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2019. gada janvāris Nr. 1 (305)Cesvaines novada domes izdevums

Aicinām visus novada uzņēmējus, ražotājus, saimniekus 
uz kopīgu atpūtas vakaru

2019. gads 
Cesvaines 
novadā – 
Augusta 

Saulieša gads
Augusts Saulietis – viens no ie-

vērojamākajiem latviešu klasiskās 
literatūras autoriem – dzimis Grašu 
pagasta „Sauliešos” (senāk „Kū-
rēnos”) 1869. gada 22. decembrī. 
Saulietis darbojies visos literatūras 
veidos — dzejā, prozā, drāmā, pub-
licistikā –, arī tulkojis, atdzejojis, 
bijis starp grāmatu apgāda „Zalktis” 
izveidotājiem un žurnāla „Zalktis” 
redakcijas loceklis, apgāda „Va-
ravīksna” dibinātājs, strādājis par 
latviešu valodas skolotāju gan 
Rīgā, gan mūsu novada skolās – 
Grašu pagasta skolā un Cesvaines 
vidusskolā, kurai 2019. gadā aprit 
100. gadskārta. Saulietis rosīgi pie-
dalījies Cesvaines kultūras dzīvē: 
uzstājies ar priekšlasījumiem, bi-
jis Grašu bibliotēkas dibināšanas 
iniciators, vācis ziedojumus Doku 
Ata piemineklim, piedalījies teātra 
iestudējumos, bijis arī režisors.

2019. gadā Augustam Saulie-
tim  – 150. 2018. gada nogalē do-
mes deputāti 2019. gadam piešķīra 
Augusta Saulieša vārdu. Šā gada 
mērķis ir aktualizēt rakstnieka lite-
rāro mantojumu, novada iedzīvo-
tājus, īpaši skolēnus, informēt par 
Saulieša dzīves un darba gaitām 
novadām, kā arī valsts līmenī popu-
larizēt rakstnieka un mūsu novada 
vārdu.

Šajā gadā daudzas aktivitātes 
veltītas Augusta Saulieša jubilejai, 
taču visi pasākumi netiek koncen-
trēti tikai ap rakstnieka dzimšanas 
dienas datumu (22. decembri), bet 
tiek organizēti visa gada laikā, sa-
saistot ar novada kultūras un iz-
glītības iestāžu darba ritmu un ie-
spējām. Saulieša gadā aktivitātēs 
iesaistās gandrīz visas pašvaldības 
iestādes, piemēram, Cesvaines vi-
dusskolā plānots literārās prēmijas 
konkurss un, iespējams, publiska 
konference ar zinātniskajiem la-
sījumiem. A. Saulieša darbu frag-
menti tiks iekļauti izglītojošajā dar-
bā pirmskolā, kā arī izmantoti par 
iedvesmu skolēnu darbiem mākslas 
skolā. Saulieša daiļradi savā reper-
tuārā aktualizēs arī novada amatier-
kolektīvi – koris, orķestris, tautas 
teātris. Šis uzskaitījums ir tikai ne-
liela daļa no visa plānotā. Arī laik-
rakstā katru mēnesi informēsim par 
aktualitātēm jubilejas gadā, dažā-
diem gaidāmajiem pasākumiem un 
interesantiem faktiem par A. Sau-
lieti un viņa daiļradi.

Linda Vanaga
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Cesvaines novada valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra darbs 2018. gadā

Jautājumi un atbildes par e-adresi

Atskatoties uz Cesvaines novada 
valsts un pašvaldības vienotā klien-
tu apkalpošanas centra (VPVKAC) 
darbu 2018. gadā, sakām paldies vi-
siem novada iedzīvotājiem un centra 
klientiem, kuri ir izmantojuši centra 
sniegtos pakalpojumus. Priecājamies 
par visām tām situācijām, kad ir izde-
vies atrisināt dažādus klientu intere-
sējošos jautājumus.

Triju gadu laikā klientu apkalpo-
šanas centrā ir reģistrēti 1579 pakal-
pojumi, un reģistrēto pakalpojumu 
statistika rāda, ka katru gadu klientu 
apkalpošanas centra pakalpojumus 
izmanto arvien vairāk cilvēku. Arī 
no Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas saņemtā atskai-
te par Cesvaines VPVKAC darbu 
uzrāda pozitīvu statistiku. (Sīkāk šo 
atskaiti var iepazīt Cesvaines novada 
mājaslapas sadaļā „Klientu apkalpo-
šanas centrs  Aktualitātes”).

2018. gadā klientu centrā ir reģis-
trēti 652 pakalpojumi, no tiem 93 ir 
Valsts ieņēmuma dienestam un 173 – 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūrai adresētie iesniegumi. 386 snieg-
tie pakalpojumi ir konsultācijas par 
dažādu iestāžu pakalpojumiem: 
205 – par Valsts ieņēmuma dienesta 
pakalpojumiem, 80 – par Valsts so-
ciālās apdrošināšanas aģentūras pa-
kalpojumiem, pārējās – konsultācijas 
par citu iestāžu pakalpojumiem.

Visvairāk pakalpojumu ir reģis-
trēts martā, un tas ir saistīts ar gada 
ienākumu deklarācijas iesniegšanu, 
bet kopumā, salīdzinot pakalpojumu 

skaitu 2017. un 2018. gadā pa mēne-
šiem, ir novērojams vienmērīgums.

Kopsavilkumā: Cesvaines novada 
VPVKAC ir viens no četriem sekmī-
gāk strādājošajiem klientu apkalpo-
šanas centriem Viduslatvijā, ņemot 
vērā kopējo pakalpojumu skaitu, 
sniegto pakalpojumu daudzveidību, 
pakalpojumu skaita izmaiņu noturību 
laika gaitā un virzību uz e-pakalpo-
jumiem, sniedzot atbalstu klientiem. 
Cesvaines klientu apkalpošanas 
centrs ir starp tiem centriem, kuriem 
virzība uz e-pakalpojumiem ir bijusi 
lielāka par 75 %, kā arī centra spe-
ciālisti ir snieguši daudz citu veidu 

Kas ir e-adrese?
E-adrese ir rīks, kas iedzīvotājiem 

(uzņēmumiem) ļaus droši sazināties 
ar valsts un pašvaldību iestādēm 
(x iestādi). Ja aktivizēsiet savu e-
adresi, jūs turpmāk vienuviet sa-
ņemsiet visu valsts un pašvaldības 
iestāžu sūtītās ziņas un dokumentus. 
Nebūs vairs jāiet uz pastu pēc ierak-
stītas vēstules vai jāsatraucas par 
pazaudētiem sūtījumiem. Saņemot 
ziņas elektroniski, ar interneta starp-
niecību varēsiet sarakstei piekļūt no 
jebkuras vietas pasaulē.

Kādas sekas ir vēstulei e-adre-
sē?

E-adrese aizstāj ierakstītu vēstu-
li. Saskaņā ar Paziņošanas likumu, 
dokuments, kas nosūtīts uz oficiālo 
elektronisko adresi, uzskatāms par 
paziņotu otrajā darba dienā pēc tā 
nosūtīšanas.

Kā var sākt lietot e-adresi (kā 
IZVEIDOT)?

Lai sāktu lietot (izveidotu) e-ad-
resi, cilvēkam ir jāpiesakās tās iz-
veidei, izmantojot tam paredzētu 
speciālu formu „E-adreses pietei-
kuma forma” portālā www.Latvija.
lv. Kad ekrānā parādīsies vienotās 
pieteikšanās logs, būs nepieciešams 
apliecināt savu identitāti ar vienu no 
šiem līdzekļiem: eID karti vai lietot-
ni „eParaksts mobile”. Tālāk jāseko 
dažiem vienkāršiem soļiem, kuri 
tiks aprakstīti uz ekrāna, un e-adrese 
būs izveidota.

Kā es varu piekļūt e-adreses 
pastkastītei?

Iedzīvotāji un uzņēmēji var pie-
kļūt savai e-adreses pastkastītei 
portālā Latvija.lv, spiežot uz „Mana 
darba vieta”. Lai apliecinātu savu 
identitāti, cilvēkam būs jāizmanto 
eID karte vai „eParaksts Mobile” – 
mobilā tālruņa lietotne, kas atļaus 

identificēties bez eID kartes, bet tik-
pat droši.

