
1Cesvaines Ziņas

Decembris, 2016. gads Nr. 11 (280)Cesvaines novada domes izdevums

Cesvainē iedegta 
svētku eglīte

Pasākumi 
Ziemassvētkos 
un 
Jaungadā

Piektdien, 9. decembrī, pie Ces-
vaines novada pašvaldības tika 
iedegta svētku eglīte. Pasākumu 
vadīja Skaistā Eglīte un Saldā Pi-
parkūka, kuras, lustīgi izklaidējot 
klātesošos, aicināja vienoties dzies-
mā un kopīgās atrakcijās.

Cesvaines novada domes priekš-
sēdētājs Vilnis Špats pasniedza pa-
teicību un ierāmētu Ziemassvētku 
apsveikuma kartīti Cesvaines Mū-
zikas un mākslas skolas skolotājai 
Ērikai Doganai un audzēknim Jur-
ģim Āboltiņam, kuri ir atklātnēs iz-
mantoto zīmējumu autori.

24. decembrī plkst. 19.00
Cesvaines luterāņu baznīcā
Svētvakara dievkalpojums
Piedalīsies Madonas saksafonu kvarterts 
Andreja Cepīša vadībā 

24. decembrī plkst. 19.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Kristus Piedzimšanas svētku vigīlijas 
Svētā Mise. Piedalās draudzes bērni

25. decembrī plkst. 9.00
Cesvaines luterāņu baznīcā
Ziemassvētku dienas dievkalpojums

25. decembrī plkst. 10.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Kristus Piedzimšanas svētku dienas 
Svētā Mise

26. decembrī plkst. 10.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Otrie Ziemassvētki. Svētā Stefana diena

27. decembrī plkst. 16.00
kultūras namā
Cesvaines novada senioru eglīte
Lai Ziemassvētkos atnākusī gaisma un 
labestība pavada jūs visu nākamo gadu, un 
tikai gaišas domas lai palīdz veikt lielus un 
mazus darbus svētkos un ikdienā!
Andra Daņiļenko koncerts, pēc koncerta 
balle un groziņu vakars pie galdiņiem.
Spēlē Cesvaines pūtēju orķestris, grupa 
„No jauna”

Bērnu un jauniešu centra pārstāvji 
klātesošos cienāja ar pašceptām pi-
parkūkām.

Šogad eglīte ar mežziņa atļau-
ju ir nākusi no AS „Latvijas valsts 
meži” piederošās teritorijas Cesvai-
nes novadā. Iepriekšējā eglīte bija 
jānozāģē, jo tā bija sākusi gāzties 
un kļuvusi vizuāli nepievilcīga. Tās 
vietā iestādītajai mazajai eglītei vēl 
ir jāpaaugas, līdz to varēs greznot 
Ziemassvētku laikā.

Linda Vanaga,
Edmunda Mitenieka foto

29. decembrī plkst. 19.00
Cesvaines luterāņu baznīcā
Latviešu komponistu Ziemassvētku 
dziesmas „Tev tuvumā”
Pamatsolisti – Aija Andrejeva, 
Marts Kristiāns Kalniņš, īpašā viešņa 
Cesvaines koncertā – Elīna Vaska. 
Uz skatuves kāps arī grupa „Putnu balle”, 
Agate Ozoliņa (čells), 
Jānis Miltiņš (klavieres), 
Valters Sprūdžs (bass) un 
Kaspars Kurdeko (sitaminstrumenti).
Biļetes cena – 10 EUR
Bērniem līdz 7 gadu vecumam – ieeja bez 
maksas

31. decembrī plkst. 9.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Vissvētākā Sakramenta adorācija, 
pateicības Svētā Mise par aizvadīto gadu

31. decembrī
GADUMIJA CESVAINĒ
Sagaidīsim kopā jauno – 2017. gadu pie 
Cesvaines kultūras nama
PUSNAKTS SALŪTS

1. janvārī plkst. 00.30
Cesvaines kultūras namā
BALLE kopā ar grupu „Ivarmīns”
Biļetes cena – 4 EUR

1. janvārī plkst. 9.00
Cesvaines luterāņu baznīcā
Jaungada dienas dievkalpojums

1. janvārī plkst. 10.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Vissvētākās Jaunavas Marijas, 
Dieva Mātes, lielie svētki

6. janvārī plkst. 10.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Kunga Epifānija, Triju Ķēniņu diena

8. janvārī plkst. 10.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Kunga Kristīšana. Ziemassvētku laika 
noslēgums. Draudzes bērnu eglīte Grašos

Cesvaines novada ļaudis!
Strauji pagājis kārtējais gads, un pie durvīm jau klauvē jaunais – 

2017.! Mēs visi vairāk vai mazāk dzīvojam Ziemassvētku un 
Jaungada noskaņās.

