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Valsts svētku koncertā 18. novembrī pasniegs pašvaldības apbalvojumus

Atklājot piemiņas vietu – stēlu Cesvainē

Tuvojoties valsts svētkiem, ik gadu nova-
da iedzīvotāju grupas un domes deputāti ir 
aicināti iesūtīt pieteikumus Cesvaines nova-
da pašvaldības apbalvojumam. Apbalvojumi 
tiek pasniegti valsts svētku koncertā 18. no-
vembrī.

2. novembra domes sēdē deputāti apstip-
rināja sociālo, izglītības un kultūras jautā-
jumu komitejas sēdē tālāk virzīto lēmuma 
projektu par pašvaldības apbalvojumu pie-
šķiršanu.

Nolēma: 1. pakāpes pašvaldības apbalvo-
jumu „Cesvaines novada domes atzinības 

raksts” piešķir: divkārtējai Eiropas adīša-
nas čempionei aizrautīgajai rokdarbniecei 
Vandai Podiņai par sasniegumiem kultū-
ras jomā un Cesvaines novada populari-
zēšanā; ilggadējam Cesvaines vidusskolas 
mājturības un tehnoloģiju skolotājam un 
autoapmācības meistaram Jānim Galejam 
par ieguldījumu un sasniegumiem izglī-
tības jomā Cesvaines novadā; ilggadējai 
šuvējai Lidijai Beitānei par mūža ieguldī-
jumu sadzīves pakalpojumu jomā; bijušajai 
Cesvaines vidusskolas ķīmijas skolotājai 
Jūsmai Lindei par mūža ieguldījumu iz-

glītības jomā; ilggadējam Cesvaines vidus-
skolas skolotājam un nozīmīgam Cesvai-
nes kultūras dzīves dalībniekam Imantam 
Kozulam par mūža ieguldījumu izglītības 
un kultūras jomā, Cesvaines novada popu-
larizēšanā.

2. pakāpes pašvaldības apbalvojumu „Ces-
vaines novada domes pateicība” piešķir: 
Cesvaines sociālā dienesta sociālās aprūpes 
nodaļas darbiniecei Inesei Šapkovskai par 
atzīstamu ieguldījumu profesionālajā jomā; 
Cesvaines novada domes labiekārtošanas 
nodaļas darbiniekam Jānim Āboliņam par 

atzīstamu ieguldījumu profesionālajā jomā; 
ilggadējai Cesvaines internātpamatskolas 
skolotājai Ilzei Baierei par atzīstamu iegul-
dījumu izglītības jomā; zobārstniecības uz-
ņēmumam Cesvainē SIA „AL Denta” par 
ieguldījumu veselības aizsardzības jomā 
Cesvaines novadā.

Pateicības un atzinības raksti minētajām 
personām tiks pasniegti Latvijas Republikas 
Proklamēšanas dienas svinībās 18. novembrī 
plkst. 16.00 Cesvaines vidusskolas aulā.

Linda Vanaga

Nav mums kalnu grēdu augstu.
Nav mums aizas dziļum dziļās.
Mums ir latvju dainas austas.
Mums ir Rainis, Aspazija.
Lāčplēsis ar lāča spēku.
Sprīdītis ar sirdi cēlu.

Mums ir lauki, meži, noras.
Rokas tulznās sastrādātas.
Mums ir prāts un stipra griba.
Varam mēs un gribam darīt.
Savu zemi sevī turēt.
  Gunta Ristameca

Šā gada 11. novembrī Cesvainē notika ik-
gadējais lāpu gājiens, tika pieminēti latviešu 
karavīri, kuri ar ieročiem rokās cīnījās par 
Latviju Pirmā pasaules kara, Latvijas brīvī-
bas cīņu, Otrā pasaules kara laikā un starp-
tautiskajās misijās mūsdienās.

Īpašs šis 11. novembris bija ar to, ka Ces-
vainē, iepretim domes administratīvajai ēkai, 
tika atklāts un iesvētīts piemineklis – stēla 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, kuri ir 
dzimuši Cesvaines novada pašreizējā terito-
rijā.

Kā jau iepriekš tika minēts, šādas piemi-
ņas zīmes – stēlas, lai godinātu visu šķiru 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus un iedzī-

votājus aktivizētu pētīt viņu biogrāfijas, uz 
Latvijas simtgadību ikvienā pašvaldībā ro-
sināja uzstādīt Aizsardzības ministrija un 
Jaunsardzes un informācijas centrs. Ideja bija 
laba, bet, kā katra jauna iniciatīva, saskārās ar 
dažādām problēmām. Galvenā no tām – Lat-
vijas administratīvais iedalījums 100 gadu 
laikā ir vairākkārt mainījies un arī šobrīd nav 
statisks. Sākotnēji radās jautājums, ko darīt 
ar tiem ordeņa kavalieriem, kuru atdusas vie-
ta ir ārzemēs vai izsūtījumā. Beigās tika seci-
nāts, ka šī stēla kā piemiņas zīme būs visiem 
tiem par brīvības cīņām apbalvotajiem kara-
vīriem, kuri ir dzimuši konkrētā novada paš-
reizējā teritorijā, piemēram, lielākajiem Lat-

vijas novadiem, kuriem apbalvoto karavīru 
ir vairāk, arī pieminekļu būs vairāk. Nākamā 
neskaidrība bija vieta, kur stēlu uzstādīt, – 
pie kādiem no teritorijas kapiem vai kādā 
pašvaldības goda vietā. Tika nospriests, ka 
to izlems katra pašvaldība pati. Pats pēdējais 
bija finansējuma jautājums. Sākotnējā iecere, 
ka valsts varētu apmaksāt akmeņu iegādi un 
apstrādi, nerealizējās: galu galā valstij pietika 
naudas akmeņu iegādei, bet akmens apstrāde, 
pārvešana uz uzstādīšanas vietu, uzstādīšana, 
kā arī teritorijas sakārtošana ap stēlu palika 
pašvaldības pārziņā. Tad nu pašvaldības, ku-
rām bija laiks, interese un līdzekļi, veica šo 
darbu, bet pārējās ne.

Arī Cesvaines apkārtnē ir notikušas dažā-
das cīņas, kurās tika piedalījušies latviešu ka-
ravīri, savukārt vietējie ir cīnījušies arī citās 
Latvijas vietās. Tālaika draudzes locekļi ir 
pieminēti ar ierakstiem trīs plāksnēs Cesvai-
nes evaņģēliski luteriskajā baznīcā, bet atse-
višķa pieminekļa līdz šim nebija, un 11. no-
vembra lāpu gājiens parasti noslēdzās pie 
Cesvaines pils, kur piemiņas vietas nav. Gan 
šis apstāklis, gan ideja par Lāčplēša Kara or-
deņnesēju vārdu saglabāšanu akmens kalumā 
bija iemesls, lai mūsu pašvaldība viena no 
pirmajām pieteiktos stēlas izgatavošanai.

Uzstādītajā stēlā Cesvainē ir iegravēti to 
10 Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru vārdi, 
kuri ir nākuši no mūsu pašvaldības teritori-
jas. Lielākā daļa no viņiem atdusas citviet, arī 

ārzemēs, mūsu novada teritorijā ir apglabāti 
Aleksandrs Krieviņš Kārzdabas centra ka-
pos un Jānis Purēns Ķinderu kapos, bet no 
iespējamās Roberta Kļaviņa atdusas vietas 
Maskavā tika pārvestas un ar militāru godu 
pārapbedītas smiltis.

Lāčplēša Kara ordeņa piemiņas vietas iz-
veides izmaksas ir šādas: akmens iegāde – 
1201,75 EUR (finansēja valsts), akmens 
apstrāde, vārdu iekalšana, atvešana un uzstā-
dīšana – 3904,48 EUR, laukuma bruģēšana – 
1815 EUR. Pie izdevumiem var pieskaitīt arī 
samērā nelielu summu, ko iztērēja labiekār-
tošanas nodaļa, betonējot pieminekļa pamat-
ni un labiekārtojot apkārtni. Tā ir finansēju-
ma pašvaldības daļa.

Par tapušo piemiņas vietu mūsu varoņiem 
paldies Jaunsardzes un informācijas centram 
un personīgi projekta vadītājai Ingai Dam-
bei, SIA „Akmens apstrādes centrs AKM” 
vadītājam Pēterim Zvaunim, par vietas izvē-
li – pašvaldības arhitektam Jānim Liepiņam, 
par laukuma bruģēšanu – Aizkraukles firmai 
SIA „RRKP būve” un vadītājam Aigaram 
Kalniņam, par vietas labiekārtošanu – Ces-
vaines pašvaldības labiekārtošanas nodaļas 
darbiniekiem un vadītājai Ritmai Kļaviņai.

Godināsim savus varoņus gan svētkos, gan 
garāmejot darba ritmā!

Vilnis Špats,
Cesvaines novada domes priekšsēdētājs,

Lindas Vanagas foto11. novembra lāpu gājiena noslēgumā tiek atklāta stēla

Lai, sagaidot Latvijas Republikas 
proklamēšanas 99. gadadienu, 

ikdienas darbi un stiprā griba spēcina 
neatkarīgas, brīvas un augošas Latvijas 

valsts attīstību!
Sveicam visus Cesvaines novada 
iedzīvotājus Latvijas Republikas 

Proklamēšanas dienā!

Cesvaines novada dome
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2. novembra domes sēdē

Par darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Ieteikumi, 
komentāri, 
jautājumi 

Cesvaines novada 
domei

20. oktobra domes ārkārtas sēdē
* Piekrita, ka būvobjektā Ces-

vaines pilsmuižas staļļu ēkā Pils 
ielā 2 tiek veikti papildu darbi par 
40 321,07 EUR bez PVN un tiek 
pagarināts 2017. gada 5. jūlijā 
starp domi un PS „A. A. & būv-
kompānijas” noslēgtā būvuzņē-
muma līguma par jumta seguma 
nomaiņu darbu izpildes termiņš 

* Apstiprināja biļetes cenu 
(4 euro) uz Cesvaines kultūras 
nama 2017. gada 18. novembrī or-
ganizēto svētku balli.

* Apstiprināja izmaksas par 
vienu izglītojamo: Cesvaines vi-
dusskolā – 1228,70 euro gadā 
(102,39 euro mēnesī), Cesvai-
nes pirmskolā „Brīnumzeme” – 
2039,40 euro gadā (169,95 euro 
mēnesī).

* Iznomāja pašvaldībai piekri-
tīgā zemesgabala „Rīgas ielas 
dārziņi” daļu 287 m2 platībā (maz-
dārziņš Nr. 16) uz 5 gadiem, līdz 
2022. gada 31. decembrim, dārza 
vajadzībām bez apbūves tiesībām, 
nosakot nomas maksu atbilstīgi 
normatīvajiem aktiem.

* Jaunbūvēm piešķīra adre-
si „Saules”, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads, LV-4871. Sē-
des gaitā lēmums tika atcelts, jo, 
precizējot informāciju, tika no-
skaidrots, ka šāds nosaukums jau 
pastāv. Jaunbūvēm piešķīra adresi 
„Saulaines”, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads, LV-4871.

* Piešķīra zemes vienībai ar 
kopplatību 15,3 ha nosaukumu 
„Pļaviņu–Gulbenes dzelzceļa 
56.–58. km”, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads.

* Mainīja nosaukumu Cesvai-
nes evaņģēliski luteriskās drau-
dzes mantojamajai zemei, kas ir 
daļa no bijušā Madonas apriņķa 
Cesvaines pagasta nekustamā īpa-
šuma „Cesvaines baznīca Nr. 8F” 
un sastāv no zemes vienības 
2,1329 ha platībā, no „Cesvaines 
baznīca Nr. 8F” uz nosaukumu 
„Cesvaines kapi”, Cesvaine, Ces-
vaines novads.

* Mainīja nosaukumu Cesvai-

nes evaņģēliski luteriskās drau-
dzes mantojamajai  zemei, kas ir 
daļa no bijušā Madonas apriņķa 
Cesvaines pagasta nekustamā īpa-
šuma „Kapsēta Nr. 41F, 41Fa” un 
sastāv no zemes vienības 11,76 ha 
platībā, no „Kapsēta Nr. 41F, 
41Fa” uz nosaukumu „Ķinderu 
kapsēta”, Cesvaines pagasts, Ces-
vaines novads.

* Mainīja nosaukumu Cesvai-
nes evaņģēliski luteriskās drau-
dzes mantojamajai zemei, kas ir 
bijušā Madonas apriņķa Cesvai-
nes pagasta nekustamais īpašums 
„Kapsēta Nr. 44F” un sastāv no 
zemes vienības 3,21 ha platībā, no 
„Kapsēta Nr. 44F” uz nosaukumu 
„Vecie kapi”, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads.