Kā es uzzināšu, ka pienācis pasts 
e-adresē?

Pēc e-adreses aktivizēšanas jums 
tiks piedāvāts norādīt jūsu privāto 
e-pasta adresi, uz kuru vēlaties sa-
ņemt paziņojumu par jauna ziņoju-
ma saņemšanu. Kad to būsiet norā-
dījis, par jaunām vēstulēm e-adrese 
katrreiz nosūtīs paziņojumu uz jūsu 
e-pastu. Visi dokumenti tiks uzgla-
bāti 5 gadus.

Kāpēc vēstules no valsts (paš-
valdības) iestādēm nevar saņemt 
uz privāto e-pastu?

E-adreses risinājumu var pielīdzi-
nāt drošam internetbankas risināju-
mam – slēgtā vidē, vienotajā pakal-
pojumu portālā Latvija.lv, ikvienam 
e-adreses lietotājam būs pieejams 
personificēts konts, kas nodrošinās 
ziņojumu sūtīšanu, saņemšanu un 
glabāšanu. Arī bankas svarīgu in-
formāciju nesūta uz e-pastu, bet uz 
internetbanku – drošu vidi, kas pa-
sargāta no maldināšanas riskiem.

Vai e-adrese ir obligāta? Kāpēc? 
Kādas ir sankcijas, ja tie, kam tas 
ir paredzēts, tomēr to neizmanto?

Iedzīvotājiem e-adreses lietošana 
ir brīvprātīga. E-adresi var aktivizēt 
jebkurā laikā portālā Latvija.lv. Pa-
stāv iespēja jebkurā laikā e-adresi 
deaktivizēt un tad atkal saņemt iestā-
žu vēstules uz savu deklarēto adresi.

Iedzīvotāji (ieskaitot fiziskās per-
sonas, kuras reģistrētas Valsts ieņē-
mumu dienesta nodokļu maksātāju 
reģistros) e-adresi var lietot brīvprā-
tīgi jau kopš 2018. gada 1. jūnija, 
savukārt fiziskām personām, kuras ir 
arī rezerves karavīri, e-adrese jālieto 
obligāti.

Uzņēmēji e-adresi var sākt lietot 
brīvprātīgi kopš brīža, kad tā pieeja-

ma, taču ar 2020. gada sākumu e-ad-
reses lietošana uzņēmējiem būs ob-
ligāta, turklāt, kad uzņēmējs e-adre-
si aktivizēs, to atslēgt vairs nevarēs.

Juridiskās privātpersonas (komer-
santi) e-adresi brīvprātīgi varēs sākt 
izmantot, sākot ar 2019. gada sāku-
mu, bet ar 2020. gadu e-adreses lie-
tošana tiem būs obligāta.

Sankcijas par e-adreses neizman-
tošanu nav noteiktas. Vienlaikus 
atgādinām, ka e-adreses lietošana ir 
pašu interesēs. Ja e-adrese ir aktivi-
zēta, bet netiek izmantota, jūs varat 
nesaņemt jums būtisku un svarīgu 
informāciju.

Pēc 2018. gada 15. oktobra e-ad-
rese obligāti jāizmanto valsts un 
pašvaldību iestādēm, plānošanas 
reģioniem, valsts augstskolām un 
zinātniskajiem institūtiem, publis-
kajiem nodibinājumiem, prokura-
tūrai un privātpersonām, kam dele-
ģēts valsts pārvaldes uzdevums. Ar 
2020. gadu e-adresi lietos tiesas, 
zvērināti tiesu izpildītāji un maksāt-
nespējas administratori.

Kam cilvēks var sūtīt vēstules 
no savas e-adreses?

Katrs iedzīvotājs vai uzņēmējs no 
savas e-adreses varēs sūtīt vēstules 
valsts un pašvaldību iestādēm. Ne-
varēs sūtīt citiem iedzīvotājiem vai 
uzņēmējiem.

Vairāk informācijas pieejams 
mana.latvija.lv/e-adrese vai https://
www.latvija.lv/lv/BUJEadrese.

Vides aizsardzības un 
reģionālas attīstības ministrijas 

informācija

Reģistrēto pakalpojumu skaits 2017. un 2018. gadā pa mēnešiem

 Reģistrēto pakalpojumu skaits Cesvaines novada VPVKAC
 no 2015. gada oktobra līdz 2018. gada 31. decembrim

Domes sēdē 2018. gada 20. decembrī

Domes ārkārtas sēdē 
2018. gada 28. decembrī

* Nolēma izsludināt 2019. gadu 
par novadnieka Augusta Saulieša 
gadu, popularizējot viņa literāro 
mantojumu, aktualizējot viņa dzī-
ves un darba gaitas novadā.

* Atkārtotai izskatīšanai attīstī-
bas komitejai nodeva jautājumu 
par nepieciešamību lūgt Satiksmes 
ministriju nodot bezatlīdzības lie-
tošanā un īpašumā pašvaldībai ze-
mesgabala Rīgas ielā 8 Cesvainē 
Cesvaines novadā daļu, kas nav 
nepieciešama VAS „Latvijas valsts 
radio un televīzijas centrs” būvju 
un ēku uzturēšanai un apsaimnie-
košanai.

* Piekrita, ka Cesvaines kultū-
ras namā tiek izveidota rokdarbu 
studijas vadītāja amata vienība 
(0,2 slodzes) ar 2019. gada 1. jan-
vāri. Izdarīja grozījumus apstip-
rinātajā Cesvaines kultūras nama 
amata vienību, mēnešalgu un pie-
maksu sarakstā, kā arī grozīja Ces-
vaines kultūras nama amatu klasi-
ficēšanas sarakstu.

* Piekrita, ka Cesvaines sociā-
lajā dienestā medmāsas amata 
vienībai tiek precizēts nosaukums 
atbilstīgi profesiju klasifikatoram – 
ambulatorās aprūpes māsa – un tās 
viena slodze tiek sadalīta: 0,25 slo-
dzes – ambulatorās aprūpes māsa, 
0,75 slodzes – ambulatorās aprūpes 
māsas palīgs. Izdarīja grozījumus 
apstiprinātajā Cesvaines sociālā  
dienesta amata vienību, mēnešalgu 
un piemaksu sarakstā, kā arī grozī-
ja Cesvaines sociālā dienesta ama-
tu klasificēšanas sarakstu.

* Nolēma samazināt domē sarga 
amata vienības slodzi no 4 uz 1,7 
ar 2019. gada 1. janvāri. Grozīja 
amata vienību, mēnešalgu un pie-
maksu sarakstu un Cesvaines no-
vada domes amatu klasificēšanas 
sarakstu.

* No Cesvaines sociālā dienesta, 
Cesvaines tūrisma centra un Ces-
vaines bibliotēkas, sociālā dienesta 
sociālās aprūpes nodaļas, Cesvai-
nes novada bāriņtiesas, Cesvaines 
vidusskolas un domes (pils) pa-
matlīdzekļu uzskaites sarakstiem 
izslēdza vairākas inventāra vienī-
bas un iekārtas, kuras ir nolieto-
jušās, salūzušas vai kuru remonts 
nav iespējams.

* Nolēma ar 150 euro līdzfinan-
sējumu no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem neparedzētiem gadī-
jumiem atbalstīt nodibinājuma 
„Fonds „Sibīrijas bērni”” veidotās 
filmas „Tālie Austrumi, Zeja, Siva-
ki un Vladivostoka” montāžu.

* Nolēma līdzfinansēt SIA „Ju-
mava” projektu par Augusta Sau-
lieša prozas darbu izlases izdošanu 
ar 200 euro finansējumu, pretī sa-
ņemot 20 grāmatu.

* Ar 60 euro līdzfinansējumu at-
balstīja Cesvaines novada vīriešu 
basketbola komandu, kas piedalī-
jās Madonas pilsētas domes atklā-
tajā turnīrā starpnovadu basketbolā 

konsultāciju un 
palīdzību jautā-
jumos, kas ne-
ietilpst klientu 
centra pakalpojumu grozā. Cesvai-
nes klientu apkalpošanas centrā ir 
novērojamas pieaugošas pakalpoju-
mu izmaiņas laika gaitā, jo sniegto 
pakalpojumu skaits pret iedzīvotāju 
skaitu (2134 iedzīvotāji, kas vecāki 
par 15 gadiem) Cesvaines novadā ir 
otrais augstākais šajā reģionā.

