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Redaktores sleja
Esi sveicināts, lasītāj! Vai Tevi 

ir pārņēmusi Ziemassvētku izjūta? 
Lai gan šie klusie, baltie svētki 
vēl ir priekšā, tomēr to aura un 
noskaņa jau ir jūtama. Piparkūku 
smarža, mirgojošās egļu lampiņas 
veikalu skatlogos, rotājumi 
kuplajos egļu zaros…

Ir patīkami atcerēties bērnības 
gaidas pēc Ziemassvētku brīnuma. 
Vēl kā šodien atceros, kā ticēju 
Salatēta esamībai. Domāju, ka 
24. decembrī šī pārdabiskā būtne 
ieradīsies mūsmājās un piepildīs 
karstākās katra manas ģimenes 
locekļa vēlmes. Bērniem šie 
sapņi mēdz būt paredzami. Kāds 
vēlas kādu veikalā noskatītu 
rotaļlietu, cits – velosipēdu, bet 
kādam šīs vēlmes mēdz būt kas 
gluži pašsaprotams. Pašsaprotams 
citiem, bet ne tiem, kuri svētkus 
aizvada bez tuviniekiem. Ģimene 
jebkuru no mums spēj piepildīt 
ar laimes un mīlestības izjūtu. 
Zinām, ka ir kāds, kas par mums 
gādā, kāds, uz ko varam paļauties. 
Kritiena gadījumā mums palīdzēs 
piecelties, sniedzot atbalstu, 
labvēlību, spēju iedvesmot 
nākamajiem darbiem.

Kā katra gada nogalē, arī šogad 
pārņem saviļņojums – ko nesīs 
jaunais – 2015. – gads? Galvā 
jaucas dažādas pārdomas par 
šajā gadā paveikto, piepildīto, 
sev solīto, otram dāvāto. Ik pa 
laikam skan atgādinājums kā 
precīzs modinātājs brīžos, kad pēc 
pavadītās dienas apsēžos krēslā un 
prātoju, vai tas, ko šodien paveicu, 
ir optimālais, ko es spēju. Reizēm 
nāk atklāsme, ka ne. Saprotu, ka 
jebkurā gadījumā pastāv mērķis, 
uz kuru tiekties. Ir tikai cilvēciski 
sevi palutināt ar neko nedarīšanu. 
Bet laikam piemīt lapsas viltība. 
Rit diena pēc dienas, pavadīta 
viena nedēļa pēc tam otras, 
mēnesis, gads… Cik daudz bū-
tisku un neatsaucamu notikumu 
neesam pamanījuši, esam pavirši 
uzlūkojuši! Nemanāmi aizslīd 
svarīgākās dzīves detaļas. Tikai 
atskatoties pagātnē, konstatējam, 
cik daudz pārmaiņu ir noticis.

Lai nejustu vilšanos, lai, 
uzlūkojot vakardienas notikumus 
un darbus, nenonāktu pie 
slēdziena – nē, šo dienu varēju 
iekrāsot labāk, ikvienam, arī 
Tev, lasītāj, iestājoties jaunajam 
gadam, vēlu novērtēt ikkatru 
dienu, izjust tās spēku, dinamiku, 
jo tādas dienas kā šodiena vairs 
nebūs nekad.

Piepildītus svētkus! Lai jaunais 
gads nāk ar jaunām idejām, jaunu 
apņemšanos!

Santa Krusiete

Cesvaines novada iedzīvotāji!

Ir aizvadīts vēl viens spraiga darba 
pilns gads. Katrs var atskatīties un 
padomāt par to, kas gada laikā ir 
noticis un kas paveikts. Noteikti ir 
nepieciešams šāds pieturas punkts, 
lai pārdomātu un atkal ietu uz 
priekšu.

Arī pašvaldībai šis gads ir 
bijis  labs, jo ir paveikti daudzi 
no plānotajiem un pat sākotnēji 
neplānotajiem darbiem. Pašlaik 
tiek veidoti plāni jaunajam gadam 
un turpmākajam periodam. Gal-
venais jau ir tas, lai Cesvaines 
novadā varētu dzīvot un strādāt 
mūsu cilvēki, lai viņi nevēlētos 
doties prom. Nopietnas bažas gan 
rada valsts politika vai – drīzāk – 
politikas neesamība teritorijas ārpus 
Rīgas attīstībai.

Neskatoties uz iepriekš minēto, 
aicinu tomēr optimistiski raudzīties 
jaunajā gadā.

Paldies visiem novada uzņē-
mējiem, kas nodrošina darba vietas 
iedzīvotājiem!

Paldies sadarbības partneriem, 
ziedotājiem, morāliem pašvaldības 
atbalstītājiem!

Paldies visiem, kas godprātīgi 
darījuši savu darbu!

Paldies par ikvienu labu darbu, 
ideju un domu Cesvaines novadam!

Lai gaiši, silti Ziemassvētki un 
laimīgs jaunais gads!

Vilnis Špats,
Cesvaines pašvaldības vadītājs

Siltuma un mīlestības pilnus Ziemassvētkus! 
Lai miers ikvienā mājā, lai jaunais gads atklāj labāko 

katrā no mums un visu labo, kas mūsos kopā!

Cesvaines novada dome

Ir dīvaina sajūta gadu mijā,
Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā,
Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs –
Ko nākamā gada puteņi sūtīs?
Ir dīvaina sajūta tādā brīdī,
Kad satiekas gadi uz īsu brīdi:
Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā,
Bet domas – tās sen jau atrodas iekšā.
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plkst. 23.30 
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� Cesvaines Ziņas

Cesvaines novada dome paziņo, ka 2014.gada 11.decembra domes sēdē tika  apstiprināti 
pašvaldības neapbūvēta zemesgabala ar kadastra numuru 7007 004 0093, 

Rūpnīcas ielā 8, Cesvainē, Cesvaines novadā, privatizācijas noteikumi.
Neapbūvēta zemesgabala Rūpnīcas ielā 8 Cesvainē Cesvaines nov.

PRIVATIZĀCIJAS NOTEIKUMI
1. Zemesgabala adrese Rūpnīcas iela 8, Cesvaine, Cesvaines nov.
2. Zemesgabala robežu plāns Klāt pievienots.
3. Zemesgabala kadastra numurs 7007 004 0093.
4. Zemesgabala kopējā platība 1476 m2.
5. Kādiem mērķiem zemesgabalu var 

izmantot
Ražošanas apbūvei.

6. Zemesgabala piederība līdz 1940. gada 
21. jūlijam

Cesvaines pagasta pašvaldībai.

7. Zemesgabala īpašuma tiesību 
nostiprināšana zemesgrāmatā

Cesvaines novada pašvaldības īpašuma tiesības uz zemesgabalu ir 
nostiprinātas Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā (Cesvaines 
pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000445877). Zemesgrāmatu 
apliecības kopija klāt pievienota.

8. Ziņas par personām, kuras nomā vai 
lieto zemesgabalu vai tā daļu, un šo 
nomas vai citu līgumu termiņiem

Nav iznomāts.

9. Iesniegtie prasījumi attiecībā uz 
privatizējamo zemesgabalu

Nav.

10. Zemesgabala privatizācijā izmantojamā 
metode un paņēmiens

Zemesgabala privatizācijā ir izmantojama pārdošanas metode ar šādiem 
privatizācijas paņēmieniem:
- pārdodot izsolē, ja uz zemesgabala privatizāciju saskaņā ar 

privatizācijas noteikumiem būs pieteikušies un atzīti vairāki privatizācijas 
pretendenti;
- pārdodot ar tūlītēju samaksu. Zemesgabala pirkuma maksa euro tiek 

iemaksāta Cesvaines novada domes kontā 2 nedēļu laikā no dienas, kad 
Cesvaines novada dome ir nolēmusi pārdot zemesgabalu privatizācijas 
pretendentam.

11. Zemesgabala kadastrālā vērtība 1683 euro.
12. Zemesgabala cena 3000 EUR (trīs tūkstoši euro). Cena ir noteikta, ievērojot SIA „ANNO” 

zemesgabala novērtējumu.
13. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas Maksāšanas līdzeklis – 100 % euro.
14. Samaksas termiņi Zemesgabala pirkuma maksa euro tiek iemaksāta Cesvaines novada 

domes kontā 2 nedēļu laikā no dienas, kad Cesvaines novada dome ir 
nolēmusi pārdot zemesgabalu privatizācijas pretendentam. Ja zemesgabals 
tiek pārdots izsolē, tad samaksa notiek saskaņā ar Cesvaines novada 
domes apstiprinātajiem izsoles noteikumiem.

15. Samaksas kārtība Zemesgabala pirkuma maksa euro tiek iemaksāta Cesvaines novada 
domes kontā. Zemesgabals tiek pārdots ar tūlītēju samaksu. Samaksa par 
zemesgabalu ir veicama 2 nedēļu laikā no dienas, kad Cesvaines novada 
dome ir nolēmusi pārdot zemesgabalu privatizācijas pretendentam.

16. Privatizācijas pasākumu veikšanas 
kārtība pēc privatizācijas noteikumu 
apstiprināšanas

2 nedēļu laikā no privatizācijas noteikumu apstiprināšanas publicēt 
paziņojumu par šo noteikumu apstiprināšanu Latvijas Republikas 
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Cesvaines novada domes 
mājaslapā www.cesvaine.lv un Cesvaines novada domes izdevumā 
„Cesvaines Ziņas” ar norādi, ka zemesgabala privatizācijas subjektiem 
pieteikums par piekrišanu privatizēt zemesgabalu saskaņā ar 
apstiprinātajiem privatizācijas noteikumiem Cesvaines novada domē 
rakstveidā ir jāiesniedz līdz 2015. gada 30. janvārim. Pēc termiņa 
pieteikumi netiks pieņemti izskatīšanai. 45 dienu laikā pēc pieteikumu 
iesniegšanas termiņa beigām Cesvaines novada dome izvērtē pieteikumus 
un veic vienu no šādām darbībām:
1) ja uz zemesgabala privatizāciju ir pieteikušies vairāki pretendenti – 

zemesgabala pircēja noteikšanai izsludina izsoli, apstiprinot izsoles 
noteikumus;
2) ja uz zemesgabala privatizāciju ir pieteicies viens privatizācijas 

subjekts, tad Cesvaines novada dome pieņem lēmumu par privatizācijas 
subjekta atzīšanu vai neatzīšanu par privatizācijas pretendentu. Ja viens 
privatizācijas subjekts ir atzīts par privatizācijas pretendentu, tad ar viņu 
slēdz pirkuma līgumu par zemesgabala pārdošanu ar tūlītēju samaksu 
saskaņā ar apstiprinātajiem neapbūvētā zemesgabala privatizācijas 
noteikumiem.
Mēneša laikā no pirkuma līguma stāšanās spēkā dienas publicēt 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Cesvaines novada domes izdevumā 
„Cesvaines Ziņas” informāciju par to, kam un ar kādiem nosacījumiem ir 
privatizēts šis zemesgabals.
Kad privatizācijas pretendents ir nokārtojis visas saistības saskaņā ar 

šiem privatizācijas noteikumiem un attiecīgu pirkuma līgumu, Cesvaines 
novada dome pieņem lēmumu par zemesgabala privatizācijas pabeigšanu.

17. Dokumenti, kas ir jāiesniedz 
privatizācijas subjektam, lai viņu varētu 
atzīt par zemesgabala privatizācijas 
pretendentu

Juridiskai personai:
pieteikums, kuru ir aizpildījusi un parakstījusi attiecīga paraksttiesīga 

persona.
Fiziskai personai:
pieteikums, kuru ir aizpildījusi un parakstījusi attiecīgā persona vai 

attiecīgās personas pilnvarnieks.
18. Pirkuma līguma atcelšanas kārtība Tiesā. Nokavējot pirkuma maksas samaksas termiņu, attiecīgais 

privatizācijas pretendents zaudē zemesgabala pirkšanas tiesības.
19. Nododamās tiesības un saistības, 

zemesgabala izmantošanas nosacījumi
Īpašumtiesības uz šo zemesgabalu.

20. Zemesgabala izmantošanas nosacījumi Ražošanas apbūves nosacījumi.
21. Citi nosacījumi, kas ir jāpilda pircējam Nav.
22. Īpašuma tiesību iegūšana un pāreja Privatizācijas subjekts iegūst īpašuma tiesības uz privatizējamo 

zemesgabalu ar pirkuma maksas samaksu pilnā apmērā atbilstoši 
Cesvaines novada domes lēmumam, pirkuma līguma noslēgšanu un 
īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pircēja vārda.

23. Pašvaldības pirmpirkuma un 
atpakaļpirkuma tiesības

Cesvaines novada domei netiek noteiktas zemesgabala pirmpirkuma un 
atpakaļpirkuma tiesības.

Cesvaines novada dome paziņo, ka 2014. gada 11. decembra domes sēdē tika 
apstiprināti neapbūvēta pašvaldības zemesgabala ar kadastra numuru 7007 004 0093 
Rūpnīcas ielā 8 Cesvainē Cesvaines novadā privatizācijas noteikumi.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 21
Cesvainē 2014. gada 12. novembrī (sēdes protokols Nr. 13, 14. §)

Par nomas maksu neapbūvētiem zemesgabaliem
Izdoti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu 
Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka 
neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu 
nomas maksu gadā.