* Mainīja nosaukumu Cesvai-
nes pašvaldības mantojamajai 
zemei, kas ir daļa no bijušā Ma-
donas apriņķa Kraukļu pagasta 
nekustamā īpašuma „Kraukļu pa-
gasta nams” un sastāv no zemes 
vienības ar nosaukumu „Karjers 
minerālmēslu šķūnis” un zemes 
vienības ar nosaukumu „Karjers 
minerālšķūnis”, no „Kraukļu pa-
gasta nams”, „Karjers minerāl-
mēslu šķūnis”, „Karjers minerāl-
šķūnis” uz nosaukumu „Karjers 
minerālšķūnis”, Cesvaines pa-
gasts, Cesvaines novads.

* Atjaunoja Cesvaines evaņģē-
liski luteriskajai draudzei īpašuma 
tiesības uz bijušā Madonas apriņķa 
Cesvaines pagasta īpašuma „Ces-
vaines baznīca Nr. 8F” zemes daļu 
ar nosaukumu „Cesvaines kapi”, 
Cesvaine, Cesvaines novads, ar 
kopplatību 2,1329 ha saskaņā ar 
zemes robežu, situācijas un apgrū-
tinājumu plānu mērogā 1 : 2000.

* Atjaunoja Cesvaines evaņģē-
liski luteriskajai draudzei īpašu-
ma tiesības uz mantotajiem ze-
mesgabaliem „Cesvaines baznīca 
Nr. 8F” kā uz patstāvīgiem īpašu-
miem ar adresēm: Baznīcas iela 4, 
Ābeļu iela 1, „Mācītājmuižas 
starpgabals”, Cesvaine, Cesvaines 
novads. Noteica zemes īpašnie-
kam ievērot īpašuma pārvaldīša-
nas nosacījumus.

* Piekrita, ka no nekustamā īpa-
šuma „Jaunliepas”, kas atrodas 
Cesvaines pagastā Cesvaines no-
vadā, tiek atdalīta zemes vienība 
9,9 ha platībā jauna īpašuma vei-
došanai. Jaunajai zemes vienībai 
piešķīra nosaukumu „Jaunliepi-
ņas”, Cesvaines pagasts, Ces-
vaines novads, un noteica zemes 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. Īpašuma palie-
košajai daļai saglabāja pašreizējo 
nosaukumu un zemes lietošanas 
mērķi.

* No Cesvaines novada domes 
pamatlīdzekļu uzskaites izslē-
dza ceļus: Kārklumuižas ceļš (no 
Kārklumuižas līdz ceļam V840 
Cesvaine–Liezēre pret „Lejas Pa-
kuļiem”) un Atkritumu izgāztuves 
ceļš (no ceļa V840 Cesvaine–Lie-
zēre līdz Miķelēnu atkritumu iz-
gāztuvei).

* Precizēja pamatlīdzekļu uz-
skaites datus pēc zemes vienību 
kadastrālās uzmērīšanas pašval-
dības zemes īpašumiem. Precizēja 
pamatlīdzekļu uzskaites datus pēc 
zemes vienības atdalīšanas un ka-
dastrālās uzmērīšanas zemesgaba-
lam „Linu fabrikas starpgabals”.

* Uzņēma domes pamatlīdzek-
ļu uzskaitē pašvaldībai piekritī-

go zemes vienību „Veckleiņi 1”, 
Aronas pagasts, Madonas novads, 
tās kadastrālajā vērtībā pēc zemes 
vienības kadastrālās uzmērīšanas.

* Izslēdza no Cesvaines inter-
nātpamatskolas pamatlīdzekļu 
uzskaites un noteica nodot sadzī-
ves tehnikas savākšanas punktā 
iekārtas, kas ir fiziski un morāli 
novecojušas.

* Noteica zemes lietošanas mēr-
ķus zemes vienības daļai 3,14 ha 
platībā: daļai – lauksaimnieciska 
rakstura uzņēmumu apbūve; da-
ļai – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecī-
ba; daļai – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaim-
niecība.

* Grozīja Cesvaines novada do-
mes 2017. gada 31. maija sēdes 
Nr. 10 3.1. lēmumu, izsakot to 
šādā redakcijā: likvidēt Cesvai-
nes internātpamatskolu, pievie-
nojot to Cesvaines vidusskolai, ar 
2017. gada 22. decembri.

* Apstiprināt pašvaldības aģen-
tūras „Cesvaines tūrisma centrs” 
apmeklētāju pieņemšanas laiku 
ziemas sezonā no 1. novembra līdz 
30. aprīlim: pirmdienās brīvdiena; 
otrdienās, trešdienās, ceturtdie-
nās, piektdienās plkst. 09.00–
17.00, sestdienās, svētdienās 
plkst. 10.00–15.00. Noteica, ka 
pašvaldības aģentūra „Cesvaines 
tūrisma centrs” atrodas Pils ielā 4 
Cesvainē.

* Piešķīra 1. pakāpes pašval-
dības apbalvojumu „Cesvaines 
novada domes atzinības raksts” 
5 kandidātiem un 2. pakāpes paš-
valdības apbalvojumu „Cesvaines 
novada domes pateicība” 4 kandi-
dātiem.

Jau kopš 2014. gada 1. novem-
bra spēkā ir sevišķi nosacījumi 
lauksaimniecībā izmantojamās ze-
mes un zemesgabala, ja tajā domi-
nējošā platība ir lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme, iegādei, kas ir 
noteikti likumā „Par zemes priva-
tizāciju lauku apvidos”. Likumā ir 
paredzētas prasības kā fiziskām, tā 
juridiskām personām, kas iegādā-
jas lauksaimniecības zemi, kā arī 
paredzēts, ka personai, kura vēlas 
iegūt īpašumā lauksaimniecības 
zemi, ir jāiesniedz iesniegums tā 
novada domei, kuras teritorijā at-
rodas attiecīgā zeme. Iesniegumā 
ir jānorāda šīs zemes turpmākās 
izmantošanas mērķi, un tam ir 
jāpievieno darījuma akts un do-
kumenti, kas apliecina personas 
tiesības iegūt īpašumā lauksaim-
niecības zemi.

Cesvaines novadā darījumus ar 
lauksaimniecības zemi izvērtē do-

mes komisija darījumiem ar lauk-
saimniecības zemi, kas pieņem 
lēmumu piekrist lauksaimniecības 
zemes iegūšanai īpašumā, ja ir ie-
vērotas likumā noteiktās prasības, 
vai pieņem lēmumu atteikt lauk-
saimniecības zemes iegūšanu īpa-
šumā, ja minētie nosacījumi nav 
ievēroti.

2017. gada 1. jūlijā stājās spē-
kā grozījumi likumā „Par zemes 
privatizāciju lauku apvidos”, ar 
kuriem ir noteikts: ja lauksaim-
nieciskās zemes iegādes darīju-
ma akts (līgums) ir noslēgts līdz 
2014. gada 31. oktobrim un līdz 
2017. gada 30. jūnijam tas nav 
reģistrēts zemesgrāmatā, tad darī-
juma akts ir jāreģistrē pašvaldības 
komisijā līdz 2017. gada 31. de-
cembrim un zemesgrāmatā jāie-
sniedz arī pašvaldības komisijas 
izziņa; savukārt, ja darījuma akts 
nebūs reģistrēts pašvaldības ko-

misijā līdz 2017. gada 31. decem-
brim, ar 2018. gada 1. janvāri uz 
iepriekšminētajiem darījumiem 
attieksies likuma nosacījumi par 
lauksaimnieciskās zemes iegā-
di un atbilstību lauksaimniecis-
kās zemes iegādes nosacījumiem 
vērtēs komisija. Zemesgrāmatā 
būs jāiesniedz arī pašvaldības 
komisijas lēmums par piekrišanu 
lauksaimniecības zemes iegūšanai 
īpašumā.

Vienlaikus pašvaldības komi-
sijai ir uzdots pārbaudīt, vai ir 
uzsākta zemes izmantošana lauk-
saimnieciskajā darbībā.

Aicinām personas, kuras līdz 
2014. gada 31. oktobrim ir no-
pirkušas lauksaimniecisko zemi 
un nav to reģistrējušas zemes-
grāmatā līdz 2017. gada 30. jū-
nijam, reģistrēt šo līgumu līdz 
2017. gada 31. decembrim paš-
valdības komisijā darījumiem 

ar lauksaimniecības zemi un 
saņemt komisijas izziņu par tā 
reģistrēšanu. Līgumi ir jāreģistrē 
Cesvaines novada domē pie ko-
misijas sekretāres Rūtas Putniņas 
(tālrunis 64852715, e-pasts: ruta.
putnina@cesvaine.lv). Izsniegtā 
izziņa par līguma reģistrāciju būs 
nepieciešama īpašuma ierakstīša-
nai zemesgrāmatā.

Ja šādi līgumi nebūs reģistrēti 
pašvaldības komisijā darījumiem 
ar lauksaimniecības zemi līdz 
2017. gada 31. decembrim, tad 
ar 2018. gada 1. janvāri, ierakstot 
tos zemesgrāmatā, būs jāiesniedz 
pašvaldības komisijas lēmums par 
piekrišanu lauksaimniecības ze-
mes iegūšanai īpašumā.

Likuma normās ir noteikts, ka 
sevišķie nosacījumi lauksaimnie-
cībā izmantojamās zemes iegādei 
attieksies arī uz tiem līgumiem, 
kas bija noslēgti līdz 2014. gada 

Lai veicinātu komunikāciju 
starp novada iedzīvotājiem, depu-
tātiem un domes administrācijas 
darbiniekiem, Cesvaines novada 
mājaslapā www.cesvaine.lv ir at-
jaunota iespēja uzdot jautājumu 
deputātiem vai darbiniekiem, da-
līties ar viedokli, komentāriem. 
Sadaļa „Jautā pašvaldībai” ir 
pieejama mājaslapas sākumlapā, 
kreisās puses izvēlnē.

Šajā vietnē ir iespējams uzdot 
jautājumus pašvaldības lēmējva-
ras un izpildvaras pārstāvjiem. Uz 
jautājumiem atbilde tiek sniegta 
10 darba dienu laikā, ja nav norā-
dīts citādi. Jautājums (bez iesūtī-
tāja vārda) ar atbildi tiek publicēts 
www.cesvaine.lv sadaļā „Jautā 
pašvaldībai”, tomēr, ieliekot ķek-
sīti pie izvēlnes „Vēlos saņemt 
atbildi tikai uz norādīto e-pastu”, 
jautājums netiek publicēts, bet 
atbildi nosūtīsim uz e-pasta adre-
si, kas ir norādīta pie jautājuma. 
Izsakoties aicinām ievērot ētikas 
normas, pieklājību.

Alternatīvs veids viedokļu iz-
teikšanai būs pastkastīte ierosinā-
jumiem un priekšlikumiem nova-
da domes 1. stāvā. Šajā pastkastītē 
būs iespējams ievietot viedokli, 
priekšlikumu, komentāru papīra 
formātā. Ievietotie ziņojumi tiks 
nodoti atbildīgajām personām.

Linda Vanaga

līdz 2018. gada 25. maijam.
* Nolēma turpināt realizēt no 

Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai Latvijas lauku 
attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apakšprogrammas 
„Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju” līdzekļiem 

līdzfinansēto projektu „Cesvai-
nes pilsmuižas staļļu jumta re-
konstrukcija”, kura būvniecības 
kopējās izmaksas ir 158 882,96 
EUR bez PVN (192 248,38 EUR 
ar PVN).

* Nolēma atļaut Cesvaines vi-
dusskolai atsavināt automašīnu 
„Dacia Logan”, pārdodot to izsolē.

* Izveidoja automašīnas „Dacia 
Logan” novērtēšanas komisiju trīs 
cilvēku sastāvā: komisijas priekš-
sēdētājs – vidusskolas saimniecī-
bas vadītājs Alvis Duplinskis, ko-
misijas locekļi – autoapmācības 
meistars Jānis Galejs un domes 
labiekārtošanas nodaļas vadītājas 
vietnieks Jānis Putniņš.

31. oktobrim un līdz 2017. gada 
31. decembrim netika reģistrēti 
pašvaldības komisijā.

Vienlaikus atgādinām, ka zemes 
nomniekam ir pirmpirkuma tiesī-
bas uz pārdodamo lauksaimniecī-
bas zemi, ja nomnieks nomā pār-
dodamo lauksaimniecības zemi:

1) un zemes nomas līgums ir 
reģistrēts pašvaldībā vismaz gadu 
pirms darījuma noslēgšanas die-
nas;

2) un pirmpirkuma tiesības uz 
zemi pielīgtas līgumā, un līgums 
reģistrēts zemesgrāmatā.

