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8. janvārī Cesvaines vidusskolas 
5. klases  skolēniem  bija  iespēja 
piedalīties  pasākumā  „Saldējums 
ar  lielajiem” un  tikties  ar Cesvai-
nes  novada  domes  deputātiem: 
Matīsu Vasku un Didzi Bauni,  lai 
nepiespiestā  gaisotnē  noskaidrotu 
atbildes  uz  interesējošajiem  jau-
tājumiem  par  deputātu  darbu,  lē-
mumu pieņemšanu, par Cesvaines 
novada  attīstību.  Šis  pasākums 
notika  projekta  „TU.ESI.LV”  ie-
tvaros.

Gatavojamies Cesvaines uzņēmējdarbības forumam
29. aprīlī Cesvaines vidus-

skolā notiks Cesvaines uzņē-
mējdarbības forums. Tā pamat-
mērķi – iepazīt cesvainiešu (paš-
reizējo, bijušo) sasniegumus 
uzņēmējdarbībā un citās jo-
mās, apzināt iespējas un gūt 
impulsus veiksmīgā pieredzē, 
aktivizēt Cesvaines iedzīvotāju, 
īpaši jauniešu, darbību savas 
profesionālās karjeras, tostarp 
uzņēmējdarbībā, veidošanā. Au-
ditorija – skolēni, uzņēmēji, visi 
interesenti.
Ar  lekciju  „Uzņēmējdarbība  no-

vada  attīstībai”  uzstāsies  projekta 

„Radošuma  pils”  dibinātājs,  SIA 
„Primekss”  vadītājs  ekonomists 
Jānis Ošlejs.
Savā  pieredzē  dalīsies  dažādu 

jomu  pārstāvji:  ražotāji,  tirgotāji, 
skolotāji.  Idejas  un  priekšlikumus 
varēs  izteikt,  gan  tiekoties  ar 
atsevišķu  jomu  pārstāvjiem,  gan 
noslēguma diskusijā.
Ir plānots, ka ar Cesvaines dabas 

un uzņēmējdarbības vides attīstības 
projektiem  pasākumā  iepazīstinās 
vidusskolas jaunieši.
Būs  iespēja  aplūkot  uzņēmumu 

un amatnieku iekārtotos stendus, kā 
arī nopirkt to piedāvāto produkciju. 

Piedāvāt  produkciju  aicinām  gan 
nelielus  mājražotājus,  gan  lielos 
ražotājus,  gan  interneta  biznesa 
pārstāvjus.
Īpaši  uz  pasākumu  aicinām  ar 

Cesvaini  saistītos  uzņēmējus. 
Uzņēmējiem  ir  iespēja  aktīvi  pie-
dalīties  pasākumā:  vadīt  pieredzes 
darbnīcu,  tikties  ar  interesentiem; 
izlikt  apskatei  sava  uzņēmuma 
stendu,  produkciju,  tirgot  un  re-
klamēt to. Priecāsimies arī par katru, 
kas  vienkārši  izbrīvēs  dienu,  lai 
uzklausītu citu pieredzi, gūtu idejas 
turpmākajam  darbam,  bet  varbūt 
noskatītu  iespējamos  praktikantus 

„Saldējums ar lielajiem”
Projekta „TU.ESI.LV” Vidzemes 

reģiona  koordinējošās  organizāci-
jas  pārstāve  Lelde  Stībele  stāsta, 
ka  šo metodi –  „Saldējums  ar  lie-
lajiem” –  projekta  vadītājs  Vilis 
Brūveris  noskatīja  Zviedrijā  un 
adaptēja  Latvijai.  Šīs  metodes 
mērķis  ir  sniegt  iespēju  4.–
5. klases  skolēniem  veidot  ne-
formālu  dialogu  ar  lēmumu  pie-
ņēmējiem.  Galvenā  ideja  ir  likt 
bērniem  saprast,  ka  deputāti  ir  no 
mūsu vidus, ka viņi ir sasniedzami, 

pieejami  arī  bērniem.  Metodes 
„Saldējums  ar  lielajiem”  būtība: 
sākumā deputāti nāk pie skolēniem, 
lai  veidotu  neformālu  dialogu 
bērniem  pazīstamā  vidē,  atbildētu 
uz sagatavotajiem jautājumiem, bet 
otrajā  tikšanās  reizē  bērni  dodas 
uz  pašvaldību –  novada  domi, 
lai  iepazītu  domes  darbinieku, 
deputātu  darbu.  Nākamā  skolēnu 
un  deputātu  tikšanās  ir  paredzēta 
20. janvārī,  šoreiz  tā  notiks  Ces-
vaines novada domē.
„TU.ESI.LV”  ir  nacionāla  mē-

roga  projekts,  kura  ietvaros  visā 
Latvijā notiek dažādas aktivitātes. 
Kāpēc  tās  notiek  arī  Cesvainē? 
Biedrībai  „Next”  ir  dažādi  sa-
darbības  partneri  vairākos  Lat-
vijas  reģionos.  Projekts  „TU.
ESI.LV”  ir  veidots,  balstoties 
uz  2011. gadā  īstenotu  bērnu  un 
jauniešu  līdzdalības  projektu 
„Skaties tālāk!” un tā rezultātiem. 
Projektu  ir  izstrādājusi  biedrība 
„Next”, un, pateicoties veiksmīgai 
līdzšinējai  sadarbībai  ar  jauniešu 
klubu  „Dēms”  (Gulbene)  ie-
priekšējā  projektā,  tika  nolemts 
saglabāt  esošo  partneru  struktūru. 
Savukārt  jauniešu  kluba  „Dēms” 
dalībnieki  uzrunāja  savus  Vid-
zemes  reģiona  sadarbības  part-
nerus.  Jauniešu  kluba  „Dēms” 
pārstāvjiem  jau  pirms  tam  bija 
izveidojusies  laba  sadarbība  ar 
Cesvaines  novada  domes  BJC 
vadītāju Lāsmu Markevicu. Lelde 
Stībele stāsta: „Uzrunājām Lāsmu 
un  piedāvājām  iespēju  piedalīties 
šajā  projektā,  viņa  neatteica.”
Ir jāpiebilst, ka projekta ietvaros 

ir  notikušas  vēl  tādas  aktivitātes 
kā  tikšanās  ar  uzņēmējdarbības, 
sadarbības,  komunikācijas  un 
līdzdalības  viedokļu  līderiem,  to 
laikā uzņēmēji, politiķi, žurnālisti, 
NVO un citu jomu pārstāvji tiekas 
ar jauniešiem, dalās savā pieredzē, 

iedvesmo viņus darboties. Projekta 
„TU.ESI.LV”  ietvaros  ir  notikuši 
arī  uzņēmējdarbības  forumi,  ko-
munikācijas  un  sadarbības  mā-
cības,  pasākumi  „Kafija  ar  po-
litiķiem”  un  „Saldējums  ar  lie-
lajiem”.
Pasākuma  „Saldējums  ar  lie-

lajiem” ietvaros Cesvaines deputā-
ti  ne  tikai  atbildēja  uz  skolēnu 
jautājumiem,  bet  arī  mudināja 
viņus  nākt  klajā  ar  savām  idejām 
par  to, kas  ir  jāmaina un  jāuzlabo 
Cesvaines  novadā,  un,  cik  vien 
iespējams,  pašiem  iesaistīties 
sava  novada  veidošanā.  „Šis  ir 
īstais  laiks  un  vecums,  kad  runāt 
ar  bērniem  un  mudināt  viņus 
sadarboties ar politiķiem un pašiem 
sākt  darboties  sava  novada  labā,” 
atzīst Lelde.
Projekta  „TU.ESI.LV”  mērķis 

ir  sniegt  jauniešiem  un  bērniem 
iespēju  paaugtināt  sadarbības, 
komunikācijas,  uzņēmējdarbības 
prasmes.  Projekts  kopumā  notiks 
18 mēnešus,  12 no  tiem  jau 
būs  pagājuši.  Projekta  ietvaros 
darbojas  arī  Latvijas  iedvesmas 
stāstu blogs, kura mērķis ir parādīt, 
ka  arī  laukos  ir,  ko  darīt,  ka  arī 
tur  dzīvo  uzņēmīgi,  radošu  ideju 
pilni  jaunieši. Lelde cer, ka blogā 
būs  kāds  stāsts  arī  par  Cesvaines 
novada  uzņēmīgajiem  jaunajiem 
iedzīvotājiem.  Līdz  šim  iesūtītos 
un publicētos stāstus var redzēt un 
izlasīt blogā www.tuesi.lv. Ja arī tev 
ir zināms kāds, kurš dara ko īpašu, 
varbūt  neikdienišķu,  apbrīnojamu 
Cesvainē,  tad  sūti  savu  stāstu  uz 
lelde.stibele@gmail.com.
Projektu „TU.ESI.LV” finansiāli 

atbalsta  Islande,  Lihtenšteina  un 
Norvēģija, to finansē EEZ finanšu 
instruments,  Latvijas  valsts  un 
Aizputes novada dome.

Santa Krusiete,
autores foto

(skolēnus) savam uzņēmumam.
Pasākums risināsies no plkst. 9.00 

līdz  (apmēram)  plkst. 15.30.  Sko-
lā  būs  iespējams  paēst  siltas  pus-
dienas.
Pasākuma  sagatavošanā  ir  ie-

saistījušies  Cesvaines  novada  do-
mes un Cesvaines vidusskolas pār-
stāvji.  Ir  iespēja pieteikties  foruma 
darba  grupā,  ieteikt  savas  idejas. 
Vairāk  informācijas par pasākumu, 
kā arī pieteikšanās: tālr. 29432776, 
e-pasts sanita.dabolina@inbox.lv.

Sanita Dāboliņa,
darba grupas koordinatore

Cesvaines novada domes deputāti Matīss Vasks un Didzis Baunis atbild 
uz bērnu sagatavotajiem jautājumiem

Pasākumam noslēdzoties, klātesošie tika cienāti ar saldējumu

Ar baltiem sniegiem, spēcīgām 
vēja  brāzmām,  mainīgo  gaisa 
temperatūru  esam  iekāpuši  jau-
najā –  2015. –  gadā.  Kāds  solās 
būt šis gads, kādus pārsteigumus 
tas  sarūpējis,  to  atklāt  nespēj 
neviens.  Tomēr  viens  ir  skaidrs: 
janvāris mums  ir  sagādājis diez-
gan  neprognozējamus  laika  ap-
stākļus.  Ja  paraugāmies  ainā  aiz 
loga,  var  secināt,  ka  daba  kļūst 
arvien baltāka,  sniega kupenas – 
dziļākas.  Ziemas  sporta  veidu 
baudītājus  šis  sniega  daudzums 
priecē,  bet  kādam  tas  spēj 
sagādāt  raizes  rītos,  kad,  izejot 
pa nama durvīm, konstatē – nakts 
stundās dabas māte nav gulējusi. 
Piesnigušās takas, ceļi liek paņemt 
rokās  sniega  lāpstas  un  uzsākt 
sniega  tīrīšanas  darbus.  Slidenās 
ietves  ir  īsts  pārbaudījums  ne 
tikai  kāju  muskuļiem –  tas 
spēj  testēt  arī  līdzsvara  izjūtu. 
Bet  katrā  melnumā –  savs  bal-
tums.  Iespējams,  šis  fiziskais 
pārbaudījums  kādam  ir  vienīgā 
ziemas aktivitāte. Nav noslēpums, 
ka  ziemas  mēnešos  vairums 
daudz  labprātāk  izvēlas  palikt 
ārpus tiešās saskares ar gadalaika 
raksturīgo  aukstumu  ilgāk,  nekā 
ir nepieciešams.
Bet,  atgriežoties  1991. gada 

janvāra  notikumos,  ne  kodīgais 
sals,  ne  sniegi  nespēja  atturēt 
pavisam  nesenās  pagātnes  acu-
lieciniekus, barikāžu dalībniekus. 
Katrs  no  viņiem  kādu  piezīmi 
ierakstījis  Latvijas  vēstures  grā-
matā.  20. janvāris  kalendārā  ir 
iezīmēts  kā  barikāžu  aizstāvju 
atceres diena. Pie iekurtām uguns 
liesmām,  ar  dziļām  pārdomām 
katram  tēvzemes  aizstāvim  šis 
Latvijai nozīmīgais vēstures fakts 
spēj atgādināt, ko mēs, mazā latvju 
tauta,  varam  un  gribam.  Mēs 
varam būt vienoti savās bēdās un 
likstās, mēs varam kailām rokām 
stāties  pretī  ienaidniekam,  lai 
aizstāvētu  kopīgo,  ilgi  gaidīto – 
neatkarīgo Latviju. Šis notikums 
kalpo  par  pierādījumu  tiem, 
kuros  ir  zudusi  ticība,  ka  mūsu 
tauta  spēj  un  var  daudz.  Mēs 
varam  lepoties  ar  paveikto.  Lai 
gan  nebeidzams  ir  problēmu, 
nepiepildītu  vēlmju  saraksts, 
skatot  tās  uz  kopējā  fona,  skats 
nav  tik  tumšs un neglābjams, kā 
nereti varētu likties.
Novērtēsim  to,  kas  mums 

pieder! Vēlu, lai nevienam nebūtu 
jāiejūtas Annas Brigaderes pasaku 
lugas  „Sprīdītis”  galvenā varoņa 
Sprīdīša  lomā  un  jāmeklē  laime 
ārpus dzimtenes.

