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Novembris, 2016. gads Nr. 10 (279)Cesvaines novada domes izdevums

Piešķirs pašvaldības apbalvojumus

11. novembra lāpu gaismā
Novembris ir mēnesis, kad svi-

nam valsts svētkus un godinām 
brīvības cīnītāju piemiņu. Kā jau ik 
gadu, 11. novembrī Cesvaines no-
vads vienojās kopīgā lāpu gājienā, 
aizdedzot lāpas un sveces kā patei-
cību un piemiņu tiem cīnītājiem, 
kuri nesavtīgi atdeva savas dzīvības, 
lai Latvija būtu brīva.

Jau piektdienas pēcpusdienā no-

Novembris ir Latvijas valsts 
svētku mēnesis, kura laikā mēs 
ne vien vienojamies svētku svinī-
bās patriotiskās noskaņās, bet arī 
godinām tos, kuri veido Cesvai-
nes novada pašvaldības tēlu un 
veicina tās popularitāti, nesavtīgi 
darbojas savā profesijā, neskaitot 
darba stundas, vai sniedz iegul-
dījumu dažādu jomu attīstīšanā 
Cesvaines novadā. 27. oktobra 
domes sēdē deputāti apstiprināja 

Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu –
Un mūsu šī Baltajā jūra mūždien;
Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta,
Viss, viss pie šīs zemes simtu saitēm mūs sien.
          /Vilis Plūdonis/

Cesvaines pašvaldība
Sveiciens visiem Cesvaines novada iedzīvotājiem 
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā!

Pulcējoties lāpu gājienam

projektu par pašvaldības apbal-
vojumu piešķiršanu.

1. pakāpes pašvaldības apbal-
vojumu „Cesvaines novada do-
mes atzinības raksts” saņems: 
ģimenes ārste Inita Galeja par 
atzīstamu ieguldījumu veselības 
aizsardzības jomā; Juris Ander-
sons par ieguldījumu sabiedris-
kajā jomā Cesvaines novadā; no-
dibinājuma „Fonds „Grašu bērnu 
ciemats”” vadītāja Sandra Stade 

par atzīstamu ieguldījumu Ces-
vaines novada pašvaldības attīs-
tībā; deju ansambļa „Cesvaine” 
vadītājs Jānis Šķēle par atzīsta-
mu ieguldījumu kultūras jomā, 
Cesvaines novada pašvaldības 
tēla veidošanā un popularitātes 
veicināšanā; novadpētniece Dace 
Zvirgzdiņa par ieguldījumu kul-
tūras jomā, Cesvaines novada 
tēla veidošanā un popularitātes 
veicināšanā.

2. pakāpes pašvaldības ap-
balvojumu „Cesvaines novada 
domes pateicība” saņems: pirm-
skolas „Brīnumzeme” pirms-
skolas izglītības skolotāja Tekla 
Ozoliņa par atzīstamu ieguldīju-
mu izglītības jomā; ambulatorās 
aprūpes māsa Inita Petruševica 
par atzīstamu ieguldījumu vese-
lības aprūpes jomā; ambulatorās 
aprūpes māsa Rita Prunte par 
atzīstamu ieguldījumu veselības 

aizsardzības jomā; autosportists 
Kalvis Tēts par atzīstamu iegul-
dījumu autosportā, popularizējot 
Cesvaines novada vārdu valstī; 
Māris Vanags par ieguldījumu 
sabiedrības labā profesionālajā 
jomā.

Pateicība un atzinības raksts 
apbalvotajiem tiks pasniegts Lat-
vijas Republikas Proklamēšanas 
dienas svinībās 18. novembrī 
Cesvaines vidusskolas aulā.

vada domes priekšsēdētājs Vilnis 
Špats kopā ar pašvaldības pārstāv-
jiem, vidusskolas un internātpa-
matskolas audzēkņiem un skolo-
tājiem devās uz novadā esošajām 
brīvības cīnītāju kapavietām, lai 
noliktu ziedus un sveces. Šis ir 
tradicionāls Lāčplēša dienas pasā-
kums, taču šogad pirmo reizi tika 
apmeklēta arī Cesvaines evaņģē-

liski luteriskā baznīca, kur tika 
nolikti ziedi pie piemiņas plāk-
snes.

Vakarā cesvainieši pulcējās ko-
pīgā lāpu gājienā, kas virzījās pa 
Cesvaines ielām no vidusskolas uz 
pili. Tajā piedalījās visu vecumu 
cesvainieši. 

Turpinājums 3. lpp.
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24. oktobra domes ārkārtas sēdē

Precizējums

27. oktobra domes sēdē

* Nolēma saskaņot, ka Cesvaines internātpa-
matskola īsteno pamatizglītības programmu (kods 
21011111), pedagoģiskās korekcijas programmu 
(kods 21011811), speciālās pamatizglītības pro-
grammu izglītojamajiem ar mācīšanās traucēju-
miem (kods 21015611), speciālās pamatizglītības 

programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem (kods 21015811).

* Nolēma nepiekrist, ka Cesvaines internātpa-
matskolā īsteno speciālās pamatizglītības pro-
grammu izglītojamajiem ar garīgās veselības trau-
cējumiem (kods 21015711).

* Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr. 10 
„Grozījumi Cesvaines novada domes 2016. gada 
11. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Cesvai-
nes novada pašvaldības 2016. gada budžets””.

* Nolēma lūgt Valsts kasei mainīt aizdevuma 
procentu likmi 2008. gada 1. oktobra aizdevuma 
līgumam.

* Piekrita, ka Cesvaines internātpamatskola 
samazina sētnieka amata vienību (no 1,7 uz 1) ar 
2016. gada 31. oktobri.

* Piekrita, ka Cesvaines internātpamatskola 
izveido jaunu sagādnieka amata vienību (0,5) ar 
2016. gada 1. novembri, nosakot 518 euro mēneš-
algu 1 amata vienībai.

* Nolēma grozīt Cesvaines internātpamatskolas 
amata vienību, mēnešalgu un piemaksu saraksta 
daļu.

* Nolēma noteikt Cesvaines internātpamatskolā 
2,15 euro maksu par izglītojamo ēdināšanas pakal-
pojumiem dienā, t. sk.: brokastis – 0,45 euro; pus-
dienas – 1,00 euro (izņemot 1.–4. klases audzēk-
ņus); launags – 0,25 euro; vakariņas – 0,45 euro. 
Lēmums ir stājies spēkā 2016. gada 1. novembrī.

* Nolēma noteikt Cesvaines internātpamatskolas 
izglītojamajiem 5,00 euro mēneša maksu par nakts-
mītni (aprūpi) internātā ar 2016. gada 1. novembri.

* Komandēt Cesvaines vidusskolas direktoru Di-
dzi Bauni un Cesvaines vidusskolas skolotāju, bēr-
nu un jauniešu centra vadītāju Lāsmu Markevicu 
vidusskolas projekta ideju izstrādes darba grupas 
sastāvā braucienā uz Poliju - pilsētas Pietrzykowi-
ce vidusskolu – kā Eiropas Savienības programmas 
Erasmus+ sadarbības partneriem - no 2016. gada 
1. līdz 5. novembrim. Cesvaines vidusskolas direk-
tora vietniecei Sarmai Kurmei aizvietot direktoru 
komandējuma laikā. Delegācijā bija 4 skolas pār-

stāvji, kurus deliģēja direktors. 
* Piekrita norakstīt īres parādu par dzīvokli Nr. 3 

„Komunāros”, Kraukļi, Cesvaines pagasts, Cesvai-
nes novads, sakarā ar īrnieka aiziešanu mūžībā.

* Nolēma atsavināt par brīvu cenu ½ (vienu do-
mājamo pusi) no pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Kalnieši”, kas sastāv no zemesgabala 8174 m2 
platībā un atrodas Cesvainē Cesvaines novadā. 
Nolēma, ka domes priekšsēdētājam ir jāorganizē 
minētā īpašuma novērtēšana.

* Nolēma mainīt adresi ēkai no „Smēdeskalns”, 
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, uz „Smēdes-
kalna darbnīca”, Graši, Cesvaines pagasts, Cesvai-
nes novads.

* Nolēma telpu grupām, kas atrodas ēkā, kuras 
adrese ir Rīgas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, 
likvidēt adresi Rīgas iela 1–4A un Rīgas iela 1–4B 
un saglabāt adresi Rīgas iela 1–4, Cesvaine, Ces-
vaines novads, LV-4871.

* Nolēma nekustamajam īpašumam „Kalna Lē-
ģeri” mainīt nosaukumu un adresi uz „Zīlītes 7”, 
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, LV-4871.

* Piekrita, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis 
dalībnieku sapulcē apstiprina SIA „Cesvaines sil-
tums” vidējā termiņa darbības stratēģiju 2016.–
2018. gadam.

* Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr. 11 
„Grozījumi Cesvaines novada domes 2011. gada 
29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par 
dzīvokļa pabalstu””.

* Nolēma piešķirt 1. pakāpes pašvaldības ap-
balvojumu „Cesvaines novada domes atzinības 
raksts” pieciem kandidātiem.

* Nolēma piešķirt 2. pakāpes pašvaldības apbal-
vojumu „Cesvaines novada domes pateicība” pie-
ciem kandidātiem.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 10
Cesvainē 2016. gada 27. oktobrī (sēdes protokols Nr. 17, 2. §)

Grozījumi Cesvaines novada domes 2016. gada 11. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 2 „Cesvaines novada pašvaldības 2016. gada budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 30. pantu

Palielināt Cesvaines novada pašvaldī-
bas 2016. gada pamatbudžeta ieņēmumus par 
235 188 euro un apstiprināt pamatbudžeta ieņē-
mumus 2 928 213 euro apmērā saskaņā ar 1. pie-
likumu.

Palielināt Cesvaines novada pašvaldī-
bas 2016. gada pamatbudžeta izdevumus par 
235 188 euro un apstiprināt pamatbudžeta izde-
vumus 2 936 169 euro apmērā saskaņā ar 2. pie-
likumu.

