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CESVAINĒ VIESOJĀS ASV VĒSTNIECĪBAS PĀRSTĀVES

Notikusi pašmāju tūrisma izstāde gadatirgus „Balttour 2016”

11. februārī Cesvainē darba 
vizītē viesojās ASV vēstniecības 
pārstāves preses un kultūras 
atašejas Ketrīnas Džailzas-Dia-
zas vadībā. Kopā ar viņu Cesvai-
nē viesojās arī Lauma Brūvele, 
kultūras programmu asistente, 
Ingrīda Bodniece, apmaiņas 
programmu asistente, un Dže-
nifera Mūra, ASV vēstniecības 
interne.

Vispirms cienītās viešņas tika 
laipni gaidītas Cesvaines vidus-

skolā, kur notika tikšanās ar skolas 
direktoru Didzi Bauni un skolē-
niem. K. Džailza-Diaza lasīja lek-
ciju angļu valodā „The Role of the 
U. S. Embassy in Latvia”, stāstīja 
par savu izglītības pieredzi un dip-
lomātisko darbu. Jauniešiem bija 
jāsniedz atbildes uz uzdotajiem 
jautājumiem, izmantojot viedtālru-
ņus, kā arī bija iespēja uzdot jautā-
jumus un iesaistīties diskusijā.

Tikšanās laikā Cesvaines novada 
domē ASV vēstniecības pārstāves 

Ar plašu vērienu 5. februārī 
Rīgā Ķīpsalas Starptautiska-
jā izstāžu centrā tika atklāta 
23. starptautiskā Baltijas tūris-
ma izstāde gadatirgus „Balttour 
2016”. Tajā varēja apskatīt vai-
rāk nekā 470 stendu, kur savus 
piedāvājumus prezentēja ap 
850 tūrisma uzņēmumu un orga-
nizāciju kopumā no 40 pasaules 
valstīm.

Vidzemes Tūrisma asociācija šo-
gad izstādē piedalījās, prezentējot 
galvenokārt Vidzemes un Latvijas 
aktīvo tūrisma un atpūtas iespēju 
piedāvājumus.

Trīs izstādes dienās apmeklē-
tājiem bija iespēja uzzināt par 
populārākajiem velomaršrutiem, 
starptautisko velomaršrutu „Eiro 
velo 13 – dzelzs priekškars”, kā 
arī bijušajām dzelzceļa līnijām – tā 
sauktajiem zaļajiem ceļiem, kas ir 
lieliski izmantojami gan veloiz-
braucieniem, gan slēpošanai un 

citām āra aktivitātēm.
Asociācijas stendā aktīvi darbo-

jās projekta „GreenWays Outdoor” 
sadarbības partneri no Vecpiebal-
gas un Ērgļu novada pašvaldībām. 
Apmeklētāji visbiežāk interesējās 
par velomaršrutu infrastruktūru, 
atpūtu ģimenēm ar bērniem ūdens 
tuvumā, kā arī interesantiem un 
kvalitatīviem apskates objektiem. 
Stendā paralēli aktīvi darbojās arī 
Cesvaines, Jaunpiebalgas un Burt-
nieku novada pašvaldību tūrisma 
speciālisti, iepazīstinot ar novadu 
aktualitātēm.

Izstāde vēlreiz pierādīja to, ka 
Latvijā ir bagātīgs tūrisma pie-
dāvājums dažādām gaumēm un 
iespējām: neaizmirstami piedzī-
vojumi visiem – gan maziem, gan 
lieliem.

Diāna Glaudāne,
p/a „Cesvaines tūrisma centrs” 

direktore,
Andra Koka foto

tika iepazīstinātas ar Cesvaines 
novadu un tā sniegtajām iespējām 
dažādās jomās. Diskusijā pieda-
lījās priekšsēdētājs Vilnis Špats, 
izpilddirektors Uģis Fjodorovs 
un projektu vadītāja Iveta Raimo. 
Vēstniecības pārstāvji pārrunu lai-
kā stāstīja par ASV stipendijām 
izglītības jomā, grantu program-
mām, kā arī par dažādiem sadar-
bības projektiem. ASV vēstniecība 
piedāvā apmaiņas programmas 
vidusskolēniem, studentiem un arī 

profesionāļiem.
Pēc tikšanās domē ASV vēst-

niecības pārstāves Daigas Mat-
rozes vadībā apskatīja Cesvaines 
pils muzeja telpas. Ar Mūzikas un 
mākslas skolas darbību iepazīsti-
nāja Inta Stiene. Preses un kultūras 
atašeja Ketrīna Džailza-Diaza sa-
runu laikā vairākkārt uzsvēra, cik 
būtiski ASV vēstniecībai ir sadar-
boties arī ar novadu pašvaldībām, 
kas atrodas tālāk no Rīgas, tādējā-
di veicinot sadarbības iespējas un 
uzlabojot kultūras sakarus starp 
Latviju un ASV.

Egita Kalniņa,
autores fotoDiskusija domes zālē

Viesojoties Cesvaines vidusskolas 
ķīmijas kabinetā

Vidzemes Tūrisma asociācijas stendā Ērgļu, Vecpiebalgas un 
Cesvaines novadu tūrisma speciālisti izstādes apmeklētājus 
iepazīstināja ar novadu aktualitātēm
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Cesvaines 
iedzīvotājiem bankas 
„Citadele” mobilās 
bankas pakalpojumi 

būs pieejami 
25. februārī

11. februāra domes sēdē

Bankas „Citadele” mobilā ban-
ka, 21. janvārī viesojoties Cesvaines 
novadā, ir guvusi iedzīvotāju atsau-
cību, un tās izbraukumus vēlamies 
organizēt arī nākotnē.

Iedzīvotāji, īpaši tie, kas strādā pašā 
Cesvainē, novērtēja bankas „Citadele” 
darbinieku ierašanos tuvāk dzīvesvie-
tai, jo šādi nav jātērē laiks un līdzekļi 
transportam, lai dotos uz „Citadeles” 
klientu apkalpošanas centru Madonā. 
Cesvaines novadā ir vairāk nekā 1000 
reģistrētu bankas „Citadele” klientu, 
un daļa jau iepriekš telefoniski sa-
zinājās ar bankas filiāli, lai noskaid-
rotu, kādus pakalpojumus piedāvās 
tieši mobilā banka. Bija interesenti, 
kuri vēlējās veikt arī skaidras naudas 
darījumus, bet tas ir vienīgais pakal-
pojums, ko šādos izbraukumos nevar 
saņemt.

Mobilās bankas vizītes laikā gan 
privātpersonas, gan uzņēmēji varēja 
atvērt kontu, kā arī pieteikt un saņemt 
maksājumu kartes, konsultēties par 
līzingu, patēriņa kredītu, hipotekāro 
kredītu, kā arī dažādiem uzkrājumu 
veidiem un pieteikties visiem šiem pa-
kalpojumiem. Uzņēmējiem aktuālākas 
bija konsultācijas tieši par kreditēšanu.

„Iedzīvotāju interese par mobilās 
bankas pakalpojumiem ir, un, ja tā būs 
turpmāk, tad uz Cesvaini brauksim re-
gulāri – reizi mēnesī vai divās nedē-
ļās. Pārliecinājāmies, ka, piemēram, 
arī pensionāriem šāds pakalpojums ir 
ļoti nozīmīgs – ieskaitot pensiju klien-
ta kontā, viņiem ir iespēja apmeklēt 
„Citadeles” mobilo banku, samaksāt 
vajadzīgos rēķinus kā regulāros mak-
sājumus vai pārskaitījumu veidā un 
atlikušo summu pēc vajadzības izņemt 
arī Cesvainē esošajā bankomātā. Tur-
klāt banka „Citadele” ir vienīgā ko-
mercbanka, kuras klienti vienu reizi 
mēnesī skaidru naudu bez komisijas 
maksas var izņemt arī citu banku ban-
komātos,” stāsta bankas „Citadele” 
Madonas klientu apkalpošanas centra 
vadītāja Liene Ankrava.

Ir jāatzīmē, ka mobilās bankas iz-
braukumā konsultācijas par bankas 
„Citadele” piedāvājumiem, produk-
tiem var saņemt jebkurš interesents, 
ja arī viņš nav šīs bankas klients. Da-
ļai topošo klientu varētu būt saistoši, 
piemēram, bankā „Citadele” veidot 
uzkrājumus, iesaistīties otrā vai trešā 

līmeņa pensiju 
fondos, kā arī 
saņemt papil-
du līdzekļus, 
n o f o r m ē j o t 
patēriņa kredī-
tu, kredītkarti 
vai ar mak-
sājumu karti 
saistītu over-
draftu u. tml.

„Citadeles” 
mobilā banka Cesvainē, Pils ielā 1A 
(bijušajās bankas telpās), atkal vie-
sosies 25. februārī no plkst. 10.00 
līdz 15.00.

Egita Kalniņa, 
redaktore

Pašvaldības 
deputātu un 

speciālistu tikšanās 
ar iedzīvotājiem 

trešdien, 
24. februārī, 
plkst. 17.00

Cesvaines kultūras namā

Darba kārtība:
1. Informācija par pašvaldības 
attīstību, 2016. gada budžetu 
(V. Špats, U. Fjodorovs)
2. Par projektiem (I. Raimo)
3. Par ielu, ceļu uzturēša-
nu, labiekārtošanas darbiem 
(V. Stikāns, R. Kļaviņa)
4. Sociālie jautājumi (D. Mar-
kevica)
5. Par kultūru un sportu 
(V. Kļaviņa)
6. Sabiedriskā kārtība (M. Ak-
mens)
7. Par būvniecību (I. Meļeho-
va)
8. Citi jautājumi

Cesvaines pašvaldība

• Nolēma izdot saistošos noteiku-
mus Nr. 2 „Cesvaines novada paš-
valdības 2016. gada budžets”.

• Apstiprināja Cesvaines nova-
da pašvaldības ceļu un ielu fonda 
vidējā termiņa programmu 2016.–
2018. gadam.

• Apstiprināja pašvaldības aģen-
tūras „Cesvaines tūrisma 
centrs” 2015. gada plāna izpildi, 
2016. gada plānu un 2016. gada 
budžetu.

• Nolēma izmainīt atsevišķas 
amata vietas, kā arī izdarīt izmai-
ņas institūciju algu sarakstos.

• Apstiprināja Cesvaines sociālā 
dienesta sociālās aprūpes nodaļas 
viena klienta uzturēšanās izmak-
su tāmi 2016. gadam: mēnesī – 
614,01 euro, gadā – 7368,15 euro.

• Noteica 100 euro maksu (bez 
pensijas daļas iemaksas) par Ces-
vaines sociālā dienesta sociālās ap-
rūpes nodaļas sniegtajiem ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumiem Cesvai-
nes novadā deklarētajiem iedzīvo-
tājiem 2016. gadā.

• Apstiprināja viena audzēkņa iz-
maksas euro 2016. gadā: Cesvaines 
vidusskolā mēnesī – 114,74, gadā – 
1376,89; PII „Brīnumzeme” mēne-
sī – 165,13, gadā – 1981,55.

• Nolēma mainīt zemes robežas, 
nemainot zemes gabalu kopplatības.

• Nolēma atbalstīt divu Ces-
vaines novada sportistu Latvijas 
Republikas jaunatnes izlases da-
lībnieku braucienu uz mācību tre-
niņnometni Spānijā 2016. gada 
5.–26. aprīlī, apmaksājot 200 euro 
katram nometnes dalībniekam no 
kultūras nama budžetā paredzēta-
jiem līdzekļiem, un lūgt sniegt in-
formāciju par līdzekļu izlietojumu 
līdz 2016. gada 1. jūnijam.

• Izslēdza no Cesvaines vidus-
skolas pamatlīdzekļu uzskaites no-
lietotos pamatlīdzekļus: Cesvaines 
pilsētas maketu, divus trīsvietīgus 
atpūtas krēslus, radiomikrofonu, 
mikroskopa digitālo kameru.

• Noteica 7 euro dalības maksu 
komandai Cesvaines kultūras nama 
organizētajās sacensībās „Cesvai-
nes novada atklātais volejbola tur-
nīrs sievietēm 2016” un „Cesvai-
nes novada florbola turnīrs 2016”.

• Apstiprināja Cesvaines novada 
jaunatnes politikas stratēģiju.

• Nolēma izstrādāt un iesniegt    
izvērtēšanai Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības minis-
trijā  projektu ideju konceptus: 
uzņēmējdarbības attīstībai nepie-
ciešamās infrastruktūras attīstī-
ba Cesvaines pilsētā un piekļu-
ves nodrošināšana rūpnieciskās 
ražošanas objektiem Cesvainē. 
Noslēgt sadarbības līgumu ar 
AS „Cesvaines piens” un sagata-
vot komersanta rakstisku  aplie-
cinājumu par interesi piedalīties 

projektā „Uzņēmējdarbības attīs-
tībai nepieciešamās infrastruktū-
ras attīstība Cesvaines pilsētā”.

• Nolēma noslēgt sadarbības lī-
gumu ar Valsts ieņēmumu dienestu 
par informācijas sniegšanu tiešsais-
tes režīmā, izmantojot Valsts reģio-
nālās attīstības aģentūras e-pakal-
pojumu infrastruktūru.

• Nolēma noslēgt sadarbības lī-
gumu ar Aizsardzības ministrijas 
padotībā esošo Jaunsardzes un 
informācijas centru par jaunatnes 
pilsoniskās apziņas un personis-
kās līdzdalības prasmju veidošanās 
veicināšanu, iesaistot jauniešus 
Jaunsardzes kustībā un īstenojot 
licencētu jaunsargu interešu izglītī-
bas programmu.

• Nolēma deleģēt Jēkabpils pil-
sētas pašvaldībai nodrošināt paš-
valdības pedagoģiski medicīniskās 
komisijas darbību un pieejamību 
bērniem ar speciālām vajadzībām 
uz 3 gadiem.

• Pamatojoties uz Anša Graudiņa 
iesniegumu, izslēgt viņu no admi-
nistratīvās komisijas sastāva un 
iekļaut administratīvās komisijas 
sastāvā Ilzi Auziņu (18.02.2016. 
I. Auziņa ievēlēta par minētās ko-
misijas priekšsēdētāju).

• Samaksāt „Demola Latvia” 
par projektu „Cesvaines novada 
tūrisma, uzņēmējdarbības un ko-
munikācijas iespējamie attīstības 
virzieni” līgumā nolīgto 1200 euro 
atlīdzību.

