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JANVĀRA BARIKĀDĒM – 25
Sagaidot janvāra barikāžu 25.
gadadienu, uz sarunu esmu aicinājusi Juri Rozenbergu – Cesvaines sociālā dienesta sociālās aprūpes nodaļas pārvaldnieku, Cesvaines novada domes priekšsēdētāja vietnieku
un pašvaldības augstākā apbalvojuma medaļas „Par nopelniem
Cesvaines novada labā” saņēmēju. Viņš ir saņēmis arī
Latvijas Republikas apbalvojumu – 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi, ko
piešķir barikāžu aizsardzības
dalībniekiem par parādīto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, par ieguldījumu or-

ganizatoriskajā un apgādes darbā. Un šoreiz mūsu saruna būs
tieši par to – par barikāžu laiku.
„Esmu cilvēks, kurš mīl patiesu
runu,” iesāk Rozenberga kungs.
„Esmu dzimis, audzis Cesvainē,
jau paaudžu paaudzēs pa mammas
līniju cesvainietis. Un droši vien
te arī palikšu. Tēvs nāk no Rīgas.
Vairāki cilvēki man ir vaicājuši,
kāpēc nerakstu atmiņas jeb
memuārus, jo piedzīvotā ir ļoti
daudz. Ir bijušas pārdomas par
to, bet, ja raksta dokumentālas
atmiņas, tad jārunā tā, kā tas ir bijis,
nedrīkst neko stāstīt caur puķītēm.
Daudzi cilvēki būtu jānosauc
patiesos vārdos un jāpasaka, kā tas

Juris Rozenbergs, pašvaldības augstāko apbalvojumu saņemot

ir bijis, un diez vai kādam tad būtu
sevišķi patīkami. Daudz kas bijis
arī negatīvs. Neteikšu, ka arī mana
dzīve bijusi zelta piena ceļš.”
Atbildot uz jautājumu, kas
pamudināja braukt uz barikādēm,
Juris Rozenbergs stāsta par
savu tēvu, kurš 16 gadu vecumā
kļuva par brīvprātīgo leģionāru,
pabijis koncentrācijas nometnē un
1946. gadā, izbēgot no tās, divus
gadus slapstījies pa mežiem pie
savām lauku mājām Turkalnē. Viņš
stāsta par to, kā tēvu katru gadu, no
1957. līdz 1968. gadam, 9. maijā un
7. novembrī uz pāris dienām aizveda uz policiju Madonā. Padomju
vara gan tēvam, gan mātei bija
atņēmusi īpašumus – tas radīja tādu
noskaņojumu ģimenē, kur jau kopš
bērnības goda vietā bija prezidenta
Kārļa Ulmaņa vārds.
„Esmu pārvērtējis to laiku,
domājot par cilvēkiem,” stāsta Juris
Rozenbergs. „Aktīvie cesvainieši,
kuri gribēja braukt uz barikādēm,
bija neliela saujiņa. Varbūt bija
tādi, kas domās atbalstīja. Tajā
laikā pamatiedzīvotāju Cesvainē
bija ļoti maz, pārējie visi bija
iebraucēji no dažādām Latvijas
malām. Es uzskatu, ka 75 %
cesvainiešu ieņēma nogaidošu vai
pat noraidošu nostāju, arī lielākā
daļa no mūsu vietējās inteliģences,
kas ir visvisbēdīgākais.
Sākumā domas par barikādēm
nemaz nebija. Protams, es biju
viens no tiem, kas organizēja Tautas
fronti Cesvainē – veidojām atbalsta
grupu rūpnīcā (Juris Rozenbergs
no 1976. gada līdz 2001. gada
oktobrim
strādāja
Cesvaines
sviesta siera rūpnīcā par vecāko
inženieri enerģētiķi – red. piez.).
14. janvārī Rīgā bija paredzēta
manifestācija Daugavas krastmalā.
Mēs no rūpnīcas bijām nodomājuši

uz to braukt un arī braucām.
Bet 13. janvāra naktī bija Viļņas
notikumi ar cilvēku apšaušanu.
Tad mēs ar satraukumu domājām,
ka tas pats ir sagaidāms arī pie
mums. Domas, ka jābrauc atpakaļ
uz mājām, nebija, vismaz neviens
atklāti to neteica.
Manifestācija bija ļoti plaša,
saviļņojums, runas, plīvoja karogi,
bet virs galvām lidoja krievu
helikopteri. Pusceļā uz mājām
saņēmām ziņas, ka cilvēki pulcējas
Doma laukumā, vēlāk arī sekoja
aicinājums uz barikādēm. Es biju
tas, kurš izdomāja, ka jābrauc arī
mums. Tiem, kas gribēja braukt,
bija jāpiesakās barikāžu aizstāvju
centrā, lai zinātu, uz kuru vietu
Rīgā ir jābrauc. Pirmkārt, bija
jāorganizē transports. Gāju runāt
par to pie rūpnīcas direktora. Četrdesmitvietīgo autobusu saņēmu
kopā ar piekodinājumu, ka pilnībā
esmu atbildīgs par to. Ja nemaldos,
pirmajā reizē braucām 21 cilvēks,
arī dāmas. Ir aizmirsušies visu
cilvēku uzvārdi, bet man ir
pierakstīts. Kādu laiku šo sarakstu
slēpu. Bija teikts, ka ieročus līdzi
nedrīkst ņemt, bet mums katram
bija paštaisīts, riktīgs sitamais.
Bailes kā tādas neizjutu, bet,
tuvojoties Rīgai, skudriņas pārskrēja gan, jo ceļš Juglā bija sašaurināts
ar dzelzsbetona blokiem. Tajā dienā notika arī Interfrontes mītiņš.
Dzirdējām, ka viņi virzās uz centru,
un mēs bijām pārliecināti, ka notiks
sadursme. Mūsu autobuss stāvēja
netālu no Ļeņina pieminekļa, mēs –
tuvāk Ministru padomei. Rūpnīcas
administrācija bija noteikusi, ka mēs
varam braukt tikai ārpus darba laika.
Mēs gan apgājām administrācijas
aizliegumu un bijām Rīgā jau
pulksten 18.00. No rīta devāmies
atpakaļ, uz mājām, Rīgā atstājām

tikai četrus cilvēkus, kurus ik pa
laikam nomainījām. Otrajā reizē
jau bijām vairāk braucēju – kādi 34.
Gribējām braukt vēl uz Rīgu, taču
nebija transporta.
Satraukuma pilns mirklis bija
svētdienā, kad televīzijā un radio
ziņoja par apšaudi Basteja bulvārī,
jo tieši tajā laikā mans dēls bija
ceļā uz studijām un viņa ceļš
gāja gar Bastejkalnu. Kopmītnes
komendante teica, ka dēls nav
ieradies. Kāda ir sirds vecākiem, ja
zinām, ka dēlam jāiet tieši tur?…
Otrā rītā Rīgā nokļuvu ar vilcienu,
pārliecinājos, ka ar dēlu viss ir
kārtībā, un visu dienu nostāvēju
pie valdības mājas – tā es trīs reizes
biju uz barikādēm.”
Satiekot cilvēkus Vecrīgas ielās,
Juris Rozenbergs esot izjutis tik
lielu labestību un gaišumu, kādu
nekad savā dzīvē vairs nav sastapis.
Nebija īgnuma, naida, saguruma,
nevienu sliktu vārdu uz ielām
nevarēja dzirdēt. Tas bija saviļņojošs
laiks – tautas vienotības un tautas
gara izpausme. Viņš nenožēlo
nevienu mirkli, ka tur piedalījies.
Bet nožēlojami ir tas, ka liela daļa
cesvainiešu nedomāja par to – vai
nu bailēs, vai vienaldzībā, vai arī
naidīgumā.
Ja būtu jāiet tagad, protams,
ietu. Bet cīnītos par citām idejām.
Šobrīd viņš nevar samierināties,
ka cilvēki aizbrauc no Latvijas, jo
īpaši darbīgie un strādīgie, arī viņa
bērni un mazbērni, – tas neesot
pārdzīvojams.
Cesvaines novada iedzīvotājiem
Juris Rozenbergs novēl: „Nepametiet Cesvaini, atcerieties dzimtās
mājas – vietu, kur esat dzimuši un
auguši un kur paliek jūsu vecāki,
par kuriem jādomā un jārūpējas!”
Egita Kalniņa, redaktore,
Aivara Šķēla foto

2015. gads Cesvaines novada dzimtsarakstu nodaļā
Tu esi brīnums, cilvēk!
Tu un dzīve brīnums,
Kas grezno zemi īsu laika sprīdi,
Ko mēs par mūžu saucam, arī
			
cīņu…
Tai īsā sprīdī – uzliesmo un spīdi!
		
Daina Avotiņa
Pašvaldības laikrakstā „Cesvaines Ziņas” pašvaldības iedzīvotāji,
kā arī ar Cesvaini saistītie cilvēki
uzzina par pašvaldības aktualitātēm, par notiekošo mācību iestādēs,
bibliotēkās, kultūras namā un
pašdarbības kolektīvos, par cienītu darba darītāju sasniegumiem
un atziņām. Publicētais neatstāj
vienaldzīgus ne tos lasītājus, kuri

paši ir aktīvi iesaistīti novada dzīvē,
ne tos, kuriem laikraksts ir saikne ar
savā novadā notiekošo.
Katrā laikraksta numurā lasītāji
tiek informēti par Cesvaines
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajām
laulībām, jaundzimušajiem un
mūžībā aizgājušajiem.
Dzimtsarakstu nodaļā cilvēki
ierodas, kad vēlas noslēgt laulību,
kad vēlas reģistrēt dzimušo bērniņu,
kad ir jāreģistrē tuva cilvēka
aiziešana mūžībā. Gadījumos, kad
ir nozaudēta apliecība, mainījušās
ziņas par personu, un daudzās citās
situācijās cilvēki meklē palīdzību
jebkurā dzimtsarakstu nodaļā valstī.
Mīlestības jūtu vadīti, 2015. gadā

Cesvainē laulību noslēdza15 pāri:
dzimtsarakstu nodaļā 9 laimīgi
pāri rakstīja laulību pieteikumu,
lai svinīgā kāzu ceremonijā teiktu
jā vārdu (6 laulību reģistrācija
notika ārpus dzimtsarakstu nodaļas
telpām – Cesvaines pilī, Cesvaines
kultūras namā, Grašu pilī);
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā
draudzē 5 pāri kļuva par vīru un
sievu; Romas katoļu draudzē 1 pāris
reģistrēja laulību.
Salīdzinājumam –
2014. gadā
laulību
noslēdza
21 pāris:
dzimtsarakstu nodaļā – 10 pāru
(3 laulību reģistrācija notika ārpus
dzimtsarakstu nodaļas telpām);
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā

Cesvaines Ziņas

draudzē – 8 pāri; Romas katoļu
draudzē – 3 pāri);
2013. gadā laulību noslēdza
12 pāru: dzimtsarakstu nodaļā –
7 pāri (no tiem 2 kāzu ceremonija
notika ārpus dzimtsarakstu nodaļas);
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā
draudzē – 2 pāri, Romas katoļu
draudzē – 3 pāri.
Īpaša vieta ir Cesvaines pils, uz
kuru dodas laulību noslēgušie un
viņu viesi, lai kopā ar pašvaldības
aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs”
darbiniecēm, mūziķiem paildzinātu
kāzu dienas mirkļus. Arī ārpus
dzimtsarakstu nodaļas notikušās
kāzas ir noritējušas Cesvaines pilī,
Grašu pilī, Cesvaines kultūras

namā. 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,
baudot pils senatnīgumu, strādājošo
viesmīlību un izdomu.
15 laimīgi vecāki 2015. gadā
reģistrēja dzimušo bērniņu:
7 meitenes (Estere, Amēlija, Elza,
Viktorija Ance, Kristiāna, Gita,
Katrīna) un 8 zēnus (Tomass, Jānis,
Ralfs, Ričs, Kalvis, Harijs, Jānis,
Oskars Andris).
(Turpinājums 2. lpp.)