Ja jums ir kādi ierosinājumi un ie-
teikumi, kā uzlabot Cesvaines klientu 
apkalpošanas centra darbu, lūdzam tos 
iesniegt klientu apkalpošanas centrā.

vīriešiem „VEMOLS Ziemassvēt-
ku kauss 2018”.

* Nolēma atsavināt domei pie-
derošo automašīnu „VW Trans-
porter”, pārdodot to otrajā izsolē 
par samazinātu nosacīto cenu – 
620 euro.

* Nolēma atsavināt pašvaldī-
bai piederošu nekustamo īpašu-
mu, kas sastāv no zemes vienības 
3319 m2 platībā un atrodas Brīvī-
bas ielā 11A Cesvainē Cesvaines 
novadā, pārdodot to izsolē. Notei-
ca nosacīto cenu (900 euro) un ap-
stiprināja izsoles komisiju, izsoles 
noteikumus.

* Grozīja domes sēdē apstipri-
nāto Cesvaines vidusskolas noli-
kumu, papildinot to ar punktu par 
jaunu īstenojamo izglītības pro-
grammu „Profesionālās ievirzes 
izglītības programma volejbolā” 
(kods 20V 813 00 1).

* Nolēma turpināt dalību Latvi-
jas-Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmā 2014.–2020. gadam 
ar projektu „Kultūras un vēstures 
mantojuma saglabāšana un popu-
larizēšana Latvijā un Krievijā”, 
noslēdzot partnerības līgumu, kas 
nepieciešams projekta īstenošanai.

* Domes izpilddirektoru Uģi 
Fjodorovu komandēja uz Vidze-
mes plānošanas reģiona Centrālā 
Baltijas jūras reģiona pārrobežu 
sadarbības programmas 2014.–
2020. gadam realizētā projekta 
„EFFECT4buildings” un „PANEL 
2050” starptautisko konferenci 
„Partnerības jaunai energoresur-
su pārvaldībai” Tartu Igaunijā no 
2019. gada 23. janvāra līdz 24. jan-
vārim, apmaksājot dienasnaudu. 
Noteica projektu vadītājai Ivetai 
Raimo aizvietot izpilddirektoru 
Uģi Fjodorovu viņa prombūtnes 
laikā.

* Izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 14 „Saistošie noteikumi par 
nomas maksu neapbūvētiem ze-
mesgabaliem”.

* Nolēma izveidot pašvaldības 
dzīvojamajā mājā „Gala Bebri” 
dzīvokļa īpašumu Nr. 2, kas sa-
stāv no dzīvokļa ar kopējo platību 
32,1 m2, 321/2647 domājamajām 
daļām no dzīvojamās mājas un 
321/2647 domājamajām daļām no 
zemes un kura adrese ir „Gala Beb-
ri” 2, Cesvaines pagasts, Cesvaines 
novads.

* Apstiprināja zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma 
„Brodiņriktercērteles”, Cesvaines 
pagasts, Cesvaines novads, zemes 
vienības sadalei.

* Mainīja nosaukumu zemes vie-
nībām no „Brodiņriktercērteles” uz 
„Brodiņcērteles”, Cesvaines pa-
gasts, Cesvaines novads.

* Noteica nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi zemei dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma 
joslā.

* Izdeva saistošos noteiku-
mus Nr. 15 „Grozījumi Cesvai-
nes novada domes 2018. gada 
25. janvāra saistošajos notei-
kumos Nr. 2 „Cesvaines nova-

da pašvaldības 2018. gada bu-
džets””.

* Precizēja un noteica platību 
pašvaldībai piekritīgajiem ze-
mesgabaliem.
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Dzimtsarakstu 
nodaļas pārskats 
par 2018. gadu

Turpina projekta 
„Siltumavota pārbūve 
Cesvainē” īstenošanu

Atbilstīgi līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/076 
ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 
SIA „Cesvaines siltums” veiksmīgi turpina 
projekta „Siltumavota pārbūve Cesvainē” 
īstenošanu. Trīs (no četriem) atlasītajiem 
kandidātiem, kuri kvalificējušies 1. posmā, 
2. posmā ir iesnieguši sākotnējos piedāvā-
jumus iepirkuma procedūrai „Centralizētās 
siltumapgādes sistēmas ražošanas avota 
efektivitātes paaugstināšana Cesvainē: 
projektēšana, autoruzraudzība un būvdar-
bi”, identifikācijas Nr. 2018/092. Notiek 
piedāvājumu izvērtēšana, lai noteiktu, kuru 
no pretendentiem aicināt slēgt līgumu.

Aivars Baiers,
SIA „Cesvaines siltums” 

valdes loceklis

Turpinās siltumtīklu izbūves projekta 
izstrāde

Atbilstīgi līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/032 
ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 
SIA „Cesvaines siltums” veiksmīgi turpi-

Turpinās ceļu un 
ielu uzturēšanas 
ziemas sezona

Ziema ir pieņēmusies spēkā, un vērojams, 
ka sniega sega turas itin bieza. Atgādinām 
par autoceļu uzturēšanu ziemas sezonā. Au-
toceļu ziemas uzturēšanas sezona oficiāli 
sākas 1. novembrī un ilgst līdz 31. martam, 
bet atkarībā no laikapstākļiem šis periods 
var tikt pagarināts. Minētajā laikā ceļu die-
nesti īpaši uzmanīgi seko laikapstākļu ie-
tekmei uz ceļu stāvokli, lai savlaicīgi veiktu 
ceļu attīrīšanu no sniega un pretapledojuma 
apstrādi. Ziemas sezonā ceļu uzturētāji ir 
mobilizēti darbam visu diennakti. Uztu-
rēšanas darbus valsts autoceļu tīklā veic 
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” atbil-
stīgi Ministru kabineta noteikumiem par 
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uz-
turēšanas prasībām un to izpildes kontroli.

Valsts autoceļi ir sadalīti piecās ziemas 
uzturēšanas klasēs – A (augstākā), A1, B, C 
un D (zemākā) – atkarībā no ceļu klasifikā-
cijas, satiksmes intensitātes, seguma tipa, 
tehniskā stāvokļa, plānotā (pieejamā) fi-
nansējuma un sociālekonomiskās nozīmes. 
Ir norādīti sliktā tehniskā stāvoklī esošie 
ceļu posmi, kas ir apkalpojami, atkāpjoties 
no uzturēšanas klases.

Arī Cesvaines novada ceļi un ielas 
ziemas sezonā tiek uzturēti atbilstīgi ie-
priekšminētajām prasībām, kuras ir no-
teiktas ceļu uzturēšanas tehniskajā spe-
cifikācijā. Sniega tīrīšana tiek uzsākta 
četru stundu laikā pēc snigšanas beigām, 
bet kaisīšana ar pretslīdes materiāliem – 
divu stundu laikā pēc slidenuma konsta-
tēšanas brīža. Pastāvīgos laikapstākļos 
ceļa segums no sniega ir jāattīra 18 stun-
du laikā no tīrīšanas sākšanas brīža un 
uz brauktuves ir pieļaujama 10 cm bie-
za sasaluša vai piebraukta sniega kārta, 
savukārt mainīgos laikapstākļos – 10 cm 
bieza svaiga vai 6 cm bieza slapja sniega 
kārta, vai 4 cm augstas ledus rises. Svarī-
gi atcerēties, ka sniegputeņa laikā ir pie-
ļaujami 20 cm biezi aizputinājumi.

Ļoti aicinām iedzīvotājus ziņot par ceļa 
posmiem, kuros ir apgrūtināta pārvieto-
šanās. Zvaniet speciālistiem laikus, lai 
ielas un ceļi tiktu iztīrīti jau pirms jūsu 
došanās ceļā! Informējam, ka līdzšinējais 
ceļu speciālists ir beidzis darbu Cesvaines 
novada domē, tādēļ ieteikumus un priekšli-
kumus ceļu un ielu uzturēšanas jomā iespē-
jams iesniegt labiekārtošanas nodaļas vadī-
tājai Ritmai Kļaviņai pa tālruni 29484429.