Liene Ankrava

2016. gada 
5. febru-
ārī nepilnu 
90 gadu ve-
cumā mū-
žībā ir aiz-
saukts Jānis 
Arvīds Med-

nis. Cilvēks, kurš ir ierakstījis 
spilgti krāsainas lappuses Latvi-
jas un Cesvaines novada vēsturē.

J. Mednis dzimis 1926. gada 
15. februārī Madonas apriņķa 
Kraukļu pagasta „Cērtelēs” zem-
nieku ģimenē. Skolas gaitas Jānis 
Arvīds sācis 1934. gadā Kraukļu 
sešgadīgajā pamatskolā, pēc tās 
beigšanas vēlējies piepildīt savu 
bērnības sapni iestāties jūrskolā – 
jau nokārtojis visus dokumentus, 
taču, sākoties padomju okupāci-
jai, nācies atkārtoti mācīties vēl 
vienu gadu pamatskolā – līdz pat 
1941. gadam. Tāgada vasarā Jānis 
Arvīds pirmo reizi arī strādājis al-
gotu darbu – par dežurējošo telefo-
nistu Kraukļu telefona centrālē.

Ja par jūrnieku skoloties kara 
laikā nav iespējams, tad var-
būt uz kāda kuģa būs vajadzīgs 
elektrotehniķis? Un 1942. gadā 
J. Mednis iestājies Rīgas Valsts 
tehnikuma elektrotehnikas noda-
ļā. Diemžēl izglītošanās laiks bijis 
īss, 1944. gadā J. Mednis tiek ie-
rauts jauniešu militārās apmācības 
nometnē Kēnigsbergas tuvumā, 
tad – līdz 1945. gada 8. maijam – 
dienests dažādās vācu armijas da-
ļās, arī kara jūrniekos. Kara beigas 
viņš sagaidīja kā leģionārs Kurze-
mes cietoksnī. Pēc Otrā pasaules 
kara sekoja vairāku gadu (1945–
1947) mokas padomju karagūstek-
ņu nometnēs Tālajos Austrumos, 
pie Vladivostokas. Pats J. Mednis 
par nežēlīgajiem gadiem izteicies, 

In memoriam
JĀNIS ARVĪDS MEDNIS (1926–2016)

ka „dzīve ir bijusi tik raibumraiba 
kā viens milzīgs vasaras raibu-
miem izraibināts ģīmis – brīžam 
smaidā savilcies, brīžam bēdīgi 
saviebies”. Pabūts arī Padomju 
armijas darba bataljonā Igaunijā 
(1948–1951). Savus raibos pie-
dzīvojumus J. Mednis aprakstījis 
grāmatā „Bija tieši tā” (2005). Tā 
ir veltīta latviešu leģionāru piemi-
ņai.

J. Mednis nolēma palikt Rīgā, 
darba gaitu sākumā bija krāvējs, 
vēlāk – ražošanas palīgdarbnīcu 
vadītājs un iecirkņa priekšnieks 
remontceltniecības pārvaldē. Tur 
nostrādāja 12 gadus, kļūstot pazīs-
tams ar tehniskiem jauninājumiem 
un pat vissavienības mēroga izgud-
rojumiem. 1956. gadā beidza vaka-
ra vidusskolu, iestājās Ļeņingradas 
Inženierceltniecības institūta Rīgas 
filiālē. Slimības dēļ 1959. gadā stu-
dijas nācās pārtraukt.

20 gadus (līdz 1984. g.) J. Med-
nis strādāja Komunālās saim-
niecības ministrijas Normatīvu 
pētniecības birojā par Darba un 
ražošanas zinātniskās organizā-
cijas laboratoriju daļas vadītāju. 
Tur tika radīti jauni un izmēģi-
nāti toreizējie remontu un celt-
niecības mehanizācijas līdzekļi. 
1964.–1966. gadā neklātienē pa-
pildināja zināšanas patentzinībās 
PSRS Izgudrojumu un atklāju-
mu Valsts komitejas augstākajos 
kursos. Par saviem tehniskajiem 
jauninājumiem, uzlabojumiem un 
izgudrojumiem J. Mednis saņēma 
zelta, sudraba un bronzas meda-
ļas Vissavienības Tautsaimniecī-
bas sasniegumu izstādē Maskavā 
(1967–1977). Vēlāk viņam tika 
piešķirti līdzekļi mazās mehanizā-
cijas līdzekļu propagandas filmas 
uzņemšanai. Filma izpelnījās at-

zinību, un J. Mednis saņēma zelta 
medaļu, par eksponātiem – nau-
das prēmiju, kā arī bezmaksas ce-
ļojumu pa Kluso okeānu uz Indo-
nēziju. Divus gadus (1984–1986) 
viņš strādāja par Aizkraukles ra-
jona remontceltniecības kantora 
vadītāju.

Pēc atmodas atguva dzimtas 
mājas un zemi Kraukļu pagasta 
„Brodiņcērtelēs”. Par māju pārtap-
šanu J. Mednis sagatavoja izdevu-
mu „Atdzimšana. Medņu dzimtas 
lauku mājas „Brodiņ-Cērteles”” 
(2001) latviešu un vācu valodā.

80. gadu beigās, divus mēne-
šus pēc aiziešanas pelnītā pensijā, 
darbīgais un enerģiskais J. Mednis 
uzsāka savu biznesu un Pļaviņās 
atvēra latvisku lauku krodziņu 
„Retrobārs”, kura viesu grāmatās 
apmeklētāji ierakstījuši atzinīgus 
vārdus. Būdams uzņēmējs, snie-
dzis palīdzību savai Kraukļu sko-
lai, organizējis arī humānās palī-
dzības sūtījumus Cesvainei, īpaši 
Cesvaines vidusskolai, līdz šī pa-
līdzība paplašināta visa Madonas 
rajona mērogā.

Par savu dzīvi J. Mednis opti-
mistiski un dzīvīgi atzinis: „Manā 
dzīvē dažādība ir bijusi visai lie-
la – labais ir mijies ar slikto, no 
vienas galējības pārsteidzoši ātri 
esmu nokļuvis otrā, un tas, man 
domāt, to interesanti raibu pada-
rījis. Līdz pat šodienai – garlaiko-
ties nav bijis vaļas. Jādomā, tāpēc 
ka dzīvē visa kā ir bijis gana: prie-
ki, bēdas, bailes, laime un nelai-
mes. Piedzīvojumi it kā paši mani 
meklējuši, un es – pārdzīvojumus. 
Ir bijuši pārpratumi, panākumi un 
zaudējumi, trūkums, bads, pār-
ticība, mīlestība un nemīlestība. 
Esmu, kā smejies, kāvies ar paras-
tām utīm, ar badu, ar vienkāršām 

un parastām slimībām, ar sveš-
zemniekiem un saviem tautie-
šiem, pat ar vējdzirnavām kā tas 
spāniešu bruņinieks dons Kihots, 
ar visu, izņemot garlaicību.”

J. Medņa intereses bija ļoti da-
žādas, taču visvairāk viņu piesais-
tīja fotografēšana un ceļošana, kā 
arī ceļojumu aprakstu veidošana. 
Kopā ar dzīvesbiedri Ievu savā 
automašīnā apceļota vai visa Ei-
ropa. Ceļojumu apraksti publicēti 
grāmatā „Kā mēs braucām Eiropu 
lūkoties” (1996). Medņa kungs 
allaž apgalvojis: „Desmit vārdu 
jebkurā valodā ir tas pats un vēl 
vairāk nekā 10 latu šīs valsts va-
lūtā.” Pabūts Atlantijas okeāna 
viņā krastā, iepazīti Amerikas 
rietumu kalni, ielejas un tuksne-
ši, arī Amerikas miljonāru pilis 
no ārpuses un iekšpuses redzētas. 
Par to J. Mednis rakstīja grāmatā 
„Tēlojām – melojām – dzīvojām” 
(2008), kas ir autobiogrāfisks, 
ironisks stāsts par latviešu leģio-
nāra piedzīvojumiem komunis-
tiskā režīma ikdienā. Viņa raks-
tu darbus un nedarbus, kā pats 
J. Mednis teicis, drukāja rajonu 
laikraksti un republikas avīzes, 
plašāk tie publicēti „Latvijas Avī-
zē” un „Brīvajā Latvijā”. Viņš 
rakstījis arī dažām vācu avīzēm 
un „Cesvaines Ziņām”. Bū-
dams jau pensionārs un vectēvs, 
J. Mednis arī grāmatai „Cesvai-
nieši” (2009) uzticējis savu at-
miņu stāstu par Kraukļu puses 
skolasbiedriem, par to, kā zēnos 
dzima patriotisms, – cerībā, ka šis 
atmiņu mazumiņš nākamajām pa-
audzēm stāstīs, kā Kujmalas zēni 
kādreiz mīlēja savu zemi.

Raimonds Garancs,
Egita Kalniņa
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Par Madonas reģiona projektu

„DEMOLA” Cesvainē

Diakonijas centrs kļuvis plašāks
Cesvaines luterāņu draudzes dia-

konijas centrā ir notikušas dažādas 
pozitīvas pārmaiņas. Iepriekšējā 
gada nogalē par apmeklētāju zie-
dojumiem tika veikti pārkārtošanas 
darbi. Pateicamies visiem, kas ar 
savu ieguldījumu palīdzēja tam no-
tikt. Tika sakārtota elektroinstalāci-
ja, uzbūvēti jauni plaukti un pielik-
tas stangas apģērba izkāršanai. Tas 
nozīmē, ka atsevišķās nedēļās, kad 
diakonijas centrā dežurēs vairāki 

Kopš 2014. gada oktobra asto-
ņi Cesvaines novada pašvaldības 
bērni piedalās projektā „Sociālo 
pakalpojumu nodrošināšana un 
integrāciju veicinošas vides iz-
veide bērniem un jauniešiem ar 
dažādiem funkcionāliem trau-
cējumiem Madonas reģionā”. 
Projektā ir iesaistīti Madonas, 
Varakļānu, Cesvaines un Ērgļu 
novadi. Projekts norisināsies līdz 
šā gada aprīlim. Projekta mērķis ir 
bērnu un jauniešu ar funkcionāliem 
traucējumiem, kā arī viņu ģime-
nes locekļu integrācija sabiedrībā, 
nodrošinot piemērotu vidi un viņu 
prasmju, attīstības un komunikāci-
jas spēju pilnveidošanos ar dziedi-
nošo terapiju un konsultāciju palī-
dzību.

Projektā tiek izmantotas dziedi-
nošas terapijas programmas – mū-
zikas terapija, smilšu terapija, Mon-
tesori programma, kanisterapija 
(terapija ar suņiem), ūdens terapija, 
logopēda konsultācijas, psihotera-
peita konsultācijas pieaugušajiem.

Nodarbības bērniem notiek, pa-
matojoties uz ārstu speciālistu ie-
teikumiem. Pakalpojumus vecāki 
un bērni saņem Madonas novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādē „Saulīte”. Ar dažām terapi-
jas metodēm ģimenes saskaras pir-
mo reizi, piemēram, kanisterapija 

ir viens no rehabilitācijas veidiem, 
kam izmanto speciāli apmācītu 
suni.

Katram bērnam individuāli tiek 
izveidots vingrinājumu komplekss, 
kas ir atkarīgs no diagnozes, un 
piemeklēts konkrēts suns, kurš at-
bilst izveidotajai programmai, lai 
sasniegtu rezultātu. Vingrinājumu 
komplekss ir virzīts uz konkrētu, 
ieplānotu rehabilitācijas mērķi, ir 
saskaņots ar ārstējošo ārstu vai re-
habilitologu (psihologu). Katram 
bērnam atkarībā no diagnozes un 
izvirzītā mērķa tiek veidota spe-
ciāla programma un vingrinājumu 
komplekss, kurš mainās atkarībā no 
efektivitātes un sasniegtajiem rezul-
tātiem.

Iesaistītās mammas projektu vēr-
tē šādi:

* Esam apmierinātas par nodarbī-
bu regularitāti, kas ir viens no sva-
rīgākajiem noteikumiem bērnam 
ar īpašām vajadzībām. Tas ir tikpat 
nozīmīgi kā katram no mums iet uz 
darbu un par to saņemt atalgojumu. 
Var iziet valstī kādu noteiktu reha-
bilitācijas kursu (piemēram, fizio-
terapija, audiologopēda konsultāci-
jas) bez maksas, bet tālāk viss ir par 
pašu līdzekļiem. Lai situācija uzla-
botos, bērnam ne vienmēr pietiek ar 
saņemtajām 10 konsultācijām. Re-
gulāri apmeklējot dažādas terapijas 

programmas, bērns attīsta uztveri 
un valodu, mācās noturēt uzmanī-
bu, kļūst organizētāks, sadarbojas ar 
citiem bērniem un pieaugušajiem.

* Nodarbības ir vienā vietā – bēr-
nam ir ierasta vide, zināmi speciā-
listi, nav jāmēro vairāki desmiti 
kilometru (kas ietekmē bērna paš-
sajūtu), piemēram, ja ir jāapmeklē 
kanisterapija, ir jābrauc uz Valmie-
ru, Montesori terapija – uz Cēsīm 
vai Rīgu. Šai projektā visi iesaistītie 
speciālisti atbrauc uz Madonu un 
mēs esam ieguvēji.

Vecāku nākotnes vīzija ir izvei-
dot šādu rehabilitācijas centru bēr-
niem un viņu vecākiem Madonas 
reģionā, lai bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem spētu apmeklēt no-
darbības pēc iespējas tuvāk savai 
dzīvesvietai. Līdz šim pārsvarā viss 
tiek veidots lielajās pilsētās.

* Ar finansiālo atbalstu pusotru 
gadu bija iespēja regulāri apmeklēt 
terapijas nodarbības, kas tika no-
zīmētas konkrēti katram bērnam. 
Vecākiem pašiem nav jāmaksā par 
nodarbībām. Papildus projektam 
tika saņemta palīdzība no katras 
pašvaldības, jo ne visu varēja ieplā-
not projekta ietvaros.

* Visas iesaistītās terapijas (Mon-
tesori, smilšu, mūzikas terapija, fi-
zioterapija, kanisterapija, logopēda 
konsultācijas) veicināja pilnvērtī-

gāku bērna rehabilitāciju un attīstī-
bu – redzam, ka mūsu sabiedrības 
sastāvdaļa ir mūsu bērni, kas ir 
mūsu nākotne.