Tas noteikti ir īstais brīdis, lai pārdomātu, atcerētos 2016. gadā 
paveikto, notikumus, kas katru skāra, uzrunāja. Pirmajā vietā 
noteikti būs svarīgi notikumi personīgajā, ģimenes dzīvē. Pēc tam – 
notikumi novadā, valstī, pasaulē. Tie otrie pēc svarīguma būs dažādi, 
jo arī mēs paši esam dažādi, un tas ir normāli un saprotami.

Arī pašvaldībai šis ir bijis darbīgs, veiksmīgs gads. Ar cerībām 
raugāmies uz nākamajiem gadiem, kad, iespējams, varēs realizēt ne 
tikai dažādus mazus, bet arī atsevišķus lielākus projektus.

Novēlu visiem klusus, gaišus Ziemassvētkus un veselības un 
veiksmes pilnu jauno 2017. gadu!

Vilnis Špats,
pašvaldības vadītājs

Nāk jaunais gads ar jaunu laimi
Un jaunus sapņus nes sev līdz,
Lai jaunā gadā pietiek spēka
Šos sapņus piepildīt.

Lai svētīgs šis klusais Ziemassvētku laiks!
Vēlam veselību, saticību un panākumus 

jaunajā 2017. gadā!

Cesvaines novada dome
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30. novembra 
domes sēdē

LIAA uzsāk projektu pieņemšanu 
15 biznesa inkubatoros visā Latvijā

Šā gada 1. decembrī sākās projektu 
pieņemšana Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūras (LIAA) 14 reģionālajos 
biznesa inkubatoros visā Latvijā, kā arī 
Rīgas radošo industriju biznesa inku-
batorā. Ir plānots, ka septembrī darbu 
uzsākušie inkubatori veicinās auglīgu un 
inovatīvu jauno komersantu attīstību, 
tādējādi gan attīstot Latvijas ekonomi-
ku, gan veicinot reģionālo izaugsmi.

„Uzņēmējdarbības vides uzlabošana ir 
viens no valsts ekonomiskās izaugsmes 
sekmēšanas posmiem. Lai atbalstītu ko-
mersantus tieši uzņēmējdarbības uzsākša-
nas fāzē, biznesa inkubatoru programmas 
ietvaros radīta augsti kvalitatīva, visos Lat-
vijas reģionos vienlīdzīga inkubācijas vide. 
Šī atbalsta programma ir efektīvs veids 
uzņēmējdarbības uzsākšanas aktivizācijai, 
īpaši reģionos. Biznesā parasti visgrūtākais 
ir sākums, kad nereti pietrūkst zināšanu, 
pieredzes un finanšu. Biznesa inkubatoru 

* Nolēma ar 2017. gada 1. janvāri reor-
ganizēt veļas mazgāšanas sistēmu internāt-
pamatskolā un pirmskolā, to apvienojot un 
nosakot, ka veļas mazgāšana notiek vienā 
iestādē – pirmskolā, kas nodrošina šo pa-
kalpojumu gan internātpamatskolai, gan 
Cesvaines sociālā dienesta sociālās aprūpes 
nodaļai.

* Nolēma izslēgt no Kraukļu bibliotēkas 
pamatlīdzekļu uzskaites bojāto, tehniski un 
morāli novecojušo datorkomplektu lasītā-
jiem, tā atlikusī vērtība – 0 euro.

* Nolēma apdrošināt visus pašvaldības 
iestāžu darbiniekus pret nelaimes gadīju-
miem.

* Nolēma nominēt Cesvaines vidusskolu 
un pirmskolu „Brīnumzeme” dalībai darbī-
bas programmas „Izaugsme un nodarbinātī-
ba” specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kom-
petenču pieejā balstītu vispārējās izglītības 
saturu” 1. pasākuma „Kompetenču pieejā 
balstīta vispārējās izglītības satura aprobāci-
ja un ieviešana” projektā „Kompetenču pie-
eja mācību saturā”. Par projekta koordinato-
ri norīkoja izglītības darba speciālisti Dainu 
Stikāni.