Linda Vanaga

Pēdējos piecos gados dzimtsarakstu no-
daļā reģistrēto bērnu skaits:

2014. gadā – 16,
2015. – 15,
2016. – 12,
2017. – 10,
2018. – 12 (6 zēni – divi pirmie bērni, 

divi otrie bērni, divi trešie bērni ģimenē; 
6 meitenes – divi pirmie bērni, viens otrais 
bērns, viens trešais bērns, viens ceturtais 
bērns, viens septītais bērns ģimenē).

Reģistrētas laulības:
2014. – 10,
2015. – 9,
2016. – 15,
2017. – 12,
2018. – 9.
Sastādīti Cesvaines baznīcās reģistrēto 

laulību reģistri:
2014. – 11,
2015. – 6,
2016. – 8,
2017. – 10,
2018. – 14, no tiem 8 – Cesvaines evaņ-

ģēliski luteriskajā baznīcā, 6 – Cesvaines 
Romas katoļu baznīcā.

Reģistrēti mirušie:
2014. – 31,
2015. – 24,
2016. – 23,
2017. – 11,
2018. – 20, no tiem 12 vīriešu (vidējais 

vecums – 73,9 gadi), 8 sievietes (vidējais 
vecums – 82,3 gadi).

Ieva Lase,
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Cesvaines novada dome izsolē pārdod 
nekustamo īpašumu Brīvības ielā 11A 

Cesvainē

Izsolē pārdod dzīvokļa īpašumu 
Rūpkombināta mājā 1

Izsolē pārdod automašīnu „Ford Galaxy”

Cesvaines novada dome 2019. gada 
21. februārī domes zālē mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli pārdod nekustamo 
īpašumu ar kadastra Nr. 7007 005 0136, 
kas sastāv no zemes vienības 3319 m2 
platībā un atrodas Brīvības ielā 11A 
Cesvainē Cesvaines novadā, ierakstīts 
Cesvaines pilsētas zemesgrāmatas no-
dalījumā Nr. 1000 0057 5476 un kura 
plānotā atļautā izmantošana – dabas pa-
matne.

Īpašuma nosacītā cena –900 EUR. Izsoles 
dalības maksa (20 EUR) un nodrošinājuma 

apmērs (90 EUR) līdz izsoles sākumam 
iemaksājami Cesvaines novada domes 
kontā Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 
AS „SEB banka” vai kasē.

Nosolītā summa jāsamaksā nedēļas laikā 
no izsoles dienas, ieskaitot to domes kontā 
vai iemaksājot skaidrā naudā kasē.

Izsoles noteikumus var iepazīt mājasla-
pā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada 
domē darba dienās plkst. 9.00–13.00 un 
14.00–17.00. Par īpašuma apskati inte-
resēties, zvanot uz tālruni 64852022 vai 
28382616.

Cesvaines novada dome izsolē pārdod 
automašīnu „VW Transporter”

Cesvaines novada dome otrajā mutiskajā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod automa-
šīnu „VW Transporter”, reģistrācijas nu-
murs JF3778.

Izsoles sākumcena – 620 euro.
Izsoles dalības maksa (20 EUR) un no-

drošinājuma nauda 10 % apmērā no izsoles 
objekta sākumcenas līdz izsoles sākumam 
iemaksājama Cesvaines novada domes 
kontā Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 
AS „SEB banka”.

Izsoles noteikumus var iepazīt mājasla-
pā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada 

domē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās 
plkst. 9.00–13.00 un 14.00–17.00, tālru-
nis – 64852022, 28382616.

Par objekta apskati interesēties, zvanot 
uz tālruni 28382616.

Samaksa par izsoles objektu – nedēļas 
laikā no izsoles dienas.

Pieteikums reģistrācijai izsolei jāie-
sniedz domē līdz 2019. gada 31. janvārim 
plkst. 11.00.

Izsole notiks 2019. gada 31. janvārī 
plkst. 11.00 domes zālē Pils ielā 1A Ces-
vainē Cesvaines novadā.

Cesvaines novada dome 2019. gada 
21. februārī plkst. 11.30 domes zālē ot-
rajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli 
pārdod dzīvokļa īpašumu, kura adrese ir 
Rūpkombināta māja 1–11, Kraukļi, Ces-
vaines pag., Cesvaines novads, kadastra 
Nr. 7027 900 0052, kura sastāvs – divis-
tabu dzīvoklis 49,6 m2 platībā, 496/6799 
domājamās daļas no dzīvojamās mājas, 
496/6799 kopīpašuma domājamās daļas no 
zemes un kas ierakstīts Vidzemes rajona 
tiesas Cesvaines pagasta zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr. 645-11.

Izsoles sākumcena – 1300 EUR. Izsoles 

dalības maksa (20 EUR) un nodrošinājuma 
apmērs (130 EUR) līdz izsoles sākumam 
iemaksājami Cesvaines novada domes 
kontā Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 
AS „SEB banka” vai kasē.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu 
laikā no izsoles dienas, ieskaitot to domes 
kontā vai skaidrā naudā kasē.

Izsoles noteikumus var iepazīt mājasla-
pā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada 
domē darba dienās plkst. 9.00–13.00 un 
14.00–17.00. Par dzīvokļa īpašuma apskati 
interesēties, zvanot uz tālruni 64852022 vai 
28382616.

Cesvaines novada dome otrajā mutiskajā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod automa-
šīnu „Ford Galaxy”, valsts reģistrācijas 
numurs FT6313.

Izsoles sākumcena – 1743 EUR.
Izsoles dalības maksa (20 EUR) un no-

drošinājuma nauda 10 % apmērā no izsoles 
objekta sākumcenas līdz izsoles sākumam 
iemaksājama Cesvaines novada domes 
kontā Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 
AS „SEB banka”.

Iepazīt izsoles noteikumus var mājasla-
pā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada 

domē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās 
plkst. 9.00–13.00 un 14.00–17.00, tālrunis 
64852022, 28382616.

Par objekta apskati interesēties pa tālruni 
28382616.

Samaksa par izsoles objektu nedēļas lai-
kā no izsoles dienas.

Pieteikums reģistrācijai izsolē jāie-
sniedz domē līdz 2019. gada 31. janvārim 
plkst. 11.00.

Izsole notiks 2019. gada 31. janvārī 
plkst. 11.30 domes zālē Pils ielā 1A Ces-
vainē Cesvaines novadā.

na projekta „Siltumtīklu izbūve Cesvainē” 
īstenošanu. Pašreiz notiek projekta īsteno-
šanai nepieciešamā tehniskā projekta iz-
strāde.

Aivars Baiers,
SIA „Cesvaines siltums” 

valdes loceklis
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Klasifikāci-
jas kods Nosaukums Grozījumi 

+/−

Plāns ar 
grozījumiem, 

EUR

 PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + 
ieņēmumi) –827 693 4 165 515

 FINANSĒŠANA –540 426 483 481
 Naudas atlikums gada sākumā 0 411 213
 Aizņēmumi –540 426 72 268
 t. sk. kredītsaistību palielinājums –540 553 225 488

        kredītsaistību samazinājums (pamatsummas 
       samaksa) –127 153 220

 IEŅĒMUMI (I + II + III + IV) –287 267 3 682 034
 I. Nodokļu ieņēmumi 13 933 1 348 603
01.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā 

gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
atlikums                                                                                               

0 9319

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

–5320 1 193 963

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 
saimnieciskā gada ieņēmumi                                                                                                                                   

12 252 97 859

04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo 
gadu parādi  

2243 10 543

04.1.1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi nokavējuma 
nauda       

1890 4630

04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada 
maksājumi      

1030 22 285

04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo 
gadu parādi        

663 1803

04.1.2.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām nokavējuma 
nauda         

321 671

04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, kārtējā 
gada ieņēmumi   

647 6593

04.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, 
iepriekšējo gadu parādi     

