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Par ceļu uzturēšanu

Dzimtsarakstu 
nodaļas 

informācija

Jāņa Āboliņa veidotās eglītes pilsētas svētku noformējumam.

Ziemassvētku laikā, kā ie-
rasts, noslēdzot katru gadu, 
Cesvaines novada pašvaldība 
dodas pie novada senioriem 
cienījamos gados – pie tiem, 
kuri ir sasnieguši 90 un vairāk 
gadu slieksni.

Ikvienam senioram Cesvai-
nes sociālā dienesta darbinieki 
bija sagatavojuši dāvanu paciņu 
gan ar garšīgām, gan noderīgām 
lietām, piemēram, kalendāriem 
jaunajam gadam. Tika apcie-
mots ikkatrs seniors Cesvaines 
novada sociālās aprūpes noda-

Autoceļu ziemas uzturēšanas 
sezona oficiāli sākas 1. novem-
brī un ilgst līdz 31. martam, bet 
atkarībā no laikapstākļiem šis pe-
riods var tikt pagarināts. Minētajā 
laikā ceļu dienesti īpaši uzmanīgi 
seko laikapstākļu ietekmei uz ceļu 
stāvokli, lai savlaicīgi veiktu ceļu 
attīrīšanu no sniega un pretaple-
dojuma apstrādi. Ziemas sezonā 
ceļu uzturētāji ir mobilizēti darbam 
visu diennakti. Uzturēšanas darbus 
valsts autoceļu tīklā veic VAS „Lat-
vijas autoceļu uzturētājs” atbilstīgi 
Ministru kabineta noteikumiem par 
valsts un pašvaldību autoceļu ik-
dienas uzturēšanas prasībām un to 
izpildes kontroli.

Valsts autoceļi ir sadalīti pie-
cās ziemas uzturēšanas klasēs – A 
(augstākā), A1, B, C un D (zemā-

Reģistrētas laulības:
2013. gadā – 7,
2014. gadā – 10,
2015. gadā – 9,
2016. gadā – 15,
2017. gadā – 12.
Reģistrētas Cesvaines evaņ-

ģēliski luteriskajā un Cesvaines 
Romas katoļu baznīcā slēgtās 
laulības:

2013. gadā – 5,
2014. gadā – 11,
2015. gadā – 6,
2016. gadā – 8,
2017. gadā – 10 – 7 evaņģēliski 

luteriskajā un 3 katoļu baznīcā.
Reģistrēti dzimušie:
2013. gadā – 13,
2014. gadā – 16,
2015. gadā – 15,
2016. gadā – 12,
2017. gadā – 10 – 6 zēni un 4 

meitenes.
Reģistrēti mirušie:
2013. gadā – 21,
2014. gadā – 31,
2015. gadā – 24,
2016. gadā – 23,
2017. gadā – 11 – 6 vīrieši (vi-

dējais vecums – 64,6 gadi) un 5 
sievietes (vidējais vecums – 83,4 
gadi).

Ieva Lase,
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

ļā, kur rūķīši jau iepriekš bija 
noskaidrojuši katra iemītnieka 
vēlmes, tādēļ šos seniorus gai-
dīja personalizēti sveicieni.

2017. gada noslēgumā Ces-
vaines novadā bija visai prāvs 
deviņdesmitgadnieku pulks, 
kurš jaunajā gadā vēl krietni 
paplašināsies. Ikvienu deviņ-
desmitgadnieku apciemoja un 
dāvanu paciņu viņam nogādā-
ja domes priekšsēdētājs Vilnis 
Špats un sociālā dienesta vadī-
tāja Daina Markevica, sveicot 
Ziemassvētkos un Jaungadā. 

Ziemassvētku un Jaungada sveicieni senioriem 
sociālās aprūpes nodaļā

kā) – atkarībā no ceļu klasifikāci-
jas, satiksmes intensitātes, seguma 
tipa, tehniskā stāvokļa, plānotā 
(pieejamā) finansējuma un sociāl-
ekonomiskās nozīmes. Ir norādīti 
sliktā tehniskā stāvoklī esošie ceļu 
posmi, kas ir apkalpojami, atkāpjo-
ties no uzturēšanas klases.

Kā informē Cesvaines novada 
ceļu speciālists Jānis Putniņš, nova-
da ceļi un ielas ziemas sezonā tiek 
uzturēti atbilstīgi iepriekšminēta-
jām prasībām, kuras ir noteiktas 
ceļu uzturēšanas tehniskajā speci-
fikācijā. Sniega tīrīšana tiek uzsāk-
ta četru stundu laikā pēc snigšanas 
beigām, bet kaisīšana ar pretslīdes 
materiāliem – divu stundu laikā pēc 
slidenuma konstatēšanas brīža. Pa-
stāvīgos laikapstākļos ceļa segums 
no sniega ir jāattīra 18 stundu lai-

kā no tīrīšanas sākšanas brīža un 
uz brauktuves ir pieļaujama 10 cm 
bieza sasaluša vai piebraukta snie-
ga kārta, savukārt mainīgos laikap-
stākļos – 10 cm bieza svaiga vai 6 
cm bieza slapja sniega kārta, vai 4 
cm augstas ledus rises. Jānis uzsver, 
ka sniegputeņa laikā ir pieļaujami 
20 cm biezi aizputinājumi. Ceļu 
speciālists norāda arī, ka, sekojot 
laika prognozēm, pirms paredza-
mās snigšanas vai apledojuma vei-
došanās brauktuves jau laikus tiek 
kaisītas ar pretslīdes materiāliem.

Ja ir neskaidrības, jautājumi, 
problēmas vai ieteikumi ceļu un 
ielu uzturēšanas jomā, ceļu spe-
ciālists Jānis Putniņš aicina ar 
viņu sazināties, zvanot uz tālruni 
26125277.

Linda Vanaga

Šogad tika sveikti 20 seniori: 
Ivars Zommers, Anna Aveniņa, 
Asma Greidiņa, Ausma Kan-
gere, Vilis Rudzītis, Ausma 
Zommere, Herta Baltā, Gaida 
Meistere, Marija Račko, Marija 
Tuskova, Austra Pikuma, Alek-
sandra Ignatjeva, Arija Vīksna, 
Viktors Baiers, Vilma Būmeis-
tere, Dzidra Kājiņa, Zenta Mig-
lone, Ilze Plikause, Maija Vīto-
la, Ruta Zeltiņa.

Netika aizmirsti arī pārējie 
novada seniori – viņiem tika 
dāvināts kopīgs atpūtas vakars 

Cesvaines kultūras namā – Ces-
vaines novada senioru eglīte. 
Pasākumā šogad uzstājās muzi-
kālā apvienība „Rumbas kvar-
tets”, bet turpinājumā norisinā-
jās balle kopā ar grupu „Kamēr 
jauni”.

Visiem senioriem vēlam stip-
ru veselību un neizsīkstošu 
dzīvessparu arī jaunajā 2018. 
gadā!

Linda Vanaga,
autores un 

Sanitas Dāboliņas foto
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Domes sēdē 2017. gada 21. decembrīDomes sēdē 
2018. gada 
11. janvārī

Ar 2018. gada 
1. janvāri mainīta 
VSAA pensiju un 
pabalstu piegādes 
cena klienta 
dzīvesvietā

Ar 2018. gada 1. janvāri mainījusies atkritumu 
apsaimniekošanas maksa Cesvaines novadā

Cesvaines sociālais dienests mainījis atrašanās vietu

15. decembrī domes ārkārtas 
sēdē tika apstiprināta maksa par 
atkritumu apsaimniekošanu – 
15,14 euro par m3 (bez PVN). Tā-
tad maksa par 0,12 m3 konteinera 
atkritumu izvešanu būs 2,20 euro 
(ar PVN); 0,24 m3 konteine-
ra atkritumu izvešana maksās 
4,40 euro (ar PVN).

Atkritumu apsaimniekošanas li-
kuma 39. panta pirmajā daļā ir no-
teikts, ka nešķirotu sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas (izņemot 
sadzīves atkritumu reģenerāciju) 
maksas noteikšanas kārtību atkri-
tumu radītājam vai valdītājam ap-
stiprina pašvaldība ar saistošajiem 
noteikumiem. Pamatojoties uz sais-
tošajos noteikumos paredzēto kār-
tību, pašvaldība ar lēmumu nosaka 
maksu par nešķirotu sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu (izņemot 
sadzīves atkritumu reģenerāciju). 
Maksu veido:

1) maksa par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkrauša-
nu, šķirošanu un citām normatīva-
jos aktos noteiktajām darbībām, ko 
veic pirms atkritumu reģenerācijas 
un kas samazina apglabājamo atkri-

* Apstiprināja amatu klasificēša-
nas rezultātus Cesvaines kultūras 
namā.

* Atbalstīja nodibinājuma „Fonds 
„Sibīrijas bērni”” 2018. gada pro-
jektu – 14. jūnija konferences par 
godu 1941. gadā izsūtīto piemiņai 
organizēšanu – ar 100 eiro līdzfi-
nansējumu no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem.

* Ar 50 eiro līdzfinansējumu 
atbalstīja Cesvaines novada vī-
riešu basketbola komandu, kas 
piedalīsies Madonas pilsētas do-
mes atklātajā starpnovadu turnīrā 
basketbolā vīriešiem „VEMOLS 
kauss – 2017”, apmaksājot dalības 
maksu turnīrā no Cesvaines kul-
tūras nama budžetā paredzētajiem 
līdzekļiem.

* Noteica sagatavot nekustamo 
īpašumu, kas atrodas Saules ielā 2A 
Cesvainē un sastāv no sporta kom-
pleksa 1076,7 kvadrātmetru platībā, 
pārdošanai, jo tas nav nepieciešams 
pašvaldības funkciju nodrošināša-
nai.

* Apstiprināja Cesvaines novada 
pašvaldības sadarbības grupas bēr-

nu tiesību aizsardzības jomā noli-
kumu.

* Apstiprināja Cesvaines nova-
da pašvaldības sadarbības grupu 
bērnu tiesību aizsardzības jomā 
piecu cilvēku sastāvā, ievēlot tajā 
sadarbības grupas locekļus: Valsts 
policijas inspektori Lauru Krīgali, 
Cesvaines sociālā dienesta darbi-
nieci ģimenēm ar bērniem Jolantu 
Semjonovu, Cesvaines sociālā die-
nesta psiholoģi Indru Diču, Ces-
vaines novada bāriņtiesas locekli 
Ivetu Kornetu, pašvaldības izglītī-
bas darba speciālisti Rudīti Adam-
koviču.