Palielināt finansējumu par 5731 euro izglītības 

iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemaksām un paredzēt 
135 221 euro izglītības iestāžu un daļējai interešu 
izglītības programmu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām:

3.1. Cesvaines vidusskolai – 13 837 euro apmē-
rā;

3.2. Cesvaines pirmskolai „Brīnumzeme” – 
95 504 euro apmērā;

3.3. Cesvaines Mūzikas un mākslas skolai – 
25 880 euro apmērā.

Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs

1. pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr. 10
Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns ar 

grozījumiem 2016. gadam euro
Klasifikācijas 

kods Nosaukums Gada plāns Grozījumi Precizētais 
plāns

 PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi) 2 767 277 235 188 3 002 465
 FINANSĒŠANA 74 252 0 74 252
 Naudas atlikums gada sākumā 197 449 0 197 449
 Aizņēmumi –123 197 0 –123 197
 t. sk. kredītsaistību palielinājums 0 0 0
 kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa) 123 197 0 123 197

 IEŅĒMUMI (I + II + III + IV) 2 693 025 235 188 2 928 213
 I. Nodokļu ieņēmumi 1 244 174 5445 1 249 619
01.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesada-

lītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums
7818 0 7818

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

1 121 969 0 1 121 969

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā 
gada ieņēmumi

72 963 1800 74 763

04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 7000 0 7000
04.1.1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi nokavējuma nauda 2800 –400 2400
04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi 20 910 3500 24 410
04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi 3850 0 3850
04.1.2.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām nokavējuma nauda 400 90 490
04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, kārtējā gada 

ieņēmumi
5734 290 6024

04.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, iepriekšējo gadu 
parādi

530 150 680

04.1.3.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli nokavējuma nauda 200 15 215
 II. Nenodokļu ieņēmumi 10 005 7244 17 249
08.6.2.0. Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 15 0 15
08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 

Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs
20 0 20

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

1200 0 1200

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 800 180 980
09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 250 –156 94
09.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 50 –50 0
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 130 185 315
12.3.9.9.0 Veselības apdrošināšana 2600 443 3043
12.3.9.9.0 Pārējie ieņēmumi 400 0 400
12.3.9.9.1 Dalības maksa sporta spēlēm 100 0 100
12.3.9.9.1 Dalības maksa izsolē 40 40 80
13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 2000 –153 1847
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 2200 3870 6070
13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizā-

cijas
200 2885 3085

 III. Transfertu ieņēmumi 1 304 117 209 202 1 513 319
18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar 

invaliditāti – sociālais dienests
8803 0 8803

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

372 0 372

18.6.2.0.1 VARAM dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei 6900 0 6900
18.6.2.0.1 ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” 12 337 0 12 337
18.6.2.0.3 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – vidusskola 253 399 141 180 394 579
18.6.2.0.4 Mērķdotācija izglītības pasākumiem – CIP pedagogi 176 984 42 252 219 236
18.6.2.0.5 Mērķdotācija izglītības pasākumiem – dotācija pārējiem izde-

vumiem CIP
133 314 838 134 152

18.6.2.0.6 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – 5 un 6 gadus veco 
bērnu apmācībai

24 792 15 384 40 176

18.6.2.0.7 Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei 6150 0 6150
18.6.2.0.8 Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dziesmu 

svētkiem
3069 0 3069

18.6.2.1.1 Dotācija brīvpusdienām 15 000 0 15 000
18.6.2.1.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – Mūzikas un mākslas 

skola
45 168 0 45 168

18.6.2.1.8 Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras 
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādē

0 1998 1998

18.6.2.1.9 VARAM mērķdotācija pašvaldības pasākumam – elektrības 
pieslēguma izveidošana

3000 0 3000

18.6.2.2.0 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija – pils 11 500 0 11 500
18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no Pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda
447 399 0 447 399

18.6.4.0.1 PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu 11 860 0 11 860
18.6.9.0.2 Kultūrkapitāla fonds – pils restaurācija 0 7000 7000
18.6.9.1.5 Dotācija par iemītniekiem pansionātā 4270 0 4270
18.6.9.1.6 Kultūrkapitāla fonds – pils centrālās daļas 2. st. telpu izpēte, 

inventarizācija
2800 0 2800

18.6.9.1.7 Kultūrkapitāla fonds – digitālo klavieru iegādei 0 550 550
19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 137 000 0 137 000
 IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi 134 729 13 297 148 026
21.3.5.1. Mācību maksa – Mūzikas un mākslas skola 5000 0 5000
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām – ēdināšanas pakalpojumi 30 000 0 30 000
21.3.5.3. Kafejnīcas ieņēmumi 9000 0 9000
21.3.5.4. Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu 3600 0 3600
21.3.7.9.1 Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – dome 10 0 10
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – dome 1000 280 1280
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola 1000 992 1992
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle 400 50 450
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams 600 0 600
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa 1500 0 1500
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – pils 1000 2250 3250
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola 50 20 70
21.3.8.1.1 Ieņēmumi par telpu nomu – internātpamatskola 4000 900 4900
21.3.8.3.1 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – dome 0 28 28
21.3.8.3.2 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – vidusskola 2500 530 3030
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 1500 274 1774
21.3.9.1.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – 

VSAA pensijas
48 000 0 48 000

21.3.9.1.2 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – 
līdzfinansējums

2900 1700 4600

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 8000 0 8000
21.3.9.4.3 Ieņēmumi par komunālajiem maksājumiem – dome 200 0 200
21.3.9.4.4 Ieņēmumi par komunālajiem maksājumiem – sociālās aprūpes 

centrs
1400 0 1400

21.3.9.4.5 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – internātpamat-
skola

400 0 400

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

1035 63 1098

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 50 96 146
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – vidusskola 5000 0 5000
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – internātpamatskola 600 0 600
21.3.9.9.0 Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi 300 0 300
21.3.9.9.0 Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi 25 56 81
21.3.9.9.0 Avīzes „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi 900 0 900
21.3.9.9.0 Autokursu ieņēmumi 3500 0 3500
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Ķinderes) 150 0 150
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (A. Saulieša iela) 50 –50 0
21.3.9.9.0 Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola 500 5252 5752
21.3.9.9.1 Ēdināšanas pakalpojumi – internātpamatskola 359 856 1215
21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 200 0 200

2016. gada 12. oktobra „Cesvaines Ziņās” rakstā „29. sep-
tembra domes sēdē nolēma” minētā nekustamā īpašuma nosau-
kums ir „Abeļi”, nevis „Ābeļi”.

Novada iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības 
deputātiem un speciālistiem  23. novembrī plkst. 17.00 

bērnu un jauniešu centra telpās. 
Problēmjautājumus iespējams iesūtīt līdz 22. novembrim uz 

e-pastu: dome@cesvaine.lv vai iesniegt personīgi Cesvaines novada domē
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2. pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr. 10
Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 

ar grozījumiem 2016. gadam  euro

                                                                                      1000
Atlīdzība

2000
Preces 
un pa-

kalpoju-
mi

3000
Subsī-
dijas, 

dotāci-
jas

4000
Pro-
centu 
izde-
vumi

5000
Pamatka-
pitāla vei-

došana

6000
Sociālie 
pabal-

sti

7000
Trans-
ferti

Izdevumi 
kopā

Grozī-
jumi, 
+/–

Dome 140 477 67 521 200 47 5912 0 722 214 879 12 598

Būvvalde 0 10 474  0 0 0 0 10 474 0

Pārvalde kopā: 140 477 77 995 200 47 5912 0 722 225 353 12 598

Pirmskola „Brī-
numzeme” 222 167 34 271 0 14 1245 0 0 257 697 21 114

Vidusskola 640 573 214 184 0 304 12 124 0 65 800 932 985 146 298

Internātpamatskola 313 132 103 498 0 13 2911 0 0 419 554 53 516

Mūzikas un 
mākslas skola 91 090 10 420 0 0 1139 0 0 102 649 550

Grāmatvedība 57 704 8669 0 0 1500 0 0 67 873 0

Izglītība kopā: 1 324 666 371 042 0 331 18 919 0 65 800 1 780 758 221 478

Sociālais dienests 54 577 24 073 0 0 500 26 588 27 900 133 638 –5000

Bāriņtiesa 20 457 6137 0 0 0 0 0 26 594 7

Sociālās aprūpes 
nodaļa 96 630 64 817 0 0 4820 0 0 166 267 –16 400

Soc. aprūpe kopā: 171 664 95 027 0 0 5320 26 588 27 900 326 499 –21 393

Labiekārtošanas 
nodaļa 59 984 53 754  0 2000 43 145 0 0 158 883 –262

Ieguldījums pamat-
kapitālā SIA „Ces-
vaines komunālie 
pakalpojumi” 0 0 0 0 11 000 0 0 11 000 0

Labiekārtošana 
kopā: 59 984 53 754 0 2000 54 145 0 0 169 883 –262

Kultūras nams 61 569 45 759 1900 71 665 0 0 109 964 0

Cesvaines biblio-
tēka 45 026 15 596  0 0 6171 0 336 67 129 0

Kraukļu bibliotēka 17 259 4899  0 0 2441 0 336 24 935 0

Pašvaldības laik-
raksts „Cesvaines 
Ziņas” 10 730 3052  0 0 0 0 0 13 782 0

Bērnu un jauniešu 
centrs 8829 31 200  0 0 0 0 0 40 029 870

Pils 53 235 56 882  0 110 35 650 0 0 145 877 25 897

Pašvaldības aģen-
tūra „Cesvaines 
tūrisma centrs” 0 10 000  0 0 0 0 0 10 000 0

Kultūra kopā: 196 648 167 388 1900 181 44 927 0 672 411 716 26 767

Darba praktizē-
šanas pasākumi 
pašvaldībā darba 
iemaņu iegūšanai 
un uzturēšanai 1900 0 0 0 0 10 800 0 12 700 0

Vienotā valsts un 
pašvaldības klientu 
apkalpošanas cen-
tra darbība 7700 840 0 0 0 0 0 8540 0

Projekti kopā: 9600 840 0 0 0 10 800 0 21 240 0

Izdevumi kopā: 1 903 039 765 766 2100 2559 129 223 37 388 95 094 2 935 169 239 188

Līdzekļi nepare-
dzētiem gadīju-
miem 0 1000  0 0 0 0 0 1000 –4000

Izdevumi pavisam 
kopā: 1 903 039 767 046 2100 2559 129 223 37 388 95 094 2 936 449 235 188

Cesvaines novada bāriņtiesas loceklei 
Sarmītei Mellei pasniegts Labklājības 

ministrijas valsts sekretāra atzinības raksts

11. novembra lāpu gaismā

Svinot Latvijas bāriņtiesu izveidošanas 
20 gadu jubileju, 14. oktobrī Rīgā kultūras 
pilī „Ziemeļblāzma” notika svinīgais sarīko-
jums, kurā sumināja bāriņtiesu darbiniekus. 
Svinīgajā pasākumā piedalījās arī Cesvaines 

novada bāriņtiesas dalībnieki, bet bāriņtiesas 
locekle Sarmīte Melle saņēma Labklājības 
ministrijas valsts sekretāra atzinības raks-
tu.

Godinot labākos, tika pasniegti Ministru 
kabineta pateicības un Labklājības ministri-
jas atzinības raksti, kā arī Latvijas Bāriņtiesu 
darbinieku asociācijas balva. Labklājības mi-
nistrs Jānis Reirs un ministrijas valsts sekre-
tārs Ingus Alliks svinīgajā pasākumā pasnie-
dza Labklājības ministrijas atzinības rakstus 
tiem bāriņtiesu darbiniekiem, kas ar godprā-
tīgu un nesavtīgu darbu nodrošina bāriņtiesu 
darbību ikdienā, kā arī godināja tos, kuri pie-
dalījušies bāriņtiesu sistēmas izveidošanā un 
turpina to darīt arī šobrīd.