118 698

04.1.3.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli 
nokavējuma nauda     

89 239

 II. Nenodokļu ieņēmumi –54 17 361
08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu 

atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai 
kredītiestādēs                                                                                               

–21 29

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

425 1905

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās                                 27 667
09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu                      –24 276
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības                       32 732
12.3.9.3. Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi                   50 745
12.3.9.9.0 Veselības apdrošināšana                764 4208
12.3.9.9.0 Pārējie ieņēmumi                            215 659
12.3.9.9.1 Dalības maksa izsolē           10 120
13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas                                           0 554
13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un 

mantas realizācijas       
866 7466

13.5.0.0. Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma 
iznomāšanas             

–483 0

 III. Transfertu ieņēmumi –305 870 2 162 775
17.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām 
un no valsts budžeta nefinansētām iestādēm  

54 54

18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 
sakarā ar invaliditāti – sociālais dienests                         

–499 1301

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

–58 102

18.6.2.0.1 VARAM dotācija vienotā klientu apkalpošanas 
centra darbībai                

0 6900

18.6.2.0.1 ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”                                     –624 10 376
18.6.2.0.1 Labklājības ministrija – mērķdotācija 

audžuģimenēm               
–34 1259

18.6.2.0.1 Labklājības ministrija – mērķdotācija piemaksām 
sociālajiem darbiniekiem            

774 1066

18.6.2.0.1 Finansējums 13. Saeimas vēlēšanām                   0 5116
18.6.2.0.1 Finansējums projektam „Latvijas skolas soma” 0 2165
18.6.2.0.3 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – vidusskola                                                                                                                                 39 597 484 975
18.6.2.0.6 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – 5, 6 gadus 

vecu bērnu apmācībai  
3600 42 600

18.6.2.0.7 Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei              0 6343
18.6.2.0.8 Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un 

dziesmu svētkiem       
–2438 8147

18.6.2.1.1 Dotācija brīvpusdienām             4348 23 348
18.6.2.1.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – Mūzikas 

un mākslas skola  
0 51 178

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

258 3845

18.6.2.2.0 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija – 
pils              

0 12 000

18.6.2.2.5 Finansējums projektam       –336 331 0
18.6.3.0.6 Stratēģiskā partnerība skolu izglītības sektorā                                                                                      0 4656
18.6.3.0.7 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs (Nr. 8.3.5.0/16/I/001)                      
3663 9022

18.6.3.0.8 Finansējums LEADER projektiem                      0 43 946
18.6.3.0.9 Finansējums projektam „Veselai un laimīgai 

ģimenei”        
1582 15 471

18.6.3.1.0 Finansējums projektam „Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai”           

0 18 365

18.6.3.1.1 Finansējums projektam „Kompetenču pieeja mācību 
saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002)                         

–480 0

18.6.3.1.2 Finansējums projektam „Piekļuves nodrošināšana 
rūpnieciskās ražošanas objektiem Cesvainē”                

128 152 166 669

18.6.3.3.1 Finansējums projektam „Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras attīstība”        

36 093 185 000

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda        

–11 167 467 633

18.6.4.0.1 PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu                                        0 13 756
18.6.9.0.5 Mērķdotācija novadu pašvaldībām                                   0 18 926
19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām                                                                                                                        –187 728 344 188
19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai                            15 368 214 368
 IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi 4 724 153 295
21.3.5.1. Mācību maksa – Mūzikas skola                   –586 3214
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas 

pakalpojumi               
2972 32 972

21.3.5.3. Kafejnīcas ieņēmumi     –4386 4614
21.3.5.9.4 Vecāku līdzfinansējums par internātu     –10 65
21.3.7.9.1 Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – dome       –8 7
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – dome         –4 1496
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola    60 4660
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle –105 495
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams          54 854
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa                                                                                                      447 1933
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – pils  0 21
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola     18 68
21.3.8.1.1 Ieņēmumi par telpu nomu – internāts         2963 9663
21.3.8.3.2 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – 

vidusskola          
480 1980

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu                285 1885
21.3.9.1.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes 

iestādēs – VSAA pensijas  
5560 50 268

21.3.9.1.2 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes 
iestādēs – līdzfinansējums          

449 4049

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju          784 3784
21.3.9.4.3 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – 

dome      
–7128 3872

21.3.9.4.4 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – 
sociālās aprūpes centrs    

510 1977

21.3.9.4.5 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – 
sociālais dienests     

47 377

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem                     0 130
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – vidusskola             –43 4957
21.3.9.9.0 Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi             –50 250
21.3.9.9.0 Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi             –3 17
21.3.9.9.0 Avīzes „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi           103 903
21.3.9.9.0 Auto kursu ieņēmumi             1252 5252
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Ķinderes)        20 120
21.3.9.9.0 Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola                  463 7536
21.3.9.9.1 Tūrisma centra ieņēmumi              500 1300
21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi                                     80 4576

    
 Naudas atlikums gada beigās 0 293 116

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gadā



5Cesvaines Ziņas

 1000 Atlī-
dzība 

2000   Pre-
ces un pa-
kalpojumi 

3000   Sub-
sīdijas, 

dotācijas 

4000 Pro-
centu izde-

vumi

5000 Pa-
matka-

 pitāla vei-
došana

6000 So-
ciālie pa-

balsti

7000 
Transferti

Izdevumi 
kopā

Dome 160 798 65 755 170 0 4244 0 0 230 967
Vēlēšanu komisija 4534 583 0 0 0 0 0 5117
Būvvalde 0 10 774 0 0 0 0 0 10 774
Pārvalde kopā: 165 332 77 112 170 0 4244 0 0 246 858
Pirmskola „Brīnumzeme” 282 016 67 487 0 0 3340 0 113 352 956
Vidusskola 726 935 237 798 300 1486 7678 0 66 173 1 040 370
Mūzikas un mākslas skola 91 369 9827 0 0 114 0 0 101 310
Grāmatvedība 60 445 8686 0 0 791 0 0 69 922
Izglītība kopā: 1 160 765 323 798 300 1486 11 923 0 66 286 1 564 558
Sociālais dienests 48 862 43 029 0 0 5489 20 670 21 732 139 782
Bāriņtiesa 23 679 1755 0 0 1149 0 0 26 583
Sociālās aprūpes nodaļa 122 056 64 330 0 0 19 810 0 0 206 196
Sociālā aprūpe kopā: 194 597 109 114 0 0 26 448 20 670 21 732 372 561
Labiekārtošanas nodaļa 79 166 52 806 0 202 15 205 0 268 147 647
Ieguldījums pamatkapitālā SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” 0 0 0 0 11 138 0 0 11 138
Labiekārtošana kopā: 79 166 52 806 0 202 26 343 0 268 158 785
Kultūras nams 74 897 76 900 710 0 500 0 0 153 007
Cesvaines bibliotēka 49 073 21 897 0 0 8718 0 336 80 024
Kraukļu bibliotēka 17 776 5 209 0 0 2319 0 336 25 640
Pašvaldības laikraksts „Cesvaines Ziņas” 11 703 3000 0 0 0 0 0 14 703
Bērnu un jauniešu centrs 8589 3575 0 0 0 0 0 12 164
Pils 33463 27 665 0 0 0 0 0 61 128
Cesvaines tūrisma centrs 13 013 5310 0 0 808 0 0 19 131
Pašvaldības aģentūra „Cesvaines tūrisma 
centrs” 0 1257 0 0 0 0 0 1257
Kultūra kopā: 208 514 144 813 710 0 12 345 0 672 367 054
Darba praktizēšanas pasākumi pašvaldībā 
darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai 951 0 0 0 0 8929 0 9880
Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvdienās 8747 0 0 0 0 0 0 8747
Vienotā valsts un pašvaldības klientu apkal-
pošanas centra darbība 7445 1131 0 0 0 0 306 8882
Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines no-
vadā 108 9377 0 0 0 0 0 9485
Skolu partnerības projekts (ERASMUS+) 186 10 205 0 0 0 0 0 10 391
Kompetenču pieeja mācību saturā 79 318 0 0 0 0 0 397
Atbalsts izglītojamo individuālo kompeten-
ču attīstībai 17 054 970 0 0 0 0 0 18 024
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionā-
lās izglītības iestādēs 5502 3400 0 0 356 0 0 9258
Cesvaines pilsmuižas staļļu jumta rekon-
strukcija 0 0 0 0 91 433 0 0 91 433
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība – Pils ielas rekon-
strukcija 0 0 0 0 162 868 0 0 162 868
Piekļuves nodrošināšana rūpnieciskās ražo-
šanas objektiem – Brīvības iela 0 0 0 0 258 945 0 0 258 945
„Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” – pils 
jumta atjaunošana 0 0 0 0 574 273 0 0 574 273