* Tika saņemts psihoterapeita 
atbalsts vecākiem – darbs grupā. 
Vecāki varēja izteikties, darboties 
un izjust, ka neesi viens. Ļoti bieži 
tiek aizmirsts par vecākiem, kuri ir 
kopā ar bērnu ar īpašām vajadzībām 
ikdienā, t. i., 7 dienas – 24 stundas.

* Projekta laikā bērnam ir iespē-
ja socializēties, kas ir ļoti svarīgs 
aspekts. Kopīgi darbojoties, bērns 
var iepazīties, iedraudzēties un ko-
municēt ar citiem bērniem, pieņemt 
jaunas iespējas, paplašināt pasaules 
uztveri, kas veicina bērna attīstību 
ne tikai emocionāli, bet arī fiziski.

* Vecāki vēlas pateikt lielu pal-
dies visiem, kuri ir devuši iespē-
ju bērniem ar īpašām vajadzībām 
pilnvērtīgāk dzīvot, – darbiniekiem, 
kas palīdz organizēt nodarbības, te-
rapiju pasniedzējiem, atbalsta per-
sonām no biedrības „Mēs saviem 
bērniem”, pavārēm, autovadītājiem, 
kas mūs nogādā uz nodarbībām, un 
visiem, kas ir iesaistīti šā atbalsta 
sniegšanā. Vecāki cer, ka radīsies 
iespēja šo projektu turpināt, lai at-
balstītu savus bērnus.

Judīte Mihejenko,
sociālā darbiniece darbam ar 

ģimenēm un bērniem

Pamatojoties uz vienu no Ces-
vaines novada attīstības program-
mas 2012.–2018. gadam prioritā-
tēm – infrastruktūras attīstība, 
Cesvaines novada dome četrus 
mēnešus sadarbojās ar „Demola 
Latvia”. Lai gan deputātu domas 
dalījās, tomēr, vairākumam bal-
sojot par, novada dome vienojās 
par projekta „Cesvaines novada 
tūrisma, uzņēmējdarbības un ko-
munikācijas iespējamie attīstības 
virzieni” norisi.

„Demola Latvia” ir starptautiska 
inovāciju veicināšanas platforma, 
kas studentiem palīdz labāk izprast 

savu izvēlēto profesiju un iemācī-
ties darboties multidisciplinārā ko-
mandā, augstskolām – apzināt reālo 
tirgus pieprasījumu un uzlabot stu-
diju programmu kvalitāti, savukārt 
uzņēmumiem vai organizācijām – 
iegūt jaunu skatu uz saviem pakal-
pojumiem un produktiem. Jauniešu 
grupā, kas sadarbojās ar Cesvaini, 
bija studenti no Latvijas Univer-
sitātes, Latvijas Mākslas akadē-
mijas, Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes, Rīgas Stradiņa uni-
versitātes un Biznesa augstskolas 
„Turība”. „Demola” projekta gaitā 
nodrošina darba plānu, metodiku, 

mentoru atbalstu, izglītojošus semi-
nārus, lai 3,5 mēnešu laikā studentu 
grupa nonāktu līdz rezultātam. Vi-
sus projektus darba gaitā vairākas 
reizes izvērtē pieaicinātie eksperti, 
kas sniedz konsultācijas, padomus 
un novērtējumu studentu darbam. 
„Vidustermiņa prezentācijas paras-
ti ir aizraujošs publisks pasākums, 
kur visi apmeklētāji var redzēt un 
vērtēt, kā arī komentēt un ieteikt, 
kā studentiem labāk sasniegt katra 
problēmjautājuma rezultātus. Trīs 
minūšu laikā komandai angļu va-
lodā ir atraktīvi jāpastāsta par sava 
projekta progresu un jāprot atbildēt 

uz ekspertu āķīgajiem 
jautājumiem,” stāsta 
„Demola Latvia” dibi-
nātāja un vadītāja Lilita 
Sparāne.

Projektam par Ces-
vaines tūrisma attīstības 
koncepciju „Demola” iz-
virzīja uzdevumu izstrā-
dāt Cesvaines identitāti, 
attīstīt komunikāciju, kas 
iekļauj arī naktsmāju un 
ēdināšanas pakalpojumu 
pilnveidošanu, labiekār-
tot vidi un infrastruktūru, 
palielināt tūrisma pakal-
pojumu klāstu, veicināt 
mārketingu un sadarbību 

ar reģiona pašvaldībām.
Lai uzzinātu cesvainiešu domas 

un ieceres un redzētu jau paveik-
tos darbus, „Demola” Cesvainē 
viesojās vairākas reizes, tiekoties 
gan ar domes un citu pašvaldības 
iestāžu darbiniekiem, gan ar vietē-
jiem iedzīvotājiem. Iedvesmojoties 
no redzētā un dzirdētā, „Demola” 
jauniešiem radās doma par sešu 
ceļu satekpunkta koncepciju, kas ir 
balstīta uz faktu, ka Cesvaines vēs-
turiskais nosaukums „Seßwegen”, 
tulkojot no vācu valodas, nozīmē 
‘seši ceļi’. Izcelts tiek vēsturiskais 
sešu ceļu krustojums: tā ir Rīgas 
iela, kurai tiek piedāvāta izklaides 
nozīme, Raiņa iela kā kultūras sim-
bols, Brīvības iela kā dabas un Pils 
iela kā vēstures apzīmējums, rakst-
nieka Augusta Saulieša ielai pie-
šķirts radošuma gars un Baznīcas 
ielai – viesmīlības simbols. Lai šo 
attīstības koncepciju ieviestu dzīvē, 
ir domāts arī par dažādiem tūrisma 
produktiem – ir radītas jaunas un 
atsvaidzinātas senākas cesvainiešu 
idejas. Apkopoto materiālu ir iespē-
ja iepazīt pašvaldībā pie teritorijas 
plānotājas vai sekretāres, kā arī no-
vada mājaslapā www.cesvaine.lv.

Idejas ir! Vajag tik rakt!
Egita Kalniņa, 
autores foto

Klientu 
apkalpošanas 

centrs 
Cesvainē

Vēlamies iedzīvotājiem atgā-
dināt, ka Cesvaines domes ēkā ir 
atvērts valsts un pašvaldības vie-
notais klientu apkalpošanas centrs, 
kurā ir pieejami Valsts ieņēmumu 
dienesta, Valsts sociālās apdrošinā-
šanas aģentūras, Pilsonības un mig-
rācijas lietu pārvaldes, Nodarbinā-
tības valsts aģentūras, Uzņēmumu 
reģistra un Valsts zemes dienesta 
pamatpakalpojumi. Ar 2016. gada 
aprīli būs pieejami Lauku atbalsta 
dienesta pakalpojumi.

Klientu apkalpošanas centrs ir 
atvērts katru dienu: pirmdienās – 
8.00–18.00, otrdienās, trešdienās, 
ceturtdienās – 8.00–17.00, piekt-
dienās – 8.00–16.00, pārtraukums – 
13.00–14.00.

Klientu apkalpošanas centrā 
klientiem ir iespēja:

1) iesniegt iesniegumus;
2) saņemt atbalstu 7 valsts iestāžu 

e-pakalpojumu lietošanā;
3) saņemt praktisku palīdzību dar-

bā ar datoru, internetu un eID kartes 
lasītāju;

4) saņemt informāciju par tuvāko 
valsts iestāžu reģionālo struktūrvie-
nību, to darba laiku un pieteikšanās 
kārtību.

Cesvaines klientu apkalpošanas 
centrā ir uzstādīts klientiem pare-
dzēts dators ar interneta pieslēgu-
mu, kuru klienti droši var izmantot, 
lietojot e-pakalpojumus vai veicot 
kādus maksājumus internetā, vai 
vienkārši meklējot kādu informā-
ciju.

Klientu apkalpošanas centra spe-
ciālists sniegs nepieciešamo palī-
dzību e-pakalpojumu vai interneta 
lietošanā. Lai izmantotu e-pakalpo-
jumus un veiktu maksājumus inter-
netā, ir nepieciešams pieslēgties ar 
internetbanku, un, lai to izdarītu, ir 
nepieciešama internetbankas parole 
un kodu karte, atsevišķos gadījumos 
ir nepieciešama personas apliecība 
(eID), kurā ir aktivizēts e-paraksts.

Aicinām Cesvaines novada ie-
dzīvotājus izmantot šo centru un 
nokārtot interesējošos jautājumus 
tepat, uz vietas, Cesvainē, jo šis 
centrs ir domāts tieši novada iedzī-
votājiem.

Laipni gaidīti visi!

Baiba Uļģe-Frolova,
klientu apkalpošanas speciāliste

brīvprātīgie, apmeklētājiem būs at-
vērtas vēl divas telpas. Šajās telpās 
būs plašāka sieviešu, vīriešu un bēr-
nu lietota apģērba izvēle.

Diakonijas centrs piedāvā arī pa-
līgierīces cilvēkiem ar staigāšanas 
grūtībām, dažādus sadzīves priekš-
metus, segas un citas lietotas preces, 
kuras esam saņēmuši no dažādām 
humānās palīdzības organizācijām 
un draudzēm ārzemēs. Lai palīdzī-
ba būtu pieejama katram, diakonijas 

centrā tiek ievērota noteikta kārtība. 
Katrs apmeklētājs mēnesī var sa-
ņemt vienu palīdzības kasti, par to 
parakstoties reģistrācijas lapā. Atse-
višķas lietas ir pieejamas ierobežotā 
skaitā.

Pateicoties Cesvaines evaņģēliski 
luteriskās draudzes brīvprātīgajiem 
diakonijas darbiniekiem un Cesvai-
nes sociālajam dienestam, palīdzība 
ir pieejama bez maksas. Tomēr bez 
finansēm nav iespējams apmaksāt 

humānās palīdzības transportēšanu 
un diakonijas centra labiekārtoša-
nu, tādēļ aicinām katru pēc savām 
iespējām piedalīties šajā darbā ar 
ziedojumu. Savu iespēju robežās 
esam priecīgi palīdzēt katram, kas 
saskaras ar kādām grūtībām, tādēļ 
diakonijas centrs ir atvērts visiem 
neatkarīgi no materiālā stāvokļa. 
Aicināts ir ikviens.

Diakonijas centrs arī pieņem izda-
līšanai apģērbu un citus priekšme-

tus, kas ir vēl labā kvalitātē, bet jums 
vairs nav vajadzīgi. Tie pavisam 
noteikti noderēs kādam citam. Gai-
dīsim jūs otrdienās no plkst. 14.30 
līdz 18.30 Cesvainē, Rūpnīcas ielā 6 
(muižas kompleksa smēdes ēkā pre-
tī AS „Cesvaines piens”). Vairāk 
informācijas atradīsiet mājaslapā 
www.cesvainesdraudze.lv.

Jānis Diekonts,
evaņģēlists
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V. Špats, domes priekšsēdētājs

V. Špats, domes priekšsēdētājs V. Špats, domes priekšsēdētājs

Izdoti  saskaņā  ar  likuma  „Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās da-
ļas 2. punktu, likuma „Par pašval-
dību budžetiem” 16. pantu

1. Apstiprināt Cesvaines no-
vada pašvaldības 2016. gada pa-
matbudžeta ieņēmumu plānu 
2 655 771 euro apmērā saskaņā ar 
1. pielikumu.

2. Apstiprināt Cesvaines no-
vada pašvaldības 2016. gada 
pamatbudžeta izdevumu plānu 
2 663 727 euro apmērā saskaņā ar 
2. pielikumu.

3. Apstiprināt Cesvaines nova-
da pašvaldības 2016. gada spe-
ciālā budžeta ieņēmumu plānu 
132 967 euro apmērā un izdevumu 
plānu 135 882 euro apmērā saskaņā 
ar 3. pielikumu.

4. Apstiprināt Cesvaines nova-
da pašvaldībā saņemto ziedojumu 
atlikumu 9276,97 euro  apmērā uz 
2016. gada 1. janvāri.

5. Cesvaines novada dome un 

1. pielikums
pašvaldības domes noteikumiem Nr. 2

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumu plāns 2016. gadam, euro

Klasifikā-
cijas kods Nosaukums Gada plāns 

(EUR)

 PAMATBUDŽETA RESURSI
(finansēšana + ieņēmumi) 2 718 054

 FINANSĒŠANA 62 283
 Naudas atlikums gada sākumā 180 571
 Aizņēmumi –118 288
 t. sk. kredītsaistību palielinājums 0
 kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa) 118 288

 IEŅĒMUMI (I + II + III + IV) 2 655 771
 I. Nodokļu ieņēmumi 1 243 324
01.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada 

nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums 7818

01.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā 
ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 121 969

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnie-
ciskā gada ieņēmumi 72 963

04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 7000
04.1.1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi nokavējuma nauda 2800
04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada 

maksājumi 20 910
04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi 3000
04.1.2.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām nokavējuma nauda 400
04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, kārtējā 

gada ieņēmumi 5764

04.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, iepriekšējo 
gadu parādi 500

04.1.3.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem nokavējuma 
nauda 200

 II. Nenodokļu ieņēmumi 8320
08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atliku-

miem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs 20

09.5.1.1. Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto ofi-
ciālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšana 1200

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 800
09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 250
09.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 50
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 80
12.3.9.9.0 Veselības apdrošināšana 2600
12.3.9.9.1 Dalības maksa sporta spēlēm 100
12.3.9.9.1 Dalības maksa izsolē 20
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 3000
13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības kustamā īpašuma un mantas 

realizācijas 200
 III. Transfertu ieņēmumi 1 272 757
18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sa-

karā ar invaliditāti – sociālais dienests 9175

18.6.2.0.1 VARAM dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra 
izveidei 6840

18.6.2.0.1 ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” 12 337
18.6.2.0.3 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – vidusskola 253 399
18.6.2.0.4 Mērķdotācija izglītības pasākumiem – CIP pedagogi 176 984
18.6.2.0.5 Mērķdotācija izglītības pasākumiem – dotācija pārējiem 

izdevumiem CIP 133 314

18.6.2.0.6 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – 5–6 g. v. bēr-
nu apmācībai 24 792

18.6.2.0.6 Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei 6150
18.6.2.0.8 Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dzies-

mu svētkiem 3069
18.6.2.1.1 Dotācija brīvpusdienām 15 000
18.6.2.1.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – Mūzikas un 

mākslas skola 45 168

18.6.2.1.9 Mērķfinansējums uzņēmējdarbības attīstībai – elektrolī-
nijas izbūvei 3000

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību fi-
nanšu izlīdzināšanas fonda 447 399