* Nolēma apstiprināt vienai no pirmskolas 
telpām nomas maksu – 0,44 euro par vienu 
stundu nedēļā, ja tā tiek iznomāta izglītības 
funkcijas nodrošināšanai pirmskolas au-
dzēkņiem un netraucē iestādes darbību. Ces-
vaines pirmskolas „Brīnumzeme” vadītāja ir 
tiesīga iznomāt šo telpu izglītības funkcijas 
nodrošināšanai pirmskolas audzēkņiem vie-
nu stundu nedēļā.

* Nolēma noteikt pienākuma vērtību – 
214,94 euro mēnesī 2016. gadā – vienam 
cilvēkam Cesvaines novadā; tā ir piemēro-
jama, atsavinot nekustamo īpašumu pret pie-
nākumiem (uzturlīgums).

* Nolēma izdot saistošos noteikumus 
Nr. 12 „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģis-
trāciju Cesvaines novadā”.

* Nolēma noslēgt trīspusēju sadarbības 
līgumu starp domi, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju un Lauk-
saimniecības datu centru par mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistrāciju valsts vienotajā mā-
jas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē un 
maksas iekasēšanu no dzīvnieka īpašnieka 
par reģistrāciju, izmantojot valsts un paš-
valdību vienoto klientu apkalpošanas centru 
Cesvaines novada domē.

* Grozīja Cesvaines novada domes 
2016. gada 27. oktobra domes sēdes lēmu-
mu un izteica to šādā redakcijā: „Mainīt ne-
kustamajam īpašumam un zemes vienībai 
„Kalna Lēģeri” nosaukumu no „Kalna Lē-
ģeri”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, 
uz nosaukumu „Zīlītes”, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads.”

* Noteica pašvaldības atbalsta Ziemas-
svētkos apmēru: pirmsskolas vecuma bēr-
nam, kura deklarētā pamata dzīvesvieta ir 
Cesvaines novada administratīvajā teritorijā 
un kurš neapmeklē pirmsskolas izglītības 
iestādi, – 3,40 euro; pirmsskolas vecuma 
bērnam, kurš apmeklē Cesvaines pirms-
skolas izglītības iestādi „Brīnumzeme”, – 
3,40 euro; personai, kuras deklarētā pamata 
dzīvesvieta ir Cesvaines novada administra-
tīvajā teritorijā un kura ir sasniegusi 90 un 
vairāk gadu vecumu – 8–15 euro; Cesvaines 
sociālā dienesta sociālās aprūpes nodaļas 
klientam – 8–15 euro.

* Nolēma pagarināt īres līgumu īrniecei 
pašvaldības dzīvojamajā mājā „Komunāri” 
Cesvaines pagastā uz vienu gadu ar tiesībām 
īres līgumu pagarināt, ja nebūs īres maksas 
parādu.

* Nolēma grozīt Cesvaines novada domes 
2016. gada 22. jūnija ārkārtas domes sēdes 
4. lēmumu un Cesvaines pils pārbūves un 
restaurācijas projektu sadalīt sešās kārtās.

Cesvaines novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 11

Cesvainē 2016. gada 27. oktobrī 
(sēdes protokols Nr. 17, 12. §)

Grozījumi Cesvaines novada 
domes 2011. gada 29. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 19 
„Par dzīvokļa pabalstu”

Izdoti, pamatojoties uz Sociālo pakalpoju-
mu un sociālās palīdzības likuma 35. panta 
pirmo un piekto daļu

Izdarīt Cesvaines novada domes 2011. gada 
29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19 
„Par dzīvokļa pabalstu” grozījumu un aizstāt 
4. punktā skaitli un vārdu „42,69 euro” ar 
skaitli un vārdu „65 euro”.

Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. jan-
vārī.

Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2016. gada 27. oktobra saistošo noteikumu Nr. 11 
„Grozījumi Cesvaines novada domes 2011. gada 29. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par dzīvokļa pabalstu”” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta piek-
tajā daļā norādīts, ka dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un 
personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, reglamentē pašvaldības 
saistošajos noteikumos. Ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas un 
izmaksu par dzīvokļa uzturēšanu palielināšanos, nepieciešams paaug-
stināt dzīvokļa pabalstu.