Projekti kopā: 40 072 25 401 0 0 1 087 875 8929 306 1 162 583

Izdevumi kopā: 1 848 446 733 044 1180 1688 1 169 178 29 599 89 264 3 872 399

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 0 0 0 0 0 0 0 0

Izdevumi pavisam kopā: 1 848 446 733 044 1180 1688 1 169 178 29 599 89 264 3 872 399

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2018. gadā

 Atlikums 01.01.2018. Ieņēmumi, EUR Izdevumi, EUR Atlikums 01.01.2019.
Vides aizsardzības fonds 10 772 7019 7362 10 429
Autoceļu fonds 2509 130 616 125 984 7141
Zivju fonds 134   134
Speciālais budžets kopā 13 415 137 635 133 346 17 704

 Atlikums 01.01.2018. Ieņēmumi, EUR Izdevumi, EUR Atlikums 01.01.2019.
Ziedojumi 5775 1335 817 8293

2019. gada
 10. janvāra 
sēdē

* Apstiprināja Cesvaines novada 
pašvaldības 2018. gada pamatbu-
džeta ieņēmumus 3 682 034 euro 
un izdevumus 3 872 399 euro ap-
mērā, speciālā budžeta ieņēmu-
mus 137 635 euro un izdevumus 
133 346 euro apmērā, 2018. gadā 
saņemtos ziedojumus 1335 euro 
apmērā un izlietotos ziedojumus 
817 euro apmērā.

* Nolēma lūgt Satiksmes minis-
triju nodot bezatlīdzības lietošanā 
uz 5 gadiem pašvaldībai kultūras 
un sporta funkcijas nodrošināšanai 
zemesgabala Rīgas ielā 8 Cesvainē 
Cesvaines novadā neapbūvēto daļu, 
kas nav nepieciešama VAS „Lat-
vijas valsts radio un televīzijas 
centrs” būvju un ēku uzturēšanai 
un apsaimniekošanai.

* Pārdēvēja domes amata vienī-
bas: „laikraksta „Cesvaines Ziņas” 
redaktors, mājaslapas uzturētājs” 
uz „sabiedrisko attiecību speciā-
lists” un „laikraksta „Cesvaines 
Ziņas” redaktora palīgs” uz „korek-
tors” ar 2019. gada 1. janvāri. Gro-
zīja Cesvaines novada domes ama-
ta vienību, mēnešalgu un piemaksu 
sarakstu un amatu klasificēšanas 
rezultātu apkopojumu.

* Izveidoja pašvaldības man-
tas (īpašumu) izsoles komisiju 
2019. gadam: komisijas priekšsē-
dētājs Uģis Fjodorovs; komisijas 
locekļi Jānis Vanags un Dzintars 
Bušs, sekretāre Gunita Alksne.

* Nolēma atsavināt domei pie-
derošo automašīnu „Ford Galaxy”, 
pārdodot to izsolē. Apstiprināja 
pašvaldības automašīnas nosacīto 
cenu – 1743 EUR – un izsoles no-
teikumus.

* Komandēja pieredzes apmaiņas 
braucienā uz vienu dienu uz Igauni-
ju Tartu zinātnes centru „AHHAA” 
un Igaunijas Nacionālo muzeju, 
apmaksājot dienas naudu, domes 
priekšsēdētāju Vilni Špatu, Cesvai-
nes tūrisma centra vadītāju Lauru 
Smudzi, deputāti un bibliotēkas 
vadītāju Vēsmu Noru, deputātus 
Ilgu Rumpi, Juri Rozenbergu, Līgu 
Ozolu, Dzintaru Bušu.

* Apstiprināja izmaksas par vie-
nu izglītojamo: Cesvaines vidus-
skolā – 120,92 EUR mēnesī; Ces-
vaines pirmskolā „Brīnumzeme” – 
247,07 EUR mēnesī.

Cesvaines novada domes speciālā budžeta izpilde 2018. gadā, EUR

Ziedojumi Cesvaines novada domei 2018. gadā, EUR

Cesvaines novada mājas-
lapā www.cesvaine.lv pro-
jekta aktualitāšu sadaļā ir ie-
vietots projekta „Veselai un 
laimīgai ģimenei Cesvaines 
novadā” gaidāmo aktivitāšu 
plāns 2019. gadam. Janvārī 
un februārī aktivitātes neno-
tiks, taču pēc tam atsāksies 
ar pilnu sparu – sekojiet in-
formācijai! Šis ir projekta 
trešais, noslēdzošais gads. 
Nepalaidiet garām iespēju 
izkustēties un gūt jaunas zi-
nāšanas!
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Cesvaines dāmu deju grupa 
„Kamenes” 

paviesojusies Igaunijā

Cesvaines 
sociālais dienests 
saka paldies 

„Brīnumzemes” 
labajiem 
gariņiem

Alternatīvā rokgrupa „Sub Scriptum” labdarības 
koncerttūres ietvaros paviesojusies arī Grašos

2018. gada nogalē Latvijā no-
risinājās dažādi labdarības pa-
sākumi, raidījumi un koncerti, 
padarot šos svētkus īpašākus. 
Grupa „Sub Scriptum” izveido-
ja turneju pa septiņiem Latvi-
jas bērnunamiem, lai bērniem 
sniegtu akustiskus koncertus, 
kā arī nelielu mūzikas stundu, 

jo paši grupas puiši pārzina lielu 
instrumentu spektru.

Labdarības tūre sākās 7. de-
cembrī, un tika sniegti koncerti 
šādos bērnunamos: Liezēres bēr-
nunamā „Ozoli”, Cesvaines bēr-
nunamā „Graši”, Ērgļu bērnuna-
mā „SOS”, VSAC „Rīga” filiālē 
„Pļavnieki”, Rīgas bērnunamā 
„Ziemeļi”, kā arī Jaungulbe-
nes Sveķu internātskolā. Grupa 
„Sub Scriptum” ir pateicīga par 
silto uzņemšanu bērnunamos un 
uzsver, ka ir prieks radīt pozitī-
vas emocijas šajā laikā. Grupas 
solists Kristers atzīst: „Lielākais 

Bērni klausās koncertu

 Ikviens interesents tika iepazīstināts ar dažādiem mūzikas instrumentiem

Cesvaines dāmu deju grupa 
„Kamenes” 8. un 9. decembrī 
viesojās Cesvaines sadraudzī-
bas pilsētā Merjamā Igaunijā. 
Cesvainietes kopā ar Merjamā 
jauniešu deju kolektīvu uzstā-
jās Merjamā sportistu Ziemas-
svētku pasākumā, bet svētdienā 
kopā ar Merjamā sieviešu deju 
grupu piedalījās pilsētas pensio-
nāru eglītē. Ceram, ka iesāku-

Ikviens no mums ir spējīgs sagā-
dāt prieka un laimes mirkli otram. 
Atcerēsimies par to pēc iespējas 
biežāk, jo, darot priecīgākus citus, 
arī mēs paši kļūstam priecīgāki!

Tā 2018. gada nogalē Cesvai-
nes sociālo dienestu pārsteidza 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Brīnumzeme” audzinātājas, ku-
ras bija sagatavojušas 20 Ziemas-
svētku dāvanas Cesvaines novada 
vientuļajiem pensionāriem. Dāva-
nu maisiņos bija adīti cimdi, ze-
ķes, dziedinoša medus burciņas, 
saldumi un „Bizmārīšu” grupas 
audzēkņu darināti apsveikumi.

Seniori jums sūta mīļus patei-
cības vārdus. Lai jaunajā gadā arī 
jums notiek kāds mazs brīnumiņš!
Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg
Un uz baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet.
Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst,
Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir.
 Imants Ziedonis

Daina Markevica,
Ilvijas Kecko foto

sies skaista draudzība ar Merja-
mā sieviešu deju kolektīvu, un 
tagad sadarbība turpināsies mar-
tā Cesvainē. Liels paldies mūsu 
atbalstītājiem no Cesvaines kul-
tūras nama, Cesvaines siera rūp-
nīcas, Cesvaines alus darītavas 
un Cesvaines brūža!