Gadījumos, kad nomnieks ne-
izmanto pirmpirkuma tiesības vai 
nomnieka nav, pirmpirkuma tiesī-
bas var izmantot Latvijas zemes 
fonda pārvaldītājs.

Cesvaines novada domes 
komisija darījumiem ar 

lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi
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Ir zināms, ka, iestājoties 2018. gadam, ir 
paredzēta nozīmīga nodokļu reforma, tādēļ 
ik mēnesi iepazīstinām ar kādu no aktuāla-
jām tēmām: attaisnotie izdevumi un atvieg-
lojumi ģimenēm; minimālās algas kāpums, 
diferencētais neapliekamais minimums; ne-
apliekamais minimums pensijām; reversais 
PVN; akcīzes pieaugums degvielai. Šajā 
reizē ieskatam – minimālās algas kāpums 
un diferencētais neapliekamais minimums.

Algoto darbinieku ieguvumi nākam-
gad: lielāka minimālā alga un neaplieka-
mais minimums

Minimālās algas palielināšana ir viens no 
populārākajiem nodokļu reformā ietverta-
jiem grozījumiem, taču šis gan nav vienī-
gais veids, kā turpmāko nodokļu politiku 
ir iecerēts padarīt pievilcīgāku algotajam 
darbaspēkam. Ir vērts izprast arī diferencē-
tā neapliekamā minimuma palielināšanas 
ietekmi uz dažādām atalgojuma grupām. 
Šīs izmaiņas stāsies spēkā jau ar 2018. gada 
1. janvāri kā viens no pirmajiem soļiem, lai 
samazinātu ienākumu nevienlīdzību valstī.

Uzdevums risināt strādājošo ienāku-
mu nevienlīdzības problēmu ir iekļauts 
valdības izstrādātajā rīcības plānā un jau 
sākotnēji ir bijis viens no Finanšu minis-
trijas (FM) sagatavotās nodokļu reformas 
stratēģijas pamatmērķiem.

Aprēķini liecina, ka reformas rezultātā ie-
guvēji būs gandrīz 99 % algoto darbinieku, 
turklāt naudas izteiksmē ar būtiskākajiem 
ieguvumiem var rēķināties tieši zemo algu 
saņēmēji.

Minimālā alga būs 430 eiro
Ar nākamo gadu minimālā alga tiks pa-

augstināta no 380 eiro mēnesī (pirms no-
dokļu nomaksas) līdz 430 eiro.

FM aprēķini liecina, ka minimālās algas 
paaugstināšana šādā apmērā, vienlaikus bū-
tiski samazinot darbaspēka nodokļu slogu, 

Cesvaines novada 
valsts un 

pašvaldības 
vienotajam 

klientu 
apkalpošanas 

centram 2 gadi

Ko sagaidīt no nodokļu reformas 2018. gadā?

2017. gada oktobrī apritēja divi gadi, kopš 
Cesvainē darbojas Cesvaines novada valsts 
un pašvaldības vienotais klientu apkalpoša-
nas centrs (VPVKAC). Šo divu gadu laikā 
klientu centrā ir sniegti 774 pakalpojumi.

Kopējie dati rāda, ka no visiem reģistrē-
tajiem pakalpojumiem klientu apkalpošanas 
centrā vispieprasītākie pakalpojumi ir Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID; 366) un Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA; 
246) sniegtie pakalpojumi. Pavisam ir sa-
ņemts 321 iesniegums papīra formā, kurš pēc 
tam ir nogādāts uz valsts iestādēm Madonā. 
VID ir adresēti 98 iesniegumi, bet VSAA pa-
kalpojumu pieprasīšanai ir saņemti un reģis-
trēti 223 iesniegumi.

Ir jāpiemin, ka klientu apkalpošanas cen-
trā, it īpaši martā un aprīlī, ļoti pieprasīts pa-
kalpojums bija gada ienākumu deklarācijas 
iesniegšana elektroniski, tāpēc ir liels kopē-
jais VID sniegto konsultāciju skaits – kopā 
268 iesniegumi. Konsultācijas sniegtas arī 
par citiem VID pakalpojumiem.

Arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas 2017. gada maija atskaite uz-
rāda, ka Cesvaines novada VPVKAC sniegto 
pakalpojumu skaits un pakalpojumi veidi lie-
cina par veiksmīgu virzību gan pakalpojumu 
pieteikumu, gan e-pakalpojumu konsultāciju 
izmantošanā.

Aicinām iedzīvotājus apmeklēt klientu ap-
kalpošanas centru un nokārtot interesējošos 
jautājumus tepat, uz vietas Cesvainē.

Kontakti:
Cesvaines  novada  valsts  un  pašvaldības 

vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines 

novads, LV-4871
Tālrunis: 64852715,
e-pasts: cesvaine@pakalpojumucentri.lv

nekaitēs uzņēmumu ārējai konkurētspējai, 
kā arī nepasliktinās uzņēmumu finansiālo 
situāciju, kas ir īpaši aktuāli valsts reģio-
nos, kur kopējais darba samaksas līmenis ir 
zemāks. Ir jāpiebilst, ka ar 2018. gadu mi-
nimālā alga Latvijā būs lielāka nekā Lietu-
vā, kur tā paliks 380 eiro apmērā.

Reformas rezultātā arī kopējās Latvijas 
darbaspēka izmaksas pietuvosies abu pārē-
jo Baltijas valstu līmenim, kas ir būtiski, lai 
Latvija nezaudētu konkurētspēju.

Būtiski pieaugs neapliekamais mini-
mums

Vienlaikus ar minimālā atalgojuma pa-
aug-stināšanu būtiski tiks paaugstināts ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neap-
liekamais diferencētais minimums. Šobrīd 
tas ir no 60 eiro līdz 115 eiro mēnesī (di-
ferencēts: algai pieaugot, samazinās), taču 
no nākamā gada būs 0–200 eiro robežās un 
turpinās pieaugt ar katru gadu, 2019. gadā 
sasniedzot 0–230 eiro, bet 2020. gadā – 
0–250 eiro robežu.

Ir svarīgi zināt, ka algām līdz 440 eiro 
(pirms nodokļu nomaksas) neapliekamo 
minimumu katru gadu piemēros pilnā ap-
mērā, respektīvi: 200 eiro 2018. gadā, 
230 eiro 2019. gadā un 250 eiro 2020. gadā.

Ienākumiem no 440 līdz 1000 eiro mēne-
sī nākamajā gadā neapliekamais minimums 
atbilstīgi diferencēšanas principam, pieau-
got algai, samazināsies, savukārt ienāku-
miem virs 1000 eiro mēnesī (pirms nodokļu 
nomaksas) netiks piemērots vispār.

Ar 2019. gadu, pieaugot neapliekamajam 
minimumam, paaugstināsies arī limits ienā-
kumiem, kuriem tas netiks piemērots. Re-
spektīvi, 2019. gadā neapliekamo minimu-
mu vairs nepiemēros algām virs 1100 eiro 
mēnesī, savukārt 2020. gadā – piemēro-
jot to pilnā apmērā (250 eiro) algām līdz 
440 eiro, ienākumiem virs 1200 eiro mē-

nesī (pirms nodokļu nomaksas) neaplieka-
mais minimums būs 0 eiro.

Neapliekamo minimumu piemēros uz-
reiz

Būtiskas izmaiņas ir paredzētas arī pār-
maksātā IIN atgūšanas procesā. Līdz šim 
personai, kura saņem, piemēram, 430 eiro, 
algas izmaksāšanas brīdī tika piemērots ne-
apliekamais minimums 60 eiro apmērā. Lai 
gada beigās atgūtu pārējo, kas ir pieskai-
tāms kā pārmaksātais IIN, ir nepieciešams 
iesniegt ienākumu deklarāciju. Savukārt ar 
nākamo gadu diferencētais neapliekamais 
minimums tiks pilnā apmērā piemērots al-
gas izmaksāšanas brīdī. No tā īpaši iegūs 
mazāko algu (mazāk par 500 eiro mēnesī) 
saņēmēji.

Kādi būs aptuvenie ieguvumi?
Nākamgad tiks samazināts arī IIN. Ie-

nākumiem līdz 1667 eiro mēnesī nodokļa 
likme saruks no 23 % uz 20 %, bet, ja ie-
nākumi ir lielāki, tai daļai, kas pārsniedz 
šo summu; paliks pašreizējā likme – 23 %. 
Savukārt ienākumiem, kas būs lielāki par 
4583 eiro mēnesī (vairāk par 55 000 eiro 
gadā), piemēros 31,4 % likmi.

Pozitīvas izmaiņas algoto darbinieku, 
kā arī ģimeņu finansēs ieviesīs arī reformā 
paredzētais IIN atvieglojums par apgādāja-
majiem. Par vienu apgādājamo tas no paš-
reizējiem 175 eiro mēnesī tiks palielināts 
līdz 200 eiro. Tas turpinās pieaugt arī di-
vus nākamos gadus, 2019. gadā sasniedzot 
230 eiro un 2020. gadā – 250 eiro mēnesī 
par vienu apgādājamo. Rēķinot kopumā, ģi-
mene ar diviem apgādājamajiem (bērniem), 
kurā abi vecāki saņem minimālo algu, iegūs 
ap 108 eiro, savukārt minimālās algas saņē-
mējs bez apgādājamajiem – 58 eiro.

Saskaņā ar FM informāciju sagatavoja 
Linda Vanaga

Sniegtie pakalpojumi 
VPVKAC sniegtie pakalpojumi 

no 01.10.2015. līdz 02.10.2017.

VSAA un VID pakalpojumi

Par stēlā iegravētajiem…
Lāčplēša diena 11. novembrī tiek svinēta 

kopš 1920. gada, tad arī pirmo reizi pasnie-
dza šādi nosaukto Latvijas augstāko apbal-
vojumu – Lāčplēša Kara ordeni. Pagodinā-
juma zīmi saņēma galvenokārt neatkarības 
kara dalībnieki, bet arī latviešu strēlnieku 
bataljonos un pulkos dienējušie par varo-
nību Pirmajā pasaules karā. Starp apbalvo-
tajiem bija arī citu valstu armiju karavīri. 
Apbalvojumu saņēma par konkrētu perso-
nīgas varonības izpausmi kaujas apstākļos, 
tas tika ierakstīts piešķiršanas pamatojumā. 
Šo pamatojumu sagatavoja attiecīgā kara-
vīra komandieris vai kauju biedri, pēc tam 
izskatīja ordeņa dome, kas pieņēma lēmu-
mu par Lāčplēša Kara ordeņa piešķiršanu. 
Pamatojuma raksts tika saglabāts ordeņa 
domes dokumentos attiecīgā apbalvotā per-
soniskajā lietā.

Cesvaines stēlā uzvārdi ir sakārtoti die-
nesta pakāpju secībā, taču der atcerēties, 
ka varoņdarba brīdī karavīram šī pakāpe 
parasti bija zemāka, bija gadījumi, kad 
viņš paaugstinājumu saņēma par veikumu, 
par ko arī ordenis tika piešķirts. Apbalvoto 
vīru dzimšanas laikā tagadējā Cesvaines 
novadā bija Cesvaines, Grašu, Kārzdabas 
un Kraukļu pagasti, arī daļa no kādreizējā 
Oļu pagasta. Dažādas bija apbalvoto gaitas 
pēc Latvijas neatkarības kara: vieni turpi-
nāja dienestu armijā, citi atgriezās dzimtajā 
pusē kā zemnieki, vēl kādi darbu atrada ci-
tur. Daļa ordeņnesēju pēc Sarkanās armijas 
ienākšanas Latvijā 1940. gadā tika represē-
ta, daļa Otrā pasaules kara beigās nonāca 
Rietumeiropā.

Aleksandrs Breņķis (1896. Kraukļi – 
1975. ASV, ordenis Nr. 1112) 1919. gada 
10. jūlijā pretinieka aizmugurē, dienvidos 
no Lubānas ezera, vadīja 20 karavīru iz-
lūkvienību, kas atvairīja divkārt spēcīgā-
ka ienaidnieka uzbrukumu un atgriezās ar 
11 gūstekņiem.

Pēteris Kažmers (1890. Cesvaine – 
1942. Noriļska, Nr. 391) 1919. gada 29. jū-
nijā arī pēc ievainošanas veda 2. Cēsu kāj-
nieku pulka rotu uzbrukumā landesvēra 
vienībām pie Mazās Juglas, novērsa aplen-
kumu.