2. Neapbūvēta zemesgabala nomas 
maksa gadā:

2.1. zemei lauku apvidos, kura tiek 
izmantota personisko palīgsaimniecību 
vajadzībām, atbilstoši likuma „Par 
zemes reformu Latvijas Republikas 
lauku apvidos” 7. pantam – 1,5 % 
apmērā no zemesgabala kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā 7 euro gadā;

2.2. zemei pilsētās, kuru nodod 
lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu 
ierīkošanai, – 7 euro, ja aprēķinātā 
nomas maksa saskaņā ar Ministru 
kabineta 2007. gada 30. oktobra 
noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par 
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 

18.2. apakšpunktu (1,5 % apmērā no 
zemesgabala kadastrālās vērtības) ir 
mazāka par 7 euro gadā;

2.3. pārējos gadījumos – 7 euro, 
ja aprēķinātā nomas maksa saskaņā 
ar Ministru kabineta 2007. gada 
30. oktobra noteikumu Nr. 735 
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības 
zemes nomu” 18.2. apakšpunktu (1,5 % 
apmērā no zemesgabala kadastrālās 
vērtības) ir mazāka par 7 euro gadā.

3. Atzīt par spēku zaudējušiem paš-
valdības domes 2011. gada 10. oktobra 
saistošos noteikumus „Par nomas 
maksu neapbūvētiem zemesgabaliem”.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2015. gada 1. janvārī.

V. Špats, domes priekšsēdētājs 
Cesvaines novada domes 2014. gada 12. novembra saistošo noteikumu Nr. 21

„Par nomas maksu neapbūvētiem zemesgabaliem”
paskaidrojuma raksts

Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka zemes nomas 
maksu neapbūvētiem zemesgabaliem.

Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra 
noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts 
vai pašvaldības zemes nomu” 18. punktu ir 
noteikts, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt 
lielāku nomas maksas apmēru, izdodot 
saistošos noteikumus, nekā tie ir noteikti 
Ministru kabineta noteikumos. Lai nomas 
maksa būtu rentabla, tas ir, segtu arī izmaksas, 
kas ir saistītas ar nomas maksas iekasēšanu, ir 
nepieciešams noteikt minimālo zemes nomas 
maksu gadā.

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Minimālā nomas maksa ir noteikta, lai tā 
segtu tikai administratīvās izmaksas, kas ir 
nepieciešamas nomas maksas iekasēšanai, lai 
pašvaldības budžetā nerastos zaudējumi.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs 
uzņēmējdarbības vidi.

Projekta ietekme uz 
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai 
nav nepieciešams veidot jaunas darba vietas vai 
paplašināt esošo institūciju kompetenci.

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

V. Špats, domes priekšsēdētājs 
Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 24
Cesvainē 2014. gada 11. decembrī (sēdes protokols Nr. 15, 5. §)

Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2013. gada 30. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 4

„Par atvieglojumiem ēdināšanas izdevumu samaksai 
Cesvaines novada vispārējās izglītības iestādēs”

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu, likuma „Par 
pašvaldībām” 14. panta trešo daļu

1. Izdarīt pašvaldības domes 
2013. gada 30. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 4 „Par atvieglojumiem 
ēdināšanas izdevumu samaksai 
Cesvaines novada vispārējās izglītības 
iestādēs” (Cesvaines Ziņas, 2013, 
Nr. 3) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt noteikumu 4. punktu 
šādā redakcijā: „Tiesības saņemt 
atvieglojumus ēdināšanas izde-
vumu samaksai vidusskolā, inter-
nātpamatskolā un pirmsskolā ir    
bērnam, kura ģimenē ir 3 un vairāk 
nepilngadīgi bērni vai bērni līdz 
24 gadu vecumam, ja viņi apgūst vis-
pārējās vidējās izglītības programmu 
klātienē, profesionālās pamatizglītības, 
vidējās profesionālās izglītības vai 
arodizglītības programmu klātienē vai 
studē augstskolā dienas nodaļā pilna 
laika klātienē”;

1.2. papildināt noteikumu 8. punktu, 
aiz vārda „vidusskolā” ievietojot vārdu 
„internātpamatskolā”;

1.3. izteikt 8.2. apakšpunktu šādā 
redakcijā: „Lai saņemtu saistošo 
noteikumu 4. punktā noteiktos at-

vieglojumus, izziņu par mācībām 
vispārējās vidējās izglītības programmā 
klātienē, profesionālās pamatizglītības, 
vidējās profesionālās izglītības vai 
arodizglītības programmā klātienē vai 
augstskolā dienas nodaļā pilna laika 
klātienē”;

1.4. papildināt noteikumu 9. punktu, 
aiz vārda „vidusskolas” ievietojot vārdu 
„internātpamatskolas”;

1.5. papildināt 10. punktu, aiz vārda 
„vidusskolas” ievietojot komatu un 
vārdu „internātpamatskolas”;

1.6. papildināt noteikumu 13. punktu, 
aiz vārda „vidusskolas” ievietojot 
vārdus „vai internātpamatskolas”.

2. Atcelt 2014. gada 12. novembra 
saistošos noteikumus Nr. 20 „Par 
grozījumiem Cesvaines novada domes 
2013. gada 30. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 4 „Par atvieglojumiem 
ēdināšanas izdevumu samaksai 
Cesvaines novada vispārējās izglītības 
iestādēs””.

3. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 
1. janvārī.

V. Špats, domes priekšsēdētājs
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Cesvaines novada domes 2014. gada 11. decembra saistošo noteikumu Nr. 24 
„Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2013. gada 30. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 4 „Par atvieglojumiem ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines 
novada vispārējās izglītības iestādēs”

paskaidrojuma raksts
Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paplašina personu loku, 

kurām ir tiesības saņemt atvieglojumus 
ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines 
novada vispārējās izglītības iestādēs.

Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Lai sniegtu atbalstu daudzbērnu ģimenēm, 
saistošie noteikumi paredz tiesības daudzbērnu 
ģimenei saņemt 50 % ēdināšanas izdevumu 
samaksas atvieglojumus, ja bērni mācās 
internātpamatskolā (līdz šim bija tikai 
vidusskolā un pirmsskolā). Tiesības saņemt 
atvieglojumus novada izglītības iestādēs 
ir paredzētas arī daudzbērnu ģimenei, ja 
tās bērni līdz 24 gadu vecumam apgūst 
vispārējās vidējās izglītības programmu 
klātienē, profesionālās pamatizglītības, vidējās 
profesionālās izglītības vai arodizglītības 
programmu klātienē vai studē augstskolā dienas 
nodaļā pilna laika klātienē. Saistošie noteikumi 
atceļ spēkā nestājušos domes 2014. gada 
12. novembra saistošos noteikumus Nr. 20 
„Par grozījumiem Cesvaines novada domes 
2013. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 4 „Par atvieglojumiem ēdināšanas 
izdevumu samaksai Cesvaines novada 
vispārējās izglītības iestādēs””.

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm, kas 
izpaužas kā atvieglojumi ēdināšanas izdevumu 
samaksai novada izglītības iestādēs, būtiski 
neietekmēs pašvaldības budžetu.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības 
vidi.

Projekta ietekme uz 
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai 
nav nepieciešams veidot jaunas darba vietas 
vai paplašināt esošo institūciju kompetenci, 
lēmumus par atvieglojumu piešķiršanu 
izglītojamajiem pieņems iestāžu vadītāji.

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Saistošajos noteikumos noteiktā kārtība 
ir labvēlīga iedzīvotājiem, jautājums tika 
apspriests finanšu un sociālās, kultūras 
un izglītības jautājumu komitejas sēdēs, 
un konsultācijas ar iedzīvotājiem netika 
paredzētas.

V. Špats, domes priekšsēdētājs 

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 23
Cesvainē 2014. gada 11. decembrī (sēdes protokols Nr. 15, 4. §)

Saistošie noteikumi par pašvaldības atbalstu svētkos 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka 
Cesvaines novada domes (turpmāk – 
pašvaldība) atbalsta svētkos veidu, 
apmēru, personas, kuras ir tiesīgas 
saņemt atbalstu, un piešķiršanas 
kārtību.

2. Pašvaldībai ir šāds atbalsta veids 
svētkos – atbalsts Ziemassvētkos.

3. Pašvaldības atbalstu Ziemassvētkos 
piešķir, neizvērtējot personas materiālo 
stāvokli un nepieprasot iesniegumu.

4. Pašvaldības atbalsts ir divu veidu: 
saldumu paka vai saldumu un sadzīves 
priekšmetu paka. Saldumu paku 
piešķir noteikumu 6.1. un 6.2. punktā 
norādītajām personu grupām, saldumu 
un sadzīves priekšmetu paku piešķir 
noteikumu 6.3. un 6.4. punktā 

norādītajām personu grupām.
5. Pašvaldības atbalsta Ziemassvētkos 

apmēru katru gadu nosaka Cesvaines 
novada dome ar lēmumu, ņemot vērā 
pašvaldības budžeta iespējas.

6. Pašvaldības atbalstu Ziemassvētkos 
piešķir:

6.1. pirmsskolas vecuma bērnam, 
kura deklarētā pamata dzīvesvieta ir 
Cesvaines novada administratīvajā 
teritorijā un kurš neapmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādi;

6.2. pirmsskolas vecuma bērnam, 
kurš apmeklē Cesvaines pirmsskolas 
izglītības iestādi „Brīnumzeme”;

6.3. personai, kuras deklarētā pamata 
dzīvesvieta ir Cesvaines novada 
administratīvajā teritorijā un kura ir 

sasniegusi 90 gadu un vairāk gadu 
vecumu (turpmāk – ilgdzīvotājs);

6.4. Cesvaines sociālā dienesta 
sociālās aprūpes nodaļas klientam.

7. Pēc saistošo noteikumu 5. punktā 
norādītā lēmuma pieņemšanas 
Cesvaines sociālais dienests sastāda 
personu, kurām pienākas pašvaldības 
atbalsts Ziemassvētkos, sarakstus un 
nodrošina atbalsta Ziemassvētkos 
izsniegšanu saistošo noteikumu 
6. punktā minētajām personām.

8. Atcelt Cesvaines novada domes 
2014. gada 12. novembra saistošos 
noteikumus Nr. 19 „Saistošie noteikumi 
par pašvaldības atbalstu svētkos”.

V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2014. gada 11. decembra saistošo noteikumu Nr. 23
 „Saistošie noteikumi par pašvaldības atbalstu svētkos” paskaidrojuma raksts

Projekta satura izklāsts Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešajā daļā ir noteikts, ka dome var pieņemt 
saistošos noteikumus, arī lai nodrošinātu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 
Pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ir atbalstīt pirmsskolas vecuma bērnus un 
iedzīvotājus, kuri ir sasnieguši 90 un vairāk gadu vecumu, kā arī sociālā dienesta 
sociālās aprūpes nodaļas klientus Ziemassvētkos. Pašvaldības atbalsts ir saldumu paka, 
kas lielākoties sastāv no saldumiem bērniem, sociālās aprūpes nodaļas iemītniekiem 
pievienojot kādu nelielu sadzīves priekšmetu. Saistošie noteikumi nosaka atbalsta 
veidu, apmēru, personas, kurām piešķir atbalstu, un piešķiršanas kārtību. Saistošie 
noteikumi atceļ spēkā nestājušos domes 2014. gada 12. novembra saistošos noteikumus 
Nr. 19 „Saistošie noteikumi par pašvaldības atbalstu svētkos”.

Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Pašvaldība Ziemassvētkos vēlas atbalstīt pirmsskolas vecuma bērnus un izrādīt cieņu 
ilgdzīvotājiem – iedzīvotājiem, kuri ir sasnieguši 90 un vairāk gadu vecumu, kā arī 
atbalstīt Cesvaines sociālā dienesta sociālās aprūpes nodaļas klientus.

Projekta ietekme uz pašvaldības 
budžetu

2014. gadā pašvaldībā ir 154 pirmsskolas vecuma bērni; ilgdzīvotāju skaits gada 
sākumā – 32, gada beigās – 14; sociālā dienesta sociālās aprūpes nodaļas iemītnieki – 
20. Saldumu pakas vērtība varētu būt robežās no 3 līdz 5 euro. Pašvaldības atbalsts 
Ziemassvētkos nebūtiski palielina pašvaldības budžeta izdevumus.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.

Projekta ietekme uz 
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas darba vietas 
vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām netika organizētas.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 22
Cesvainē 2014. gada 11. decembrī (sēdes protokols Nr. 15, 3. §)

Saistošie noteikumi par pašvaldības pabalstu aizbildnībā esošam bērnam
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un15. panta pirmās daļas 8. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka 
pašvaldības pabalsta aizbildnībā 
esošam bērnam (turpmāk – pabalsts) 
apmēru, kā arī tā piešķiršanas un 
izmaksas kārtību.

2. Pabalsta apmērs ir 100 euro gadā.
3. Tiesības pieprasīt un saņemt 

pabalstu ir aizbildnim, kura aizbildnībā 
ar Cesvaines novada bāriņtiesas 
lēmumu ir nodots nepilngadīgs bērns, 
ja šī aizbildnība nav beigusies un 
aizbildnībā esošais bērns un aizbildnis 
pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikas 
teritorijā.