Santa Krusiete
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Tās dienas acīm

2014. gads Cesvaines novada dzimtsarakstu nodaļā   

Aizritējuši 24 gadi, kopš Latvijas 
neatkarības atbalstītāji 1991. gadā 
no 13. līdz 27. janvārim pie val-
stiski svarīgākajiem objektiem 
cēla barikādes, lai aizsargātu tē-
viju no iespējamajiem padomju 
militārajiem uzbrukumiem. Šis no-
tikums ir nozīmīgs Latvijas vēstu-
rē. Arī krauklēniete Maija Zvaig-
zne, Cesvaines internātpamatsko-
las bibliotekāre, bija šā notikuma 
aculieciniece un dalībniece.
– Barikādēs  esmu  piedalījusies,  jo 

strādāju  Rīgā  projektēšanas  institūtā 
„Lauku projekts”, kurš atradās Doma 
laukumā 4.  Sākums  bija  interesants. 
14. janvāra  rītā,  kad devos uz darbu, 
ieeja Vecrīgā no Daugavas puses bija 
aizbarikādēta  ar  celtniecības  ma-
teriāliem,  smago  tehniku.  Izskatījās 
diezgan iespaidīgi, kā kādā filmā par 
karu.  Rīgā  barikādes  tika  izveidotas 
ap  stratēģiski  svarīgākajiem  objek-
tiem,  piemēram,  ap  Augstāko  pa-
domi,  Ministru  padomi,  radio, 
telegrāfu,  televīzijas  torni. Zaķusalas 
televīzijas  komplekss  bija  nopietns 
punkts, to apsargāja sargi ar ieročiem. 
Vecrīga  bija  tā  aizžogota,  ka  lāga 
iekšā nevarēja  tikt. Cilvēki, kuri bija 
sabraukuši  no  tuvākiem  un  tālākiem 
Latvijas  novadiem,  dienu  un  nakti 
pulcējās  pie  iekurtiem  ugunskuriem, 
sarunājās,  prātoja  par  to,  kas  no-
tiks,  kā  viss  beigsies.  Neviens  no 
barikāžu  dalībniekiem  nezināja, 
kāds  būs  iznākums.  Informācija 
par  notiekošo  tika  nodota  ar  radio, 
televīzijas, laikrakstu „Atmoda”, „Pa-
domju  Jaunatne”,  „Diena”,  „Cīņa” 
starpniecību.  Toreiz  nebija  mobilo 
tālruņu.  Radio  bija  gandrīz  katra 
azotē,  visi  klausījās  jaunākās  ziņas, 
kuras pārraidīja ikkatru stundu.
Vislielākais  cilvēku  pūlis  bija 

novērojams  pie Augstākās  padomes, 
Ministru padomes un Doma laukumā, 
Doma  baznīcā  atradās  medicīnas 
punkts. Doma laukumā notika dažādi 
koncerti, dziedāja kori, klātesošie. Tu-
vojoties  nakts  stundai,  projektēšanas 
institūtā  tika  izveidotas  naktsmājas 
atbraukušajiem  aizstāvjiem.  No  rīta 
viņi  cēlās  un  devās  uz  savu  posteni. 
Laiks  bija  ļoti  auksts,  Rīgas  sargi 
bija  nosaluši  un  nāca  mūsu  institūtā 
sildīties.  Mēs,  institūta  sievietes, 
smērējām maizītes, vārījām zupu, ne-
atkarības  atbalstītājus  nodrošinājām 

ar  brokastīm  un  vakari-
ņām.  Sievietēm  neatļāva 
naktīs  sargāt  objektus, 
bet  institūta  vīrieši  pēc 
grafika sargāja Augstāko 
padomi.  Rīdzinieki, 
zemnieki  nesa  pārtiku 
uz  Benjamiņa  namu, 
Latvijas  Tautas  frontes 
mītni, uz pulcēšanās vie-
tām  pie  ugunskuriem. 
Interesanti,  ka  barikādēs 
piedalījās  arī  daudzi 
nelatvieši.  Rīgā  pulcējās 
pasaules valstu žurnālisti 
un korespondenti.
Pienāca  brīdis,  kad 

arī  skolas  nestrādāja, 
tāpēc barikādēs parādījās 
bērni.  Nakts  stundās 
uzturēties  ielās  viņiem 
bija  aizliegts.  Arī  Rīgas 
skolu  telpas  izmantoja 
par naktsmītnēm.
15. janvārī  norisinājās 

Interfrontes  mītiņš.  Vai-
rāki tūkstoši tās dalībnie-
ku sapulcējās ASK stadionā K. Baro-
na ielā un grasījās nākt uz Vecrīgu, uz 
Doma  laukumu. Tajā  dienā  jutāmies 
briesmīgi. Virs mūsu galvām lidinājās 
helikopters,  lejā  meta  skrejlapiņas. 
Visi  bija  nobijušies,  nesaprata,  kas 
notiks.  Interfronte  tomēr  neatnāca 
līdz  centram,  bet  pēkšņi  apstājās  un 
aizgriezās uz citu pusi.
No  visām  Baltijas  republikām 

Latvijā  armijas  bija  visvairāk.  PSRS 
Baltijas  kara  apgabala  pavēlnieks 
Fjodors Kuzmins un padomju armijas 
štābs atradās Rīgā. Rīga bija pārpildīta 
ar militāro  tehniku.  Īpašo  uzdevumu 
milicijas  vienība  OMON,  kuras 
galvenais uzdevums bija cīnīties pret 
organizēto  noziedzību,  ik  pa  laikam 
izšaujot,  braukāja  pa  pilsētu  un  bai-
dīja barikāžu dalībniekus. 20. janvārī 
notika  Iekšlietu  ministrijas  ieņemša-
na, apšaude Bastejkalnā. Par apšaudē 
nonāvētajiem sēroja visa tauta, notika 
iespaidīgas  bēres, –  atmiņās  dalās 
Maija.
Uz  jautājumu,  vai  neizjuta  bailes, 

viņa  atbild,  ka  baiļu  nebija,  tikai 
tāda  vienotības  un  unikalitātes 
izjūta,  ka  tas,  kas  notiek,  ir  kaut 
kas  neatkārtojams,  vienreizīgs  un 
neaizmirstams. Cilvēki, kuri nāca uz 
institūtu  sildīties,  bija  diezgan  droši. 

Iespējams,  ka  viņi  iekšēji  bijās,  bet 
prata  to  lieliski  slēpt.  Viņasprāt, 
lielākas  bailes  un  nedrošību  izjuta 
mājās palikušie, kuri pavadīja  radus, 
draugus uz Rīgu, uz barikādēm.
– Gaisā  virmoja  neredzēta  vie-

notības  izjūta.  Sveši  cilvēki  viens  ar 
otru bija uz tu, jutās kā brāļi un māsas. 
Vēl  šādas  izjūtas  varam  piedzīvot 
vien  dziesmu  svētkos.  Kad  notika 
Vislatvijas manifestācija  Daugavma-
lā,  acīm  pavērās  vienreizīga  aina. 
Cilvēku jūra (13. janvārī piedalījās ap 
700 tūkstošiem),  sarkanbaltsarkano 
karogu jūra! Visi dziedāja dziesmas – 
Latvijas  himnu,  tautasdziesmas, 
karavīru  dziesmas.  Toreiz  Latvijas 
himnu  „Dievs,  svētī  Latviju”  dēvēja 
par tautas lūgsnu, to par valsts himnu 
atzina nedaudz vēlāk.
Mēs  daudz  domājām,  izsapņojām 

Latvijas  nākotni –  kāda  tā  būs 
kā  neatkarīga  valsts.  Atgriezties 
Padomju  Savienībā  nemūžam 
negribētu.  Bijām  nonākuši  tik  tālu, 
ka  cilvēkiem  nacionālā  pašapziņa 
bija  zudusi. Uzņēmumos un  iestādēs 
visa  dokumentācija,  sapulces  notika 
krievu valodā. Mūsos bija iesakņojies 
padomiskais  gars,  kas  joprojām 
ir  novērojams  un  nezudīs  vēl  ilgi. 
Alkoholisms, blata sistēma, vispārējs 

Ir svarīgi piepildīt mirkli, jo tas 
                ir mums dāvināts
kopā ar dzīvību – šo Visuma lielāko
               balvu.
Neatkārtojamu, vienreizēju,

               neatgūstamu.
            (L. Brīdaka)
Ar  pašvaldības  laikraksta  „Ces-

vaines  Ziņas”  starpniecību  pilsētas 
un lauku iedzīvotāji, kā arī tie cilvēki, 
kuriem  tuva  ir  Cesvaine,  uzzina 
par  dzīvi  pašvaldībā –  plāniem, 
lēmumiem, veicamo un paveikto, par 
darba  veicējiem,  viņu  sasniegumiem 
un  problēmām.  Publicētais  rosina 
pārdomas  par  notiekošo,  iesaista 
pašvaldības norisēs.
Dzimtsarakstu  nodaļā  cilvēks 

ierodas, kad ir laimīgs – vēlas noslēgt 
laulību,  kad  ir  piedzimis  bērniņš, 
kad  dzīvē  ir  notikušas  izmaiņas – 
nozaudēta apliecība, jāpapildina ziņas 
dokumentos,  kā  arī  tad,  kad  ģimenē 
ir  bēdas –  no  dzīves  aizgājis  tuvs 
cilvēks.
Katrā  laikraksta  numurā  la-

sītājus  informējam  par  laulību 

reģistrējušajiem,  par  reģistrētajiem 
jaundzimušajiem,  mūžībā  aizgā-
jušajiem.
Ar  laimes  vēlējumiem  sācies 

jaunais –  2015. –  gads.  Darbīgas 
rit  pirmās  janvāra  dienas  visās 
pašvaldības  iestādēs, kurās nozīmīga 
ir iepriekšējā gadā paveiktā analīze.
Reti  kad  cilvēks  ir  laimīgs,  viens 

būdams,  bet  notiek  neparastais,  ne-
izskaidrojamais –  satiekas  divi,  lai, 
mirkļiem  ritot,  izjustu –  tevi  mīl,  tu 
mīli.

2014. gadā 21 pāris ir noslēdzis 
laulību:
dzimtsarakstu  nodaļā –  10 laimīgi 

pāri  ir  rakstījuši  laulību  pieteikumu, 
lai  svinīgā  kāzu  ceremonijā  teiktu 
jāvārdu  (3 laulību  reģistrācija  notika 
ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām);
Cesvaines  evaņģēliski  luteriskajā 

draudzē  8 pāri  kļuvuši  par  vīru  un 
sievu;  Romas  katoļu  draudzē  3 pāri 
svinējuši savas kāzas.
Salīdzinājumam – 2013. gadā 12 pā-

ri  tika noslēguši  laulību: dzimtsarak-
stu  nodaļā –  7 pāri  (no  tiem  2 kāzu 

ceremonija  notika  Cesvaines  pilī), 
Cesvaines  evaņģēliski  luteriskajā 
draudzē – 2 pāri, Romas katoļu drau-
dzē – 3 pāri.
Īpaša  vieta  Cesvainē  ir  pils,  uz 

kuru  dodas  laulību  noslēgušie  un 
viņu  viesi,  lai  kopā  ar  pašvaldības 
aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” 
darbiniecēm,  mūziķiem  paildzinātu 
laimīgās  dienas  mirkļus.  Arī  ārpus 
dzimtsarakstu  nodaļas  telpām 
notikušās  kāzas  ir  noritējušas  pilī, 
bet viena pāra izvēle bija savas kāzas 
noslēgt  Ozolu  ģimenes  īpašumā 
„Divi  torņi”.  Grūti  iedomāties  kādu 
kāzu noformējumu bez sadarbības ar 
Ilvu  un  Sanitu  Ozolām.  Pilī  ierodas 
ļoti  daudzi  kāzinieki  no  citiem 
novadiem,  lai  turpinātu svētku dienu 
pēc  svinīgajām  ceremonijām  citās 
dzimtsarakstu  nodaļās,  baznīcās, 
un  viņi  izbauda  pilī,  pils  apkārtnē 
strādājošo  viesmīlīgumu,  izdomu, 
novērtē radīto.
Mīlestībā  pasaulē  ienāk  bērns,  tā 

turpinoties dzimtai, novadam, tautai.
2014. gadā ir reģistrēta 16 bērnu 

piedzimšana (2013. – 13, 2012. – 14, 
2011. – 13, 2010. – 20 bērnu):
5 meitenes –  Emīlija, Adrija,  Līna 

Natālija, Kristīne, Līga Melodija,
11 zēnu – Henrijs, Miķelis, Māris, 

Kaspars  Daniels,  Rajens,  Matīss, 
Mareks,  Kristians  Krists,  Rolands, 
Maksims, Nils (2013. – 7 meitenes un 
6 zēni, 2012. – 4 meitenes un 10 zēnu, 
2011. – 6 meitenes un 7 zēni, 2010. –
12 meiteņu un 8 zēni).
Jaundzimušo bērnu vecāki:

ir  laulībā  vai  tiek  atzīta  paternitāte: 
2014. gadā –  7 : 8 gadījumi  (2013. – 
2 : 10,  2012. –  6 : 7,  2011. –  2 : 9, 
2010. – 4 : 13);
dzīvo pilsētā vai laukos:

2014. gadā – 9 : 7 gadījumi  (2013. – 
5 : 7,  2012. –  5 : 9,  2011. –  2 : 11; 
2010. – 10 : 10).
Pagājušajā  gadā  jaundzimušais 

ģimenē  pēc  skaita  3 gadījumos 
ir  pirmais  bērns,  7 –  otrais  bērns, 
3 –  trešais  bērns,  1 –  piektais  bērns, 
1 –  sestais  bērns,  1 –  devītais  bērns.
Trīs  gadus  projekta  ietvaros  notiek 
sadarbība  ar SIA „West Solutions” – 

grāmatu  „Mūsu  bērns”,  enciklopēdi-
ju,  palīgu mazuļa  audzināšanā,  kop-
šanā, padomu un ieteikumu sniedzēju 
tētim un māmiņai, jaundzimušā vecā-
ki saņem kā pašvaldības dāvanu.
Atstājot  dvēseles  gaismu,  aiziet 

mūsu mīļie.
2014. gadā cilvēka aiziešana 

mūžībā  bija  jāpārdzīvo  31 ģimenei, 
reģistrējot  miršanas  faktu  Cesvaines 
novada  dzimtsarakstu  nodaļā:  re-
ģistrēto vidū – 9 vīrieši un 22 sievietes 
(2013. –  21 mirušais:  7 vīrieši  un 
14 sieviešu;  2012. –  26 mirušie: 
10 vīriešu un 16 sieviešu).
Lai satiekoties mums ir kāds jauks 

stāsts  par  saviem  izdzīvotajiem 
mirkļiem, lai novērtējam to, kas dots, 
tiecamies domās un darbos pēc labā!