Roberts Kļaviņš (1885. Graši – 1941. 
Maskava, Nr. 1152), būdams 2. Rīgas lat-
viešu strēlnieku bataljona komandiera vie-
tas izpildītājs, 1916. gada 25. septembrī pēc 
vācu kaujas gāzu uzbrukuma organizēja 
Nāves salas aizstāvēšanu un vācu pārspēka 
atvairīšanu.

Jānis Krēgers (1892. Cesvaine – 1959. 
Cēsis, Nr. 1567) 1919. gada 1. novembrī, 
kad pie Taurkalnes 2. Ventspils kājnieku 
pulka vienība nokļuva stiprā bermontiešu 
ložmetēju apšaudē, ielauzās pretinieka aiz-
mugurē, sacēla apjukumu un piespieda to 
atkāpties.

Aleksandrs Krieviņš (1896. Kārzdaba – 
1977. Kārzdaba, Nr. 1119), 6. Rīgas kājnie-
ku pulka kareivis, 1919. gada 4. novembrī   
Pārdaugavā, pie Anniņmuižas, ienaidnieka 
apšaudes zonā atjaunoja bojāto telefona lī-
niju starp bataljonu un pulka štābu, sekmē-
jot tālāku uzbrukumu.

Kārlis Lišmanis (1890. Kraukļi – 1944. 
Štuthofa, Nr. 545) 1919. gada 8. oktobrī, 

bermontiešu uzbrukuma laikā, koriģēja 
Kurzemes artilērijas pulka lielgabalu uguni 
pretinieka apšaudītā novērošanas punktā 
dienvidos no Babītes ezera un nodrošināja 
latviešu daļu atkāpšanos pārspēka priekšā.

Roberts Preiss (1899. Kraukļi – 1956. 
ASV, Nr. 240) 1920. gada 9. janvārī netālu 
no Murmastienes, Šķēļu vējdzirnavās, sa-
gūstīja divus sarkanarmiešu artilērijas no-
vērotājus, pārtraucot pretinieka lielgabalu 
trāpīgo apšaudi.

Jānis Purens (1887. Kraukļi – 1919. 
Vecsaule, Nr. 127) 1919. gada 18. novem-
brī pie Vecsaules 2. Ventspils kājnieku pul-
ka vienības sastāvā, piedzīvojot bermontie-
šu ložmetēju un šauteņu spēcīgu apšaudi, 
metās kaujā, aizrāva līdzi arī citus, pat ie-
vainots turpināja cīņu un krita tajā.

Pēteris Ruduss (1892. Cesvaine – 1972. 
Rīga, Nr. 1163), 5. Cēsu kājnieku pulka 
vada komandieris, 1919. gada 15. oktobrī 
Katlakalnā pēc ievainošanas palika ierindā, 
lai aizturētu pretinieka uzbrukumu un ļautu 
citiem karavīriem atkāpties pāri Daugavai.

Jānis Zāle (1889. Kraukļi – 1942. Vjat-
ka, Nr. 1426), 7. Bauskas latviešu strēlnie-
ku pulka kareivis, 1916. gada 23. decembrī 
kaujā pie Ložmetējkalna pēc vada koman-
diera ievainošanas uzņēmās vadu vest tālā-
kā uzbrukumā, arī pats tika ievainots.

Pirms Otrā pasaules kara Kraukļu pagas-
tā dzīvoja ārpus tagadējā Cesvaines novada 
dzimušie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri 
Kārlis Cerbuks, Arnolds Snipe un Kārlis 
Tauciņš.

Indulis Zvirgzdiņš
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Grāmatas – tilts starp Cesvaini un Siguldu

Līdz jaunajai „Cesvaines grāmatai” – viens gads

Vietas mēdz izcelties ar senu 
vēsturi, vērienīgām celtnēm un 
skaistām ainavām, un, tiesa, ar 
to visu lepojas gan Sigulda, gan 
Cesvaine. Šoruden, savienojot 
dažus pavedienus, ceļam grāma-
tu tiltu starp abām vēsturiskajām 
un skaistajām pilsētiņām.

Cesvaines kultūras veicināša-
nas biedrība (CKVB) ir sagata-
vojusi izdošanai divas grāmatas: 
lasāmo un krāsojamo grāma-
tu bērniem „Reiz… un tagad” 
(stāsti, teikas, pasakas, krāso-
jamas ilustrācijas; 128 lpp.; 
sk. vāka attēlu) un pārdomu 
un atziņu suvenīrizdevumu 
„No Cesvaines līdz Siguldai” 
(miniatūras, dzejoļi, krāsainas 
fotogrāfijas; 96 lpp.). Kā un kā-
pēc šī ideja ir radusies, un kas to 
realizē?

Nesen, 21. oktobrī, 85 gadu 
jubileju svinēja siguldietis Juris 
Sārnis, daudzu prozas un dzejas 
darbu autors, daiļliteratūrā auto-
didakts, kam dažādu apstākļu dēļ 
dzīves virpuļos ir pietrūcis ie-
spēju īstenot dramaturga Gunā-
ra Priedes novēlējumu mācīties 
profesionāli rakstīt, izkopt savu 
stāstnieka talantu. Tomēr izjūtas 
un vērojumi ir lauzušies uz papī-

ra, tāpēc nu jau sirmā kunga pūrā 
ir ne tikai publikācijas „Siguldas 
Avīzē”, „Cesvaines Ziņās” u. c. 
laikrakstos, bet arī vairākas grā-
matas, kam tūlīt piepulcēsies vēl 
divas. Savukārt Jura Sārņa bēr-
nība saistās ar Cesvaines nova-
du, kādreizējo Kārklu pagastu.

Grāmatas „Reiz… un tagad” 
stāstus, teikas un pasakas jau 
pirms apkopošanas grāmatā 
iepazina Cesvaines Mūzikas 
un mākslas skolas un Siguldas 
Mākslu skolas „Baltais flīģe-
lis” audzēkņi skolotāju Vitas 
Krūmiņas (Cesvaine) un Maijas 
Avotas (Sigulda) vadībā, kā arī 
daži bērni, kas Cesvainē ir tikai 
viesojušies. Skolotājas ieguldī-
ja lielu darbu, gan pārrunājot ar 
bērniem un jauniešiem lasītos 
tekstus, gan konsultējot māk-
slas tehniku un metožu izvēlē. 
Ir izdevušās tiešām lieliskas 
ilustrācijas, ko grāmatas lasītā-
jiem būs iespēja arī izkrāsot.

Pārdomu un atziņu grāmatā 
„No Cesvaines līdz Siguldai” 
būs lasāmas Jura Sārņa minia-
tūras un dzejoļi, ko papildinās 
siguldieša Pētera Veģa un ces-
vainietes Sanitas Dāboliņas fo-
togrāfijas.

CKVB ir sabiedriska orga-
nizācija, kas darbojas kopš 
1997. gada, popularizējot Ces-
vaines novada kultūrvēsturis-
kās vērtības. Plašākie projekti: 
Cesvaines novada un pils dienu, 
1. Latvijas skolotāju novadpēt-
nieku konferences praktikuma 
sarīkošana un trīs lieli „Cesvai-
nes grāmatas” izdevumi (292, 
336, 528 lpp.). Biedrība ir ie-
guvusi sabiedriskā labuma or-
ganizācijas statusu. Nākamais 
lielais darbs ir 4. „Cesvaines 
grāmata”.

Visa grāmatu veidošana 
(darbs ar tekstiem, zīmēju-
miem, konsultēšana, fotogra-
fēšana, redaktora un korektora 
darbs, sponsoru piesaiste) no-
tiek sabiedriskā kārtā – ceļam 
kopēju tiltu, par kuru nesaņe-
mam finansiālu atlīdzību, toties 
gūsim gandarījumu, turot rokā 
siguldiešu un cesvainiešu kop-
darbu – abas grāmatas. Īpašs šis 
notikums varētu būt bērniem, 
kuri savu vārdu grāmatā ierau-
dzīs, iespējams, pirmoreiz.

Lai izveidotu grāmatu make-
tus un tās tipogrāfiski iespiestu, 
esam lūguši palīdzību abu nova-
du uzņēmumiem (uzņēmējiem). 

Paldies par atsaucību sponso-
riem SIA „Silk Secret” (vadītā-
ja Inga Vasilišina), SIA „Lāma” 
(vadītājs Pēteris Jonins) un 
SIA „Centrs MORA” (vadītā-
ja Ginta Ustinova), ziedotājiem 
ZS „Sviķi” (vadītājs Zigfrīds 
Krieviņš), ZS „Krūmiņi” (pār-
stāvis Gatis Krūmiņš), SIA „Sē-
lis” (vadītāja Olga Klimanova), 
ZS „Kalna Tenči” (vadītājs Jā-
nis Jūra), SIA „Pārtikas veika-
lu grupa” (pārstāvis Guntars 
Skutelis) un SIA „Halle B” (va-
dītājs Jānis Buļs)! Novembrī 
vēl turpinām vākt ziedojumus 
(rekvizīti: Cesvaines kultū-
ras veicināšanas biedrība, reģ. 
Nr. 50008030931, AS „SEB ban-
ka”, kods UNLALV2X, konts 
LV20 UNLA 0030 9007 0000 6, 
norādot mērķi – grāmatai 
„Reiz… un tagad” vai „No Ces-
vaines līdz Siguldai”), kā arī ir 
iespēja pieteikt grāmatas, ja vē-
lēsieties tās iegādāties vairumā 
(tālr. 29432776).

Grāmatu atvēršanas svēt-
ki, kad varēsim ieraudzīt mūsu 
kopdarba rezultātu, satikt auto-
ru un pateikties visiem iesais-
tītajiem, norisināsies Siguldā 
9. decembrī:

Paldies par idejām un iero-
sinājumiem, ko saņemam! Tas 
norāda, ka dzīvojat līdzi grāma-
tas tapšanas procesam, un dod 
spēku iesākto turpināt. Dažas 
no ieteiktajām tēmām: autoap-
mācības vēsture Cesvainē; kino 
uzņemšana Cesvainē; Cesvaines 

sadzīves pakalpojumu kombi-
nāta (ieskaitot adītavu) vēsture; 
maizes ceptuves vēsture; atse-
višķu māju un dzimtu stāsti. Ai-
cinām arī katru, kuram ir iespē-
ja, rakstīt, lai izdodas šīs tēmas 
atklāt iespējami daudzpusīgi. 
Paldies Anitai Jansonei, Zilgmai 

Turkinai, Mariannai Zommerei, 
Antonijai Melgalvei, Maijai Vil-
cānei, Ingai Vilcānei!

Maija Vilcāne ir iesniegusi 
50. gadu fotogrāfijas, kurās at-
tēlotas Cesvaines ēkas un Kārz-
dabas skola, kā arī skolēni un 
skolotāji. Šoreiz publicējam trīs 
no tām (to vidū – iesvētību bildi 
pie Cesvaines evaņģēliski lute-
riskās baznīcas), cerot uz lasītā-
ju komentāriem par attēlotajiem 
notikumiem un personām.

Ilga Holste ir apkopojusi Ivara 
Zommera dzimtas stāstus. Pal-
dies abiem!

Jau rakstīju, ka, pētot savu 
māju vai dzimtu vēsturi, ceļu uz 
Cesvaini atrod arī citu novadu 
pētnieki. Paldies tiem cesvainie-
šiem, kas dalījās ar informāciju, 
ko nodevām tālāk! Kolekcionāra 
un vēstures pētnieka Pauļa Grē-

niņa arhīvā ir vēsturiska privāt-
personu sarakste par rakstnieka 
Augusta Saulieša pieminekļa 
veidošanu; cerēsim uz intere-
santu stāstu. Savukārt visi, ku-
rus interesē vēsture un kuru rī-
cībā ir kādi interesanti fakti vai 
dokumenti par Babītes (Pūpes), 
Kalnciema, Lielupes, Džūkstes, 
Slokas, Salienas vēsturi, lūdzam 
atsaukties, lai palīdzētu Pauļa 
Grēniņa pētījumos.