2015. gads Cesvaines novada dzimtsarakstu nodaļā
(Turpinājums no 1. lpp.)
Dažas ziņas par jaundzimušajiem:
• reģistrēto bērnu skaits (gadā):
2014. – 16 (5 meitenes un 11 zēnu),
2013. – 13 (7 meitenes un 6 zēni),
2012. – 14 (4 meitenes un 10 zēnu),
2011. – 13 (6 meitenes un 7 zēni),
2010. – 20 (12 meiteņu un 8 zēni);
• jaundzimušo bērnu vecāki ir
laulībā vai tiek atzīta paternitāte

(gadījumi): 2015. gadā – 4 : 8,
2014. gadā – 7 : 8, 2013. gadā –
2 : 10,
2012. gadā –
6 : 7,
2011. gadā – 2 : 9; 2010. gadā –
4 : 13;
• jaundzimušo vecāki dzīvo
pilsētā vai laukos (gadījumi):
2015. gadā – 5 : 10, 2014. gadā –
9 : 7,
2013. gadā –
5 : 7,
2012. gadā – 5 : 9; 2011. gadā –
2 : 11; 2010. gadā – 10 : 10;

• 2015. gadā jaundzimušais
pēc skaita ģimenē 6 gadījumos
ir pirmais bērns, 2 – otrais bērns,
4 – trešais bērns, 2 – sestais bērns,
1 – septītais bērns.
Jau četrus gadus projekta ietvaros sadarbojamies ar SIA „West
Solutions” – grāmatu
„Mūsu
bērns”, enciklopēdiju, palīgu mazuļa audzināšanā, kopšanā, padomu un ieteikumu sniedzēju tētim

un māmiņai, jaundzimušā vecāki
saņem kā pašvaldības dāvanu.
Jūtot līdzi bēdās mirušā cilvēka
tuviniekiem, dzimtsarakstu nodaļā 2015. gadā tika reģistrēta
24 iedzīvotāju aiziešana mūžībā:
12 vīriešu
un
12 sieviešu
(2014. gadā – 31 mirušais: 9 vīrieši
un
22 sievietes,
2013. gadā –
21 mirušais: 7 vīrieši un 14 sieviešu,
2012. gadā – 26 mirušie: 10 vīriešu

un 16 sieviešu, 2011. gadā – 25 mirušie: 14 vīriešu un 11 sieviešu,
2010. gadā 35 mirušie – 19 vīriešu
un 16 sieviešu).
Pašvaldības iestādēs darbīgas
rit gada pirmās darba nedēļas,
analizējot paveikto, plānojot veicamo, lai īstenotu dzīvē saņemtos
labos novēlējumus 2016. gadam.

aprūpes nodaļas pamatlīdzekļu
uzskaites nolietojušos pamatlīdzekļus.
• Apstiprināja neapdzīvojamo
telpu Nr. 601 „Kārklu krejotava” un
Nr. 602 „Kārklu krejotava”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads,
izsoles rezultātus: attiecīgi par
1270 euro un 700 euro.
• Nolēma pārdot pašvaldības
dzīvokļa īpašumu, kura adrese
ir Rīgas iela 14A–x, Cesvaine,
Cesvaines novads, uz nomaksu uz
2 gadiem.
• Nolēma noslēgt sadarbības
līgumu ar Lubānas novada un
Varakļānu novada pašvaldībām un
Latvijas Republikas Ekonomikas
ministriju
par
būvniecības
informācijas sistēmas lietošanu.
• Nolēma noslēgt trīspusēju
sadarbības līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju un Nodarbinātības valsts
aģentūru par klientu apkalpošanu
jaunveidotajā klientu apkalpošanas
centrā domē.
• Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr. 16 „Par Cesvaines
novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu”.
• Nolēma atļaut domes labiekārtošanas nodaļai Ķinderu
kapiem paredzēto ziedojumu
izlietot trimmera iegādei par
345,57 euro.
• Nolēma mainīt zemes īpašumam „Mazsalnieki” nosaukumu
no „Mazsalnieki” uz „Alnīši 4”,
Cesvaines pagasts, Cesvaines
novads.
• Apstiprināja nekustamā īpašu-

ma „Mežmalas”, kas atrodas Cesvaines pagastā Cesvaines novadā,
sadales grafisko pielikumu:
zemes vienībai un uz tās esošajam
mājīpašumam saglabāt pašreizējo
nosaukumu un adresi „Mežmalas”,
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, nosakot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība;
zemes vienībai piešķirt nosaukumu un adresi „Mežlejas”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads,
nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
• Nolēma atdalīt no pašvaldībai
piekritīga zemesgabala apmēram
3600 m2, piešķirot jaunveidotajai
zemes vienībai nosaukumu Brīvības iela 11A, Cesvaine, Cesvaines
novads.
• Piekrita, ka no nekustamā
īpašuma „Šeri”, kas atrodas Cesvaines pagastā Cesvaines novadā,
tiek atdalīta 1 zemes vienība jauna
īpašuma veidošanai, saglabājot
pašreizējo nosaukumu un adresi
„Šeri”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, LV-4871.
• Nolēma izīrēt personai, kuras
deklarētā dzīvesvieta ir Cesvaines
pagasts, dzīvojamo telpu – dzīvokli,
kas atrodas pašvaldības dzīvojamā
mājā, uz 1 gadu, nosakot, ka īres
tiesības netiek pagarinātas, ja
netiek maksāta īres maksa vai reālā
dzīvesvieta tiek atrasta citā vietā,
vai tiek pārkāpti citi īres līguma
nosacījumi.

vaines pagasts, Cesvaines novads,
un pašreizējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – un nosakot
2. zemes vienībai 3,88 ha platībā
saglabāt pašreizējo nosaukumu
un adresi „Kangari”, Cesvaines
pagasts, Cesvaines novads, un
pašreizējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.
• Piekrita, ka no nekustamā
īpašuma „Krustkalni”, kas atrodas
Cesvaines
pagastā
Cesvaines
novadā, tiek atdalīta 2. zemes
vienība 15,7 ha platībā, piešķirot
nosaukumu un adresi „Kokuzirgi”,
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, nosakot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi. Īpašuma paliekošajai daļai – zemes vienībai 1,9 ha
platībā – saglabāt pašreizējo nosaukumu „Krustkalni”, Cesvaines
pagasts, Cesvaines novads, un
pašreizējo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.
• Piekrita, ka no nekustamā
īpašuma „Lielšņuceni”, Cesvaines

pagasts, Cesvaines novads, tiek atdalīta zemes vienība 24,5 ha platībā
jauna īpašuma veidošanai, piešķirot
nosaukumu „Kalna Ratnieki”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads,
un nosakot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.
• Nolēmano pašvaldībai piekritīga zemesgabala atdalītajai daļai
apmēram 3000 m2 platībā ar
nosaukumu Brīvības iela 11A,
Cesvaine, Cesvaines novads, saglabāt pašreizējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
• Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs”
2015. gada budžeta izpildi ieņēmumos 33 105 euro un izdevumos
32 123 euro apmērā.
• Nolēma piešķirt adresi „Mežkangari”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, zemes vienībai un
uz tās jaunuzbūvētām ēkām: kūtij,
noliktavai, pagrabam un garāžai.

Ieva Lase, nodaļas vadītāja

2015. gada 16. decembra domes sēdē
• Apstiprināja Cesvaines novada
attīstības programmas 2012.–
2018. gadam rīcības un investīciju
plāna aktualizēto redakciju.
• Nolēma izdot noteikumus
„Par reprezentācijas izdevumu
uzskaites un norakstīšanas kārtību”,
nosakot, ka par to izpildi ir atbildīgi
pašvaldības iestāžu vadītāji.
• Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības grants ceļu sarakstu
pašvaldības projektam „Grants ceļu
kvalitātes uzlabošana Cesvaines
novadā”, ar kuru pašvaldība piedalīsies Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai pasākumā
„Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos”.
• Nolēma ar 2016. gada 4. janvāri
par Cesvaines kultūras nama
direktori iecelt Valdu Kļaviņu.
• Nolēma atļaut Cesvaines sociālajam dienestam pagarināt telpu
nomas līgumus:
ar SIA „Laba prakse”, reģistrācijas Nr. 40103287574, juridiskā adrese – Laurenču iela 3–1A,
Sigulda, Siguldas novads, par telpu
Nr. 7, 8 ēkas Augusta Saulieša
ielā 9 Cesvainē 1. stāvā ar kopējo
platību 31,6 m2 nomu ar 2016. gada
1. janvāri uz 3 gadiem ārstnieciskās
privātprakses organizēšanai;
ar ģimenes ārsti Guntu Iraidu,
reģistrācijas Nr. VID 13055411708,
juridiskā adrese – Augusta Saulieša
iela 12, Cesvaine, Cesvaines novads, par telpu Nr. 4, 5, 6 ēkas
Augusta Saulieša ielā 12 Cesvainē
1. stāvā ar kopējo platību 58,56 m2
nomu ar 2016. gada 1. janvāri uz
3 gadiem.