18.6.4.0.1 PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu 11 860
18.6.9.1.5 Dotācija par iemītniekiem pansionātā 4270
19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 120 000
 IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi 131 370
21.3.5.1. Mācību maksa – mūzikas skola 5000
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas pakalpojumi 30 000
21.3.5.3. Kafejnīcas ieņēmumi 9000
21.3.5.4. Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu 3600
21.3.7.9.1 Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – dome 10
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – dome 1000
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola 1000
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle 400
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams 600
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa 1500
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – pils 1000
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola 50
21.3.8.1.1 Ieņēmumi par telpu nomu – internātpamatskola 4000
21.3.8.3.2 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – vidus-

skola 2500
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 1000
21.3.9.1.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestā-

dēs – VSAA pensijas 48 000

21.3.9.1.2 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestā-
dēs – līdzfinansējums 2400

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 8000
21.3.9.4.4 Ieņēmumi par komunālajiem maksājumiem – sociālās 

aprūpes centrs 1400

21.3.9.4.5 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – internāt-
pamatskola 400

21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – vidusskola 5000
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – internātpamatskola 600
21.3.9.9.0 Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi 300
21.3.9.9.0 Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi 10
21.3.9.9.0 Avīzes „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi 900
21.3.9.9.0 Autokursu ieņēmumi 3500
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Ķinderes) 150
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (A. Saulieša iela) 50
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Dome 135 264 56 575 0 1000 5900 0 0 198 739
Būvvalde 0 10 474 0 0 0 0 0 10 474
Pārvalde kopā: 135 264 67 049 0 1000 5900 0 0 209 213
Pirmskola „Brīnumzeme” 201 302 34 117 0 347 0 0 0 235 766
Vidusskola 498 368 207 868 0 4810 11 440 0 52 800 775 286
Internātpamatskola 269 326 95 178 0 110 1200 0 0 365 814
Mūzikas un mākslas skola 90 563 11 236 0 0 300 0 0 102 099
Grāmatvedība 57 743 8350 0 0 1500 0 0 67 593
Izglītība kopā: 1 117 302 356 749 0 5267 14 440 0 52 800 1 546 558
Sociālais dienests 54 577 21 661 0 0 250 34 250 27 900 138 638
Bāriņtiesa 21 777 4810 0 0 0 0 0 26 587
Sociālās aprūpes nodaļa 101 343 77 224 0 0 4100 0 0 182 667
Sociālā aprūpe kopā: 177 697 103 695 0 0 4350 34 250 27 900 347 892
Labiekārtošanas nodaļa 62 219 53 830 0 2830 40 116 0 0 158 995
Ieguldījums pamatkapitā-
lā SIA „Cesvaines komu-
nālie pakalpojumi”

0 0 0 0 11 000 0 0 11 000

Labiekārtošana kopā: 62 219 53 830 0 2830 51 116 0 0 169 995
Kultūras nams 67 501 39 417 1900 1130 665 0 0 110 613
Cesvaines bibliotēka 44 496 16 847 0 0 5450 0 336 67 129
Kraukļu bibliotēka 17 259 5340 0 0 2000 0 336 24 935
Pašvaldības laikraksts 
„Cesvaines Ziņas” 10 730 3052 0 0 0 0 0 13 782

Bērnu un jauniešu centrs 8829 23 036 0 0 0 0 0 31 865
Pils 53 235 24 676 0 944 26 650 0 0 105 505
Pašvaldības aģentūra 
„Cesvaines tūrisma 
centrs”

0 10 000 0 0 0 0 0 10 000

Kultūra kopā: 202 050 122 368 1900 2074 34 765 0 672 363 829
Darba praktizēšanas pa-
sākumi pašvaldībā darba 
iemaņu iegūšanai un uz-
turēšanai

1900 0 0 0 0 10 800 0 12 700

Vienotā valsts un pašval-
dību klientu apkalpošanas 
centra darbība

7700 840 0  0  0  0  0 8540

Projekti kopā: 9600 840 0 0 0 10 800 0 21 240
Izdevumi kopā: 1 704 132 704 531 1900 11 171 110 571 45 050 81 372 2 658 727

Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem 0 5000 0 0 0 0 0 5000

Izdevumi pavisam kopā: 1 704 132 710 531 1900 11 171 110 571 45 050 81 372 2 663 727

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 2
Cesvainē 2016. gada 11. februārī (sēdes protokols Nr. 2, 3. §)

Cesvaines novada pašvaldības 2016. gada budžets
pašvaldības iestādes saņemtos zie-
dojumus izlieto saskaņā ar Cesvai-
nes novada domes lēmumu.

6. Apstiprināt Cesvaines kultūras 
nama budžeta izdevumu pozīciju 
„Līdzfinansējums kultūras un spor-
ta pasākumiem Cesvaines novadā” 
1000 euro apmērā un noteikt, ka to 
piešķir un izlieto saskaņā ar Ces-
vaines novada domes nolikuma par 
līdzfinansējuma piešķiršanu kultū-
ras un sporta pasākumiem Cesvai-
nes novadā prasībām un Cesvaines 
novada domes lēmumu.

7. Paredzēt 129 490 euro izglītī-
bas iestāžu un daļējai interešu izglī-
tības programmu pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātajām iemaksām:

7.1. Cesvaines vidusskolai – 
13 837 euro apmērā;

7.2. Cesvaines pirmskolai „Brī-
numzeme” – 89 773 euro apmērā;

7.3. Cesvaines Mūzikas un māk-
slas skolai – 25 880 euro apmērā.

8. Domei nākamā mācību gada 
sākumā, pamatojoties uz izglītības 
iestāžu vadītāju sniegto informāci-
ju, ir tiesības mainīt 7. punktā no-
teikto finansējumu.

9. Noteikt, ka Cesvaines kultūras 
nama budžeta sadaļā „Subsīdijas 
un dotācijas” plānotais finansējums 
tiek izlietots pēc Cesvaines kultūras 
nama vadītājas ierosinājuma ar do-
mes lēmumu.

10. Pašvaldības iestāžu vadītāji 
piecu darba dienu laikā pēc pašval-
dības gada budžeta vai tā grozījumu 
pieņemšanas sagatavo un apstiprina 
iestādes plānoto izdevumu tāmi un 
iesniedz domes grāmatvedības un 
finanšu nodaļā.

11. Iestāžu vadītāji piešķirto lī-
dzekļu ietvaros nodrošina pašvaldī-
bas budžeta līdzekļu efektīvu un ra-
cionālu izlietojumu atbilstoši tāmēs 
plānotajam, lai nodrošinātu attiecī-
go funkciju izpildi.

V. Špats, domes priekšsēdētājs

2. pielikums 
pašvaldības domes noteikumiem Nr. 2

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 
2016. gadam, euro

3. pielikums
pašvaldības domes noteikumiem Nr. 2

Cesvaines novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2016. gadam, euro

 Atlikums 01.01.2016. Ieņēmumu plāns Izdevumu plāns

Vides aizsardzības fonds 1877 6000 7877
Autoceļu fonds 904 126 927 127 831
Zivju fonds 134 40 174
Speciālais budžets kopā 2915 132 967 135 882
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Cesvaines novada pašvaldības ceļu un ielu 
mērķdotāciju izlietošanas vidējā termiņa 

programma 2016.– 2018. gadam
 01.01.2016. 904   
 Plānotie ienākumi 126 927   
 Kopā 127 831 126 927 126 927
     

 Izdevumu veids 2016. gada 
plāns

2017. gada 
plāns

2018. gada 
plāns

1. Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 126 801 126 897 126 897
1.1. Autoceļu, ielu uzturēšana ziemā 21 000 28 000 28 000
1.2. Autoceļu, ielu uzturēšana vasarā 38 800 28 000 29 600

1.2.1. Ceļa klātnes planēšana un profilē-
šana, putekļu absorbents 18 000 18 000 18 000

1.2.2. Grants segumu atjaunošana 20 800 10 000 11 600
1.2. Tiltu uzturēšana 2500 5000 4500
1.2.1. Tiltu, caurteku remonts 2500 5000 4500

1.3. Gājēju celiņu, ielu uzturēšana (smil-
tis kaisīšanai) 5500 21 500 16 500

1.3.1. Smiltis kaisīšanai ziemā 1500 1500 1500
1.3.2. Celiņu seguma remonts 4000 20 000 15 000
1.4. Ielu apgaismojuma uzturēšana 21 000 19 000 18 700
1.4.1. Ielu apgaismošana 17 000 17 000 17 000

1.4.2. Apgaismojuma ierīču uzturēšana, 
remonts, būve 4000 2000 1700

1.5. Ceļa zīmju uzturēšana 570 570 570
     
1.5.2. Ceļa zīmes 570 570 570
1.6. Melno segumu uzturēšana 11 000 12 300 14 700
1.6.1. Bedrīšu remonts 11 000 9500 12 500

1.6.2. Kanalizācijas akas pārseguma re-
monts 0 2800 2200

1.7. Autoceļu kopšana 1800 3700 4200

1.7.1.
Krūmu izciršana autoceļa joslās, 
autopacēlāja izmantošana koku 
novākšanai

1800 2500 2000

1.7.2. Mehanizēta zāles pļaušana 0 1200 2200
1.8. Autoceļu apsekošana, mācības 53 54 54
1.8.1. Satiksmes vizuālā uzskaite 0 0 0
1.8.2. Semināri 53 54 54

1.9. Ceļu speciālista un strādājošo darba 
samaksa 6273 6273 6273

1.9.1. Darba samaksa  5076 5076 5076

1.9.2. Darba devēja valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātās iemaksas 1197 1197 1197

1.10. Ceļu  tehnikas uzturēšana 18 305 2500 3800
1.10.1. Materiāli  1000 2000
1.10.2. Degviela, eļļas 0 300 300

1.10.3. Tehnikas iegāde, apkope, remonts, apdrošināšana, tehn. skate 18 305 1200 1500

2. Pakalpojumi 30 30 30
2.1. Bankas pakalpojumi 30 30 30
3. Projekta izstrāde 1000   
3.1. Ielu apgaismojuma projekta izstrāde 1000   

Kopā       127 831       126 927       126 927 

Cesvaines novada pašvaldības 
2016. gada budžets atspoguļo paš-
valdības iespējas veikt tai ar likumu 
„Par pašvaldībām” uzliktos pienā-
kumus, un tas ir sastādīts saskaņā 
ar likuma „Par pašvaldības budže-
tiem” prasībām un saskaņā ar paš-
valdības nolikumu „Nolikums par 
pašvaldības gada budžeta sastādī-
šanu, apstiprināšanu un izpildi”. 
2016. gada budžets dod iespēju 
domei uzturēt pašvaldības pakļau-
tības institūcijas, tas dod iespēju 
pildīt funkcijas, daļu ieguldot arī 
attīstībā.

Cesvaines pašvaldība, plānojot 
2016. gada budžetu, rēķinās, ka 
darbu turpinās visas iepriekš iz-
veidotās pašvaldības institūcijas. 
Ir paredzēts, ka darbu turpinās arī 
2015. gadā izveidotais valsts un 
pašvaldības vienotais klientu ap-
kalpošanas centrs, kurā pašvaldības 
iedzīvotāji varēs pieteikt pakalpo-
jumus, saņemt konsultācijas par e-
pakalpojumiem un informāciju par 
septiņām valsts iestādēm.

2016. gadā ir paredzēts sākt vai-
rākus finansiāli lielus projektus, kas 
tiks realizēti saskaņā ar Cesvaines 
novada attīstības plānu:

• apstiprināta ir grants ceļu pro-
gramma, kuras kopējais iespējamais 
finansējums ir 511 000 euro, pašval-
dības daļa – 51 000 euro;

• ir iestrādes projektos par Cesvai-
nes pils jumta atjaunošanu un apkuri 
ar iespējamo pašvaldības finansēju-
mu 15 % no projekta izmaksām;

• uzņēmējdarbības atbalstam, kur 
reālie objekti varētu būt Pils iela un 
Brīvības ielas posms uz „Saulītēm” 
no Apbraucamā ceļa.

 Viena no galvenajām pašvaldības 
aktualitātēm – skolas sporta zāle, 
projekts, kuram pašlaik nav pie-
ejams Eiropas projektu līdzfinansē-
jums. Tomēr neatkarīgi no tā darbs, 
meklējot projekta realizācijas iespē-
jas, turpinās.

 Visiem iepriekšminētajiem pro-
jektiem ir paredzēti līdzekļi pro-
jektēšanai, bet iespējamajai būv-
niecībai tiks ņemti aizņēmumi vai 
izmantoti Eiropas līdzekļi pēc pro-
jektu apstiprināšanas.

 No pašvaldības budžeta ir pare-
dzēts arī pabeigt remontu domes 
bērnu un jauniešu centrā, kur šim 
mērķim ir paredzēti 21 447 euro.

Lai sastādītu 2016. gada budžetu, 
tika ņemts vērā fakts, ka valsts ir pa-
redzējusi, ka Cesvaines pašvaldība 
2016. gadā saņem 1 121 963 euro 
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 
447 399 euro no pašvaldību finan-
šu izlīdzināšanas fonda. Ieņēmumi 
no nekustamā īpašuma nodokļa ir 
plānoti 113 537 euro, ieņēmumi iz-
glītības funkcijas nodrošināšanai – 
120 000 euro,  nenodokļu ieņēmu-
mi – 8320 euro, bet pārējie budžeta 
iestāžu ieņēmumi – 131 370 euro.

Pēc līdzekļu veidiem mērķfinan-
sējums ir 689 228 euro, kur lielāko 
daļu veido finansējums izglītībai – 
639 807 euro, bet ir arī dotācija 
brīvpusdienām – 15 000 euro, Ei-
ropas Savienības fondu projektam 
„Algotie pagaidu sabiedriskie dar-
bi” – 12 337 euro, valsts un pašval-
dības vienotā klientu apkalpošanas 
centra izveidei – 6840 euro, asis-
tenta pakalpojumu nodrošināšanai 

sociālajā jomā – 9175 euro, kā arī 
elektrības pieslēguma izveidei vie-
nai dzīvesvietai – 3000 euro.

Pašvaldības budžeta ieņēmumu 
daļā ir norādīts naudas līdzekļu atli-
kums pamatbudžetā gada sākumā – 
180 571 euro, naudas atlikums spe-
ciālajā budžetā – 2915 euro, ziedoto 
līdzekļu atlikums – 9277 euro.