* Apstiprināja Cesvaines vidus-
skolas nolikumu.

* Piekrita, ka no nekustamā īpa-
šuma „Ķeirāni”, kas atrodas Ces-
vaines pagastā Cesvaines novadā, 
tiek atdalīta zemes vienība 1,21 ha 
platībā jauna īpašuma veidošanai. 
No nekustamā īpašuma atdalītajai 
daļai piešķīra nosaukumu „Jaun-
granti”, Cesvaines pagasts, Cesvai-
nes novads, un noteica lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība. Īpašuma paliekošajai daļai 

saglabāja pašreizējo nosaukumu 
„Ķeirāni”, Cesvaines pagasts, Ces-
vaines novads, un noteica lietoša-
nas mērķus: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība; zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaim-
niecība.

* No Cesvaines bibliotēkas pa-
matlīdzekļu uzskaites izslēdza da-
torkomplektu, žurnālu plauktu un 
izstāžu plauktu, jo iekārtas un mē-
beles ir morāli novecojušas.

* Apstiprināja Madonas sadarbī-
bas teritorijas civilās aizsardzības 
komisiju 16 cilvēku sastāvā, ievē-
lot tajā: komisijas priekšsēdētāju – 
Agri Lungeviču; komisijas priekš-
sēdētāja vietniekus – Vilni Špatu, 
Tāli Salenieku, Māri Justu, Guntaru 
Velci, Daini Stūri, Māri Bulderu; 
komisijas locekļus – Ivetu Pērkoni, 
Gundaru Tropu, Arti Stuburu, Jāni 
Lūkinu, Indru Tomiņu, Dzintaru 
Stradiņu, Mariju Drunku, Arvīdu 
Greidiņu, Uģi Jakubovski.

* Mutiskās izsolēs iznomāja no-
mas tiesības uz ēkas Pils ielā 3 Ces-
vainē Cesvaines novadā 1. stāva 
neapdzīvojamo telpu daļu un zemes 

(proporcionāli neapdzīvojamajām 
telpām) domājamo daļu; 2. stāva 
telpām un zemes (proporcionāli ne-
apdzīvojamajām telpām) domājamo 
daļu.

* Mutiskās izsolēs iznomāja no-
mas tiesības uz ēkas Augusta Sau-
lieša ielā 9 Cesvainē Cesvaines 
novadā noliktavas telpas ar Nr. 003 
un zemes (proporcionāli neapdzīvo-
jamajām telpām) domājamo daļu; 
garāžas telpas ar Nr. 004 un zemes 
(proporcionāli neapdzīvojamajām 
telpām) domājamo daļu.

* Izveidoja telpu nomas tiesību 
izsoles komisiju trīs cilvēku sastā-
vā, ievēlot tajā izsoles komisijas 
priekšsēdētāju izpilddirektoru Uģi 
Fjodorovu un izsoles komisijas sek-
retāri Gunitu Alksni. Informācija 
par izsolēm ir publicēta pašvaldības 
mājaslapā.

* Cesvaines, Lubānas un Vara-
kļānu novadu apvienotās būvval-
des uzraudzības padomē deleģēja 
domes priekšsēdētāja 1. vietnieci 
Vēsmu Noru, atļaujot savienot šo 
amatu ar Cesvaines bibliotēkas va-
dītājas darbu, un domes priekšsēdē-
tāja 2. vietnieku Juri Rozenbergu.

* Izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 1 „Grozījumi Cesvaines novada 
domes 2017. gada 9. februāra sais-
tošajos noteikumos Nr. 4 „Cesvai-
nes novada pašvaldības 2017. gada 
budžets””.

* Apstiprināja Cesvaines novada 
pašvaldības 2017. gada pamatbu-
džeta ieņēmumus un izdevumus, 
speciālā budžeta ieņēmumus, sa-
ņemtos un izlietotos ziedojumus.

* Apstiprināja pašvaldības aģen-
tūras „Cesvaines tūrisma centrs” 
2017. gada budžeta izpildi.

tumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās 
atkritumu savākšanas, pārkraušanas 
un šķirošanas infrastruktūras objek-
tu uzturēšanu atbilstīgi līgumam, 
kuru noslēgusi pašvaldība un atkri-
tumu apsaimniekotājs;

2) sabiedrisko pakalpojumu regu-
latora apstiprinātais tarifs par sadzī-
ves atkritumu apglabāšanu atkritu-
mu poligonos;

3) dabas resursu nodoklis par at-
kritumu apglabāšanu normatīvajos 
aktos noteiktajā apmērā.

Cesvaines novada domes 
2011. gada 23. maija saistošo no-
teikumu Nr. 10 „Par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu Cesvaines 
novadā” 20. punktā ir noteikts, ka 
pašvaldība, pamatojoties uz iz-
vēlētā atkritumu apsaimniekotāja 
iesniegto sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas aprēķinu, ar domes 
lēmumu nosaka maksu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Cesvai-
nes novadā saskaņā ar Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma normām, 
norādot laiku, ar kuru maksa tiek 
noteikta.

Pašvaldība ir noslēgusi līgu-
mu ar atklātā konkursa uzvarētāju 

SIA „Pilsētvides serviss” par atkri-
tumu savākšanu, pārvadāšanu, pār-
kraušanu, uzglabāšanu, dalītās at-
kritumu savākšanas, šķirošanas un 
pārkraušanas infrastruktūras objek-
tu uzturēšanu, un SIA „Pilsētvides 
serviss” piedāvāta cena ir 7,37 euro 
par 1 m3 jeb 52,63 euro par tonnu. 
Atklātajā konkursā dome prasīja 
uzņēmējam noteikt formulu pārejai 
no kubikmetriem uz tonnām. Iepir-
kumā tika noteikta formula, kas tiek 
piemērota pārejai no kubikmetriem 
uz tonnām: 1 m3 = 0,14 t. Šo formu-
lu izmanto Cesvaines novada dome, 
nosakot atkritumu apsaimniekoša-
nas maksu.

2017. gada 29. jūnijā Sabied-
risko pakalpojumu regulēšanas 
komisija apstiprināja SIA „AP 
Kaudzītes” sadzīves atkritumu 
apglabāšanas pakalpojuma tari-
fu no 2018. gada 1. janvāra līdz 
2018. gada 31. decembrim – 
20,52 euro par tonnu.

2017. gada 1. janvārī spēkā stājās 
likums „Grozījumi Dabas resursu 
nodokļa likumā”, un ar to tika pa-
lielināta dabas resursu nodokļa lik-
me, nodokļa palielinājumu sadalot 

pa gadiem. Dabas resursu nodok-
ļa likme no 2018. gada 1. janvāra 
līdz 2018. gada 31. decembrim ir 
35 euro par tonnu.

15. decembrī domes ārkārtas 
sēdē tika apstiprināta maksa par 
nešķirotu sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Cesvaines nova-
dā – 108,15 euro par tonnu (bez 
pievienotās vērtības nodokļa), un to 
veido:

1) maksa par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkrauša-
nu, šķirošanu un citām normatīva-
jos aktos noteiktajām darbībām, ko 
veic pirms atkritumu reģenerācijas 
un kas samazina apglabājamo atkri-
tumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās 
atkritumu savākšanas, pārkraušanas 
un šķirošanas infrastruktūras objek-
tu uzturēšanu atbilstīgi līgumam, 
kuru noslēgusi pašvaldība un atkri-
tumu apsaimniekotājs, – 52,63 euro 
par tonnu;

2) atkritumu apglabāšanas tarifs 
poligonā – 20,52 euro par tonnu;

3) dabas resursu nodoklis – 
35 euro par tonnu.

Linda Vanaga

Ar 2018. gada 1. janvāri ir mainī-
ta cena par Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūras (VSAA) piešķir-
to valsts pensiju, pabalstu vai atlī-
dzību piegādi saņēmēja dzīvesvietā.

VSAA organizētā publiskā iepir-
kuma rezultātā pakalpojuma snieg-
šanas tiesības ieguva VAS „Latvijas 
pasts”, kurš pakalpojumu perio-
dā no 2018. gada 1. janvāra līdz 
2022. gada 31. decembrim piedāvāja 
sniegt par 2,39 eiro atbilstīgi uzņē-
muma aktuālajām piegādes izmak-
sām iepriekšējo 1,74 eiro vietā – šī 
cena bija spēkā kopš 2008. gada. Šīs 
izmaksas sedz saņēmējs.

Sākot ar 2018. gada 1. janvāri, 
VSAA no izmaksājamās pensi-
jas, pabalsta vai atlīdzības ietur 
2,39 eiro un šo summu pārskaita 
VAS „Latvijas pasts”.

Kopumā VSAA pakalpojumus ar 
piegādi dzīvesvietā saņem 95 tūk-
stoši cilvēku, lielākā daļa no vi-
ņiem – 86,4 tūkstoši – ir vecuma 
pensijas saņēmēji.

VSAA atgādina, ka VSAA pie-
šķirto pensiju, pabalstu vai atlīdzī-
bu izmaksā atbilstīgi pakalpojuma 
saņēmēja izvēlētajam izmaksas 
veidam. 89 % no visām VSAA iz-
maksātajām pensijām, pabalstiem 
vai atlīdzībām tiek pārskaitītas uz 
klientu bankas kontu vai pasta no-
rēķinu sistēmas kontu.

Informācija: http://www.lvpor-
tals.lv/, www.vsaa.lv.

Ar 2018. gadu Cesvaines so-
ciālais dienests ir mainījis atra-
šanās vietu – šobrīd un turpmāk 
tas atradīsies Rīgas ielā 4.

Dienesta darbinieku pieņem-
šanas laiks saglabājas nemai-
nīgs:

pirmdienās – plkst. 8.30–
13.00 un 14.00–18.00;

otrdienās un piektdienās – 
plkst. 8.30–13.00.
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Cesvaines novada domes speciālā budžeta izpilde
 2017. gadā, euro

Atlikums 
01.01.2017. Ieņēmumi Izdevumi Atlikums 

01.01.2018.
Vides aizsardzības fonds 8219 7964 5410 10 772
Autoceļu fonds 1447 126 927 125 866 2508
Citi 134 0 0 134
Speciālais budžets kopā 9800 134 891 131 276 13 415

Ziedojumi 2017. gadā, euro
Atlikums 

01.01.2017. Saņemts Izlietots Atlikums 
01.01.2018.

Ziedojumi 8321 4745 7291 5775

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 1
Cesvainē 2018. gada 11. janvārī (sēdes protokols Nr. 1, 4. §)

Grozījumi Cesvaines novada domes 
2017. gada 9. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 
„Cesvaines novada pašvaldības 2017. gada budžets”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 16. pantu

1. Samazināt Cesvaines novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu par 
261 062 euro un apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu 
plānu 3 358 122 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.