Ieva Lase,
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

stukaču  tīkls.  Kad  dzirdu  cilvēkus 
sakām:  „Toreiz  bija  labāk!” –  tad 
pārņem  neizpratne.  Taisnība,  toreiz 
izglītība,  medicīna,  elektrība  bija 
par  velti.  Bijām  rūpnieciski  attīstīti, 
bet  tā  bija  rūpniecība  galvenokārt 
militārajām  vajadzībām.  Vienlaikus 
sapratām,  ka  Padomju  Savienībai  ir 
jāsabrūk,  jo  visa  šī  sistēma  bija  kā 
uzpūsts  burbulis.  Veikali  bija  tukši. 
Bija  laiks,  kad  te  nebija  nopērkama 
baltmaize,  braucām  to  pirkt  uz 
Ļeņingradu.  Lai  gan  Latvijā  ražoja 
dažādus  produktus  lielā  daudzumā, 
veikali  pie  mums  bija  tukši,  jo  ar 
lielāko daļu Latvijā saražotās pārtikas 
tika  apgādāta  Krievija, –  atceras 
Maija.
Viņa  nožēlo,  ka  toreiz  neko 

nefotografēja.  Atmiņā  visu  paturēt 
nav iespējams. Protams, notikumi fo-
togrāfijās ir iemūžināti, bet to autori ir 
profesionāli fotogrāfi.
– Ja  būtu  vēlreiz  šādi  notikumi, 

draudi  Latvijas  brīvībai,  es  noteikti 
rīkotos  tāpat.  Un  tie,  kuri  saka,  ka 
nekas nav panākts,  ka viss  ir  nekam 
nederīgs,  ka  nemīl  šo  valsti,  man 
šķiet, arī tie ietu un sargātu tēvzemi, – 
secina barikāžu dalībniece.

Santa Krusiete,
autores foto

Skolēnu  Ziemassvētku  brīvlaikā 
Cesvaines  vidusskolā  aktīvākie 
Cesvaines novada jaunieši iestudēja 
Ziemassvētku  izrādi  „Betlēmes 
stāsts”.  Tā  ir  iestrādājusies  nu  jau 
kā tradīcija, jo otro gadu cesvainieši 
tiek aicināti apmeklēt izrādi, kura ir 
tapusi,  sadarbojoties  ar  Cesvaines 
katoļu  draudzes  priesteri  tēvu 
Tomasu.
Ziemassvētku  stāstu  šajā  izrādē 

centāmies  parādīt  ļoti  dzīvi,  gaišā 
un  humora  pilnā  gaisotnē.  Šogad 
lielākais  darbs  tika  veltīts  tērpu 
šūšanai,  jo centāmies neatpalikt no 
pagājušajā gadā atvestajiem Polijas 
profesionālā  teātra  tērpiem.  Mazo 
Jēzus  bērnu  šogad  atveidoja  trīs 
nedēļas  vecais  cesvainietis  Nils 
Ravinskis. Prieks, ka grūto Hēroda 
lomu uzņēmās Ints Melngailis.
Esam  uzaicināti  24. janvārī 

plkst. 18.00  izrādi  parādīt  arī 
Madonas  kultūras  namā,  kurp  ai-
cinām arī tos, kuri vēl nav paguvuši 
to redzēt Cesvainē.

Marika Šķēle,
izrādes režisore, 

autores foto

Citāds 
„Betlēmes 

stāsts”



�Cesvaines Ziņas

Šogad  pirmo  gadu  Cesvaines 
sociālajam  dienestam  tika  piedāvāts 
sadarboties  ar  biedrību  „Ascendum” 
un  saldumu  ražotāju  „Laima”, 
piedaloties  labdarības  akcijā  un 
piepildot  bērnu  sapņus  par  Zie-
massvētku  dāvanām.  Decembra  sā-
kumā  50 Cesvaines  pašvaldības  bēr-
ni  tika  aicināti  piedalīties  akcijā. 
Tajā piedalījās 4–14 gadus veci bērni 
no  28 ģimenēm.  Bērni  zīmēja  Zie-
massvētku kartītes un rakstīja par sa-
vu ģimeni, kā arī savu kvēlāko sapni 
par  Ziemassvētku  dāvanu.  Kartītes 
nogādāja uz Rīgu, kur tika ievietotas 
„Laimas” mīlestības un sirds siltuma 
mājiņā pie „Laimas” pulksteņa.
Ziemassvētkos 50 Cesvaines nova-

da  bērni  tika  iepriecināti  ar  Zie-
massvētku dāvanām – pasaku grāma-
tām,  skolas  somām,  lellēm  „Barbie” 
un „Baby Bon”, ar pulti vadāmām au-
tomašīnām, apaviem, saldumiem u. c.
Paldies  atsaucīgajiem  līdzcilvē-

kiem, kas darīja prieku mūsu novada 
bērniem!

Judīte Mihejenko,
sociālā darbiniece ar ģimenēm 

un bērniem

Ziemassvētku 
akcija sadarbībā 

ar biedrību 
„Ascendum”

Gada nogales koncerti Cesvaines evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā

„Ir  īpaši  kādu  turēt  savās  rokās – 
vai  tas  ir bērns, vai  tie  ir draugi, vai 
vīrs  un  sieva.  Marija  turēja  savās 
rokās bērnu, kas bija pats Dievs, kas 
tur visas lietas savās rokās. Klausoties 
koncertu,  padomāsim,  ka  mēs  esam 
Dieva  rokās  un  tik  labi  ir  BŪT 
DIEVA ROKĀS,” tā koncerta „Mana 
roka  tavējā”  klausītājus  uzrunāja 
Cesvaines  evaņģēliski  luteriskās 
draudzes mācītājs Hanss Jensons.
„Laikā  starp  Ziemassvētkiem  un 

Jaungadu  nonākam  klusumā  ar  sevi 
un Dievu. Ziemassvētku lielajā priekā 
ir  grūti  nonākt  klusā  pateicībā,”  tā 
koncertu sāka aktrise Rēzija Kalniņa. 
Jau  ar  pirmo  pārdomu  brīdi,  jo  par 
dziesmu  to  grūti  nosaukt,  tiešām 
nācās  ieklausīties  vārdos,  mūzikā 
un  sevī:  „Stāstā  simtreiz  dzirdētā 
IEKLAUSIES,  NOTICI,  CERI,  kad 
dvēselei mieru tas nes…” Grūti un pat 
neiespējami vārdos uzrakstīt noskaņu, 
ko radīja Ulda Marhilēviča mūzika un 
Rudītes  Losānes  (Iļģuciema  sieviešu 
cietuma  kapelāne),  Guntas Micānes, 
Ilgas Bērzas, Evas Dortānes, Tatjanas 
Zeiliņas-Jones u. c. dzeja. Dzirdējām 
arī  fragmentus  no  Zālamana  augstās 
dziesmas.  Muzikālo  pavadījumu 
īpašu  darīja  basģitārists  Modris 

Laizāns,  ģitārists  un  mutes 
harmoniku spēlētājs Ingus Feldmanis, 
sitaminstrumentālists  Ivars  Kalniņš 
un vijolnieks Dzintars Beitāns. „Dievs 
pieskaras manai dvēselei, lai es spētu 
mīlēt savā dzīves krusta ceļā.”
Gaidot  viesus,  parasti  sakopjam 

mājas un klājam galdus, šī reize nebija 
izņēmums. Var jau to nedarīt, bet viesu 
klusais izbrīns un lielā pateicība, siltās 
sarunas pirms un pēc koncerta lika vēl 
un vēlreiz pārliecināties, ka pasaulē ir 
lielākas vērtības par mantu, slavu un 
varu –  tas  ir  parasts  sirds  siltums  un 
mīlestība. Mums, cesvainiešiem, to ir 
pietiekami, ja vien vēlamies.
„Pret  debesīm  zvanu  spēles  runā 

eņģeļu mēlēm. Un,  ejot  pa  zvaigžņu 
kāpnēm,  nes  sirdis  debesu  dārzā. 
Dvēsele  mana,  tu  arī  to  vari –  līdz 
zvaigznēm,  līdz  mākoņiem  celties, 
ja  tev  ir dzimtene,  ja  tev  ir mājas un 
dievnams, spēku kur smelties.”
Otrs  koncerts  29. decembrī  solīja 

un arī atnesa tikšanos nu jau ar seniem 
draugiem.  Trešo  gadu  cesvainieši 
var  baudīt  koncertprogrammu  „Tev 
tuvumā”.
„Mēs  šo  vakaru  un  šo  datumu 

gaidījām  ar  lielu  nepacietību –  un 
ne  tikai  tāpēc,  ka  šajā  baznīcā  ir 

brīnišķīgas  saimnieces,  kuras  mums 
ir uzklājušas  īstu kāzu galdu, bet  arī 
tāpēc, ka mums šī  ir  ļoti  īpaša vieta. 
Šis  ir  tūres  pēdējais  koncerts,  bet 
katra  šķiršanās  nes  jaunu  tikšanos,” 
koncerta sākumā pauda aktieris Artūrs 
Skrastiņš.
Šoreiz  „Putnu  ballei”  pievienojās 

Aija  Andrejeva,  Artūrs  Skrastiņš, 
Marts  Kristiāns  Kalniņš  un  mūziķi 
Jānis  Miltiņš  (taustiņinstrumenti), 
Kārlis  Auzāns  (čells),  Kaspars 
Kurdeko (sitamie instrumenti), Valters 
Sprūdžs  (basģitāra),  Marts  Kristiāns 
Kalniņš  (balss  un  oboja).  Jauki 
pārsteidza  Aijas  Andrejevas  flautas 
spēle.  Programmā  vairākumā  bija 
vecās,  labi  pazīstamās  dziesmas,  bet 
jautri smeldzīgā noskaņa pārņēma gan 
pašus izpildītājus, gan klausītājus.
„Ar prātu nevar saprast, ar domām 

izdomāt, ar skatienu var pateikt un sirdi 
uzrunāt” –  patiesi  un  mūžīgi  vārdi, 
tāpat kā: „Uzliec savas vieglās rokas, 
aizspied gurdās acis ciet. Tu, kas visas 
sāpes,  mokas  saviem  bērniem  līdzi 
ciet. Lai tie dus, kas paguruši un kam 
sirdī izmisums. Tava sirds tak izlējusi 
mīlestību pāri mums.”
„Dziesmas  jautras  un  smeldzīgas, 

bet  tieši  tās  smeldzīgās  sirdi  uzrunā 

vairāk.  Dziesma  tiek  tur  iekšā,  tā 
aizķer  tur  kaut  ko  tādu,  kas  gandrīz 
vai  patīkami  sāp.  Ziemassvētki  savā 
būtībā  ir  ļoti  smeldzīgs  stāsts. Katrs 
būs piedzīvojis to smeldzi, ka tie, kurus 
mīlam,  nav  mums  blakus  un  negrib 
būt mums blakus. Kristus ir nācis šajā 
pasaulē,  lai  izpirktu  šo  plaisu  starp 
vecākiem un bērniem un bērniem un 
vecākiem, un izlej sirsnīgu mīlestību 
pār  mums.  Ziemassvētki  nebeidzas 
ar pēdējo aizvērto veikalu vai pēdējo 
apēsto  mandarīnu,  tie  sākas,  kad 
smeldze  aiziet  līdz  sirdij – Dievs  tik 
daudz mīlestības izlējis pār mani. Tad 
Ziemassvētki  var  sākties,  un  tad  tie 
nebeidzas.  Lai  jaunais  gads  svētīts, 
daudz  ticības  un  mīlestības!”  tā 
koncerta  noslēgumā  pauda  draudzes 
evaņģēlists Jānis Diekonts.
Domāju, ka  izteikšu visu koncertu 

apmeklētāju  domas,  sakot PALDIES 
visiem  tiem  cilvēkiem,  kas  rūpējās 
par  to,  lai  šie  koncerti  varētu notikt. 
„Vienu mūža  gadu  garu  es  uz  egles 
zara karu,  lai  tas mūžam staro klusi, 
arī sirds kad piekususi. /../ Bet jaunais 
gads sēž galotnē ar siltu rausi azotē – 
kā lai tādu nemīlē?”

Māra Evardsone,
koncertu apmeklētāja

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 18
Cesvainē 2014. gada 12. novembrī (sēdes protokols Nr. 13, 11. §)

Par Cesvaines novada pašvaldības palīdzību audžuģimenē ievietotam bērnam
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 

19. decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes 
noteikumi” 43. punktu

I. Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi nosaka Cesvaines novada 

pašvaldības pabalsta audžuģimenē  ievietotā bērna 
uzturam (turpmāk – pabalsts uzturam) un pabalsta 
apģērba  un  mīkstā  inventāra  iegādei  (turpmāk – 
pabalsts  apģērbam)  apmēru,  piešķiršanas  un 
izmaksas kārtību.