Kopumā pašvaldība 2016. gadu 
sagaidīja ar izpildītām iepriekšējā 
gada finansiālajām saistībām. Savu-
kārt fiziskās un juridiskās personas 
pašvaldībai gadu mijā bija parādā 
43 672 euro, no tā nekustamā īpašu-
ma nodoklis – 26 437 euro.

Budžetā visvairāk līdzekļu 
ir paredzēts izglītībai, kopumā 
1 546 558 euro. No minētās sum-
mas pirmsskolas izglītībai ir pare-
dzēti 235 766 euro, profesionālās 
ievirzes izglītībai (Mūzikas un 
mākslas skolai) – 102 099 euro. Pā-
rējā summa ir paredzēta pamata un 
vidējai izglītībai.

Kultūras vajadzībām (kultūras 
nams, bibliotēkas, pils uzturēšana, 
pašvaldības laikraksts „Cesvaines 
Ziņas”, bērnu un jauniešu centrs) 
ir paredzēti 363 829 euro, sociāla-
jai aizsardzība – 347 892 euro, vis-
pārējai pašvaldības lēmējvaras un 
izpildinstitūciju nodrošināšanai – 
209 213 euro, teritorijas un mājokļu 
apsaimniekošanai – 169 995 euro. 
Pašvaldības līdzfinansējums 
aģentūras „Cesvaines tūrisma 
centrs” darbības nodrošināšanai ir 
10 000 euro.

2016. gadā plānotā sociālo pabal-
stu summa ir 34 250 euro, ir palie-
linājušies plānotie maksājumi par 
bērniem, kas ir ievietoti audžuģime-
nēs. Lai atbalstītu trūcīgas personas 
ar bērniem un daudzbērnu ģimenes, 
pašvaldība ir paredzējusi brīvpus-
dienas trūcīgo ģimeņu bērniem un 
noteikusi 50 % atlaidi ēdināšanas 
maksai par pusdienām daudzbērnu 
ģimeņu bērniem vidusskolā, inter-
nātpamatskolā un pirmskolā.

2016. gadā, tāpat kā iepriekš, ir 
plānoti līdzekļi – 1000 euro, kas ir 
paredzēti kā līdzfinansējums kultū-
ras un sporta pasākumiem Cesvai-
nes novadā.

Savukārt neparedzētiem gadīju-
miem pašvaldības budžetā ir atvēlē-
ti 5000 euro.

Ir plānots SIA „Cesvaines komu-
nālie pakalpojumi” pamatkapitālā 
ieguldīt 11 000 euro, tādējādi at-
balstot ūdenssaimniecības kredīta 
atmaksu.

Finanšu līdzekļu sadalījums paš-
valdību institūcijām ir atspoguļots 
pašvaldības budžeta skaitļu tabulās. 
Kopsummā 2016. gada domes pa-
matbudžeta ieņēmumu daļas plāns 
ir 2 663 727 euro, bet izdevumu – 
2 655 771 euro.

Kredītprocentu atmaksai 
2016. gadā ir plānoti 11 171 euro, 
bet pamatsummas atmaksai – 
118 288 euro.

Sākot 2016. gadu, pašvaldībai 
ir divpadsmit aizņēmumu līgumi 
ar atlikušo kopīgo pamatsummu 
1 017 981 euro:

1) Cesvaines pils labā spārna at-
jaunošanai ar atlikušo pamatsummu 
97 695 euro;

2) skolas būvniecībai ar atlikušo 
pamatsummu 167 785 euro;

3) ūdenssaimniecības projek-
tam ar atlikušo pamatsummu 
61 889 euro;

4) Cesvaines vidusskolas veikto 
darbu apmaksai ar atlikušo pamat-
summu 327 446 euro;

5) tautas nama un bibliotēkas re-
novācijai ar atlikušo pamatsummu 
21 076 euro;

6) tautas nama ēkas rekonstruk-
cija, daļēji izbūvējot mansardu, ar 
atlikušo pamatsummu 97 916 euro;

7) KPFI projekta „Energoefek-
tivitātes paaugstināšana Cesvaines 
pašvaldības administratīvajā ēkā īs-
tenošanai” ar atlikušo pamatsummu 
119 393 euro;

8) pirmskolas ēkas apkures sistē-
mas vienkāršotā renovācija ar atli-
kušo pamatsummu 37 713 euro;

9) SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi” pamatkapitāla palie-
lināšana ar atlikušo pamatsummu 
15 872 euro;

10) internātpamatskolas ēkas 
energoefektivitātes paaugstinā-
šana ar atlikušo pamatsummu 
12 564 euro;

11) siltumtrases no Cesvaines in-
ternātpamatskolas katlumājas līdz 
centralizētajai siltumtrasei izbūve ar 
atlikušo pamatsummu 58 632 euro.

Pašvaldība projektu realizācijas 
nodrošināšanai ir sniegusi galvo-
jumus kapitālsabiedrību aizņēmu-
miem:

1) SIA „AP „Kaudzītes”” pro-
jekta „Atkritumu apglabāšanas po-
ligona „Kaudzītes” infrastruktūras 
attīstības 2. kārta”, neatmaksātā pa-
matsumma – 21 309 euro;

2) SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi” Kohēzijas fonda pro-
jekta „Ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu attīstība Cesvainē” īstenoša-
nai, neatmaksātā pamatsumma ir 
83 928 euro.

Speciālo budžetu veido vides aiz-
sardzības fonds, autoceļu fonds un 
zivju fonds.

Autoceļu fonda ieņēmumi ir lī-
dzīgi kā pagājušajā gadā, un tie 
2016. gadā ir 126 927 euro, un iz-
devumi – 127 831 euro. Līdztekus 
budžetam tiek apstiprināta ceļu un 
ielu fonda vidējā termiņa program-
ma, kas atspoguļo pašvaldības ceļu 
un ielu pārvaldīšanas un uzturēša-
nas darbu finansējumu trijiem ga-
diem. Līdzekļu daudzums ir pietie-
kams tikai ceļu un ielu uzturēšanai, 
nevis kapitāliem darbiem. Tomēr 
2016. gadā ir paredzēts turpināt re-
montēt Grašu–Kārzdabas ceļa pos-
mu gar Kārzdabas ezeru. Kvalitatī-
vākai ceļu un ielu uzturēšanas darbu 
veikšanai no ceļu fonda ir paredzēts 
iegādāties traktoru ar piekabi un 
lāpstu. Iespējamo darbu apjoms ir 
atkarīgs no finansējuma, ko vaja-
dzēs izlietot ceļu un ielu uzturēšanai 
ziemā.

Vides aizsardzības fonda līdzekļi 
ir salīdzinoši nelieli – 6000 euro ie-
ņēmumos un 7877 euro izdevumos, 
un tie plānoti pasākumiem saistībā 
ar vides aizsardzību.

Kopumā speciālajā budžetā ir 
plānoti 132 967 euro (t. sk. zivju 
fonds) ieņēmumi un 135 882 euro 
izdevumi.

2016. gada 5. februārī
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada pašvaldības 2016. gada budžeta 
paskaidrojuma raksts

Pasmaidīsim un pavingrosim
Laime ir šis mirklis, jo tas vien-

kārši ir. Par to domāju šodien, at-
griežoties no vingrošanas nodarbī-
bas kopā ar fizioterapeiti Kristīni. 
Mans nolūks, rakstot šo mazo raks-
tiņu, nav reklāma, tomēr domāju, ka 
ir vērts par to parunāt arī presē.

Mums, veciem cilvēkiem, likt 
dienai iemirdzēties ir liela māksla, 
bet šajās nodarbībās to izjūtu pārpā-
rēm. Dāmas, kuras tur piedalās, ir 
visas krietnos gados un katra atnāk 
ar savu auru, bet visjaukākais ir tas, 
ka tā ir pozitīva. Pa vidu pasprēgā 
kāda humora dzirkstele – neaizvai-
nojoša un smaidu izraisoša. Es ļoti 
priecājos par tām dāmām, kuras tur 
piedalās, jo vecumdienās interese 
par kaut ko paildzina mūsu nu jau 
trauslo dzīvības stīgu. Žēl, ka ne-
viens vīrietis šo iespēju neizmanto 
savā labā. Dzīvē jau tā mēdz būt, 
ka mēs ar pārāk lielu nožēlu raugā-
mies uz tām durvīm, kuras mums 
ir aizvērušās, bet bieži nepamanām 
tās, kuras ir atvērušās, un tās ir jā-
izmanto. Nav jau nekāds jaunums, 
ka cilvēkam visu mūžu ir jāmācās 
un jāatrod kāda nodarbe, kas izkrā-
so dzīvi, padara saulaināku skatu 
un arī nomierina. Viena no iespē-
jām ir arī vingrošana, pavisam it kā 

vienkārša, bet ļoti lietderīga. Par to 
mēs, visas grupas sievietes, sakām 
mīļu paldies fizioterapeitei Kris-
tīnei Čačkai, ierosinātājam Jurim 
Rozenbergam un Cesvaines novada 
domes priekšsēdētājam Vilnim Špa-
tam par atbalstu.

Pozitīva būtība cilvēkā ir mūsu 
pašu izvēle. Pozitīvo būtību cilvē-
kā nevar nopirkt, to var tikai radīt 
sevī – un tā arī palīdz dzīvot ilgi. Tas 
gan nenozīmē, ka tāpēc dzīvē nebūs 
pārbaudījumu un šķēršļu. Stiprāki ir 
tie ļaudis, kuri attīsta savu erudīciju 
un izkopj savu dvēseli radošumam. 
Ļoti dzejiski un skaisti to saka dzej-
niece Maija Laukmane:
„… un zeltains taurenis no 
    tavas plaukstas,
tik ilgi projām neaizlidot gribēs,
cik ilgi tu to vieglām rokām skarsi,
cik ilgi vieglu elpu uzrunāsi.
Tik ilgi, cik pats tu brīnums būsi, –
Tev acu plakstos zelta spāre sēdēs,
būs rasa vizoša, būs varavīksne 
      koša
un taurenis uz tavas plaukstas – 
      drošs.”

Saudzēsim un mīlēsim katrs savu 
taurenīti uz plaukstas!

Visiem labu veselību!
Ināra Muižniece
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IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Biedrības „Izglītībai un kultūrai 
Cesvainē” gada aktivitātes

Par iniciatīvu „Iespēju stipendija”

Dziesma nenosalst

Sportotprieks

Pieredzes 
apmaiņas 
brauciens 
Igaunijā

Kopš 2010. gada Cesvaines vi-
dusskolā darbojas biedrība „Izglī-
tībai un kultūrai Cesvainē”, kuras 
pamatmērķis ir atbalstīt Cesvaines 
vidusskolas skolēnus mācību un 
sabiedriskajā darbā. 2015. gadā 
biedrība skolēnu ēdināšanai izlieto-
ja 1372,50 euro, dažādu pasākumu 
atbalstīšanai, kancelejas preču iegā-
dei – 510,26 euro.

Pateicoties labiem draugiem no 
Kanādas, arī šajā mācību gadā ir sa-
ņemts ziedojums. Kā šo ziedojumu 
tērēsim, lems biedru sanāksmē. No 
ziedotās naudas tiks atbalstīts arī 
viens skolas absolvents, kas sekmīgi 
ir iestājies un mācās augstskolā. Šajā 
gadā palīdzība tiek sniegta Sanitai 
Matulei.

Šis pusgads Cesvaines vidus-
skolā ir spraigi sācies ar dažādām 
sporta aktivitātēm. Tās izvēlas 
un saskaņo skolēnu pašpārvaldes 
sporta sektors.

Florbola turnīrā starp 7.–12. klašu 
meitenēm uzvarēja 10. klases mei-
teņu komanda, 2. vieta – 9.a klases 
meitenēm, 3. vieta – 7. klases ko-
mandai un 4. vieta – 8.a klases mei-
tenēm. Diemžēl pārējo klašu meite-
ņu komandas nepiedalījās.

Dambretes turnīrā novadā 5.–
8. klašu meiteņu grupā uzvarēja Jo-
lanta Puzule (7. klase) un Vīgants 
Vasilišins (7. klase), 2. vieta – Ste-
fānijai Ikauniecei (5. klase CIP) un 
Jānim Mihņenokam (6. klase CIP), 
3. vieta – Laurai Rasiņai (6.a klase) 

Daudzi no mums, kas pēc vidus-
skolas absolvēšanas devās studēt 
uz citām pilsētām, labi atcerēsies, 
ar kādiem izaicinājumiem nācās sa-
skarties pirmajā studiju gadā. Neva-
rētu teikt, ka situācija pēdējo gadu 
laikā būtu ievērojami uzlabojusies. 
Drīzāk tā ir kļuvusi vēl sarežģītāka, 
jo par zaķi braukt nesanāks, bet uz-
turēšanās izmaksas ārpus mājām ir 
tikai pieaugušas. Tiek lēsts, ka papil-
du izdevumi ģimenei, kurā ir jaunais 
students, ir vismaz 100 eiro mēnesī. 
Tieši šādu atbalstu vēlamies dot, lai 
jaunietim savas patstāvīgās dzīves 
pirmajā posmā nebūtu uzreiz jā-
iejūdzas pārāk lielās parādsaistībās, 
nebūtu jādomā par piepelnīšanos un 
viņš varētu pilnvērtīgi koncentrēties 
mācībām. Mūsuprāt, pietiekami mo-
tivējošs atbalsts, lai pēdējā mācību 
pusgadā sekmīgākie pacīnītos par 
vismaz 7,5 ballu vidējo atzīmi. Tādā 
veidā būs iespējams panākt šīs ini-
ciatīvas galveno mērķi – paaugstināt 
Cesvaines vidusskolas konkurētspē-
ju, ja tiek vērtētas absolventu sek-
mes.