Svinīgajā pasākumā piedalījās un svētku 
dalībniekus uzrunāja daudzi valsts, pašvaldī-
bu institūciju un biedrību pārstāvji, uzsverot 
bāriņtiesu darba nozīmīgumu, nodrošinot bēr-
nu un citu rīcības nespējīgo personu personis-
ko un mantisko interešu aizsardzību, tostarp 
paužot visdziļāko pateicību un cieņu par pa-
darīto, bieži vien emocionāli grūto, bet visai 
sabiedrībai nepieciešamo darbu.

Sveicam Sarmīti ar saņemto apbalvojumu!

Cesvaines klientu apkalpošanas 
centram aprit gads!

2016. gada 5. novembrī aprit tieši viens 
gads, kopš Cesvaines klientu apkalpošanas 
centrā tika reģistrēts pirmais apmeklētājs. 
Šā gada laikā klientu centrā kopā ir reģis-
trēti 278 pakalpojumi, no tiem 120 ir bijuši 
iesniegumi, kuri tika nogādāti Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID) Madonas iestādēs, 
bet pārējās 158 ir bijušas konsultācijas par 
dažādiem klientu centrā pieejamajiem pakal-
pojumiem.

Vispieprasītākais no visiem klientu centra 
pakalpojumiem ir VSAA pakalpojums – sli-
mības pabalsta pieprasīšana, gada laikā ir 
reģistrētas 80 darbnespējas lapas. Mums ir 
prieks, ka iedzīvotāji izmanto šo iespēju ie-
sniegt slimības lapas Cesvaines klientu apkal-
pošanas centrā, nebraucot uz Madonu.

Otra pieprasītāko pakalpojumu grupa 
klientu centrā ir VID pakalpojumi – amatper-
sonu un iedzīvotāju gada ienākuma deklarā-
ciju iesniegšana, algas nodokļu grāmatiņas              
iesniegšana, pieteikšanās EDS lietošanai un 
citi pakalpojumi. Par VID pakalpojumiem no 
iedzīvotājiem kopumā ir saņemti 22 iesniegu-
mi un sniegtas aptuveni 86 konsultācijas.

Mēs priecājamies, ka iedzīvotāji arvien 
vairāk izmanto klientu centra piedāvāto pa-
kalpojumu klāstu. Klientu centra speciālisti 
savu iespēju robežās cenšas palīdzēt visiem, 
kas ierodas, palīdzot arī tajos jautājumos, kas 
neietilpst klientu centra pakalpojumu klāstā.

Laipni gaidīti arī turpmāk Cesvaines klien-
tu apkalpošanas centrā!

Baiba Uļģe-Frolova

Sarmītei Mellei pasniedz atzinības rakstu

Turpinājums no 1. lpp. 
Īpašs prieks ir par to, ka arī paši mazākie, 

bērnudārza vecuma bērni, piedalās šajā pa-
sākumā, aizrautīgi vērojot kvēlojošās lāpu 
liesmiņas. Gājienam tuvojoties pilij, jau bija 
dzirdamas karavīru dziesmas, kas atmosfēru 
padarīja īsteni patriotisku. Lāpu gājienā pie-
dalījās arī Dainis Īvāns, kādreizējais Latvijas 
Tautas frontes priekšsēdētājs. Viņš gremdējās 
pārdomās par neskaitāmajām cīņām, kurās 
latviešu tautai ir nācies piedalīties, lai šodien 
mēs varētu dzīvot neatkarīgā Latvijā.

Vakars noslēdzās kultūras namā, kur, sil-

doties ar karstu tēju, varēja skatīties Andreja 
Verhoustinska dokumentālo filmu „Īvāns”, 
kas stāsta par vienu no spilgtākajiem Latvijas 
jauno laiku vēstures līderiem un personībām, 
kas šajā vakarā kuplināja arī Cesvaines lāpu 
gājiena dalībnieku pulku, – Daini Īvānu.

Pie krūtīm piespraustās sarkanbaltsarkanās 
lentītes, mirdzošās uguns liesmiņas un kara-
vīru dziesmas radīja dziļi patriotiskas izjūtas 
ikviena lāpu gājiena dalībnieka sirdī. Lāčplē-
ša dienas pievakarē visapkārt valdīja latvis-
kums, patriotisms un kopības izjūta.

Linda Vanaga, autores foto

Dainis Īvāns uzrunā lāpu gājiena dalībniekus

Vilnis Špats ar skolu audzēkņiem Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
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Daugavpils pašvaldības darbinieku viesošanās CesvainēAS „Cesvaines 
piens” saņem 
veicināšanas 

balvu

Cesvaini apmeklē Ainars Latkovskis

Lubānieši iepazīst Cesvaines novadu

Cesvaines vidusskola pateicas

Siltā rudens dienā, 15. oktob-
rī, Cesvainē viesojās Daugavpils 
pašvaldības darbinieki. Novada 
viesi devās ekskursijā pa Cesvai-
nes pili, kur iepazina Cesvaines 
kultūrvēsturisko mantojumu. Kad 

pils no iekšienes bija aplūkota, kā 
arī baudīta rudenīgā ainava no pils 
torņa, sekoja viesošanās līdzās 
pilij esošajā muižas saimniecībā – 
klētī, staļļos, kur atrodas Ces-
vaines bērnu un jauniešu centrs, 

muižas alus brūža ēkā izvietotajā 
amatniecības un mākslas salonā 
„Divi torņi”. Viesu dienaskārtībā 
tika iekļauti ne tikai vēsturiskie 
apskates objekti novadā, bet ļauts 
aplūkot Cesvaini mūsdienīgā as-

pektā – viesojoties Cesvaines vi-
dusskolā.

Daugavpilieši apmeklēja Cesvai-
nes evaņģēliski luterisko baznīcu, 
kura ir lielākā lauku baznīca Latvi-
jā. Tā piesaista ar savu unikālo pie-
dāvājumu – Martina ērģeļu stāstu 
baznīcas ērģelnieces izpildījumā, 
kura laikā viesiem bija iespēja ie-
klausīties varenajās ērģeļmūzikas 
skaņās, uzzināt baznīcas un ērģeļu 
vēsturi, kā arī pašiem pamēģināt, kā 
izskandināt šo vareno instrumentu.

Dienas noslēguma daļā daugavpi-
lieši viesojās Grašu bērnu ciematā 
un Grašu muižas viesnīcā, kur bau-
dīja pusdienu maltīti.

Pateicamies Daugavpils viesiem 
par izrādīto interesi viesoties Ces-
vainē!

Linda Vanaga,
foto no Daugavpils viesu arhīvaDaugavpils pašvaldības darbinieki viesojas Cesvainē

Šā gada 14. oktobrī Jelgavā 
Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātes aulā notika lauksaim-
nieku konkursa „Sējējs 2016” 
noslēguma pasākums. Veicināša-
nas balvu saņēmēju vidū nomi-
nācijā „Gada uzņēmums pārti-
kas ražošanā” bija arī AS „Ces-
vaines piens”, ko pārstāvēja uz-
ņēmuma valdes priekšsēdētāja 
Dzintra Simsone.

Zemkopības ministrs Jānis Dūk-
lavs sveica konkursa „Sējējs 2016” 
uzvarētājus – lauksaimniekus, viņu 
vidū arī jaunos zemniekus, lauku 
uzņēmējus un mazpulcēnus – lau-
reātus un veicināšanas balvu saņē-
mējus. Šogad laureāta nosaukumu, 
diplomus un balvas piešķīra septi-
ņās konkursa nomināciju grupās. 
Veicināšanas balvas un diplomus 
kopumā saņēma 13 dalībnieki vi-
sās konkursa grupās.

AS „Cesvaines piens” šogad tur-
pina attīstīties, piesaistot investī-
cijas dažādu projektu ietvaros, lai 
ražotu konkurētspējīgu produkci-
ju. Projektu ietvaros ir iegādātas 
vairākas iekārtas siera ražošanai. 
Par ražoto produktu kvalitāti lieci-
na piedalīšanās un atzinība neskai-
tāmos pārtikas konkursos, piemē-
ram, „Riga Food 2016”.

Sveicam ar sasniegumiem un 
novēlam arī turpmāku attīstību un 
izaugsmi!

Informācija no konkursa „Sējējs 
2016” preses materiāliem,

Evijas Trifanovas foto

AS „Cesvaines piens” valdes 
priekšsēdētāja Dzintra Simsone 
balvas saņemšanas ceremonijā 

Jelgavā

21. oktobrī Cesvainē viesojās Sa-
eimas deputāts Ainars Latkovskis.

Apmeklējot Cesvaines novadu, 
politiķis ciemojās Oksanas Novi-
kovas un Egila Jankoviča piemājas 
saimniecībā „Urdavas”, kur ap-
lūkoja nesen izveidoto elektrības 
pieslēgumu. Ir jāpiebilst, ka A. Lat-
kovskis palīdzēja virzīt šo jautāju-
mu izskatīšanai LR Saeimā, lai pēc 
iespējas ātrāk tiktu rasts risinājums 
un saimniecībai pieslēgta elektrība-
kura tur nekad nav bijusi. Ģimene, 
kurā dzīvo divi mazi bērni, aptuveni 
sešus gadus dzīvoja bez elektrības.

A. Latkovskis iepazinās ar Ces-
vaines uzņēmumiem, viesojoties 
AS „Cesvaines piens” ražotnē un vēl 

Cesvaines vidusskolas saime iz-
saka vislielāko pateicību visiem 
cilvēkiem un uzņēmumiem, kuri 
2016. gadā ir snieguši finansiālu at-
balstu, lai mācību process būtu pēc 
iespējas daudzveidīgāks un kvali-
tatīvāks, svarīgākās vajadzības no-
drošinātas un mūsu skolas skolēni 
papildus obligātajai izglītībai iegūtu 
izpratni par svarīgām vērtībām, piln-
veidotu savu emocionālo inteliģenci.

• Visiem skolēniem, viņu vecā-
kiem un citiem atbalstītājiem, kuri 
iesaistījās veikalu tīkla „Maxima” 
akcijā. Par saņemtajām uzlīmēm 
tika sagādāts tenisa galds, dažādi 
sporta piederumi, printeri, fotoka-
mera, mūzikas centrs, kartes, glo-
buss, krāsas un krāsainais papīrs.

• Jānim Buļam par ikgadēju fi-

nansiālu atbalstu. Šogad par viņa 
līdzekļiem krievu valodas kabinets 
tika aprīkots ar multimediju projek-
toru un interaktīvo sistēmu, kā arī 
skolas aulā tika uzstādīts projektors 
un lielais ekrāns.