Atgādinu, ka savas dzimtas 
pētījumu vai atmiņu stāstus, tā-
pat kā līdz šim, cilvēki raksta un 
iesniedz sabiedriskā kārtā, t. i., 
nesaņemot atlīdzību, taču, ja 
esat iecerējuši plašāku pētījumu 
par kādu vispārīgu Cesvaines 
novada vēstures, dabas, kultūras 
lappusi, ir iespēja iesniegt pietei-
kumu Cesvaines novada domei, 
lai saņemtu arī finansiālu atbal-

stu pētījuma veikšanai.
Palīdzēt tapt mūsu nāka-

majai grāmatai var, arī ziedo-
jot līdzekļus: ar pārskaitīju-
mu – AS „SEB banka”, konts 
LV20 UNLA 0030 9007 0000 6, 
norāde „Ziedojums Cesvaines 
grāmatai”; ziedojumus var pār-
skaitīt arī no Latvijas Pasta ban-
kas uz jau minēto „SEB bankas” 
kontu; skaidrā naudā, saņemot 
pretī kvīti (zvanīt 29432776). 
Esam pateicīgi visiem, kuri jautā 
un interesējas par iespējām zie-
dot. Vislielākie līdzekļi būs ne-
pieciešami tieši nākamajā vasarā 
un rudenī, kad noritēs grāmatas 
maketēšana un iespiešana (šo-
brīd precīzas izmaksas nav zi-
nāmas, jo pagaidām nav skaidrs 
grāmatas apjoms – turpinām 
pieņemt materiālus). Tā kā mūsu 
biedrībai ir piešķirts sabiedriskā 
labuma organizācijas statuss, 
ziedotājiem, iesniedzot gada 
pārskatus vai gada ienākumu 
deklarācijas, turpmāk būs iespē-
ja saņemt nodokļu atlaides.

Par visām idejām un ietei-
kumiem, kā arī jau gataviem 
materiāliem, lūdzu, zvaniet 
(29432776) vai rakstiet (ckvb@
inbox.lv, sanita.dabolina@in-
box.lv)! Ja jums nav neviena, 
kas atmiņu stāstījumu pārraks-
ta datorrakstā, droši sūtiet pa 
pastu Sanitai Dāboliņai Krasta 
ielā 3–7 Cesvainē, LV-4871. 
Ļoti gaidām!

Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

• plkst. 11.00 tiksimies Sigul-
das pensionāru biedrības telpās 
„Namiņā”, lai ielūkotos grāma-
tas „No Cesvaines līdz Siguldai” 
lappusēs;

• plkst. 15.00 „Baltajā flīģelī” 
atvērsim grāmatu „Reiz… un 
tagad” (plkst. 17.00 turpat no-
tiks Ziemassvētku burtošana „Es 
esmu Sigulda”).

Cerēsim, ka nākamā gada sā-
kumā Juris Sārnis varēs atbraukt 
uz Cesvaini, lai tiktos ar lasītā-
jiem arī šeit.

Sanita Dāboliņa,
grāmatu redaktore
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Noslēgusies lasīšanas iniciatīva „Burtu spēles pieaugušajiem”
„Burtu spēles pieaugušajiem” 

pievienojās jau vairākus gadus 
bibliotēkā notiekošajam lasīšanas 
pasākumam „Burtu spēles bērniem 
un jauniešiem”. Iniciatīvas mēr-
ķis ir atklāt iespējas, ko var sniegt 
bibliotēkas senākais un vērtīgākais 
īpašums – grāmatas – un sekmēt la-
sītāju aktivitāti.

Šajā gadā grāmatu izvēli noteica 
vēlme izzināt Latvijas valsts vēstu-
ri un cilvēku likteņus 20. gadsimtā, 
tāpēc lielu daļu no lasāmo grāmatu 
piedāvājuma veidoja romānu sērija 
„Mēs. Latvija, XX gadsimts”, kā 
arī citas latviešu mūsdienu autoru 

grāmatas, kuras atspoguļo šo pe-
riodu. Piedāvājumu papildināja arī 
vērtīga tulkotā daiļliteratūra, kura 
izdota, pateicoties attiecīgo valstu 
literatūras centra vai fonda atbals-
tam.

Iniciatīvas „Burtu spēles pieau-
gušajiem” atklāšanas pasākums 
22. februārī pulcēja ap 15 intere-
sentu, bet līdz septembrim burtu 
spēlēs bija iesaistījušies jau 52 la-
sītāji, no kuriem izvērtējuma anke-
tas iesniedza 32 – tie, kuri tika iz-
lasījuši noteiktās piecas (un vairāk) 
grāmatas. Burtu spēļu līdere Maija 
Zvaigzne izlasīja 24 no 26 piedā-

vātajām grāmatām; vairāk nekā 
pusi no ieteiktajām grāmatām izla-
sīja Agrita Korneta, Sanita Dāboli-
ņa, Selga Leimane un Aija Guba. Ir 
prieks par vidusskolas skolniecēm 
Moniku Puzuli un Zani Bodnieci, 
kuras līdztekus bērnu un jauniešu 
burtu spēlēm iesaistījās arī pieau-
gušo lasīšanas iniciatīvā.

Saskaņā ar lasītāju vērtējumu 
tika noteiktas visinteresantākās un 
vērtīgākās burtu spēļu grāmatas 
(secībā): Noras Ikstenas „Mātes 
piens”, Māra Bērziņa „Svina gar-
ša”, Māras Jakubovskas „Direk-
toriene” un Daces Vīgantes „Ledus 

apelsīns”, Gabrielas Zevinas „Grā-
matnieks, kurš atrada dzīvi”, Lai-
mas Kotas „Istaba”.

Burtu spēles noslēdzās 4. no-
vembrī ar izzinošu ekskursiju uz 
Cēsu pusi. Ciemojāmies Eduarda 
Veidenbauma „Kalāčos”, atklājot 
šo mūžam jauno dzejnieku no kāda 
līdz šim vēl neiepazīta skatpunkta 
(piemēram, kā māju saimnieku), 
aplūkojot senus darbarīkus, melno 
pirti, kura joprojām tiek kurinā-
ta, kā arī bagātīgāko lāžu kolek-
ciju Vidzemē. Lai gan jau ir vēls 
rudens, „Kalāčiem” ciemiņu ne-
trūkst, un viens no iemesliem no-

Pie apaļā galda Cēsu centrālajā bibliotēkā noslēdzas šāgada lasīšanas 
iniciatīva „Burtu spēles pieaugušajiem”

„Kalāči” šoruden lepojas ne tikai ar daudziem apmeklētājiem, to vidū 
cesvainiešiem, bet arī jaunu jumtu

Cesvaines pils turpina atdzimt
Pagājušajā mēnesī Cesvaines pilī 

bija manāma rosība: cilvēki darbo-
jas, spoži spīd prožektori, bet ik pa 
laikam dzirdams izsauciens „No-
filmēts!”. Šī nav pirmā reize, kad 
pie mums tiek uzņemta kāda filma: 
tāda bija visiem zināmā „Melnā 
vēža spīlēs”; pagājušā gada rudenī 
tika uzņemta filma „Ko zina klusā 
Gerda”, kas būs pieejama skatītā-
jiem jau 2018. gadā, u. c. Šoruden 
Cesvaines pilī viesojās producenti, 
aktieri un tehniskais personāls no 
Latvijas, Lielbritānijas, Krievijas 
un Francijas, lai filmētu materiālu 
trillerim „Sonāte”.

Kā redzams, Cesvaines pili kino 
veidotāji ir visai iecienījuši, taču 
vēl arvien ir nozīmīgi radīt pozitī-
vu vidi tūrisma attīstībai novadā. 
2017. gada oktobrī, kopš notika 
filmēšanas darbi, un novembrī, 
kad notiek sagatavošanās nozīmī-

giem rekonstrukcijas darbiem, pils 
tūristiem ir slēgta. Ir paredzēts, ka 
Cesvaines pils durvis tūristiem tiks 
atvērtas 2018. gada nogalē, kad būs 
pabeigta jumta rekonstrukcija, no-
drošinot pilnvērtīgu pils telpu iz-
mantošanu.

Šobrīd norit dokumentācijas sa-
kārtošana, lai veiksmīgi varētu sāk-
ties būvdarbi, bet tūliņ parādīsies arī 
iežogojums, kas apjozīs pili uz jumta 
vidusdaļas rekonstrukcijas laiku. Kā 
ziņojām jau iepriekš, Cesvaines pils 
centrālās daļas jumta rekonstrukci-
ja izmaksās 981 204 eiro, neskaitot 
pievienotās vērtības nodokli. Dar-
bus veiks pilnsabiedrība „A. A. & 
būvkompānijas”, par darbu vadītāju 
ir norīkots Juris Jakunovs, bet res-
taurācijas darbu vadību un uzraudzī-
bu veiks Valdis Jānis Platais. Būv-
darbi notiek projekta „Gaismas ceļš 
cauri gadsimtiem” ietvaros.

Šā projekta ietvaros ne tikai pils 
iegūs jaunu pils vidusdaļas jumtu, 
bet arī tiks izveidota ekspozīcija 
„Cesvaines pils atdzimšana lai-
ka posmā no 2002. līdz 2018. ga-
dam” un organizēta radošā darbnī-
ca „Šķiedru māksla”. Ir jāpiebilst, 
ka Cesvaines novada pašvaldība 
nav vienīgā, kas īsteno šo projek-
tu. Projektā ir vienojušās vairākas 
pašvaldības – Alūksnes, Gulbenes, 
Cesvaines novadu – un Smilte-
nes evaņģēliski luteriskā draudze. 
Projektā „Gaismas ceļš cauri gad-
simtiem” tiks atjaunots Alūksnes 
pilsdrupu dienvidu tornis, paviljons 
rotonda Tempļa kalnā, mauzolejs 
Alūksnes muižas parkā un Alūksnes 
stacijas bagāžas šķūnis Alūksnes 
novadā, Stāmerienas pils Gulbenes 
novadā un Smiltenes evaņģēliski 
luteriskā baznīca Smiltenes nova-
dā, kā arī Cesvaines pils Cesvaines 

novadā. Projekta mērķis ir atjaunot 
un attīstīt septiņus valsts nozīmes 
kultūras mantojuma objektus, sa-
glabājot objektu kultūrvēsturisko 
vērtību, izmantojot to sociālekono-
misko potenciālu, piedāvājot jaunus 
un inovatīvus pakalpojumus to piln-
vērtīgai funkcionēšanai, tādējādi ra-
dot kvalitatīvas un daudzveidīgas 
kultūrvides pieejamību, kas veici-
nās vietējās kopienas konkurētspē-
ju, reģiona ekonomisko attīstību, 
piesaistīs tūristus, radīs interesi par 
vēsturi, lepnumu par vietējo kultūru 
un tradīcijām.

Sadarbības projekta rezultātā ie-
guldījumi tiks veikti jau pastāvo-
šos tūrisma objektos (un saistītajā 
infrastruktūrā), kas ir valsts nozī-
mes kultūras pieminekļi un projek-
tā iesaistīto pašvaldību attīstības 
programmās ir norādīti kā kultūras 
mantojuma objekti, kuru attīstībai ir 
lielākā potenciālā ietekme uz reģio-
nālās attīstības, vietējās izaugsmes, 
komercdarbības, nodarbinātības un 
izaugsmes veicināšanu. Atjaunota-
jos objektos tiks radīts komplekss 
piedāvājums, kas nodrošinās atrak-
tīvu, kvalitatīvu un ceļotāju intere-
sēm saistošu tūrisma piedzīvojumu, 
tādējādi piesaistot attīstāmajai teri-
torijai vietējos un ārvalstu tūristus 
un palielinot tūristu uzturēšanās lai-
ku Latvijā.

Ir jāpiemin, ka šis nav vienīgais 
apjomīgais projekts, kurš ir sais-
tīts ar Cesvaines pili. Sadarbojo-
ties ar Daugavpils pilsētas domi 
un Pleskavas pilsētas administrā-
ciju, tiek izstrādāts kopīgs pārro-
bežu projekts – Latvijas–Krievijas 
pārrobežu sadarbības programma 
infrastruktūras projektu kultūras 
mantojuma saglabāšanas jomā. Tajā 
ir paredzēts piesaistīt finansējumu 
vienas pils zāles atjaunošanai.

Latvijas–Krievijas pārrobežu sa-
darbības programmas 2014.–
2020. gadam stratēģiskais mērķis 

ir atbalstīt vienotus centienus risi-
nāt pārrobežu attīstības izaicināju-
mus un veicināt Eiropas Savienības 
ārējās pierobežas teritorijas un to 
Krievijas reģionu, kas robežojas ar 
Eiropas Savienību, potenciāla ilg-
termiņa izmantojumu. Daugavpils 
(Dinaburgas) cietoksnis, Cesvai-
nes pils un Pleskavas vēsturiskais 
centrs ir populāri tūrisma objekti 
ar nozīmīgiem infrastruktūras, kul-
tūras pieminekļu defektiem, kā arī 
tirgzinības trūkumiem, kas neļauj 
dinamiski attīstīties tūrismam un 
vietējai uzņēmējdarbībai. Realizējot 
šo projektu, tiks renovēti iepriekš-
minētie kultūras pieminekļi un 
kultūras mantojums, veicināta pār-
robežu tūrisma attīstība. Galvenais 
projekta mērķis – saglabājot kultū-
ras mantojuma objektus, veicināt 
jaunu tūrisma produktu veidošanu 
un pārrobežu reģiona pievilcības pa-
augstināšanu tūrisma, kultūras saka-
ru un biznesa attīstības nolūkos.