2. Samazināt Cesvaines novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta izdevumu plānu par 
794 273 euro un apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta izdevumu 
plānu 4 594 266 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

3. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 2017. gada speciālā budžeta ieņēmumu plānu par 
1664 euro un apstiprināt ieņēmumu plānu 134 891 euro apmērā, samazināt speciālā budžeta 
izdevumu plānu par 11 483 euro un apstiprināt izdevumu plānu 131 276 euro apmērā saskaņā 
ar 3. pielikumu.

   
Domes priekšsēdētājs       Vilnis Špats

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 
2017. gadā, euro

Klasifikācijas 
kods

Nosaukums Izdevumi

PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi) 4 211 207
FINANSĒŠANA 853 085
Naudas atlikums gada sākumā 228 904
Aizņēmumi 624 181
t. sk. kredītsaistību palielinājums 735 837
kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa) 111 656
IEŅĒMUMI (I + II + III + IV) 3 358 122
I. Nodokļu ieņēmumi 1 346 850

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

1 212 508

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada 
ieņēmumi

93 593

04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 7752
04.1.1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi nokavējuma nauda 2629
04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi 21 673
04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi 634
04.1.2.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām nokavējuma nauda 216
04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā gada 

ieņēmumi
6740

04.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem iepriekšējo gadu 
parādi

796

04.1.3.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli nokavējuma nauda 309
II. Nenodokļu ieņēmumi 16 288

08.6.2.0. Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 66
08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 

Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs
32

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

1548

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 654
09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 217
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 848
12.3.1.0. Ieņēmumi no privatizācijas 95
12.3.9.9.0 Veselības apdrošināšana 6443
12.3.9.9.0 Pārējie ieņēmumi 927
12.3.9.9.0 Nodrošinājuma nauda 2000
12.3.9.9.1 Dalības maksa sporta spēlēm 0
12.3.9.9.1 Dalības maksa izsolē 20
13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 973
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 2200
13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 265

III. Transfertu ieņēmumi 1 819 362
18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar 

invaliditāti – sociālais dienests
1863

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

160

18.6.2.0.1 VARAM dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra darbībai 6900
18.6.2.0.1 ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” 12 337
18.6.2.0.3 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – vidusskola 439 072
18.6.2.0.4 Mērķdotācija izglītības pasākumiem – CIP pedagogi 84 504
18.6.2.0.5 Mērķdotācija izglītības pasākumiem – dotācija pārējiem 

izdevumiem CIP
77 005

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

44 812

18.6.2.0.7 Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei 5994
18.6.2.0.8 Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dziesmu 

svētkiem
3267

18.6.2.1.1 Dotācija brīvpusdienām 24 151
18.6.2.1.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – Mūzikas un mākslas 

skola
57 065

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

2171

18.6.2.2.0 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija – pils 12 000
18.6.2.2.1 Finansējums sporta zāles būvniecībai 50 000
18.6.2.2.3 Finansējums projektam „Gaismas ceļš caur gadsimtiem” 0
18.6.2.2.5 Finansējums projektam „Piekļuves nodrošināšana rūpnieciskās 

ražošanas objektiem Cesvainē”
0

18.6.2.2.8 Labklājības ministrija – par apmācību supervīzijās 142
18.6.2.2.9 VARAM finansējums atlaišanas pabalstiem 12 502
18.6.2.3.0 Kultūras ministrija – finansējums kultūras namam 500
18.6.3.0.7 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, 

Nr. 8.3.5.0/16/I/001
10 338

18.6.3.0.8 Finansējums LEADER projektiem 16 410
18.6.3.0.9 Finansējums projektam „Veselai un laimīgai ģimenei” 13 032
18.6.3.1.0 Finansējums projektam „Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”
4814

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda

461 998

18.6.4.0.1 PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu 9239
18.6.9.0.2 Kultūrkapitāla fonds – pils mākslinieciskā izpēte un 

inventarizācija
3000

19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 296 614
19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 169 472

IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi 175 622
21.3.5.1. Mācību maksa – mūzikas skola 3925
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas pakalpojumi 34 235
21.3.5.3. Kafejnīcas ieņēmumi 9125
21.3.5.4. Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu 2363
21.3.5.9.4 Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu 207
21.3.7.9.1 Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – dome 15
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – dome 1644
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola 1621
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle 720
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams 849
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa 898
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – pils 10 052
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola 26
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – pirmsskolas izglītības iestāde 5
21.3.8.1.1 Ieņēmumi par telpu nomu – internātpamatskola 12 453
21.3.8.3.1 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – dome 424
21.3.8.3.2 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – vidusskola 1799
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 1960
21.3.9.1.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – 

VSAA pensijas
43 600

21.3.9.1.2 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – 
līdzfinansējums

3190

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 4365
21.3.9.4.3 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – dome 2977
21.3.9.4.4 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – sociālās aprūpes 

centrs
483

21.3.9.4.5 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – 
internātpamatskola

426

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

13 538

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 90
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – vidusskola 5434
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – internātpamatskola 215
21.3.9.9.0 Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi 388
21.3.9.9.0 Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi 26
21.3.9.9.0 Avīzes „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi 920
21.3.9.9.0 Auto kursu ieņēmumi 4482
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Ķinderes) 107
21.3.9.9.0 Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola 11 184
21.3.9.9.1 Ēdināšanas pakalpojumi – internātpamatskola 134
21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 1742
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Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2017. gadā, euro
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8000

Dažādi 
izdevumi

Izdevumi 
kopā

Dome 152 371 63 247 300 0 13 260 0 0 0 229 178

Vēlēšanu komisija 4504 480 0 0 0 0 0 0 4984

Būvvalde 0 10 360 0 0 0 0 0 0 10 360

Pārvalde kopā: 156 875 74 087 300 0 13 260 0 0 0 244 522

Pirmskola „Brīnumzeme” 253 812 71 554 0 0 2497 0 119 0 327 982

Vidusskola 639 079 199 244 300 256 714 779 0 68 932 0 1 622 590

Internātpamatskola 232 724 54 615 0 0 0 0 0 0 287 339

Mūzikas un mākslas skola 82 593 5328 0 0 360 0 0 0 88 281

Grāmatvedība 55 519 7011 0 0 505 0 0 15 63 050

Izglītība kopā: 1 263 727 337 752 300 256 718 141 0 69 051 15 2 389 242

Sociālais dienests 43 723 15 547 0 0 0 18 796 20 011 0 98 077

Bāriņtiesa 22 368 2481 0 0 0 0 0 0 24 849

Sociālās aprūpes nodaļa 109 605 58 457 0 0 895 0 0 0 168 957

Sociālā aprūpe kopā: 175 696 76 485 0 0 895 18 796 20 011 0 291 883

Labiekārtošanas nodaļa 69 367 42 731 0 418 8619 0 0 0 121 135

Ieguldījums pamatkapitālā 
SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi”

0 0 0 0 11 000 0 0 0 11 000

Labiekārtošana kopā: 69 367 42 731 0 418 19 619 0 0 0 132 135

Kultūras nams 67 658 46 935 1355 12 8755 0 0 0 124 715

Cesvaines bibliotēka 42 523 19 326 0 0 6020 0 336 0 68 205

Kraukļu bibliotēka 19 304 5101 0 0 2089 0 336 0 26 830

Pašvaldības laikraksts „Cesvaines 
Ziņas” 10 499 2218 0 0 983 0 0 0 13 700

Bērnu un jauniešu centrs 8551 1090 0 0 0 0 0 0 9641

Pils 64 127 41 117 0 24 0 0 0 0 105 268

Pašvaldības aģentūra „Cesvaines 
tūrisma centrs” 0 9000 0 0 0 0 0 0 9000

Kultūra kopā: 212 662 124 787 1355 36 17 847 0 672 0 357 359

Darba praktizēšanas pasākumi 
pašvaldībā darba iemaņu iegūšanai 
un uzturēšanai

1745 0 0 0 0 9597 0 0 11 342

Skolēnu nodarbinātība vasaras 
brīvdienās 4162 0 0 0 0 0 0 0 4162

Vienotā valsts un pašvaldību 
klientu apkalpošanas centra 
darbība

7037 1097 0 0 0 0 0 0 8134

„Veselai un laimīgai ģimenei 
Cesvaines novadā” 0 10 954 0 0 0 0 0 0 10 954

Skolu partnerības projekts 
(ERASMUS+) 0 5752 0 0 0 0 0 0 5752

Tautastērpi Cesvaines kultūras 
nama amatierkolektīviem 0 0 0 0 16 820 0 0 0 16 820

Cesvaines bibliotēkas krājuma 
mēbeļu atjaunošana 0 0 0 0 12 015 0 0 0 12 015

Cesvaines pilsmuižas staļļu jumta 
rekonstrukcija 0 0 0 0 108 252 0 0 0 108 252

Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība – Pils ielas rekonstrukcija

0 0 0 0 17 661 0 0 0 17 661

Piekļuves nodrošināšana 
rūpnieciskās ražošanas 
objektiem – Brīvības iela

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos – grants 
ceļu remonts

0 0 0 0 28 072 0 0 0 28 072

„Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” – 
pils jumta atjaunošana 0 0 0 0 131 364 0 0 0 131 364

Kompetenču pieeja mācību saturā 0 281 0 0 0 0 0 0 281

Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībā 3199 229 0 0 0 0 0 0 3428

Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs 2817 818 0 0 0 0 0 0 3635

Kultūras un vēstures mantojuma 
saglabāšana un popularizēšana 
Latvijā un Krievijā

0 0 0 0 22 980 0 0 0 22 980

Projekti kopā: 18 960 19 131 0 0 337 164 9597 0 0 384 852

Izdevumi kopā: 1 897 287 674 973 1955 710 1 106 926 28 393 89 734 15 3 799 993

Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Izdevumi pavisam kopā: 1 897 287 674 973 1955 710 1 106 926 28 393 89 734 15 3 799 993

„E-veselība” jeb 
Darbnespējas lapas un 
kompensējamo zāļu 

receptes – tikai elektroniski
Ar 2018. gada 1. janvāri Latvijā tiek uzsākta obligāta valsts 

sistēmas „E-veselība” lietošana. Turpmāk darbnespējas lapu 
un valsts kompensējamo zāļu recepšu aprite būs tikai elektro-
niska.*

Darbnespējas e-lapas (e-DNL) tiek atvērtas, pagarinātas 
un noslēgtas sistēmā „E-veselība”. Informāciju par noslēgto 
darbnespējas e-lapu darba devējs nākamajā dienā redz savā 
Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistē-
mas (EDS) profilā. Arī iesniegumu Valsts sociālās apdrošinā-
šanas aģentūrai (VSAA) par „E-veselībā” noslēgto darbne-
spējas B lapu iedzīvotājs var iesniegt elektroniski, izmantojot 
VSAA e-pakalpojumu.

