikas
seminārā
Cesvaines
pirmskolā „Brīnumzeme”. Pirmskolas
„Brīnumzeme” vadītāja Skaidrīte Aveniņa iepazīstināja viesus ar iestādes
telpām un darbiniekiem. Skolotāja
logopēde Agita Auzāne sadarbībā
ar mūzikas skolotāju Irēnu Lecīti
dalījās pieredzē par logoritmikas
rotaļnodarbību organizēšanu pirmskolā. Viesi varēja vērot speciālās
programmas bērnu darbošanos, bet pēc
tam klātesošie pieaugušie
iejutās bērnu lomā, veicot
atsevišķus logoritmikas
vingrinājumus. Agita Auzāne demonstrēja pašdarinātos skaņu rīkus,
kuri tika gatavoti kopā
ar mūzikas skolotāju
Irēnu Lecīti. (Šos skaņu
rīkus izmantojam ne
tikai logoritmikas, bet
arī mūzikas rotaļno-

darbībās.) Noslēgumā starpnovadu
logopēdu
metodiskās
apvienības
vadītāja Gunta Zeltiņa informēja par
aktualitātēm tuvākajā laikā, klātesošie
logopēdi pārrunāja problēmas un dalījās
pieredzē par dažādiem logopēdiskiem
jautājumiem.
Jau ceturto mācību gadu Cesvaines
pirmskolā „Brīnumzeme” bērniem
ar valodas traucējumiem ir iespēja
(speciālās programmas ietvaros) divas
reizes nedēļā piedalīties logoritmikas
nodarbībās.
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Ja dari kādu darbiņu, dari to kārtīgi
28. janvārī Cesvaines novada
domes telpās norisinājās seminārs
par grozījumiem meža likumā.
Klātesošajiem bija iespēja klausīties
biologa
Māra
Oltes
pieredzes
bagātajā stāstījumā par ģimeni, darbu,
sabiedrību.
– Mani sauc Māris Olte, esmu
biologs, kurš pārcēlies no Rīgas uz
dzīvi laukos. Man nav cieta pamata
zem kājām, es vairāk mēģinu sasmelt
no tā, ko zinu, ko varu garantēt, – un
tie ir ūdeņi, ūdens apsaimniekošana. Tā
ir joma, kurā Latvijā nav nekādu dižo
tradīciju. Ja skatās no biznesa viedokļa,
zivkopība atmaksājas tikai 15–20 gadu
laikā. Eiropa rāda, ka pārdošanai audzēt
zivis Latvijā nerentējas. Cilvēkiem,
kas to ir mēģinājuši darīt zemāk par
lietuviešu, poļu cenām, nekas nesanāk.
Padomju Savienības laikā Baltija bija
viens no prioritārajiem zivsaimniecības
reģioniem, tagad viss ir noklusis.
Vienīgais, ko es te labu redzu savā
jomā, – sabiedriskā interese. Sanākt
kopā un saprast, ko kurš grib, kā
sadzīvot.
Vakar ar medniekiem spriedām par
nejēdzībām, kas notiek. Nepārtraukti
cilvēkus potē ar dažādiem brīnumiem.
Piemēram, neēst gaļu. Kurš gan ēd
gaļu? Jābūt veģetāriešiem, vegāniem.
Ziemā jāēd salāti. Ka tie nāk no
dienvidu valstīm, to neviens neafišē.
Vēl saka, ka tā ir ekoloģiskā produkcija.
Kāda ekoloģiska produkcija, ja tā
atvesta no Grieķijas! Mums jāēd vietēji