II. Pabalsta audžuģimenē ievietotā bērna 
uzturam apmērs, piešķiršanas un izmaksas 
kārtība
2. Cesvaines  novada  pašvaldības  pabalsts 

uzturam mēnesī tiek noteikts 170 euro.
3. Pabalstu uzturam piešķir audžuģimenei, kurā 

ar Cesvaines novada bāriņtiesas  lēmumu ievietots 
bērns, un izmaksā audžuģimenes loceklim, ar kuru 
noslēgts līgums par bērna ievietošanu.
4. Lai  saņemtu  pabalstu  uzturam,  pieprasītājs 

Cesvaines sociālajā dienestā:
4.1. iesniedz  iesniegumu  pabalsta  saņemšanai, 

norādot:
4.1.1. audžuģimenes pārstāvja, ar kuru pašvaldība 

noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu:
4.1.1.1. vārds, uzvārds;
4.1.1.2. personas kods;
4.1.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;
4.1.1.4. tālruņa  numurs  vai  elektroniskā  pasta 

adrese;
4.1.1.5. kredītiestādes  vai  pasta  norēķinu 

sistēmas (PNS) konta numurs (21 zīme);
4.1.1.6. Cesvaines  novada  bāriņtiesas  lēmuma 

izdošanas datums un numurs;
4.1.2. bērna, kurš ievietots audžuģimenē:
4.1.2.1. vārds, uzvārds;
4.1.2.2. personas kods;
4.1.2.3. deklarētās dzīvesvietas adrese.
5. Pabalstu  uzturam  piešķir  un  aprēķina,  sākot 

ar  dienu,  kad  bērns  ievietots  audžuģimenē,  līdz 
dienai, kad bērns no šīs ģimenes  tiek  izņemts vai 
sasniedz pilngadību.
6. Par nepilnu mēnesi pabalsta uzturam apmērs 

tiek  aprēķināts  proporcionāli  dienu  skaitam,  par 
pamatu ņemot pabalsta uzturam apmēru mēnesī.
7. Pabalstu uzturam par kārtējo mēnesi izmaksā 

līdz mēneša  10. datumam,  pēc  bērna  ievietošanas 
ģimenē  pabalstu  uzturam  izmaksā  3 darba  dienu 
laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
8. Pabalsta  izmaksu pārtrauc,  ja beidzas  līgumā 

par  bērna  ievietošanu  audžuģimenē  noteiktais 
termiņš –  vai  ar  dienu,  kad  bērns  ar  Cesvaines 
novada  bāriņtiesas  lēmumu  tiek  izņemts  no 
audžuģimenes  vai  nodots  adoptētāju  aprūpē  un 
uzraudzībā  līdz  adopcijas  apstiprināšanai  tiesā. 

Cesvaines  sociālais  dienests  pabalsta  izmaksu 
atjauno  pēc  rakstiskas  informācijas  saņemšanas 
no Cesvaines novada bāriņtiesas par bērna aprūpes 
un  uzraudzības  izbeigšanu  adoptētāju  ģimenē  un 
bērna atgriešanu audžuģimenē.
9. Audžuģimene,  kurai  piešķirts  pabalsts 

uzturam, informē sociālo dienestu par apstākļiem, 
kas  varētu  būt  par  iemeslu  pabalsta  izmaksas 
pārtraukšanai. Informācija sniedzama ne vēlāk kā 
trīs darba dienu laikā pēc minēto apstākļu rašanās.
10. Ja  audžuģimene  attaisnojošu  iemeslu  dēļ 

pabalstu uzturam nav saņēmusi, pabalstu uzturam 
par  pagājušo  periodu  izmaksā  ar  faktisko  bērna 
ievietošanas dienu audžuģimenē.
11. Ja  pabalsta  uzturam  saņēmēja  vainas  dēļ 

pabalsts ir nepamatoti saņemts, pabalsta saņēmējam 
ir pienākums attiecīgo summu atmaksāt labprātīgi 
vai  tā  tiek  ieturēta  no  pabalsta,  kas  izmaksājams 
nākamajos  mēnešos,  par  to  rakstiski  informējot 
audžuģimeni.  Ja  persona  nepamatoti  saņemto 
pabalstu neatmaksā labprātīgi vai pabalsta izmaksa 
tiek  pārtraukta,  pirms  parāds  ir  dzēsts,  attiecīgo 
summu piedzen, iesniedzot prasību tiesā.

III. Pabalsta apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei apmērs, piešķiršanas un izmaksas 
kārtība
12. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 

ir  pabalsts  bērnam,  kurš  ar  Cesvaines  novada 
bāriņtiesas  lēmumu  ievietots  audžuģimenē,  un 
to  izmaksā  audžuģimenes  loceklim,  ar  kuru 
Cesvaines sociālais dienests noslēdzis līgumu par 
bērna ievietošanu.
13. Pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei 

apmērs ir 250 euro gadā.
14. Lai  saņemtu  pabalstu  apģērba  un  mīkstā 

inventāra iegādei, pieprasītājs Cesvaines sociālajā 
dienestā:
14.1. iesniedz iesniegumu pabalsta saņemšanai, 

norādot:
14.1.1. audžuģimenes  pārstāvja,  ar  kuru 

pašvaldība  noslēgusi  līgumu  par  bērna 
ievietošanu:
14.1.1.1. vārds, uzvārds;
14.1.1.2. personas kods;
14.1.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;
14.1.1.4. tālruņa  numurs  vai  elektroniskā  pasta 

adrese;
14.1.1.5. kredītiestādes  vai  pasta  norēķinu 

sistēmas (PNS) konta numurs (21 zīme);
14.1.1.6. Cesvaines novada bāriņtiesas  lēmuma 

izdošanas datums un numurs;
14.1.2. bērna, kurš ievietots audžuģimenē:
14.1.2.1. vārds, uzvārds;
14.1.2.2. personas kods;
14.1.2.3. deklarētās dzīvesvietas adrese.

15. Ja  bērns  ievietots  uz  laiku,  kas  ir  īsāks 
par  mēnesi,  novērtējot  pabalsta  nepieciešamību 
atbilstoši  bērna  vajadzībām,  sociālais  dienests 
samazina pabalsta apmēru.
16. Ja  bērnam,  kurš  ievietots  audžuģimenē 

ar  Cesvaines  novada  bāriņtiesas  lēmumu,  reizi 
gadā ir piešķirts un izmaksāts pabalsts apģērbam, 
ievietojot  gada  laikā  bērnu  citā  audžuģimenē, 
pabalsts netiek piešķirts.
17. Audžuģimenes  pārstāvis,  kuram  tiek 

izmaksāts  pabalsts  apģērbam,  sastāda  aktu  par 
pabalsta apģērbam  izlietojumu (apģērbs, mīkstais 
inventārs) un uzrāda bāriņtiesas un sociālā dienesta 
pārstāvjiem.
18. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par 

pašvaldības  līdzekļiem  iegādātais  apģērbs,  apavi, 
rotaļlietas, mācību līdzekļi, mīkstais inventārs, kā 
arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi 
no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.

Cesvaines novada domes 2014. gada 12. novembra saistošo noteikumu Nr. 18
„Par Cesvaines novada pašvaldības palīdzību audžuģimenē ievietotam 

bērnam” paskaidrojuma raksts
Projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka pabalsta audžuģimenē ievietotā bērna uzturam 
un pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru, piešķiršanas un 
izmaksas kārtību, kā to nosaka Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra 
noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. un 44. punkts. Saistošie 
noteikumi atceļ domes 2014. gada 11. septembrī izdotos un spēkā nestājušos 
saistošos noteikumus Nr. 14 „Par Cesvaines novada pašvaldības palīdzību 
audžuģimenē ievietotam bērnam”.

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 
„Audžuģimenes noteikumi” 43. un 44. punktu nosacījumiem pašvaldībai 
jānosaka pabalsta audžuģimenē ievietotā bērna uzturam un pabalsta apģērba 
un mīkstā inventāra iegādei apmērs un piešķiršanas un izmaksas kārtība. 
Pašlaik spēkā ir pašvaldības lēmums par šo pabalstu apmēru.
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
iebildumus, saistošie noteikumi precizē domes 2014. gada 11. septembrī 
izdotos saistošos noteikumus Nr. 14 „Par Cesvaines novada pašvaldības 
palīdzību audžuģimenē ievietotam bērnam”.

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Sociālā dienesta budžetā jau tika plānoti līdzekļi šajos saistošajos 
noteikumos noteikto pabalstu izmaksai, tie tiks plānoti arī nākamā gada 
budžetā.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas 
darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām netika organizētas.

IV. Lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība
19. Lēmumu  par  pabalsta  uzturam  piešķiršanu 

vai  atteikumu  piešķirt  pabalstu  uzturam  pieņem 
Cesvaines sociālais dienests trīs darba dienu laikā 
pēc pieprasījuma un dokumentu saņemšanas.
20. Lēmumu par pabalsta apģērbam piešķiršanu 

vai  atteikumu piešķirt pabalstu apģērbam pieņem 
Cesvaines  sociālais  dienests  ne  vēlāk  kā mēneša 
laikā no dienas, kad saņemts pieprasījums.
21. Audžuģimene  lēmumu  par  pabalstu 

piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt 
Cesvaines  novada  domē,  bet  tās  lēmumu  var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

V. Noslēguma jautājums
22. Atcelt Cesvaines novada domes 2014. gada 

11. septembra  saistošos  noteikumus  Nr. 14 
„Par  Cesvaines  novada  pašvaldības  palīdzību 
audžuģimenē ievietotam bērnam”.

V. Špats, domes priekšsēdētājs 



� Cesvaines Ziņas

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 1
Cesvainē 2015. gada 9. janvārī (sēdes protokols Nr. 1, 3. §)
Par grozījumiem Cesvaines novada domes

 2014. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 
„Cesvaines novada pašvaldības 2014. gada budžets”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 30. pantu
1.  Palielināt  Cesvaines  novada  pašvaldības 

2014. gada  pamatbudžeta  ieņēmumus  par 
60 029 euro  un  apstiprināt  pamatbudžeta 
ieņēmumus  3 133 573 euro  apmērā  saskaņā  ar 
1. pielikumu.
2.  Samazināt  Cesvaines  novada  pašvaldības 

2014. gada  pamatbudžeta  izdevumus  par 
122 719 euro  un  apstiprināt  pamatbudžeta 
izdevumus  3 061 564 euro  apmērā  saskaņā  ar 

2. pielikumu.
3.  Samazināt  Cesvaines  novada  pašvaldības 

2014. gada  speciālā  budžeta  ieņēmumus  par 
708 euro  un  apstiprināt  speciālā  budžeta 
ieņēmumus  118 347 euro  apmērā  saskaņā  ar 
3. pielikumu.
4.  Samazināt  Cesvaines  novada  pašvaldības 

2014. gada  speciālā  budžeta  izdevumus  par 
5822 euro  un  apstiprināt  speciālā  budžeta 
izdevumus  122 034 euro  apmērā  saskaņā  ar 
3. pielikumu.

V. Špats, domes priekšsēdētājs 

1. pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr. 1

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns 
2014. gadam euro

Klasifikā-
cijas kods Nosaukums

Gada 
plāns 
EUR

Grozījumi 
EUR

Precizētais 
plāns EUR

 PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + 
ieņēmumi) 3 185 947 63 586 3 249 533

 FINANSĒŠANA 112 403 3557 115 960
 Naudas atlikums gada sākumā 144 789 0 144 789
 Aizņēmumi –32 386 3557 –28 829
 t. sk. kredītsaistību palielinājums 186 600  186 600

 kredītsaistību samazinājums (pamatsummas 
samaksa) 218 986 –3557 215 429

IEŅĒMUMI (I + II + III + IV) 3 073 544 60 029 3 133 573
 I Nodokļu ieņēmumi 1 074 766 63 024 1 137 790
01.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā 

gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
atlikums

5506 0 5506

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

958 575 52 596 1 011 171

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 
saimnieciskā gada ieņēmumi

73 400 4417 77 817

04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo 
gadu parādi                             

7475 317 7792

04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada 
maksājumi                                                     

19 900 5092 24 992

04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo 
gadu parādi                                                        

3200 –7 3193

04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, kārtējā 
gada ieņēmumi                                                  

5900 570 6470

04.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, 
iepriekšējo gadu parādi     

810 39 849

 II Nenodokļu ieņēmumi 12 077 14 745 26 822
08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu 

atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredīt-
iestādēs           

50 –43 7

09.5.1.1. Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto 
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 
saņemšana               

1800 –51 1749

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās    564 17 581
09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu     233 74 307
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības     59 92 151
10.1.9.0. Pārējie naudas sodi            3650 649 4299
12.3.9.0. Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi    712 0 712
12.3.9.9.0 Veselības apdrošināšana         2030 247 2277
12.3.9.9.0 Pārējie ieņēmumi             105 5 110
12.3.9.9.0 Līdzfinansējums bērnu braucienam uz Franciju                        70 0 70
12.3.9.9.0 K. N. H. M. fonds – projektu finansēšana   2000 0 2000
12.3.9.9.1 Dalības maksa sporta spēlēm     104 0 104
12.3.9.9.1 Dalības maksa izsolē             0 150 150
13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un 

mantas realizācijas         
700 13 605 14 305

 III Transfertu ieņēmumi 1 828 884 –29 747 1 799 137

18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 
sakarā ar invaliditāti – vidusskola                             

3200 –1005 2195

18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 
sakarā ar invaliditāti – sociālais dienests           

2566 18 2584

18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 
sakarā ar invaliditāti – sociālais dienests, 
administrēšanas izdevumi                                                                                    