4. Pabalstu piešķir un izmaksā vienu 
reizi gadā.

5. Pabalsta apmērs par nepilnu gadu 
tiek noteikts proporcionāli mēnešiem, 
par pamatu ņemot saistošo noteikumu 
2. punktā noteikto pabalsta apmēru.

6. Lai saņemtu pabalstu, aizbildnis 
iesniedz Cesvaines sociālajā dienestā 
(turpmāk – dienests) rakstisku piepra-
sījumu par pabalsta piešķiršanu, 

norādot šādas ziņas:
6.1. pabalsta pieprasītāja:
6.1.1. vārds, uzvārds;
6.1.2. personas kods;
6.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;
6.1.4. tālruņa numurs vai elektroniskā 

pasta adrese;
6.1.5. kredītiestādes vai pasta 

norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs 
(21 zīme);

6.1.6. Cesvaines novada bāriņtiesas 
lēmuma izdošanas datums un numurs;

6.2. bērna:
6.2.1. vārds, uzvārds;
6.2.2. personas kods;
6.2.3. deklarētās dzīvesvietas adrese.
7. Pieprasījumu par pabalsta 

piešķiršanu dienests izskata mēneša 
laikā pēc tā saņemšanas, pārbauda 
iesniegto informāciju un pieņem 
lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai 
atteikumu piešķirt pabalstu.

8. Pabalstu nepiešķir, ja pabalsta 
pieprasītājs neatbilst šo noteikumu 

prasībām pabalsta saņemšanai.
9. Par pabalsta piešķiršanu vai 

atteikumu piešķirt pabalstu dienests 
informē pabalsta pieprasītāju. Ja ir 
pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt 
pabalstu, pabalsta pieprasītāju informē 
rakstiski atbilstoši Administratīvā 
procesa likumam.

10. Pabalstu izmaksā, pārskaitot to uz 
aizbildņa kontu.

11. Dienesta lēmumu var apstrīdēt 
Cesvaines novada domē.

12. Cesvaines novada domes lēmumu 
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.

13. Atcelt 2014. gada 12. novembra 
saistošos noteikumus Nr. 16 „Saistošie 
noteikumi par pašvaldības pabalstu 
aizbildnībā esošam bērnam”.

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2015. gada 1. janvārī.

V. Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2014. gada 11. decembra saistošo noteikumu Nr. 22 
„Saistošie noteikumi par pašvaldības pabalstu aizbildnībā esošam bērnam” paskaidrojuma raksts

Projekta satura izklāsts Pašvaldības iniciatīva ir atbalstīt aizbildnībā esošus bērnus. Saistošie noteikumi nosaka 
pabalsta aizbildnībā esošam bērnam apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību. Saistošie 
noteikumi atceļ spēkā nestājušos domes 2014. gada 12. novembra saistošos noteikumus 
Nr. 16 „Saistošie noteikumi par pašvaldības pabalstu aizbildnībā esošam bērnam”.

Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 8. punktā ir noteikts, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir gādāt par aizbildnību un bērnu personisko un mantisko tiesību 
un interešu aizsardzību. Ņemot vērā to, ka aizbildnībā tiek nodoti bez vecāku gādības 
palikuši bērni, pašvaldība ar šāda pabalsta izveidošanu materiāli atbalsta bērnus, kuri tiek 
ievietoti svešā ģimenē.

Projekta ietekme uz pašvaldības 
budžetu

2014. gadā aizbildnībā ir 11 bērni, līdz ar to pabalstu izmaksas ir plānojamas nākamā 
gada pašvaldības budžetā, palielinot sociālā dienesta budžetu.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs uzņēmējdarbības vidi. 

Projekta ietekme uz 
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas darba vietas 
vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām netika organizētas.

• Izdeva saistošos noteikumus Nr.22 
“Saistošie noteikumi par pašvaldības 
pabalstu aizbildnībā esošam bērnam”.

• Izdeva saistošos noteikumus Nr.23 
“Saistošie noteikumi par pašvaldības 
atbalstu svētkos”.

• Izdeva saistošos noteikumus 
Nr.24 “Par grozījumiem Cesvaines 
novada domes 2013.gada 30.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.4“Par 
atvieglojumiem ēdināšanas izdevumu 
samaksai Cesvaines novada vispārējās 
izglītības iestādēs””.

• Nolēma pieslēgt Cesvaines 
internātpamatskolu pie pilsētas cen-
tralizētās siltumapgādes tīkla 2014.
gada 17.decembrī, 2014.gada 18.de-
cembri nodot pašvaldības SIA “Ces-
vaines siltums” apsaimniekošanā.

• Piekrita,  ka domes priekšsēdētājs 
saskaņo Cesvaines internātpamatskolā 
4 amata vienību “kurinātājs” lik-
vidēšanu.

• Piekrita, ka domes priekšsēdētājs 
ieceļ Aivaru Baieru par SIA „Cesvai-
nes siltums” valdes locekli uz 3 
gadiem, un nosaka valdes locekļa 
mēnešalgas noteikšanai piemērojamo 
koeficientu.

• Nolēma pārskaitīt 51 euro 
Latvijas Nedzirdīgo savienības 
Smiltenes reģionālajai biedrībai par 
triju pašvaldības klientu sociālo re-
habilitāciju un izglītošanu 2015. gadā 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem.

• Nolēma atbalstīt Cesvaines 
novada sportistes Maijas Matrozes 
piedalīšanos Latvijas sieviešu frisbija 
izlases sacensībās Eiropas Frisbija 
čempionātā 2015.gadā no 27.jūlija līdz 
2.augustam  Kopenhāgenā, Dānijā, 
apmaksājot sportistes dalības maksu 
sacensībās 195 euro no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem.

• Nolēma atbalstīt ar līdzfinansējumu 
200 euro Cesvaines kultūras veicināšanas 
biedrības (CKVB) 2015.gadā plānotās 
Jura Sārņa grāmatas “Pieviltie” izdošanu 
no domes budžeta līdzekļiem pretī 
saņemot 80 grāmatas eksemplārus.

• Atļāva Cesvaines vidussskolai no 
ziedojumu konta līdzekļiem izlietot 
EUR 1212.60 audiovizuālās tehnikas 
iegādei.

• Atļāva Cesvaines Sociālajam 
dienestam pagarināt nomas līgumu ar 
ģimenes ārsti Guntu Iraidu uz vienu 
gadu ārstnieciskās privātprakses 
nodrošināšanai.

• Nolēma apstiprināt pašvaldības 
nekustamā īpašuma – neapbūvēta ze-
mes gabala privatizācijas noteikumus, 
nosakot ka privatizācijas subjekti 
iesniedz pieteikumu par pašvaldības 
nekustamā īpašuma – neapbūvēta 
zemes gabala privatizāciju saskaņā 
ar tā privatizācijas noteikumiem līdz 
2015. gada 30. janvārim.

• Apstiprināja aktualizēto Cesvaines 
novada attīstības programmas 2012.-
2018. gadam Rīcības plānu un 
Investīciju plānu.

• Nolēma apstiprināt zemes 
ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
„Lejas Ruņģi” sadalīšanai, nosakot 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi– 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

• Piekrita, ka nekustamā  īpašuma 
“Vidus Spārviņi” tiek atdalīta, 
atdalītajiem zemes gabaliem piešķirot 
nosaukumus.

• Nolēma precizēt domes 2014.
gada 12.novembra saistošo notei-
kumu  Nr.21 “Par nomas maksu ne-
apbūvētiem zemesgabaliem” tiesiskajā 
pamatojumā norādīto 2007.gada 30.ok-
tobra noteikumu nosaukumu uz 
“Noteikumi par publiskas personas 
zemes nomu”.

2014.gada 11.decembrī domes sēdē
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Pedagogu algas publiskošana
5. decembra vakarā pēc garām 

diskusijām valdība atbalstīja 
grozījumus likumā, ka tiks 
publiskots pedagogu atalgojums 
ar visiem skolotāju vārdiem un 
uzvārdiem. Lai gan šāds solis 
kādam ir neizprotams un cits to 
kritizē, vēl kādam tas varbūt viesīs 
skaidrību, kāds tad ir pedagogu 
atalgojums. Ko par šādu pavērsie-
nu domā Cesvaines vidusskolas un 
internāpamatskolas skolotāji?

Anita Kanča, internātpamatskolas 
direktore: Ja publisko pedagogu 
algas, tad ir jāpublicē visu citu 
budžeta iestāžu darbinieku algas. Ja 
jau ir caurspīdīgi visi budžeti, tad visi, 
nevis izdalīt no kopējās masas vienu. 
Ir jābūt vienlīdzības principam. Ar 
šo lēmumu var panākt sabiedrības 
šķelšanu. Publicējot ir jāparādās 

Par vienu no Cesvaines novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2012.–2024. gadam mērķiem ir 
izvirzīta enerģētikas infrastruktūras 
uzlabošana. Tā ietver paaugstinātu 
energoefektivitāti sabiedriskajām, 
dzīvojamajām ēkām un siltumenerģi-
jas objektiem, samazinātu siltuma 
zudumu. Savukārt Cesvaines novada 
attīstības programmas rīcības plānā 
2012.–2018. gadam infrastruktūras 
attīstības jomā ir paredzēta 
siltumapgādes stratēģijas izstrāde.

2014. gada 22. maijā Cesvaines 
novada dome apstiprināja Cesvaines 
pilsētas siltumenerģijas stratēģiju, 
kurā ir paredzēti trīs rīcības virzieni:

1) pilsētas siltumapgādes sistē-
mas savienošana ar Cesvaines in-
ternātpamatskolas apkures sistēmu 
(katlumāju);

2) pilsētas katlumājas izbūve vai 
rekonstrukcija; aprēķinu veikšana par 
iespējām savienot pilsētas katlumāju 
ar Cesvaines vidusskolas apkures 
sistēmu;

3) jaunu patērētāju piesaiste (pie-
mēram, dakteres Lūses doktorāts u. c.).

Cesvaines siltumapgādes sistēmas pilnveidošana
Šis dokuments ir radīts, balstoties 

uz faktisko situāciju 2013. gadā, ko 
analizēja pašvaldības uzņēmums SIA 
„Cesvaines siltums”, kas Cesvainē 
darbojas kopš 1998. gada, kā arī SIA 
„Halle B” siltumtehnikas inženieris 
Jānis Buļs.

Cesvaines pašvaldība ir uzsākusi 
darbu pirmajā attīstības virzienā – 
siltumtrases izbūvi pa Augusta 
Saulieša ielu līdz Cesvaines in-
ternātpamatskolas katlumājai. Tas 
veicinātu efektīvāku siltuma ražotāja 
darbību, jo internātpamatskolas ēku 
bloku veido sešas ēkas, kuru kopējā 
apkures platība ir 4880 m2 – tā ir 
viena piektdaļa no pašreizējās SIA 
„Cesvaines siltums” apkurināmās 
platības. Tādējādi tiktu veicināta arī 
videi draudzīgāka siltumenerģijas 
ražošana un piegāde.

Cesvaines pašvaldība veica ie-
pirkumu procedūru, kuras rezultātā 
par uzvarētāju ar viszemāko cenu tika 
atzīta SIA „Halle B”. Firma piedāvāja 
veikt būvdarbus par 55 687,96 EUR 
(bez PVN 21 %). Ir jāpiebilst, ka šis 
ir tikai pašvaldības finansējums un tā 

2014. gada 
12. novembra 
domes sēdē

• Izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 16 „Par grozījumiem Cesvaines 
novada domes 2014. gada 23. jan-
vāra saistošajos noteikumos Nr. 3 
„Cesvaines novada pašvaldības 
2014. gada budžets””.

• Nolēma grozīt Cesvaines 
novada pašvaldības ceļu un ielu 
fonda izlietošanas programmu 
un apstiprināt Cesvaines nova-
da pašvaldības ceļu un ielu 
fonda izlietošanas programmu 
2014. gadam ar grozījumiem.

• Nolēma ņemt Valsts kasē 
aizņēmumu 67 000 euro prioritārā 
investīciju projekta „Siltumtīklu 
izbūve skolas katlumājas pievie-
nošanai Cesvaines pilsētas siltum-
tīkliem” īstenošanai, paredzot 8 ga-
du atmaksas termiņu.

• Nolēma piešķirt 1. pakāpes 
pašvaldības apbalvojumu „Ces-
vaines novada domes atzi-
nības raksts” Ivetai Raimo, Il-
gai Kreicumai, Inārai Puķītei; 
2. pakāpes pašvaldības apbalvoju-
mu „Cesvaines novada domes pa-
teicība” – Dainai Markevicai, Dzid-
rai Ābeltiņai, Andrim Grīnbergam.

• Izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 16 „Saistošie noteikumi par 
pašvaldības pabalstu aizbildnībā 
esošam bērnam”.

• Izdeva  2014. gada 11. septembra 
saistošos noteikumus Nr. 14 „Par 
Cesvaines novada pašvaldības 
palīdzību audžuģimenē ievietotam 
bērnam” ar grozījumiem kā sais-
tošos noteikumus Nr. 17 „Par 
Cesvaines novada pašvaldības 
palīdzību audžuģimenē ievietotam 
bērnam”.

• Izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 18 „Saistošie noteikumi par 
pašvaldības atbalstu svētkos”.

• Izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 19 „Par grozījumiem Cesvaines 
novada domes 2013. gada 30. jan-
vāra saistošajos noteikumos Nr. 4 
„Par atvieglojumiem ēdināšanas 
izdevumu samaksai Cesvaines 
novada vispārējās izglītības ie-
stādēs””.

• Izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 20 „Par nomas maksu ne-
apbūvētiem zemesgabaliem”.

• Nolēma uzsākt Cesvaines 
novada attīstības programmas 
2012.–2018. gadam rīcības plāna 
un investīciju plāna aktualizāciju.

• Izdeva noteikumus par kom-
pensāciju mācību izdevumu 
segšanai.

• Cesvaines, Lubānas un Va-

rakļānu novadu apvienotās būv-
valdes vadītājai Ivetai Meļehovai ar 
2014. gada 1. oktobri atļāva savie-
not vadītājas amatu ar būvinspektora 
amatu Madonas novada pašvaldības 
būvvaldē.

• Cesvaines pirmsskolai „Brī-
numzeme” no ziedojumu konta lī-
dzekļiem atļāva izlietot 606,74 euro 
kā daļēju maksu profesionālā veļas 
gludināmā ruļļa iegādei; Cesvaines 
vidusskolai (ziedojuma mērķis – 
Cesvaines vidusskolai) – 1000 euro 
vidusskolas ģitāristu pulciņa mū-
zikas instrumentu iegādei.

• No pašvaldības pamatlīdzek-
ļu uzskaites izslēdza nolietojušos 
pamatlīdzekļus.

• Nolēma paredzēt saldumu paku 
pašvaldības administratīvajā teri-
torijā dzīvesvietu deklarējušajiem 
pirmsskolas vecuma bērniem un 
iedzīvotājiem, kuri ir sasnieguši 
90 un vairāk gadu vecumu, kā arī 
sociālās aprūpes nodaļas klientiem.

• Izslēdza no iepirkuma komisi-
jas Elitu Kvēpu, iekļāva Ramonu 
Vucāni.

• Nolēma papildināt komisijas 
plūdu rašanās cēloņu noteikšanai 
Cesvaines novadā sastāvu ar Matīsu 
Vasku un Jāni Vanagu, komisijas 
darbā pieaicinot melioratoru Vla-
dimiru Janumu.

• Nododot nekustamo īpašumu 

no Madonas novada Cesvaines 
novadam, nolēma izveidot saim-
niecības ēkas pieņemšanas ko-
misiju: komisijas priekšsēdētājs – 
Uģis Fjodorovs, komisijas lo-
cekļi – Gunita Alksne, Gita Pre-
obraženska.

• Apstiprināja Cesvaines vidus-
skolas un Cesvaines pirmsskolas 
„Brīnumzeme” pēc 2013. gada 
naudas plūsmas uzskaitītos iz-
devumus par audzēkņiem uz 
2014. gada 1. septembri.

• Nolēma mainīt nosaukumu 
vairākiem nekustamajiem īpašu-
miem Cesvaines novadā.

• Nolēma precizēt un noteikt 
platības vairākiem pašvaldībai pie-
kritīgajiem zemesgabaliem.

• Noteica, ka no pašvaldībai 
piekritīgās zemes vienības atdalītā 
daļa ir pašvaldībai piekritīgās zemes 
vienība.

• Nolēma iznomāt Andrim 
Kaltonam pašvaldībai piekrītošo 
zemesgabalu „Vijupi-Dzintari”, In-
gai Bogdānei – zemesgabalu „Gra-
ši” uz 5 gadiem lauksaimnieciska-
jai darbībai, nosakot nomas maksu 
atbilstoši normatīvajiem aktiem.

• Izbeigt Aijas Šūpoles zemes 
lietošanas tiesības uz īpašumu 
„Putniņi”.

• Nolēma sadalīt vairākus Ces-
vaines novada nekustamos īpa-

šumus, atdalītajām zemes vienībām 
piešķirot nosaukumu un nosakot to 
lietošanas mērķi.

• Apstiprināja pašvaldības aģen-
tūras „Cesvaines tūrisma centrs” 
kopējo budžetu uz 2014. gada 1. no-
vembri  ieņēmumos  32 806 euro un 
izdevumos 30 896 euro.

• Ar 150 euro līdzfinansējumu 
nolēma atbalstīt grāmatas „Latvijas 
novadu dārgumi”, kurā tiek at-
spoguļota Cesvaine un Cesvaines 
pils, izdošanu.

• Nolēma pārdot izsolē cirsmas 
pašvaldībai piederošajā nekustama-
jā īpašumā „Atkritumu izgāztuve 
„Miķelēni””, nosakot cirsmu no-
sacīto cenu 9200 euro, apstiprinot 
cirsmu izsoles noteikumus un 
izveidojot cirsmu izsoles komisiju.

2014. gada 
27. novembra 

ārkārtas domes sēdē
• Apliecināja, ka Cesvaines pilsē-

tas teritorijā ir pabeigts zemes 
reformas process, apstiprinot 
pārskatu par zemes reformu reg-
lamentējošajos normatīvajos aktos 
noteikto darbu izpildi Cesvaines 
pilsētā.

ļoti precīzam skaidrojumam, 
kas veido pedagogu algu. Ar šo 
valdība nepanāks, ka budžets kļūs 
caurspīdīgāks. Šis lēmums nedos 
nekādu labumu.

Vinete Grauzdule, internātpamat-
skolas direktora vietniece izglītības 
jomā: Man personīgi nav slēpjams, 
kādu algu saņemu par savu darbu. 
Piemēram, Rīgas skolu skolotāji, kuri 
ne mazums strādā pat divās skolās, 
visi saņem krietni vairāk nekā lauku 
skolu skolotāji, kuri gribēdami tādu 
algu nevar nopelnīt. Mūsu skolā darbs 
ar bērniem ir smags, mēs strādājam 
ar īpašām programmām, bet vai 
atalgojums ir atbilstošs ieguldītajam 
darbam? Atspoguļojot skolotāja vārdu 
un uzvārdu iepretim atalgojumam, 
cilvēkiem neradīsies izpratne, par 
kādas slodzes darbu un par kādiem 

papildu pienākumiem viņš saņem 
šādu atalgojumu.

Maija Zvaigne, internātpamat-
skolas bibliotekāre: Es neiebilstu pret 
šādu lēmumu, bet, manuprāt, vārdus 
un uzvārdus nevajadzētu publicēt, pie-
tiktu ar amata nosaukumu. Skolotājs 
saņem algu no valsts budžeta, tāpat 
kā policists, ārsts; tad vajadzētu arī šo 
amata pārstāvju algas izlikt publiskai 
apskatei. Galvenais mērķis no valdības 
puses varētu būt pierādīt, ka skolotājs 
nemaz tik mazu algu nesaņem, jo īpaši 
to varētu attiecināt uz Rīgas skolu 
skolotāju algām.

Cesvaines vidusskolas pedago-
gu kolektīvs: Ja reiz publicēs 
pedagogu algas, būtu adekvāti, ka 
tad publicētu visu valsts iestāžu 
darbinieku samaksu. Nav ne 
jausmas, kā to spēs parādīt, jo, lai 

sniegtā informācija par pedagogu 
atalgojumu būtu pilnīga, visiem 
saprotama, norādot slodzes, ka-
tegoriju likmes, audzināmās klases, 
stundu skaitu, vadītos pulciņus utt., 
atspoguļotajai informācijai ir jābūt 
pārdomātai, niansētai, nepietiek 
vien ar sausu faktu – vārds, uzvārds 
un iepretim saņemtais atalgojums.

Noteikti pastāv atšķirība starp lielo 
pilsētu un lauku skolu pedagogu 
algām, lielajās pilsētās mēdz būt 
piemaksas no pašvaldības. Attiecībā 
pret citām profesiju grupām lauku 
novados pedagogs atrodas privileģētā 
situācijā, jo atalgojums salīdzinājumā 
ar citām profesiju grupām nav mazs, 
turklāt nav noslēpums, ka kolēģi Rīgā 
saņem līdz pat 2000 eiro lielas algas.

Interesanti, kāpēc šāds jautājums 
tika izskatīts un pieņemts – tikai 

tāpēc, ka būs pikets? Vai vēlas 
apklusināt skolotājus? Šāds gājiens 
drīzāk saērcinās cilvēkus, radīs plaisu 
starp skolotājiem.

Cilvēki, kuri nav iesaistīti šajā 
profesijā, neredz smago darba pusi, 
nespēj apjaust tās būtību. Ne visiem ir 
zināms, ka skolotāja darbs nebeidzas 
ar iziešanu no skolas teritorijas. 
Skolās arvien vairāk parādās bērni ar 
specifiskām vajadzībām, strādājam 
ar dažādām izglītības programmām, 
tāpēc arī darbs ar viņiem ir citāds, 
prasa papildu sagatavošanos, papildu 
iemaņas.

Piemēram, lauku skolās ar mazu 
skolēnu skaitu par audzināmo 
klasi, burtnīcu labošanu nemaksā. 
Viņiem ir ļoti mazas algas: atvelkot 
nodokļus, paliek vien maizes tiesa.

Santa Krusiete

īstenošanai ir paņemts kredīts Valsts 
kasē.

Tehniskā projekta izstrādi un 
autoruzraudzību objektā veica SIA 
„Bek-Konsult”, par autoruzraugiem 
nozīmējot Aiju Karlevicu un Ivaru 
Bekmani.

Cesvaines pašvaldība ir noslēgusi 
būvuzraudzības līgumu ar SIA „Rifs-
1/4”, kas par būvuzraugu ir nozīmējusi 
Vilni Kantiševu.

Regulāri (ik nedēļu) notiek 
būvsapulces, kurās pārrunā būv-
niecības darbus, problēmas un 
risinājumus. Sapulcēs piedalās arī 
SIA „Cesvaines siltums” valdes 
loceklis Aivars Baiers, kurš turpmāk 
būs gan atbildīgs par siltumtrasi, gan 
pārņems visus izbūvēto siltummezglu 
apsaimniekošanas darbus.

Plānotais būvdarbu izpildes termiņš 
ir 2014. gada decembra beigas, bet 
dažus darbus (apzaļumošanas, asfalta 
seguma atjaunošanas u. c.) šā brīža 
āra apstākļu dēļ nevar pabeigt, tādēļ 
tie tiks pabeigti pavasarī.

Iveta Raimo, Cesvaines novada 
domes projektu vadītāja, autores foto



�Cesvaines Ziņas

Delegācija no Ukrainas viesojas Cesvainē
Eiropas Savienība Ukrainai 

piedāvā veikt administratīvo 
teritorijas reformu, tāpēc no 
1. līdz 10. decembrim Latvijā 
uzturējās augsta līmeņa Ukrainas 
delegācija, lai Latvijā gūtu pieredzi 
par pašvaldību apvienošanas jau-
tājumiem (administratīvi teri-
toriālās reformas kontekstā). Divas 
dienas tā viesojās arī Madonas pusē: 
3. decembrī apmeklēja Varakļānu, 
Lubānas un Cesvaines novadu, bet 
4. decembrī – Ērgļu un Madonas 
novadu.

Delegāciju uzņēma Cesvaines 
novada domē. Tika sniegts vizuāls 
priekšstats par Cesvaines teritorijas 
sadalījumu pēdējo simts gadu laikā: 
1924.–1949. gadā Cesvaine ir bi-

jusi Madonas apriņķa daļa; līdz 
1956. gadam pastāvēja Cesvaines 
rajons, tad tas tika sadalīts, daļu 
teritorijas pievienojot Gulbenes 
un Madonas rajonam; par pilsētu 
ar lauku teritoriju Cesvaine tika 
pārdēvēta 1991. gadā; 2009. gadā 
Cesvaine pārtapa par novadu.

Sarunā aktualizēja un izskatīja 
jautājumus, kāpēc Cesvaines no-
vadam nav slikti būt atsevišķam 
novadam, izvērtēja plusus un 
mīnusus. Viesiem ļoti patika filma 
par Cesvaini, kurā atspoguļoti Ces-
vaines notikumi un aktualitātes. 
Vizītes laikā viņi apskatīja pili, 
skolu un kultūras namu.

Santa Krusiete,
Uģa Fjodorova foto

18. novembra pasākums
Cesvaines vidusskolas aulā 

17. novembrī, Latvijas neatkarības 
pasludināšanas 96. gadadienā, pul-
cējās dažādu paaudžu ļaudis, lai 
kopīgi baudītu pasākumu. Ar 
svētku uzrunu to atklāja Cesvaines 
novada domes priekšsēdētājs Vilnis 
Špats, atgādinot vēstures faktus, 
kas saistās ar Latvijas neatkarības 
pasludināšanu. Šajā nozīmīgajā 
dienā Cesvaines iedzīvotājus sveica 
Valsts prezidents ar Kārļa Skalbes 
vārdiem: „Latvija jau ir tie cilvēki, 
kas tajā dzīvo. Cik lieli un cēli būs 
šie cilvēki, tik skaista un dižena būs 
Latvija.”