Marika Šķēle,
foto no autores 

personiskā arhīva

gandarījums ir tas, ka mēs moti-
vējam bērnus apgūt instrumentu 
spēli, un ir jau atsauksmes no 
bērnunamiem, ka tiek izrādīta 
interese un bērni vēlas apmeklēt 
mūzikas skolu.”

Alternatīvās rokgrupas ,,Sub 
Scriptum” muzikālās saknes ir 
meklējamas Madonas kameror-
ķestrī, kur visi grupas dalībnieki 
satikās pirms vairākiem gadiem. 
Par godu šai tūrei tika izdota arī 
dziesma „Viegli ievainots”, kas 
izpelnījusies lielu popularitā-
ti interneta vidē. 21. decembra 
naktī grupa ciemojās arī Latvi-

jas radio 5. programmā „Pieci.
lv” – labdarības maratonā ,,Dod 
pieci”, kurš tika organizēts jau 
piekto gadu.

Grupa „Sub Scriptum” ir pa-
teicīga Madonas domei, kura 
sniedza finansiālu atbalstu, lai 
šis projekts notiktu, kā arī visai 
grupas komandai, kas iesaistī-
jās, un fotogrāfam Aleksandram 
Ezeriņam, kurš šos mirkļus ie-
mūžināja.

Grupas „Sub Scriptum” 
informācija,

Aleksandra Ezeriņa foto

Pensionāri bija patīkami 
pārsteigti, saņemot dāvanas

Projektā „Eņģeļu pasts” iesaistās arī Cesvaines sociālās 
aprūpes nodaļas iemītnieki

Ziemassvētku laiks jau pagā-
jis, un piparkūku smarža pama-
zām atkāpjas līdz nākamajiem 
svētkiem, bet cilvēkos iemājo-
jusies brīnuma un svētku izjūta 
nepazūd.

Šāda izjūta ir nepieciešama 
ikvienam no mums, neatkarīgi 
no tā, vai mēs dzīvojam mīlošā 
ģimenē vai par savām mājām 
saucam sociālās aprūpes centru. 
Arī Cesvaines sociālās aprūpes 
centrs piedalās projektā „Eņģe-
ļu pasts”, un centra iemītnieki ir 
saņēmuši pirmās paciņas ar dā-
vanām. Viņu vēlmes bija visda-
žādākās, sākot ar siltu segu, ista-
bas čībām, 2019. gada kalendā-
ru, dažādiem gardumiem, kafiju 

un sejas krēmu. Šos sapnīšus ir 
piepildījuši cilvēki, kuri ar savu 
mīlestību, dāsnumu, nesavtību 
un sirsnību vēlas dalīties un ie-
priecināt kādu. Saņemtās dāva-
nas raisījušas visdažādākās emo-
cijas, sākot ar smaidiem, izbrīnu 
un beidzot ar prieka asarām. Arī 
katrs no mums ik gadu var pie-
dalīties šajā projektā un ieprieci-
nāt kādu sociālās aprūpes noda-
ļas iemītnieku visā Latvijā.

Vairāk informācijas un attēlu 
pieejami šeit: http://www.enge-
lapasts.lv/index.php/projekti/
ziemassvetki.

Ilvija Kecko,
autores foto

Cesvaines sociālā dienesta sociā-
lās aprūpes nodaļas iemītnieki 
priecājas saņemt sūtījumus no 

visas Latvijas un ārzemēm
Eņģeļi sagatavojuši sūtījumus pēc 

senioru vēlmēm

Cesvaines un Merjamā dejotājas pēc koncerta pilsētas pensionāru eglītē
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Notikusi ģimeņu ziemas sporta diena

Paplašināts ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalsta 
saņēmēju loks

Rokdarbu studija 
Cesvainē sākusi 
darboties

Madonas pilsētas 
atklātajā basketbola 
turnīrā „VEMOLS 
Ziemassvētku 

kauss-2018” komanda 
“Cesvaine” izcīnījusi 

otro vietu

22. decembrī bijušās Cesvaines 
internātpamatskolas sporta lau-

kumā norisinājās aktīva, jauka un 
pozitīvām emocijām bagāta ģime-

ņu ziemas sporta diena. Pasākumā 
dažādās aktivitātēs tika vākti punkti 

un noteiktas trīs aktīvākās, veik-
smīgākās un labākās ģimenes, ku-
ras ieguvušas lielāko punktu skaitu. 
Šoreiz 1. vietā ierindojās Iecelnieku 
ģimene, 2. vietā – Matrožu ģimene 
un 3. vietā – „Dārgumu meklētāji”. 
Notika arī individuālās sacensības, 
kurās katrs pats varēja pierādīt sa-
vas spējas.

Pasākuma apmeklētāji atzinīgi 
novērtēja iespēju piedalīties akti-
vitātē „Biatlons”, kur bija iespēja 
šaut mērķī un justies kā īstās biat-
lona sacensībās. Dažādas diskusijas 
radīja slēpošana ar lielajām slēpēm: 
kā nostāties, lai ātrāk ar tām varētu 
pārvietoties, kā pārvietoties, lai ar 
tām apgrieztos slēpošanai pretējā 
virzienā.

Paldies biedrībai „OK Arona” par 
interesanti organizētām aktivitā-
tēm, pozitīvajām emocijām, kuras 
šajā dienā varēja gūt ikviens ap-
meklētājs!

Jana Medniece,
projekta koordinatore,

foto no autores personiskā arhīvaPēc aktivitātēm dalībnieki vienojās kopbildē

Viena no aizraujošākajām aktivitātēm – lielās slēpesTika noskaidrotas trīs veiklākās un ātrākās ģimenes

Varam lepoties, ka no mūsu no-
vada nāk divkārtējā Eiropas adīša-
nas čempione, starptautisku rok-
darbu izstāžu dalībniece, daudzu 
rokdarbu tehniku pratēja Vanda Po-
diņa. Beidzot ir pienācis brīdis, kad 
šeit pat, Cesvainē, varēsim apgūt 
dažādas rokdarbu tehnikas, aušanu 
uz stellēm ļoti profesionālas speciā-
listes vadībā.

Ikviens interesents ir laipni aici-
nāts iesaistīties un apgūt kādu jau-
nu rokdarbu tehniku, uzaust savu 
pirmo grīdas celiņu vai uzdot jau-
tājumus rokdarbu studijas vadītājai 
Vandai Podiņai. Darbošanās notiks 
katru otrdienu no plkst. 10.00 
līdz 18.00 Pils ielā 4 (baltajā dīķa 
mājā).

Aicinām ikvienu atnākt uz no-
darbību, uzzināt visu interesējošo, 
iepazīt rokdarbu studijas darbu 
klātienē otrdienās. Jautājumu ga-
dījumā zvanīt Cesvaines kultūras 
nama vadītājai Kristīnei Aumelei, 
tālrunis – 28658274.

Linda Vanaga

Madonas pilsētas sporta centrā 
22.decembrī notika jau tradicionā-
lais basketbola turnīrs vīriešu un 
jauniešu komandām „VEMOLS 
Ziemassvētku kauss-2018.” Šogad 
turnīrs sapulcināja rekord lielu da-
lībnieku skaitu 10 komandas. Ko-
mandas tika sadalītas 2 apakšgru-
pās pa 5 komandām, spēles notika 
uz diviem laukumiem. Kopā turnīrā 
tika aizvadītas 20 spēles apakšgru-
pās un 5 spēles par attiecīgo vie-
tu šajā turnīrā. Apakšgrupu spēļu 
rezultāti bija ļoti svarīgi, un šajās 
spēlēs bija gan intriga, gan asumi, 
gan skaistas basketbola epizodes. 
Komanda Cesvaine smagi cīnījās 
apakšgrupas cīņās un pirmo fināl-
spēles pusi bija vadībā, taču no-
slēgumā ar rezultātu 47:65 atzina 
„Fake Taxi/Vemols” (Madona) ko-
mandas pārākumu.