izaudzētais. Kāds agrotehniķis reiz
stāstīja, ka Polijā, lai zemāki šķiras
graudi aizietu kā pārtikas graudi, tos
apstrādājot ar noteiktu ķimikāliju.
Uzturā lietotā pārtika, kuras izcelsmi
nezinām, atstāj sekas uz veselību.
Rezultātā brīnāmies, ka dzimst alerģiski
bērni. Paši savā starpā zinām, ko kurš
gatavo, audzē. Vajadzētu strādāt ar
atbildību, nevis barot starpslāņus, kuri
vienmēr zinās, kā apvest tevi ap stūri.
Tas laiks, kad kilogramu gaļas mainīja
pret tādas pašas vērtības lietu, būtu vērts
atjaunot. Ir izjūta, ka naudu uzzīmē tik,
cik to vajag. Ir zudusi tās vērtība.
Ekvadorā, runājot ar indiāni, es
vaicāju: „Kāpēc tu medī?” Viņš man
atbild, ka, ja pasaulē viss sakārsies,
paliksi tikai tu un tas, ko tu vari izdarīt.
Nodomāju: tiešām, daudzi cilvēki
spekulē – nestrādā ar rokām, apkrāpj
viens otru, mēģinot par to nopelnīt
naudu. Un ir aplami, ka zemniekiem,
lauksaimniekiem lielākā iespēja nopelnīt
ir dabūt subsīdijas, nevis ar pašcieņu
pārdot savu produkciju un redzēt sava
darba augļus. Mums ir iespēja dibināt
biedrības, runāties ar pašvaldībām,
pieteikties uz Eiropas naudu.
Cilvēku rīcību nosaka viņa domas.
Tajā brīdī, kad sēdi kabinetā un
piektdienā gaidi piecus pēcpusdienā,
kad būsi beidzis darbu, domas ir
atšķirīgas no domām, kuras ir tad, kad
strādā darbu, kas tev patīk. Tie, kuri
strādā ar rokām, nez kāpēc saņem
mazāk, nekā viņi būtu pelnījuši. Mēdzu

eksperimentēt. Pagājušoziem nebija
sniega, tas nozīmē, ka jāiet pastrādāt
mežā. Jūs zināt, ko nozīmē paņemt
zāģi rokās un vienu dienu tā riktīgi
novālēt mežā? Un vai samaksa par
to ir adekvāta? Ne par velti daudzi
nonāk pie atziņas – labāk sēdēt veikalā, urbināt degunu un pārdot poļu preci. Vecaistēvs man mēdza teikt: ja dari
kādu darbiņu, dari to kārtīgi. Labums,
ka mums ir padomju cilvēka atjautība,
mēs daudz ko spējam izdomāt – un tā
patiešām ir brīnumaina nianse. Mums
ir liela vācu kultūras ietekme: kad
darām, tad darām. Ir daudz sentēvu
gudrības, pie kuras būtu jāpieturas.
Nebija viņi muļķi. Paskatieties, kādas
mājas viņi prata uzcelt! Latviešu
spītīgā daba ir mantojums no mūsu senčiem. Dažreiz savā radošajā
gudrībā apmānām paši sevi, cenšamies
būt pārāk pareizi, tomēr mēs protam
atrast izejas variantus.
Es par daudz ko piedomāju kopš
brīža, kad piedzima mani bērni.
Reāli – visapkārt notiek karš par
mūsu izvēlēm. Tiek stāstīts, ka Latvija
ir mazs tirgus. Bet tajā pašā brīdī
pastkastītes pilnas ar reklāmām. Bieži vien mēs nenovērtējam sevi, noliekam sevi nabadziņa lomā. Mums ir
jādzīvo, kā paši vēlamies, mēs esam
spējīga tauta. Savā starpā vairāk jārunā.
Tas laiks, kad katrs sēdēja ar savām
zināšanām, ir pagājis. Makšķerēšanā
es ļoti labi redzu, ka veči, kuri stāsta
to, ko atklājuši, liek galvas kopā un

darbojas tālāk. Ne par velti latviešiem
senāk bija kapitāli celtas mājas, kurām
nebija elektrības. Sēdēja visa saime,
darīja katrs savu darbu, runājās. Tāpēc
arī radās tautasdziesmas. Šobrīd šķiet,
ka mēs pamazām uz to ejam, mēs
sarunājamies, dalāmies ar informāciju,
zināšanām.
Dzīvodams laukos, saprotu, ka
cilvēki, dzīvodami un darīdami savus
darbus, katrs nonāk līdz savām atziņām.
Ir reti brīži, kad mēs gribam saprast un
sadzirdēt, ko otrs saka, ne tikai domāt
par savu patiesību. Es nevaru racionāli
izskaidrot, kāpēc līdz kaulam mīlu
ūdeņus un visu to, kas ar tiem saistīts.
Es skaidri zinu, ka nebraukšu prom,
darbošos, jo man patīk ūdeņi.
Santa Krusiete, autores foto