Ja savai skolai esam pateicīgi 
par ieguldījumu mūsu izglītībā, tad 
varbūt tagad varam tai sniegt savu 
palīdzību, ja pārējie skolēnu motivē-
šanas līdzekļi tik tiešām ir izsmelti? 
Galu galā daudzi no mums plāno 
skolā laist savas atvases vai to jau 
dara, bet skolas kvalitātes rādītājs ir 
sekmes. Protams, skolas mācībspēks 
ir lielā mērā atbildīgs par to, uz kuru 
skolu cesvainieši sūtīs savus bērnus, 
taču, līdzīgi kā mācībās, skolotājs 
viens nespēs panākt vajadzīgo rezul-
tātu, ja ģimene un sabiedrība neie-

saistīsies un būs vienaldzīga.
Šīs iniciatīvas autori ir kādreizējie 

klasesbiedri, taču atbalstu neatsa-
ka praktiski neviens uzrunātais, ja 
lietas būtību paskaidro pietiekami 
saprotami. Lai katru mēnesi savāk-
tu nepieciešamo summu, pietiks, ja 
20 atbalstītāju katru mēnesi ziedos 
5 eiro. Ja būs vairāk atbalstītāju, ne-
pieciešamā summa būs mazāka vai 
arī radīsies iespēja apbalvot arī citus 
sekmīgākos skolēnus, kā arī atbal-
stīt skolotājus, kuru audzēkņi būs 
sasnieguši kādus ievērojamus pa-
nākumus. Var piešķirt līdzekļus arī 
vasaras nometņu izmaksu segšanai 
un daudzām citām aktivitātēm, kas 
veicinātu skolēnu pilnveidošanos. 
Ikviens tiek aicināts pievienoties ar 
savām idejām vai atbalstu arī tad, ja 
cilvēks ir gatavs ziedot tikai vienu 
reizi atbilstīgi savām iespējām.

Līdzekļu vākšana notiek ar bied-
rības „Izglītībai un kultūrai Ces-
vainē” (reģ. Nr. 40008140248) 
palīdzību, veicot maksāju-
mu uz AS „Swedbank” kontu 
LV57 HABA 0551 0254 2880 2 ar 
maksājuma mērķi „Iespēju stipendi-
ja”. Ir iespējams konstantu summu 
regulāri maksāt ar internetbankas 
automātiskā maksājuma palīdzī-
bu vai samaksāt visu summu vienā 
reizē – kā nu kuram labāk un ērtāk. 
Biedrība atskaitīsies par visiem sa-
ņemtajiem ziedojumiem, minot zie-
dotāja iniciāļus un ziedoto summu.

Ja ir jautājumi vai vēlme iesaistī-
ties lēmumu pieņemšanā, var rakstīt 
e-pastu uz markevica.lasma@gmail.
com vai zvanīt uz numuru 22034268.

Ļoti ceram, ka šī stipendija kļūs 

par labu tradīciju, bet tas ir atkarīgs 
no ikviena, kas lasa šo ziņu.

IESPĒJU STIPENDIJA
NOLIKUMS
Domubiedru grupa,  kurā pārsva-

rā  ir  Cesvaines  vidusskolas  absol-
venti,  brīvprātīgi  nolemj  atbalstīt 
vienu vidusskolas absolventu studiju 
uzsākšanā,  piešķirot  pirmā  studi-
ju  gada  laikā  ikmēneša maksājumu 
100 EUR apmērā.

Mērķis. Motivēt Cesvaines vi-
dusskolas pēdējās klases skolēnus 
pabeigt mācību gadu ar iespējami la-
bām sekmēm, tādējādi palielinot Ces-
vaines vidusskolas konkurētspēju.

Līdzekļu piesaiste un izmaksa. 
Līdzekļu piesaistei tiek izmantots 
jau esošas organizācijas „IZGLĪTĪ-
BAI UN KULTŪRAI CESVAINĒ”, 
reģistrācijas Nr. 40008140248, konts 
LV57 HABA 0551 0254 2880 2, 
banka: AS „Swedbank” (SWIFT 
kods – HABALV22).

Veicot maksājumus, kā ziedoju-
ma mērķis ir jānorāda „IESPĒJU 
STIPENDIJA”. No iegūtajiem lī-
dzekļiem biedrība veic maksājumus 
atbilstīgi šā nolikuma prasībām un 
atskaitās ziedojumu maksātājiem 
par kārtējā mēnesī saņemtajiem un 
iztērētajiem līdzekļiem. Biedrība 
par katru izmaksāto summu samaksā 
valsts budžetā arī finansējuma saņē-
mēja ienākuma nodokli 23 % apmē-
rā (ja netiek nokārtots sabiedriskā 
labuma organizācijas statuss, bet 
vienojāmies, ka līdz vasaras beigām 
tāds tiks noformēts).

Maksājumu apjoms un termiņš. 
100 EUR maksājums tiks veikts ne 
vēlāk kā katra mēneša piektajā datu-

mā no septembra līdz jūnijam, mak-
sājumu kopējai summai veidojot 
1000 EUR.

Pieteikšanās noteikumi. Preten-
dentam līdz 15. maijam ir jāsagata-
vo un uz e-pastu markevica.lasma@
gmail.com jānosūta motivācijas vēs-
tule, kurā pretendents apraksta savu 
situāciju, attieksmi pret mācībām un 
iepazīstina ar nākotnes plāniem. Pre-
tendentam ir jāpaskaidro, kāpēc tieši 
viņam šāds finansiāls atbalsts būtu 
nepieciešams.

Atlases kritēriji
1. Vidējā atzīme pēdējā pusga-

dā (visos mācību priekšmetos) – 
7,5 balles.

2. Domubiedru grupas balsojuma 
rezultāti pēc pretendentu motivāci-
jas vēstuļu izvērtēšanas.

Iespēju stipendijas saņemšanas 
noteikumi. Iegūstot tiesības saņemt 
šo finansiālo atbalstu, absolvents no-
slēdz formālu biedrības sagatavotu 
līgumu, kurā norāda savu bankas 
kontu, kā arī uzņemas šādas saistī-
bas:

1) līdz 1. septembrim iesniegt 
biedrībai izziņu par uzņemšanu 
augstskolā;

2) pēc pirmās sesijas iesniegt 
biedrībai sekmju izrakstu;

3) nekavējoties ziņot biedrībai, ja 
rodas kādi citi šķēršļi studiju turpi-
nāšanai.

Ja studijas tiek pārtrauktas, bied-
rība patur tiesības maksājumus pār-
traukt un piešķirt finansējumu nāka-
majam kandidātam ar otro augstāko 
novērtējumu balsojumā.

Ēriks Eisaks, 
Cesvaines vidusskolas absolvents

Jau rudenī mūsu skolā radās ideja 
janvārī, kad Latvijas izcilākais kom-
ponists Raimonds Pauls svin savu 
skaisto dzimšanas dienu, sarīkot 
dziesmu dienu. Reizē ar šo pasāku-
mu aizsākām arī ciklu „Ceļā uz Lat-
vijas 100”, kas būs veltīts izciliem 
latviešiem. Par pirmo izvēlējāmies 
R. Paulu.

Uzdevums bija katrai klasei sa-
meklēt kādu dziesmu, kas uzrunāja 
viņus pašus, un pasākumā šo dzies-
mu izpildīt. Kā vienmēr, gatavošanās 
posms bija saspringts un stresains, jo 
mācību stundas kavēt nedrīkst, pēc 
stundām bērniem bija citas nodar-
bības, lielajā aulā mēģināt tika maz. 

Taču gandarījums pasākuma dienā 
bija liels. Kaut vai tāpēc, ka gan-
drīz visas klases bija sagatavojušas 
priekšnesumu un, kad ir jākāpj uz 
skatuves, mūsu bērni prot savākties.

Koncerta laikā bērni tika nedaudz 
iepazīstināti ar R. Paula biogrāfiju, 
ar tiem faktiem, kas būtu vērtīgi arī 
mūsu bērnu vispusīgai attīstībai, pa-
cietību un neatlaidību, kas R. Paulu 
ir aizvedušas līdz mērķim. Skolēni 
ne tikai klausījās, bet arī varēja ie-
skatīties komponista biogrāfijas fak-
tu bildēs.

Pusotru stundu garais koncerts 
bija gan ausij baudāms, gan sirdij 
tuvs. Neapmierināti varēja būt tikai 

tie, kas koncertā bija tikai vērotā-
ju lomā (to bija ļoti maz). Daudzas 
dziesmas klausoties gribējās dziedāt 
līdzi, un, kā skolotāja Lilija Kanavi-
ņa teica, „kad es ieraudzīju, ka zālē 
daudzi dzied līdz „Mēmajai dzies-
mai”, tad kamols saskrēja kaklā”.

Koncerts tika veidots tā, lai varē-
tu izceļot visu R. Paula dzīves ceļu, 
jo senākā no dziesmām, ko izpildīja 
10. klase, koncertā bija „Mežrozīte”. 
Un cik skaisti, ja zēni savām meite-
nēm un skolotājai dziesmas laikā pa-
sniedz sarkanu rozi… Tika izdziedā-
tas dziesmas no teātra izrādēm „Vella 
kalpi”, „Nāc pie puikām”, „Dāvana 
vientuļai sievietei”. Sākumskolas 

skolēni, savukārt, izdziedāja dažādos 
gados „Dzeguzītei” radītās dziesmas. 
Atklājām tādus talantus!

Skaidrs ir viens – šis nav pēdējais 
pasākums, kas ir veltīts kādam sla-
venam cilvēkam. Arī Cesvainē ir, 
ar ko lepoties. Bet tas jau nākamajā 
pasākumā.

Vēl liels paldies Martai Tipainei, 
kas neatteicās vadīt pasākumu! Pal-
dies visām klašu audzinātājām, sko-
lotājiem Aināram Melbārdim, Antrai 
Āboltiņai, Jānim Šķēlem par palīdzē-
šanu, sagatavojot priekšnesumus!

Sarma Kurme,
direktora vietniece ārpusklases 

darbā

un Markusam Pakalniņam (7. klase 
CIP); 9.–12. klašu grupā 1. vieta – 
Edijam Apsītim (9.a klase) un Lud-
milai Ziničai (10. klase).

Projektu nedēļas laikā 9.a klases 
zēni R. Baltiņš un R. Ozoliņš izstrā-
dāja scenāriju sporta stafešu dienai 
sākumskolā un to novadīja 17. feb-
ruārī. 1.–2. klašu grupā veiklākie iz-
rādījās 2.b klases skolēni, aiz sevis 
atstājot 2.a klases komandu. 3. vietu 
izcīnīja internātskolas apvienotā 1.–
2. klases komanda. 3.–4. klašu grupā 
1. vieta – 4. klasei, 2. vieta – 3.a kla-
sei, 3. vieta – 3.b klasei.

Vēl šajā mēnesī ir plānots tautas 
bumbas turnīrs 5.–6. klasēm un strīt-
bols 8.–12. klases zēniem.

Sarma Kurme

15. janvārī trīs Cesvaines jau-
nieši – Krista Ruicēna, Alīna 
Lapa un Andis Dreika – par aktīvu 
darbību bērnu un jauniešu centrā 
saņēma iespēju braukt pieredzes 
apmaiņas braucienā uz Igauni-
ju, Merjamā. Jaunieši apmeklēja 
Merjamā nesen pabeigto jauniešu 
centru, bibliotēku, kultūras namu 
un ciemojās pie Merjamā ģimnā-
zijas skolēniem. Jaunieši piedalī-
jās kopīgā sanāksmē kopā ar Ces-
vaines vidusskolas direktoru Di-
dzi Bauni un skolotājām, lai kopā 
ar Merjamā ģimnāzijas direktoru 
un skolotājām apspriestu sadarbī-
bu un kopīgu darbību, iesniedzot 
projektu „Erasmus+”.

Cesvaines 
jaunieši 

ciemojas Nīcā
Jau piekto gadu Nīcā notiek jau-

niešu diena, uz kuru šogad brauca 
arī Cesvaines jaunieši. Šā gada 
tēma bija sports. Apstiprinot savu 
dalību, katrai jauniešu organizāci-
jai bija jāizlozē sava sporta tēma 
un valsts, kura būs jāprezentē 
Nīcā. Cesvaines jaunieši izlozēja 
Vāciju un sinhrono peldēšanu. 

30. janvārī agri no rīta cēlāmies 
un sešas stundas braucām uz Nīcu. 
Uz šo pasākumu bija ieradušās 
pavisam 17 jauniešu organizā-
cijas. Pēc priekšnesumu prezen-
tēšanas mūs sagaidīja nākamais 
uzdevums – viktorīna par sportu. 
Prieks, ka mūsu jaunieši ir zinoši 
sportā un šie jautājumi nesagādāja 
problēmas. 

Pēc viktorīnas visi devāmies 
uz savām izvēlētajām darba gru-
pām – kur nu kurais. Bija iespēja 
tikties ar Mareku Zuntneru – viss 
par futbolu, Uvi Helmani – viss 
par basketbolu, Mārtiņu Sesku – 
viss par autosportu, Lauri Frei-
bergu – viss par motosportu, kā 
arī bija iespēja doties uz kopīgu 
treniņu kopā ar „Ghetto Games” 
dibinātāju Raimondu Elbakjanu. 
Pēc kārtīga treniņa Raimonds El-
bakjans iepazīstināja klātesošos ar 
sevi, pastāstīja par savu dzīvi un 
iedvesmoja jauniešus. Citēju viņu: 
„Tikai neatlaidība un smags darbs 
mūs atšķir no tiem, kas patiesi vē-
lamies būt.” 

Pēc piepildītās dienas sekoja 
apbalvošana. Ilgi gaidot, kad tiks 
nosaukts Cesvaines vārds, sapra-
tām, ka esam tikuši pirmajā trij-
niekā. Negaidot arī pienāca 1. vie-
tas laiks, kurā paziņoja, ka Cesvai-
nes jaunieši ir ieguvuši 1. vietu, 
galvenajā balvā saņemot dāvanu 
karti izbraucienam ar atpūtas liel-
laivu „Bartinera” Bārtas upē. Nīcā 
mums patika, un būs iespēja tur 
drīz atgriezties. 

Paldies Cesvaines novada do-
mei par atbalstu un paldies šofe-
rītim Aleksandram Trofimovam! 

Lāsma Markevica, 
Cesvaines novada domes BJC 

vadītāja

Prieks ir arī par to, ka Cesvaines 
vidusskolas bijušo absolventu do-
mubiedru grupa ar Ēriku Eisaku 
priekšgalā ir iesaistījusies nākamo 
studentu atbalstīšanā. Līdz 15. mai-
jam 12. klases skolēniem ir jāuzraks-
ta motivācijas vēstule un jācenšas 
mācīties tā, lai galavērtējums būtu 
ne zemāks par 7,5 ballēm.