Turnīra labākos 5 spēlētājus jeb 
simbolisko piecinieku apbalvoja 
ar piemiņas balvām. Pieciniekā ie-
kļauts arī Cesvaines komandas spē-
lētājs Jānis Iškāns.

Komandas dalību turnīrā, sedzot 
dalības maksu, atbalstīja Cesvaines 
novada dome.

Linda Vanaga,
Viļņa Špata foto

Pēc Labklājības ministrijas ierosi-
nājuma ir papildināti nosacījumi Ei-
ropas Savienības (ES) finansēto pār-
tikas, higiēnas, saimniecības preču 
un mācību piederumu saņemšanai, 
un tagad to saņēmēju loks varēs būt 
plašāks. Tas paredzēts 18. decem-
brī valdībā apstiprinātajos Ministru 
kabineta grozījumos noteikumos 
„Darbības programmas „Pārtikas un 
pamata materiālās palīdzības snieg-
šana vistrūcīgākajām personām 
2014.–2020. gada plānošanas perio-
dā” īstenošanas noteikumi”.

Ar 2019. gada janvāri Eiropas 
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām per-
sonām atbalstu papildus varēs sa-
ņemt arī maznodrošinātās personas 
vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi 
mēnesī nepārsniedz 242 eiro (līdz-
šinējo 188 eiro vietā). Pašvaldībās, 
kurās maznodrošinātas personas vai 
ģimenes ienākumu līmenis noteikts 
mazāks par 242 eiro, fonda atbalstu 
varēs saņemt visas maznodrošinātās 
personas vai ģimenes.

Ir noteikta arī iespēja turpmāk 
visām pilngadīgajām personām sa-
ņemt ne tikai fonda līdzfinansētās 
pārtikas, bet arī higiēnas un saim-
niecības preces, ko līdz šim varē-
ja saņemt tikai bērni vecumā līdz 
18 gadiem. Savukārt ģimenes ar 
bērniem līdz 12 mēnešu vecumam 
varēs izvēlēties vienu no fonda hi-
giēnas preču pakām, kurās ir au-

tiņbiksītes (5–9 kilogramiem vai 
7–18 kilogramiem).

Tāpat kā līdz šim, pamats fonda 
atbalsta saņemšanai ir pašvaldības 
sociālā dienesta izsniegta rakstiska 
izziņa. Līdztekus jau līdz šim no-
drošinātajiem fonda sociālās iekļau-
šanas papildpasākumiem turpmāk 
tiks nodrošināti arī socializēšanās 
pasākumi.

Šobrīd 28 partnerorganizācijas 
(nevalstiskās organizācijas, reliģis-
kās organizācijas un pašvaldības, 
pašvaldību iestādes) visā Latvijā 
nodrošina fonda atbalsta paku izdali 
460 vietās un izsniedz gatavas mal-
tītes 23 zupas virtuvēs. 2018. gada 
pirmajos trijos ceturkšņos fonda 
līdzfinansēto pārtikas, higiēnas, 
saimniecības preču un mācību pie-
derumu atbalstu saņēma 60,3 tūk-
stoši vistrūcīgāko cilvēku, saņemot 
kopumā 234 tūkstošus pārtikas 
paku un 243 tūkstošus gatavo maltī-
šu zupas virtuvēs. Papildus ģimenes 
ar bērniem saņēmušas 31 tūksto-
ti higiēnas un saimniecības preču 
paku, 3 tūkstošus pārtikas maziem 
bērniem paku, 3 tūkstošus higiēnas 
preču maziem bērniem paku, kā 
arī 8 tūkstošus mācību piederumu 
paku.

Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas 

sabiedrisko attiecību speciālists
Turnīrā izcīnīta otrā vieta un 

saņemts kauss
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Animācijas filmas bērniem Cesvaines kultūras namā

Pateicības

Apsveikumi

Cienītie seniori!

Atgādinām, ka Cesvaines so-
ciālais dienests visus seniorus 

aicina uz tikšanos!
29. novembra tikšanās lai-
kā vienojāmies, ka nākamā 
redzēšanās būs 2019. gada 
24. janvārī plkst. 15.00.
Atcerieties, Regīna solīja 

iepriecināt un likt darboties 
20 minūšu; kas mūs sagaida? 

Atnāciet – redzēsiet!

Ikvienam cilvēkam mūžs tādā
     gaismā mirdz,
Cik  dāsnuma  un  saules  glabā 
sirds,
Cik viņš spēj ziedoties un 
    citiem dot,
Un dodot baltu prieku atstarot.

Lūcija Nāgele

Un, lūk, šādi cilvēki ir sastopami 
arī mūsu vidū – Sanita Dāboliņa 
un viņas mamma Ilga Holste, un 
viņu komanda – atsaucīgie, dar-
boties gribošie, izpalīdzīgie palī-
gi „Cesvaines grāmatu” tapšanā. 
Un mēs, šo grāmatu saņēmēji un 
iegādātāji, dziļi noliecam gal-
vu viņu priekšā un sakām lielu, 
neizmērojamu un mīļu paldies 
par to neizsakāmi lielo darbu un 
laiku, ko viņi ir ieguldījuši, lai 
mēs saņemtu tik lielas un vērtī-
gas grāmatas. Sanita un Ilga ir 
pelnījušas ne tikai mūsu niecīgo 
paldies, bet daudz ko vairāk – 
lielāku atzinību un novērtēšanu, 
jo viņas to darīja visu cesvainie-
šu labā, tātad – arī visas Latvijas 
labā.
Tādēļ vēlreiz mīļš, mīļš paldies 
no mums –

Mudītes Gasperovičas,
Annas Aveniņas

un citiem, kas to tiešām saka

Aizsūti pasaulē gaišu domu
Un nedomā par tās ceļu,
Tā apiet pasaulei apkārt
Un atgriezīsies pie Tevis.

Laime ir laiks. Laime ir 
skaņām, krāsām un smaržām 

piepildīts laiks.
Mīļi sveicam Maiju Zvaigzni 

skaistajā jubilejā!

Pirmskolas 
„Brīnumzeme” 

kolektīvs

Cesvaines kultūras namā:
* 22. janvārī plkst. 10.00 animā-
cijas filma „Princese un pūķis”. 
Ieeja: 1 EUR
Savā septītajā dzimšanas dienā 
princese Barbara atrod burvju grā-
matu un ar tās palīdzību nokļūst 
Brīnumzemē – pasakainā vietā, 

kur dzīvo pūķi un citi ērmoti radī-
jumi. Tas būs savāds un neaizmir-
stams ceļojums, kurā viņu pavadīs 
jauniegūtais draugs pūķītis. Filmas 
garums: 1 h 10 min
* 12. februārī plkst. 10.00 ani-
mācijas filma „Īgņas valstība”. 
Ieeja: 1 EUR

Terijs ir gluži parasts pusaudzis, 
kurš brīnumainā kārtā pēkšņi no-
nāk savas omes fantastiskajā un 
krāšņajā pasaku valstībā. Taču tur 
nebūt nav tik jautri kā omes stās-
tos, jo ļaunais burvis Īgņa nobūris 
pasaku zemi ar nīgruma burves-
tību. Lai burvestība tiktu lauzta 

un pasaku karaļvalstī atgrieztos 
prieks un laime, ir jāatrod kristā-
la atslēga. Nejauši iepazinies ar 
princesi Blāzmu, Terijs apsola vi-
ņai palīdzēt uzveikt Īgņu, lai gan 
patiesībā viņš tikai vēlas atrast 
ceļu mājup. Filmas garums: 1 h 
37 min

Šautriņu mešanas 
sacensības Cesvainē

Cesvaines vidusskolas sporta zālē
21. janvārī, 23. janvārī, 25. janvārī no 

plkst. 18.00 līdz 19.00 – izspēles, lai noskaidrotu 
8 labākos vīriešu un sieviešu konkurencē. 

Pieteikšanās uz vietas pie skolotāja Zigmāra Gulbja.
Finālspēles – 25. janvārī plkst. 19.00. 
Četri labākie vīriešu grupā met dārtu.

Dalība – bez maksas.
Visi laipni aicināti piedalīties!