Grozījums meža likumā
Ar 2015. gada 1. janvāri stājās
spēkā grozījumi meža likuma 3. panta
1. daļas 2. punktā, kas nosaka, ka
meža likuma objekts ir arī „cita zemes
lietošanas kategorijas zeme 0,5 hektāru
un lielākā platībā, uz kuras ir izveidojusies mežaudze ar koku vidējo augstumu
vismaz pieci metri un mežaudzes
šķērslaukums ir vienāds vai lielāks par
mežaudzes minimālo šķērslaukumu”.
Tātad, lai aizaugušu, nekoptu zemi
ieskaitītu mežā vai plantāciju mežā, ir
jāizpildās visiem trim nosacījumiem –
aizaugušajai platībai ir jābūt vismaz

0,5 ha un lielākai, uz tās jāaug kokiem,
kuru vidējais augstums ir pieci metri un
vairāk, un mežaudzes šķērslaukumam
atkarībā no koku sugas un koku
augstuma ir jābūt vismaz minimālajam, kāds ir noteikts MK noteikumu
Nr. 935 „Noteikumi par koku ciršanu
mežā” 1. un 2. pielikumā (vai skatīt
informatīvajā izdevumā meža īpašniekiem „Čiekurs”). Šīs izmaiņas neattiecas uz aizau gušām meliorētām
zemēm. Šajā gadījumā, ja zemes
īpašnieks vēlas attīrīt šādas platības, to
var darīt, nesaskaņojot ne ar vienu, jo

šādās platībās ir pienākums nodrošināt
meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un
uzturēšanu. Meliorētajās zemēs meža
un kokaugu stādījumu ieaudzēšana ir
pieļaujama vienīgi saskaņā ar VSIA
„Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi” (tautā saukti – melioratori)
izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.
Valsts meža dienests speciāli neveiks šādu apaugušu platību apsekošanu. Zemes īpašniekam ir jāzina, vai zemes attīrīšana no kokiem ir likumīga un netiek zāģēts
lauksaimniecības zemju apaugums, kas

nu jau ir meža likuma objekts ar visām
no tā izrietošajām sekām.
Attiecībā uz pašvaldību teritoriālajiem plānojumiem – katrā pašvaldībā ir savi nosacījumi par šādām aizaugušām lauksaimniecības zemēm,
bet jebkurā gadījumā ir jāaiziet uz
pašvaldību un jāsaskaņo plānotā
darbība, ja ir izdarīta izvēle par labu
mežaudzei vai plantāciju mežaudzei.
Plantāciju meži – ieaudzētas, īpašiem mērķiem paredzētas un Meža
valsts reģistrā reģistrētas mežaudzes.
Mairita Bondare

Vai nu esmu laba
žurnāliste, vai
neesmu tāda vispār

Arī mūsu skolā notika ēnu diena.
Es ēnoju „Cesvaines Ziņu” redaktori
Santu Krusieti. Biju priecīga par šo
iespēju, jo tā deva lielu priekšstatu par
profesiju, ar kuru vēlētos nodarboties
priekšdienās. Piemēram, man tas deva
sapratni, kas tad īsti ir žurnālistika. Es
redzēju, kā Santa plāno savu dienu, un
mēs apmeklējām pasākumu Cesvaines
pilī. Man visvairāk patika tas, ka Santa
man uzticēja savu fotoaparātu un deva
iespēju iemūžināt šo pasākumu.
Es jau sen vēlos kļūt par žurnālisti.
Man šķiet, ka šī profesija paver ļoti
daudz iespēju, ja vien tu esi labs
žurnālists. Sevī nodomāju: vai nu esmu
laba žurnāliste, vai neesmu tāda vispār.
Šī profesija mani uzrunāja arī tāpēc, ka
ir iespēja braukt uz ārzemēm, intervēt,
iepazīties ar daudzām un dažādām
personībām. Žurnālista profesija ir tieši
tāda, kādu es to biju iztēlojusies, kaut gan
sākumā man tā šķita daudz sarežģītāka.
Ēnojot žurnālisti Santu, vēl vairāk par
savu nākotnes profesiju iedomājos tieši
žurnālistiku, vēlētos kļūt par žurnālisti.
Gaidiet mani arī nākamgad!
Margrieta Anna Apfelberga,
Cesvaines vidusskolas 5.b klases
skolniece,
foto no autores arhīva