• Gretai Bakšai par ilggadēju fi-
nansiālu atbalstu. Arī šovasar Gre-
tas kundze mums finansēja braucie-
nu uz Rīgu, lai skolēni varētu pie-
dalīties 14. jūnija genocīda upuriem 
veltītā piemiņas pasākumā, apmek-
lētu Latvijas Nacionālo mākslas 
muzeju, pēc tam pusdienotu krast-
malas „Lido”, ēstu saldējumu un 
pastaigātos Saulkrastu jūrmalā.

• Jurģim Auziņam par ilggadē-
ju finansiālu atbalstu. Visu mācību 
gadu (tāpat kā iepriekšējos) Jurģis 
apmaksāja pusdienas pieciem mūsu 
skolas skolēniem.

• Jurim Lazovskim un Latvijas 
Nacionālajai apvienībai Kanādā par 
ilggadēju finansiālo atbalstu. Par 
ziedoto naudu tika nodrošinātas sko-
lēnu brīvpusdienas, nopirkti mācību 
līdzekļi un sagādātas dažādas nepie-
ciešamas lietas skolas pasākumiem.

• „BENU aptiekai” par finansiālu 
atbalstu skolēnu formu iegādē.

• SIA „Sēlis” par finansiālu atbal-
stu skolēnu formu iegādē.

• Veikalam „ELVI” par finansiālu 
atbalstu skolēnu formu iegādē.

• Veikalam „top!” par finansiālu 
atbalstu skolēnu formu iegādē.

• Līgai Ozolai par finansiālu at-
balstu skolēnu formu iegādē.

• Pēterim Langbēnam (Peter 
Langbehn) no Metmanas Vācijā un 
Tomasam Zeļonkam (Thomas Zie-
lonka) no Berlīnes Vācijā par finan-

siālu atbalstu skolēnu deju kolektī-
vu koncertbraucienu nodrošināšanā 
Polijā un Vācijā.

• Pēterim Solovjevam par bez-
maksas transporta nodrošināšanu 
deju kolektīvu koncertbraucienam 
uz Lietuvu.

• Jolantai un Egīlam Skridēm par 
ekskursijas finansēšanu skolotājas 
Dinas Tēbergas audzināmajai kla-
sei.

• Iniciatoram Ērikam Eisakam 
un visiem pārējiem atbalsta grupas 
dalībniekiem par iespēju stipendijas 
Cesvaines vidusskolas absolven-
tiem finansiālu nodrošināšanu.

• Nacionālajam kino centram par 
25 videofilmu dāvinājumu.

• Andrim Skridem par žurnāla 
„Ir” 2016. gada abonementa dāvi-
nājumu.

neatvērtajā Cesvaines alus darītavā. 
Apmeklējot siera ražotni, bija iespē-
jams iepazīt pilnu siera ražošanas pro-
cesu, apskatīt telpas siera ražošanai, 
nogatavināšanai, fasēšanai, uzglabā-
šanai. Alus darītavā varēja uzzināt, 
kā notiek alus gatavošana – no misas 
vārīšanas līdz pat pildīšanai pudelēs.

Cesvaines novadā mēs varam 
lepoties ar apņēmīgiem cilvēkiem, 
kuru darbs nes novada vārdu visā 
Latvijā – gan lielos, sevi aplieci-
nājušos uzņēmumos, gan mazākos, 
gan vēl augošās ražotnēs. Paldies 
par viesmīlību „Urdavu” saimnie-
kiem un ražotņu vadītājiem!

Linda Vanaga,
autores foto

Ainars Latkovskis (no kreisās), „Urdavu” saimnieki Egils un Oksana, 
domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

Šā gada 22. oktobrī Cesvaines 
novada amatiermākslas kolektīvi 
ar koncertu „Iepazīsim kaimi-
ņus – Cesvaines novadu” viesojās 
Lubānā. Šis ir jauns pasākums, 
kas ik gadu turpināsies kā tradī-
cija, aizstājot ierasto muzicējošo 
pašvaldību vadītāju saietu. Turp-
māk lubānieši aicinās arī citus 
novada kaimiņus, lai iepazītu to 
radošos kolektīvus.

Pasākuma apmeklētājiem tika 
dota iespēja aplūkot Cesvaines kul-
tūras nama mākslas studijas darbu 
izstādi – krāšņas gleznas, bet kon-
certu iesāka Cesvaines pūtēju or-
ķestris. Pasākuma ievaddaļā bija 
skatāma īsfilma par Cesvaines no-

(vadītāja Marika Šķēle), folkloras 
kopa „Krauklēnieši” (vadītāja Bai-
ba Putniņa), Cesvaines tautas teāt-
ris (režisore Alda Alberte), jauniešu 
deju kolektīvs (vadītājs Jānis Šķē-
le), Cesvaines pūtēju orķestris (di-
riģents Oļģerts Ozols). Pasākumu 
vadīja cesvainieši Marika un Jānis 
Šķēles, kuru jaunības laiks tika pa-
vadīts arī Lubānas novadā.

Šajā koncertā bija iespējams pār-
liecināties, ka Cesvaines novadā ir 
aktīvi, atraktīvi un aizrautīgi iedzī-
votāji, kuri savus talantus izpauž 
dažādos radošajos kolektīvos. Va-
ram lepoties ar tik daudzpusīgu kul-
tūras dzīvi mūsu novadā.

Linda Vanaga, autores foto

Kopkoris koncerta noslēgumā izpilda cesvainieša Imanta Kozula 
dziesmu „Vecās pils torņi”

• Ritai Turkinai par žurnāla 
„Ārsts.lv” 2016. gada abonementa 
dāvinājumu.

• Par žurnāla „Sports” 2016. gada 
abonementa dāvinājumu.

• AS „Cesvaines piens” par skolas 
pasākumu atbalstīšanu.

• Borisa un Ināras Teterevu fon-
dam par skolēnu redzes pārbaudes 
un dāvanu karšu redzes korekcijas 
līdzekļiem finansēšanu.

Novēlu jums visiem daudz laimes 
Latvijas valsts svētkos, gandarīju-
mu par visiem daudzajiem darbiem 
un pienākumiem, kurus veicat, un 
prieku par to, ka jums ir iespējams 
palīdzēt citiem!

Didzis Baunis,
Cesvaines vidusskolas direktors

vadu, ļaujot apmeklētājiem paceļot 
pa gleznaino Cesvaini.

Koncertā piedalījās septiņi Ces-
vaines novada amatiermākslas ko-

lektīvi: jauktais koris „Cesvaine” 
(diriģente Ija Voiniča), senioru ko-
ris „Virši” (diriģente Antra Ābolti-
ņa), dāmu deju grupa „Kamenes” 
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IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
Karjeras nedēļa internātskolā

Internātskolā 
norisinājusies 

labo darbu 
nedēļa „Mēs – 
savai skolai”

Internātvidusskolas rudens ekskursija

Mūsu skolā 10.–14. ok-
tobrī notika karjeras nedē-
ļa.

Šīs nedēļas ietvaros mēs ie-
pazinām profesiju daudzvei-
dību, intervējām dažādu pro-
fesiju pārstāvjus un interviju 
laikā uzzinājām, kādu profe-
siju katrs no viņiem pārstāv, 
kādi ir darba pienākumi un 
kādas prasmes ir nepiecieša-
mas, lai šajā profesijā varētu 
strādāt. Karjeras nedēļas laikā 
aizpildījām dažādas anketas 
un, tās apkopojot, pārlieci-
nājāmies, vai mūsu nākotnes Internātskolas audzēkņi viesojas pie amatu meistares Vandas Podiņas

Labo darbu nedēļa internāt-
skolā norisinājās 17.–21. oktobrī.

Šogad labo darbu nedēļā mēs:
• klašu telpās pārstādījām telpau-

gus un noskaidrojām, kā sauc visus 
mūsu skolas telpās augošos augus,

• skolas bibliotēkai izgatavojām 
grāmatzīmes,

• internātā iekārtojām jauku atpū-
tas telpu,

• aizsākām tradīciju savās mājās 
savākt apģērbu, kas pašiem ir kļu-
vis nevajadzīgs, un ziedot to tiem, 
kam šobrīd tas būtu ļoti, ļoti vaja-
dzīgs. Šī ideja tika izauklēta skolas 
padomes sēdē, un ceram, ka to at-
balstīs arī pārējās ģimenes.

Adventa laikā, kad cilvēku sirdis 
ir atvērtas visam labajam, skolā no-
tiks labdarības pasākums „No sirds 
uz sirdi, no mājas uz māju”.

Skolas pašpārvaldes vārdā –
Samanta Pliķēna,

foto no skolas arhīva

Šā gada 11. oktobrī 6.–9. klase 
devās ekskursijā.

Mūsu pirmā pieturvieta ekskur-
sijas laikā bija Gulbenes–Alūksnes 
bānīša depo. Mēs uzzinājām galve-
nās lietas, kas nepieciešamas dzelz-
ceļa darbībai: sliedes, vilcieni, ēkas, 

cilvēki. Tikām izbraukuši ar rokas 
drezīnu, kas bija aizraujoši un inte-
resanti. Apskatījām igauņu vilciena 
vagonu, kas stāv Gulbenes stacijā 
un kuru PSRS laikā izmantoja Igau-
nijā.

Interesantākais bija Zeltiņu PSRS 

stratēģiskajā raķešu bāzē. Mēs visi 
devāmies pazemes bunkuros, kur 
padomju laikā cilvēki slēpās un arī 
savā ziņā atpūtās – PSRS laikā mie-
ra periodā bija ierīkota smēķētava. 
Bijām angārā, kur tolaik raķetēm 
tika pievienotas kodolgalviņas.

Raķešu palaišanas laukumā šo-
brīd novietots Ļeņina galvas piemi-
neklis, kurš savulaik pārvietots no 
Alūksnes. Tāpat mēs redzējām dau-
dzas ēkas, kuras agrāk izmantotas 
militārisma vajadzībām, – saimnie-
ciskos un dzīvojamos korpusus. Šo-
brīd šīs ēkas jau pamestas un ir bez 
logiem un durvīm. Zeltiņu muzejā 
uzzinājām, kādus tērpus, apģērbu 
cilvēki vilka kara laikā, uzzinājām, 
kā tika nožogota raķešu bāze.

Pabijām arī Stāmerienas senajā 
pilī, kur daudz ko jaunu uzzinājām 
par baronu un muižu laikiem. Bi-
jām turpat netālu esošajā pareizticī-
go baznīcā, kurā bija skaisti, zeltīti 
greznojumi.

Pēc pils un baznīcas apmeklē-
juma pils parkā mēs piedalījāmies 
netradicionālā maizes cepšanas 
darbnīcā. Katrs uz koka iesma ce-
pām maizīti no iepriekš sagatavotas 
mīklas, pēc tam to pildījām ar ievā-
rījumu un ēdām. 