2. Īss projekta satura izklāsts Ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas un izmaksu par dzīvokļa uz-
turēšanu palielināšanos, nepieciešams paaugstināt dzīvokļa pabalstu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Palielinot pabalstu par 22,31 euro, izdevumi par dzīvokļa pabalstu pa-
lielināsies par 52 %, taču tas būtiski neietekmēs kopējo pašvaldības 
budžetu.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām

Tā kā saistošo noteikumu izpildi nodrošinās sociālais dienests, nav ne-
pieciešams veidot jaunas darba vietas, jo administratīvās procedūras 
nepalielinās.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām

Cesvaines sociālais dienests ir uzklausījis klientu viedokļus par dzī-
vokļa pabalsta lielumu.

Cesvaines novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 12

Cesvainē 2016. gada 30. novembrī 
(sēdes protokols Nr. 18, 9. §)

Par mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrāciju Cesvaines novadā

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 
2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 491 
„Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kār-
tība” 3. un 11. punktu

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības 
darbiniekus, kas Cesvaines novada domē re-
ģistrē mājas (istabas) dzīvniekus – suņus, ka-
ķus un mājas (istabas) seskus, kuriem implan-
tēta mikroshēma, valsts vienotās informācijas 
sistēmā „Lauksaimniecības datu centra infor-
mācijas sistēma” (turpmāk – datubāze) un kas 
veic Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija 
noteikumu Nr. 491 „Mājas (istabas) dzīvnie-
ku reģistrācijas kārtība” (turpmāk – noteiku-
mi) izpildes uzraudzību un kontroli.

Cesvaines novada pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā mājas (istabas) dzīvnieka re-
ģistrāciju datubāzē veic valsts un pašvaldību 
vienotā klientu apkalpošanas centra darbinie-
ki Cesvaines novada domē.

Noteikumu izpildes uzraudzību un kontroli 
veic Cesvaines novada domes kārtībnieks.

Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. jan-
vārī.

Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2016. gada 30. novembra saistošo noteikumu Nr. 12 „Par 
mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Cesvaines novadā” paskaidrojuma raksts

Projekta nepieciešamības pa-
matojums

Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 491 „Mājas (is-
tabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” (turpmāk – noteikumi) 11. pun-
ktā norādīts, ka pašvaldības saskaņā ar tās saistošajiem noteikumiem 
var reģistrēt valsts vienotās informācijas sistēmā „Lauksaimniecības 
datu centra informācijas sistēma” mājas (istabas) dzīvniekus, kam im-
plantēta mikroshēma. Mājas dzīvnieki šo noteikumu izpratnē ir suņi, 
kaķi un mājas (istabas) seski. Lai dotu iespēju iedzīvotājiem saņemt 
mājas dzīvnieku reģistrācijas pakalpojumu tuvu viņu dzīvesvietai, paš-
valdība piedāvā iedzīvotājiem šo pakalpojumu un nosaka saistošajos 
noteikumos personas, kas veic mājas dzīvnieku reģistrāciju saskaņā 
ar noteikumu prasībām. Mājas dzīvnieku īpašnieki saskaņā ar notei-
kumiem pašvaldības darbiniekiem uzrāda savu pasi, mājas dzīvnieka 
pasi vai aizpildītu reģistrācijas veidlapu, dokumentu par valsts nodevas 
samaksāšanu.
Noteikumu 3. punktā norādīts, ka noteikumu izpildi uzrauga un kon-
trolē vietējās pašvaldības saskaņā ar to saistošajiem noteikumiem. 
Saistošajos noteikumos norādīts, ka noteikumu izpildi uzrauga un kon-
trolē domes kārtībnieks.

Projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos noteiktas personas, kuras Cesvaines novada 
domē veic mājas (istabas) dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) 
sesku – reģistrēšanu datubāzē, ņemot vērā noteikumos noteiktās pra-
sības.
Saistošajos noteikumos ir noteikts pašvaldības darbinieks, kurš veic 
noteikumu izpildes uzraudzību un kontroli.

Projekta ietekme uz pašvaldī-
bas budžetu

Pašvaldībai nav jāveido jaunas darba vietas, līdz ar to projektam nav 
ietekmes uz pašvaldības budžetu.

Projekta ietekme uz uzņē-
mējdarbības vidi 

Projektam nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.

Projekta ietekme uz adminis-
tratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras būtiski nepalielināsies.

Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Nav notikusi. 

atbalsts ļaus jaunajiem uzņēmumiem ātri 
un sekmīgi iziet cauri šim starta posmam, 
lai tālāk jau paši spētu veiksmīgi attīstī-
ties, augt un dot pienesumu Latvijas taut-
saimniecībai,” norāda ministru prezidenta 
biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašera-
dens.

Inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzī-
votspējīgu un konkurētspējīgu komersantu 
izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas per-
sonas un komersantus ar uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un pilnveidei nepieciešamo 
vidi, konsultācijām, apmācību un pasāku-
miem par vispārīgiem uzņēmējdarbības 
jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu 
līdzfinansējumu.

Inkubatorā uzņēmumi var saņemt visu 
nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus uz-
ņēmējdarbības attīstībai. Visiem pakalpoju-
miem tiks piemērots 50 % līdzfinansējums, 
proti, uzņēmumam no pakalpojuma kopējās 
vērtības vajadzēs segt tikai 50 %, un inku-

bators attiecīgi 
nosegs otru pa-
kalpojuma vēr-
tības daļu.

Projektus var pieteikt LIAA mājasla-
pā, kādā no 15 biznesa inkubatoriem, kā 
arī, sūtot pa pastu uz LIAA centrālo bi-
roju Rīgā, Pērses ielā 2. Informācija par 
pieteikšanās kārtību inkubatorā un cita 
informācija pieejama LIAA mājaslapā 
www.liaa.gov.lv.

LIAA biznesa inkubatori tiek finansēti 
projekta „Reģionālie biznesa inkubatori un 
radošo industriju inkubators” ietvaros.

Cesvaines novadu apkalpo Madonas 
biznesa inkubators. Par dalību prog-
rammā var sazināties ar Ivetu Vabuli,         
tālr. 29177941.

Papildu informācija:
LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālrunis: 67039472
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Atskatoties uz iedzīvotāju tikšanos ar pašvaldības 
deputātiem un speciālistiem

Valsts svētki Cesvainē
Novembris pilnīgi noteikti ir gada patriotis-

kākais mēnesis, kad godinām brīvības cīņās 
kritušos karavīrus, svinam valsts neatkarības 
pasludināšanas gadadienu un godinām tos ie-
dzīvotājus, kuri nav taupījuši savu laiku un 
spēku, veicot darba pienākumus, spodrinot 
Cesvaines tēlu un nesot tās vārdu plašākā mē-
rogā.

18. novembra pievakarē, Latvijas neatka-
rības pasludināšanas 98. gadadienā, Cesvai-
nes vidusskolas aulā pulcējās dažādu paau-
džu cesvainieši, lai kopīgi piedalītos svētku 
pasākumā un suminātu tos, kam šogad tiek 
pasniegti Cesvaines pašvaldības apbalvoju-

23. novembra pievakarē Cesvaines bērnu 
un jauniešu centra (BJC) telpās notika iedzī-
votāju tikšanās ar pašvaldības deputātiem un 
speciālistiem. Pasākumā tika aplūkoti aktu-
ālie dažādu jomu jautājumi, par kuriem infor-
mēja deputāti un speciālisti, kā arī ikvienam 
tikšanās dalībniekam bija iespēja uzdot inte-
resējošus jautājumus.

Sarunu vadīja Viktors Leimanis, kurš arī 
bija sagatavojis jautājumus ikvienam no sa-
runas dalībniekiem – domes deputātiem vai 
speciālistiem.

Tikšanās iesākās ar projektu vadītājas Ive-
tas Raimo izklāstu par aktuālajiem projek-
tiem, kas tiek īstenoti Cesvaines novadā vai 
vēl ir izstrādes stadijā. Prezentācijai sekoja 
domes deputātu pārdomas par paveikto ko-
mitejās un lēmumu pieņemšanu domes sēdēs. 
Iedzīvotāji varēja uzdot jautājumus deputā-
tiem, kas arī tika darīts.

Sociālā dienesta vadītāja Daina Markevica 
aicināja klātesošos iesaistīties un apgūt apmā-
cības programmu „Ceļvedis, audzinot pusau-
dzi”, kuras ietvaros kopš septembra beigām 
Cesvaines novadā dzīvojošie vecāki vienu 
reizi nedēļā tiekas sociālajā dienestā, lai kopā 
ar psiholoģi Indru Diču un sociālo darbinieci 
darbam ar ģimenēm un bērniem Judīti Mihe-
jenko gūtu nepieciešamās iemaņas bērnu au-
dzināšanā. Grupas dalībniekiem ir iespēja ap-
gūt programmu, gan saņemot nepieciešamo 
teorētisko materiālu, gan apgūstot praktiskās 
iemaņas, lai attiecības starp bērnu un vecā-
kiem šajā vecumposmā un turpmākās dzīves 
laikā veidotos savstarpējas cieņas, sapratnes 
un mīlestības pilnas. Ģimenes tiek aicinātas 
iesaistīties!