Cilvēka dvēsele izpaužas darbos vai ar pozitīvu lādiņu sirdī
Cesvaines kultūras nama vadību ir
uzņēmusies radošā, ar māksliniecisku dvēseli apveltītā Zeltīte Dūrīte,
kura sevi ir pierādījusi jau vairākos
pārdomātos, sirsnīgos kultūras pasākumos. Cesvainiešiem piedāvāju pavisam nedaudz ieskatīties Zeltītes
ceļā līdz Cesvaines novada kultūras
nama vadītājas amatam.
– Kur esi dzimusi un augusi?
– Dzimusi esmu Sauleskalnā, augusi un mācījusies Murmastienē un
Sarkaņos. Beidzu Rēzeknes Skolotāju
institūtu. Apmeklējot kursus, iegūstu
zināšanas kultūras jomā. Saprotu, ka
ir svarīga izglītība un to apliecinošs
dokuments.
Manī salīdzinoši agri radās interese
par kultūras dzīvi. Kopš bērnības
esmu dzīvojusi latviskā vidē. Latviešu
tautas segu siltumā, pinumos un linu
audeklos. Vēl arvien mājās man ir
tēta roku darinātā pūralāde, metāla
svečturis, mammas sagādātās daudzās
mīļās grāmatas par latviešu kultūru un
tradīcijām. To siltumu un mīļumu, ko
izstaro šīs lietas, nevar atņemt neviens.
Latviešu tradicionālie svētki ģimenē
tika svinēti ļoti pareizi. Mēs tikām
audzināti latviskā garā.
Tādā mīlestības pilnā latviskā ģimenē
esmu saņēmusi savu mantojumu dzīvei.
Novērtēju šo vecāku devumu, jo apzinos
savus ieguvumus.
Kad zaudēju vecākus, likās – sabrūk
mana ticības ēka un paliek tikai drupas.
Kaut kas manī salūza. Bet tad piepeši

tajās drupās kaut kas sāka augt. Biju ļoti
priecīga, saņemot darba piedāvājumu
no pagasta priekšsēdētājas: nāc un
darbojies, tev būs jārūpējas par māsām
un brāli.
Sapratu, ka būs jāstrādā pašaizliedzīgi
un ar pilnu atdevi. Novembrī, kad ir
vistumšākais laiks, meklējot gaismu
un siltumu sevī, notika mans pirmais
pasākums, veltīts Latvijas valsts
svētkiem. Lai cik dīvaini un liktenīgi
tas izklausītos, bet arī vēlāk Barkavas
kultūras namā un Cesvainē mani pirmie
pasākumi saistās ar Latvijas valsts
svētkiem.
– Kā nonāci līdz Cesvaines kultūras
nama vadītājas amatam?
– Esmu sapratusi, ka ir jāuzmanās
no rutīnas, kas kultūras darbā ir
pats bīstamākais, jo sagrauj jebkuru
radošumu. Tāpēc ļoti priecājos par
piedāvāto iespēju izmēģināt savus
spēkus šeit, Cesvainē, lai gan ļoti
labi apzinos, ka esmu iegājusi jaunā
telpā, kurā daudz kas notiek citādi
nekā iepriekšējā darbā, strādājot par
direktori Barkavas kultūras namā. Ir tā,
ka mēs darbojamies un radām, tad atkal
atgriežamies savās mājās. Tas ir ritms,
un labi, ka varam dzīvē šādu ritmu
uztaustīt. Sekoju savas iekšējās balss
aicinājumam.
– Pastāsti par darba pieredzi
kultūras dzīvē!
– Pieredze ir sākusies no mazumiņa…
strādājot laukos, organizējot kultūras
dzīvi, dodot no sevis tik, cik pati arī
vēlāk esmu saņēmusi pretī.