Uzzinājām daudzas interesantas 
lietas, par ko līdz šim vēl nebijām 
zinājuši un dzirdējuši. Visi bijām 
priecīgi – visiem patika pavadīt šo 
jauko dienu kopā.

Paldies visiem, visiem par šo 
brīnišķīgo dienu! Īpašu PALDIES 
gribam teikt Cesvaines vidusskolas 
direktoram par mums piešķirto au-
tobusu, mūsu pacietīgajam šoferī-
tim Albertam Brencim un, protams, 
mūsu audzinātājām, kuras izplānoja 
šo braucienu.

Jana Jermacāne,
skolas pašpārvaldes kultūras un 

sporta nodaļas vadītāja,
foto no skolas arhīvaInternātskolas audzēkņi Gulbenes–Alūksnes bānīša depo Telpaugu pārstādīšana

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā viesojās 
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēknes

Neilgi pirms rudens brīvdie-
nām, 19. oktobra pēcpusdienā, 
Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolas mazajā zālē viesojās Alfrē-
da Kalniņa Cēsu Mūzikas vidus-
skolas II kursa audzēknes Alise 
Gavare (klarnete) un Elīza Apine 
(klavieres).

Jaunajām mūziķēm jau ir liela 
konkursu un koncertu pieredze. 
Par koncerta programmu pastāstīja 
Alises skolotājs profesionālā orķes-

tra „Rīga” klarnetists Jānis Bērtiņš. 
Pianiste Elīza Apine ir pazīstamās 
skolotājas Ilzes Mazkalnes au-
dzēkne. Koncertā viņas izpildījumā 
dzirdējām Rahmaņinova „Elēģiju” 
un Debisī „Arabesku Nr. 1”. Šo 
komponistu mūziku ļoti reti kāds 
atskaņo bērnu mūzikas skolā. Kom-
ponista Vēbera „Koncertino” un 
Fransē „Tēmu ar variācijām” Alise 
izpildīja kopā ar koncertmeistari 
Intu Kārkliņu. Skolotājs stāstīja, 

ka neviens klarnetists nav izaudzis 
bez Vēbera „Koncertiem”, taču Ali-
se savā repertuārā izvēlas iekļaut 
arī ļoti sarežģītus mūsdienu kom-
ponistu skaņdarbus klarnetei solo, 
piemēram, Vidmana „Fantāziju” un 
Kovaca „Veltījumu Manuelam de 
Faljam”.

Kāds mazs zēns pēc koncer-
ta jautāja: „Vai tad tā ir mūzika?” 
Tiešām, „Fantāzijā” bija dzirdami 
visgrūtākie un savdabīgākie tehnis-

kie paņēmieni, kādus spēj atskaņot 
klarnete, tāpēc tas tiešām nesaistījās 
ar pierastu melodiju. Audzēkņos un 
skolotājos koncerts raisīja dažādas 
pārdomas par dzirdēto. Brīvdienās 
bija pietiekami daudz laika šīm 
pārdomām. Pēc brīvdienām iepazi-
nāmies ar audzēkņu recenzijām un 
pārdomām par koncertu, pārrunā-
jām dzirdēto.

Jau izveidojusies tradīcija ir pēc 
koncerta fotografēties kopā ar izpil-

Elīza Apine ar mūzikas skolas audzēkņiemAlise Gavare ar mūzikas skolas audzēkņiem

ieceres atbilst izvēlētajai profe-
sijai, apmeklējām Profesionālās 
karjeras izvēles centra Madonas 
nodaļu.

Viens no mūsu intervētajiem 
profesiju pārstāvjiem mums 
vēlēja: „Esiet apzinīgi un cen-
tīgi mācībās! Atcerieties, ka ir 
jāmācās, jo nekad nevar zināt, 
kas LIELAJĀ dzīvē būs nepie-
ciešams. Meklējiet un izkopiet 
savus talantus jau tagad – tas 
noderēs.”

Skolas pašpārvaldes vārdā – 
Samanta Pliķēna,

foto no skolas arhīva

dītājiem. Kāda 2. klases audzēkne 
izteicās, ka vislabāk patīkot tieši fo-
tografēšanās. Viņas krājumos ir jau 
vairākas šādas fotogrāfijas. Ceram, 
ka, apkopojot šo pieredzi, mūsu au-
dzēkņi arī pēc skolas beigšanas at-
radīs koncertzāles un pratīs novērtēt 
dzirdēto.

Inta Stiene,
direktore,

foto no Mūzikas un mākslas 
skolas arhīva
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BJC ar spēles palīdzību iepazīst finanses
14. oktobrī bērnu un jauniešu 

centrā (BJC) tika piedāvāta pa-
saulē visvairāk pārdotā bestsellera 
autora Roberta T. Kijosaki finan-
šu spēle „Cashflow”, ar kuras pa-
līdzību ir iespējams viegli un ātri 
apgūt naudas pamatus mūsdienu 

finansiālajā pasaulē.
Šī spēle palīdz vairāk izprast 

naudas nozīmi un plānot savas 
finanses. Spēli palīdzēja izspēlēt 
profesionāli spēles vadītāji Toms 
Vītols un Gatis Kalējs, kuri iepa-
zīstināja ar spēli, izskaidroja un 

Spēles dalībnieki ar vadītājiem Tomu Vītolu un Gati Kalēju

Elīnai Vaskai 
„Lielais Kristaps”

Ik gadu, nacionālā kinofestivāla 
„Lielais Kristaps” laikā, tiek go-
dinātas Latvijas kino tradīcijas, 
pasniedzot balvas 23 nominācijās. 
Festivāla laikā ir iespējams vienko-
pus noskatīties un izvērtēt jaunākās 
latviešu filmas. Šogad „Lielais Kris-
taps” tika pasniegts jau 28. reizi.

12. oktobra vakarā kinoteātrī 
„Splendid Palace” tika pasniegtas 
balvas festivāla labākajām kinolen-
tēm, pirmā un otrā plāna aktieriem, 
kostīmu māksliniekiem un dau-
dziem citiem aktīviem kinojomas 
darbiniekiem. Par labāko šāgada fil-
mu tika atzīta Renāra Vimbas piln-
metrāžas spēlfilma „Es esmu šeit”, 
kurā galveno lomu spēlēja kārzda-
biete Elīna Vaska. Bet vēl ievēro-
jamāks fakts ir tas, ka Elīna triju 
izvirzīto kandidāšu konkurencē tika 
novērtēta un saņēma balvu „Lielais 
Kristaps” kā šāgada labākā aktrise.

Ir jāmin, ka filma „Es esmu šeit” 
ir saņēmusi balvas arī starptautiskos 
kinofestivālos, piemēram, galveno 
balvu Kaļiņingradas festivālā „Balti-
jas debijas”, „Kristāla lāci” Berlīnes 
starptautiskajā kinofestivālā un spe-
ciālo balvu Austrijas festivālā „Der 
neue Heimatfilm”, galveno žūrijas 
balvu Luksemburgā notiekošajā 
Centrāleiropas un Austrumeiropas 
kinofestivālā „CinEast”.

Sveicam Elīnu ar panākumiem!

Elīna Vaska filmas izrādē 
Cesvainē aprīlī

Labo darbu nedēļaVidusskolā norisinājies 
stāstnieku konkurss

Mārtiņdienas tirdziņš skolā

Labdarības organizācija „Pa-
līdzēsim.lv” jau astoto gadu or-
ganizē akciju „Labo darbu ne-
dēļa” – nedēļu, kad īpaši aktīvi 
gan paši darām labus darbus, gan 
mudinām tos darīt arī citus. Akci-
ja „Labo darbu nedēļa 2016” ie-
vada gatavošanos Latvijas valsts 
simtgadei un tiek organizēta sa-
darbībā ar Latvijas valsts simtga-
des jauniešu rīcības komiteju un 
Izglītības un zinātnes ministriju.

Arī šogad Cesvaines novada do-
mes bērnu un jauniešu centrs (BJC) 
iesaistījās šajā akcijā. Jaunieši orga-
nizēja aktivitāšu vakaru Grašu bēr-
nu ciematā, iepriecinot gan mazus, 
gan lielus ar savām sarūpētajām dā-
vaniņām un pašu ceptu ābolmaizi.

Ikvienam bija iespēja ziedot 
Madonas dzīvnieku patversmei. 
Liels paldies Cesvaines vidussko-
las 10. klasei un viņu audzinātājai 
Ivetai Kornetai par atsaucību mūsu 
organizētajā akcijā! 25. oktobrī 
kopā ar jauniešiem braucām nodot 

ziedojumus (kaķu barību) Madonas 
dzīvnieku patversmei „Lūši”. Jau-
niešiem bija iespēja doties pastaigā 
ar patversmes suņiem un iepazīt 
patversmes darbību. Madonas dzīv-
nieku aizsardzības biedrības pārstā-
vis vairākkārt uzsvēra: „Esam atbil-
dīgi par tiem, kurus pieradinām.” 
Ikvienam iesakām ievērot biedrības 
pārstāvja teikto.

Palīdzēt – tas var būt patīkami, 
aizraujoši un tik ļoti nozīmīgi grū-
tākos brīžos. Palīdzība vairo prieku 
un gandarījumu arī pašam palīdzē-
tājam. Palīdzot var atrast jaunus 
draugus, sadarbības partnerus un 
idejas tālākiem darbiem. Labo 
darbu nedēļā pastiprināta uzmanī-
ba tiek pievērsta palīdzībai, kuras 
sniegšanai nav nepieciešams liels 
finansiālais ieguldījums.

Lāsma Markevica,
BJC vadītāja,

informācija no „Palīdzēsim.lv” 
publicitātes materiāliem,
Lāsmas Markevicas foto

BJC pārstāvji Madonas dzīvnieku patversmē „Lūši”

10. novembrī vidusskolā notika ikgadējais Mārtiņdienas tirdziņš. Bija 
iespējams iegādāties dažādus rokām veidotus darinājumus un citas preces.

Konkursā piedalījās 29 labākie 1.–9. klases stāstnieki. Par dižā stāstnieka 
titula īpašniekiem kļuva Sanda Romule, Loreta Petrova, Renāte Gaponova, 
Pēteris Apfelbergs, Linda Romule, Patrīcija Auzāne, Anita Burkeviča un 
Liene Bērziņa. Turam īkšķus par veiksmi reģiona un republikas konkursā.

Sarma Kurme,
Lindas Vanagas foto

Stāstnieku konkursa dalībnieki ar skolotājām un konkursa žūriju

analizēja tās gaitu, kā arī veidoja 
izpratni par finanšu iespējām mūs-
dienu pasaulē.