• Nolēma atļaut Cesvaines sociālajam dienestam noslēgt telpu nomas līgumu ar konditori
Daigu Mickeviču, reģistrācijas
Nr. 23106311707, juridiskā adrese – Augusta Saulieša iela 9, Cesvaine, Cesvaines novads, par
telpu Nr. 16, 17, 18 ēkas Augusta
Saulieša ielā 9 Cesvainē 1. stāvā
ar kopējo platību 37 m2 nomu uz
3 mēnešiem, saglabājot pašreizējo
nomas maksu.
• Noteica pašvaldības atbalsta
Ziemassvētkos apmēru:
pirmsskolas vecuma bērnam,
kura deklarētā pamata dzīvesvieta ir
Cesvaines novada administratīvajā
teritorijā un kurš neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi, un
pirmsskolas vecuma bērnam, kurš
apmeklē Cesvaines pirmsskolas
izglītības iestādi „Brīnumzeme”, –
saldumu paka 3,40 euro vērtībā;
personai, kuras deklarētā pamata
dzīvesvieta ir Cesvaines novada
administratīvajā teritorijā un kura
ir sasniegusi 90 un vairāk gadu
vecumu, un Cesvaines sociālā
dienesta sociālās aprūpes nodaļas
klientam – saldumu un sadzīves
priekšmetu paka 10 euro vērtībā.
• Atbalstīt ar 100 euro līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem nodibinājuma „Fonds
„Sibīrijas bērni”” 2016. gada projektus: izstādes „Sibīrijas bērni”,
runājošās grāmatas „Sibīrijas
bērni” izdošanas, dokumentālās
filmas „Tēvi tur” uzņemšanas un
sacerējumu un zīmējumu konkursa
organizēšanu, nosakot, ka atskaite

par līdzekļu izlietojumu ir jāiesniedz līdz 2016. gada 1. septembrim.
• Nolēma piešķirt 180 euro
līdzfinansējumu no domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Cesvaines novada iedzīvotājam braucienam (ceļa izdevumiem un dzīvošanas izdevumiem) Madonas Valsts ģimnāzijas
kora sastāvā uz Itāliju no 2016. gada 29. marta līdz 5. aprīlim,
lai piedalītos V starptautiskajā
koru pavasara festivālā, un lūgt
sniegt informāciju par līdzekļu
izlietojumu
līdz
2016. gada
1. maijam.
• Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Cesvaines novada domes 2014. gada
4. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 15 „Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu Cesvaines Mūzikas un
mākslas skolā””.
• Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr. 15 „Par dzīvokļa pabalstu
bārenim un bērnam, kurš palicis bez
vecāku gādības”.
• Piekrita, ka Cesvaines bibliotēkā ar 2016. gada 1. janvāri tiek
likvidēta informācijas ievadīšanas
speciālista amata vienība un lasītavas pārziņa amats tiek palielināts
no 0,5 uz 1 amata vienību, nosakot
mēnešalgu.
• Nolēma ar 2016. gada 1. janvāri
palielināt Cesvaines novada domes
teritorijas plānotāja amatu no
0,5 uz 1 amata vienību, nosakot
mēnešalgu.
• Nolēma izslēgt no domes un
Cesvaines sociālā dienesta sociālās

2016. gada 7. janvāra domes sēdē
• Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr. 1 „Grozījumi Cesvaines
novada domes 2015. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
„Cesvaines novada pašvaldības
2015. gada budžets””.
• Nolēma apstiprināt pārskatu
par Cesvaines novada domes
2015. gada budžeta izpildi ieņēmumos 3 003 646 euro un izdevumos 2 897 397 euro apmērā,
speciālā budžeta izpildi ieņēmumos 124 637 euro un izdevumos
127 544 euro apmērā, saņemtos
ziedojumus 6477 euro un izlietotos
ziedojumus 17 814 euro apmērā.
• Nolēma plānot sadarbības
projektu „Gaismas ceļš caur gadsimtiem” Cesvaines pils atjaunošanai
un sadarbības projektu „Kultūras un
vēstures mantojuma saglabāšana un
popularizēšana Latvijā un Krievijā”
• Nolēma atsavināt pašvaldībai
piederošu nekustamo īpašumu
„Dūjas”, kas sastāv no zemes
vienības 0,8076 ha platībā un atro-



das Cesvaines pagastā Cesvaines
novadā, pārdodot to izsolē,
nosakot nosacīto cenu 1500 euro,
apstiprinot izsoles noteikumus
un izveidojot izsoles komisiju
3 cilvēku sastāvā.
• Nolēma atsavināt pašvaldībai
piederošu nekustamo dzīvokļa
īpašumu, kura adrese ir Rīgas
iela 14–6, Cesvaine, Cesvaines
novads, pārdodot to izsolē, nosakot
nosacīto cenu 1300 euro, t. sk. par
zemes 317/3199 domājamajām
daļām 580 euro, apstiprinot izsoles
noteikumus un izveidojot izsoles
komisiju 3 cilvēku sastāvā.
• Nolēma atcelt Cesvaines novada domes 2015. gada 5. novembra
12.5. lēmumu un 12.3. lēmuma
da-ļu par dzīvojamās mājas un
kūts Raiņa ielā 4 uzņemšanu
domes pamatlīdzekļu sastāvā un
uzskaitē.
• Nolēma ar 2016. gada 4. janvāri
noteikt domes kārtībnieka amatam
darba apjomu – 0,6 amata vienības,

nosakot mēnešalgu.
• Komandēja Cesvaines vidusskolas direktoru Didzi Bauni un
domes bērnu un jauniešu centra vadītāju Lāsmu Markevicu braucienā
uz Igauniju 2016. gada 13. janvārī,
apmaksājot dienasnaudu.
• Komandēja Cesvaines vidusskolas direktoru Didzi Bauni
braucienā uz Vāciju no 2016. gada
21. janvāra
līdz
23. janvārim,
apmaksājot dienasnaudu.
• Nolēma uzdot Cesvaines vidusskolas direktora vietniecei izglītības jomā Veltai Kalniņai pildīt
direktora pienākumus 2016. gada
13. janvārī un no 21. janvāra līdz
23. janvārim.
• Apstiprināja zemes ierīcības
projektu robežu pārkārtošanai
starp nekustamajiem īpašumiem
„Lielie Kangari”, un „Kangari”,
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, nosakot 1. zemes vienībai
31,8 ha platībā saglabāt pašreizējo
nosaukumu „Lielie Kangari”, Ces-

Cesvaines Ziņas

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 1
Cesvainē, 2016.gada 7.janvārī (sēdes protokols Nr.1, 3.§)

19.2.1.0.

Grozījumi Cesvaines novada domes 2015.gada 22.janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2
„Cesvaines novada pašvaldības 2015.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 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumus par 72 368 euro un
apstiprināt pamatbudžeta ieņēmumus 3 003 646 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Samazināt Cesvaines novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta izdevumus par 52 464 euro un
apstiprināt pamatbudžeta izdevumus 2 897 397 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta ieņēmumus par 944 euro un
apstiprināt speciālā budžeta ieņēmumus 124 637 euro apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.
4. Samazināt Cesvaines novada pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta izdevumus par 1 970 euro un
apstiprināt speciālā budžeta izdevumus 127 544 euro apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.
V.Špats, domes priekšsēdētājs

1.pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr.1

Cesvaines novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumu plāna grozījumi 2015.gadam

Klasifikācijas
kods

01.1.1.1.
01.1.1.2.
04.1.0.0.
04.1.1.1.
04.1.1.2.
04.1.2.1.
04.1.2.2.
04.1.3.1.
04.1.3.2.
04.2.0.0.
04.3.0.0.
08.6.2.2.
09.5.1.1.
09.5.1.4.
09.5.2.1.
09.5.2.9.
10.1.4.0.
10.1.9.0.
12.3.9.9.0
12.3.9.9.0
12.3.9.9.1
12.3.9.9.1
13.2.1.0.
13.4.0.0.
18.6.2.0.1
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
18.6.2.1.5
18.6.3.0.2
18.6.3.0.5
18.6.4.0.
18.6.4.0.1
18.6.9.0.2
18.6.9.0.5
18.6.9.0.7
18.6.9.1.0
18.6.9.1.3
18.6.9.1.5

Nosaukums
PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana +
ieņēmumi)
FINANSĒŠANA
Naudas atlikums gada sākumā
Aizņēmumi
t.sk. Kredītsaistību palielinājums
Kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa)
IEŅĒMUMI (I+II+III+IV)
I Nodokļu ieņēmumi
Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada
nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā
ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma 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
Īpašuma nodokļa parādi
Zemes nodokļa parādi
II Nenodokļu ieņēmumi
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu
atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs
Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšana
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Pārējie naudas sodi
Veselības apdrošināšana
Pārējie ieņēmumi
Dalības maksa sporta spēlēm
Dalības maksa izsolē
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas
realizācijas
III Transfertu ieņēmumi
Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā
ar invaliditāti -sociālais dienests
Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā
ar invaliditāti -sociālais dienests administrēšanas izdevumi
VARAM-dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra
izveidei
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai-vidusskola
Mērķdotācija izglītības pasākumiem- CIP pedagogi
Mērķdotācija izglītības pasākumiem-dotācija pārējiem
izdevumiem CIP
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai -5.,6.gad.apmācībai
Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei
Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dziesmu
svētkiem
Dotācija brīvpusdienām
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai- mūzikas un
mākslas skola
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija-pils
centrālās daļas logu restaurācijai
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
Kultūrkapitāla fonds-pils mākslinieciskā izpēte un invent
arizācija
Mērķdotācija novadu pašvaldībām (nodrošināts 97%
līmeni)
Kultūrkapitāla fonds-Medību istabas arhitektoniski
mākslinieciskā inventarizācija
Kultūrkapitāla fonds-profesionālās mākslas pieejamība
Cesvaines un Lubānas pašvaldībās
Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādē īstenošanai
Dotācija par iemītniekiem pansionātā

21.3.9.9.0

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
IV Budžeta iestāžu ieņēmumi
Mācību maksa- mūzikas skola
Ieņēmumi no vecāku maksām - ēdināšanas pakalpojumi
Kafejnīcas ieņēmumi
Vecāku līdzfinansējuma 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-pirmsskolas izglītības iestāde
Ieņēmumi par telpu nomu-mūzikas un mākslas skola
Ieņēmumi par telpu nomu-internātpamatskola
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas-dome
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas-vidusskola
Ieņēmumi par zemes nomu
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēsVSAA pensijas
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēslīdzfinansējums
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par komunāliem maksājumiem - dome
Ieņēmumi par komunāliem maksājumiem-sociālās aprūpes
centrs
Ieņēmumi par komunāliem pakalpojumiem-internātpama
tskola
Personāla ēdināšana -vidusskola

5 000

397

5 397

21.3.9.9.0

Personāla ēdināšana -internātpamatskola

1 000

78

1 078

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
21.3.9.9.1
21.4.9.9.

Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi
Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi
Avīzes “Cesvaines Ziņas” ieņēmumi
Auto kursu ieņēmumi
Kapličas izmantošana (Ķinderes)
Kapličas izmantošana (A.Saulieša iela)
Ēdināšanas pakalpojumi-vidusskola
Ēdināšanas pakalpojumi-internātpamatskola
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

300
7
900
4 000
200
100
3 239
280
982

78
11
141
641
-58
-12
603
909
705

378
18
1 041
4 641
142
88
3 842
1 189
1 687

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
21.3.8.1.0
21.3.8.1.1
21.3.8.3.1
21.3.8.3.2
21.3.8.4.
21.3.9.1.1

Gada plāns Grozījumi Precizētais
(EUR)
(EUR) plāns (EUR)
3 005 530

72 438

3 077 968

74 252
197449
-123197
0
123197
2 931 278
1 160 620

70
0
70
0
-70
72 368
27 269

74 322
197 449
-123 127
0
123 127
3 003 646
1 187 889

10 086

0

10 086

1 047 150

8 417

1 055 567

0

3 693

3 693

68 375

10 336

78 711

6 000

2 823

8 823

21 106

617

21 723

1 500

-327

1 173

5 763

725

6 488

640

188

828

0
0
18 106

541
256
-67

541
256
18 039

15

5

20

1 400

-81

1 319

750
250
71
100
3 500
2 614
2 811
142
10
6 000

319
9
0
71
-3 500
1 025
23
72
20
1 970

1 069
259
71
171
0
3 639
2 834
214
30
7 970

443

0

443

1 602 806

36 369

1 639 175

6 038

2 293

8 331

671

67

738

10 000

0

10 000

404 780
253 028

0
0

404 780
253 028

167 464

0

167 464

40 368
6 623

0
0

40 368
6 623

2 907

0

2 907

13 000

9 947

22 947

45 251

0

45 251

10 000

0

10 000

4 200

0

4 200

12 000

-256

11 744

409 459

-6 205

403 254

18 683

0

18 683

2 000

0

2 000

65 324

0

65 324

0

4 000

4 000

3 500

0

3 500

3 240

257

3 497

4 270

0

4 270

21.3.9.1.2
21.3.9.3.
21.3.9.4.3
21.3.9.4.4
21.3.9.4.5

120 000
149 746
5 000
38 000
9 000
3 150
10
750
2 000
400
650
3 000
400
100
14
200
4 229
769
2 600
1 350

26 266
8 797
528
-3 872
1 521
975
0
454
-336
166
-37
-16
825
-39
0
-200
3 291
180
557
81

146 266
158 543
5 528
34 128
10 521
4 125
10
1 204
1 664
566
613
2 984
1 225
61
14
0
7 520
949
3 157
1 431

48 593

-264

48 329

3 600

777

4 377

8 300
118

58
-66

8 358
52

1 300

554

1 854

205

167

372

2.pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr.1

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāna
grozījumi 2015. gadam euro

Dome
Būvvalde
Dome kopā:
Pirmsskola
“Brīnumzeme”
Vidusskola
Internātpamatskola
Mūzikas un mākslas
skola
Grāmatvedība
Izglītība kopā:
Sociālais dienests
Bāriņtiesa
Sociālās aprūpes
nodaļa
Soc. aprūpe kopā:
Labiekārtošanas
nodaļa
Ieguldījums
pamatkapitālā SIA
Cesvaines komunālie
pakalpojumi
Labiekārtošana
kopā:
Kultūras nams
Cesvaines bibliotēka
Kraukļu bibliotēka
Pašvaldības laikraksts
“Cesvaines Ziņas”
Bērnu un jauniešu
centrs
Pils
Pašvaldības aģentūra
“Cesvaines tūrisma
centrs”
Kultūra kopā:
Darba praktizēšanas
pasākumi pašvaldībā,
darba iemaņu
iegūšanai un
uzturēšanai
Nodarbinātības
pasākumi vasaras
brīvlaikā skolēniem
Mūžizglītības
programmavidusskolas
sadraudzības projekts
Klientu apkalpošanas
centra izveide
Projekti kopā:
Izdevumi kopā:
Līdzekļi
neparedzētiem
gadījumiem
Izdevumi pavisam
kopā:

Cesvaines Ziņas

2000
3000
4000
1000
Preces un
Subsīdijas Procentu
Atlīdzība pakalpodotācijas izdevumi
jumi

139189
0
139189

57 565
8602
66 167

600
0
600

330
0
330

5000
Pamatkapitāla
veidošana

6000
Sociālie
pabalsti

1 782
0
1 782

0
0
0
0

7000
Transferti

Izdevumi kopā

509 199975
0
8602
509 208 577

209520

35225

0

97

1194

635292
336925

215537
134921

350
0

1526
71

4954
47005

88176

13870

0

0

0

54576
1324489
52905
20563

9043
408596
27681
728

0
350
0
0

0
1694
0
0

0
53153
23668
0

94849

46707

0

0

560

168317

75116

0

0

24228

46771

47948

0

2336

7650

0

131

0

0

0

0

12313

0

46771

47948

0

2336

19963

67187
42464
16891

41679
9102
6033

915
0
0

393
0
0

10672
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3.pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr.1

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

Vides aizsardzības fonds
Autoceļu fonds
Zivju fonds
Speciālais budžets kopā

2568
3129
124
5821

Ieņēmumu plāns Izdevumu plāns
6941
117653
43
124637

7632
119878
34
127544

Grozījumi +/Ieņēmumi
Izdevumi
941
-936
0
-904
3
-130
944
-1970

Pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs”
2015. gada budžeta izpilde (euro)
Atlikums
01.01.2015.

Pašvaldības
finansējums

Pašu
ieņēmumi

Ieņēmumi
kopā

Izdevumi
atlīdzībai

Izdevumi par
precēm un
pakalpojumiem

Izdevumi
kopā

Atlikums
01.01.2016.

1215

11 000

20 180

33105

23 659

8464

32 123

273

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 15
Cesvainē 2015. gada 16. decembrī (sēdes protokols Nr. 14, 11. §)

Grozījumi Cesvaines novada domes 2014. gada 4. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 15 „Saistošie noteikumi par
līdzfinansējumu Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā”
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 2.¹ punktu
Izdarīt Cesvaines novada domes 2014. gada 4. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15
„Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā” šādus
grozījumus:
1. Noteikumu 3.1.3. apakšpunktā vārdus „kura ģimene ir trūcīga” aizstāt ar vārdiem
„kura ģimene (vecāki) ir trūcīga vai maznodrošināta”.
2. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā: „Ja skolā mācās četri un vairāk
bērni no vienas ģimenes, līdzfinansējumu maksā par diviem bērniem.”
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2015. gada 16. decembra saistošo noteikumu
Nr. 14 „Grozījumi Cesvaines novada domes 2014. gada 4. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 15 „Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā””

paskaidrojuma raksts

Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa pabalsta bārenim
un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (turpmāk –
dzīvokļa pabalsts bārenim), apmēra aprēķināšanas un
izmaksas kārtību, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu
saistīto izdevumu segšanas normatīvus.
2. Dzīvokļa pabalstu bārenim piešķir Cesvaines sociālais dienests (turpmāk – dienests). Dienests izskata personu pieprasījumus un pieņem lēmumu saskaņā ar šiem
noteikumiem.
3. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu bārenim, persona, kurai
tas pienākas saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmajā daļā norādīto,
iesniedz iesniegumu un īres (apsaimniekošanas) līgumu,
komunālo pakalpojumu līgumu un īres (apsaimniekošanas)
rēķinus dienestā.
4. Iesniegumu un citus dokumentus par pabalsta
piešķiršanu dienests izskata un viena mēneša laikā pieņem
lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.
5. Pabalstu izmaksā ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 25. datumam.
6. Dzīvokļa pabalsts bārenim tiek aprēķināts pēc
izdevumiem par īri (apsaimniekošanu), par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija
apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija,
patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas
nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie
nav ietverti īres maksā.
7. Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim tiek piešķirts,
nepārsniedzot izdevumus par telpu 30 m2 platībā, šādu ar
dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai:
7.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres
maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām
pārvaldīšanas darbībām) – 0,17 euro/m2 mēnesī;
7.2. izdevumiem par nepieciešamajām obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām – ne vairāk kā 0,20 euro/m2
mēnesī;
7.3. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, ja tie nav ietverti īres maksā
vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām
pārvaldīšanas darbībām, šādā apmērā:

7.3.1. siltumenerģijai karstā ūdens nodrošināšanai –
ne vairāk kā 3,00 euro mēnesī;
7.3.2. siltumenerģijai apkures nodrošināšanai – ne
vairāk kā 1,00 euro/m2 mēnesī apkures sezonā;
7.3.3. ūdensapgādei atbilstoši skaitītāju rādījumiem –
ne vairāk kā 4,00 euro mēnesī;
7.3.4. kanalizācijas pakalpojumiem – ne vairāk kā
4,00 euro mēnesī;
7.3.5. asenizācijas pakalpojumiem – ne vairāk kā
20,00 euro kalendārajā gadā;
7.3.6. dabasgāzei – ne vairāk kā 3,00 euro mēnesī –
vai sašķidrinātā gāzes balona iegādei – 28 euro gadā;
7.3.7. sadzīves atkritumu apsaimniekošanai – ne vairāk kā 2,00 euro mēnesī;
7.3.8. dzīvojamās telpas apkures nodrošināšanai ar
cieto kurināmo – ne vairāk kā 42,00 euro kalendārajā
gadā;
7.3.9. elektroenerģijai atbilstoši skaitītāja rādījumiem – līdz 50 kWh mēnesī, gadījumos, kad tiek
izmantots tikai elektriskais pavards – papildus 50 kWh
mēnesī.
7.4. Dzīvokļa pabalsta apmērs nedrīkst pārsniegt
faktiskos izdevumus un 60,00 euro mēnesī.
8. Dzīvokļa pabalsts bārenim tiek izmaksāts
reizi mēnesī pēc dokumentu iesniegšanas dienestā, dzīvokļa pabalstu pārskaitot pabalsta pieprasītāja
norādītajā kontā vai pakalpojumu sniedzējam pēc
pieprasītāja norādījuma.
9. Dzīvokļa pabalsts bārenim tiek pārskatīts
gadījumos, ja mainās faktiskie apstākļi, kas var ietekmēt
pabalsta saņemšanu, par to pabalsta pieprasītājs
nekavējoties paziņo dienestam.
10. Par pieņemto lēmumu dienests paziņo iesniedzējam rakstiski Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
11. Dienesta lēmumu par dzīvokļa pabalsta bārenim
piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt Cesvaines
novada domē. Cesvaines novada domes lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
12. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas
pašvaldības izdevumā „Cesvaines Ziņas”.
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2015. gada 16. decembra saistošo noteikumu Nr. 15
„Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”

paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums.

2. Īss projekta satura izklāsts.

Norādāmā informācija
2015. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi likumā „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums), kas nosaka pašvaldības
pienākumu pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā maksāt
dzīvokļa (mājokļa) pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis
bez vecāku gādības (turpmāk – bāreņi) un atrodas bērnu aprūpes iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bārenis sasniedzis pilngadību,
līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Dzīvokļa pabalstu, pamatojoties uz
bāreņa iesniegumu, maksā tā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu
par bērna ārpusģimenes aprūpi.
Ņemot vērā, ka likuma 25.² panta 5. punkts nosaka nepieciešamību noteikt
kārtību un normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai, saistošie noteikumi
nosaka pabalsta aprēķināšanas kārtību, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu
saistīto izdevumu apmaksāšanas normatīvus.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām.

Tā kā saistošo noteikumu izpildi nodrošinās dienests, nav nepieciešams
veidot jaunas darba vietas.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi paplašina atbrīvojamo personu loku,
kuras tiks atbrīvotas no līdzmaksājuma par izglītības ieguvi
Cesvaines novada pašvaldības dibinātajā profesionālās
ievirzes izglītības iestādē – Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolā, kā arī nosaka atbrīvojuma apmēru.