Lai iegādātos e-receptes zāles, aptiekā ir jāuzrāda sava per-
sonas apliecība (ID) vai pase (iegādājoties zāles savam ne-
pilngadīgajam bērnam, papildus ir jānosauc bērna vārds un 
uzvārds). Savukārt, lai iegādātos citam cilvēkam, piemēram, 
radiniekam vai kaimiņam, izrakstītas e-receptes zāles, aptiekā 
ir jāuzrāda e-receptes ID numurs, kurš ir pieejams gan ārstam, 
gan pacientam (var būt izdrukāts no sistēmas „E-veselība”; kā 
attēls telefonā u. c.), jānosauc pacienta vārds, uzvārds un jāuz-
rāda savs personu apliecinošs dokuments.

Iedzīvotājs portālā „E-veselība” var arī deleģēt citu cilvēku 
savu e-recepšu zāļu iegādei. Tādā gadījumā deleģētajam cilvē-
kam (pircējam) aptiekā ir jāuzrāda tikai savs personu aplieci-
nošs dokuments un jānosauc pacienta vārds, uzvārds.

Izmantojot parasto e-recepti (zilā krāsā), pacients var iegā-
dāties medikamentus pa daļām vienā vai vairākās aptiekās, jo 
farmaceits sistēmā „E-veselība” redzēs atlikušo medikamentu 
daudzumu, savukārt kompensējamo zāļu e-recepti (rozā krāsā) 
var izmantot tāpat kā līdz šim – iegādājoties visus medika-
mentus vienā reizē, jo kompensējamo medikamentu izsnieg-
šana pa daļām ir aizliegta.

Svarīgi: līdz 2018. gada 1. janvārim papīra formā izrakstītās 
kompensējamo zāļu receptes varēs izmantot līdz to derīguma 
termiņa beigām – tās aptiekā elektronizēs farmaceits. Papīra 
formā atvērtu darbnespējas lapu „E-veselībā” elektronizēs 
ārstniecības persona, kura to noslēgs.

Ja e-recepti nav iespējams izrakstīt tehnisku iemeslu dēļ 
(piemēram, interneta vai elektrības traucējumu gadījumā), 
ārsts ir tiesīgs to izrakstīt papīra formā, savukārt, ja minētajā 
gadījumā nevar atvērt darbnespējas e-lapu, ārsts veic atzīmi 
par to pacienta medicīniskajā dokumentācijā un atver darbne-
spējas e-lapu nākamo piecu darba dienu laikā, norādot sistēmā 
pirmo darbnespējas perioda dienu.

Saņemot darbnespējas e-lapu vai e-recepti, to var apskatīt, 
autorizējoties portālā www.eveseliba.gov.lv. Iedzīvotājiem 
portālā „E-veselība” ir pieejama tikai tā medicīniskā informā-
cija, kuru sistēmā ir ievadījušas ārstniecības personas.

Ja ir jautājumi par darbnespējas e-lapas, e-receptes vai citu 
„E-veselības” pakalpojumu izmantošanu, kā arī ieteicamo rīcī-
bu sistēmas īslaicīgu tehnisku traucējumu gadījumos, iedzīvo-
tāji ir aicināti zvanīt „E-veselības” lietotāju atbalsta dienestam 
pa tālruni 67 803 300 (katru dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00).

Ārstniecības iestādēs un aptiekās, kurās lieto sistēmu „E-ve-
selība”, ir izvietotas uzlīmes „Šeit lieto „E-veselību””. Infor-
mācija par šīm ārstniecības iestādēm ir pieejama arī portāla 
„E-veselība” interaktīvajā kartē.

* Pēc 2018. gada 1. janvāra uz papīra recepšu veidlapām 
turpinās izrakstīt: individuāli kompensējamās zāles, M sa-
raksta zāles un medicīniskās ierīces; ja zāļu iegādi pacientam 
kompensē apdrošināšanas sabiedrība; ja pacients izmantos 
recepti kādā no ES dalībvalstīm, Islandē, Norvēģijā, Lihten-
šteinā vai Šveicē; personai, kura nav reģistrēta iedzīvotāju 
reģistrā; ja e-receptes izrakstīšana sistēmā „E-veselība” nav 
iespējama tehnisku iemeslu dēļ.

Evija Štālberga,
Nacionālā veselības dienesta 

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
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„Cesvaines grāmata” top!

Augsti apbalvojumi ar Cesvaini saistītiem cilvēkiem

Jaunā gada jaunās iespējas jauniešiem

Decembris un arī gada sākums ir 
bijis ļoti aktīvs laiks. 9. decembrī 
Siguldā atvērām divas novadnieka 
Jura Sārņa grāmatiņas – „No Ces-
vaines līdz Siguldai” un „Reiz… un 
tagad” un, tiekoties ar siguldiešiem, 
stāstījām arī par lielajām Cesvaines 
grāmatām un to tapšanu, kā arī sa-
ņēmām turieniešu atsauksmes.

Paldies par visām idejām, iero-

„Latvijas Okupācijas muzeja sai-
mei gada nogale izvērtās par apbal-
vojumu un atzinības saņemšanu, 
kas savā ziņā ir augsts novērtējums 
arī Latvijas Okupācijas muzeja 
darbam,” raksta muzeja darbiniece 

sinājumiem, vēlējumiem, ko saņe-
mam! Paldies Zilgmai Turkinai, kas 
aktīvi dzīvo līdzi grāmatas tapšanas 
darbam un ierosina jaunas vai pie-
mirstas tēmas! Paldies par darbo-
šanos (un apņemšanos darboties) 
Skaidrītei Aveniņai, Vitai Krūmi-
ņai, Aleksandram Trofimovam, 
Ritai Turkinai, Ritmai Kļaviņai un 
Mildai Kļaviņai, Ausmai Bulderei, 

Ievai Lasei, Ligitai Audžei, Jānim 
Buļam, Jānim un Ausmai Rudņe-
viem, Antrai Graudupei, Edgaram 
Sprukstam, Inārai Muižniecei, Sol-
veigai Stafeckai, Rigondai Pinkai, 
Ansim Bogustovam, Rutai Šēnber-
gai, Mārai un Jurim Lejniekiem, 
Anetei Karlsonei, Valdim Kaprā-
lim!

Paldies Imantam Kozulam par 

uzrakstītajām un iesniegtajām at-
miņām! Paldies Intrai Kopmanei 
par nozīmīgo veikumu, apkopojot 
un atlasot materiālus par Cesvaines 
internātskolas vēsturi!

Latvijas Okupācijas muzeja dar-
biniece Inga Vilcāne ir sameklējusi 
savas dzimtas pavedienus Cesvainē. 
Priecājamies kopā ar Ingu un gai-
dām viņas stāstus grāmatai.

Aicinu Cesvaines fotogrāfus no 
saviem personiskajiem arhīviem 
atlasīt un iesniegt foto ar apraksti-
ņiem publicēšanai. Šoreiz publicē-
jam divus foto un lūdzam pieteik-
ties, ja varat sīkāk raksturot fiksētos 
notikumus un nosaukt redzamās 
personas.

Palīdzēt tapt mūsu nākamajai grā-
matai var, arī ziedojot līdzekļus: ar 
pārskaitījumu – AS „SEB banka”, 
konts LV20 UNLA 0030 9007 0000 6, 
norāde „Ziedojums Cesvaines grā-
matai”; ziedojumus var pārskaitīt 
arī no Latvijas Pasta bankas uz jau 
minēto „SEB bankas” kontu; skaid-

Stipro ģimeņu vakars kultūras namā 1971. gada 
27. novembrī. 1. rindā: Bojāri (no kreisās), 

Savicki, Dzerkaļi, Šēnbergi; 2. rindā: Cerbuļi, 
Krūmiņi, Škrīveri (?), nezināmi

Pilngadības svētki pie Cesvaines kultūras nama ap 1963. 
gadu. Vidū skolotāja Sokolova, nezināms, Ronta Priedīte, 

Zeltīte Kalēja

Inga Vilcāne, kuras senči nāk no 
Cesvaines.

Latvijas Okupācijas muzeja 
vēsturniekam un Audiovizuālo 
materiālu krātuves pamatlicējam 
Andrejam Edvīnam Feldma-

nim 2017. gada 1. decembrī tika 
piešķirts organizācijas „Daugavas 
vanagi” augstākais apbalvojums – 
Zelta Goda zīme. Andrejs Edvīns 
Feldmanis ilgus gadus ierakstīja 
leģionāru videoliecības, 2006. gadā 

Ar krāšņa svētku salūta noskatī-
šanos, milzum daudzām pozitīvām 
domām un dažnedažādu apņemša-
nos sarakstu esam iesoļojuši jaunajā 
gadā. Lai tas izvērstos veiksmīgiem 
notikumiem pilns un sekmētu jau-
niešu līdzdalību novada aktivitātēs, 
Cesvaines novada bērnu un jauniešu 
centrā (BJC) ir apgūts jauns nefor-
mālās izglītības rīks. Jauniešiem, 
kuri apzinās, ka nākotne ir atkarīga 
no viņu zināšanām, prasmēm, ie-
maņām un spējām to visu izmantot, 
kā arī vispārējā veselības stāvokļa, 
gatavības uzņemties atbildību pa-
šam par savu dzīvi un spējas dzī-
vot pozitīvā mijiedarbībā ar citiem 
cilvēkiem un vidi, būs iespējams 
pārbaudīt savu apņēmību rīkojoties. 
Lielākā daļa no 2020. gada cilvēkam 
pieprasītajām prasmēm, kas ļaus 

vadīja darba grupu fotoalbuma 
„Latviešu leģionāri” izdošanai, 
veidoja dokumentālo filmu „Ze-
delgema” un turpināja pētīt Zedel-
gemā ieslodzīto latviešu karavīru 
likteņus. Zedelgemā Beļģijā britu 
pārziņā atradās gandrīz 12 tūkstošu 
latviešu karavīru. Dokumentālā fil-
ma stāsta par astoņos mēnešos pie-
dzīvoto šajā karagūstekņu nometnē. 
Filmā tika izmantotas ilustrācijas 
un zīmējumi no Zedelgemā izdota-
jām latviešu avīzēm un žurnāliem.