Spēle „Cashflow” tiek piedā-
vāta sadarbībā ar projektu „Esi 
līderis”, kurā piedalās Cesvaines 
vidusskolas skolēni, kuri apgūst 

profesionālās pilnveides izglītības 
programmu „Uzņēmējdarbības pa-
mati”. Šī programma ir akreditēta, 
un par tās apgūšanu tiek piešķirta 
valsts atzīta profesionālās pilnvei-
des apliecība.

10.–14. oktobrī Latvijā norisi-

nājās karjeras nedēļa, tādēļ radās 
ideja, ka ir nepieciešams jauniešus 
iepazīstināt ar vienu virzienu – šo-
reiz finansēm, lai palīdzētu viņiem 
izprast, ko vēlas studēt nākotnē.

Lāsma Markevica,
autores foto
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Leģendu nakts 
Cesvaines pilī

Cesvaines vidusskolā ir tradīcija 
katru gadu ar dažādiem pasāku-
miem atzīmēt skolas dzimšanas 
dienu. Šogad tika rīkota olimpiskā 
diena ar devīzi „Mani sasniegumi 
par godu skolas dzimšanas dienai”. 

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā 
viesojās franču pianists Andijs Emlērs

Cesvaines vidusskolas skolēnu vēstules Albertam Vītolam

24. oktobra pēcpusdienā Ces-
vaines pils mazajā zālē tikāmies ar 
franču pianistu un komponistu An-
diju Emlēru. Šis pasākums notika 
Francijas Institūta Latvijā program-
mas „Septembris–oktobris 2016” 
ietvaros, to mums piedāvāja Ma-
donas novada atbildīgā speciāliste 
Inga Arāja. Kā rakstīts program-
mā, Francijas Institūts ir Francijas 
Ārlietu un starptautiskās attīstības 
ministrijas pilnvarotais operators 
Francijas kultūras popularizēšanai 
ārzemēs. Sadarbībā ar Cesvaines 
kultūras nama direktori Kristīni Au-
meli un nodibinājuma „Fonds „Gra-
šu bērnu ciemats”” vadītāju Sandru 
Stadi realizējām šo projektu, kuru 
finansēja Cesvaines novada dome.

A. Emlērs ar mūziku iepazīstas 
jau bērnībā, apgūstot klavierspēli. 
Piedāvājot klausītājam enerģisku 
un dzīvespriecīgu koncertprogram-
mu, grupa, kurā viņš spēlē, iekaro 
klausītāju sirdis. A. Emlērs kļūst 
pieprasīts arī kā komponists un strā-
dā kopā gan ar profesionāļiem, gan 
amatieriem. Šā gada rudenī A. Em-
lērs ielūdz mūs gremdēties savā 
veltījumā Morisa Ravēla daiļradei. 
Ar šo programmu Endijs aplieci-

na mīlestību 20. gadsimta sākuma 
komponistiem, ļaujot simts gadus 
vēlāk baudīt šo brīnišķīgo mūziku 
jau mūsdienīgā interpretācijā. Izvē-
lētais nosaukums – „Mans Ravēls”.

Koncerta klausītāji piedzīvoja 
savdabīgu ceļojumu komponista 
M. Ravēla mūzikas pasaulē, kuru 
pēc savām izjūtām mums sniedza 
A. Emlērs. Tēlainais stāstījums un 
atraktīvā darbošanās pie instrumen-
ta kliedēja rudenīgi skumjo noska-
ņu šajā padrūmajā pēcpusdienā. 
Šāda mūzika labi saderējās ar mūsu 
pils tēlu, kur nekas nav simetrisks. 
Mākslinieks izrādīja savu cieņu 
mūsu valstij un novadam, impro-
vizējot par latviešu tautasdziesmas 
„Aijā, žūžū, lāča bērni” melodi-
ju, kuru publika nodziedāja viņam 
priekšā. Tas tiešām bija aizkusti-
noši! Publika melodiju nodziedāja 
daudzbalsīgi, kas vēlreiz aplieci-
nāja pasaulē izskanējušo domu, ka 
latvieši ir dziedātāju tauta. Audzēk-
ņi pēc koncerta improvizēja un fo-
tografējās kopā ar Andiju. Māksli-
nieks izteica savu sajūsmu par pili 
un intīmo, ģimenisko atmosfēru 
tajā. Kā dāvanu mūzikas skola sa-
ņēma disku un nošu materiālus 

ar autogrāfu. Arī klausītāji varēja 
iegādāties mākslinieka ierakstus 
CD. Priecājos, ka Cesvaines domes 
priekšsēdētājs Vilnis Špats personī-
gi teica pateicības vārdus māksli-
niekam un viņa menedžerim Šarlam 
Žilam, kā arī dāvināja CD par Ces-
vaini. Ir jāatzīst, ka priekšsēdētājs ir 
ļoti atsaucīgs, ja rodas iespēja orga-
nizēt šādus pasākumus. Domāju, ka 
tas dara godu mūsu novadam.

Visi mākslas cienītāji, esat laipni 
gaidīti Cesvaines pils mazajā zālē!

Inta Stiene,
Cesvaines Mūzikas un mākslas 

skolas direktore,
Aivara Pureniņa foto

Andijs Emlērs pēc koncerta 
Cesvainē

15. septembrī klases stundu sko-
lotāji veltīja skolas jubilejai. Mēs 
devāmies neklātienes ceļojumā pa 
Cesvaines novada vecajām skolām. 
Brīdī, kad uz skolēniem noraudzī-
jās Cesvaines vidusskolas dibi-

nātājs Alberts Vītols, audzinātāja 
uzaicināja bērnus uzrakstīt vēstuli 
Albertam Vītolam, lai pastāstītu, kā 
dzīvo un mācās 21. gadsimta skolē-
ni. Tapa 27 sirsnīgi vēstījumi skolas 
dibinātājam. Piedāvāju cesvainie-
tes Patrīcijas, kura skolā mācās no 
1. klases, vēstuli un Grašu bērnu 
ciemata skolēna Rūdolfa, kurš Ce-
savinē mācās pavisam īsu laiku, 
vēstuli. Priecājos, ka bērniem bija, 
ko pastāstīt šim mūsu novada izci-
lajam cilvēkam!

Ingrīda Evardsone, skolotāja,
foto no skolas arhīva

Labdien, Vītola kungs!
Šodien 15. septembris – Cesvai-

nes vidusskolas dzimšanas diena. 
Skolai paliek 97 gadi. Jau no rīta 
dzirdēju direktora apsveikuma vār-
dus. Sirdī lēnām ielīst svētku sajūta. 
Skolā daudz ziedu, skaists laiks.

Mums notiek klases stunda. Tik-
ko noskatījāmies prezentāciju par 
Cesvaines novada vecajām sko-
lām. Kādreiz mūsu novadā bijušas 
29 skolas! Neticami, bet fakts!

Skolotāja uzaicināja mūs uzraks-
tīt vēstuli Cesvaines vidusskolas 
dibinātājam mācītājam Albertam 
Vītolam, lai pastāstītu, kā dzīvo un 
mācās skolēni 2016. gadā.

Es gribu Jums, Vītola kungs, teikt, 
ka manas skolas dienas rit jauki un 
interesanti. Es skolā mācos jau ses-
to gadu, un katrs skolas gads paiet 
brīnumaini ātri. Skolā mūsdienās ir 
vairāk informācijas par apkārt no-
tiekošo, arī mācību viela ir daudz 
sarežģītāka nekā agrāk.

Skolā man iet labi un interesanti. 
Man ir daudz darbu pēc stundām, 
jo nodarbojos vairākos pulciņos. 
Tas ir tik aizraujoši! Un tomēr – 
man dažreiz ir tā, ka negribas iet uz 
skolu, bet es ar šo problēmu kaut kā 
tieku galā.

Mūsu skolā lielākā daļa skolēnu 

mācās labi un teicami, es arī viņu 
vidū. Mums tagad ir jauna, moder-
na skola, jo iepriekšējā skola, Jūsu 
dibinātā skola pilī, nodega. Ja būtu 
iespējams, es arī būtu gribējusi mā-
cīties Cesvaines pilī.

Mani klasesbiedri ir jauki un 
draudzīgi, bet klases audzinātāja ir 
pati labākā skolotāja, jo man patīk 
viņas raksturs un ģērbšanās stils, 
arī tāpēc, ka viņa ir liela aktrise, 
tāpat kā es. Man ļoti patīk divi mā-
cību priekšmeti – vizuālā māksla un 
krievu valoda.

Man ir liels prieks Jums rakstīt 
un izteikt savas domas par to, kā ir 
skolā pēc 97 gadiem. Kopumā jau 
nekas nav mainījies – bērni iet uz 
skolu un mācās, bet skolotāji sniedz 
priekšstatu par daudzām zinātnēm. 
Vislielākā atšķirība no senās skolas 
ir tehnoloģiju ienākšana skolas ik-
dienā.

Cerībā, ka Jums bija interesan-
ti uzzināt šo to par Jūsu dibinātās 
skolas dzīvi 21. gadsimtā, – 

cesvainiete Patrīcija Auzāne

Labdien, Vītola kungs!
Mani sauc Rūdolfs Lapsa. Man 

ir 13 gadi. Es dzīvoju Grašu bērnu 
ciematā. Cesvaines vidusskolā mā-
cos tikai dažus gadus.

No savas audzinātājas dzirdēju, 
ka Jūs bijāt Cesvaines skolas dibi-
nātājs, skolotājs un direktors.

Es gribēju Jums pajautāt: vai 
Jūsu skolā bija daudz bērnu? Manā 
klasē ir 27 skolēni. Mēs esam Ces-
vaines vidusskolas lielākā klase. 
Pastāstīšu par savu skolu. Mums 
ir liela un moderna skola. Mums 
ir lifts un sava kafejnīca. Vēl mums 
ir daudz skaistu un modernu kabi-
netu. Skolā mācās daudz talantīgu 
bērnu un ir jaukas skolotājas. Man 
skolā iet labi. Man patīk savā skolā.

Paldies, skolotāj, ka nodibinājāt 
tik skaistā vietā skolu! Paldies!

Anšlavam 
Eglītim – 

110

Sarmīte Melle un Viktors 
Leimanis lasa fragmentus no 

romāna „Homo novus”

29. oktobrī jau piekto gadu vairāk 
nekā 30 Latvijas pilīs un muižās no-
risinājās Latvijas Piļu un muižu aso-
ciācijas organizētā leģendu nakts, 
kad stāsti, nostāsti, vēsturiski fakti 
kļūst par realitāti un ceļotājs – par 
daļu no tā. Leģendu naktī Cesvaines 
pilī šogad varēja noskatīties māk-
slas filmu „Ar rudeni sirdī”, kura 
2013. gadā tika uzņemta arī pilī un 
citās pazīstamās Cesvaines vietās, 
baudīt karstu tēju un kafiju un ie-
klausīties vēsturiskos pils stāstos.