320 –88 232

18.6.2.0.3 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – vidusskola                                                                                          400 150 0 400 150
18.6.2.0.4 Mērķdotācija izglītības pasākumiem – CIP pedagogi                                                                        238 240 0 238 240
18.6.2.0.5 Mērķdotācija izglītības pasākumiem – dotācija 

pārējiem izdevumiem CIP 
208 068 0 208 068

18.6.2.0.6 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – 5, 6 gadu 
vecu bērnu apmācībai     

47 084 0 47 084

18.6.2.0.7 Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei   6843 0 6843

18.6.2.0.8 Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un 
dziesmu svētkiem                                            

3169 0 3169

18.6.2.0.9 Mērķdotācija klimata kontroles pasākumiem 
Cesvaines internātpamatskolā     

102 851 0 102 851

18.6.2.1.0 Mērķdotācija – Kultūras pieminekļu aizsardzības 
biedrība – pilij      

5000 0 5000

18.6.2.1.1 Dotācija brīvpusdienām        10 069 5950 16 019
18.6.2.1.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – mūzikas 

un mākslas skola  
41 950 0 41 950

18.6.2.1.3 Dotācija par iemītniekiem pansionātos   4269 1 4270
18.6.2.1.5 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija – 

pils centrālās daļas logu restaurācijai                      
16 000 5000 21 000

18.6.2.1.6 Nacionālais kultūras centrs – finansējums 
profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas 
izglītības programmai                                                                                         

0 435 435

18.6.3.0.4 Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanās izdevumu 
transferti – lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana – bibliotēka   

10 658 0 10 658

18.6.3.0.5 ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” 18 739 –2261 16 478

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda           

507 414 –28 043 479 371

18.6.4.0.1 PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu  14 634 0 14 634
18.6.9.0.5 Mērķdotācija novadu pašvaldībām (nodroš. 97 % 

līmeni)                                                               
32 788 0 32 788

18.6.9.1.0 Kultūrkapitāla fonds – profesion. mākslas 
pieejamība Cesvaines un Lubānas pašvaldībās  

1200 0 1200

18.6.9.1.1 Kultūrkapitāla fonds – pils balles zāles 
mākslinieciskā izpēte   

2500 0 2500

18.6.9.1.2 Lauku atbalsta dienests – atbalsts pašvaldībām 
dzesētavu iegādei                                                  

2937 0 2937

18.6.9.1.3 Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā 
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās 
vai profesionālās izglītības iestādē, īstenošanai  

2525 0 2525

18.6.9.1.4 Mērķfinansējums publisko interneta punktu izveidei                                                                                10 710 –10 710 0

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai    135 000 956 135 956
 IV Budžeta iestāžu ieņēmumi 157 817 12 007 169 824
21.3.5.1. Mācību maksa – mūzikas skola    4500 1137 5637
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas 

pakalpojumi    
40 000 5371 45 371

21.3.5.3. Kafejnīcas ieņēmumi            9960 1240 11 200
21.3.5.4. Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu    2900 457 3357
21.3.7.9.1 Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – dome    15 –1 14

21.3.7.9.2 Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – internāt-
skola                                                              

0 1 1

21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – dome    1 000 –3 997

21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola                       2325 332 2657
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle        600 –64 536

21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams    461 30 491
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes 

nodaļa                                                                   
3684 –163 3521

21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – pils   560 –152 408

21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola         102 8 110
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – mūzikas un mākslas 

skola                  
220 –1 219

21.3.8.1.1 Ieņēmumi par telpu nomu – internātpamatskola   3020 1188 4208
21.3.8.3.1 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – 

dome                                                                    
106 0 106

21.3.8.3.2 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – 
vidusskola                 

1350 132 1482

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu        1101 56 1157
21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas 

pakalpojumiem      
35 0 35

21.3.9.1.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes 
iestādēs – VSAA pensijas    

54 069 1500 55 569

21.3.9.1.2 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes 
iestādēs – līdzfinansējums     

3981 –232 3749

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju    5000 –821 4179

21.3.9.4.3 Ieņēmumi par komunālajiem maksājumiem – dome        200 –82 118

21.3.9.4.4 Ieņēmumi par komunālajiem maksājumiem – 
sociālās aprūpes centrs    

1400 254 1654

21.3.9.4.5 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – inter-
nātpamatskola                                                           

658 –574 84

21.3.9.7. Budžeta iestādes saņemtā atlīdzība no 
apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo 
īpašumu un kustamo mantu, t. sk. autoavārijā 
cietušu automašīnu     

123 127 250

21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – vidusskola                                4669 1120 5789
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – internātpamatskola    900 232 1132
21.3.9.9.0 Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi      199 47 246
21.3.9.9.0 Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi     10 –4 6

21.3.9.9.0 Avīzes „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi   850 120 970
21.3.9.9.0 Auto kursu ieņēmumi            4100 29 4129
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Ķinderes)     200 32 232
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (A. Saulieša iela)    130 –1 129

21.3.9.9.0 Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola                       9362 107 9469
21.3.9.9.1 Ēdināšanas pakalpojumi – internātpamatskola    0 590 590
21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi    27 –5 22
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• Nolēma izdot saistošos noteikumus 
Nr. 1  „Par  grozījumiem  Cesvaines 
novada  domes  2014. gada  23. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Cesvaines 
novada  pašvaldības  2014. gada 
budžets””.
• Apstiprināja pārskatu par Cesvaines 

novada  domes  2014. gada  budžeta 
izpildi  ieņēmumos  3 133 573 euro 
apmērā  un  izdevumos  3 061 564 euro 

2. pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr. 1 

Cesvaines novada domes pamatbudžeta izdevumu plāns 2014. gadam euro

 1000
Atlīdzība 

2000
Preces un 
pakalpo-

jumi 

4000
Procentu 
izdevumi

5000
Pamat-
kapitāla 

veidošana

6000
Sociālie 
pabalsti

7000
Transferti

Izdevumi 
kopā

Grozīju-
mi, + / –

Dome 127 447 56 807 819 13 922 0 0 198 995 –2283
Būvvalde 0 8712 0 0 0 0 8712 0
Dome kopā: 127 447 65 519 819 13 922 0 0 207 707 –2283

Pirmsskola „Brīnumzeme” 209 426 39 991 340 2263 0 0 252 020 –4056
Vidusskola 587 729 225 214 12 954 45 302 0 48 358 919 557 –52 946
Internātpamatskola 365 887 132 054 134 16 743 0 0 514 818 4442
Mūzikas un mākslas skola 86 600 10 335 0 1099 0 0 98 034 2404
Grāmatvedība 56 414 7280 0 1418 0 0 65 112 774
Izglītība kopā: 1 306 056 414 874 13 428 66 825 0 48 358 1 849 541 –49 382
Sociālais dienests 54 075 14 865 0 2306 46 203 0 117 449 –15 984
Bāriņtiesa 17 130 1648 0 491 0 0 19 269 –2212
Sociālās aprūpes nodaļa 86 001 47 394 0 299 0 5402 139 096 –19 120
Sociālā aprūpe kopā: 157 206 63 907 0 3096 46 203 5402 275 814 –37 316
Labiekārtošanas nodaļa 41 352 61 180 2818 90 802 0 0 196 152 –2764
Ieguldījums pamatkapitālā 
SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi” 0 0 0 0 0 0 0 –4000
Labiekārtošana kopā: 41 352 61 180 2818 90 802 0 0 196 152 –6764
Kultūras nams 48 479 45 472 1939 745 0 0 96 635 –4869
Cesvaines bibliotēka 40 639 13 332 0 5117 0 0 59 088 –3294
Kraukļu bibliotēka 14 849 5867 0 5378 0 0 26 094 –946
Pašvaldības laikraksts 
„Cesvaines Ziņas” 9981 2148 0 0 0 0 12 129 –413
Bērnu un jauniešu centrs 6213 1327 0 300 0 0 7840 –3321
Pils 45 237 64 988 804 326 0 0 111 355 3967

Pašvaldības aģentūra 
„Cesvaines tūrisma centrs” 0 12 806 0 0 0 0 12 806 0
Kultūra kopā: 165 398 145 940 2743 11 866 0 0 325 947 –8876
Darba praktizēšanas 
pasākumi pašvaldībā 
darba iemaņu iegūšanai un 
uzturēšanai 1613 0 0 0 14 968 0 16 581 –2158

Karaliskā Nīderlandes Viršu 
fonda finansētie projekti 0 2000 0 0 0 0 2000 0
Mūžizglītības programma – 
vidusskolas sadraudzības 
projekts  14 531 0 0 0 0 14 531 –956
Ugunsdrošības pasākumi 
internātpamatskolā 0 0 0 1847 0 0 1847 0
Bibliotēkas vienkāršotā 
renovācija, ierīkojot jaunu 
siltumapgādes sistēmu 0 0 0 17 195 0 0 17 195 0
Vienkāršotā renovācija 
internātpamatskolas ēkai 
Rīgas ielā 4 0 0 0 148 416 0 0 148 416 0

Nodarbinātības pasākumi 
skolēniem vasaras brīvlaikā 5833 0 0 0 0 0 5833 –338
Publisko interneta punktu 
izveide 0 0 0 0 0 0 0 –10 710
Projekti kopā: 7446 16 531 0 167 458 14 968 0 206 403 –14 162

Izdevumi kopā: 1 804 905 767 951 19 808 353 969 61 171 53 760 3 061 564 –118 783
Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem 0 0 0 0 0 0 0 –3936

Izdevumi pavisam kopā: 1 804 905 767 951 19 808 353 969 61 171 53 760 3 061 564 –122 719

3. pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr. 1

Cesvaines novada domes speciālā budžeta plāns 2013. gadam euro

 

Atlikums 
01.01.2013.

Ieņēmumu 
plāns

Izdevumu 
plāns

Ieņēmumu 
grozījumi, 

+ / –

Izdevumu 
grozījumi, 

+ / –

Vides aizsardzības fonds 5139 6280 8850 –720 –2569
Autoceļu fonds 4289 112 021 113 181  –3129
Zivju fonds 81 46 3 12 –124
Speciālais budžets kopā 9509 118 347 122 034 –708 –5822

apmērā,  speciālā  budžeta  izpildi 
ieņēmumos  118 347 euro  apmērā  un 
izdevumos  133 678 euro,  saņemtos 
ziedojumus  13 434 euro  un  izlietotos 
ziedojumus 10 856 euro.
•  Noteica  Cesvaines  pašvaldības 

institūtu  vadītāju  un  dabinieku  algas. 
Minimālā alga ar 2015. gada 1. janvāri 
palielināta  no  320 euro  uz  360 euro, 
pārējās – vidēji par 40 euro.

•  Nolēma  grozīt  Cesvaines  novada 
pašvaldības  ceļu  un  ielu  fonda 
izlietošanas  programmu  un  apstiprināt 
Cesvaines  novada  pašvaldības  ceļu 
un  ielu  fonda  izlietošanas  programmu 
2014. gadam  ar  grozījumiem. 
Programma pievienota.
• Apstiprināja  pašvaldības  aģentūras 

„Cesvaines  tūrisma  centrs”  2014. gada 
budžeta izpildi.

Decembris Cesvainē

Lielās svētku egles iedegšana pie Cesvaines novada domes. Līksmu noskaņu 
radīja lielās lelles no pārsteiguma tēliem. Našķošanās ar BJC ceptajām 

piparkūkām. Jāņa Dziļuma foto

Egles 
iedegšana 
pirmsskolas 
izglītības 
iestādē 
„Brīnum-
zeme”
Santas 
Krusietes foto

 Ziemas-
svētku 

pasākums 
Cesvaines 
vidusskolā

Sarmas 
Kurmes foto

Ziemassvētku 
pasākums 
Cesvaines 
internāt-
pamatskolā
Intas Siliņas 
foto

Izstādes 
„Klusums 

dabā” 
atklāšana 

domes zālē. 
Priekš-

sēdētājs 
Vilnis Špats 

sveic plenēra 
dalībniekus

Santas 
Krusietes foto

Lielais baltais zaķis ciemojas Cesvaines 
kultūras namā, lai ar saldu prieku 

iepriecinātu Cesvaines novada mazākos 
iedzīvotājus

Kristīnes Ieragas foto

Cesvaines mākslas skolas audzēkņu 1. mācību semestra mākslas darbu izstāde
Santas Krusietes foto

2015. gada 9. janvāra domes sēdē
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Cesvaines 
internāt-

pamatskolas 
decembra 

apskats

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

BJC ziņas

Decembra  notikumus  Cesvaines 
internātpamatskolā trāpīgi raksturo 
visiem  zināmās  Ziemassvētku 
dziesmiņas  vārdi  „Katru  gad’  no 
jauna…”,  jo šis  ir  laiks, kas  ikvie-
nam saistās ar noteiktām tradīcijām. 
Ar iknedēļas pulcēšanos ap adventes 
vainagu, ieklausīšanos Svēto Rakstu 
vārdos, iededzot adventes svecītes, 
kopīgi  dziedātām  dziesmām  un 
no  sirds  teiktām  lūgšanām  norit 
Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Par 
šajos  kopā  būšanas  mirkļos  radīto 
noskaņu  īpašs  paldies  priesterim 
T. Zieļonkam,  skolotājai M. Šķēlei 
un I. Zemītei.
Šis  ir  dāvināšanas  un  došanas 

laiks – ne tik ļoti materiālu lietu, cik 
mīļu un gaišu emociju un  sirsnīgu 
vārdu  izteikšanas  laiks. Laiks, kad 
atceramies  un  veltām  mirkli  sava 
laika un sirds siltuma līdzcilvēkiem. 
Arī šogad skolotāja I. Zemīte kopā 
ar bērniem apciemoja pensionārus – 
bijušos  skolas  darbiniekus,  Ces-
vaines  pansionāta  iemītniekus  ar 
Ziemassvētku  dziesmām  un  dze-
joļiem  sveica  skolotājas  G. Riek-
stiņas vadītā ansambļa dalībnieki.
Mūs,  savukārt,  priecēja  tikšanās 

un  Ziemassvētku  notikumu  iz-
dzīvošana kopā ar prieka pilnajiem 
un  atraktīvajiem  Somijas  skolu 
pārstāvjiem  izrādē  „Betlēmes 
stāsts”.  Neiztrūkstoša,  visnotaļ 
patīkama  tradīcija aktīvākajiem un 
čaklākajiem  bērniem –  rosīšanās 
rūķu  darbnīcā,  kur  top  saldumu 
balvas,  rotājumu  un  apsveikumu 
gatavošana.
Taču ne tikai ar dāvanām saistās 

šis  laiks.  Vienojošs  mirklis  ir 
kopīgs  Ziemassvētku  pasākums 
skolā, svētku brīži klašu kolektīvos 
kopā ar vecākiem un audzinātājām 
un  bagātīgs  galds  ar  tradicionāla-
jiem  latviešu  svētku  ēdieniem, 
speķaraušu,  pelēko  zirņu,  štovētu 
kāpostu,  piparkūku  un  mandarīnu 
smaržu, lai būtu pārticība nākamajā 
gadā.
Paldies  visiem  skolas  dar-

biniekiem  par  atsaucību,  darbo-
šanos kopā ar bērniem, gatavojoties 
un  piedaloties  Ziemassvētku  laika 
aktivitātēs,  radot  svētku  izjūtu, 
gandarījumu un dzīvot un darboties 
prieku jaunajā gadā!