Andreja Edvīna Feldmaņa senči 
nāk no Cesvaines Kausu dzimtas, 
un par to ceram lasīt jaunajā „Ces-
vaines grāmatā”, turklāt Andrejs 
Edvīns Feldmanis bija viens no pir-
majiem, kas atsaucās uz aicinājumu 
palīdzēt grāmatas izdošanā – augstā 
kvalitātē ieskenēt fotomateriālus.

Latvijas Okupācijas muzeja bied-
rības valdes priekšsēdim Valteram 
Nollendorfam 2017. gada 5. de-
cembrī tika pasniegts Vācijas Fede-
ratīvās Republikas ordeņa „Par no-
pelniem” 1. šķiras Nopelnu krusts. 
Augsto apbalvojumu profesoram 
Nollendorfam piešķīris Vācijas pre-
zidents Franks Valters Šteinmeiers 
atzinībā par īpašiem nopelniem Vā-
cijas Federatīvās Republikas labā. 
Vācijas vēstnieks Latvijā Rolfs 
Šute svinīgajā ceremonijā atzina, 

būt konkurētspējīgam darba tirgū, 
ir saistītas ar kritisko domāšanu, 

kreativitāti, kompleksu problēmu 
risināšanu, spriedumu un lēmumu 

pieņemšanu, sadarbību ar citiem un 
emocionālo inteliģenci.

Tev, jaunieti, tikai atliek izaicināt 
sevi uz aktīvu un mērķtiecīgu dar-
bību četrās dažādās jomās, kas ļaus 
šīs prasmes attīstīt: veicot brīvprā-
tīgo darbu, veltot laiku fiziskajām 
aktivitātēm un prasmju apguvei 
un dodoties kopā ar saviem grupas 
biedriem piedzīvojumu ceļojumā. 
Tas viss ir apvienojams, kļūstot 
par Edinburgas hercoga starptau-
tiskās jauniešu pašaudzināšanas 
programmas „Award” dalībnieku. 
Programmas koncepcijā ir pare-
dzēts, ka programmas dalībnieks 
izvirza sev konkrētus jomu mērķus 
un izstrādā individuālo programmu, 
lai šos mērķus sasniegtu. Jaunietim 
viņa pašizaugsmes ceļā palīdz īpaši 
apmācīts un sertificēts „Award” va-

dītājs, kā arī jomu uzraugi, konsul-
tanti un novērtētāji. Ja Tava šāgada 
apņemšanās ir sniegt palīdzību ci-
tiem cilvēkiem un darīt sabiedrībai 
lietderīgu darbu vai Tu vēlies attīs-
tīt savu radošumu, iepazīt un apgūt 
praktiskas iemaņas jaunās prasmēs, 
uzturēt sevi labā fiziskajā formā, 
piedalīties ceļojumā, kas veicina 
piedzīvojumu garu un atklājumu 
prieku un Tu esi sasniedzis 14 gadu 
vecumu, Tu tiec laipni gaidīts Ces-
vaines novada BJC, kur sertificēts 
„Award” vadītājs sniegs Tev sīkāku 
informāciju par iespējām kļūt par 
programmas dalībnieku.

Lai pārvaramiem izaicinājumiem 
bagāts jaunais gads!

Inga Bekasova,
Cesvaines BJC vadītāja,

foto no autores personiskā arhīva

rā naudā, saņemot pretī kvīti (zvanīt 
29432776). Paldies par ziedoju-
mu Vijai un Jurim Rozenbergiem, 
Rudņevu ģimenei, Ievai Margai 
Markausai! Pavisam 2016. un 2017. 
gadā ziedojumos 4. grāmatai esam 
saņēmuši 625 eiro. Paldies visiem 
ziedotājiem! Šā gada vasarā un ru-
denī būs nepieciešami vislielākie lī-
dzekļi, lai apmaksātu grāmatas ma-
ketēšanu un iespiešanu, tāpēc aici-
nām sarosīties gan uzņēmumus, gan 
individuālos ziedotājus. (Nepiecie-
šamo summu precizēsim jūnijā.)

Par visām idejām un ieteikumiem, 
kā arī jau gataviem materiāliem, lū-
dzu, zvaniet (29432776) vai rakstiet 
(ckvb@inbox.lv, sanita.dabolina@
inbox.lv)! Ja jums nav neviena, kas 
atmiņu stāstījumu pārraksta dator-
rakstā, droši sūtiet pa pastu Sanitai 
Dāboliņai Krasta ielā 3–7 Cesvainē, 
LV-4871. Ļoti gaidām!

Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

„Award” apmācības noslēgumā

Svinīgajā ceremonijā Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā Andreju Edvīnu Feldmani (vidū ar 
apbalvojumu) sveic Okupācijas muzeja kolēģi Valters Nollendorfs (no kreisās), Inga Vilcāne, Lelde Neimane 

un „Daugavas vanagu” pārstāvis Andris Staklis un valdes priekšsēdētājs Andrejs Mežmalis

ka Valtera Nollendorfa nopelni pār-
sniedz Latvijas robežas. Strādājot 
Latvijas Okupācijas muzejā, profe-
sors Nollendorfs veicinājis latviešu 
un vāciešu savstarpējo izpratni par 
abas tautas vienojošo vēsturi, iepa-
zīstinājis Vācijas augstākā līmeņa 
politiķus ar muzeja ekspozīciju, kā 
arī niansēti un objektīvi daudzos 
priekšlasījumos un publikācijās pa-
rādījis un izvērtējis laiku, kad Latvi-
ju bija okupējusi nacistiskā Vācija. 
2017. gadā Vācijas prezidents pats 
apmeklēja Okupācijas muzeju.

Valters Nollendorfs sniedza lielu 
atbalstu Cesvainei, rosinot pieda-
līties Okupācijas muzeja izglītības 
programmā „Muzejs skolā, skola – 
muzejā”, atbalstot Cesvaines muze-
ju šīs programmas laikā, kā arī kopā 
ar novadnieku Jāni Gaiguli rosinot 
iepazīstināt Latvijas skolu novad-
pētniekus ar Cesvaines novadpēt-
nieku pieredzi, sarīkojot I Latvijas 
skolu novadpētnieku konferenci 
1997. gadā. Profesors vairākkārt ir 
viesojies Cesvainē, te savulaik noti-
ka arī viņa dzejas autorvakars.

Pateicoties par devumu, priecāja-
mies kopā ar abiem apbalvotajiem.

Sanita Dāboliņa,
Aivara Reinholda (Latvijas 

Okupācijas muzejs) foto
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Realizēts projekts 
„Tautastērpi Cesvaines kultūras nama amatierkolektīviem”

Noslēdzies 
2017. gada 
zoles turnīrs, 
labākie 
apbalvoti

„ERASMUS+” projekta „Like? Share!” jaunumi

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības Cesvainē

Cesvaines novada dome ir rea-
lizējusi Lauku atbalsta dienestā 
apstiprināto projektu „Tautastēr-
pi Cesvaines kultūras nama ama-
tierkolektīviem” (projekta Nr. 
16-05-AL23-A019.2205-000003). 
Projekta mērķis bija uzlabot un 
veicināt amatierkolektīvu darbību 
Cesvaines novadā, nodrošinot to 
skatuvisko un estētisko kvalitāti 
atbilstīgi novada kultūrvēsturis-
kā mantojuma tradīcijām. Projek-
ta kopējās izmaksas – 17 065,25 
euro. Pašvaldības līdzfinansējums – 
5119,58 euro.

Projekta ietvaros ir sagādāti tau-
tastērpi Cesvaines kultūras nama 
tautas deju ansamblim „Cesvaine”, 
Cesvaines kultūras nama folkloras 
kopai „Krauklēnieši”, Cesvaines 
kultūras nama jauktajam korim 
„Cesvaine”.

Tautastērpu komplekti ir veido-
ti, balstoties uz Latvijas Nacionā-
lā kultūras centra Tautas lietišķās 
mākslas nozares konsultatīvās pa-
domes Tautas tērpu apakškomisi-
jas konsultantes Anetes Karlsones 

Ir sācies jaunais 2018. gads. 
Projekts „Like? Share!” ir iegājis 
noslēguma fāzē, taču darāmā vēl 
ir pietiekami daudz. Patlaban visās 
trīs partnerskolās notiek jaunapgūto 
metožu aprobācija. Jaunās metodes 
skolotāji izmēģina gan sociālo zinī-
bu stundās, gan klases stundās, gan 
ārpusstundu nodarbībās.

Mūsu skolā šobrīd akcents tiek 
likts uz Igaunijā apgūtās metodes 
„Teātra forums” lietošanu dažādu 
pusaudžiem svarīgu problēmsituā-
ciju modelēšanā, izspēlēšanā un 
analizēšanā. Tā kā pie mums Latvi-
jā nesagatavo šīs metodes trenerus, 
mūsu skolā ar to nodarbojas skolo-
tāja Sarma Kurme, kas ir ne tikai 
sociālo zinību skolotāja, bet arī 
teātra sporta metodikas pārzinātāja.

Teātra foruma metode liek sko-
lēniem domāt, analizēt un pieņemt 
lēmumus, izteikt savu viedokli, to 
aizstāvēt un ieklausīties arī līdzcil-
vēku teiktajā, lai pasargātu sevi no 
nevajadzīgi sarežģītām situācijām 
un nepieciešamības gadījumā pras-

Jau par tradīciju Cesvainē ir 
kļuvusi kāršu spēle zole. Tieko-
ties Cesvaines kultūras namā, 
gada laikā norisinās vairākas spē-
ļu kārtas.