Cesvaines novadā ir tradīcija 
katru gadu pirms valsts svētkiem 
pieteikt personas pašvaldības ap-
balvojumiem. Šogad pašvaldības 
apbalvojumu pasniedza sešiem 
Cesvaines novada labā strādājošiem 
ļaudīm, kurus tika pieteikuši 
uzņēmumu darbinieki un novada 
domes deputāti.

„Ilgstoši strādā kopā ar ģimenes 
ārsti Ilgu Kreicumu, rūpējoties par 
pacientu veselību un atveseļošanos. 
Labi izprot pacientu noskaņojumu. 
Spēj nomierināt un uzmundrināt 
savus pacientus. Kompetences 
ietvaros aizvieto ģimenes ārsti 
atvaļinājuma laikā” – šādi tika 
raksturota ārsta palīdze Dzidra 
Ābeltiņa, saņemot 2. pakāpes Ces-
vaines novada pašvaldības ap-
balvojumu (pateicību).

2. pakāpes pašvaldības apbal-
vojumu (pateicību) saņēma Ces-
vaines sociālā dienesta vadītāja 
Daina Markevica, kura Cesvaines 
sociālo dienestu vada jau kopš 
2007. gada. „Šajā laikā sociālajam 
dienestam tika pievienots paš-
valdības uzņēmums „Cesvaines so-
ciālās aprūpes centrs” un izveidota 

dienesta sociālās aprūpes nodaļa – 
pansionāts. Dainas Markevicas va-
dībā tika sertificēts kā dienests, tā 
aprūpes nodaļa. Pēc viņas iniciatīvas 
tiek veidota veiksmīga sadarbība ar 
citu novadu pašvaldību sociālajiem 
dienestiem.”

Žurnālists Andris Grīnbergs sa-
ņēma 2. pakāpes apbalvojumu 
(pateicību) par Cesvaines vārda 
daudzināšanu „Latvijas Avīzē”. 
„Viņa uzdevums ir rakstīt jaunāko 
par visu Austrumlatviju, tāpēc 
Andris Grīnbergs vienmēr ir 
notikumu degpunktā, cenšoties 
tos objektīvi atspoguļot. Par 
Cesvaini vairāk sācis rakstīt pēc 
postošā ugunsgrēka Cesvaines pilī 
2002. gadā. No tā laika ir regulā-
ri sekots līdzi pils atjaunošanas 
gaitai. Ir rakstījis un atspoguļojis 
viedokļus arī par citiem notikumiem 
un problēmām Cesvainē.”

Saņemot 1. pakāpes apbalvojumu 
(atzinības rakstu), ģimenes ārste 
Ilga Kreicuma tika raksturota kā 
cilvēks ar augstu profesionalitāti, 
kas izpaužas cieņā pret saviem 
pacientiem un ieinteresētībā par viņu 
veselību. „Pacietīgi uzklausot katru 
pacientu, vienmēr izskaidrojot, kādi 
būs ārstēšanas rezultāti, lietojot 
izrakstītās zāles, kādas darbības 
jāveic pacientam, lai ārstēšana būtu 
efektīvāka. Nekad neatsaka mājas 
vizītes, kā arī konsultē telefoniski 
ārpus darba laika. Īpaši sirsnīga ir 
saskarsmē ar bērniem un cilvēkiem 
gados.”

1. pakāpes pašvaldības apbal-
vojums (atzinības raksts) tika 
piešķirts Cesvaines novada domes 
projektu koordinatorei Ivetai Rai-
mo, kura domē strādā jau kopš 
2003. gada. „Pateicoties viņas iz-
strādātajiem projektiem, ir uzbūvēta 

jauna vidusskola, renovētas kultūras 
nama un bibliotēkas ēkas, veikts 
siltināšanas projekts sākumskolas 
un pirmsskolas ēkai un īstenoti 
citi projekti. Šā gada rudenī tika 
sagatavots un iesniegts konkursam 
projekts, lai piesaistītu finansējumu 
Cesvaines vidusskolas sporta zāles 
celtniecībai. Ivetai piemīt uzņēmība, 
radošums, atsaucīgums ne tikai tiešo 
darba pienākumu pildīšanā, bet arī 
novada rīkotajos pasākumos – gan 
apzinot sakoptākās lauku sētas, 
gan pārstāvot pašvaldību sporta 
sacensībās.”

„Pateicoties viņas asajam prātam, 
inženieres izglītībai, finansistes 
skatījumam, neatlaidīgajam un 
nesavtīgajam darbam, Cesvainei 
ir piesaistīts Kohēzijas fonda 
finansējums – 4 miljoni 67 tūkstoši 
eiro, no kuriem pašvaldības un 
uzņēmuma līdzfinansējums bija 
tikai 6 % jeb 250 tūkstošu eiro. Ilgus 
gadus Ināra Puķīte atbildīgi veikusi 
arī Cesvaines vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājas pienākumus. Inā-
ra gadu desmitiem ir aktīva un 
uzticama jauktā kora „Cesvaine” 
dziedātāja. Viņu raksturo kā labu 
organizatori un izdomas bagātu kora 
pasākumu veidotāju.” 1. pakāpes 
pašvaldības apbalvojumu (atzinības 
rakstu) saņēma pašvaldības ka-
pitālsabiedrības „Cesvaines komu-
nālie pakalpojumi” valdes locekle 
Ināra Puķīte.

Izskanot pirmajai daļai, klātesošie 
varēja novērtēt un baudīt pasākuma 
turpinājumu ar ierastajiem paš-
darbnieku kolektīviem: jaukto kori 
„Cesvaine”, pūtēju orķestri, deju 
grupu „Kamenes”, jauniešu deju 
kolektīvu, bērnu vokālo ansambli. 
Skatītāju acis un ausis priecēja 
Cesvaines Mūzikas un mākslas 

skolas audzēkne 
Margarita Ozoliņa, 
Cesvaines vidus-
skolas deju ko-
lektīvs „Sprīdītis” 
un vokāli instru-
mentālais ansam-
blis. Paldies kultū-
ras nama vadītājai 
Zeltītei Dūrītei 
par pārdomāto un 
sirsnīgi novadīto 
svētku pasākumu!

Santa Krusiete,
autores foto

Lāčplēša dienas lāpu gājiens
11. novembris Latvijas vēsturē 

ir nozīmīgs datums. Pieminot 
Latvijas valsts armijas uzvaru pār 
Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju 
(Bermonta karaspēku), arī šogad, 
godinot brīvības cīnītājus, Cesvaines 
vidusskola, internātskolas audzēk-
ņi, skolotāji un pašvaldības pārstāv-
ji nolika ziedu pušķus un sveces 
Cesvaines, Kraukļu, Kārzdabas un 
Ķinderu kapos. Lāčplēša dienā šis 
pasākums ir izveidojies kā tradīcija, 
kuru piekopj jau vairākus gadus.

Par godu Latvijas valsts brīvības 
cīnītājiem, kuri nesavtīgi upurēja 
savu dzīvību, dodot mums iespēju 
dzīvot neatkarīgā valstī, vakarpusē 
pie Cesvaines viduskolas pulcējās 

lāpu gājiena dalībnieki. Virzoties 
pa Nesaules, Veidenbauma, 
Brīvības, Pils ielu uz Cesvaines 
pili, gājēju pulks kļuva arvien 
kuplāks. Ar liesmojošām lāpām 
rokās,  pie krūtīm piespraustām 
sarkanbaltsarkanām lentītēm gājie-
nā piedalījās kā pieaugušie, tā arī 
bērni. Īpaši pārsteidza bērnudārza 
vecuma bērni, kuru sejās šāds 
pasākums spēja iezīmēt izbrīnu 
un prieku par kvēlojošajām lāpu 
ugunīm. Nevar noliegt patriotisma, 
kopības klātesamību, kas gājiena 
brīdī spēja pārņemt ikvienu gaismas 
ceļa dalībnieku.

Santa Krusiete,
autores foto

Brīvības cīnītāju piemiņas vietā tiek noliktas svecītes un ziedi

Dzīvokļu īres maksas parāds
8. novembrī Cesvaines novada domes 

attīstības komitejas sēdē tika izskatīts 
jautājums par atsevišķu dzīvojamo 
māju īrniekiem, kuriem ir sakrājies 
liels īres maksas parāds. Dažiem no 
tiem ir beidzies arī īres līguma termiņš. 
Dzīvokļos ir vērojama liela nekārtība un 
pilnīga neieinteresētība to uzturēšanā. 
Atliek vien rēķināt, cik ilgi šie cilvēki 
nav uzskatījuši par vajadzīgu neko 
maksāt, ja mēneša maksa ir aptuveni 
5 eiro, bet parādi sasniedz 200 līdz 
700 eiro.

Tika lemts steidzami rīkoties – ierādīt 
šiem īrniekiem mazāku dzīvojamo 
platību, jo acīmredzot pašreizējo 
platību nevar atļauties apmaksāt un 
uzturēt kārtībā. Atsevišķos gadījumos 
jauna apdzīvojamā platība netiks 
ierādīta. Jautājuma risināšana tika 
nodota domes izpilddirektoram un SIA 
„Cesvaines komunālie pakalpojumi” 
valdes loceklei sadarbībā ar Cesvaines 
sociālo dienestu.

Vēsma Nora,
attīstības komitejas vadītāja
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Ej pie rūķa skoloties!

Cesvaines pirmsskola „Brīnum-
zeme” piedalās bateriju vākšanas 
akcijā „Tīrai Latvijai”. Mīļi lūdzam 
visus mūs atbalstīt: izlietotās 
baterijas un akumulatorus var 
nodot pirmsskolas dežurantam līdz 
2015. gada 27. februārim.

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Jau devīto gadu Cesvaines 
vidusskolā notika 7.–12. klašu 
dejotāju sadancošanās. Uz šo 
pasākumu bija ieradušies draugi no 
Alūksnes, Preiļiem, Varakļāniem, 
Lubānas, Ērgļiem, Vecpiebalgas, 
Daugavpils un tālākie viesi no mūsu 
pašvaldības sadarbības pilsētas 
Igaunijā – Merjamā ģimnāzijas. Pa-
sākums, kā vienmēr, bija piesātināts 
ar dažādām aktivitātēm – sporta 
sacensības pa dienu, deju koncerts 
vakarā, kad kolektīvi parādīja savu 
gatavību Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem vasarā, 
vakaru noslēdzot ar skaistu balli, 
kurā spēlēja mūsu skolas estrādes 
grupas. Pasākums izdevās, tāpēc 
izskanēja vēlēšanās satikties nā-
kamgad, kad pasākums „Ziemas 
vitamīns” svinēs savu 10. dzimšanas 
dienu.

Paldies skolotājam Jānim Šķēlem, 
virtuves darbiniecēm, tehniskajiem 
darbiniekiem! Un vēl lielāks prieks 
par mūsu dejotājiem, īpašs paldies 
Alisei Kupčai par ieguldīto darbu, 
gatavojoties šim pasākumam!

Sarma Kurme

Stāstnieka 
konkurss 

noslēdzies
Tradicionāli novembrī skolā un 

valstī norisinās stāstnieka konkurss. 
Šogad mūsu novada konkursā 
piedalījās 37 stāstnieki no 1. līdz 
9. klasei. Priecājos, ka šis konkurss 
vairs nav tikai 1.–6. klašu konkurss. 
Pasākums pierādīja, ka mūsu skolā 
mācās daudz talantīgu bērnu, tikai 
viņi ir jāmotivē un jāvirza darbo-
ties. Septiņiem pašiem labākajiem 
skolēniem devām iespēju piedalīties 
zonas konkursā, kurš tradicionāli 
norit Madonā. Liels prieks, ka no 
viņiem uz Rīgu tika izvirzīti četri 
mūsu novada stāstnieki.

29. novembris Rīgā bija sprai-
ga darba diena vairāk nekā 
150 dalībniekiem. Ar nepacietību 
tika gaidīts žūrijas vērtējums. Šogad 
žūrijā piedalījās arī mūsu novada 
stāstnieks, iepriekšējā gada ķēniņa 
titula (labākais valstī) ieguvējs 
Jēkabs Apfelbergs. Rezultāti bija 
iepriecinoši, jo visiem veicās labi. 
Pēteris Apfelbergs, Valts Veismanis, 
Vīgants Vasilišins ieguva 2. pakāpes 
diplomu un lielā stāstnieka titulu. 
Turklāt Margrieta Apfelberga ie-
guva titulu „Dižā stāstniece” un 
1. pakāpes diplomu.

Paldies skolotājai Gintai Libekai 
par ieguldīto darbu, gatavojot 
stāstniekus!