Šogad apritēs desmit gadu, kopš strādāju ar mazajiem dejotājiem Madonas
kultūras namā. Dzirkstele bērnu actiņās
un sirsniņās uz skatuves ir tā, kas
mani iedvesmo šim darbam. Latviešu
tautas deja ir mūsu ģimenes saknēs.
Mamma bija deju skolotāja. Viņa man
ir iemācījusi, cik svarīgi ir iegūt iekšējo
izjūtu un stāju. Dvēselisku piepildījumu
man sniedz arī deju kolektīvs „Mazais
cilvēciņš”, kurā dejo bērni ar īpašām
vajadzībām. Palīdzot šiem bērniem
uzdrīkstēties, mēs palīdzam paši sev
un dodam iespēju mums visiem kopā
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dzīvot harmoniskākā sabiedrībā.
– Kādam, rēķinoties ar tavu pieredzi, ir jābūt cilvēkam, lai viņš spētu
vadīt kultūras dzīvi?
– Vispirms jau pozitīvi noskaņotam
pret pasauli, cilvēkiem. Tikai ar pozitīvo
lādiņu un enerģiju ir iespējams radīt
skaisto, labo. To nevar izdarīt cilvēks,
kurš uz visu raugās ar nicinājumu.
– Noorganizēt baudāmu, patīkamu
pasākumu – tam ir nepieciešamas
lielas enerģijas rezerves. Kur tu
uzņem lādiņu nākamajiem darbiem?
– Priekā, kas rodas pēc labi padarīta
darba. Visbiežāk to piedzīvoju pēc
pasākumiem, ja zvaigznes veiksmīgi
sastājušās, bijis labs laiks, atsaucīga
publika, viss izdevies un pasākumā
viss ritējis bez aizķeršanās. Vienalga,
vai tā ir vienkārša ballīte vai svinīgs
svētku koncerts. Galvenais – lai viss
ritētu uz priekšu, kā nākas. Pasākumu
organizatoram ir jāspēj zibenīgi reaģēt
uz neparedzētām situācijām. Ir jātiek
galā, lai neviens pat nenojaustu, ka ir
noticis kāds misēklis. Izturot šādus
pārbaudījumus, rodas divkāršs prieks. Ja
viss izdodas un publika ir apmierināta,
saņemu spēcīgu pozitīvo enerģijas
lādiņu. Pati gan esmu paškritiska. Lai
gan viss izdodas labi, vienmēr atrodu,
kur piesieties. Tas, šķiet, nav slikti, jo
mudina sniegumu aizvien uzlabot.
– Kas, tavuprāt, būtu jāuzlabo,
jāmaina kultūras nama darbībā?
Kādi ir galvenie plusi un mīnusi
kultūras dzīvē Cesvainē?
– Nav tādu plusu un mīnusu. Katra

kultūras nama darbība ir unikāla.
Manuprāt, kultūras nama direktore
Kristīne Aumele zina virzienu, kurā
strādāt un uz ko tiekties. Ir jābūt kādam
mērķim, uz ko ejam un kā radām savu
kultūras nama zīmolu. Cesvainē ir
cilvēki, kas rada ap sevi kulturālu vidi,
kura, savukārt, ar atgriezenisku saiti
veido cilvēkus pašus.
– Vai esi plānojusi ieviest jaunas
tradīcijas vai pasākumus Cesvaines
novadā?
– Idejas, protams, ir. Drīzumā
Cesvaines mājaslapā publicēsim šā
gada pasākumu plānu. Neteikšu, ka
viss tā arī var uzreiz notikt. Labiem,
pārdomātiem, motivētiem pasākumiem
vajag laiku. Ceru, ka, sadarbojoties ar
cesvainiešiem, izdosies saglabāt ierastās
tradīcijas un radīt arī ko jaunu.
Skaisti ir svētki, taču tie ātri paiet, un
atkal valda ikdiena. Ir labi, ja izdodas
kaut nedaudz no svētku mirdzuma
paņemt līdzi nākamajās dienās…
mazliet mīlestības, mazliet uzmanības,
mazliet gaišuma. Un caur šo mazumu
pasaule kļūst vēl gaišāka. Un caur šo
mirdzumu mēs spējam uzsmaidīt sev
un dzīvei. Ir radīti daudzi svētki citiem
un arī pašai sev, un varu teikt, ka esmu
laimīga. Laimīga tāpēc, ka varu darīt to,
ko vēlos – darbā, attiecībās, izjūtās…
Laimīga tāpēc, ka atrodos vietā, kur
patiesi vēlos atrasties. Stefans Cveigs
ir teicis: „Kas vienreiz dzīvē sevi ir
atradis, šai pasaulē vairs nepazudīs.”
Santa Krusiete,
foto no Zeltītes Dūrītes arhīva