Paralēli lielajiem projektiem pilī 
norisinās citi – mazāki, bet ne ma-
zāk nozīmīgi restaurācijas darbi – 
tiek restaurēti gleznojumi vairākās 
pils telpās. Septembrī izskanēja lab-
darības koncerts, kurā tika savākti 
645 eiro ziedojumi pils mūziķu tel-
pas restaurācijai. Latvijas Univer-
sitātes sieviešu koris „Minjona” ir 
izteicis vēlmi atbalstīt pili, pulcējot 
klausītājus Cesvaines evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā jau 17. decem-
brī. Arī šajā koncertā iegūtie ziedo-
jumi tiks novirzīti pils mūziķu tel-
pas restaurācijai.

Darbi virzās uz priekšu, un pa-
mazām pils, mūsu un visas Vidze-
mes pērle, atgūst agrāko grāciju un 
spozmi. Tas, protams, nenotiek vie-
nas dienas laikā, tādēļ aicinām būt 
saprotošiem un pacietīgiem, lai pēc 
ne pārāk ilga laika ieraudzītu Ces-
vaines pili visā tās krāšņumā.

Linda Vanaga,
autores foto

teikti ir dzejnieka 150. dzimšanas 
diena.

Pašās Cēsīs mūsu uzmanības lokā 
ir divas kultūrvēsturiskas ēkas, kas 
moderni iekļāvušās pilsētas centrā 
un ik dienu pulcē mūzikas un lite-
ratūras (un ne tikai) cienītājus, – 
Vidzemes koncertzāle „Cēsis” un 
Cēsu centrālā bibliotēka. Uzzinām 
gan arhitektoniskas un dizaina 
nianses, gan kultūrvēsturiskus un 
spoku stāstus, iekļūstam pat telpās, 
kuras paredzētas vien profesionā-
ļiem – māksliniekiem vai bibliotē-
kas darbiniekiem. No koncertzāles 
balkoniem noraugāmies uz rudenī-
go pilsētu, bet satumstot novērtē-
jam efektīgos gaismas skursteņus, 
kas virs bibliotēkas debesīm raida 
krāsainus vēstījumus.

Apspriežot burtu spēļu ideju 
Cēsu centrālās bibliotēkas apaļajā 
zālē, nolemjam – nākamgad gaidī-
sim atkal jaunu grāmatu piedāvā-
jumu, lai lasot un diskutējot esam 
ieguvēji visi: gan Cesvaines biblio-
tēkas darbinieces, gan pašreizējie 
un potenciālie lasītāji.

Agrita Korneta,
Sanita Dāboliņa,

Lāsmas Kausas un 
Sanitas Dāboliņas foto

Cesvaines pils 2017. gada vasarā
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Latvijas Universitātes koris „Minjona” koncertēs Cesvainē

Cesvaines luterāņu baznīcā Ziemassvētku noskaņu radīs duets 
Ieva Kerēvica un Sergejs Jēgers

20. decembrī plkst. 19.00 ik-
viens tiek aicināts uz dziedātājas 
Ievas Kerēvicas un unikālā latviešu 
kontrtenora Sergeja Jēgera Ziemas-
svētku izjūtu koncertu „Debess dār-
zos” Cesvainē. Viņu eņģeļa balsu 
duets priecēs klausītājus Cesvaines 
luterāņu baznīcā.

„Esam lepni, ka mums ir izde-
vies savest kopā divas tik spilg-
tas zvaigznes Latvijas mūzikas 
debesīs, ļaujot mūsu klausītājiem 
izbaudīt viņu unikālo duetu un 
balsu saderību. Pagājušā gadā mēs 
saņēmām tik daudz pozitīvu at-
sauksmju, ka nolēmām sadarbību 
šogad turpināt. Turklāt ir jāuzteic 
mākslinieku lielās darbaspējas un 
atbildības izjūta – gatavošanos 
šāgada Ziemassvētku koncertiem 
viņi uzsāka jau gada sākumā, iz-
vērtējot iepriekšējā gada sniegu-
mu, meklējot jaunus skaņdarbus, 
slīpējot tos līdz izcilībai,” uzsver 
koncertprogrammas producents 
Niks Volmārs.

Šāgada koncertprogrammā aka-
dēmiskās mūzikas smalkās līnijas 
savīsies ar džeza temperamen-
tu. Koncertos skanēs komponis-
ta Madara Kalniņa kompozīcijas. 
Dziedātāja Ieva Kerēvica par kon-
certprogrammu „Debess dārzos” 
saka: „Koncertā būs dziesmas un 

Ceturtajā adventes svētdienā, 
17. decembrī, plkst. 15.00 Cesvai-
nes evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
ar skaistu Ziemsvētku programmu 
koncertu sniegs Latvijas Universi-
tātes sieviešu koris „Minjona”.

Nesen, septembrī, ar 85 mūziķu 
atbalstu iesākām labdarības kon-
certu akciju „Lai top”, lai atjaunotu 
Latvijas arhitektūras pērli Cesvai-
nes pili. Šajā klusajā pārdomu laikā 
turpināsim iesākto, un ar savu labo 

domu un atbalstu kopīgi ļausim 
uzplaukt vēl vienam zaram sapņu 
kokā. Arī šajā koncertā saziedotie 
līdzekļi tiks novirzīti Cesvaines pils 
mūziķu telpas restaurācijai.

Latvijas Universitātes sievie-

šu koris „Minjona” tika izveidots 
1975. gadā un nu jau daudzu gadu 
garumā dāvā muzikālu baudīju-
mu, iekšējo harmoniju un ganda-
rījumu gan kora dalībniecēm, gan 
tā klausītājiem un atbalstītājiem. 
Kora mākslinieciskais vadītājs kopš 
1990. gada ir Jāzepa Vītola Latvi-
jas Mūzikas akadēmijas asociētais 
profesors Romāns Vanags. Pašlaik 
koris ik nedēļu pulcē vairāk nekā 
30 vokālās mūzikas mīļotāju no 
visiem Latvijas nostūriem. Ar savu 
skaisto skanējumu koris ir kļuvis 
par vienu no labākajiem amatieru 
koriem Latvijā, guvis panākumus 
starptautiskos kormūzikas pasāku-
mos, kā arī saņēmis augstu atzinī-
bu no pasaulē ievērojamiem koru 
mākslas profesionāļiem. 2017. gadā 
notikušajā Rīgas koru skatē koris 
„Minjona” ir ieguvis labākā Rīgas 
sieviešu kora vērtējumu un tika at-
zīts par trešo labāko kori Latvijā.

Koris „Minjona” pastāvīgi sniedz 
savu ieguldījumu Latvijas kormū- Koris „Minjona”

skaņdarbi, caur kuriem klausītāji 
varēs izbaudīt mieru un reizē prie-
ku. Koncerti būs arī kā meditatīva 
apstāšanās mūsdienu straujajā dzī-
ves ritmā, it sevišķi laikā, kad mēs 
svinam gada ģimeniskākos svēt-
kus.”

Šogad koncertprogrammā „De-
bess dārzos” klausītājiem būs iespē-
ja iepazīt izcilā Latvijas kontrtenora 
Sergeja Jēgera pārstāvēto mūzikas 
žanru – senās mūzikas šedevrus, 
kas tiks interpretēti elektroniskā un 
mūsdienīgākā skanējumā. Vienā no 
savām publikācijām žurnāliste Ine-
se Lūsiņa uzsvērusi dziedātāja balss 
unikalitāti un skanējumu: „Dzid-
rais, tembrāli krāšņais un siltais 
Sergeja Jēgera kontrtenors aizskan 
tālu pāri Gaujas senlejai.” Ievas un 
Sergeja dziedājuma muzikālo no-
formējumu veidos komponists un 
pianists Madars Kalniņš, pianists 
Artūrs Palkevičs, kontrabass Nor-
berts Skraucis.

Sergejs Jēgers, kuram ir nenovēr-
tējama pieredze, koncertējot dažā-
dās pasaules labākajās koncertzālēs, 
šajos Ziemassvētkos vēlas būt kopā 
ar Latvijas klausītājiem. Sergejs Jē-
gers novēl: „Mana un Ievas satikša-
nās mūzikā ir kā Dieva dāvana. Lai 
Ziemassvētki, kurus sākam gaidīt 
jau ar pirmo jaunā gada dienu, ir 

mīlestības pārpildīti! Mācīsimies 
piedot, būt iecietīgi un laipni pret 
citiem cilvēkiem. Lai katrs mēs sa-
vos Debess dārzos spētu ieraudzīt 
brīnumu!”

Biļetes uz koncertiem „Debess 
dārzos” ir iespējams iegādāties „Bi-
ļešu paradīzes” kasēs un internetā 
visā Latvijā, biļešu cenas – 10 EUR. 

 Ieva Kerēvica un Sergejs Jēgers mēģinājuma procesā

Tuvojoties koncertiem, biļešu cenas 
var mainīties – paaugstināties.

Koncertprogramma „Debess 
dārzos” sāksies Rīgā 13. decem-
brī Sv. Jāņa baznīcā, tad dosies uz 
Saldu, Smilteni, Cēsīm, Valmieru, 
Cesvaini, Kuldīgu, Alūksni, Ikšķi-
li, Baltezeru, Liepāju un Rēzek-
ni. Rīgā koncerti notiks vairākos 

zikas dzīves bagātināšanā un koru 
kultūras popularizēšanā. „Minjona” 
regulāri piedalās Vispārējos latvie-
šu dziesmu un deju svētkos un Bal-
tijas studentu dziesmu svētkos.

Kora „Minjona” kormeistares 
ir Evija Vanaga un Daira Jansone, 
koncertmeistare – Ilze Dzērve, kora 
prezidente – Žanete Andžāne.

Kora darbības laikā ir izdoti četri 
mūzikas kompaktdiski: „Salve Re-
gina” un „Arvien vēl sirds”, „O Sa-
lutais Hostia” un „Svētvakarā”.

Kora repertuārs aptver ļoti plašu 
kompozīciju klāstu. Šajā koncertā 
skanēs 20. un 21. gadsimta koru 
mūzikas pērles, kā Sergeja Rah-
maņinova „Eņģelis”, Bendžamina 
Britena, Ērvinga Berlina, Edvarda 
Elgara, Sezāra Franka kompozīcijas 
un Jēkaba Graubiņa „Svētvakarā”.

Būsiet gaidīti!
Daiga Matroze,

Cesvaines evaņģēliski luteriskās 
baznīcas ērģelniece,
foto no kora arhīva

dievnamos: Sv. Jāņa baznīcā, Rīgas 
Sv. Mārtiņa evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā, Rīgas Lutera draudzē Tor-
ņakalnā, Vecajā Sv. Ģertrūdes baz-
nīcā.

Gita Pētersone,
pasākuma organizatoru 

kompānijas pārstāve,
publicitātes foto

Tūrisma sezonas izskaņā
Droši vien kāds garāmgājējs Ces-

vainē, Pils ielā, pie ēkas ir pamanījis 
informācijas zīmi koši zaļā krāsā. Jau 
kopš oktobra vidus Cesvaines tūris-
ma centrs no telpām Cesvaines pilī 
pārcēlies uz Pils ielu 4 (mākslas stu-
dijas bijušās telpas), jo jau pavisam 
drīz pilī sāksies jumta centrālās da-
ļas rekonstrukcijas darbi. Cesvaines 
pils apmeklētājiem būs slēgta līdz 
2018. gada novembrim. Liels paldies 
pils saimniecības pārzinim Mārim 
Apfelbergam par ieguldīto darbu un 
izdomu, lai tūrisma centrs jaunajās 
telpās justos ērti un patīkami!

Sezonas izskaņā Tējas namiņā pie 
pils interesentus leģendu naktī ar 

Cesvaines apkārtnes leģendām un 
nostāstiem iepazīstināja mūks Bru-
no, diemžēl laikapstākļi nebija lab-
vēlīgi, lai iemēģinātu 19. gadsimta 
spēles, toties visi, kas vēlējās, varē-
ja sasildīties pie ugunskura un no-
baudīt īpašo ēdienu – Sievasmātes 
grūbu zupu. Paldies Cesvaines brū-
ža puišiem, kuri laipni iepazīstināja 
ar savu ražoto produkciju! Priecē, 
ka, par spīti rudenīgi drēgnajam lai-
kam, pasākums pulcēja gan cesvai-
niešus, gan viesus no apkārtējiem 
novadiem.