Inta Siliņa, 
direktores vietniece izglītības jomā,

autores foto

Cesvaines vidusskolas skolēni, kas 
2014./2015. m.g. 1. semestrī mācījās labi un teicami
Ir noslēdzies 2014./2015. mācību 

gada  1. semestris.  Apkopotie 
mācību darba rezultāti parāda to, ka 
Cesvaines  vidusskolā mācās  gudri, 
talantīgi un apķērīgi bērni.
4. klasē –  Patrīcija  Auzāne, 

Līga  Greidiņa,  Ingars  Haritonovs, 
Karlīne  Kvēpa,  Tīna  Nartiša, 
Matīss  Rubenis,  Sabīne  Šahno, 
Una Šteinberga, Sandra Tralle, Līva 
Vībote, Madara Adamkoviča;
5. klasēs –  Kristaps  Kvēps, 

Mareks Prokiraitis,  Jānis Kristijans 

Sipāns,  Jānis  Šņucītis,  Enija 
Butreho,  Inese  Zladeja,  Viesturs 
Akmentiņš,  Margrieta  Anna 
Apfelberga,  Andželika  Korneta, 
Sabīne  Zane  Cimuška,  Annija 
Baiba Rīnāse, Aiga Šteinberga;
6. klasēs – Liene Bērziņa, Marta 

Tipaine, Vīgants Vasilišins, Nauris 
Ziediņš,  Ivonna  Melngaile,  Paula 
Krista  Pauere,  Krista  Ruicēna, 
Aleksandra  Tiškoveca,  Oskars 
Kalve, Beatrise Vīgupe;
7. klasēs – Dita Rūta Ceriņa, Dārta 

22. decembrī  Cesvaines  novada 
domes  bērnu  un  jauniešu  centra 
(BJC) bērni ar pašu taisītām eglītēm 

„Kādu spēli spēlēsim”

Decembris grupā „Bizmārīte”
Decembris ir rūķošanās laiks, kad 

pie mums ciemos nāk  rūķi un paši 
pārtopam par rūķiem.
Pagājušā  gada  nogalē  bija  īpaši 

jūtama rūķu klātbūtne, jo ar vecāku 
izdomu un darbu ir tapusi amizanto 
rūķu  izstāde,  kura  arvien  mūs 
iepriecina. Arī grupā bērni bija labie 
rūķīši,  kuri  gatavoja  Ziemassvētku 
apsveikumus  gan  bijušajiem 
bērnudārza  darbiniekiem,  gan 

Greidiņa, Emīls Jekimovs, Kristaps 
Korņejevs,  Ieva  Liberte,  Rihards 
Purens, Rigonda Smoroģina, Agrita 
Vasiļevska, Džeina Viskova;
8. klasēs –  Laura  Krūmiņa, 

Marisa  Andževa,  Māra  Elizabete 
Bandeniece,  Markuss  Mačukāns, 
Sindija  Mihejenko,  Eva  Ūbele, 
Sabīne Graudiņa;
9. klasēs – Zane Bodniece, Egita 

Lepeškina,  Līva  Galeja,  Natālija 
Šņucīte,  Monika  Puzule,  Anete 
Cielava;

9. janvārī  mūsu  skolas  2.–4. klašu 
koris kopā ar diriģenti Lāsmu Kausu, 
skolotājām  Gintu  Libeku  un  Sarmu 
Kurmi  devās  uz  dziesmu  dienu 
„Kādu spēli spēlēsim” Madonā. Šajā 
pasākumā piedalījās kori no Madonas, 
Ērgļu,  Lubānas  un  Varakļānu 
novadiem.

10. klasē – Ēriks Graudiņš, Elisa 
Andževa,  Diāna  Rone,  Andris 
Svalbs, Monta Vereba;
11. klasē –  Reinis  Kalniņš, 

Evija Kalve, Alise Ozoliņa, Reinis 
Alksnis, Edgars Beļkevičs;
12. klasē –  Sabīne  Andersone, 

Kristīne  Sipāne,  Sanita  Matule, 
Egija Vasilišina, Alise Kupča, Vita 
Ozoliņa.

Velta Kalniņa, direktora 
vietniece mācību darbā,

Sarmas Kurmes foto

Cesvaines vidusskolas 7.–12. klases labinieki un teicamnieki

Šī  ir  burvīga  iespēja  savu 
dziedāšanas prasmi parādīt citiem un 
ieraudzīt citus dziedātājus. Pasākums 
bija  izdevies,  jo  bērni  varēja  baudīt 
teātra  izrādi,  izdziedāties un pasāku-
ma noslēgumā iet rotaļās.

Sarma Kurme,
autores foto

sagataves  darbiņiem  jau  bija  tapušas, bet bērni tās sašuva kopā un 
izrotāja  ar  spīdumiņiem,  pērlītēm, 
spalviņām.  Kas  par  prieku  bija 
bērnu acīs!
Paldies Aleksandras mammai par 

atsaucību un materiālu sagādāšanu, 
darbošanos,  lai  bērnos  radītu 
prieku!

Ilga un Jolanta,
grupas „Bizmārīte” skolotājas,

autoru foto

saviem vecākiem.
9. decembrī  notika  tematiskais 

pasākums  „Rūķu  darbnīca”.  Pie 
mums  ciemojās  Aleksandras 
mamma  (Dana  Zuitiņa),  kura 
iepazīstināja  ar  savu  vaļasprieku – 
darbošanos ar filcu. Viņa labprāt šuj 
rotaļlietas, roku lelles. Aleksandras 
mamma  aicināja  bērnus  izveidot 
čaklo  rūķu  darbnīcu  un  pagatavot 
dāvaniņas –  eņģelīšus.  Eņģeļu 

devās uz Cesvaines sociālās aprūpes 
nodaļu,  lai  svētkos  iepriecinātu  tās 
iemītniekus,  kā  arī  uz  Cesvaines 

parku,  lai  iepriecinātu  meža 
dzīvnieciņus  ar  izaudzētajām 
dārza veltēm – burkāniem, kar-
tupeļiem.

Cesvaines novada domes 
BJC  2014. gadā  tika  ap-
meklēts  2026 reizes,  vidēji 
dienā  apmeklējuši  12 bērni. 
Salīdzinot  ar  2013. gada  rā-
dītājiem, apmeklētāju  skaits  ir 
audzis.
Paldies  bērniem  un  jau-

niešiem,  kuri  apmeklē  BJC 
un  piedalās  tā  aktivitātēs!  Lai 
jaunais  gads  atnes  pārmaiņas, 
jaunus izaicinājumus un stipru 
veselību!

Lāsma Markevica,
BJC vadītāja,

autores foto
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Lai  uzlabotu  valsts  apmaksātu 
veselības  aprūpes  pakalpojumu 
pieejamību, ar 2015. gada 1. janvāri 
tiks  samazināta  pacienta  iemaksa 
par ārstēšanos slimnīcā, samazināts 
līdzmaksājums  par  operācijām 
stacionārā,  kā  arī  stāsies  spēkā vēl 
vairākas izmaiņas veselības aprūpes 
organizēšanas  un  finansēšanas 
kārtībā.
Pacienta  iemaksa  par  ārstēšanos 

slimnīcā  tiks  samazināta  no 
13,52 eiro uz 10 eiro dienā.
Tāpat  kā  līdz  šim,  no  pacienta 

iemaksas  būs  atbrīvoti  bērni  līdz 
18 gadu  vecumam,  grūtnieces,  trū-
cīgas  personas,  I grupas  invalīdi, 
politiski  represētie  un  vēl  vairākas 
iedzīvotāju  grupas.  Pacientiem  ar 
onkoloģijas  un  onkohematoloģijas 
diagnozēm, pacientiem, kas ārstējas 
no  atkarībām,  kā  arī  aprūpes 
slimnīcu  pacientiem  arī  turpmāk 
tiks piemērota samazināta pacienta 
iemaksa  par  ārstēšanos  slimnīcā – 
7,11 eiro dienā.
Ar  šā  gada  sākumu  tiks  samazi-

nāts  arī  pacienta  līdzmaksājums 
par  visām  valsts  apmaksātajām 
operācijām,  kas  veiktas  vienā  sta-
cionēšanas reizē, – no 42,69 eiro uz 
31 eiro.
Lai  nodrošinātu  savlaicīgu  pa-

līdzības sniegšanu onkoloģisko sli-
mību  pacientiem,  1. janvārī  stāsies 
spēkā  nosacījums,  ka  pirmā  onko-
loga  vai  hematologa  konsultācija 
pacientam  ir  jānodrošina  ne  vēlāk 
kā  10 darba  dienu  laikā  no  brīža, 
kad pacients  ir vērsies  ārstniecības 
iestādē.  Atgādinām,  ka  pirmās 
onkologa konsultācijas  saņemšanai 
ir  nepieciešams  ģimenes  ārsta  vai 
speciālista  nosūtījums.  Ja  pacien-
tam  ir  apstiprināta  onkoloģiska 
saslimšana,  turpmāko  konsultāciju 
saņemšanai  nosūtījums  nav  ne-
pieciešams.
Ir  panākts  risinājums  arī  speciā-

lās  pārtikas  nodrošināšanai  paliatī-
vā aprūpes kabineta uzskaitē esoša-
jiem  bērniem  un  cistiskās  fibrozes 
kabineta  pacientiem.  Ar  šā  gada 
sākumu  šī  īpašiem  medicīniskiem 
nolūkiem  paredzētā  pārtika  tiks 
apmaksāta no valsts līdzekļiem.
Minētās  izmaiņas  ir  iekļautas 

23. decembrī  pieņemtajos Ministru 
kabineta  2013. gada  17. decembra 
noteikumu  „Veselības  aprūpes  or-
ganizēšanas  un  finansēšanas  kār-
tība” grozījumos.
Informāciju  par  valsts  ap-

maksātajiem  veselības  aprūpes 
pakalpojumiem  iedzīvotāji  var  sa-
ņemt,  zvanot  uz  Nacionālā  veselī-
bas  dienesta  bezmaksas  informatī-
vo  tālruni  80001234  (darba  dienās 
no plkst. 8.30 līdz 17.00) vai rakstot 
uz info@vmnvd.gov.lv.

Māra Āboliņa,
Nacionālā veselības dienesta 
Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja

Saudzēsim dabu, uzturēsim to kārtībā!
Viena  no  pilsētas  sakoptības  iezī-

mēm  ir  rūpes  par  atkritumiem – 
savākšana  un  šķirošana.  Lab-
iekārtošanas  nodaļa  ir  atbildīga  par 
to, lai Cesvaines pilsētā būtu patīka-
mi uzturēties gan cesvainiešiem, gan 
mūsu viesiem.
Jau teju četrus gadus iedzīvotājiem 

ir  iespēja  šķirot  atkritumus,  sadalot 
tos  šķirošanas  laukumos  esošajos 
konteineros. Atgādinām, ka dzeltena-
jā  konteinerā  vācam  saplacinātas 
plastmasas  pudeles,  zilajā –  papīru 
un zaļajā konteinerā – stikla pudeles, 
burciņas,  bet  ne  logu  un  siltumnīcu 
stiklu.  Taču  situācija  pilsētā  šajos 
gados  nav  īpaši  mainījusies.  Lab-
iekārtošanas  nodaļā  strādājošie 
regulāri  vāc  atkritumus  gan  pilsētā, 
gan  parkā,  gan  ceļu  pieguļošajās 
teritorijās. Trīs reizes mēnesī uz SIA 
„ALBA”  tiek  aizgādāti  apmēram 
2,2 m3 savākto atkritumu.
2015. gada  5. janvāra  rīts  lab-

iekārtošanas  nodaļā  sākās  ar  veselas 
kravas („VW Transporter”) atkritumu 
aizvākšanu  no  šķiroto  atkritumu 
laukuma  netālu  no  pirmsskolas 
„Brīnumzeme”.
Visai  skumji,  ka  eglītes,  kas 

priecējušas  bērnus  un  pieaugušos 
svētkos un kas varbūt kopā ar bērniem 
tika izmeklētas mežā, tagad, kad svētki 
ir beigušies, tiek izmestas atkritumos. 
Nav  sarežģīti  pēc  svētkiem  eglīti 
ar  dārza  šķērēm  sagriezt  zariņos, 
ietīt maisiņā  un  ielikt  savas  ģimenes 
nešķiroto atkritumu konteinerā.
Aicinām  visus  iedzīvotājus  vākt, 

šķirot  un  izmest  atkritumus  tiem 
paredzētā vietā,  tādā veidā rūpējoties 
par vides sakoptību un pilsētas vizuā-
lo tēlu.
Gribētu  teikt  paldies  ESF  projektā 

strādājošajiem  bezdarbniekiem  par 
regulāru  atkritumu  uzlasīšanu  pilsē-
tas teritorijā.
Lai uzlabotu situāciju, lai neveido-

tos nekārtība, aicinām iedzīvotājus, ku-
ri vēl nav noslēguši līgumu ar atkritu-
mu apsaimniekotāju Cesvaines nova-
dā SIA „ALBA”, to noslēgt, tuvākajā 
laikā tiks izsūtīts arī atgādinājums. To 
ir  iespējams  izdarīt  SIA  „Cesvaines 
siltums”  birojā  E. Veidenbauma  ie-
lā 18  Cesvainē.  Šobrīd  liela  loma  ir 
atkritumu  šķirošanai,  kas  ļauj  taupīt 
dabas  resursus.  Arī  Cesvainē  ir  pie-
ejami 11 šķiroto atkritumu punkti.