Projekta nepieciešamības
pamatojums

Atbrīvojums no līdzmaksājuma profesionālās ievirzes
izglītības iestādē nepieciešams, jo pašvaldībā ir bērni, kuri
vēlētos mācīties skolā, taču ģimenes ierobežoto līdzekļu
dēļ to nespēj darīt, īpaši daudzbērnu ģimenes.

Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu

Atbrīvojums no līdzmaksājuma skolas budžetu būtiski
neietekmē.

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.

V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 16
Cesvainē 2015. gada 16. decembrī (sēdes protokols Nr. 14, 17. §)

Par Cesvaines novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45. panta piekto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka Cesvaines novada domes saistošo noteikumu publicēšanas
vietu.
2. Cesvaines novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir pašvaldības
laikraksts „Cesvaines Ziņas”.
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2015. gada 16. decembra saistošo noteikumu Nr. 16
„Par Cesvaines novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”

paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums.

2. Īss
projekta
izklāsts.

2015. gada 6. novembrī spēkā stājās grozījumi likumā
„Par pašvaldībām”. Tie paredz, ka novada domes
saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” vai vietējā
laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem
saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu
publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta
saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

satura Saistošajos noteikumos noteikta Cesvaines novada domes
saistošo noteikumu publicēšanas vieta – pašvaldības
laikraksts „Cesvaines Ziņas”.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu.

Pašvaldības budžetu šis jautājums neskar.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

Nav attiecināms.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām.

Lai izpildītu saistošo noteikumu prasības, nav
nepieciešams veidot jaunas darba vietas.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

V. Špats, domes priekšsēdētājs



Norādāmā informācija

Cesvaines Ziņas

V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines Mūzikas un mākslas skola

Krievijas jauno talantu koncerts Cesvainē
Pagājušā gada nogalē Cesvainē
viesojās jaunie Krievijas mūziķi,
kurus
dēvē
par
jaunajiem
talantiem. Jaunieši ieradās Latvijā
uz tradicionālo festivālu „Jaunie
talanti”, kuru rīko apvienība
„Mūzika bez robežām”. Šajā
festivālā piedalījās arī grupa no
Čehijas, Polijas un Kazahijas.
Festivāla ietvaros dalībniekiem
parasti ir ieplānota ekskursija ar
koncertu pa Latviju. Šoreiz minētās
apvienības Latvijas filiāles vadītāja
Tatjana Koroļova izvēlējās Krievijas grupai ceļojumu uz Cesvaini.
Viss tika savlaicīgi saskaņots ar
domi un vidusskolu, tāpēc ar lielu

Ilgi atmiņā paliekošu iespaidu
atstāja tieši sirsnīgā attieksme gan
no izpildītāju, gan klausītāju puses.
Sevišķi aizkustinoši izskanēja viesu
dāvana mums Ziemassvētkos –
Raimonda Paula dziesma „Circenīša Ziemassvētki” visu dalībnieku
izpildījumā. Šo priekšnesumu speciāli Latvijas publikai bija aranžējis grupas ilggadējais vadītājs Sergeja Skrjabina Mūzikas koledžas
direktors un Gņesinu Maskavas
Mūzikas akadēmijas docents Oļegs
Gaponovs. Dziesma izskanēja arī
latviešu valodā. Šādi pasākumi
vēlreiz apliecina to, ka mūzikai nav
robežu.

un cik garšīgi un sirsnīgi cienā
savus ciemiņus. Jauki suvenīri
tika iegādāti mākslas salonā
„Divi torņi”. Ciemiņus burtiski
apbūra mūsu kultūras fenomens,
īpaši mazpilsētā. Kultūras nama
apmeklējums un pastaiga pa parku
izraisīja patīkamu iespaidu par to,
cik sakoptu vidi sev ir sagādājuši
mūsu iedzīvotāji.
Cesvaines vidusskolas apmeklējums un direktora Didža Bauņa
stāstījums ciemiņos atstāja ļoti
spēcīgu pozitīvu iespaidu. Pilī
pavadītais vakars pēc koncerta
ļāva viesiem romantiskā gaisotnē
pārrunāt iespaidus. Atvadoties

dalībnieki lūdza vēlreiz sirsnīgi
pateikties visiem, kuri sagādāja
viņiem šo jauko piedzīvojumu.
Iepriecina tas, cik sirsnīgi un
aizkustinoši mēs varam sadarboties
un saprasties ar citu tautu cilvēkiem,
īpaši, ja tas notiek mūzikas valodā.
Vēlos izteikt arī savu pateicību
Cesvaines domes priekšsēdētājam
Vilnim Špatam, vidusskolas direktoram Didzim Baunim, Aināram
Melbārdim, Eināram Bernovskim,
vidusskolas darbiniekiem, Anitai
Greidiņai par operatīvo darbību,
gatavojoties koncertam. Savu produkciju visiem mūsu ciemiņiem
laipni sagādāja AS „Cesvaines
piens”. Sirsnīgi pateicos valdes
priekšsēdētājai Dzintrai Simsonei
un viņas talantīgajai komandai.
Pateicība arī visiem klausītājiem,
kuri sagādāja mūsu viesiem iespēju
tik sirsnīgi un talantīgi sevi izpaust.
Inta Stiene,
Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolas direktore,
Egitas Kalniņas foto

Atskaņojot Raimonda Paula „Circenīša Ziemassvētkus”
prieku gaidījām šo notikumu kā
muzikālu Ziemassvētu ieskaņu,
kas ir veltīta visiem novada iedzīvotājiem. Tika aicināti arī
kaimiņnovadu interesenti.
Vidusskolas zāle bija klausītāju
pilna. Tas apliecina, ka laba akadēmiskā mūzika izcilu izpildītāju
sniegumā joprojām ir nepieciešama
un iecienīta. Ļoti patīkami, ka vēl
ilgi pēc koncerta varēja uzklausīt
daudzu klausītāju pozitīvās atsauksmes par gūto emocionālo
pārdzīvojumu, kuru sniedza šie
jaunie cilvēki.
Dzirdējām gan krievu komponistu, gan citu tautu komponistu
mūziku flautas, vijoles, akordeona,
klavieru un vokālajā izpildījumā.

Ciemiņus uzrunāja domes priekšsēdētājs Vilnis Špats, pasniedza
mūsu novada suvenīrus un izteica
vēlmi arī turpnāk šādi sadarboties.
Arī ciemiņi izteica sirsnīgu pateicību par visu, ko baudīja Cesvainē.
O. Gaponovs vadīja klavierspēles
meistarklasi un dalījās savā pieredzē
ar klavierspēles skolotājiem un
audzēkņiem. Ieguvām vēl vienu
profesionālu skatījumu uz Pētera
Čaikovska mūzikas izpildījumu.
Patīkami, ka jaunajiem izpildītājiem izdevās arī jauki pavadīt
laiku Cesvainē. Pusdienas pie
uzņēmējas Anitas Greidiņas un
viņas cienasti pēc koncerta izraisīja
lielu ciemiņu izbrīnu par to, cik
labi dzīvo mūsu cilvēki laukos

Sirsnīgs sveiciens svētkos
Turpinot iepriekšējo gadu tradīciju, 2015. gada nogalē domes
priekšsēdētājs Vilnis Špats kopā
ar sociālā dienesta vadītāju
Dainu Markevicu viesojās pie

Cesvaines novada iedzīvotājiem,
kuriem ir 90 un vairāk gadu.
Ar laba vēlējumiem un sociālā
dienesta sagādātajām dāvaniņām
Ziemassvētkos
un
Jaungadā

tika sveikti: Herta Baltā, Gaida
Meistere, Marija Račko, Marija
Tuskova, Vilis Rudzītis, Vincentīna
Šķēle, Antonija Trimalniece, Asma
Greidiņa, Jānis Markēvics, Anna

Vilnis Špats un Daina Markevica viesojas pansionātā

Cesvaines Ziņas

Aveniņa, Aleksandra Ignatjeva,
Austra Pikuma, Ārija Vīksna,
Ausma Kangere un Ausma
Zommere, bet pa pastu apsveikumu
saņēma Zelma Kažoka. Prieks
par tradicionālajiem gadumijas
saldumiem,
sociālā
dienesta
darbinieču pašadītajām vilnas
zeķēm, sirsnīgiem vēlējumiem un
iespēju aprunāties. Ciemošanās
katrā mājā izvērtās kā mazas
viesības, jo visur tikām ļoti
viesmīlīgi sagaidīti.
Arī Cesvaines sociālās aprūpes
nodaļas iedzīvotāji tika iepriecināti
ar dāvaniņām. Kā jau tradicionāli
šajos svētkos nākas, tika skaitīti arī
Ziemassvētku dzejoļi un skandēti
abpusēji laimes vēlējumi.
Lai Cesvaines novada sirmgalvjiem stipra veselība un
dzīvesprieks!
Egita Kalniņa, redaktore,
autores foto

Par atbalstu
elektrības
maksājumiem
personām ar
1. grupas
invaliditāti un
ģimenēm ar
bērniem
invalīdiem
Ar 2016. gada 1. janvāri atbalstu
norēķiniem par elektrību varēs
saņemt arī cilvēki ar 1. grupas
invaliditāti un ģimenes ar bērniem
invalīdiem. Tāpat kā trūcīgas un
maznodrošinātas personas, arī šie
cilvēki par pirmajām 100 mēnesī
izlietotajām kilovatstundām varēs
maksāt mazāk.
Svarīgi atcerēties!
Atšķirībā no trūcīgām un
maznodrošinātām personām cilvēkiem ar 1. grupas invaliditāti un
ģimenēm ar bērniem invalīdiem
atbalstam ir jāpiesakās, aizpildot
pieteikumu.
Pieteikties atbalstam var ar
2016. gada
1. janvāri
portālā
elektrum.lv vai klātienē jebkurā no
„Latvenergo” klientu apkalpošanas
centriem „Elektrum”.
1. grupas invalīda vietā pieteikumu var iesniegt arī pilnvarots
asistents vai tuvi radinieki.
Lai iesniegtu pieteikumu elektroniski, nav nepieciešami nekādi
papildu dokumenti.
Piesakoties klātienē, vajadzēs
uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un bērna personas
apliecību (ja tiek kārtots atbalsts
ģimenei ar bērnu invalīdu).
Pieteikums tiks izskatīts dažu
minūšu laikā, tādēļ jau dažas
minūtes pēc pieteikšanās klients
saņems informāciju, ka pieteikums
ir izskatīts un atbalsts ir piešķirts.
Atbilstīgi likumam dažādi atbalsta veidi nesummējas: tas nozīmē,
ka trūcīga persona ar 1. grupas
invaliditāti var saņemt atbalstu tikai par 100 kWh mēnesī.
Atbalsts tiek piešķirts no tā
mēneša, kad ir aizpildīts pieteikums, līdz 2016. gada beigām.
Pēc atbalsta piešķiršanas pieteicējs saņems detalizētu informāciju
par norēķinu kārtību savā e-pastā
vai pa pastu.
Sīkāka informācija par atbalstu ir
pieejama portālā elektrum.lv.
Papildu jautājumus par atbalstu
cilvēki ar 1. grupas invaliditāti un
ģimenes ar bērniem invalīdiem var
uzdot, rakstot e-pastu uz klientu.
serviss@elektrum.lv vai zvanot uz
bezmaksas tālruni 80 200 400.
Tāpat kā iepriekš, jūsu pašvaldības sociālo dienestu darbinieki ar
jautājumiem par atbalstu elektrības
maksājumiem var vērsties pie mums
uz tālruni 67723552 vai pa e-pastu,
rakstot uz atbalsts.elektribai@
latvenergo.lv.
Cieņā –
jūsu „Latvenergo”



IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
Cesvaines
vidusskolas
Cesvaines vidusskolas skolēni, kas
vecāku padome
2015./2016.m. g. 1. semestrī ir mācījušies labi un teicami
informē
Regmārs
Dadzis, Krasta, Polīna Rutka-Eglīte, Haralds Pauere, Liene Bērziņa, Marta Tipai- Sabīne Graudiņa;
4. klasē:

Cesvaines vidusskolas vecāku
padomes priekšsēdētāja Marina
Zute un padomes pārstāve Aija
Turka janvāra vidū uz tikšanos
bija aicinājušas skolas direktoru
Didzi Bauni, lai apspriestu skolas
sporta zāles stāvokli. Tikšanās
reizē klāt bija arī Cesvaines
internātpamatskolas
direktore
Anita Kanča un sporta skolotāja
Inguna Luca.
Jau iepriekš rakstījām, ka
vecāku padome Izglītības un
zinātnes ministrijai ir nosūtījusi
iesniegumu
par
atbalsta
sniegšanu Cesvaines vidusskolas
jaunas sporta zāles būvniecībai.
Iesnieguma pielikumā bija arī
skolas audzēkņu vecāku paraksti
(kopskaitā 413) kā apliecinājums
šā jautājuma (prasības) atbalstam.
Ir saņemta ministres Mārītes
Seiles atbilde, kurā viņa novērtē
vecāku padomes iniciatīvu un
informē
par
iespējamajiem
atbalsta risinājumiem (sīkāk par
vēstules saturu interesentiem ir
iespēja jautāt M. Zutei).
Aija
Turka
stāsta,
ka
iepriekšējā gada decembrī kopā
ar pašvaldības un skolas vadību ir
piedalījusies pieredzes apmaiņas
braucienā uz Krustpils novada
Variešiem, kur bērni šo mācību
gadu uzsākuši jaunā sporta zālē.
Vizītes laikā bija iespēja uzzināt,
kā maza pašvaldība ir spējusi
tikt pie brīnišķīgām, jaunām
telpām sportam skolēniem un
pagasta iedzīvotājiem. Viņa
arī informē, ka ir uzrakstīts
vecāku padomes iesniegums gan
skolai, gan pašvaldībai, paužot
vecāku
neapmierinātību
ar
sportam nepiemērotajām telpām
un
aicinājumu
pašvaldībai
aktīvi risināt šo jautājumu, kā
arī regulāri informēt skolas
padomi par procesa virzību.
Šobrīd vecāki ir gatavi pieciest
pašreizējo stāvokli un cer, ka
pēc pāris gadiem viņu bērni jau
sportos jaunās, modernās telpās.
Lai uzlabotu ikdienas darbu
jau šodien, skolotāja Inguna
Luca aicināja bērnu un jauniešu
vecākus būt saprotošiem un
aukstajos
ziemas
mēnešos
pievērst lielāku vērību audzēkņu
apģērbam – lai tas būtu atbilstošs
laikapstākļiem un piemērots
sportošanai sporta zālē. Tāpat
skolotāja rosināja pievērsties
vairāk ziemas sporta veidiem,
jo tiek plānotas sporta stundas
arī laukā, svaigā gaisā, veicinot
audzēkņu interesi, piemēram, par
slēpošanu.
Skolas direktors Didzis Baunis
uzsvēra, ka jauna sporta zāle
ir ļoti vajadzīga gan skolas
audzēkņiem,
gan
pārējiem
Cesvaines novada iedzīvotājiem
un ar vecāku padomes aktīvu
līdzdalību, iespējams, varētu
ātrāk sasniegt vēlamo.
Egita Kalniņa,
avīzes redaktore



Markuss
Isačenko,
Patrīcija
Kupča, Rebeka Anna Mālkalne,
Marta Kristiāna Prokiraite, Linards
Purens, Sindija Rapša, Samanta
Terēze Rumpīte, Katrīna Stikāne,
Laura Šteinberga;
5. klasē:
Patrīcija
Auzāne,
Karlīna Kvēpa, Ingars Haritonovs,
Aigars Šivcāns, Līva Vībote, Una
Šteinberga, Sabīne Šahno, Sandra
Tralle, Matīss Rubenis, Meldra

Priedītis;
6.a klasē: Jānis Šņucītis, Kristijans
Jānis
Sipāns,
Madara
Adamkoviča, Mareks Prokiraitis,
Inese Zladeja, Enija Butreho,
Kristaps Kvēps;
6.b klasē: Sabīne Cimuška, Aiga
Šteinberga, Viesturs Akmentiņš,
Andželika Korneta, Annija Rīnāse,
Dāvis Ceļmals;
7. klasē: Vīgants Vasilišins, Paula

ne, Oskars Kalve, Krista Ruicēna;
8.a klasē: Dita Rūta Ceriņa, Dārta
Greidiņa, Emīls Jekimovs, Kristaps
Korņejevs, Rigonda Smoroģina,
Agrita Vasiļevska;
9.a klasē: Marisa Andževa, Laura
Krūmiņa;
9.b klasē: Māra Elizabete Bandeniece,
Markuss
Mačukāns,
Sindija Mihejenko, Eva Ūbele,
Felicita Elīza Kaluga, Jānis Driķis,

Daļa no 5.–12. klases labiniekiem

10. klasē: Zane Bodniece, Anete
Cielava, Natālija Šņucīte, Egita
Lepeškina, Monika Puzule;
11. klasē: Monta Vereba, Elisa
Andževa, Ēriks Graudiņš;
12. klasē: Reinis Alksnis, Edgars
Beļkevičs, Reinis Kalniņš, Evija
Kalve, Alise Ozoliņa.
Ziņas apkopoja Cesvaines
vidusskolas direktora vietniece
izglītības jomā Velta Kalniņa

Sarmas Kurmes foto

Skolas formas Cesvaines vidusskolā

Kā jau daudzi cesvainieši būs
pamanījuši, arī Cesvaines vidusskolā ir ienākušas skolas formas.
Sākotnēji bija iecerēts, ka ar
2015. gada 1. septembri jauno skolas tradīciju pirmklasnieki uzsāks,
ģērbti zaļas krāsas trikotāžas vestēs
ar izšūtu Cesvaines ģerboni. Šobrīd
viņiem jau ir pievienojusies 3. klase
un daži 6. klases skolēni. Viņi savā
ikdienas skolas dzīvē vislabprātāk
lieto vienādas krāsas polo kreklus,
uz kuriem arī kā vienojošs simbols
ir izšūts Cesvaines ģerbonis.
Uz jautājumu, kāpēc ir izvēlētas

skolēnu
formas,
Cesvaines
vidusskolas padome izsmeļoši
atbild:
● uzlabojas drošība, jo ir pamanāmi skolai nepiederoši jaunieši,
kuri ienāk skolā;
● forma izlīdzina sociālo statusu
un veicina vienotības izjūtu ar klasi
un skolu;
● skolas forma gan disciplinē, gan
nodrošina akurātu izskatu.
Arī vecāku padomes priekšsēdētājas Marinas Zutes dēls ir
atzinis, ka vienota klases forma viņā
rada drošības izjūtu, jo, aizbraucot,

Pirmklasnieki zaļas krāsas vestēs un zaļas krāsas polo kreklos

Cesvaines Ziņas

piemēram, uz kādu pasākumu citā
skolā, viņam ir vieglāk pamanīt
savus klasesbiedrus. Protams,
vecāku vidū domas dalās – gan par
apģērba kvalitāti, gan par tā cenu.
Tāpēc Marina Zute aicina visus
bērnu vecākus izteikt savu viedokli,
jo, tikai kopīgi diskutējot, ir
iespējams nonākt pie rezultāta, kas
apmierinātu lielāko daļu vecāku,
un sasniegt labāko mūsu novada
bērniem.
Egitas Kalniņas
teksts un foto

6. klase tumši sarkanos polo
kreklos

3. klase zaļas krāsas polo kreklos

Atskats uz 2015. gadu tūrismā
Jaunais gads ir sācies, un arī
ziema šogad ir atnākusi līdz mums
ar vaigos un degunā kniebjošu salu
un baltiem, apsnigušiem kokiem.
Tūrismā šis ir laiks, lai atskatītos uz
vasaras sezonu un aktīvi gatavotos
nākamajai.
Lai gan tūrismā ziema parasti ir
klusāks laiks, mums ir prieks, ka ir
skolas, kas klases eglītes pasākumu
vēlas svinēt citādā gaisotnē.
2015. gada decembrī pils dāvanu
darbnīcā viesojās mazie Madonas
un Ļaudonas skolēni, kuriem
bija iespēja pašiem savām rokām
izgatavot Ziemassvētku dāvanas
saviem tuvākajiem.
2015. gads tūrismā ir bijis darbīgs
un piepildīts, varbūt nav izdevies
izdarīt visu, kā sākotnēji tika iecerēts, bet paveikts ir daudz. Šogad
beidzot ir iznākusi brošūra par
Cesvaines pili, kas šobrīd ir plašākais apkopotais materiāls, kurā
var gan atrast informāciju par
Vulfu dzimtu un pils vēsturi, gan
iepazīt pils telpu arhitektoniskās
izpētes materiālus. Par sadarbību
brošūras tapšanā liels paldies muzeja speciālistei Daigai Matrozei
un Mārai Evardsonei, kā arī
Rūdolfam Evardsonam, kas ir
mūslaiku fotogrāfiju autors! Līdz
šim apmeklētāji bieži jautāja,
vai ir iespējams iegādāties šādu
brošūru, nu mēs droši varam teikt:
jā, ir iespējams. Pašlaik gan vēl
tā augsto izmaksu dēļ ir pieejama
tikai latviešu valodā, bet nākotnē ir
plānoti izdevumi arī krievu un angļu
valodā.
Diemžēl 2015. gadā nepiedalījāmies lielākajā tūrisma izstādē
„Balttour 2015”, tāpēc ka ar savu
stendu nepiedalījās arī Vidzemes
Tūrisma asociācija. Dalība izstādēs
ir būtiska mārketinga aktivitāšu
nodrošināšanai, tā ir arī lieliska
iespēja uzrunāt profesionāļus un
interesentus, atvilināt cilvēkus pie