Kāršu spēlē gan ir nepiecie-
šama stratēģija, gan neiztikt arī 
bez veiksmes. 2017. gadā notika 
12 kārtas. Gada noslēgumā tika 
summēti iegūtie punkti, un 29. de-
cembrī tika apbalvoti kopvērtēju-
ma uzvarētāji, vienlaikus uzsākot 
jauno spēļu sezonu.

2017. gada sezonas kopvērtēju-
mā: 3. vieta – Dainim Madernie-
kam, 2. vieta – Dzintaram Bušam, 
bet 2017. gada zoles čempiona 
titula ieguvējs ir Rolands Repke-
vičs.

Paldies Cesvaines novada do-
mei par atbalstu!

Ilvija Kecko,
foto no Dzintara Buša 

personiskā arhīva

13. decembrī Cesvaines domes 
zālē norisinājās Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas organizēto nacio-
nālo skaļās lasīšanas sacensību 1. 

un Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzeja materiāliem, iz-
mantojot jau esošos tērpus un tos 
papildinot ar projektā sagādāta-
jiem tērpiem. Projektā šūtos izstrā-
dājumus ar izšuvumiem darināja 
individuālā darba veicēja Imelde 
Podiņa; brunčus ar individuālajiem 

rakstiem folkloras kopai „Krauklē-
nieši” auda individuālā darba vei-
cēja Inese Mailīte; vīru tautastērpa 
komplektu folkloras kopai „Krauk-
lēnieši”, saktas tautas deju ansam-
blim „Cesvaine” un jauktajam ko-
rim „Cesvaine”, meitu tautastērpa 
komplektu tautas deju ansamblim 
„Cesvaine”, sievu tautastērpa kom-
plektu jauktajam korim „Cesvaine” 
un sievu tautastērpa komplektu fol-
kloras kopai „Krauklēnieši” veido-
ja uzņēmums SIA „Muduri”; puišu 
tautastērpa komplektu tautas deju 
ansamblim „Cesvaine”, vīru tautas-
tērpa komplektu jauktajam korim 
„Cesvaine”, vainagcepures jaukta-
jam korim „Cesvaine” un folkloras 
kopai „Krauklēnieši” nodrošināja    
uzņēmums SIA „Musturi”; zābakus 
tautas deju ansamblim „Cesvaine” 
izgatavoja uzņēmums „Kristāla 
kurpīte”; Vidzemes ziedainās jostas 
tautas deju ansamblim „Cesvaine” 
un folkloras kopai „Krauklēnieši” 

darināja individuālā darba veicēja 
Līga Kuba. Visiem trijiem Cesvai-
nes novada amatiermākslas kolek-
tīviem šāgada mērķis ir piedalīties 
XXVI Vispārējos latviešu dziesmu 
un XVI deju svētkos.

Projekts tika realizēts 2017. gada 
decembrī, bet daļēji skatītājus ar 
jaunajiem tautastērpiem priecējām 
jau valsts svētku pasākumā novem-
brī, turklāt dejotāji tos jau ir atrādī-
juši arī Vācijas publikai.

Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku at-
tīstībai ir pieejams Eiropas Komisi-
jas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.
eu/agriculture/rural-develop-
ment-2014-2020/index_lv.htm.

Atbalsta Zemkopības ministri-
ja un Lauku atbalsta dienests.

Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes 

projektu vadītāja,
Kristīnes Aumeles foto

kārta – vietējā mēroga sacensības. 
Konkursā piedalījās no 5. un 6. 
klases izvirzītie septiņi labākie la-
sītāji. Katrs dalībnieks īpašā krēslā 

auditorijas un žūrijas priekšā skaļi 
lasīja izvēlētās grāmatas fragmentu, 
pirms lasīšanas iepazīstinot ar sevi 
un izvēlēto lasāmvielu. Tika vērtēta 
skaidra un brīva runa, spēja ar stās-
tu aizraut auditoriju, prasme veidot 
kontaktu ar auditoriju, prasme iz-
mantot savu balsi, atbilstīgs uzsvaru 
lietojums. Pēc punktu saskaitīšanas 

un savstarpējās apspriešanās žūri-
jas komisija reģionālajam finālam 
Madonā izvirzīja 5. klases skolē-
nus Elizabeti Apini (A. Lindgrēne. 
„Ronja – laupītāja meita”) un Ritva-
ru Ļepeškinu (A. Lindgrēne. „Sau-
lespļava”) un 6. klases skolnieci 
Sindiju Rapšu (Dž. Raizinga. „Pija 
un Dramers vienmēr kopā”). Vēlam 
veiksmi Elizabetei, Sindijai un Rit-
varam reģionālajā finālā!

Paldies par iesaistīšanos šajā pa-
sākumā skolotājām Selgai Leima-
nei un Lilijai Kanaviņai, žūrijas ko-
misijas pārstāvjiem Vilnim Špatam, 
Ritmai Kļaviņai, Didzim Baunim 
un dīdžejiem Mikum un Anrijam!

Līga Čevere,
Cesvaines bibliotēka, 

bērnu literatūras nodaļa,
Lindas Vanagas foto

Jauniešu deju kolektīva pārstāvji 
jaunajos tautastērpos

Sezonas kopvērtējuma līderi

Žūrija: 
Ritma Kļaviņa (no kreisās), 

Vilnis Špats un Didzis Baunis

Skaļās lasīšanas sacensību dalībnieki lozē uzstāšanās kārtību

tu tās pozitīvā gaisotnē risināt. Bie-
ži vien situāciju analīzei noder skats 
no malas. Ar jauno metodi klases 
stundās jau ir iepazinušies 7. un 8. 
klašu skolēni. Kopumā mēs, skolo-
tāji, šo metodi novērtējam kā labu 
rīku ikdienas sarežģīto nestandarta 
situāciju risināšanā un analīzē. Līdz 
aprīlim šī metode tiks lietota arī 
darbā ar citu klašu skolēniem.

Projekta ietvaros ikviens var iepa-
zīt skolotāju darba grupas Igaunijas 
aktivitāšu atspoguļojumu fotogale-
rijā. Visu trīs partnerskolu sociālie 
pedagogi strādā ar skolēnu reemi-
grantu un skolēnu no sociālā riska 
grupām iekļaušanās problēmām, kā 
arī veic dinamikas analīzi, izvērtē-
jot mācību sasniegumus, beidzot 1. 
mācību semestri.

Vecākus un skolotājus vēl gaida 
kopīga tikšanās ar interesantiem, 
dzīves pieredzes bagātiem lekto-
riem, kuri turpinās iesākto izglītoša-
nas darbu emocionālās inteliģences 
jomā.

Aprīlī skolotāju darba grupas no 

visām partnerskolām satiksies Po-
lijā, lai apgūtu metodi „Biofeed-
back therapy”, ko poļu kolēģi ir 
patentējuši no ASV. Šī metode ir 
īpaši inovatīva. Skolotājiem tā tiks 
demonstrēta praktiski, parādot, kādi 
ir ieguvumi darbā ar skolēniem, 
kuriem ir mācību traucējumi un 
uzmanības deficīts. Maijā projekts 
noslēgsies ar projekta izvērtējumu 
Cesvainē, piedaloties tikai visu 
partnerskolu projekta koordinato-
riem un metodiskā darba vadītā-
jiem.

Joprojām par projekta aktivitātēm 
var lasīt arī Eiropas skolu kopienas 
„eTwinning” virtuālās sadarbības 
vietnē un skolas mājaslapā.

Ingrīda Evardsone,
projekta grupas dalībniece, 

skolotājaMetodes „Teātra forums” lietošana mācību stundās
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Turpinās projekta „Cesvaines pilsmuižas staļļu jumta 
rekonstrukcija” īstenošana

Gandrīz kā 
ģimenē

Alternatīvās rokgrupas „Sub Scriptum” labdarības 
koncertu tūre

Turpinās Lauku atbalsta dienesta 
apstiprinātā projekta „Cesvaines 
pilsmuižas staļļu jumta rekon-
strukcija” īstenošana (projekta Nr. 
16-05-AL23-A019.2201-000005).

Cesvaines novada dome jau in-
formēja, ka 5. jūlijā ar pilnsabied-
rību „A. A. & būvkompānijas” tika 
noslēgts būvuzņēmuma līgums par 
118 561 euro (bez PVN). Pilnsa-
biedrība apņēmās veikt ēkas jumta 
seguma rekonstrukciju sākotnēji 
noteiktajā termiņā – līdz 30. no-
vembrim.

Kā atklājās darbu gaitā un ikne-
dēļas būvsapulcēs, kurās būvuzņē-
mējs informē pasūtītāju par darbu 
gaitu, koka konstrukcijas bija bojā-
tas daudz vairāk, nekā tika uzrādīts 
izpētē, būvprojektā un piedāvāts 
sākotnējā darbu apjomā. Restaurā-

2017. gada nogalē Latvijā norisi-
nājās dažādi labdarības pasākumi – 
raidījumi un koncerti. Arī mēs, četri 
puiši, vēlējāmies šo svētku periodu 
padarīt īpašu, tādēļ alternatīvā rok-
grupa „Sub Scriptum” ņēma rokās 
ģitāras un devās četru dienu tūrē uz 
Latvijas bērnunamiem.

Labdarības tūri atklājām 15. de-
cembrī, apciemojot Madonas nova-
da bērnu un jauniešu ārpusģimenes 
aprūpes un atbalsta centru „Ozoli”. 
Nākamajā dienā devāmies uz Lat-
vijas SOS bērnu ciematu Valmierā. 
Latvijas SOS bērnu ciematu asociā-
cija ir labdarības organizācija, kas 
kopš 1997. gada veido un atbalsta 
SOS ģimenes bērniem, kas palikuši 

bez vecāku gādības. Trešā tūres die-
na tika pavadīta Grašu bērnu ciema-
tā, kurš atrodas Cesvaines novadā. 
Koncertu cikls tika noslēgts ģime-
nes atbalsta centrā „Zīļuks”, kurš 
atrodas Ērgļu novadā, Sausnējas 
„Jaunozoliņos”.

Alternatīvās rokgrupas „Sub 
Scriptum” muzikālās saknes ir 
meklējamas Madonas kamerorķes-
trī, kur mēs, visi grupas dalībnieki, 
satikāmies pirms vairākiem gadiem.