Ritma Kļaviņa,
labiekārtošanas nodaļas vadītāja,

autores foto

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 
Atkritumu  apsaimniekošanas  liku-
mu,  Cesvaines  pašvaldības  2011. ga-
da  23. maija  saistošo  noteikumu 
Nr. 10  „Par  sadzīves  atkritumu  ap-
saimniekošanu  Cesvaines  novadā” 
5. nodaļā,  15. punktā,  ir  minēts,  ka 
ikviena Cesvaines novada pašvaldības 
administratīvās  teritorijas  atkritumu 

radītāja,  valdītāja  (nekustamā  īpašu-
ma  īpašnieka  vai  lietotāja  vai 
iedzīvotāja,  iestādes,  komersanta) 
pienākums  ir  piedalīties  paš-
valdības  organizētajā  atkritumu  ap-
saimniekošanā,  konkrēti –  noslēgt 
līgumu  ar  pašvaldības  izvēlēto 
atkritumu  apsaimniekotāju  par 
atkritumu  apsaimniekošanu,  šķirot 
atkritumus,  nogādāt  tos  savākšanai 
paredzētajā vietā, kā arī samaksāt par 
atkritumu apsaimniekošanu.
Informējam,  ka  Latvijas  Admi-

nistratīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta 
otrajā daļā ir paredzēts, ka par sadzīves 
atkritumu  radītāja  vai  īpašnieka 
nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā 
sadzīves  atkritumu  savākšanā  var  tikt 
piemērots  naudas  sods  fiziskajām 
personām  no  70  līdz  700 eiro,  bet 
juridiskajām  personām –  no  430  līdz 
1400 eiro. Kontroli par atkritumu radī-
tāju dalību atkritumu apsaimniekošanā 
veiks Cesvaines dome.

CSDD atgādina par atstarotāju lietošanu un to pareizu izvēli

Iedzīvotājiem  ir  svarīgi  zināt,  ka 
ceļi un  ielas  tiek klasificēti,  tādējā-
di nosakot ceļu uzturēšanas prioritā-
tes. Valsts autoceļi ir sadalīti piecās
ziemas uzturēšanas klasēs – A (aug-
stākā),  A1,  B,  C  un  D (zemākā) – 
atkarībā  no  ceļu  klasifikācijas, 
satiksmes  intensitātes,  seguma  tipa, 
tehniskā  stāvokļa,  plānotā  (pieeja-
mā)  finansējuma  un  sociāl-
ekonomiskās  nozīmes.  Ir  noteikti 
īpaši  sliktā  tehniskā  stāvoklī  esošie 
ceļu  posmi.  Katrai  uzturēšanas 
klasei  ir  noteikts  darbu  izpildes 

Par ceļu uzturēšanu ziemā

CSDD atgādina par atstarotāju 
lietošanu un to pareizu izvēli.
Lai diennakts tumšajā laikā cilvēki 

būtu  labāk  pamanāmi,  ir  svarīgi 
lietot  atstarotājus  vai  atstarojošus 
elementus,  kā  arī  tos  pareizi 
izvēlēties. Ceļu satiksmes noteikumos 
ir noteikts, ka gājējiem ne tikai ārpus 
apdzīvotām vietām,  bet  arī  apdzīvo-
tās  vietās  (neapgaismotos  ceļa  vai 
ie-lu  posmos)  obligāti  ir  jālieto 
atstarotāji.  Vēl  drošāk  ir  izmantot 
atstarojošās vestes vai apģērbu, kurā 
ir  iestrādāts  atstarojošs  materiāls. 
Atstarotāju  ir  iespējams  aizstāt  vai 
tā  iedarbību  pastiprināt  ar  lukturīti, 
arī  ar  tādu,  kas  ir  iebūvēts mobilajā 
tālrunī.
Lai gan braukšana ar velosipēdiem 

ziemas periodā notiek retāk, taču arī 
velobraucējiem  ir  svarīgi  atcerēties 
par  atstarotājiem.  Velobraucējiem 
ieteicams  lietot  atstarojošās  vestes. 
Atstarojošajai  vestei  būtu  jābūt 

laiks,  kad  ceļi  ir  jāatbrīvo  no  snie-
ga  un  apledojuma.  Par  braukšanas 
apstākļiem uz valsts galvenajiem un 
reģionālajiem autoceļiem regulāri var 
uzzināt  mājaslapā  www.celugids.lv. 
Savukārt ar ceļu klašu iedalījumu un 
to  uzturēšanas  shēmu var  iepazīties 
mājaslapā www.lvceli.lv.
Laiks,  kad  autoceļa  brauktuve 

ir  jāattīra  no  sniega,  ir  noteikts 
2010. gada 9. marta Ministru kabine-
ta  noteikumos  Nr. 224  „Noteikumi 
par  valsts  un  pašvaldību  autoceļu 
ikdienas  uzturēšanas  prasībām  un 

to  izpildes  kontroli”.  Cesvaines 
pašvaldības pārziņā pārsvarā ir C un 
D klases  ceļi.  Šajos  noteikumos  ir 
noteikts, ka C klases ceļu brauktuve 
ir jāattīra no sniega 18 stundās, kopš 
beidzis  snigt,  D klases  ceļos  laika 
norma nav noteikta.
Cesvaines novada pašvaldības ceļu 

uzturēšanas darbus 2014./2015. gada 
un  2015./2016.  gada  ziemas  sezonā 
nodrošina  uzņēmums  SIA  „Cesvai-
nes  komunālie  pakalpojumi”,  kā  arī 
ZS „Tirzupi” un ZS „Akmeņkrogs”.
Rūpējoties  par  iedzīvotājiem  lau-

kos, pašvaldība,  saskaņojot attiecīgo 
ceļa  posmu  ar  ceļu  uzturētājiem, 
organizē,  lai  ziemā,  tīrot  lielos 
ceļus, bez  samaksas  tiktu notīrīti  arī 
pievedceļi uz lauku mājām.
Ja ir kādas neskaidrības, jautājumi, 

problēmas  sakarā  ar  ceļiem,  var 
sazināties ar ceļu un darba aizsardzības 
speciālistu Vitāliju Stikānu, zvanot uz 
tālruni 29364324.

Vitālijs Stikāns, 
ceļu un darba aizsardzības 

speciālists

Par slimnīcu 
būs jāmaksā 

mazāk

Šāda aina pavērās 5. janvāra rītā šķiroto atkritumu laukumā netālu no 
pirmsskolas „Brīnumzeme”

 Savāktie atkritumi tiek nogādāti uz pagaidu uzglabāšanas vietu

arī  automašīnā  gadījumam,  ja 
autovadītājam  vai  pasažieriem 
nākas  izkāpt  no  auto  neapgaismota 
ceļa  malā,  piemēram,  automašīnas 
tehniska defekta dēļ.
Būtiska  ir  pareizu  atstarotāju 

(atstarojošo  elementu)  izvēle,  proti, 
tiem  ir  jābūt  sertificētiem,  uz  to 
iepakojuma  ir  jābūt  marķējumam – 
uzrakstam „CE” (atbilstoši standarta 
EN 13356  prasībām).  Ir  vairāki 
kritēriji,  pēc  kuriem  var  atšķirt 
īstu  atstarotāju  no  viltojuma:  uz 
iepakojuma  ir  jābūt  CE marķēju-
mam.  Tas  nozīmē,  ka  atstarotājs 
ir  sertificēts;  visaugstākā  gaismas 
atstarošanas  spēja  ir  mikroprizmas 
materiāliem –  tie  ir  lokani,  mīksti, 
bet  uz  atstarotāja  esošās  sīkās, 
atstarojošās  prizmas  var  pamanīt, 
tikai rūpīgi ieskatoties.
Gājējiem  nav  ieteicami  t. s. 

cietie  atstarotāji,  tie  ir  paredzēti 
velosipēdiem, piemēram, ievietošanai 

spieķos. Cieto  atstarotāju  priekšrocī-
ba  ir  ilgais  kalpošanas  laiks,  taču 
būtisks trūkums ir atstarošanās leņķis, 
jo, esot piestiprinātam pie apģērba, šis 
atstarotājs  kustas.  Turpretī,  ievietots 
velosipēda spieķos, tas ir fiksēts.
Ārpus apdzīvotām vietām gājējiem 

ir  jāpārvietojas  par  ceļa  kreiso  pusi. 
Attiecīgi –  atstarotājs  ir  jāpiestiprina 
ķermeņa  labajā  pusē  (tā  atrodas 
tuvāk  ceļa  braucamajai  daļai), 
piemēram,  pie  apģērba,  ap  roku  vai 
kāju. Kājāmgājējiem, kuru  izvēlētais 
maršruts  regulāri  ved  pa  šoseju ma-
lām, vislabāk ir izvēlēties atstarojošas 
vestes,  jo  tās  faktiski  ir  pamanāmas 
no visiem skatapunktiem.
Lentveida  atstarotājus  ieteicams 

aplikt  ceļgala  augstumā  vai  ap  roku 
tajā ķermeņa pusē, kas atrodas tuvāk 
brauktuvei.  Piekarināmais  atstarotājs 
pie  apģērba  ir  jāpiestiprina  tā,  lai 
tas  uztvertu  automašīnas  gaismu. 
Atstarotājs  nav  pamanāms  vai  to  ir 

grūti pamanīt, 
ja  tas  ir  pie-
s t i p r i n ā t s 
pie  apģērba 
neatbilstošā 
vietā vai vei-
dā  (piemēram,  to  daļēji  aizsedz 
apģērbs,  tas  nav  novietots  atbilstoši 
autovadītāja  redzesleņķim).  Ļoti 
efektīva  ir  atstarojoša  materiāla 
iestrādāšana  apģērbā,  piemēram,  uz 
piedurknēm, uz muguras, cimdos.
Gājējiem  ir  jāievēro,  ka 

automašīnas tuvās gaismas apgaismo 
tikai  25–40 metrus,  savukārt  tālās 
gaismas – līdz 150 metriem. Vislabāk 
pamanāmi  un  saskatāmi  ir  balti  vai 
citi  gaišu  toņu  atstarotāji.  Nākamie 
pēc  spožuma  ir  dzeltenie  atstarotāji. 
Nav ieteicami tumšu toņu atstarotāji. 
Savukārt  par  atstarotāju  nelietošanu 
policija var piemērot sodu.

CSDD Sabiedrisko attiecību daļa
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iesniegt līdz katra mēneša 5. datumam.

Miruši

Afiša

Paldies 2014. 
gada lielākajiem 

ziedotājiem!
Skolēnu ēdināšanai – SIA    “Hal-

le  B”,  SIA  “Avoti  SWF”,  Gints 
Kalniņš, 
Cesvaines  vidusskolai  –  SIA 

“Halle B”, 
Cesvaines pilij – Taipejas misija, 
Cesvaines  novada  BJC  –  AS 

“SEB banka”, 
senioru  laukuma  iekārtoša-

nai – SIA “Halle B”, 
Cesvaines  pils-parka  svēt-

kiem  –  z/s  “Krūmiņi”,  z/s  Tir-
zupi,  z/s  “Akmeņkrogs”,  SIA 
“Nordtorf”,  SIA  “Halle  B”,  AS 
“Swedbank”,  AS  “Cesvaines 
piens”, BTA Insurance Company, 
AAS “Gjensidige Baltic”.