sevis. Šogad noteikti meklēsim
iespēju piedalīties izstādē, jo mums
ir, ko piedāvāt apmeklētājiem.
Kā jau pēdējos gados ir ierasts,
saglabājas tendence apmeklētāju
skaitam pilī katru gadu palielināties, 2015. gadā esam pietuvojušies
14 tūkstošiem apmeklētāju gadā, tas
ir aptuveni par 800 apmeklētājiem
vairāk nekā 2014. gadā. Visvairāk
ārzemju viesu pērn bija no Krievijas, Igaunijas un Vācijas, ceturtajā
vietā atstājot Lietuvu. Bet ieradās
apmeklētāji arī no tādām tālām
zemēm kā Austrālija, Jaunzēlande,
ASV un Kanāda, viens viesis pat no
tālās Mozambikas.
Protams, ir jārēķinās ar to, ka
ziemas periods ir klusāks, pilī notiek
mazāk aktivitāšu. Turpretim pārējie
gadalaiki ir aktīvi, apmeklētāji
plūst katru dienu, un ir svarīgi, lai
mēs esam gatavi viņus uzņemt:
ģimenes ar bērniem, tūristu grupas,
skolēnu grupas, kāzu ekskursijas;
katram ir vajadzīgs savs stāsts,

tāpēc liela atbildība gulstas uz
gidu pleciem. Domājot par nākamo
sezonu, vēlamies sadarboties ar
cesvainiešiem, īpaši jauniešiem,
kurus interesē Cesvaines un
pils vēsture. Jau februāra beigās
uzsāksim jauno gidu apmācību,
piedāvājot labākajiem iespēju
vasaras sezonā strādāt tūrisma
centrā par gidu. Sīkāka informācija
par gidu apmācību tiks publicēta
februāra avīzes numurā.
Šogad esam veikuši nelielas
izmaiņas darba laikā, nosakot, ka
pirmdienās pils individuālajiem
apmeklētājiem ir slēgta. Iepriekš
pieteiktajām grupām ekskursijas
nodrošinām joprojām. Izmaiņas
darba laikā tika veiktas tāpēc, ka
pirmdienās, pēc statistikas datiem,
ir vismazāk apmeklētāju, savukārt
sestdienās un svētdienās – visvairāk.
Šajās dienās tad arī pils ir atvērta
līdz plkst. 19.00, darbdienās – līdz
plkst. 18.00. Turklāt pieteiktās
grupu ekskursijas nodrošinām arī
ārpus noteiktā pils darba laika,
ir bijuši gadījumi, kad
ekskursijas jāvada pat vēlās
vakara stundās. Cenšamies,
lai visi interesenti un viesi
aizbrauktu apmierināti ar
Cesvainē gūtajiem iespaidiem
un atgrieztos šeit vēl.
Domājot par nākotni, šogad
plānojam izveidot audiogidu
pa Cesvaini, lai viesi iepazīst
ne tikai pili, bet arī tās apkārtni,
senās muižas ēkas, pils parku,
luterāņu baznīcu. Vēlamies,
lai tūrists šeit var pavadīt visu
dienu, reizē ar to izmantojot
Cesvaines uzņēmēju pakalpojumus – ēdināšanu, naktsmītnes, veikalus. Līdz šim ir
izveidojusies laba sadarbība
ar vietējiem uzņēmējiem,
Mazie pils viesi kopā ar Ilzi Āboliņu
cenšamies viņus dažādi
dāvanu darbnīcā gatavo
reklamēt un popularizēt.
Ziemassvētku dāvanas
Liels paldies tiem, kuri aktīvi

darbojas tūrismā: brīvdienu mājām
„Pie sievasmātes” un „Granti”,
hotelim „Grašu pils”, jātnieku sporta
klubam „Pakavi”, amatniecības
un mākslas salonam „Divi torņi”,
kempingam „Rozītes”, kā arī
krodziņam „Kuilis”, kas jebkurā
laikā ir gatavs paēdināt viesus!
Sadarbībā ar Cesvaines dzimtsarakstu nodaļu pagājušajā gadā
pilī ir notikušas četras laulību
ceremonijas, arī šogad interese par
iespēju salaulāties Cesvaines pilī ir
liela, jo šeit ir īpaša aura. Diemžēl
apkures trūkuma dēļ ziemas
perioda aukstajā laikā laulību norisi
nodrošināt ir grūti.
Šogad Cesvaines tūrisma karte
ir iznākusi arī igauņu, franču un
vācu valodā, vēlamies uzrunāt pēc
iespējas plašāku auditoriju, tāpēc
jau februārī kartes igauņu valodā
ceļos uz tūrisma izstādi Tallinā
„Tourest”.
Pirms neilga laika avīzē publicējām aicinājumu cesvainiešiem
dalīties ar informāciju par objektiem audiogidam un savām
idejām par tūrisma attīstību. Liels
paldies visiem, kuri atsaucās, īpaši
Inārai Muižniecei par vērtīgajiem
ierosinājumiem! Noteikti ar tiem
rēķināsimies, plānojot turpmāko attīstību. Joprojām esam atvērti ideju un priekšlikumu uzklausīšanai,
kas nestu labumu tūrisma attīstībai
Cesvainē.
Horoskops sola, ka 2016. gadā
var sagaidīt visu, arī dažādus likteņa
pārsteigumus, tostarp dažādas izdevības. Gribētos novēlēt visiem
mums, lai šogad sagaidītu tikai
pozitīvas pārmaiņas, vispirms jau
attiecībā uz pili, jo tā ir mūsu mazās brīnišķīgās Cesvaines sirds.
Diāna Glaudāne,
p/a „Cesvaines tūrisma centrs”
direktore,
autores foto

Pasaules sniega diena 2016 Konkurss „Pagasta bibliotekārs –
Jau piekto reizi Latvijā notiek
Pasaules sniega diena. Tas ir
Starptautiskās Slēpošanas federācijas ikgadējs sniega festivāls,
kas dod bērniem un viņu vecākiem
iespēju iepazīt un arī izmēģināt
visdažādākās aktivitātes uz sniega. Pasaules sniega diena tiek
organizēta daudzās vietās Latvijā
janvāra trešajā svētdienā.
Arī Cesvaines puiši šajā dienā,
17. janvārī, bija sastopami slidojot.

Kāds ir dzirdējis par Pasaules sniega dienu, kāds šodien par to
uzzināja. Arvīdam un Artūram no
3.b klases patīk slidot, bet Robertam visvairāk patīk hokejs. Emīlam
no 5.a klases arī patīk ziemas sporta
veidi. Sandis no 9. klases šodien
slido, bet skolas sporta stundās
arī slēpošot. Galvenais – kopā
sportojot, ir jautri.
Egita Kalniņa, autores foto

gaismas nesējs“

Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrība izsludina konkursu „Pagasta bibliotekārs –
gaismas nesējs” un aicina pieteikt
aktīvus, radošus un izcilus lauku
bibliotekārus. Konkurss norisināsies 9. reizi. Tā ir lasītāju balva un
atzinība saviem bibliotekāriem.
Ik gadu tiek apbalvoti pieci
bibliotekāri – viens no katra Latvijas reģiona: Kurzemes, Latgales,
Vidzemes, Zemgales un Rīgas.
„Pagasta bibliotekārs – gaismas
nesējs” ir iespēja atrast un
izcelt pašaizliedzīgus, darbīgus,
iedvesmojošus mūsu mazo gaismas piļu darbiniekus. Pateicoties
konkursam, visa Latvija var uzzināt
par aktīviem cilvēkiem pagastos,
kuri palīdz uzlabot līdzcilvēku
ikdienas dzīvi.

Sandis, Arvīds, Roberts, Artūrs, Rihards, Emīls, Ričards, Matīss
uz ledus Cesvainē

Šogad biedrība aicina lasītājus
vēstulēs pastāstīt par saviem
bibliotekāriem, kuri ir entuziasma un
radošuma pilni, rūpējas par saviem
lasītājiem, sagaida tos ar smaidu,
ir izveidojuši savu bibliotēku par
vietējo gaismas pili, organizē
pasākumus un apmācību, veido
pievilcīgu un mājīgu bibliotēkas
vidi.
Pieteikuma vēstules un fotogrāfijas, kas stāsta par bibliotekāra
aktivitātēm, biedrība gaidīs līdz
1. martam pa pastu (Mūkusalas
iela 3, Rīga, LV-1048) vai e-pastā
gaisma@gaisma.lv.

Cesvaines
bibliotēka
gadumijā
Pagājušais gads ir iepriecinājis ar
to, ka bibliotēkas lietotāju skaits,
salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,
ir pat nedaudz pieaudzis, sasniedzot
1045. Pašreizējais grāmatu un
seriālizdevumu fonds ir papildināts
ar 628 jaunām grāmatām un vairāk
nekā 700 žurnāliem, lai ikviens
lasītgribētājs varētu atrast sev kaut
ko piemērotu.
Tika domāts par jaunās paaudzes
ieinteresēšanu burtu pasaulē, kādam
grāmatu varonim katru mēnesi
dodoties uz skolu un arī pirmskolu,
tuvāk iepazīstinot bērnus ar grāmatām. Norisinājās tradicionālais
lasītveicināšanas pasākums „Burtu
spēles”. Spilgtā atmiņā ir palikusi
pavasarī norisinājusies tikšanās
ar tagadējo aizsardzības ministru
Raimondu
Bergmani,
skolas
pasākumi ar bērnu un jauniešu
grāmatu autorēm Lindu Šmiti un
Ilutu Plotņikovu, arī dzejnieka Raiņa jubilejas pasākums 1.–4. klašu
skolēniem kultūras namā. Vasarā
nepilnas divas nedēļas bibliotēkas
durvis bija slēgtas, jo pirmo reizi
elektroniskajā sistēmā „Alise”
tika veikta grāmatu fonda (gandrīz
20 tūkstošu) inventarizācija.
Kopš 2015. gada nogales bibliotēkas lasītavā aizvien vēl var
aplūkot Ivetas Lukstiņas sutaša
tehnikā veidotu rotu izstādi. Tepat,
lasītavā, apmeklētājus sagaida jauni,
ērti lietojami žurnālu un laikrakstu
plaukti. Bibliotēkā papildus citiem
kopēšanas, skenēšanas, printēšanas
pakalpojumiem ir pieejamas arī
krāsainas A3 formāta kopijas un
izdrukas.
Arī šajā gadā iegādāsimies
jaunās grāmatas. Kā katru gadu,
ir abonēti laikraksti un žurnāli,
iepriekšējo sarakstu vēl papildinot
ar izdevumiem „Ko Ārsti Tev
Nestāsta”, „Citāda Pasaule”, „Pie
Galda!”. Martā un aprīlī pie mums
ir solījušās viesoties rakstnieces
Inga Ābele un Nora Ikstena, arī
daudzu bērnu grāmatu autors Juris
Zvirgzdiņš.
Priecāsimies redzēt savus pastāvīgos bibliotēkas apmeklētājus un
gaidīsim arī tos, kuri šeit vēl nav
bijuši.
Veiksmīgu un veselīgu šo gadu
vēlot –
Vēsma Nora,
bibliotēkas vadītāja,
autores foto