Ziemas sezonā tūrisma centrs ap-
meklētājiem būs atvērts no otrdie-
nas līdz piektdienai no plkst. 9.00 Mūks Bruno stāsta teikas un nostāstus leģendu naktī

līdz 17.00, savukārt sestdienās un 
svētdienās – no plkst. 10.00 līdz 
15.00. Piedāvājam iegādāties dažā-
dus suvenīrus ar Cesvaines novada 
simboliku, kā arī ziemas sezonas 
aktualitāti medu. Tūrisma centra 
darbinieki vienmēr ir gatavi atbil-
dēt uz dažādiem interesentu jautā-
jumiem par apskates objektiem gan 
novadā, gan tuvākā un tālākā ap-
kaimē. Sazvanīt mūs var pa tālruni 
26172637; e-pasts: turisma.info@
cesvaine.lv.

Diāna Glaudāne,
p/a „Cesvaines tūrisma centrs” 

direktore,
Jāņa Dziļuma foto
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Veselības projekta aktivitātes

Projekts: noslēgušās skriešanas nodarbības

Domes zālē skatāma fotoizstāde „Klejojot ieraudzītais”

Līdz 2. decembrim
Kraukļu bibliotēkas 

sarīkojumu zālē 
apskatāma izstāde
„Māksla Cesvainē”
2015. un 2016. gada 

mākslas plenēra darbi
Visi laipni aicināti!

Sākot ar 2015. gada 5. maiju, Lat-
vijā trūcīgajiem iedzīvotājiem sāka 
izsniegt pārtikas palīdzības pakas. 
Izsniegto paku skaits gadā ir apmē-
ram 534,2 tūkstoši. Tas ir nopietns 
atbalsts trūcīgajām ģimenēm. Arī 
Cesvainē ir samērā daudz trūcīgo 
iedzīvotāju, kas saņem šo atbalstu. 

Parasti rodas jautājums, ko šodien 
gatavot ēst un kā dažādot savu ēdie-
nu no pārtikas paku produktiem.

Projekta „Veselai un laimīgai ģi-
menei Cesvaines novadā” ietvaros 
notika trīs praktiskās nodarbības, 
kur Marinas Zutes vadībā gata-
vojām veselīgus ēdienus no pārti-

kas palīdzības pakās iekļautajiem 
produktiem. Trīs nodarbību cikls 
noslēdzās 1. novembrī. Protams, 
izmantojām arī dārzeņus, kas izau-
guši pašu dārzos. Daudziem cilvē-
kiem, to vidū man, ne visai garšo 
auzu pārslas. Praktiskajās nodar-
bībās gatavojām pankūkas ar auzu 
pārslām – lielisks veids, kā bērniem 
iebarot pārslas, jo pankūkās tās pat 
nejūt. Vēl nodarbību dalībniekiem 
atklājums bija auzu pārslu kotletes. 
Vairākums par tām bijām dzirdēju-
ši, bet ēduši gan nebijām, un, izrā-
dījās, auzu pārslu kotletes ir pat ļoti 
ēdamas! Vēl ir zināms, ka pārtikas 
pakās ir gaļas konservi. Parasti tos 
gatavo mērcē vai kopā ar makaro-
niem. Mūsu variantā bija kartupeļu 
biezenis ar gaļas konserviem un klāt 
ēdām auzu pārslu kotletes ar krēju-
ma un ķiploku mērci. Vienkārši un 
ļoti garšīgi! Pirmajās divās nodar-
bībās gatavojām otros ēdienus un 
krēmzupas, trešajā nodarbībā ce-
pām auzu pārslu cepumus, gatavo-

jām cepumu torti ar biezpiena pildī-
jumu un cepām ķirbja kēksus.

Tuvojas svētki, tāpēc no projekta 
nodarbībām dāvinām visiem ķirbja 
kēksa recepti (sanāk diezgan daudz, 
tāpēc devas var samazināt):

400 g ķirbja, 150 ml piena, 250 g 
sviesta, 200 g cukura (ja grib saldā-
ku, var likt vairāk), 2 olas, 1 ēdam-
karote cepamā pulvera, 500 g miltu, 
150 g žāvētu aprikožu (vai citi žā-
vēti augļi, vai kokosriekstu skaidi-
ņas), 65 g rozīņu. Glazūrai: 150 g 
pūdercukura, 2 ēdamkarotes citrona 
sulas, 2 ēdamkarotes sviesta.

Ķirbi sagriež gabaliņos un izvāra, 
atdzesē un saspaida ar dakšu. Svies-
tu sakuļ ar cukuru, pakāpeniski pie-
vieno olas. Sakultajai masai pievie-
no pārējos produktus, līdz veidojas Dalībnieki darbojas virtuvē

Skriešanu dēvē ne vien par de-
mokrātiskāko sporta veidu, bet 
arī par vienu no veselīgākajām un 
katram ķermenim noderīgākajām 
fiziskajām aktivitātēm – ar vienu 
mazu piebildi: ja vien tu skrien pa-

reizi. Skriešana – tas ir lētākais 
un vieglākais veids, kā uzlabot 
savu fizisko stāvokli un atbrīvo-
ties no liekajiem kilogramiem, ja 
tādi ir. Lai skrietu, nekur nav jā-
pierakstās, nav jāmaksā par abo-

nementu – pietiek ar labo gribu 
un ērtiem apaviem. Skriešana ir 
ne tikai labs aerobais treniņš, kurš 
apgādā organismu ar skābekli, bet 
arī paātrina sirdsdarbību, tādā vei-
dā palīdz uzlabot asinsrites un el-

pošanas sistēmu darbību.
18. oktobrī noslēdzās skriešanas 

nodarbības, kas notika projekta 
„Veselai un laimīgai ģimenei Ces-
vaines novadā” ietvaros. Skrienot 
un vingrojot dalībnieki kopā pava-
dīja 36 stundas. Visas nodarbības 
vadīja Dzintars Tonnis, par ko vi-
ņam liels paldies! Ceram uz labu 
sadarbību arī nākamajos gados. 
Kopā sportoja skolēni, jaunieši, 
vidējās paaudzes un senioru vecu-
ma sportisti. Pavisam nodarbībās 
piedalījās kopskaitā 55 dalībnie-
ki – daži visās nodarbībās, cits 
apmeklēja vienu vai divas nodarbī-
bas, bet katrs bija ieguvējs. Patiesu 
pārsteigumu pasākuma noslēgumā 
sagādāja Lūcija Ūdre, kura par 
godu skriešanas nodarbībām bija 
sacerējusi dzejoli:

Te mēs bijām visi kopā – jauni, 
veci un pat mazi.

Jauki laiku pavadījām, vingroju-
mus pavingrojām,

Svaigu gaisu paelpojām, reizēm Dalībnieki ar treneri noslēguma nodarbībā

viendabīga masa. Cepeškrāsni sa-
karsē līdz 180 grādiem. Kēksu var 
cept lielā formā (cepšanas ilgums 
būs ap 45 min.; līdz stundai) vai 
mazās papīra formiņās.

Veido glazūru: izkausētam svies-
tam pievieno pūdercukuru un citro-
na sulu. Masu maisa, līdz veidojas 
viendabīga konsistence. Siltu gla-
zūru klāj pāri gatavajam kēksam. 
Labu apetīti!

Liels paldies visiem, kas ieradās 
uz nodarbībām, paldies Marinai, 
kas mums ierādīja ēdienus, paldies 
Asjai, Ilzei un Intrai no internātsko-
las, kas nodrošināja mums iekļūša-
nu skolā!

Sandra Briede,
projekta vadītāja,

foto no autores personiskā arhīva

lietu pabaudījām,
Parkā priežu gaisu ieelpojām, Ba-

ronkalnu apciemojām.
Skolas stadions mums bija 

draugs – ja vien lietus nelītu,
Skrējām, lēcām, cik kurš spējām, 

sviedri lija aumaļām.
Paldies sakām projektam – tiem, 

kas viņu radīja,
Lielāks paldies tam, kas viņu va-

dīja un īstenoja!
Bet vislielākais ir tam, kas mums 

visu mācīja, – 
Tas ir – mūsu Dzintaram visi 

kopā sakām PALDIES!
Vēlos atgādināt, ka vēl līdz 

12. decembrim internātskolas spor-
ta zālē notiek fizioterapijas nodarbī-
bas Kristas Kupčas vadībā.

Projekts tiek finansēts no Eiropas 
Sociālā fonda līdzekļiem.

Sandra Briede,
projekta vadītāja 

Cesvaines novadā,
foto no autores personiskā arhīva

Kopš 19. oktobra Cesvaines no-
vada domes lielajā zālē ir skatāma 
Laimoņa Semberga fotoizstāde 
„Klejojot ieraudzītais”.

Lai gan autors nāk no Alūksnes 
puses, dzīves un darba ceļi pēc stu-
dijām Latvijas Universitātē un Rī-
gas Politehniskajā institūtā atveda 
uz Madonas pusi. Tieši šī vieta ļāva 
Laimonim darboties fotoklubā un 
attīstīt savas prasmes un intereses 
fotografēšanā. Saknes gan ir mek-
lējamas jau agrajos bērnības gados, 
kad radinieki ļāvuši darboties ar 
savu fototehniku. Prasmes tika at-
tīstītas, arī apgūstot grāmatās lasīto 
un skolotāju stāstīto.

Izstādē lielākoties ir apskatāmi 
dabasskati un dabas motīvi, tomēr 
pavīd arī pa kādam portretam, kuru 
iepriekšējās izstādēs nebija. Kā 
uzsver autors, izstādē skatāmās 

fotogrāfijas galvenokārt ir uzņem-
tas Latvijā, tomēr visu dzīvi Lai-
monis ir bijis aizrautīgs ceļotājs, 
neaizmirstot mājās fotoaparātu. Ir 

apceļotas bijušās PSRS republikas, 
daudzas Eiropas valstis, Japāna, 
Filipīnas, Dienvidvjetnama, Tai-
zeme, Izraēla, un no katra ceļoja-

ma mājās ir pārvesti daudzi krāšņi 
fotomirkļi. Tieši tādēļ, kā skaidro 
izstādes autors, ir izvēlēts nosau-
kums „Klejojot ieraudzītais” – da-
bas motīvi, kas ir ieraudzīti caur 
fotoobjektīva aci tuvākās un tālā-
kās pasaules vietās.

Izstādes atklāšanā Laimonis da-
lījās stāstos par fotogrāfiju tapšanu 
laiku griežos, savu pieredzi foto-
grafēšanā, kā arī iepazīstināja ar 
fotogrāfiju tapšanas stāstiem. Klāt-
esošie varēja uzdot fotomākslinie-
kam jautājumus, uz kuriem autors 
labprāt atbildēja.

Izstāde ir apskatāma Cesvaines 
novada domes lielajā zālē 2. stāvā 
domes darba laikā – darbdienās no 
plkst. 8.00 līdz 17.00.

Linda Vanaga,
autores fotoFotogrāfs Laimonis Sembergs saņem sveicienus izstādes atklāšanā
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Miruši

Turpinām veidot savu „Cesvaines grāmatu”

Informācija

Un kā lai skumstu es, ka
  vasara jau garām,
Ka atkal pagājis viens dzīves 
  gads,
Ja sirds dzied līdzi zelta auzu 
  skarām,
Ja sirds kā rožābols tvīkst 
  ābeļzarā.
 Imants Ziedonis

Sirsnīgi sveicam visus 
novembrī dzimušos – un īpaši

80 gados –
ALĪDU MALIGINU!

Cesvaines novada dome

18. novembrī plkst. 13.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā 

baznīcā
Latvijas Republikas 

proklamēšanas 99. gadadienai 
veltīts dievkalpojums

***
18. novembrī plkst. 16.00

Cesvaines vidusskolas aulā
svētku koncerts „Ar lepnumu 
par savu novadu, par Latviju”
Programmā: uzrunas, pašvaldības 

apbalvojumu pasniegšana
***

18. novembrī plkst. 22.00
Cesvaines kultūras namā

valsts svētku balle kopā ar 
muzikālo apvienību 

„Rēzus pozitīvs”
Darbosies bārs
Ieeja – 4 EUR

***
24. novembrī plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā

dokumentālā filma 
„Astoņas zvaigznes”

Ieeja – 2 EUR
***

25. novembrī plkst. 11.00
Cesvaines sporta hallē

Cesvaines novada kauss 
telpu strītbolā

***
8. decembrī

pie Cesvaines novada 
domes ēkas

pilsētas Ziemassvētku eglītes 
iedegšana

***
9. decembrī

koru sadziedāšanās pasākums 
Cesvainē

***
13. decembrī

eglīte bērniem, kuri neapmeklē 
pirmsskolas izglītības iestādi

***
16. decembrī

Cesvaines kultūras namā
iestudējums „Jettes cimdiņi”, 

balstīts uz Jettes Užānes 
dienasgrāmatas pierakstiem

***
17. decembrī plkst. 15.00

Cesvaines evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā

Latvijas Universitātes sieviešu 
kora „Minjona” koncerts 
Ziemassvētku noskaņās

Ieeja par ziedojumiem Cesvaines 
pils mūziķu telpas restaurācijai

***
20. decembrī plkst. 19.00

Cesvaines evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā

Ievas Kerēvicas un 
Sergeja Jēgera 

Ziemassvētku sajūtu koncerts 
„Debess dārzos”

Biļetes iespējams iegādāties 
„Biļešu paradīzes” kasēs un 
internetā visā Latvijā, biļešu 

cena – 10 EUR
***

Plašāka informācija pieejama 
novada mājaslapā un afišās!