Sarma Kurme

Ziemas 
vitamīns 2014

25. novembrī sākumskolas 
1.b klasē un pirmsskolas „Brīnum-
zeme” grupiņā „Bizmārīte” vie-
sojās rūķis Labrencis un pele 
Lavīze no Margaritas Stārastes 
grāmatas „Ej pie rūķa skoloties”. 
Viņi atnāca ar tradicionālo 
čemodānu no bibliotēkas. Tajā 
varēja atrast daudzas grāmatas par 
Ziemassvētkiem. Atnākušie viesi 
stāstīja bērniem, kāpēc vajadzēja 
dibināt Meža skolu un cik daudz 
tur mācīties gribētāju. Viss sācies ar 
to, ka stārķim vajadzēja iemācīties 
rakstīt vēstuli savai sievai uz tālām 
zemēm. Rūķis un Lavīze šīs prasmes 
mācīja arī  bērniem, kuri vēstules 
ar vienu – viskvēlāko – vēlēšanos 

rakstīja vai zīmēja Ziemassvētku 
vecītim. Sarunas ritēja par pieklājīgu 
uzrunu vēstulē, parakstu, adresi un 
pastmarku, par to, kādas vēstules 
Ziemassvētku vecītis vislabprātāk 
lasa. Visi kopīgi nonāca pie 
atziņas, ar ko var beigties pārlieku 
negausīgas vēlēšanās. Vēstules 
vajadzēja aiznest mājās mammai 
un tētim, jo viņu ziņā tika nodots 
tālākais vēstules liktenis. Izskanēja 
dažādi komentāri par motīvu 
mācīties. „Es gan labi mācīšos, 
lai vēlāk būtu bagāta,” sacīja kāda 
meitene, taču blakusesošais zēns 
apgalvoja: „Mēs nekad nebūsim 
bagāti!”

Sekoja deja no Meža skolas 

Pirmsskolā „Brīnumzeme”
5. novembrī Sarkaņu pamatskolā 

notika dzejas runātāju pasākums 
„Dzied circenītis aizkrāsnē” 
(veltīts Raiņa un Aspazijas dzejai). 
Priekšnesumus sniedza 22 dalībnieki 
no 18 pirmsskolas izglītības iestādēm 
un skolu grupām. Mūsu iestādi pār-
stāvēja Aleksandra Zuitiņa no grupas 
„Bizmārīte” ar dzejoli „Pelīte”. Tā 
Aleksandrai bija liela, atbildības izjūtas 
pavadīta uzdrīkstēšanās, varēšana, 
prieks, gandarījums, bet vecākiem – 
līdzpārdzīvojums. Lielu paldies gribam 
teikt mammai un tētim par lielo atbals-
tu sagatavošanai konkursam un atbalstu 
konkursa dienā. Tas ir nenovērtējams 
vecāku darbs jaunā cilvēka uztveres 
spēju un kultūras bagāžas veidošanā 

jau kopš mazotnes.
Ar mērķi audzināt bērnos 

patriotiskās jūtas pret Latviju, 
10. novembrī grupā „Bizmārīte” noti-
ka tematiskais pasākums „Iededzies 
par Latviju” – par valsts dzimšanu, 
cīņām ar ienaidnieku un uzvaru. 
Bērni tika iepazīstināti ar Lāčplēša 
tēlu, izmantojot daudzveidīgas ro-
taļu metodes. Viena no tām: ar 
katru vārda „LĀČPLĒSIS” burtu 
izdomāt īpašības vārdu, kas raksturo 
šo tēlu. Pasākumā notika praktiska 
darbošanās, kurā bērni gatavoja 
gaismas lukturīšus, pēcpusdienā tajos 
iededza sveču liesmiņas, radot svētku 
noskaņu piemiņas dienā.

Svinot Mārtiņdienu, 11. novembrī, 
tērpušies maskās un apbruņojušies 
skanīgām dziesmām, grupas 
„Bizmārīte” čigānbērni mūzikas sko-
lotājas Irēnas pavadībā devās budēļos 
pa grupām. Dziedājām Mārtiņdienas 
dziesmas, skaitījām tautasdziesmas, 
minējām mīklas, runājām ticējumus, 
gājām rotaļās. Notika arī lēkāšana 
un kāju sišana dancojot, kas ir īpašs 
rituāls ļauno garu aizbaidīšanai 
un svētības veicināšanai. Ķekatas 
katrā grupā beidzās, cienājoties ar 
gardumiem.

Ilga Rumpe un Jolanta 
Koroļčuka,

grupas „Bizmārīte” skolotājas

14. novembrī pirmsskolā „Brī-
numzeme” mazie cesvainieši, sko-
lotāji, vecāki un iestādes darbinieki 
pulcējās, lai kopīgi svinētu svētkus 

Latvijai. Ar skanīgiem dzejoļiem, 
dziesmām un dejām bērni jau no 
paša rīta radīja pirmssvētku noskaņu. 
Svētku koncertā pirmo reizi uzstājās 
skolotāju ansamblis un grupas 
„Bizmārīte”, „Spārīte” un „Skudriņa” 
bērni dziedāja „Brīnumzemes” 
himnu, kuras teksta autore ir Antra 
Āboltiņa, bet mūziku sakomponēja 
Sarmīte Grīnberga.

Pasākuma noslēgumā iestādes vadī-
tāja Skaidrīte Aveniņa teica paldies 
maziem un lieliem māksliniekiem un 
iepriecināja ar saldumiem.

Pēc koncerta bērni kopā ar 
vecākiem un skolotājām zālājā pie 
pirmsskolas ieejas tika aicināti iedegt 
svecītes, kurās katra mazā sirds 
ielikusi mazumiņu gaišuma.

Sandra Āriņa un Jana Medniece,
grupas „Skudriņa” skolotājas

Grupas „Bizmārīte” bērni ar rūķi Labrenci un peli Lavīzi

Grupas „Bizmārīte” audzēkne 
Aleksandra Zuitiņa

PASMAIDI!

Rihards: Aleksandra baigi gudrā! 
Zina visu par karogu!

Aleksandra: Nu paņem tu arī 
izlasi – un uzzināsi!

Rihards: Es visus nevaru izlasīt, jo 
mute piekusīs.

Ēdamzālē. Aleksandra, ēd 
ievārījumu ar maizi, ne tikai 
mandarīnus!

Aleksandra: Negribu būt resna. 
Zini, es televizorā redzēju sievieti, 
kurai vēders bija klēpī.

Alisei jautā: „Kad tev ir dzimšanas 
diena?

Alise: Nākamajā gadā, otrajā 
lappusē. (6. februāris)

Dambretes turnīrs
Kopš mācību gada sākuma 

sākumskolas skolēni klasēs aktīvi 
spēlēja dambreti. Novembrī 
notika klašu dambretes turnīri. 
28. novembrī klašu uzvarētāji devās 
uz turnīru Kusā, kur piedalījās 
labākie dambretes spēlētāji no 
Degumnieku, Liezēres un Kusas 
pamatskolas. Cesvaines vidusskolu 
pārstāvēja Letīcija Anna Skride, 
Renārs Briedis (1.a klase), Ance 
Bērziņa, Mārtiņš Grīnbergs 
(1.b klase), Roberts Māliņš, Roberts 
Šīris, Mārtiņš Markuss Ozoliņš 
(2.a klase), Artūrs Adamkovičs, 
Brendans Daniels Smoroģins 
(2.b klase), Simona Krieva, Markuss 
Isačenko (3. klase), Polīna Rutka-
Eglīte, Līva Vībote (4. klase).

2. klašu grupā 1. vietu ieguva 

2.b klases skolnieks Brendans 
Daniels Smoroģins (skolotāja Iveta 
Āboliņa), 2. vietu – 2.a klases 
skolnieks Mārtiņš Markuss Ozoliņš 
(skolotāja Ginta Libeka). 3. klašu 
grupā 3. vietu ieguva Simona 
Krieva (skolotāja Rigonda Pinka). 
Sveicam uzvarētājus!

Skolēni saņēma diplomus par 
piedalīšanos un saldumu balvas. Visi 
kopā nolēma, ka arī turpmāk spēlēs 
aizrautīgo spēli, kas ir lielisks brīvā 
laika pavadīšanas veids un attīsta 
loģisko domāšanu, lai nākamajā 
mācību gadā varētu satikties Kusas 
pamatskolā un godam pārstāvēt 
Cesvaines vidusskolu.

Ginta Libeka,
direktora vietniece sākumskolā

Lūgums

diskotēkas programmas.
Pirms Ziemassvētkiem bērni 

apņēmās darīt labus darbus un 

jaunajā gadā gaidīt atkal kādu 
ciemiņu ar pazīstamo čemodānu.

Vēsma Nora, Santas Krusietes foto
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Mans vienīgais darbs – medicīna Rozīte
Stāsts

5. turpinājums

Juris Sārnis

2014. gads sociālās aprūpes 
nodaļas (SAN) klientiem bija 
emocionāli bagāts. SAN iemītnieki 
tika bieži apciemoti un iepriecināti 
ar dažnedažādiem priekšnesumiem, 
koncertiem un spēlēm.

Visredzamākais pasākums, 
protams, bija veco ļaužu sporta 
spēles. Iegūstot pirmo vietu 
2013. gadā Dzelzavas pansionāta 
rīkotajās sporta spēlēs, šogad tās bija 
jārīko Cesvainei. Tas arī veiksmīgi 
tika izdarīts. Spēles bija plaši 
apmeklētas, tajās piedalījās un tās 
vēroja vairāk nekā 100 dalībnieku.

Sadarbībā ar Dzelzavas 
pansionātu augustā devāmies 
ekskursijā uz Koknesi. Ekskursijas 

Dace Rošāne ir cilvēks ar 
gaišu sirdi. Viņas seju ik brīdi 
rotā smaids. 40 darba pilnus 
gadus strādājusi Cesvainē, un 
darbs vienmēr ir bijis saistīts 
ar medicīnu, bet nu rit trešais 
gads, kopš Dace strādā Cesvaines 
pansionātā par medicīnas māsu.

Kas bija jūsu darbavieta, līdz 
atnācāt uz pansionātu?

– 1975. gadā uz Cesvaini atnācu 
strādāt par feldšeri laboranti. Šajā 
amatā nostrādāju 15 gadu. Darba 
gaitas turpinājās Madonas sanitāri 
epidemioloģiskajā stacijā, biju 
laborante. Līdzko beidzās līgums, 
bija jāmeklē jauns darba lauciņš, 
kurā darboties. Šajā laikā Cesvaines 
slimnīcā bija brīva sanitāres vieta, 
un tā es vairākus gadus strādāju par 
sanitāri; kad slimnīcu likvidēja – 
par aprūpētāju pansionātā. Bija 
iespēja mācīties par māsu palīgu, 
saņēmos un trīs gadu kursu 
pabeidzu ar izcilību. Slimošanas 
dēļ māsiņa nevarēja veikt savus 
darba pienākumus, un izskanēja 
priekšlikums, vai es nevarētu viņas 
vietā ieņemt šo amatu. Protams, 
piekritu. Liku pārkvalifikācijas 
eksāmenus, gāju kursos, un nu jau 
rit trešais gads, kopš te strādāju. 
38 gadus mana darbavieta ir 
Cesvainē. Pazīstu gandrīz ikkatru 
cesvainieti, arī ienākušos.

Kā atradāt sevi šajā darba 
lauciņā?

– Jau bērnībā, dzīvojot laukos, 
rūpējos par mājdzīvnieku veselību, 
ārstēju, ja bija kāda kaite. Visa 
dzīvā radība man bija tuva. Sākumā 
par savu profesiju biju iedomājusies 
veterinārārsta darbu, tomēr laiks spēj 
domas nedaudz mainīt – pārdomāju 
un aizgāju mācīties pa medicīnas 
līniju. Vecākais brālis bija dakteris, 
arī es vēlējos tāda būt.

Vai specialitātes izvēle bija ļoti 
mērķtiecīga, nebija šaubu, ka 
izdarītā izvēle bijusi aplama?

– Nē, ne reizi neesmu sevi 
pieķērusi pie šādas domas. Ar lielu 
pārliecību, apņemšanos uzsāku šo 
ceļu, un tā tas joprojām turpinās. Citu 
darbu nemācētu darīt. Iespējams, ka 
tā ir augstākā spēka sūtība.

Kāda ir jūsu dienaskārtība?
– Darbā ierodos pirms deviņiem. 

Kad pansionāta iemītnieki ir 
paēduši brokastis, apstaigāju vi-
sas istabiņas un iedodu katram 
paredzētās zāles. Paralēli tam 
esmu ievākusi informāciju par 

pansionāta iemītnieku veselības 
stāvokli. Kādam galva reibst, slikti 
jūtas, kājas tirpst. Apkopoju viņu 
veselības problēmas – cik nopietnas 
tās ir, konsultējos ar ģimenes ārstu. 
Kad tantes ir atpūtušās, tad viņām 
pietiek laika izdomāt, kas viņām vēl 
ir vajadzīgs. Pēc zāļu sadales mani 
gaida kaudze ar papīriem. Tā diena 
paiet.

Vai pacienti mēdz zvanīt arī 
pusnaktī?

– Ļoti reti, bet mēdz zvanīt un lūgt 
palīdzību arī vēlajās nakts stundās. Ir 
tādi gadījumi, kad zvana aprūpētāja, 
lai pakonsultētos, ko darīt konkrētā 
lietā. Ja nevaru palīdzēt no tālienes, 
tad, pametot visu, skrienu šurp, lai 
palīdzētu, bet, ja netieku galā arī es, 
saucu ātro palīdzību.

Un kā jūtaties darba dienas 
beigās – vai spēks atliek arī kam 
citam?