Vairāk informācijas
LNB Atbalsta biedrība
67843767
gaisma@gaisma.lv

Žurnālu plaukti
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Paziņojums
par izsoli
Cesvaines novada dome 2016. gada 26. februārī mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod nekustamo
īpašumu „Dūjas”, kas atrodas Cesvaines pagastā Cesvaines novadā un
sastāv no 0,8076 ha zemesgabala ar
kadastra apzīmējumu 7027 010 0096.
Izsoles nosacītā cena – 1500 EUR.
Dalības maksa – 20 EUR, un nodrošinājuma nauda 10 % apmērā no izsoles sākumcenas līdz izsoles sākumam
ir iemaksājama AS „SEB banka”
Cesvaines novada domes kontā
Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var mājaslapā www.cesvaine.lv vai
Cesvaines novada domē pirmdienās,
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 9.00
līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00,
tālrunis – 64852022, 28382616.
Samaksa par izsoles objektu – divu
nedēļu laikā no izsoles dienas.
Pieteikumu reģistrācija izsolei –
domē līdz 2016. gada 26. februārim
plkst. 11.00. Izsole notiks 2016. gada
26. februārī plkst. 11.00 domes zālē
Pils ielā 1A Cesvainē.
***
Cesvaines novada dome 2016. gada 26. februārī mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod dzīvokļa
īpašumu Nr. 6, kas sastāv no
vienistabas dzīvokļa 31,7 m2 platībā
un 317/3199 domājamajām daļām
no dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu
7007 001 0045 001,
317/3199
domājamajām
daļām
no būves ar kadastra apzīmējumu
7007 001 0045 002, 317/3199 domājamajām daļām no būves ar kadastra
apzīmējumu
7007 001 0045 003,
317/3199
domājamajām
daļām
no zemes ar kadastra apzīmējumu
7007 001 0045 un kura adrese ir
Rīgas iela 14–6, Cesvaine, Cesvaines
novads.
Izsoles nosacītā cena – 1300 EUR.
Dalības maksa – 20 EUR, un nodrošinājuma nauda 10 % apmērā no izsoles sākumcenas līdz izsoles sākumam
ir iemaksājama AS „SEB banka”
Cesvaines novada domes kontā
Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var mājaslapā www.cesvaine.lv vai
Cesvaines novada domē pirmdienās,
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 9.00
līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00,
tālrunis – 64852022, 28382616.
Samaksa par izsoles objektu – divu
nedēļu laikā no izsoles dienas.
Pieteikumu reģistrācija izsolei –
domē līdz 2016. gada 26. februārim
plkst. 11.30. Izsole notiks 2016. gada
26. februārī plkst. 11.30 domes zālē
Pils ielā 1A Cesvainē.

Paldies visiem, kas Ziemassvētkos un
Jaungadā sveica Cesvaines pašvaldību
un tās iedzīvotājus!
Latvijas
Valsts
prezidents
Raimonds
Vējonis,
Latvijas
Republikas Ministru prezidente
Laimdota Straujuma, Saeimas
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece,
vides aizsardzības un reģionālās
attīstības
ministrs
Kaspars
Gerhards, aizsardzības ministrs
Raimonds Bergmanis, finanšu
ministrs Jānis Reirs, Finanšu
ministrijas Pašvaldību finansiālās
darbības uzraudzības un finansēšanas departaments, Saeimas
Tautsaimniecības, agrārās, vides
un reģionālās politikas komisija,
partija „No sirds Latvijai”,
Tiesībsarga birojs, Baltkrievijas
Republikas Ģenerālkonsulāts;
Latvijas Pašvaldību savienība,
Latvijas novadu domes: Aizkraukle, Aknīste, Aloja, Auce,
Ādaži, Baldone, Daugavpils,
Dobele, Ērgļi, Gulbene, Grobiņa,
Inčukalns, Jaunpils, Jēkabpils,
Kandava, Krimulda, Krustpils,
Ķekava, Līvāni, Lubāna, Mālpils,
Mārupe, Naukšēni, Olaine, Pāvilosta, Pļaviņas, Preiļi, Priekule,
Rauna, Roja, Rundāle, Saldus,
Skrunda, Smiltene, Talsi, Valka,
Ventspils, Viesīte; Aronas pagasta
pārvalde, Ošupes pagasta pārvalde,
Merjamā
pašvaldība,
Vaije,
Lagardella pie Lezas;
Cesvaines evaņģēliski luteriskā
draudze, Cesvaines novada bāriņtiesa, Cesvaines bibliotēka,
Cesvaines pansionāts, Cesvaines
pasta nodaļa, Cesvaines pirmskola
„Brīnumzeme”, Cesvaines Mūzikas un mākslas skola, Cesvaines
tūrisma centrs, Cesvaines vidusskola, AS „Cesvaines piens”,
Kraukļu
bibliotēka,
biedrība
„Mārtiņroze”, folkloras kopa
„Krauklēnieši”;
Valsts ieņēmumu dienests,
Centrālā vēlēšanu komisija, Sabiedrisko pakalpojumu regulē-

šanas komisija, Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Slēpošanas
savienība, Latvijas Biznesa savienība, Latvijas Nacionālais
kultūras centrs, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas
Pensionāru
federācija,
Latvijas Skolu sporta federācija,
Latvijas
Lakrosa
federācija,
Latvijas Tautas sporta asociācija,
VAS „Latvijas valsts ceļi”, Lauku
atbalsta dienests, Viduslatvijas
reģionālā lauksaimniecības pārvalde, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Nacionālā veselības dienesta Vidzemes
nodaļa, Nodarbinātības valsts
aģentūras Madonas filiāle, Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras
Madonas reģionālā nodaļa, Valsts
probācijas dienests, Valsts policija,
Valsts zemes dienests, Latvijas
attīstības
finanšu
institūcija
„Altum”, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Sabiedrības integrācijas fonds,
fonds „Sibīrijas bērni”, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūra, Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra, Kultūras
informācijas sistēmu centrs, Dabas
aizsardzības pārvalde, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas Vidzemes reģionālā
nodaļa, LU pūtēju orķestris,
Vidzemes tūrisma un transporta
aģentūra „Balt-Go”, Vidzemes
plānošanas reģions, Alūksnes ceļu
rajona kolektīvs, Malnavas koledža, Madonas novadpētniecības
un mākslas muzejs, Madonas
novada bibliotēka, laikraksts
„Stars”, Madonas konsultāciju
birojs, Gulbenes novada pašvaldības aģentūra „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”, Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta

„Tīrai Latvijai” –
makulatūras
vākšanas konkurss
Cesvaines vidusskolā makulatūru vari nodot līdz 2016. gada
14. martam.
Piesakies pie skolas sarga un nodod zīmēšanas papīru, grāmatas,
avīzes, žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kā arī
salocītu kartona iepakojumu!
„Zaļā josta” organizē makulatūras vākšanas konkursu, 2015./2016.
mācību gada ietvaros vācot makulatūru un Latvijas izglītības
iestādēm savstarpēji sacenšoties
par savākto makulatūras apjomu.

Uģis Fjodorovs,
Cesvaines novada domes
izpilddirektors
Nr. 1 (270) 2016. gada 20. janvārī
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 500 eks.
Redaktore – Egita Kalniņa,
tālr. 64852030,
e-pasts: egita.kalnina@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 10. datumam.



Cesvaines noliktava, Varakļānu
novada muzejs, 2. Zemessardzes
novads;
AS „Citadele”, AS „Swedbank”,
SIA „Akvarius”,
SIA „Alba”,
SIA „Ametrs”,
SIA „ANNO”,
SIA „Agrotehnika
Smiltene”,
SIA „AP „Kaudzītes””, SIA „Antaris”, SIA „Baltijas biroju serviss”,
SIA „B & L projekti”, SIA „Centrs
„Mora””, SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”, SIA „Cesvaines siltums”, SIA „Elbra”,
SIA „Element Fitness”, SIA „Enerstena Latvija”, SIA „FasTracKids
Latvia”, SIA „Fixman”, SIA „Inkomercs K”, SIA „InterRAO Latvia”, SIA „Halle B”, SIA „Heta
būve”, SIA „Koku eksperts”,
SIA „Laba prakse”, SIA „Latgales
druka”,
SIA „Lattelecom”,
SIA „Lattelecom BPO” – 1188,
SIA „Linnenn & Telas”, SIA „Mastertent”, SIA „MK biroja tehnika”,
SIA „Nexia
Audit
Advice”,
SIA „Ozols LG”,
SIA „Puse
plus”, SIA „RNS-D”, SIA „ScanPlast Latvia”, SIA „Selding”,
SIA „STATS serviss”, SIA „SUSTENTO”, SIA „Tieto Latvia”,
SIA „Travel RSP”, tūrisma aģentūra „AR-TUR”, SIA „ZZ Dats”,
AS „Ferrus”, AS „Latvenergo”;
interneta portāls bernudrosiba.
lv, izglītības uzņēmums „Lielvārds”, personāla apmācības
centrs „Agenda”, profesionālās
tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde „SKALAS”, Ziemeļu Ministru padomes birojs
Latvijā „Norden”;
Dr. Andreass Bovenšulte, Daina
Čukule un Aivars Ozols ar ģimeni,
Andra Ūdre, Jānis Strupulis,
Dzintra Muzikante, pensionāre
A. Monaka, Veronika Varakļānos,
kaimiņi Dzelzavas pagastā, Jānis
Zahars, Baiba Pilsuma.

Dzimuši
Enija Riekstiņa
decembrī
Brenda Vībote
janvārī

Laulāti
Eduards Bobkovs un
Lāsma Āboliņa decembrī
Ģirts Laube un Rasa Vītola
decembrī

Apsveikumi
Laimīgs, kas tic savam
		
sapnim,
Saule tam nenoriet,
Arī ziemas gaisā
Vasaras puķes tam zied.
(Kārlis Skalbe)

Sirsnīgi sveicam visus janvārī
dzimušos un īpaši
80 gados
ROLANDU BRIEDI
93 gados
VINCENTĪNU ŠĶĒLI!
Cesvaines novada pašvaldība

Citiem vasarā, tev ziemā
Jubilejas tostus sauc,
Nosaluši, apsniguši
Mīļi draugi apsveikt brauc.
Skaistāk vēl par lakstīgalām
Zīlītes tev kokos dzied.
Apsveikumus vēji dala,
Leduspuķes logā zied.
Mīļi sveicam
DAINU DZENI
skaistajā jubilejā!
Vēl daudz, daudz baltu
dieniņu…
Biedrība „Mārtiņroze”

Afiša
Cesvaines kultūras namā
23. janvārī plkst. 15.00
Tirzas amatierteātra un
jauniešu teātra studijas izrāde
Andrejs Upīts
„Sūnu ciema zēni”
Režisore Alda Alberte
Izrādē skan Valta Pūces mūzika
Ieejas maksa – 2 eiro

Miruši
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija
Dzintars Puzulis 1953–2016
Ķinderu kapu pārzines
informācija
Marija Fedosejeva 1928–2015
Jānis Artūrs Szulgo 1940–2016
Cesvaines kapu pārziņa
informācija
Edgars Ezerlīcis 1927–2015
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