Taču biedrībai vēl ir daudz plānu un 
sapņu – par vasaras nometnes orga-
nizēšanu, par skolas stipendijas pie-
šķiršanu labākajiem skolēniem, tāpēc 
aicinām arī vecākus, kuru ģimenes ie-
nākumi ļauj dalīties, ziedot biedrības 
darbības aktivizēšanai un skolēnu at-
balstīšanai – ne tikai stipendijām, bet 
arī pasākumu organizēšanai.

Sarma Kurme
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Gidu kursi – iespēja Cesvaines jauniešiem

Cesvaines 
novada kauss 

šautriņu 
mešanā tautas 

mērķī

Cesvaines karatistu panākumi

BJC aktivitātes 2015. gadā

Ēnu diena

Vecāku nedēļa 
Cesvaines 
vidusskolā

Šajā pusgadā vecāku nedēļa tiek 
plānota laikā no 29. februāra līdz 
4. martam.

3. martā plkst. 18.00 būs tieš-
saistes videolekcija, kurā Latvijā 
cienītais, interesantais psihologs 
un publicists, Latvijas un Dānijas 
augstskolu lektors Kaspars Bikše 
stāstīs par to, kā runāt ar saviem 
bērniem par dzīvi un skolu. Vecāki 
varēs uzdot jautājumus un viņš at-
bildēs. Kaspars Bikše jau ir ciemo-
jies klātienē pie vidusskolas sko-
lēniem un skolotājiem. Visiem ļoti 
patika.

Atvērto durvju diena – 1. un 
4. martā, kad vecāki varēs apmek-
lēt mācību stundas. Priecāsimies par 
ikvienu piedāvājumu vadīt stundas 
(iepriekš sazinoties ar klases audzi-
nātāju vai priekšmetu skolotāju).

Pašvaldības aģentūra „Cesvai-
nes tūrisma centrs” aicina Ces-
vaines novada jauniešus (īpaši vi-
dusskolas vecāko klašu skolēnus) 
pieteikties gidu kursiem.

Uz kursiem ir aicināti visi intere-
senti, kuri labprāt padziļinātu zinā-
šanas par Cesvaines novada, Cesvai-
nes pils un muižas kompleksa vēs-
turi. Gidu kursi dos lielisku iespēju 
uzlabot komunikācijas un prezen-
tācijas prasmes, praksē nostiprināt 
svešvalodu zināšanas un apgūt gidu 

No 25. janvāra līdz 30. janvārim 
Cesvaines sporta hallē notika šaut-
riņu mešanas turnīrs, metot šaut-
riņas tautas mērķī. Atsevišķi tika 
vērtēti: bērni – zēnu un meiteņu ve-
cuma grupā līdz 15 gadiem; vīrieši, 
sievietes – vecuma grupā, sākot ar 
16 gadiem.

Sīvākā konkurence finālā izvērtās 
vīriešu grupā, kur precīzu trāpījumu 
mērķī apgrūtināja mešana ar kreiso 
roku.

Kopvērtējumā:
meiteņu konkurencē – 3. vie-

ta Lienei Bērziņai, 2. vieta Egijai 
Graudužei, 1. vieta Sindijai Rapšai;

dāmu konkurencē – 3. vieta Lās-
mai Markevicai, 2. vieta Janai Med-
niecei, 1. vieta Ingai Bekasovai;

zēnu konkurencē – 3. vieta Mar-
kusam Isačenko, 2. vieta Markam 
Ļavam, 1. vieta Bruno Kalējam;

vīru konkurencē – 3. vieta Raivim 
Kecko, 2. vieta Ingum Melgailim, 
1. vieta Dzintaram Tonnim.

Veiksmīgā turnīra norisē paldies 
tiesnesim Zigmāram Gulbim un da-
lībniekiem!

Ilvija Trupavniece,
autores foto

No 5. līdz 7. februārim Kiprā 
notika 43. Eiropas karatē čempio-
nāts kadetiem, junioriem un U-21 
sportistiem. Čempionātā piedalījās 
970 sportistu no 48 valstīm. Lat-
vijas Karatē federāciju pārstāvēja 
16 sportistu, kuru vidū divi sportis-
ti no Cesvaines – Kristīne Vīča un 
Henrijs Skujiņš.

Abi startēja 6. februārī. K. Vīča 
startēja kategorijā „Junior kumite 
famale (+59 kg)”. Pirmā cīņa bija ar 
grieķieti Grapsu Irini. Šo cīņu Kristīne 
uzvarēja ar tiesnešu vērtējumu 5 : 0. 
Otrā cīņa bija pret turcieti Eltemuru 

Edu. Šajā cīņā nācās zaudēt. Turciete 
šajās sacensībās ieguva 3. vietu. Hen-
rijs startēja kategorijā „Junior kumite 
male (līdz 68 kg)”, pirmo apli izejot 
bez cīņas. Otrajā cīņā uzvarēja poli 
Lukašu Bartozevski ar rezultātu 3 : 1, 
bet nākamajā cīņā zaudēja slovākam 
Hacko Martinam. Slovāks šajās sa-
censībās palika 5. vietā.

16. janvārī Tallinā, Igaunijā, noti-
ka vienas no lielākajām starptautis-
kajām sacensībām Baltijā ,,Estonian 
Open’’, kurās piedalījās sportisti no 
Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Japā-
nas, Somijas, Zviedrijas un Krievi-

10. februārī visā Latvijā notika 
akcija „Ēnu diena”. Arī Cesvaines 
novada pašvaldībā bija ieradušies 
skolēni, lai pavadītu daudzveidī-
gu, radošu un interesantu darba 

Atskatoties uz 2015. gadu darbā ar 
bērniem un jauniešiem, ir paveikts 
un sasniegts viss, ko vēlējāmies. 
Apkopojot 2015. gada apmeklētāju 
skaitu, var secināt, ka apmeklētāju 
skaits joprojām pieaug, kas liecina, 
ka bērnu un jauniešu interese nezūd, 
viņi vēlas iesaistīties sava novada 
veidošanā un popularizēšanā.

2015. gada janvārī un februārī ie-
saistījāmies projekta „TU.ESI.LV” 
pasākumā „Saldējums ar lielajiem”, 
kura laikā tikās Cesvaines novada 
domes deputāti un Cesvaines šābrī-

ža 6.a klases skolēni. Organizējām 
pasākumus „Meteņi” un „Zemes 
stunda”. Ar bērniem un jauniešiem 
devāmies pārgājienā uz Kraukļiem 
VUGD Cesvaines nodaļu un iekš-
telpu BMX telpām. Trīs Cesvaines 
jaunieši apmeklēja apmācības „Jau-
nietis jaunietim”. Tuvojoties vasarai, 
tika organizētas divas informatīvas 
tikšanās ar Cesvaines vidusskolas 
absolventiem, kuri jauniešiem snie-
dza informāciju par veselīgu un ak-
tīvu dzīvesveidu un to, kā pasargāt 
sevi vasaras traumu gadījumos. Va-

sarai iesākoties, jaunieši iesaistījās 
senioru sporta spēlēs, kur darbojās 
kā sporta spēļu tiesneši, kā arī orga-
nizēja senioriem radošās darbnīcas 
un radīja fotostūrīti.

Bērni un jaunieši devās ekskursijā 
uz „LIDO” uztura skolu, kur ieguva 
jaunas zināšanas par veselīgu uztu-
ru. Vasarai noslēdzoties, organizē-
jām pasākumu – jauniešu intelek-
tuālā fotoorientēšanās un brīvdabas 
nakts kino.

Oktobrī, labo darbu nedēļā, brau-
cām ciemos uz Grašu bērnunamu, 
kur organizējām bērniem spēļu va-
karu.

Sadarbībā ar Grašu bērnunamu 
jauniešiem bija iespējams trīs nedēļu 
garumā uzlabot savas angļu valodas 
prasmes, jo bērnu un jauniešu cen-
trā (BJC) ciemojās trīs zviedru jau-
nietes.

Lai veicinātu paaudžu sadarbību, 
sadarbojāmies ar sociālās aprūpes 
nodaļu, rudens skolēnu brīvdienās 
gatavojām kopā ar tās iemītniekiem. 
Lāčplēša dienā spēlējām galda spēli 
„Latvija” un Ziemassvētkos devā-

mies ciemos ar pašu gatavotām dā-
vaniņām.

Lai veicinātu jauniešu radošu pie-
eju darbam, tika organizētas radošās 
darbnīcas.

No 2015. gada sākuma līdz oktob-
ra beigām BJC vadītāja piedalījās 
jaunatnes lietu speciālistu apmācībā, 
tās beigās saņemot apliecību.

Decembra beigās trīs jauniešiem – 
Kristai Ruicēnai, Alīnai Lapai un 
Andim Dreikam – tika pasniegtas 
pateicības par aktīvu darbu BJC 
darbā. Kā pateicība viņiem tika dota 
iespēja 15. janvārī doties pieredzes 
apmaiņas braucienā uz Igaunijas pil-
sētu Merjamā.

Liels paldies visiem jauniešiem, 
kuri apmeklē BJC un iesaistās tā 
aktivitātēs! Paldies par atbalstu Ces-
vaines novada domei, Cesvaines vi-
dusskolai, sociālās aprūpes nodaļai 
un sociālajam dienestam, kultūras 
namam un Mārim Raudam!

Lāsma Markevica,
Cesvaines novada domes BJC 

vadītāja,
Edmunda Mitenieka foto

1. vieta Dzintaram Tonnim, 
2. vieta Ingum Melgailim, 

3. vieta Raivim Kecko

dienu un iepazītu darba nianses 
kopā ar Cesvaines novada pašval-
dības izpilddirektoru Uģi Fjodo-
rovu un „Cesvaines Ziņu” redak-
tori Egitu Kalniņu.

Ēnas šajā dienā bija arī Cesvaines 
bibliotēkā, bērnudārzā, aptiekā un 
citos uzņēmumos Cesvainē. Laika 
iespējas ēnojot bija kā nu kurā uz-
ņēmumā, tāpēc skolēni laiku izman-
toja, uzdodot dažnedažādus jautāju-
mus par savu izvēlēto profesiju to 
pārstāvjiem, kas laipni uzņēma ma-
zās un lielās ēnas savās darbavietās 
un ar prieku iepazīstināja skolēnus 
ar profesiju.

Jautāta par ēnu dienas ideju, 
BENU aptiekas farmaceita asisten-
te Lāsma Druva stāsta: „Manuprāt, 
ideja ir laba. Jauniešiem ir iespēja 
apskatīt ikdienas realitāti savā iz-
vēlētajā profesijā. Redzēt gan labo, 
gan slikto, kas saistās ar šo profesiju. 
Turklāt tā ir lieliska izdevība uzdot 
jautājumus par studiju procesu, par 
studiju iespējām, darba iespējām (ko 
meitenes arī aktīvi izmantoja). Var 
saprast, kuriem mācību priekšme-

Madonas Valsts ģimnāzijas skolniece Tīna Kristiāna Vāciete 
(no kreisās), Cesvaines vidusskolas skolnieces Jolanta Puzule,

 Krista Ruicēna un farmaceita asistente Lāsma Druva

Kristīne Vīča pirmajā rindā 
pirmā no labās puses, aiz viņas – 

Henrijs Skujiņš

jas. Arī četri sportisti no Cesvaines – 
Vīgants Vasilišins, Mārcis Matīss, 
Henrijs Skujiņš un Kristīne Vīča – 
piedalījās šajās sacensībās, iegūstot 
godalgotas vietas.

1. vietu kategorijā U-18 (+59) ie-
guva Kristīne Vīča, 3. vietu – Mār-
cis Matīss kategorijā U-16 (–52) un 
Vīgants Vasilišins kategorijā U-14 
(–40). Slavējami sevi parādīja arī 
Henrijs Skujiņš.

Lai mērķtiecība un veiksme mūsu 
sportistiem arī turpmāk!

Egita Kalniņa,
foto no Kristīnes Vīčas arhīva

darba pieredzi, runas kultūru, sevis 
pasniegšanu publikas priekšā, im-
provizācijas mākslu, stāsta pasnieg-
šanas prasmi.

Nodarbības vadīs p/a „Cesvai-
nes tūrisma centrs” direktore Diāna 
Glaudāne, Cesvaines muzeja spe-
ciāliste Daiga Matroze, Madonas 
jauniešu iniciatīvu centra „Kubs” 
improvizācijas teātra pasniedzēja 
Inese Zīle. Kursi noslēgsies ar ek-
sāmenu – ekskursiju Cesvaines pilī 
vai vēsturiskajā muižas kompleksā; 

to sekmīgi nokārtojot, labākajiem 
tiks piedāvāta iespēja vasaras sezo-
nā darboties par gidu p/a „Cesvaines 
tūrisma centrs”.

Prasības pretendentiem:
• vecums – 16–20 gadu;
• labas svešvalodu zināšanas (an-

gļu, krievu);
• teicamas komunikācijas pras-

mes;
• vēlme pilnveidot sevi un apgūt 

jaunas zināšanas par Cesvaines no-
vada vēsturi.

Iepriekšēja pieteikšanās un sīkā-
ka informācija par kursiem: Diāna 
Glaudāne, turisma.info@cesvaine.
lv vai pa tālruni – 26172637 (zvanīt 
darba laikā). Piesakoties ir jānorāda 
vārds, uzvārds, vecums, telefona nu-
murs, izglītības iestāde, kurā mācās, 
klase.

Interesenti laipni gaidīti uz pir-
mo nodarbību pirmdien, 29. febru-
ārī, plkst. 15.00 Cesvaines pilī (Pils 
iela 1).

tiem ir jāvelta pastiprināta uzmanība 
jau pamatskolā, pēc tam vidusskolā, 
lai varētu atvieglot studiju proce-
su. Bija patīkami, ka mums bija tik 
daudz ēnu, tas nozīmē, ka par šo pro-
fesiju ir interese.”

Skolēni šogad bija salīdzinoši ak-
tīvi – un gandrīz visās darbavietās 
bija pa ēnai. Gandrīz visiem skolē-
niem bija interese par kādu profesi-
ju, ar kuru viņi vēlētos nodarboties 
un kurai veltīt pastiprinātu uzmanī-
bu nākotnē. Bet lielai daļai nebija 
skaidrs, kā viņu sapņu profesija ik-
dienā izskatās. Tāpēc ēnu diena ir 
pamācoša un interesanta – skolēns 
var sākt saprast, kā tālāk pilnveido-
ties un kuru ceļu nākotnē izvēlēties.