Afiša
• 9. martā plkst. 17.00 Cesvaines
kultūras namā Valmieras teātra
izrāde bērniem „Dusmīgie putni”
Biļetes cena – 1,50 eiro
• 18. martā pulksten 11.00 Cesvaines Kultūras namā
izrāde
bērniem „Medus rausis”
Lielās lelles no Pārsteiguma
tēliem
Ieejas cena: 1 eiro
• 27. martā Cesvaines vidusskolas aulā „Burziņš Cesvainē
2015”
Piedalās jauniešu estrādes grupas
no tuviem un tāliem novadiem
• 28. martā Teātra diena Cesvaines kultūras namā
Piedalās Cesvaines Tautas
teātrisar pirmizrādi: Inguna Bauere.
„Satiksimies mēs no jauna”
„Tā sanāca…”
Jautrs gabals 2 cēlienos bez
zemtekstiem un lielas mākslinieciskās vērtības
• Martā Cesvaines novada domes zālē būs apskatāma Cesvaines
foto mākslinieku izstāde

Informācija
• Konkursā „Cits eksperiments”
Vidzemes
reģionā
Cesvaines
vidusskolas 8.a klases skolniece
Endija Buivite ieguva 3. vietu,
9.a klases skolniece Kristīne Vīča –
simpātijas balvu.
• Latvijas Mednieku apmācību
centrs februārī, martā komplektē
grupu mednieka un medību vadītāja
apliecības iegūšanai Cesvainē.
Kvalitatīvi, profesionāli.
Pieteikties pa tālr. 29282027 vai
www.lmac.lv.

Pateicības
Liels
paldies
šoferītim
Andrim Mednim, kurš ar savu
personīgo automašīnu aizveda
mūs no Cesvaines vidusskolas
līdz Cesvaines sākumskolai, lai
mēs paspētu piedalīties skolēnu
olimpiādē! Skolotāja Mētrienā

Sludinājumi
Vēlos pirkt dzīvokli ar malkas
apkuri
Cesvainē.
Mobilais
tālr.: 26267489.
Nr. 2 (259) 2015. gada 25. februāris
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 470 eks.
Redaktore – Santa Krusiete,
tālr. 64852030,
e-pasts: santa.krusiete@cesvaine.lv
Iespiests:
SIA „Latgales druka”
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus
iesniegt līdz katra mēneša 5. datumam.



Sākas pieteikšanās
2015./2016.mācību gada stipendijām
Ja esi centīgs un mērķtiecīgs, ja esi
guvis labus un teicamus vērtējumus
mācību darbā, ja esi iesaistījies
sabiedriskajās aktivitātēs gan skolā,
gan ārpus tās, arī tu vari kļūt par
Vītolu fonda stipendiātu.
12. klašu skolēni līdz 2015. gada
1. martam tiek aicināti pieteikties
Vītolu fonda administrētajām
stipendijām 2015./2016. mācību
gadam. Lai pretendētu uz kādu
no stipendijām, kandidāta vidējai
atzīmei ir jābūt 7,5 balles vai
augstākai, kā arī kandidātam
ir jāatbilst kādam no šiem
noteikumiem: jaunietis ir no maznodrošinātas ģimenes, ir bārenis vai
viņu audzina viens no vecākiem,

ir no daudzbērnu
ģimenes, ir sasniegti
izcili panākumi mācību olimpiādēs.
Vītolu fonda administrēto stipendiju apmērs ir,
sākot ar 1500 eiro
mācību gadā. Katrs
fonda ziedotājs nosaka, kurai nozarei stipendija tiks piešķirta un
cik liela summa stipendijā tiks
izmaksāta.
2014./2015. mācību gadā ar Vītolu
fonda administrēto stipendiju atbalstu studē 610 jauniešu, stipendijās
saņemot vairāk nekā 1 000 000 eiro.
Patlaban Vītolu fonds administrē

170 Latvijas uzņēmumu, organizāciju, fondu,
kā arī Latvijas, ASV,
Lielbritānijas,
Kanādas, Austrālijas, Venecuēlas, Vācijas un
Zviedrijas privātpersonu dibinātās stipendijas.
Kopš 2002. gada stipendiju ir saņēmuši vairāk nekā divi
tūkstoši jauniešu no visiem Latvijas
novadiem. Viņi jau ir atgriezušies
fondā kā ziedotāji, īstenojot fonda
vēlējumu: „Ar izglītību iegūt dzīvē
tādu līmeni, lai vēlāk varētu palīdzēt
citiem.”
Dokumentu iesniegšanas termiņš: 15.01.2015.–01.03.2015.