Paldies viesiem, kas Ziemassvētkos un 
jaunajā gadā sveica Cesvaines pašvaldību 

un tās iedzīvotājus
Latvijas Valsts prezidents Andris 

Bērziņš,  Eiropas  Parlamenta 
deputāts  Artis  Pabriks,  Saeimas 
priekšsēdētāja  Ināra  Mūrniece, 
Saeimas Aizsardzības,  iekšlietu  un 
korupcijas  novēršanas  komisijas 
priekšsēdētājs  Ainars  Latkovskis, 
Satiksmes  ministrs  Anrijs  Matīss, 
Saeimas  deputāte  Inguna  Sudraba, 
Latvijas  Republikas  aizsardzības 
ministrs  Raimonds  Vējonis,  Valsts 
probācijas dienesta vadītājs Mihails 
Papsujevičs, Saeimas deputāts Aldis 
Adamovičs,  Finanšu  ministrija, 
Latvijas  Ģeotelpiskās  informācijas 
aģentūras  vārdā  Harijs  Baranovs, 
Latvijas  Olimpiskā  komiteja, 
Latvijas Attīstības finanšu institūcija 
„Altum”,  Valsts  meža  dienesta 
vārdā  ģenerāldirektors  Andis 
Krēsliņš,  Sabiedrības  integrācijas 
fonds, Dabas aizsardzības pārvaldes 
kolektīvs,  Valsts  bērnu  tiesību 
aizsardzības  inspekcija,  Latvijas 
Piļu  un  muižu  asociācijas  vārdā 
Baiba  Dūda,  Latvijas  folkloras 
biedrība, Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības  inspekcijas  Vidzemes 
reģionālā  nodaļa,  Valsts  policijas 
priekšnieks Ints Ķuzis, Lagardelles 
pašvaldība,  Vaijes  pašvaldība, 
Merjamā  pašvaldība,  Likteņdārza 
komanda,  Valsts  meža  dienesta 
Madonas  birojs,  Madonas  novada 
dome,  Vidzemes  plānošanas  reģi-
ona  kolektīvs,  VVD  Madonas 
reģionālās  vides  pārvaldes  ko-
lektīva  vārdā  direktors  Jevģenijs 
Sobko, VSAA Madonas  reģionālās 
nodaļas  kolektīvs,  Madonas 
novada  bibliotēkas  kolektīvs 
un  direktore  Imelda  Saulīte, 
Madonas  muzejnieki,  laikraksta 
„Stars”  redakcijas  kolektīvs, 
Bauskas  novada  pašvaldība,  SIA 
„Agrotehnika  Smiltene”  kolektīvs, 
Aknīstes novada pašvaldība, Ādažu 
novada  dome,  Tukuma  novada 
domes  kolektīvs,  Dagdas  novada 
pašvaldība,  Malnavas  koledžas 
direktors Juris Bozovičs, Kokneses 
novada    pašvaldība,  Kandavas  
novada  dome,  Jēkabpils  novada 

Dzimtsarakstu nodaļas 
informācija:

Anna Ļava (1930–2014)
Tatjana Vīksne (1934–2014)
Velta Dolbe (1936–2014)

Emīlija Tulinska (1932–2015)
Juris Tuskovs (1949–2015)
Roberts Klepers (1957–2015)

Ar zvaigzni kabatā pa dzīvi 
  staigā,
Un neliksies vairs liktenis tik 
   drūms,
Kāds saulesstars ja ziedēs
               vienmēr vaigā,
Tad zaros dvēsele kā ievu 
  krūms.

  (K. Apškrūma)

Nozīmīgās dzīves gadskārtās 
sveicam:

80 gados – Elzu Ābrāmu,
85 gados – Martu Buli, 

Andreju Kampi,
92 gados – Vincentīnu Šķēli!

Cesvaines pašvaldība

• 14. februāris
Cesvaines vidusskolas aulā 

Latvijas izglītības iestāžu 
vokālinstrumentālo ansambļu un 
popgrupu festivāls un konkurss.

• 14. februāris
21.00  Cesvaines vidusskolas 

aulā Valentīndienas ballīte. 
Spēlē grupas: „Green Neon”, 
„Komikss”, „Florence”, „Cits 
rakurss”. Ieejas maksa – 2 euro.

• 20. februāris
Cesvaines vidusskolas aulā 

uzņēmēju un pašvaldības iestāžu 
darbinieku pasākums. Programmā: 
Rīgas mīmi, muzikālā un teatrālā 
daļa. Balli spēlē „Kamēr jauni”.

Piedalieties 
grāmatas izdošanā!
Cesvaines  kultūras  veicināšanas 

biedrība  pašlaik  sagatavo  izdo-
šanai  Jura  Sārņa  likteņstāstu  „Pie-
viltie”.  Tās  centrālais  varonis  ir 
latvietis,  kurš  ne  izsūtījumā,  ne 
darba  nometnē  nezaudē  cerību  
uz  atgriešanos  Latvijā.  Grāmatas 
atvēršanas  svētki  notiks  25. martā 
Mazsalacā.  Grāmatas  izdošanu 
atbalsta  Cesvaines  un  Mazsalacas 
pašvaldības.
Ja  vēlaties  ziedot  grāmatas 

izdošanai  (ziedotāju  vārdi  tiks 
publicēti  grāmatā),  to  var  izdarīt 
līdz  18. februārim.  Tālrunis  infor-
mācijai – 29432776 (Sanita).
Maksājuma  rekvizīti:  Cesvai-

nes  kultūras  veicināšanas  biedrība, 
reģ. Nr. 50008030931,  AS „SEB  
banka”, kods UNLALV2X,  konts
LV20 UNLA 0030 9007 0000 6,
norādot:  ziedojums  grāmatas  „Pie-
viltie” izdošanai.

Patīkams 
pārsteigums vecā 

gada nogalē
Savā  mūžā  nekad  neko  neesmu 

loterijā vinnējusi, šoreiz palaimējās, 
jo  tiku pie medus  spainīša un bišu 
maizes burciņas.
Arī  aptiekas  loterijā  vinnēju 

omega 3, kas patiesi noder veselības 
stiprināšanai.
Veikalā, pērkot pienu un maizīti, 

laipnā  veikalniece  uzdāvināja 
2015. gada  mēneša  kalendāru.  Un 
vēl kādu! Kur katru dienu norādīts, 
ko drīkst darīt un ko iesaka nedarīt. 
Katras zodiaka zīmes perioda laiks 
ir iekrāsots citādā krāsā. Vai tas nav 
bezgala jauki?!
Tuvojoties  vecā  gada  nogalei, 

vēl  viens  patīkams  pārsteigums  kā 
Ziemassvētku brīnumiņš – mazbēr-
niņa nākšana pasaulē.
Lai  jaunais gads kā brīnums nāk 

un  prieku  sirdij  lej,  lai  atnes  laimi 
dvēselei un mieru pasaulei!

Vecmāmiņa (cesvainiete)

pašvaldība,  Valkas  novada  domes 
vārdā  domes  priekšsēdētājs  Vents 
Armands  Krauklis,  Smiltenes 
novada domes priekšsēdētājs Gints 
Kukainis  un  kolektīvs,  Alūksnes 
novada  domes  vārdā  domes 
priekšsēdētājs  Arturs  Dukulis, 
Raunas  novada  domes  vārdā 
domes  priekšsēdētāja  Evija  Zurģe, 
Baldones  novada  dome,  Viesītes 
novada domes vārdā priekšsēdētājs 
Jānis  Dimitrijevs,  Ērgļu  novada 
pašvaldība,  Grobiņas  novada 
domes  priekšsēdētājs  Aivars 
Priedols,  Jaunjelgavas  novada 
dome, Preiļu novada dome, Olaines 
novada pašvaldība, Carnikavas no-
vada  domes  priekšsēdētāja  Daiga 
Jurēvica, Cēsu novada pašvaldības 
vārdā  domes  priekšsēdētājs  Jānis 
Rozenbergs, Engures novada dome, 
Pārgaujas novada pašvaldība, Alojas 
novada domes vārdā priekšsēdētājs 
Valdis  Bārda,  Rundāles  novada 
domes  kolektīva  vārdā  Aivars 
Okmanis, Sarkaņu pagasta pārvalde, 
Auces novada domes priekšsēdētājs 
Gints  Kaminskis,  Aronas  pagasta 
pārvaldes  vārdā  pārvaldes  vadītājs 
Andrejs Piekalns, Gulbenes novada 
domes  priekšsēdētājs  Nikolajs 
Stepanovs,  Stopiņu  novada  paš-
valdības  vārdā  priekšsēdētājs 
Jānis  Pumpurs,  Lubānas  novada 
vārdā  domes  priekšsēdētājs  Tā-
lis  Salenieks,  Varakļānu  nova-
da  pašvaldība  un  domes  priekš-
sēdētājs  Māris  Justs,  Saldus 
novada  pašvaldības  vārdā  domes 
priekšsēdētāja  Indra  Rassa,  Valsts 
administrācijas  skola,  Līgatnes 
novada  dome,  Priekules  novada 
pašvaldības  vārdā  priekšsēdētāja 
Vija  Jablonska,  Aizkraukles  no-
vada  domes  vārdā  priekšsēdētājs 
Leons  Līdums,  Skrundas  novada 
pašvaldība, Krustpils novada domes 
priekšsēdētājs  Gundars  Kalve, 
Vecumnieku  novada  domes  vārdā 
priekšsēdētājs  Rihards  Melgailis, 
Saldus  novada  pašvaldība,  Ces-
vaines  kultūras  nams,  Cesvaines 
vidusskolas  kolektīvs,  Cesvaines 

novada  bāriņtiesas  vārdā  Sarmīte 
Šķēle,  Cesvaines  pirmsskolas 
„Brīnumzeme” kolektīvs, Cesvaines 
novada  domes  bērnu  un  jauniešu 
centrs,  Cesvaines  pasta  nodaļas 
kolektīvs,  Cesvaines  novada  bib-
liotēkas kolektīvs, Cesvaines sociālā 
dienesta  sociālās  aprūpes  nodaļas 
kolektīvs,  AS  „Cesvaines  piens” 
kolektīvs, Cesvaines ev. lut. draudze 
un mācītājs Hanss Jensons, biedrība 
„Mārtiņrozes”, Kraukļu bibliotēkas 
kolektīvs, SIA „Cesvaines siltums”, 
NMPD  Cesvaines  noliktavas  ko-
lektīvs, SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi”, Ineses Lūses ģimenes 
ārsta  prakse,  rehabilitācijas  centra 
„Līgatne”  valdes  priekšsēdētāja 
Dace  Klāmane  un  kolektīvs,  SIA 
„DMS”  kolektīvs,  Telpiskās  plā-
nošanas  departaments,  PA  „Gul-
benes  tūrisma  un  kultūrvēsturiskā 
mantojuma  centrs”  kolektīvs, 
izdevniecība  „Apgāds  skolai”, 
SIA  „Latvijas  lauku  konsultāciju 
un  izglītības  centrs”,  Magones 
individuālais  uzņēmums  „Zaļā 
lapa”,  SIA  „Lattelecom”,  SIA 
„Balt-Go”  kolektīvs,  SIA  „Koku 
eksperts”,  SIA  „INTER  RAO 
Latvia”,  SIA  „B & L  projekti”, 
SIA „Anno” kolektīvs, SIA „Media 
Control”,  SIA  „Antaris”  kolektīvs, 
SIA  „Jūrmalas  mežaparki”,  SIA 
„Studija  GRAFS”,  SIA  „Elbra”, 
SIA  „Sestais  stils”,  SIA  „Hromets 
poligrāfija”,  SIA  „Bek-Konsult”, 
SIA  „AP Kaudzītes”,  SIA  „Heta 
būve”, SIA „RNS-D” kolektīvs, SIA 
„Ozols LG”  kolektīva  vārdā  Jānis 
Ozols,  SIA  „Halle B”  kolektīvs, 
SIA „Latgales druka” kolektīvs, AS 
„Latvenergo”  valde,  SIA  „LLKC” 
Madonas  konsultāciju  birojs, AAS 
„ERGO”,  fonda  „Sibīrijas  bērni” 
vārdā  Dzintra  Geka  un  Gunārs 
Toms,  SIA  „Alba”  kolektīva  vārdā 
valdes loceklis Ramons Adamovičs, 
SIA  „Laba  prakse”,  personāla 
apmācības  centrs  „Agenda”,  Aina 
Greķe,  Jānis  Strupulis,  Daina 
Čukule  ar  ģimeni,    Veronika  Le-
tinska, Andrejs Mamikins.

Nedaudz trakā eņģeļu 
kolekcionēšana

Kraukļu bibliotēkā no 2014. gada 
1. decembra līdz 2015. gada 31. jan-
vārim ir apskatāma izstāde „Eņģeļu 
acis”. Izstādē ir aplūkojamas Līgas 
Čeveres kolekcionētās eņģeļu figū-
ras, kā arī grāmatas un citi materiāli 
par eņģeļiem.
– Pirmo  eņģeli  man  uzdāvināja 

kolēģe  pirms  13 gadiem.  Veikalos 
tie  vēl  nebija  tik  pieejami,  kā  tas 
ir  pašreiz.  Toreiz  man  likās,  ka 
jebkas,  kas  ir  saistīts  ar  eņģeļiem,  ir 
kolekcionēšanas vērts. Eņģelis ir kaut 
kas īpašs,  tas asociējas ar sargeņģeli, 
gaišumu. Man tie ļoti iepatikās, tāpēc 

tas  bija  aizsākums  kolekcionēšanai. 
Ja  redzēju  kur  pārdodam  šo  figūru, 
nevarēju  paiet  garām  nenopērkot, – 
stāsta Līga.
Viņa  atklāj,  ka  kolekcijā  ietilpst 

ne  tikai  suvenīri,  bet  arī  grāmatas. 
Kad  dāvināja  ziepītes  eņģeļa  formā, 
arī  tās  Līga  uztvēra  kā  suvenīru  un 
saglabājamu lietu. No braucieniem uz 
Aglonu ikreiz mājās tika atvests kāds 
eņģelis.
– Ar laiku tie parādījās arī Cesvaines 

veikalos. Tie, kuri zināja, ka man tie 
tuvi, tad arī tos dāvāja, – pauž Līga.
Uz  jautājumu,  kāpēc  tieši  eņģelis 

ir  iekarojis  viņas  simpātijas,  Līga 
atbild,  ka  gribas  kam  pieķerties, 
ticēt,  vēlēties,  lai  kāds  tevi  sargā. 
Tas bija pirmais, kāpēc eņģelis licies 
tik  nozīmīgs.  Tagad  nedaudz  trakā 
eņģeļu  kolekcionēšana  ir  pierimusi, 
jo ar gadiem ir  izveidojusies kristīgā 
izpratne,  tāpēc  eņģeļa  būtību  Līga 
ierauga nedaudz citādi.

Santa Krusiete

Nils Ravinskis 
decembrī

Līga Melodija Nebēdniece 
decembrī