Bērnunamos mēs sniedzām ne 
tikai muzikālus priekšnesumus, 
bet arī pavadījām laiku ar bērniem, 
stāstot interesantus skatuves piedzī-
vojumus, kopīgi ar bērniem muzicē-
jot un spēlējot spēles. Katrs grupas 

dalībnieks spēlē vairākus mūzikas 
instrumentus. Tā kā bērni bija ļoti 
atsaucīgi, mēs sniedzām instrumen-
tu paraugdemonstrējumus, kā arī 
vadījām nelielas mācībstundas in-
strumentu spēlēšanā.

22. decembrī ciemojāmies arī 
„Latvijas radio 5” – Pieci.lv labdarī-
bas maratonā „Dod pieci”, kurš tika 
organizēts jau ceturto gadu. 2017. 
gada labdarības maratona mērķis 
bija ziedot ģimenēm, kas ir gatavas 
pieņemt un audzināt kādu no 1200 
Latvijas bērniem, kuru mājas pagai-
dām ir bērnunams. Arī grupa „Sub 
Scriptum” priecēja klausītājus ar 
savām dziesmām un dalījās ar lab-
darības tūres iespaidiem.

Latvijas Universitātes kora „Minjona” koncertā Cesvaines 
pils mūziķu telpas atjaunošanai ziedoti 133,40 eiro

Svētdienas, 17. decembra, pēcpus-
dienā Cesvaines evaņģēliski luteris-
kajā baznīcā ar skaistu Ziemassvēt-

ku programmu labdarības koncerta 
ietvaros viesojās Latvijas Universitā-
tes sieviešu koris „Minjona”.

Jau iepriekš, 2017. gada sep-
tembrī, ar 85 mūziķu atbalstu tika 
iesākta labdarības koncertu akcija 
„Lai top”. Tās mērķis – Latvijas 
arhitektūras pērles Cesvaines pils 
atjaunošana.

Klusajā pārdomu laikā turpinā-
jām iesākto, lai ar savu labo domu 
un atbalstu kopīgi ļautu uzplaukt 
vēl vienam zaram sapņu kokā. Arī 
šajā koncertā ieeja bija par ziedo-
jumiem, kuri tiks novirzīti Cesvai-
nes pils mūziķu telpas restaurācijai. 
Ziedojumos tika savākti 133,40 
eiro.

Latvijas Universitātes sieviešu 
koris „Minjona” tika izveidots 
1975. gadā, ir kļuvis par vienu no 

labākajiem amatieru koriem Lat-
vijā, gūstot panākumus arī starp-
tautiskos kormūzikas pasākumos 
un saņemot augstu atzinību no pa-
saulē ievērojamiem koru mākslas 
profesionāļiem. Koris pastāvīgi 
sniedz savu ieguldījumu Latvijas 
kormūzikas dzīves bagātināšanā 
un koru kultūras popularizēšanā, 
regulāri piedalās Vispārējos lat-
viešu dziesmu un deju svētkos un 
Baltijas studentu dziesmu svēt-
kos.

Daiga Matroze,
Cesvaines evaņģēliski luteriskās 

baznīcas ērģelniece,
foto no kora arhīvaKoris „Minjona”

cijas būvdarbu vadītājs Valdis Jā-
nis Platais tehniskās apsekošanas 
atzinumā norādīja, ka ir jāapsver 
iespēja daļai manēžas jumta mai-
nīt seguma materiālu, jo pašreizē-
jā konstrukcija nav droša dakstiņu 
segumam. Pašvaldība uzaicināja 
Valsts kultūras pieminekļu aizsar-
dzības inspekcijas speciālistus, lai 
saņemtu viņu atzinumu un ietei-
kumus tālākajai darbībai. Uz deta-
lizētu objekta apskati un situācijas 
izpēti tika aicināti arī visi domes 
deputāti un speciālisti. Rezultātā 
kopīgi ar projekta arhitektu Aina-
ru Markvartu, būvuzraugu Ivanu 
Koreņiku, Cesvaines, Lubānas un 
Varakļānu būvvaldes speciālistiem 
tika pieņemts lēmums mainīt jumta 
segumu manēžas daļā uz vieglāku 
materiālu – skārda lokšņu segumu 

klasiskā locījumā, turklāt tika no-
lemts visas bojātās koka daļas to-
mēr izgatavot no jauna un nomai-
nīt. Lēmums tika saskaņots, un to 
akceptēja arī Valsts kultūras piemi-
nekļu aizsardzības inspekcija. Tā 
kā palielinājās darbu apjoms, bija 
nepieciešams veikt izmaiņas pro-
jektā, un būvnieks lūdza pagarināt 
darbu izpildes termiņu un piešķirt 
papildu naudas līdzekļus.

Rezultātā ar PS „A. A. & būv-
kompānijas” tika noslēgta papildu 
vienošanās par 40 321 euro (bez 
PVN), kā arī darbu izpildes termiņš 
tika pagarināts līdz 2018. gada 25. 
maijam. Pašvaldība par pieņemto 

lēmumu informēja arī Viduslatvijas 
reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, 
kura atbalsta šo projektu ar 40 000 
euro kā publisko finansējumu; viss 
pārējais ir pašvaldības finansējums.

Ēka ar katru dienu kļūst arvien 
pievilcīgāka, un cerēsim, ka jau jū-
nijā Cesvaines novada domes bērnu 
un jauniešu centrs varēs atgriezties 
savās telpās.

Atbalsta Zemkopības ministrija 
un Lauku atbalsta dienests.

Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes 

projektu vadītāja,
Lindas Vanagas foto

Grupas dalībnieki labdarības koncertu tūrē
Viesi Grašu bērnu ciematā

Grupa „Sub Scriptum” ir patei-
cīga Madonas domei, kura sniedza 
finansiālu atbalstu, lai šis projekts 
notiktu. Mēs pateicamies grupas 
menedžerei Lindai Strēlniecei, kura 
ir projekta idejas autore, un Alek-
sandram Ezeriņam, kurš devās līdzi 
uz visiem bērnunamiem un skaistos 
mirkļus iemūžināja bildēs. Lielā-
kais paldies, protams, bērnunamu 
vadītājiem, auklītēm, skolotājiem 
un pašiem bērniem! Atzīstam, ka 
šis labdarības koncertu cikls deva 
mums iedvesmu un spēcīgu ener-
ģijas lādiņu jaunajam 2018. gadam.

Alternatīvā rokgrupa 
„Sub Scriptum”,

Aleksandra Ezeriņa foto

Cesvaines pusē, Grašos, trīs omu-
līgās mājiņās arī Ziemassvētkos 
gaiši mirdzēja logi un bērni gaidīja 
Lielo rūķi. Viss – kā jau daudzās ģi-
menēs, kad atnāk ziemas gaidītākie 
svētki: kopā ceptas piparkūkas, ro-
tāta eglīte… Tomēr kaut kas ir maz-
liet… citādāk.

Grašu bērnu ciemats ir vieta, kur 
dzīvo 31 bērns, kam šobrīd nav sa-
vas, īstas ģimenes. „Jā, ir labi, ka 
beidzot Latvijā par bāreņu prob-
lēmām runā vairāk un šī sistēma 
mainās. Tomēr rēķināmies, ka šādi, 
ģimenes tipa bērnunami būs nepie-
ciešami arī nākotnē,” saka bērnu 
ciemata vadītāja Sandra Stade. Gra-
ši ir vieni no pirmajiem to Latvijas 
bērnunamu vidū, kur bērni var dzī-
vot un pieaugt ģimenei maksimāli 
pietuvinātā vidē un atmosfērā. 20 
gadu laikā ir izauklēti, izaudzināti 
un pasaules ceļos laisti desmitiem 
bērnu, kas tagad veiksmīgi atraduši 
sevi lielajā dzīvē. Atšķirībā no dau-
dziem bērnunamiem, Grašu saime 
savējos atbalsta arī pēc pilngadības 
sasniegšanas.

Grašu bērnu ciematā ir padarīts 
patiešām daudz. Tas viss – lielāko-
ties ar privātu atbalstītāju līdzek-
ļiem.

„Mums iet labi,” saka Sandra, 
„bet, protams, atbalsts mums ļoti 
noder.”

Pirmssvētku laikā bērnu ciematu 
apciemoja arī labdarības fonda „Zī-
ļuks” pārstāvji. Ar Latvijas tirgotāju 
savienības (LaTS) veikalu atbalstu 
bija sagādātas dāvanas un bērniem 
nepieciešamas lietas. „Jauks pār-
steigums!” paldies sakot, priecā-
jas ciemata vadītāja, nākamajam 
gadam novēlot veselību ikvienam, 
„jo, tikai esot veseli, mēs visi varam 
strādāt un palīdzēt arī citiem”.

Visi, kuri vēlas uzzināt vairāk un 
atbalstīt Grašu bērnu ciematu un 
labdarības fondu „Zīļuks”, aicināti 
apmeklēt interneta vietnes grasu-
fonds.lv un lfz.lv.

Aivija Smilga,
foto no LaTS publicitātes 

materiāliem
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Miruši

Biznesa inkubators 
plāno sniegt atbalstu vēl 
pieciem uzņēmumiem

Par saziņu ar pašvaldību

Bezmaksas konsultācijas NVO 24. janvārī Līdzjūtība

Lai saule rotā katru dienu
Un prieku tavā sirdī lej,
Lai, smaidīdama kā arvienu,
Tu atskaties un tālāk ej!
 Kornēlija Apškrūma

Sirsnīgi sveicam visus janvārī 
dzimušos – un īpaši:

80 gados –
DAINU BRASLU,

MARTU BŪMEISTERI,
90 gados –

KĀRLI RĀCENĀJU,
JŪSMU LINDI,

91 gadā –
VILMU BŪMEISTERI!

Cesvaines novada dome

Katra diena slēpj sevī iespējas  
 un pārsteigumus…
Lai izdodas atklāt un izmantot  
  tos!
Lai domu spārni, smalki kā zīds,
Nes vienmēr uz varavīksni!
Lai allaž uz pleca saules pilns  
  rīts
Vērš nedienu zeltainā drīksnā!

Sirsnīgi sveicam jubilāres – 
Janu Mednieci, Irēnu Lecīti, 
Svetlanu Prunti, Ilgu Rumpi 

un Anitu Zladeju, vēlot 
veselību, dzīvessparu, visu 

sapņu piepildījumu!