– Pēc nostrādātās dienas esmu 
iztukšota. Viņi kā mazi sūknīši 
paņem no manis visu. Tad jūtu 
nepieciešamību izvēdināt galvu 
svaigā gaisā. Šis ir morāli smags 
darbs. Nedrīksti rādīt dusmīgu, 
norūpējušos seju, vienmēr jā-
smaida. Viņi prot nolasīt manu 
noskaņojumu.

Varbūt esat atklājusi kādu 
veidu, kā uzkrāt enerģiju jaunam 
darba cēlienam?

– Vasarā mana relaksācija ir 
darbošanās piemājas dārzā, braucu 
uz kapiem, kur saviem radiniekiem 
un paziņām kopju kapiņus. Tur 
ir klusums, putnu dziesmas. Arī 
sēņošana spēj relaksēt un spēj 
uzsist azartu. Savukārt ziemā ar 
vīru barojam meža dzīvniekus Oļu 
mežos. Kolosāli! Tad var redzēt 
dažādu dīvnieku pēdas, virzienu, uz 
kurieni tie gājuši. Vasarā audzējam 
dažādus dārzeņus, lai ziemā varētu 
vest pabarot meža zvērus. Būt pie 
dabas – tā ir tāda atslābināšanās, 
kad aizmirsts tiek it viss. Uzkrājot 
spēku un enerģiju, varu doties 
atkal pie darāmajiem darbiem. 
Atvaļinājuma laiku mēģinām 
saskaņot, braucam ekskursijā pa 
Latvijas novadiem. Daudzi mēdz 
tiekties uz ārzemēm, neredzot, 
cik daudz skaistu, apskates vērtu 
vietu ir mūsu zemē. Protams, esmu 
bijusi arī ārpus Latvijas, piemēram, 
Gruzijā, Armēnijā, Austrijā, bet tik 
unikālas dabas ainas kā te nav nekur 
citur.

Kas ir jūsu pacientu rak-

sturīgākās saslimšanas?
– Pārsvarā iemītnieki slimo 

ar hroniskām kaitēm. Visiem 
ir asinsspiediena problēmas, ir 
nervozie, hipertoniķi, sirds slim-
nieki. Ir dažādas slimības. Pārsvarā 
visas kaites laikus nav ārstētas. Kā-
da kuram dzīve ir bijusi! Ne jau visi 
nāk no labvēlīgas vides. Mēdzam 
atgādināt: kamēr kustēsieties, tik-
mēr būs dzīvība iekšā. Ja paliek uz 
gultas, tad cilvēks vairāk domā par 
kaitēm. Vasarā mēs visus stumjam 
ārā – var paiet vai ne, bet lai saulē 
vai ēnā bauda svaigo gaisu.

Nedaudz pastāstiet par savu 
ģimeni!

– Nāku no četru bērnu ģimenes, 
kurā esmu jaunākā. Mamma – 
izbijusi skolotāja. Nesen nosvinēja 
95 gadu jubileju. Viņa ir braša, 
uzņēmīga cīnītāja, kura pašreiz 
apgūst interneta lietošanas prasmes. 
Tēvs sovhoza laikā bija saimniecī-
bas daļas vadītājs. Viņa kaislība bija 
zirgi.

Kara laikā mammas pirmais 
vīrs pazuda, pēckara gados viņa 
iepazinās ar manu tēti. Man bērnība 
aizritēja laukos, Grašu pusē, kur 
katram bija savi darba pienākumi, 
baudījām lauku vides sniegtās 
iespējas. Jau kopš bērnības tika 
ieaudzināta atbildības, pienākuma 
apziņa.

Man ir dēls un divi mazbērni, 
brīnišķīgi mazbērni. Tēvs nāk no 
Latgales, kur vecmāmiņas sauc par 
babiņām. Kad mazdēls sāka runāt, 
viņš mani sauca par Babu. Tā arī šī 
iesauka iegājās un ir saglabājusies 
vēl joprojām.

Brīvajā laikā dēls aizraujas ar 
kartinga braukšanu, kurā ir iesaistīti 
visi ģimenes locekļi gan kā braucēji, 
gan līdzjutēji. Dēls ar skrūvgriezni 

rokās dzīvoja jau kopš mazām 
dienām. Man tuva ir medicīna, 
viņam – tehnika. Tas, acīmredzot, 
ir mantots no tēva, jo tēvs sovhoza 
laikā strādāja par šoferi. Mazdēlam 
rit 15. gads, mazmeitai paliks 
7 gadi. Īpatnēji, ka abi ir dzimuši 
19. decembrī, tikai ar 8 gadu 
starpību. Jubilejās lauzām galvas, 
kā mēs viņus apsveiksim.

Ko jums sniedz kopā būšana ar 
mazbērniem?

– Esot kopā ar mazbērniem, 
es daru to pašu, ko darbā dara ar 
mani, – uzlādējos, gūstu enerģijas 
uzkrājumu. Viņi ir tik interesanti, 
katrs nāk un ar aizrautību stāsta 
savus piedzīvotos notikumus. 
Kopīgi mācāmies angļu valodu. 
Man tā īpaši nepadodas, un, ja 
pasaku ko nepareizi vai neesmu ko 
sapratusi, viņi izlabo, mani pamāca. 
Tas ir ļoti interesanti. Arī jauno 
tehnoloģiju pasauli iepazīstu caur 
mazbērniem. Vasarā, rudenī lasām 
meža veltes. Viņi zina, kas ir darbs, 
pie tā nekad nav bijis jāradina.

Pavisam drīz klāt Ziemassvētki. 
Kā jūs pavadāt šos svētkus?

– Ar vīru laikus braucam un 
noskatām savu Ziemassvētku eg-
līti. Tradicionāli eglītes rotāšanā 
piedalās arī mazbērni. Cepam 
pīrāgus, piparkūkas, ēdam zirņus 
ar speķa pikucīšiem. Protams, 
neatņemama svētku sastāvdaļa 
ir dāvanu saņemšana. Tās sākam 
gādāt jau diezgan laikus, pirms 
tam iztincinot, ko katrs vēlas. 
Apdāvināšana kā tradīcija ir ie-
gājusies mazbērnu jubilejas dienā. 
Pirms svētkiem apciemojam manu 
un vīra mammu, aiznesam viņām 
eglīti, kura tūlīt tiek izrotāta.

Santa Krusiete,
foto no Daces Rošānes arhīva

Divas nedēļas paiet kā mirklis. 
Kāzu viesu nav daudz. Viss 
notiek ļoti vienkārši un priecīgi. 
Mācītājs, prom braukdams, saka – 
tik jaukās, vienkāršās un sirsnīgās 
kāzās savā dzīvē bijis pirmo reizi.
Nakts abiem paiet mīlas priekos.

Karotāji jau šaudās netālu no 
Latvijas. Atvaļinājumā atnākušie 
leģionāri stāsta, kā krievi dzen 
soda bataljonus tieši virsū vācu 
pozīcijām – atliek tik nošaut. Ja 
vairs nespējot nošaut, tad jābēg.

Augustā mani pēkšņi mobili-
zē aizsardzības nocietinājumu 
gatavošanas otrajai kārtai dažā-
dos frontes sektoros. Mani 
iebildumi par invaliditāti un 
tas, ka dokumenti ir sagatavoti 
izbraukšanai uz Vāciju, netiek 
ņemti vērā. Septembra sākumā 
Rozīte un mamma izbrauc ar kuģi 
uz Vāciju. Pavadu savus mīļos 
uz Rīgas ostu. Bezgala smagi.
Vai kādreiz savus tuviniekus vēl 
redzēšu? Vai liktenis izšķirs uz 
mūžu? Aizbraucēju ir daudz. Jau 
savlaicīgi ļaudis bēg, lai no jauna 
nenokļūtu slepkavu nagos.

Atkal esmu palicis bez mā-
jām, mīļiem cilvēkiem. Vienīgais 
mierinājums – Rozīte un mamma 
ir drošībā. Pēc laiciņa saņemu 
vēstuli: abas pašreiz dzīvojot pie 
radiem Vācijā, drīz braukšot uz 
Franciju. Es strādāju pierobežā, tad 
piekomandē 19. divīzijai. Kaujās 
paiet ziema. Pavasarī Kurzemes 
frontē krītam gūstā.

Pa filtrācijas nometnēm no-
nāku Tālajos Austrumos – Kom-
somoļskā pie Amūras. Tā kā tie-
ku galdniecībā pie latviešu zē-
niem, varu izdzīvot. Darba ne-
trūkst, pat grūti paspēt, 14 stundu 
darba diena paiet nemanot.

1948. gadā atgriežos Latvijā. 
Viens. Rozīt, Rozīt, kur tu esi?

Strādāju kolhoza galdniecībā. 
Pienāk 1959. gada rudens. Artūrs 
saņem no Rozītes vēstuli. Kāds 
to iemetis Rīgā pastā ar viņa 
adresi. Viņš atsauc mani pie 
sevis un sagādā man bezgala 
priecīgu pārsteigumu. Man jādabū 
laulības apliecība un jāgatavo 
pārējie dokumenti, jo drīz tos man 
vajadzēs. Abi minam, kāpēc, tad 
Artūrs iesaucas:

– Viņa tevi aizsauks uz Fran-
ciju caur Francijas vēstniecību 
Maskavā!

Nu saprotu, kāpēc viņa mani 
mācīja runāt franču valodā. Tagad 
cenšos atkal visu apgūt no jauna. 
Mācoties valodu, paiet dienas un 
naktis. Drīz tieku saukts uz čeku 
un pratināts. Taču čekisti man 
neko nevar piesiet un ir spiesti 
atbrīvot un izlaist uz Franciju. 
Esmu bezgala priecīgs, atstājot 
Latviju, lai satiktos ar man tik 
mīļajiem cilvēkiem un nu – uz 
mūžu. Atstāju Latviju ar cerību, 
ka reiz pienāks diena un varēsim 
atgriezties jau brīvā Latvijā.

Beigas

2014. gads sociālās aprūpes nodaļā
galvenais mērķis bija Likteņdārza 
apmeklējums, bet tās laikā abu 
pansionātu iemītnieki un darbinieki 
iepazinās un dalījās savā pieredzē. 
Par iespēju doties uz Likteņdārzu 
paldies Dzelzavas pansionāta 
vadītājai Ivetai Apenītei! Paldies 
par ekskursijas organizēšanu un 
pozitīvām emocijām!

1. oktobrī, svinot Starptautisko 
veco ļaužu dienu, sadarbībā ar 
Cesvaines vidusskolas direktora 
vietnieci ārpusklases darbā Sarmu 
Kurmi SAN iemītnieki devās uz 
Cesvaines sākumskolu. Skolēni ar 
skolotājiem bija sagatavojuši teātra 
izrādi, krustvārdu mīklu minēšanu 
un rotaļas.

Aizejošajā gadā SAN iemītniekus 
apciemoja Cesvaines vidusskolas 
skolēni, katoļu priesteris Andrejs 
Kazakevičs, luterāņu mācītājs 
Hanss Jensens, folkloras kopa 
„Krauklēnieši”, senioru koris „Virši”, 
tautas deju kolektīvi „Sprīdītis” 
un „Dzeldes”, Dzelzavas līnijdeju 
grupa „Silver Step”, pirmsskola 
„Brīnumzeme”, Cesvaines 
internātskolas audzēkņi, Cesvaines 
tautas teātris, kā arī biedrība 
„Mārtiņrozes”. Visiem mēs sakām 
lielu paldies un ceram, ka pansionāta 
klientus neaizmirsīs arī nākamgad!

Paldies SAN darbiniekiem par 
ieguldīto darbu; sociālā dienesta 
vadītājai ar kolēģēm; Cesvaines 

novada domei; Ritmai Zeiļukai 
un Vitālijam Stikānam par 
atsaucību teritorijas sakopšanas, 
labiekārtošanas darbos un darbaroku 
piesaistīšanu pansionātam! Liels 
paldies sponsoriem – Olgai 
Klimanovai un „Kalna Boķu” 
saimniecēm!

Un, protams, paldies visiem tiem, 
kas veltīja savu laiku, izdomu, 
spēku un emocijas, apciemojot un 
iepriecinot mūs! Mēs guvām daudz 
pozitīvu un jauku emociju, paldies 
jums par to!

Gaišus, līksmus, siltuma un 
mīlestības pilnu Ziemassvētkus un 
laimīgu 2015. gadu!

Inga Sebriņa, sociālā darbiniece

Dace Rošāne (otrā no kreisās) ar pansionāta iemītniekiem
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Paldies no Rainera

Ivars Tirzmalis un 
Justīne Kindzuļe

Jānis Riepnieks un 
Andra Kraukle 

novembrī

Vējš pieklauvē ar tumsas spārnu,
Dziest gaisma – klusums mūžu 
   sedz.
  (V. Kokle-Līviņa)

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Jūsmai Lindei un pārējiem 
tuviniekiem, dzīvesbiedru 

Arvīdu mūžības ceļā pavadot.