Atsaucoties uz pasažieru lūgumu 
un uzlabojot reģionālā maršrutu 
tīkla efektivitāti, kopš 2017. gada 
6. novembra ir spēkā izmaiņas   
maršrutā Nr. 7664 Rīga–Vecpie-
balga–Cesvaine un Nr. 7147 Cēsis–
Vecpiebalga–Ērgļi.

Turpmāk maršruta Nr. 7664 Rīga–
Vecpiebalga–Cesvaine autobuss, 
kas no Cesvaines svētdienās izbrauc 
plkst. 15.00, pasažieru apmaiņu 
veiks arī pieturvietā Sēnīte (pietu-
rā apstāsies plkst. 17.16), savukārt 
maršruta Nr. 7147 Cēsis–Vecpie-
balga–Ērgļi autobuss darbdienās no 
Ērgļiem izbrauks 15 minūšu agrāk – 
plkst. 6.55, pasažieru apmaiņu vei-
cot arī pieturā Dzērbenes stacija.

Autotransporta direkcija aicina 
iedzīvotājus izmantot sabiedriskā 
transporta pakalpojumus un ņemt 
biļetes par braucienu un atgādina, 
ka ikviena reisa lietderība tiek mērī-
ta pēc izsniegto biļešu skaita.

Kārtīga saimnieka ABC jeb 
Ko nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteinerā
Tuvojoties Latvijas valsts neatka-

rības svētkiem, katram viesmīlīgam 
saimniekam un saimniecei rodas 
lielisks iemesls sasaukt pie svētku 
galda visus tuviniekus un sen nere-
dzētus draugus. Šajās dienās tautu 
pārņem svētku gaidīšanas kņada, 
kuras neatņemamie elementi ir mā-
jas kārtošana, interneta un žurnālu 
šķirstīšana ēdienu recepšu meklēju-
mos un iepirkšanās. Taču svētki ir 
ne tikai patīkamo emociju, prieka 
un jautrības avots. Svētki ir periods, 
kad cilvēki mēdz radīt lielāko atkri-
tumu daudzumu. SIA „Pilsētvides 
serviss” uzsver: lai jūsu svinības 
būtu videi draudzīgas, pietiek ievē-
rot dažus ieteikumus.

Iepērkoties dodiet priekšroku 
ekoprecēm

Mūsdienās pārtikas un citu sa-
dzīves produktu ražotāji, pakļaujo-
ties modes un populāro ekoloģis-
ko kustību vēsmām, arvien biežāk 
ražošanā integrē dabai draudzīgas 
tehnoloģijas. Viņu centības rezultā-
tus mēs bieži varam sastapt uz vei-
kalu plauktiem ar marķējumu „eco”, 
„bio” vai „organic”. Patiesībā visi 
šie termini nebūt nav sinonīmi, bet 
gan katrs ietver ko īpašu un unikālu. 
Papildus tam, ka dabiski produkti ir 
vērtīgi cilvēka veselībai, ir garšīgāki 
un satur lielāku vitamīnu daudzumu, 
ir arī citi argumenti, kāpēc tiem ir 
jādod priekšroka. Pirmkārt, eko-
loģiski tīri produkti nav pārklāti ar 
indīgu ķīmisku vielu sajaukumu, vai 
to sastāvā nav ģenētiski modificētu 
šūnu, kuras kaitē ne tikai cilvēka or-
ganismam, bet arī, nokļūstot augsnē 
atkritumu veidā, apdraud apkārtējos 
augus un dzīvniekus. Otrkārt, pērkot 

dabiskus produktus, mēs samazinām 
ģenētiski modificētas pārtikas patē-
riņu, kas ilgtermiņā nozīmē lopu pa-
sargāšanu no barošanas ar bīstamu 
antibiotiku, hormonu un citu zāļu 
sajaukumu, augu šķirņu daudzvei-
dības saglabāšanu, augsnes erozijas 
samazināšanu un bīstamu slimību 
izplatības ierobežošanu, ko veicina 
ĢMO. Saudzēsim dabu un savu ve-
selību!

Izvēlieties preces ar otrreizēji 
pārstrādājamo iepakojumu vai 
bez tā

Pasaulē apgriezienus uzņem tā 
saucamā Zero Waste kustība, kura 
iepazīstina ar atkritumu apjoma sa-
mazināšanas un pārstrādes iespē-
jām, tādējādi ejot uz virsmērķi – pa-
sauli bez atkritumiem. Viens no šīs 
kustības virzieniem ir atteikšanās no 
vienreizējā iepakojuma – kartona 
kastu, plastmasas pudeļu un mai-
siņu, papīra iepakojuma utt. – iz-
mantošanas. Ir aprēķināts, ka gadā 
viens Latvijas iedzīvotājs rada ap-
tuveni 250 kg atkritumu, savukārt 
iepakojums veido 30 % no kopējiem 
mājsaimniecības atkritumiem. Apzi-
noties šo problēmu, ārzemēs jau sāk 
parādīties pirmie Zero Waste veikali, 
kuros visas preces tiek pārdotas bez 
iepakojuma un pircēji var iebērt, ie-
liet un ielikt sev nepieciešamās lietas 
līdzi atnestajās stikla burkās, kontei-
neros un auduma maisos. Latvijā 
tādu veikalu vēl nav, taču ir daudzas 
preces, kas tiek pārdotas otrreizēji 
pārstrādājamā iepakojumā. Uz tāda 
tipa iepakojuma ir atrodams īpašs 
grafiskais simbols – trīs bultas, kas 
veido trīsstūri, kurš norāda, ka ie-
pakojuma materiāls ir reģenerējams 

un (vai) pārstrādājams. Pērkot lietas 
no pārstrādājamajiem materiāliem, 
mēs samazinām vides piesārņojumu 
un veicinām mantu ilgmūžību.

Atceries, ko nedrīkst mest sa-
dzīves atkritumu konteinerā

Pasaulē jau dažas desmitgades 
tiek aktīvi propagandēta atkritumu 
šķirošana, kas palīdz reducēt cilvē-
ces radīto atkritumu apjomu un to 
nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo 
vidi. Latvija arī nav izņēmums – 
atkritumu apsaimniekošanas kom-
pānijām ir uzdots pienākums vei-
dot pilsētās atkritumu šķirošanas 
infrastruktūru, izbūvējot šķiroto 
atkritumu laukumus un nodrošinot 
atsevišķus konteinerus stiklam, pa-
pīram un plastmasai. Taču joprojām 
mājsaimniecības, kurās atkritumu 
šķirošana ir kļuvusi par ģimenes 
ieradumu, ir reta parādība. Pārsvarā 
mājās ir viena atkritumu tvertne, kas 
ir domāta pārtikas atliekām un ci-
tiem sadzīves atkritumiem. Bet pat 
tiem, kas nešķiro atkritumus, der at-
cerēties, ka sadzīves atkritumu kon-
teinerā nedrīkst mest medicīniska 
un veterināra rakstura atkritumus, 
sprāgstošas un toksiskas vielas, liel-
gabarīta priekšmetus, celtniecības 
atkritumus un būvgružus, kokma-
teriālu zāģēšanas atkritumus, koku 
zarus un lapas, šķidros atkritumus, 
kā arī dažādu veidu bīstamus at-
kritumus (baterijas, elektrotehniku, 
dzīvsudrabu un eļļas saturošus at-
kritumus utt.). Šādu tipu atkritumu 
izvešana ir atsevišķs pakalpojums, 
kurš ir jāpiesaka savam atkritumu 
apsaimniekotājam. Iedzīvotājiem 
ir iespēja bez maksas nodot šķiro-
tos atkritumus speciāli tiem pare-
dzētajos laukumos. Ir jāatceras, ka 
neatbilstīgu atkritumu izmešana ko-
pējā sadzīves atkritumu konteinerā 
ievērojami sarežģī to šķirošanas 
un pārstrādes procesu rūpnīcās un 
paaugstina risku, ka kaitīgas vielas 
tiks apglabātas augsnē, tādējādi pie-
sārņojot apkārtējo vidi.

SIA „Pilsētvide serviss” novēl 
visiem Cesvaines iedzīvotājiem jau-
kus Latvijas valsts neatkarības svēt-
kus un aicina tos svinēt ar augstu 
lojalitāti pret saviem tuviniekiem, 
savu valsti un vidi sev apkārt.

SIA „Pilsētvides serviss”

Sveču izmantošana mūsu mājās 
kļūst aizvien populārāka. Tās tiek 
izmantotas gan svētku noskaņas ra-
dīšanai, gan relaksācijai atpūtas brī-
žos; arī brīžos, kad elektrība pēkšņi 
tiek atslēgta, sveces sniedz mums 
gaismu. Lai neizceltos ugunsgrēks, 
dedzinot sveces, ievēro šādus notei-
kumus:

● pirms sveces aizdegšanas atbrī-
vo to no visu veidu iepakojuma; ja 
klāt ir pievienota lietošanas pamācī-
ba, noteikti izlasi un ievēro to;

● vienmēr novieto sveci uz nede-
gošas virsmas;

● esi īpaši uzmanīgs ar lielajām 
dekoratīvajām svecēm, no kurām 
var stipri sakarst galda virsma;

● nekad nenovieto sveces citu 
siltuma avotu tuvumā, piemēram, 
uz televizora, radiatoriem, iekurtas 
krāsns vai kamīna;

● pārliecinies, ka sveces ir stabili 
novietotas un nevar apgāzties;

Ķinderu kapu pārzines 
informācija:

Egons Nore 1942–2017
Alfreds Barinskis 1938–2017

Raimonds Kārlis Augulis 
1940–2017

Volfgangs Fallašinskis 
(Wolfgang Fallaschinski, 

1960–2017)
Ruta Bikše 1933–2017

Evalds Broks 1935–2017

Lai no mazas svecītes neizceltos liels ugunsgrēks

Atkritumu šķirošanai paredzēto konteineru 
novietojums Cesvaines novadā

● svečturim ir jābūt stabilam, lai 
tas nevarētu apgāzties, tādēļ izvē-
lies svečturi atbilstīgi sveces lielu-
mam un formai;

● nenovieto sveces audumu, aiz-
karu un mēbeļu tuvumā;

● uzmani, lai telpā, kur deg sve-
ces, nerastos caurvējš;

● atceries, ka degoša svece rada 
ne tikai gaismu, bet arī augstu tem-
peratūru; pārliecinies, ka svece at-
rodas drošā attālumā no degošiem 
priekšmetiem;

● degli regulāri apgriez, nepieļauj 
svešķermeņu iekļūšanu izkusušajā 
parafīnā – tas var izraisīt ugunsgrē-
ku;

● nepieļauj liesmas nonākšanu 
tiešā saskarē ar dekoratīvajām sve-
ču aplikācijām, svečturiem, stiklu 
(tas var saplīst);

● uzmani, lai svece atrastos bēr-
niem un mājdzīvniekiem nepieeja-
mā vietā;

● uzmanies, lai ar apģērbu vai 
matiem neaizskartu sveci;

● starp degošām svecēm vienmēr 
atstāj vismaz 10 cm intervālu;

● esi īpaši uzmanīgs, lietojot de-
koratīvās želejsveces – to iekšpusē 
esošās dekoratīvās lapu un ziedu 
kompozīcijas sveces degšanas laikā 
var uzliesmot un degt pat ar vai-
rākkārt augstāku liesmu nekā pati 
svece;

● neatstāj degošas sveces bez uz-
raudzības… pat ne uz īsu brīdi;

● neaiztiec un nepārvieto dego-
šu sveci, ja tā nav ievietota speciāli 
pārnēsājamā lukturītī;

● dodoties prom vai ejot gulēt, 
pārliecinies, ka svece ir nodzēsta;

● sveču nodzēšanai vienmēr lieto 
speciālu sveces nodzēsēju;

● nekad nededzini brīvdabas sve-
ces telpās!

VUGD informācija

Imants Tirziņš un 
Viktorija Janovska 

oktobrī