Prieks, ka šogad ciemiņi ceļu bija 
mērojuši arī no kaimiņu novadiem. 
Apmeklētāju interese bija negaidīti 
liela, tas tikai liecina, ka dalība šādos 
pasākumos ir nepieciešama arī turp-
māk. Kā jau ierasts, ar šo pasākumu 
noslēdzas tūrisma sezona un sākas 
gatavošanās nākamajam gadam.

Diāna Glaudāne

Cesvaine ir viena no tām Latvijas 
vietām, kas ir saistīta ar rakstnie-
ka un dramaturga Anšlava Eglīša 
(14.10.1906.–04.03.1993.) vārdu.

A. Eglīša tēvs dzejnieks, rakst-
nieks, literatūras teorētiķis Viktors 
Eglītis nāk no Sarkaņiem, māte sko-
lotāja un tulkotāja Marija Stalbova 
(precējusies Eglīte) – no Cesvaines. 
Dažas vasaras ģimene dzīvoja Sa-
kumkrogā, kur saimniekoja M. Eglī-
tes brālis. Draudzīgas saites Eglīšus 
saistīja arī ar „Āriņām”, kur vasa-
rās pie radiem Leconiem mitinājās 
komponista Emīla Dārziņa ģimene. 
A. Eglītis tolaik iepazina vietējos cil-
vēkus un apkārtni – līkumoto Āriņu, 
akmeņkaļa darbu utt. Ansis (tā A. Eg-
līti sauca ģimenē), kā 1998. gadā 
atcerējās brālēns Juris Georgs Stal-
bovs, bija izdomas bagāts un attapīgs 
puisis, kas bieži ierosināja dažādas 
radošas nodarbes: te kļūt par bitenie-
kiem, savācot bites sērkociņu kastītē, 
te ķeizara Viļuma sagaidīšanai taisīt 
bumbas, papīra tūtās pildot… govju, 
zirgu un cūku mēslus, te ar asinīm 
zvērēt draudzību, te iegūt krāsas vai 
izgatavot papīru utt. (Vairāk par Stal-
bovu dzimtu var lasīt „Cesvaines grā-
matā II”, 313.–317. lpp.)

Bērnu un jaunības dienās piedzī-
voto Cesvainē rakstnieks attēlojis 
vairākos darbos, piemēram, romānā 
„Homo novus”, grāmatā par teātri 
„Trešais zvans” u. c. No Grašu puses 
nākusī ģimenes auklīte Anna Kalniņa 
ir tēlota humora un sirsnīgu atmiņu 
cauraustajā „Pansijā pilī”.

Rakstnieka daiļrades cienītāji 
3. novembrī tikās Cesvaines pils kun-
ga kabinetā, kur Cesvaines bibliotē-
kas darbinieces bija noorganizējušas 
A. Eglīša piemiņas pēcpusdienu. 
Cesvainieši Sarmīte Melle un Viktors 
Leimanis, lasot fragmentus no romā-
na „Homo novus”, sanākušos ieve-
da pirmās neatkarīgās Latvijas laika 
lauku un pilsētas pretstatu noskaņās, 
savukārt Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzeja literatūras noda-
ļas vadītāja Dace Zvirgzdiņa šo domu 
ceļojumu papildināja ar fotomirkļiem 
un interesantu stāstījumu par A. Eg-
līša un viņu tuvinieku dzīvi, daiļradi, 
interesantiem kultūrvēsturiskiem no-
tikumiem. Muzikāli pasākumu kupli-
nāja Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolas akordeonistes.

A. Eglīša sarakstīto grāmatu krā-
jums ir ļoti bagātīgs, un daļu no tā 
pasākuma dalībnieki varēja aplūkot 
izstādē, malkojot tēju un turpinot sa-
runas par Cesvaini un rakstniecību.

Sanita Dāboliņa,
Lindas Vanagas foto

6. klase ar audzinātāju Ingrīdu Evardsoni

Publicēto vēstuļu autori – Patrīcija un Rūdolfs
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Informācija

LAD izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumos
Lauku atbalsta dienests (LAD) 

no 2016. gada 21. novembra līdz 
2016. gada 21. decembrim izsludina 
projektu iesniegumu pieņemšanu apakš-
pasākumos „Atbalsts ieguldījumiem 
lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldī-
jumiem pārstrādē” un „Atbalsts ieguldī-
jumiem lauksaimniecības un mežsaim-
niecības infrastruktūras attīstībā”.

Pieejamais trešās kārtas publiskais 
finansējums apakšpasākumā „Atbalsts 
ieguldījumiem lauku saimniecībās” 
lauksaimniecības pakalpojumu koopera-
tīvajām sabiedrībām ir 1 500 000 eiro, bet 
lauku saimniecībām – 35 170 012 eiro. 
Apakšpasākuma mērķis ir atbalstīt lauku 
saimniecības, lai uzlabotu to ekonomis-
kās darbības rādītājus un konkurētspēju, 
kā arī veicināt kooperācijas attīstību, 
nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu ap-
saimniekošanu un atbalstot pret klimata 
pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

Apakšpasākuma „Atbalsts iegul-
dījumiem pārstrādē” mērķis ir pa-
augstināt lauksaimniecības produktu 

pārstrādes efektivitāti un palielināt 
produktu pievienoto vērtību, veicinot 
konkurētspējīgas kooperācijas attīstību 
un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražo-
šanas attīstību un inovāciju ieviešanu 
uzņēmumos. Pieejamais publiskais fi-
nansējums ir 12 188 245 eiro.

Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldīju-
miem lauksaimniecības un mežsaim-
niecības infrastruktūras attīstībā” 
mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attie-
cas uz lauksaimniecības attīstību, meža 
ražības paaugstināšanu, audzes veselības 
un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, 
saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa 
ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uz-
turot bioloģisko daudzveidību un nodro-
šinot klimata pārmaiņu samazināšanu, kā 
arī lauksaimniecības un mežsaimniecī-
bas nozares konkurētspējas paaugstinā-
šanu. Pieejamais publiskais finansējums 
apakšpasākumā ir 6 015 013 eiro.

Plašāka informācija par atbalsta sa-
ņemšanas nosacījumiem, finansējuma sa-
dalījumu pa reģioniem un citiem jautāju-

miem ir pieejama LAD mājaslapā www.
lad.gov.lv izvēlnē „Atbalsta pasākumi”.

Projekta iesniegumu pieņemšana no-
tiek Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai un 
lauku attīstības programmas atbalstīto 
pasākumu ietvaros.

Projektu iesniegumi ir jāiesniedz, iz-
mantojot LAD elektroniskās pieteikša-
nās sistēmu vai ievērojot Elektronisko 
dokumentu likumu vai personīgi LAD 
reģionālajās lauksaimniecības pārval-
dēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemko-
pības ministrijas Klientu apkalpošanas 
centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 
2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Informāciju sagatavoja LAD 
Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67027384, 67027830
E-pasts: prese@lad.gov.lv

Top nākamā Cesvaines grāmata
Turpinās grāmatas veidošanas darbs.
Pēc oktobra numura rakstā minētās 

informācijas, ka novadpētniece Māra 
Evardsone ir savākusi materiālus par 
Cesvaines truškopi Eduardu Bebri, at-
saucās Inta Matisone, kura jau atrastos 
faktus papildinās ar atmiņām par truš-
kopja darbību, mājām un ģimeni. Pal-
dies!

Rakstu un fotogrāfijas par biedrības 
„Mārtiņroze” darbību iesniedza biedrī-
bas vadītāja Dzidra Lāce. „Mārtiņroze” 
ir arī pirmā ziedotāja jaunajai grāmatai. 
Paldies!

Pēdējos gados pilī ir notikuši vērienī-
gi arhitektoniskās izpētes darbi, bet ta-
jos izpētītais lielākajai daļai cesvainiešu 
nav zināms. Šoziem šo darbu apkopo-
jumu grāmatai ir apņēmusies sagatavot 
muzeja speciāliste Daiga Matroze. Vi-
ņai ir arī citas tuvas tēmas, par kurām 
varēsim lasīt grāmatā. Paldies!

Sirsnīgu vēstuli no Barkavas ir atrak-
stījusi ilggadējā Cesvaines ārste Mari-

Nelietoti un nevajadzīgi: kur likt?

Noderīgi ieteikumi sniegotās sezonas sākumam

Mēs visi zinām, ka sadzīves atkritumi 
ir daudzi un dažādi gan pēc to izcelsmes 
un lietojuma, gan arī pēc izmēriem un 
utilizācijas iespējām. SIA „Pilsētvides 
serviss” atgādina par atkritumu šķiroša-
nu un aicina ikvienu to darīt.

Kartona un papīra konteinerā drīkst 
mest avīžpapīru, kartonu, rakstāmpapī-
ru, grāmatas, izjauktas kartona vai pa-
pīra kastes. Bet nedrīkst mest slapju un 
netīru kartonu un papīru, piena, kefīra, 
sulu un citas tetrapakas, kā arī izstrādā-
jumus, kuri satur foliju.

Plastmasai paredzētajā konteinerā 
drīkst mest saplacinātas dzērienu plast-
masas pudeles, tīrus polietilēna maisi-
ņus un plēves, taču nedrīkst ievietot 
eļļas pudeles, jogurta, krējuma un mar-
garīna trauciņus, rotaļlietas, saimnie-
cības preces, sadzīves priekšmetus un 
plastmasas lentes.

Stiklam paredzētajā konteinerā 

drīkst mest izskalotu pudeļu un burku 
stiklu, bet nedrīkst – spoguļu stiklu, 
spuldzes, logu stiklu un keramikas vai 
porcelāna traukus.

Ir svarīgi izprast, kas ir lielgabarīta 
atkritumi un kā no tiem ir iespējams 
atbrīvoties. Lielgabarīta atkritumi ir tādi 
sadzīves atkritumi, kurus to izmēra dēļ 
nevar un nedrīkst ievietot sadzīves at-
kritumu konteinerā. Tādi atkritumi ir, 
piemēram, mēbeles, matrači, paklāji, 
koka logu rāmji bez stikliem utt. Tomēr 
pie lielgabarīta atkritumiem netiek pie-
skaitīti grīdas dēļi, ģipškartons, flīzes, 
durvis, stikla vate, tualetes podi, vannas 
izlietnes. SIA „Pilsētvides serviss” at-
gādina, ka iepriekšminētie atkritumi ir 
uzskatāmi par būvgružiem, kuru izve-
šanai ir nepieciešams iepriekš pasūtīts 
būvgružu konteiners. Lielgabarīta at-
kritumu kategorijā neietilpst televizori, 
ledusskapji, saldētavas un cita nolietota 

elektrotehnika, kuru utilizēšana atšķiras.
Atkritumu šķirošana nav sarežģīta, 

tai nav nepieciešams daudz laika, tomēr 
rezultātā mēs visi varam samazināt ko-
pējo atkritumu apjomu, kas nonāk dabā, 
veicināt gaisa un ūdens piesārņojuma 
samazinājumu.