Mājas iedzīvotāji 
Celtnieku ielā 3

Citiem vasarā, tev ziemā
Jubilejas tostus sauc,
Nosaluši, apsniguši
Mīļi draugi apsveikt brauc.
Skaistāk vēl par lakstīgalām
Zīlītes tev kokos dzied.
Apsveikumus vēji dala,
Leduspuķes logā dzied.
 (K. Apškrūma)

Lai saulainas dienas, gaišas 
domas un veselība ļauj vēl 

daudzus gadus dzīvi baudīt!
Skaistajā dzīves jubilejā 

Frīdu Gutbergu sveic bijušie 
zootehniķi

Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,
„Tīrs dzintars!” varam secināt.
  (V. Mežnora)

Lielajā dzīves jubilejā sveicam:
80 gados – Jekatarinu 

Andrejevu, 
Mariju Bernovsku, 

Emmu Caunišu, 
Frīdu Gutbergu,

91 gadā – Antoniju 
Trimalnieci,

93 gados – Austru Pikumu!

Cesvaines pašvaldība

Masiere Ilze Dimpere pie-
ņem klientus Kraukļos. Sīkā-
ka informācija, zvanot pa 
tālr. 29555621.

***
VAS „Latvijas dzelzceļš” pa-

ziņo par nekustamā īpašuma 
pārdošanu mutiskā izsolē, ku-
ra norisināsies 20.01.2015. 
plkst. 10.00 Rīgā, Gogoļa ielā 3, 
II stāvā, 243. kabinetā. Nekustamā 
īpašuma atrašanās vieta „Kalna 
Jurkauliņi 2”, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads, īpašuma 
objekts – dzīvojamā māja „Kalna 
Jurkauliņi 2” un dzelzsbetona 
grodu aka 59. km. Izsoles sākuma 
cena ir 2600 eiro, dalības maksa – 
182 eiro (tajā skaitā PVN). Tālrunis 
uzziņām: 67234810; 67233756.

***
5 bērnu ģimene meklē īrēšanai 

4 istabu dzīvokli vai māju Ces-
vainē, Cesvaines apkārtnē. Ja ir 
kādi piedāvājumi, zvaniet jebkurā 
laikā uz tālruni 26153456.

***
Pērk vilnas kārstuvītes. Zvanīt pa 

telefona Nr.: 64852467, 29492349.

Balta pasaule, gaišas domas… 
Dzīvojam Ziemassvētku gaidās, 
labu un mīļu vārdu gaidās, jo 
dažkārt tik ļoti pietrūkst īstajā 
brīdī pateikta vārda, lai pasaule 
atdzīvotos, lai pateiktu to, ko 
nevar pateikt vārdos, bet paust ar 
attieksmi, – mīļotā cilvēka acīs, 
skatienā, glāstā, pieskārienā. Tajā 
siltumā, ko spēj dot vienīgi cilvēks 
cilvēkam. No sirds uz sirdi, radot 
prieku un remdējot sāpes.

Ziemassvētki ir laiks, kad varam 
izbaudīt to, kam ikdienas steigā 
neesam veltījuši pietiekami daudz 
laika, – gandarījumam par padarī-
to, gaišām atmiņām un cerībām.

Paldies visiem labdarības kon-
certa organizētājiem, atbalstītājiem, 
dalībniekiem, Cesvaines vidus-
skolas kolektīvam, Cesvaines no-
vada domei, Cesvaines novada 
sociālajiem darbiniekiem, mūsu 
tulkiem Sandrai Stadei (franču 

val.), Lindai Auzānei (itāļu val.) 
par sniegto atbalstu un palīdzību, 
saziedojot nepieciešamos līdzekļus 
Rainera atkārtotai izmeklēšanai 
Romā (Itālija).

Paldies visiem, kuri mums palīdz 
ikdienas rūpēs! Paldies par dāvāto 
cerību Raineram pilnvērtīgāk 
dzīvot!

Lai mums visiem mīļš un jauks 
šis svētku laiks!
Rainera Riekstiņa vecāki un māsa

Liels paldies Cesvaines domes 
priekšsēdētājam Vilnim Špatam 
un Saeimas deputātam Aināram 
Latkovskim par mums dāvāto 
ekskursiju uz Rīgu! Zinošu gidu 
pavadībā ielūkojāmies plašajās 
Nacionālās bibliotēkas telpās, 
Saeimas namā un Ādažu militārajā 
bāzē. Redzējām un dzirdējām daudz 
interesanta un līdz šim nezināma. 
Paldies par dāvāto iespēju!

Biedrība „Mārtiņrozes”

Malnavas koledža piedāvā 
jauniešiem vecumā no 17 
līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez 
maksas apgūt profesiju izglītības 
programmā „Dārzkopība”, 
kvalifikācija – dārzkopis.

Dokumentu iesniegšana – no 
01.12.2014. līdz 17.02.2015., 
mācību ilgums – no 23.02.2015. 
līdz 20.12.2015.

Pilnīgāka informācija: darba 
dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 
pa tel. 65733274, mob. 29444832, 
www.malnava.lv

Novembra numura 8. lpp. rakstā 
„Šodienas stāsti” minētā mākslas 
darba autore ir Laura Kričalova. 
Atvainojos par neprecizitāti!

Ziemassvētku brīnumu gaidot
Tuvojas gada baltākie un 

pārdomas raisošākie svētki – Zie-
massvētki. Vai mākam tos sagaidīt 
vai attopamies tikai pēdējās darba 
dienas vakarā, kad svētku brīvdienas 
pie namdurvīm? Vai dzīvojam 
saskaņā ar laiku un dabu vai nerimti 
skrienam bezgalīgajos darbos? Vai 
apzināmies un saprotam šo svētku 
būtību un jēgu? Cesvaines tūrisma 
centrs aicina kļūt redzošākiem un 
jūtīgākiem, atvērt sevi gaismai un 
sniegt to arī citiem.

Ziemassvētku apsveikumu sūtī-
šanai Cesvainē ir sena vēsture, 
zirgu pasts ir sācis darboties jau 
1900. gadā. Lai atgādinātu šīs 
tradīcijas skaistumu un iepriecinātu 
svētkos savus mīļos, Cesvaines pilī 
decembrī jau tradicionāli darbosies 

Ziemassvētku pasts, kurā ikviens 
varēs nosūtīt apsveikumus Cesvai-
nes pilsētas un novada teritorijā bez 
maksas. Pils rūķi parūpēsies, lai 
katrs apsveikums tiktu apzīmogots 
ar īpašo Cesvaines pils zīmogu! Lai 
adresāti svētku sveicienus saņemtu 
laikā, Ziemassvētku pastkastītē 
apsveikumus varēs iemest līdz 
22. decembrim plkst. 12.00.

Cesvaines novads nav liels, 
tomēr arī šeit ir cilvēki, kam svētku 
siltuma pietrūkst. Bet mums katram 
ir kas tāds, ko dot, katram ir spēja 
iepriecināt. Ja arī Tu vēlies dalīties 
došanas priekā, sagatavo sirsnīgu 
dāvaniņu Cesvaines vientuļajiem 
pensionāriem, atnes to uz pili – un 
ar Cesvaines novada domes un 
sociālā dienesta atbalstu nogādāsim 

to cilvēkam, kura svētkos šī varbūt 
būs vienīgā dāvaniņa. Dāvanai nav 
jābūt par dārgu naudu pirktai, tā var 
būt paša rokām darināta, sirsnības 
piepildīta. Dāvaniņas pilī gaidīsim 
līdz 22. decembrim.

Atgādinām, ka Cesvaines pilī 
tūrisma centrā ir iegādājami 
Cesvaines suvenīri, vaska sveces, 
krūzītes ar Cesvaines pili, linu 
auduma dāvanu maisiņi, Cesvaines 
novadā ievākts medus – lietas, ar ko 
iepriecināt savus mīļos svētkos.

Lai gaiši un priecīgi Ziemassvētki 
ienāk katrā ģimenē un nākamais – 
2015. – gads pildīts ar pozitīvām 
domām un jaunām iecerēm!

Diāna Cepurniece, 
Cesvaines tūrisma centra vadītāja

Jau sesto gadu kāds individu-
āls ziedotājs finansē skolas 
brīvpusdienas pieciem Cesvaines 
vidusskolas bērniem. Ar dau-
dziem veicamajiem darbiem 
azotē Jurģis Auziņš vienmēr 
ir ceļā. Neskatoties uz to, velta 
kādu minūti arī man, lai gan 
ne klātienē, tomēr elektroniski, 
atbildot uz manis sagatavotajiem 
jautājumiem.

Nedaudz iepazīstiniet ar se-
vi – kas esat, no kurienes, ar ko 
nodarbojaties?

– Būšu diezgan pieticīgs, rak-
sturojot sevi, – darbojos medicīnas 
jomā.

Kā nonācāt līdz vēlmei ar 
ziedojumu palīdzēt svešiem 
bērniem?

– Esmu patriotiski noskaņots un 
zinu, ka no cilvēciņiem, kas bērnību 
ir pavadījuši ar tukšu vēderu, 
lielu patriotismu gaidīt nevaram. 
Savukārt skolas nereti ir vienīgās 
vietas, kur bērnam ir iespējams 
paēst siltas pusdienas.

Kāpēc tika izraudzīti tieši 
Cesvaines vidusskolas audzēkņi?

– Tas ir saistīts ar Cesvaines pils 

Nevajag daudz, lai kādam palīdzētu…
ugunsgrēku – nodega skola un, lai 
celtu jaunu skolu, jūsu pašvaldība 
palika bez finansiāliem līdzekļiem, 
pat bērnu atbalstam.

Vai Cesvaines vidusskolas 
bērni Latvijā ir vienīgie, kuriem 
finansējat brīvpusdienas?

– Pagaidām vienīgie, bet ceru, 
ka šim tā sauktajam krusttēvu 
un krustmāšu projektam drīz 
pievienosies arī citi. Redzu to kā 
anonīmu projektu, kur līdzekļu 
devējs izvēlas konkrētu bērnu vai 
bērnus, viņiem par to nezinot, un 
līdz noteiktam vecumam rūpējas 
par brīvpusdienām.

Ko, jūsuprāt, bērniem un 
viņu ģimenēm nozīmē šis 
finansējums?

– Ceru, ka ļoti daudz…
Vai apziņa, ka ziedojat savu 

naudu, lai palīdzētu cilvēkiem, 
kuriem varbūt nav paveicies, ļauj 
skaidrāk ieraudzīt savu dzīves 
mērķi un vērtības?

– Nevar pastāvēt valsts, kurā 
nemīl bērnus un neciena vecus 
cilvēkus. Saprotu, ka mūsu valstī 
ir daudz problēmu ar šo izpratni un 
tāpēc palīgā jānāk indivīdiem.

Kā izvēlaties, kuru bērnu 
pusdienas finansēsiet?

– Skatījos, kurās ģimenēs vecāki 
nerūpējas par savām atvasēm, lieto 
alkoholu, ir totāli bezdarbnieki. Tā 
ir palīdzība bērnam, ne vecākiem. 
Pieļauju, ka viņi to nemaz nezina.

Vai cilvēki, kuriem tiek dots, 
dāvāts, iemācās darīt to pašu?

– Negribu nekādi iespaidot bērnu, 
pat nevēlos, lai viņi to zinātu. 
Lielākā vēlme – lai viņi mīl savu 
valsti, pārējais jau atnāks pats par 
sevi.

Varbūt piedalāties vēl kādā 
ziedojumu projektā?

– Jā, palīdzu arī citos projektos, 
arī ārpus Latvijas, bet tas lai paliek 
kādai citai reizei.

Tā kā tuvojas Ziemassvētki, 
varbūt ir kas sakāms, novēlams 
cilvēkiem, kuri nesavtīgi dara 
labas lietas kāda labā, un tiem, 
kuri nākotnē grasās to darīt.

– Dariet to, cik vien spējat un 
nedomājiet par pateicības saņemša-
nu no tiem, kuriem to dāvājat.

Priecīgus Ziemassvētkus un 
laimīgu jauno gadu!

Santa Krusiete

• Valsts zemes dienests informē, 
ka sakarā ar informācijas sistēmu 
darbības pārtraukumu laika posmā 
no 2014. gada 29. decembra 
līdz 2015. gada 5. janvārim ir 
plānotas izmaiņas: līdz 2014. gada 
23. decembrim nepieņemsim pa-
sūtījumus izpildei paātrinātā kārtī-
bā, ja plānotais izpildes termiņš 
ir laika posmā no 2014. gada 
10. decembra līdz 2015. gada 
5. janvārim un tehniski nebūs 
iespējams nodrošināt to izpildi; 
2014. gadā pieņemtajiem un izpildē 
esošajiem pasūtījumiem 2015. gada 
5. janvārī izpildes termiņš var tikt 
pagarināts par 2 darba dienām; 

2014. gada 29. un 30. decembrī 
gaidīsim klientu apkalpošanas 
centros Cēsīs, Daugavpilī, Gulbenē, 
Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Kuldīgā, 
Liepājā, Madonā, Rīgā, Rēzeknē, 
Valmierā un Ventspilī, lai izsniegtu 
izpildītos pasūtījumus vai sniegtu 
konsultāciju. Savukārt jaunus pa-
sūtījumus nepieņemsim. Darba 
diena no piektdienas, 2015. gada 
2. janvāra, ir pārcelta uz sestdienu, 
2015. gada 10. janvāri. Neskaidrību 
gadījumā lūdzam zvanīt uz 
informatīvo tālruni 67038800.

Valsts zemes dienesta 
reģionālā nodaļa

Rolands Ribakovs 
novembrī