Par ziņojumu iesniegšanas termiņiem
Atgādinām, ka ziņas par visiem
notikumiem ar lauksaimniecības
dzīvniekiem (pārvietošana, atnešanās, aborts, apzīmēšana, likvidēšana novietnē, neapzīmēto
pēcnācēju izslēgšana, kastrēšana,
sēklošana) ir jāiesniedz 7 dienu laikā
pēc notikuma. Tāpat ziņo arī datus
par lecināšanas perioda sākumu.
Cūku kustības ikmēneša kopsavilkums ir jāiesniedz līdz

10. datumam par iepriekšējo mēnesi; par pašpatēriņa cūkām ziņojums ir iesniedzams mēneša laikā
pēc cūku pirmreizējās ievietošanas
novietnē un turpmāk reizi pusgadā
līdz 31. janvārim un 31. jūlijam.
Cūku kustība obligāti ir jāpaziņo ar
pārvietošanas deklarāciju.
Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ir jāiesniedz 2 reizes gadā ar datiem uz 1. janvāri un

1. jūliju, dati ir jāpaziņo attiecīgā
mēneša laikā. Pārskatu aizpilda
tikai par tajā norādītajām dzīvnieku
sugām.
Dzīvnieku krotālijas ir jāpasūta
vismaz 1 mēnesi pirms atnešanās.
Lai iekļautos normatīvajos aktos
noteiktajā termiņā (MK noteikumi
Nr. 393), aicinām izmantot elektroniskās datu ievades priekšrocības.

Aktivitātes
„Arodapmācības”
apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana”
ietvaros MKPC Madonas nodaļa
organizē apmācību.
Iespēja apgūt jaunas zināšanas.
1. Mežaudžu kopšanas pamati –
5 dienu apmācība teorijā un praksē
mežā 3., 4., 11.,12. un 13. martā.
Pēc praktisko iemaņu pārbaudes
mežā iegūs apliecību par zināšanu
apguvi darbam mežā ar motorzāģi
un krūmgriezi un sertifikātu. Apmācība par brīvu, maksa par
apliecību – 25 €.
Pēc teorētiskā pārbaudījuma kursu

dalībniekiem būs iespēja saņemt arī
apliecību „Meža atjaunošana un
kopšana”, kas noderēs, piedaloties
AS „Latvijas valsts meži” atklātajos
konkursos mežsaimniecisko darbu
veicējiem. Apmācība par brīvu,
maksa par apliecību un eksāmenu –
60 €.
2. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana
un kvalitātes vērtēšana – 2 dienu
apmācība (teorija un prakse) 25. un
26. martā – sertifikāts. Apmācība
par brīvu.
3. Mazvērtīgo un neproduktīvo
mežaudžu produktivitātes celšana –
2 dienu apmācība (teorija un

prakse) 1. un 2. aprīlī – sertifikāts.
Apmācība par brīvu.
4. Meža atjaunošana – 2 dienu
apmācība (teorija un prakse) 23. un
24. aprīlī – sertifikāts. Apmācība
par brīvu.
5. MKPC
Madonas
nodaļa
organizē grupu jauno mednieku
un medību vadītāju apmācībai.
Apmācības norises vieta: teorija –
Madona; praktiskā apmācība –
Ērgļu un Madonas novads.
Vietu skaits ierobežots, tāpēc
lūdzam laikus pieteikt dalību.
Mob. tel. 28381176.