Margrieta Anna Apfelberga,
Cesvaines vidusskolas 6. klases 
skolniece, avīzes redaktores ēna,

autores foto
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Miruši

Afiša Laulāti
* Kopš 9. februāra
Cesvaines novada Kraukļu bibliotēkas 
sarīkojumu zālē sadarbībā ar Lubānas 
novada tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centru ir apskatāma
BROŅISLAVAS MARTUŽEVAS 
(08.04.1924.–13.02.2012.)
90 gadu jubilejai veltīta izstāde, kas 
tapusi 2014. gadā „… cik neiznīcīgs 
baltums tavs un dzīlēm piederība”

* No 18. februāra līdz 20. aprīlim
Cesvaines novada domes zālē ir ska-
tāma Annas Dargevicas, Jāņa Dziļuma 
un Edmunda Mitenieka fotoizstāde.
Tikšanās ar autoriem – 1. martā 
plkst. 16.00

* 26. februārī plkst. 20.00
Cesvaines kultūras namā (vai vidus-
skolas aulā) Cesvaines pašvaldības 
iestāžu un uzņēmēju atpūtas vakars
„Paver sirdi pavasarim”
Jūsu priekam – neliels pašmāju paš-
darbnieku koncertiņš. 
Omulībai – vakara vadītāji Ineta 
Vanaga, Modris Kokins, grupa „Kom-
promiss” no Valmieras un pašu sarū-
pēts groziņš.
Dalības maksa – 3 eiro.
Pieteikties līdz 24. februārim.
Tālr. informācijai – 29424739 (Valda)

* 10. martā plkst. 19.00
Cesvaines vidusskolas aulā
Latvijas Jaunatnes teātris ar Jura 
Kulakova muzikālo izrādi visai ģime-
nei „MAZAIS PRINCIS” pēc Antuā-
na de Sent-Ekziperī stāsta motīviem.
Ieejas maksa: 5 un 6 eiro. Biļešu 
iepriekšpārdošana Cesvaines kultū-
ras namā darbdienās no plkst. 10.00 
līdz 15.00

* 12. martā plkst. 15.00
Cesvaines vidusskolas aulā deju gru-
pas „Kamenes” 15 gadu jubilejas 
pasākums.
Pasākumu kuplina sadraudzības ko-
lektīvi – 8 dāmu deju grupas, Sarkaņu 
pagasta jauktais vokālais ansamblis 
„Rondo”, vīru vokālais ansamblis 
„Kalsnava”, lubānieši Guntis Dzilna 
un Juris Mora.
Ieeja – bez maksas

*16. martā plkst. 12.00
Cesvaines kultūras namā
fi lmu studija „Animācijas brigāde” 
piedāvā kinoprogrammu 
„CEĻOJUMS”.
Pasākums būs saistošs gan lieliem, 
gan maziem. Tā laikā varēs iepazīt 
stundu garu animācijas fi lmu pro-
grammu, kā arī ieklausīties māksli-
nieku stāstījumā par to, kā top lelles, 
apskatīt tās un uzzināt, kā tiek fi lmētas 
animācijas fi lmiņas.
Ieeja – bez maksas

* 21. martā plkst. 16.00
Cesvaines bibliotēkā
tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli

* 2. aprīlī
Cesvaines vidusskolas aulā jauniešu 
vokāli instrumentālo ansambļu saiets
„BURZIŅŠ CESVAINĒ 2016”

Artūrs Ceļmillers un 
Signe Matisāne februārī

Ritvars Kalnkambers un 
Līga Gūte februārī

Laiks saimnieko manā dārzā 
bezbēdīgs –
sēj, ravē, stāda,
ej sazin, kas dīgs…
Laikam vienalga,
viņš vienīgais visu drīkst,
bet mana daļa –
tvert mirkļus un piepildīt, lai 
           mirdz…
                        Sarma Upesleja

Sirsnīgi sveicam visus
februārī dzimušos un īpaši

80 gados
EVALDU MEISTERU,

91 gadā
AUSMU KANGERI!

Cesvaines novada pašvaldība

Tas ir laiks, kad tavu gadu pūrā
Atkal viens kā dzintarlāse krīt,
Kad par visiem aizgājušiem 
    domā,
Ko nācies dienu vainagā tev vīt.

Mīļi sveicam
Mārīti Kubiļusi un 

Rudīti Leieri
skaistajās dzīves jubilejās!
Lai gadi nāk viegliem soļiem,
sniedzot enerģiju un veiksmi 

katrai dienai!

Pirmskolas „Brīnumzeme” 
kolektīvs

Dzimtsarakstu nodaļas 
informācija

Arnis Adamovičs 1961–2016
Marta Ozoliņa 1927–2016
Ķinderu kapu pārzines 

informācija
Gaida Epalte 1939–2016

Ingus Koscinkevičs 
1986–2016

Jānis Mednis 1926–2016
Cesvaines kapu pārziņa 

informācija
Jānis Markēvics 1925–2016

Latviešu rakstniekam Jurim 
Zvirgzdiņam aprit 75 dzīves gadi. 
Viņš ir sarakstījis lugas, miniatū-
ras, stāstus un esejas. Rakstnieka 
darbi ir tulkoti krievu, angļu, itā-
liešu, lietuviešu u. c. valodās. Kopš 
80. gadiem Juris Zvirgzdiņš raksta 
bērniem. Cesvaines bibliotēkā aiz-
raujošo stāstu autors kopā ar savu 
palīgu Tobiasu viesosies pavasarī. 
Bet jau tagad bērnu literatūras no-
daļā ir izveidota izstāde, kas stāsta 
par rakstnieka dzīvi un populārāka-
jām grāmatām. Līga Čevere februāra 
vidū bija aicinājusi 1.–4. klašu au-
dzēkņus uz radošo pēcpusdienu, lai 
iepazītu tuvāk Jura Zvirgzdiņa dar-
bus un uzzinātu, ja nu gadījumā kāds 
to vēl nezina, kas ir lācis Tobiass.

Kopā ar Līgu bērni meklēja kartē 
pilsētas un valstis, kuras bija apce-
ļojis Tobiass grāmatā „No Rīgas līdz 

Rīgai”, ceļojot apkārt Baltijas jūrai 
caur dažādām valstīm, tika satikti 
arī daudzi bērniem iemīļotu grāma-
tu varoņi – Mumini, Pepija Garze-
ķe, Čeburaška, Ezītis miglā, Lote, 
Ziemassvētku vecītis un citi. Bet, lai 
labāk saprastu, kā tad tas ir, ka rakst-
niekam vienmēr ir līdzi viņa palīgs 
Tobiass, katram bērnam tika dota ie-
spēja izgatavot pašam savu lāci.

Juris Zvirgzdiņš par Tobiasa bio-
grāfi jas pirmsākumiem ir teicis: „Ne 
es, ne arī pats Tobiass nezina, no 
kurienes un kāpēc cēlies tas vārds. 
Tobiass – un punkts, vairāk nekā cita 
nevajag. Es taču arī nezinu, kāpēc 
mans vārds ir tieši Juris.”

Bērni jau tagad sāk gaidīt Tobiasu 
un Juri Zvirgzdiņu ciemos pie mums 
Cesvainē, varbūt arī kāds pieaugu-
šais jau gaida…

Egita Kalniņa

Jurim Zvirgzdiņam – 75

1. aprīlī Cesvainē
(Augusta Saulieša ielā 9)

mobilās veselības aprūpes 
brigāde ar speciālisti em – 

• bērnu acu ārsts,
• bērnu neirologs 

Iepriekš piesakoti es Cesvaines 
sociālajā dienestā pie 

Ilvijas Trupavnieces, zvanot – 
64852032 vai 29365023 

Izsūtīti NĪN maksāšanas paziņojumi 
2016. gadam

Pašvaldības nekustamā īpašu-
ma nodokļa (NĪN) maksātājiem 
ir izsūtījušas maksāšanas pazi-
ņojumus par aprēķināto NĪN 
2016. gadam. Nodokli par zemi 
un mājokli aprēķina uz gadu, 
un tas tiek sadalīts četros mak-
sājumos: šogad noteiktie NĪN 
maksāšanas termiņi ir 31. marts, 
16. maijs, 15. augusts un 15. no-
vembris. Maksājumu var veikt gan 
pa daļām norādītajos termiņos, gan 
arī avansa veidā – līdz pirmajam 
maksājuma termiņam 31. martam 
samaksājot visu summu.

Savukārt, ja samaksas termiņš 
ir nokavēts, tad atbilstīgi likumam 
par termiņa kavējumu maksātājam 
tiek aprēķināta nokavējuma nau-
da – 0,05 % no laikā nenomaksātā 
pamatparāda par katru nokavēto 
dienu.

Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, 
lauksaimniekiem pozitīvi ieguvumi

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
informē, ka turpmāk pieteikties 
platību maksājumiem varēs ti-
kai elektroniski, izmantojot LAD 
elektroniskās pieteikšanās sistē-
mu (EPS).

Piesakoties platību maksāju-
miem elektroniski, lauksaimnie-
kiem ir vairāki būtiski pozitīvi 
ieguvumi. Palielināsies to lauk-
saimnieku skaits, kas platību mak-
sājumus saņems jau oktobrī. EPS 
kļūdas ir iespējams novērst jau 
pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas, 
savukārt, ļauj izvairīties no sankci-
jām. LAD ir digitalizējis visus ie-
priekšējā gada pieteikumus, tāpēc 
klientiem, kas lietos EPS pirmo 
reizi, arī ir iespēja kopēt iepriek-
šējā gada pieteikumus. Sistēma 
sniegs brīdinājumus arī gadījumos, 
ja klients aizmirsīs pieteikties kā-
dam no atbalsta veidiem, kuru būs 
saņēmis iepriekšējos gados, kā arī 
neļaus pieteikt neatbilstošas platī-
bas.

Pieteikties platību maksāju-
miem, iesniedzot vienoto iesnie-
gumu, varēs no šā gada 11. aprīļa 
līdz 22. maijam. Lai sniegtu visu 
nepieciešamo atbalstu lauksaim-

niekiem, LAD šā gada martā or-
ganizēs informatīvus seminārus 
vismaz 26 atšķirīgos administratī-
vo teritoriju centros, aptverot visu 
Latvijas teritoriju, bet ar 11. aprīli 
sniegs klātienes konsultācijas 
vairākos pagastu centros un pa-
līdzēs klientiem aizpildīt pietei-
kumus elektroniski. Tiem klien-
tiem, kuriem nav pieejams dators 
ar interneta pieslēgumu, iespēja 
iesniegt pieteikumus būs gan mi-
nēto konsultāciju laikā, gan LAD 
klientu apkalpošanas centros. At-
balstu sniegs arī Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs.

Lai nodrošinātu vienmērīgu pār-
eju uz pilnīgu vienoto iesniegumu 
iesniegšanu elektroniskā veidā, 
lauksaimnieki, kuri 2016. gadā 
vēlas iesniegt vienoto iesniegumu 
papīra formātā, līdz 15. aprīlim 
iesniedz pieprasījumu LAD par 
vienotā iesnieguma veidlapas un 
kartes sagatavošanu papīra for-
mātā, īpaši norādot LAD klienta 
reģistrācijas numuru. LAD veid-
lapas un kartes papīra formātā iz-
sniegs pieprasījuma iesniedzējiem 
ar 25. aprīli.

Ja saimniecībā ir 10 vai vairāk 

hektāru lauksaimniecības zemes 
un ja saimniecība piesakās LAP 
pasākuma „Agrovide un klimats” 
vai „Bioloģiskā lauksaimniecība” 
atbalstam, tad atbalsta saņemšanai 
obligāti ir jāpiesakās tikai EPS jau 
2016. gadā.

LAD atgādina – lai varētu lie-
tot EPS un iesniegt tajā iesniegu-
mu, lauksaimniekiem ir jānoslēdz 
līgums par LAD EPS izmanto-
šanu. Līguma forma ir pieejama 
gan elektroniski LAD mājaslapā 
www.lad.gov.lv izvēlnē „Kā kļūt 
par EPS lietotāju”, gan arī jebkurā 
LAD klientu apkalpošanas centrā. 
Aizpildītu līgumu var iesniegt gan 
personīgi LAD klientu centros, 
gan elektroniski, izmantojot elek-
tronisko parakstu.

Jautājumu un neskaidrību gadī-
jumos lauksaimnieki var saņemt 
konsultācijas jebkurā LAD klientu 
apkalpošanas centrā klātienē, raks-
tot e-pastu uz klienti@lad.gov.lv 
vai zvanot uz informatīvo tālruni 
67095000.

Kristīne Ilgaža,
LAD Sabiedrisko attiecību daļas 

vadītāja

Nomaksāt NĪN ir iespējams paš-
valdības norēķinu punktos, bankā, 
internetbankā, kā arī portālos www.
epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

Ir jāuzsver, ka, maksājumu vei-
cot caur internetbanku, būtiski ir 
pārliecināties, vai pārskaitījums 
tiek adresēts pašvaldībai, kas ir 
izsūtījusi paziņojumu par NĪN 
nomaksu, un pārskaitījumu veikt 
uz kādu no tiem pašvaldības kon-
tiem, kas ir norādīti sagatavotajā 
maksāšanas paziņojumā. Mak-
sājuma mērķī ir precīzi jānorāda 
arī nodokļa maksātāja personiskā 
konta numurs par zemi un per-
soniskā konta numurs par ēkām, 
īpašuma adrese vai kadastra nu-
murs, par kuru tiek veikts mak-
sājums.

Taču drošāk un ērtāk ir NĪN sa-
maksāt portālā www.epakalpojumi.

lv vai www.latvija.lv, jo tur ir pie-
ejami pašvaldību banku konti NĪN 
samaksai, kā arī nodokļa maksātā-
jam automātiski uzrādās visa ne-
pieciešamā informācija.

Iedzīvotāji tiek aicināti aktī-
vāk izmantot arī citus saistībā ar 
NĪN nomaksu pieejamos pakal-
pojumus portālā www.epakalpo-
jumi.lv, piemēram, lietotāji, kuri 
ir autorizējušies pakalpojumam, 
portālā var iegūt informāciju par 
maksājamo nodokli un to samak-
sāt, pieteikties maksāšanas pazi-
ņojuma saņemšanai e-pastā, kas 
ir daudz ērtāk un būtiski taupa 
resursus, kā arī pieteikties saņemt 
atgādinājumu e-pastā vai SMS 
veidā par tuvojošos NĪN samak-
sas termiņu.

Vita Jekimova, 
SIA „ZZ Dats”