SIA „Pilsētvides serviss” atgādina – 
katru trešdienu plkst. 9.00–13.00 Cesvai-
nes novada domē notiek klientu apkalpo-
šana: līgumu slēgšana, laušana, grozīju-
mi, rēķinu saņemšana vai konsultācijas 
par atkritumu izvešanas jautājumiem.

Tuvojoties svētku laikam, SIA „Pil-
sētvides serviss” informē, ka svētku 
dienās atkritumu izvešanas grafiks 
paliek nemainīgs.

Klientu apkalpošanas centrs Gul-
benē, Brīvības ielā 87, pirmssvētku 
dienās būs atvērts līdz plkst. 16.00, 
svētku dienās būs slēgts.

Cieņā – SIA „Pilsētvides serviss”

anna Tomiņa, vēstot par labdarības gru-
piņas izveidi un darbošanos 80.–90. ga-
dos. Paldies! Aicinu citas šīs grupas 
dalībnieces iesniegt savas atmiņas, kā 
arī pārskatīt personiskos fotoarhīvus, lai 
varētu publicēt arī bildes.

Kādreizējā kārzdabieša velosipēdu 
meistara Pētera Bicāla mazmeita Daiga 
Pinka ir apņēmusies uzrakstīt pētījumu 
par ģimenes gaitām un vectēva darbu. 
Paldies, ar interesi gaidīsim!

Savus materiālu krājumus pārskata 
Ilga Holste – Cesvaines grāmatu izdo-
šanas iniciatore. Paldies par Dainas un 
Imanta Galeju, Gunas Čables un Rai-
monda Auguļa, Skaidrītes un Andreja 
Aveniņu un Ivara Zommera dzīvesstās-
tiem! Par 1972. gada absolventu salido-
juma foto un aprakstu paldies Astrīdai 
Vilkaušai; paldies ilggadējai Cesvaines 
grāmatu autorei Gaidai Bruzgulei, kura 
sagatavojusi materiālus par Jāni Krū-
miņu Kārzdabas „Jurgucos”; paldies 
skolotājai Ārijai Liepiņai par ilggadējās 

skolas medmāsiņas Intas Šelinghofas, 
skolotājas Valentīnas Afanasjevas un 
savu dzīvesstāstu; Ārijai Liepiņai un 
Zentai Vizulei – par skolotājas Anto-
ņinas Lukstes dzīvesstāstu; paldies par 
skaistajām fotogrāfijām Birutai Ozoli-
ņai!

Paldies par atsaucību visiem, kuri 
zvana vai raksta un iesaka tēmas un 
cilvēkus, par kuriem rakstīt! Aicinu ga-
rajos ziemīgā rudens vakaros ne tikai at-
cerēties, kas interesants dzīvē ir noticis, 
bet pamazām to arī pierakstīt atbilstīgi 
katra iespējām – ar roku, rakstāmmašī-
nu vai datoru. Ja pašiem nav iespējams 
rakstīt, aiciniet ciemos kādu, kas to var 
izdarīt, lai varētu tapt jauns stāsts mūsu 
kopīgajai grāmatai.

Rakstiet un zvaniet, ja jums ir kādi 
ieteikumi grāmatai! Tālr. 29432776, 
e-pasts: ckvb@inbox.lv, sanita.daboli-
na@inbox.lv.

Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

Dzimtsarakstu nodaļas 
informācija

Imants Rumpītis 
1934–2016

Zenta Alīna Buldere 
1927–2016

Ķinderu kapu pārzines 
informācija

Ziedonis Rags
1944–2016

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem.

17. novembrī plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā

Filma 
„MELĀNIJAS HRONIKA”

Ieeja – 2 EUR
***

18. novembrī plkst. 12.00
Cesvaines evaņģēliski 

luteriskajā baznīcā valsts svētku 
dievkalpojums

plkst. 16.00
Cesvaines vidusskolas aulā
valsts svētku pasākums 
„AR LATVIJU SIRDĪ”

plkst. 22.00 Cesvaines kultūras 
namā valsts svētku balle kopā ar 

grupu „Bruģis”
Ieeja – 2 EUR

***
22. novembrī plkst. 13.00
Cesvaines kultūras namā

izklaidējoša cirka programma 
KLAUNU ŠOVS „OKI-DOKI”

Ieeja – 1,50 EUR
***

25. novembrī plkst. 17.00
Cesvaines kultūras namā

fotoalbuma „Vidzemē man būt” 
atklāšana

***
9. decembrī

Pilsētas egles iedegšana
***

9. decembrī Kultūras namā
Latvijas leļļu teātra izrāde

***
 10. decembrī Kultūras namā

Koru sadziedāšanās
***

16. decembrī
Eglīte bērniem, kuri neapmeklē 

bērnudārzu
***

27. decembrī Kultūras namā
Ziemassvētku pasākums 

senioriem
Plašāka informācija būs

 pieejama afišās

Katru gadu mēs mēdzam dzirdēt, ka 
ziema ir atnākusi negaidot, tāpēc dau-
dzus sagatavošanās darbus cilvēki veic 
steigā. SIA „Pilsētvides serviss”, kas sa-
viem klientiem Cesvaines novadā sniedz 
profesionālus un kvalitatīvus atkritumu 
savākšanas pakalpojumus, vēlas atgādi-
nāt pāris svarīgu darbu, kas ir veicami, 
lai sniegotais gadalaiks ir patīkams, bez 
liekām rūpēm.

Izvēlēties dabai draudzīgus materiā-
lus un būt draudzīgiem pret apkārtējo 
vidi

Tuvojoties svētku laikam, kad visi svi-
nēsim Lāčplēša dienu, Latvijas Republi-
kas dzimšanas dienu, Ziemassvētkus un 
citus svētkus, atcerieties par dabai drau-
dzīgu materiālu izmantošanu un atbildīgu 
attieksmi pret apkārtējo vidi, piemēram, 

Esam pateicīgi un sakām paldies VP 
VRP Madonas iecirkņa Kārtības polici-
jas inspektoriem RIHARDAM KĻA-
VIŅAM un RONALDAM KRAF-
TAM, VP VRP Madonas iecirkņa Kri-
minālpolicijas inspektoram ANDRIM 
TURKINAM par operatīvu rīcību 
apstākļu noskaidrošanā un profesiona-
litāti, notverot vīrieti, kurš apzaga mūsu 
īpašumu. Paldies arī VP VRP Madonas 
iecirkņa Kārtības policijas inspektoram 
GENADIJAM KRIVICKIM, kas pat 
atvaļinājuma laikā telefoniski sniedza 
mums konsultāciju.

Zāģeru ģimene Dzelzavas pagastā

2. decembrī Cesvainē (A. Saulieša ielā 9)
mobilā veselības aprūpes brigāde, 

speciālisti – bērnu acu ārsts un 
bērnu neirologs

Līdz 18 gadu vecumam bez maksas!
Iepriekš jāpiesakās (līdz 

30.11.2016.) sociālajā dienestā 
pie Agitas Semjonovas, 

tālrunis 64852032

Un kas par to, ka gadu vesels 
  klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs 
  mirdz?
Gan sūrumu, gan prieku katrs
   slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš
   sirds,
Lai sajustu – cik dzīve tomēr
   skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļa kārēm 
  vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd.

                         Kornēlija Apškrūma

Sirsnīgi sveicam visus 
novembrī

dzimušos un īpaši

80 gados –
ANNU GALEJU,
DAINU GALEJU,

85 gados –
ILGU BARLOTI,
ILGU SKAIDRĪTI 

MICKEVIČU,
90 gados –

VALDI ĶEIRĀNU!

Cesvaines novada dome

Edvīns Liše
oktobrī

Kristīne Apine
oktobrī

dāvanu saiņošanai izmantojiet otrreizēji 
pārstrādātu papīru un telpas dekorējiet 
ar otrreizēji pārstrādātu papīru, rotāju-
miem; iepērkoties ņemiet līdzi auduma 
iepirkuma maisiņus. Ja dosieties pie 
dabas krūts baudīt sniegoto laiku, ne-
piemēslojiet to – izmantojiet daudzās 
atkritumu tvertnes. „Pilsētvides servi-
sa” interneta vietnē www.pilsetvide.lv 
atradīsiet gan informāciju par atkritumu 
tvertnēm jūsu tuvumā, gan citu būtisku 
informāciju par atkritumu šķirošanu, pa-
sākumiem vides aizsardzībai.

Atkritumu tvertnes izvest tuvāk 
galvenajam ceļam

SIA „Pilsētvides serviss” ir moderns 
un dinamisks uzņēmums, ļoti spēcīgs 
pakalpojumu sniedzējs reģionos, tas vai-
rāk nekā 20 gadus nodrošina iedzīvotāju, 

ražošanas uzņēmumu, pašvaldību, kā arī 
izglītības un veselības aprūpes iestāžu 
sadzīves atkritumu savākšanu un izve-
šanu. Mūsu darbinieki savu darbu veic 
ar augstu atbildības izjūtu, tomēr bieži 
vien ir nepieciešama arī pretimnākšana 
no klientu puses. Ziemīgos laikapstākļos 
vairums ceļu var tikt aizputināts, apgrū-
tinot lielgabarīta automašīnu nokļūšanu 
līdz klientu sētas durvīm, tāpēc aicinām 
klientus būt saprotošiem un iespēju robe-
žās savas atkritumu tvertnes izvilkt tuvāk 
piebraucamajam ceļam.

Kamīnos un krāsnīs nededzināt at-
kritumus

Sākoties apkures sezonai, ir jābūt vē-
rīgiem, izvēloties kurināmo. Nekādā ga-
dījumā par kurināmo nedrīkst izmantot 
plastmasas pudeles un citus atkritumus, 

jo tie var veicināt skursteņa aizsērēšanu. 
Tas, savukārt, var izraisīt apkures sistē-
mas aizdegšanos. Aicinām tādus atkritu-
mus kā plastmasas pudeles, tetrapakas, 
plastmasas iepirkuma maisiņus, plēve 
u. c. mest tiem paredzētajos atkritumu 
konteineros. Pirms izmešanas plastma-
sas pudeles noteikti ir jāsaplacina, lai tās 
aizņem iespējami maz vietas un lai atkri-
tumu tvertne neaizpildās tik ātri. Turklāt 
plastmasas degšanas procesā izdalās in-
dīgas vielas – dioksīni, kas ilgtermiņā 
var izraisīt veselības problēmas.

Cieņā –
SIA „Pilsētvides serviss”

Tālruņi uzziņām:
+371 25749599; +371 64495050

E-pasts: cesvaine@pilsetvide.lv
www.pilsetvide.lv