Aicina piedalīties „Himnas Goda dienas” vizuālo darbu un
domrakstu konkursos

23. maijā
Limbažu
novada
Viļķenē norisināsies Baumaņu
Kārļa 180 gadu jubilejai veltītais
pasākums „Himnas goda diena”.
Kopš 15. februāra Latvijas vispārizglītojošo skolu un vidējās
profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņi aicināti piedalīties domrakstu konkursā „Himnas goda
diena”, iesniedzot 2–3 lapas garu
(datordrukā, A4 formāta, 12 pt lieluma burtiem) domrakstu, savukārt
profesionālās ievirzes mākslas skolu
un Latvijas vispārizglītojošo skolu
un vidējās profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņi – Latvijas mākslas
skolu audzēkņu vizuālo darbu

konkursā „Himnas goda diena”. Abu
konkursu labākie darbi tiks publicēti
Baumaņu Kārļa dzimšanas dienai
veltītajā nākamā gada kalendārā.
Tēmas:
„Jaunībā ar prieku strādā
Un par īstām mantām gādā.”
(Baumaņu Kārlis)
„Skan kur latvju valoda,
Ir gan tur mana tēvija.” (Baumaņu
Kārlis)
„Un mūsu tauta godā celsies
Pie citām tautām pasaulē.”
(Baumaņu Kārlis)
Rakstiskie darbi ir jāiesūta līdz
2015. gada 30. martam pa pastu vai
elektroniski ar norādi „Domrakstu

konkurss”. Adrese: Limbažu novada
pašvaldība, Rīgas iela 16, Limbaži,
Limbažu novads, LV-4001.
E-pasts: marite.saulite@limbazi.lv,
tālr. 26417161.
Vizuālā konkursa darbus var
iesniegt līdz 2015. gada 30. martam
(pasta zīmogs) ar norādi „Konkursam
„Himnas goda diena””.
Adrese: sūtot pa pastu: Limbažu
Mākslas skola Rīgas ielā 9 Limbažos,
LV-4001. Kontaktpersona: Sandra
Lagzdiņa, tālr. 64070881; iesniedzot
klātienē: Latvijas Nacionālais kultūras centrs Pils laukumā 4 Rīgā.
Kontaktpersona:
Ilze
Kupča,
tālr. 67322234.

Krāsojamās grāmatas “Izkrāso Cesvaini” atvēršanas svētki
Apkopojot nozīmīgus kultūras pieminekļus Cesvainē, P/a “Cesvaines
tūrisma centrs” sadarbojoties ar Jāni
Diekontu ir izdevis krāsojamo grāmatu bērniem. 2. februārī Cesvaines
pils telpās jaunā suvenīra atklāšanas
svētkos atnākušajiem bērniem bija
unikāla iespēja – pirmajiem likt savu
krāsu salikumu uz tikko iznākušās
grāmatas attēliem. To apskatīt un
iegādāties var P/a “Cesvaines tūrisma
centrs”.
Santa Krusiete,
Margrietas Annas Apfelbergas foto

Dzimuši

Estere
Kārkliņa
februārī

Apsveikumi
Dzīve, krāsaina kā varavīksne,
Te ar saulainām, te lietus
dienām mijas.
Dzīve, mainīga kā melodija,
Gan ar priekiem, gan ar
skumjām kopā vijas.
Nozīmīgās dzīves gadskārtās
sveicam:
80 gados – Dainu Ozoliņu,
Ilgu Trekno,
85 gados – Vandu Berģi,
Andi Otvaru,
Edgaru Vestmani,
90 gados – Ausmu Kangeri!
Cesvaines pašvaldība

Lai saule silda tavu soļu gaitu,
Lai gadu kalniem spēks ir
		
pretim iet.
Ar tavu valodu, ar tavu smaidu
Vēl daudziem gadiem dzīvē
		
jāuzzied.
Sirsnīgi sveicam
Ritu Sokolovu skaistajā
jubilejā un vēlam, lai katra
jauna diena nāk ar veselību un
jaunu enerģiju!
Sveic Dzidra, Skaidrīte,
Veriņa, Vija, Juris un Inese

Virs galvas mākoņi,
Zem kājām zeme balta,
Un balta sarma koku zaros krīt.
Lai baltas atmiņas un domas
		
baltas,
Un balti sapņi pretī nāktu rīt!
Veltai Lapselei skaistajā
jubilejā vēlam dzīvesprieku,
veselību un izturību!
Bijušie zootehniķi

Miruši
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija
Viktors Tulinskis(1932–2015)
Robers Klepers (1957–2015)

Cesvaines Ziņas