Pirmskolas „Brīnumzeme” 
kolektīvs

Mēs ņemam debess gabaliņu 
  zilu
Un pieliekam tam sniegpulksteni
   klāt,
Vēl pūpolus un smaržu pilno 
  silu,
To visu vēlamies Jums dāvināt!
Šai apsveikumā sūtām bērza 
  prieku,
Ko apzeltījis plaukstošs lazdas 
  zars,
Un vēl simttūkstoš dzimtās puses 
  nieku,
Kas Jūsu sirdij prieku dāvāt 
  var!
Lai balta katra diena aust!
Lai Jūsu dzīves zelta kausā
Ir laimes, prieka, saules daudz!

Mīļo skolotāj!
Pateicībā un mīlestībā sveicam 
savu mīļo klases audzinātāju 

skolotāju Jūsmu Lindi skaistajā 
jubilejā!

1977. gada 11.a klases 
absolventi

Vediet mani dziedādami,
Nevediet raudādami.
Lai iet mana dvēselīte
Pie dieviņa dziedādama.

Latviešu tautasdziesma

Patiesa līdzjūtība mūsu 
audzinātājai Ausmai Audžei, 

mīļo krustmeitu pavadot 
mūžībā.

Jūsu 11.b

No saules, no prieka,
no laimes kaut nedaudz,
bet katru dienu!

Sirsnīgi sveicieni mūsu 
ķīmijas skolotājai Jūsmai 

Lindei 90 gadu jubilejā! Labu 
veselību, spēku un dzīvessparu! 

Paldies par Jūsu dotajām 
zināšanām ķīmijas pasaulē – tās 

mēs atceramies vēl šodien!

1984. gada 11.b

No 2017. gada 5. decembra līdz 
2018. gada 31. janvārim Kraukļu 

bibliotēkā apskatāmas šādas 
izstādes:

Tirzas pamatskolas direktores 
Svetlanas Ziepnieces pūču 

kolekcija;
izstāde „Māksla Cesvainē” – 
2015. un 2016. gada mākslas 

plenēra darbi.
Laipni aicināti!

Cesvaines novada dome un administrācijas darbinieki izsaka 
sirsnīgu pateicību visām valsts amatpersonām un iestādēm, 
pašvaldībām un to vadītājiem, Cesvaines novada iestādēm, 
kapitālsabiedrībām un to darbiniekiem, ārvalstu sadarbības 
pašvaldībām, kā arī sadarbības partneriem Latvijā – visiem, 

kas Ziemassvētkos un Jaungadā sveica Cesvaines pašvaldību 
un iedzīvotājus. Lai ikvienam šis jaunais 2018. gads nes 

panākumus un izaugsmi!

Madonas biznesa inkubators līdz 
22. janvārim gaida komersantu pie-
teikumus uzņemšanai biznesa in-
kubatorā. Inkubācijas programmā 
uzņemšana notiek vairākas reizes 
gadā, un šoreiz tiek plānots uzņemt 
līdz pieciem jauniem dalībniekiem. 
Inkubatoru atbalsta programma ir 
paredzēta uzņēmumiem, kas ir ne 
vecāki par trim gadiem un plāno 
savu izaugsmi, attīstot ražošanu, 
pakalpojumus, vai plāno, piemē-
ram, iziešanu eksporta tirgū. Pro-
grammā iekļautais atbalsts ir gan 
konsultācijas un apmācība biznesa 
jautājumos, gan finansiāls atbalsts 
ar 50 % līdzfinansējumu.

Šobrīd inkubācijas programmas 
atbalstu Madonā saņem jau 13 uz-

ņēmumi, kas darbojas dažādās no-
zarēs – gan pakalpojumu, gan ražo-
šanas sfērā.

Vairāk informācijas par inkuba-
toru programmu, kā arī pieteiku-
ma veidlapu var atrast LIAA mā-
jaslapas www.liaa.gov.lv biznesa 
inkubatoru sadaļā vai – nākot uz 
konsultāciju uz Madonas biznesa 
inkubatoru (Blaumaņa ielā 3, 1. stā-
vā). Konsultācijai vēlams pieteik-
ties iepriekš, zvanot Ivetai Vabulei 
(tālr. 29177941). Madonas biznesa 
inkubatora aktualitātēm var sekot 
„Facebook” lapā.

Liena Hačatrjana,
LIAA Madonas biznesa inkubatora 

projektu vadītāja

24. janvārī no pulksten 10.00 
Madonas bibliotēkā nevalstiskajām 
organizācijām (NVO) būs pieeja-
mas bezmaksas konsultācijas par 
grāmatvedības, juridiskajiem un 
attīstības jautājumiem. Īpaši aktuā-
la šobrīd varētu būt gada pārskatu 
sagatavošana, būtiskas izmaiņas 
dažādu atlīdzību un nodokļu aprēķi-
nāšanā, aktuālās finanšu piesaistes 
iespējas, izmaiņas ziedotāju nodok-
ļu atlaidēs un patiesā labuma guvē-
ju reģistrācija, kas ir obligāta visām 
biedrībām un nodibinājumiem. Uz 
konsultācijām iepriekš jāpiesakās 
pa tālruni 20258200 vai e-pastu 
vnf@vnf.lv.

NVO juridiskie un attīstības jau-
tājumi aptver tādas tēmas kā NVO 
izveide, dibināšanas dokumenti, 
statūtu un pārvaldes institūciju iz-

maiņas, darbības ilgtermiņa plāno-
šana, līdzekļu piesaiste, projektu 
vadība utt. Konsultants – Ansis 
Bērziņš, Valmieras novada fonda 
vadītājs. Viņš NVO par šīm tēmām 
konsultē kopš 2007. gada, ir vērtējis 
projektus EEZ finanšu instrumenta 
konkursos, tā gūstot priekšstatu par 
organizāciju dažādību un par tipis-
kajām kļūdām projektos.

NVO grāmatvedības konsultāci-
jas aptver jebkurus jautājumus sais-
tībā ar finanšu uzskaiti, dokumentu 
noformēšanu, vienkāršā un divkāršā 
ieraksta grāmatvedības organizēša-
nu, gada pārskatiem utt. Konsul-
tante – Dzintra Blaua, pieredzējusi 
grāmatvede NVO, pašvaldībās un 
uzņēmumos.

Izbraukuma konsultācijas vēl 
notiks 26. janvārī Cēsīs un 29. jan-

vārī Alūksnē. Pateicoties Kultūras 
ministrijas atbalstam, Valmieras 
novada fonds individuālās konsul-
tācijas nodrošina bez maksas un tās 
ir pieejamas jebkurai biedrībai un 
nodibinājumam Vidzemē līdz pat 
2018. gada beigām. Ikdienā ar spe-
ciālistiem var sazināties telefoniski 
vai e-pastā, bet personīgi satikties 
var Valmierā, iepriekš piesakoties: 
tālrunis 20258200; e-pasta adrese 
vnf@vnf.lv.

Pilnīga informācija par konsultā-
cijām ir pieejama mājaslapas www.
vnf.lv sadaļā „Aktuāli”.

Papildu informācija:
Ansis Bērziņš, Valmieras novada 

fonda valdes priekšsēdētājs,
tālrunis: 26136756, 64281792; 
e-pasts: vnf@vnf.lv
http://www.vnf.lv

23. janvārī plkst. 9.00–12.00
Cesvaines vidusskolā

donoru diena
***

3. februārī plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā

atpūtas vakars pie galdiņiem ar 
dančiem un savu groziņu

* Muzikāls skeču šovs „Briseles 
kāposti”

* Muzikālā daļa kopā ar grupu 
„Vidroks”

Dalības maksa vienai personai – 
4 eiro, vietu rezervācija – līdz 

30. janvārim
***

14. februārī
Cesvaines kultūras namā

izrāde bērniem
Informācija tiks precizēta novada 

mājaslapā un afišās
***

Janvārī:
Dārta Rustamova

Lūkass Šauro

Dzimtsarakstu nodaļas 
informācija:

Artūrs Grāvītis (1951–2018)
Ilze Upmale (1943–2018)

Jau iepriekš informējām, ka sazi-
ņai ar pašvaldību ir atjaunota iespēja 
uzdot jautājumus, sniegt ieteikumus 
vai izteikt sūdzības pašvaldības mā-
jaslapā www.cesvaine.lv. Šī iespēja 
ir atrodama vietnes sākumlapā, kā 
arī sadaļā „Jautā pašvaldībai”.

Ir prieks, ka iedzīvotāji arvien ak-
tīvāk sāk izmantot šo iespēju un sa-
ņemto ziņojumu intensitāte pēdējā 
mēneša laikā pieaug. Visi saņemto 
ziņojumu autori ir norādījuši, ka vē-
las atbildi saņemt tikai uz ievadīto 
e-pasta adresi, tādēļ ziņojums ar at-
bildi netiek publicēts. Šobrīd ir sa-
ņemti gan jautājumi par mājaslapas 
sadaļām, gan sūdzības un ieteikumi 
par ceļu stāvokli un satiksmes orga-
nizāciju, gan jautājums par teritori-
jas plānojumu.

Rakstot ziņojumu mājaslapā, tas 
tiek saņemts un nodots atbildīgajai 
personai atbildes sniegšanai. Atbil-
de tiek nosūtīta pēc iespējas ātrāk – 

parasti dažu dienu laikā, bet ne vē-
lāk kā 10 darba dienu laikā.

Arvien ir iespēja iesniegt ietei-
kumus un viedokļus, iemetot zi-
ņojumu ieteikumu kastītē, kas ir 
novietota domes ēkas 1. stāvā, pie 
ieejas. Šajā gadījumā uz anonīmām 
vēstulēm atbilde netiek sniegta, 
taču ziņojumā minētie fakti tiek 
pārbaudīti, izvērtēti, un seko tālāka 
rīcība. Pozitīvi, ka daži iedzīvotāji 
un iedzīvotāju grupas ir izmantojuši 
arī šo saziņas iespēju.

Protams, ikviens iedzīvotājs var 
iesniegt priekšlikumus novada dzī-
ves uzlabošanai klientu apkalpoša-
nas centrā Pils ielā 1A (1. stāvā) vai 
elektroniski: dome@cesvaine.lv. Uz 
anonīmiem iesniegumiem arī šajā 
gadījumā atbilde netiek sniegta.

Aicinām būt atsaucīgiem un ie-
saistīties, lai uzlabotu novada dzīvi 
kopumā!

Linda Vanaga

Katru otrdienu plkst. 18.00 
bijušās internātpamatskolas 

sporta zālē (ieeja no stadiona 
puses) notiek skriešanas 

nodarbības. Visi interesenti 
laipni aicināti piedalīties!