Baiba Uļģe-Frolova iepazīstināja ar klientu 
apkalpošanas centrā (KAC) gada laikā pa-
veikto un sasniegto, kā arī norādīja uz KAC 
priekšrocībām. Apvienotās būvvaldes pār-
stāve Iveta Meļehova informēja par jautāju-
miem būvniecības jomā, Aivars Baiers – par 

aktualitātēm siltumapgādē, bet Ināra Puķīte 
un Jānis Vanags – par ūdensapgādes jautāju-
miem.

SIA „Pilsētvides serviss” pārstāve Marina 
Afanasjeva informēja, kā novada iedzīvotā-
jus ietekmēs dabas resursu nodokļa izmaiņas. 
Viņa norādīja, ka tas, visticamāk, nedaudz 
ietekmēs atkritumu izvešanas cenas, bet lūdz 
iedzīvotājus būt pretimnākošiem un sekot ak-
tuālajai informācijai.

Kultūras nama vadītāja Kristīne Aumele 
sniedza ieskatu kultūras dzīvē, atskatoties uz 
novembrī svinētajiem valsts svētkiem un ie-
zīmējot paredzētos pasākumus Ziemassvētku 
laikā.

Par sabiedriskās kārtības organizēšanu no-
vadā izteicās kārtībnieks Margonis Akmens 
un Valsts policijas (VP) Madonas iecirkņa 
priekšnieks majors Gundars Trops. G. Trops 
uzsvēra, ka visā valstī pastāv līdzīgas prob-
lēmas, kas ir jārisina, kā arī aicināja iedzīvo-

tājus būt atsaucīgiem un nebaidīties ziņot par 
pārkāpumiem (VP palīdzības tālrunis 110 vai 
rakstīt G. Tropam uz e-pastu gundars.trops@
vidzeme.vp.gov.lv).

Labiekārtošanas nodaļas vadītāja Ritma 
Kļaviņa aicināja ikvienu būt atbildīgu par 
kārtību pilsētā un novadā, kā arī, vedot pa-
staigā suņus, savākt mēslus aiz tiem.

Sarunas noslēgumā V. Leimanis rezumēja, 
ka ir paveikti daudzi labi darbi, bet pie tā ne-
drīkst apstāties, bet cesvainiete Ināra Muiž-
niece priecājās, ka notiek aktīva darbošanās 
dažādās jomās, tomēr pauda nožēlu par ap-
kārtējos iedzīvotājos bieži redzamo nostāju – 
redzu, bet labāk neko neteikšu.

Sarunā piedalījās iestāžu vadītāji, pašval-
dības deputāti un speciālisti, kā arī aptuveni 
15 iedzīvotāji.

Linda Vanaga,
Lāsmas Markevicas foto

Noslēgušās 
nodarbības 

pusaudžu vecākiem 
„Ceļvedis, audzinot 

pusaudzi”
Tuvojas gada noslēgums, un noslēgu-

mam ir pietuvojušās arī Cesvaines novada 
sociālā dienesta psiholoģes Indras Dičas 
un sociālās darbinieces darbam ar ģime-
nēm un bērniem Judītes Mihejenko vadī-
tās grupu nodarbības „Ceļvedis, audzinot 
pusaudzi”. Grupu nodarbības pusaudžu 
vecākiem notika no 2016. gada 5. oktobra 
līdz 2016. gada 14. decembrim Cesvaines 
sociālā dienesta telpās, psihologa kabinetā.

Grupu nodarbību laikā tika sniegtas ve-
cākiem nepieciešamās zināšanas par pus-
audžu audzināšanu. Tika pārrunas šādas 
tēmas:

• pusaudžu un vecāku tiesības, pienāku-
mi un atbildība;

• vecāku un pusaudžu savstarpējās attie-
cības un komunikācija;

• veselīgs dzīvesveids;
• pusaudžu seksualitāte;
• pusaudžu sociālās prasmes;
• emociju pašregulācija;
• disciplinēšana;
• dzīves prasmes;
• rūpes par sevi.
Nodarbības notika vienu reizi nedēļā 

(2–2,5 stundas) desmit nedēļu garumā. 
Pusaudžu vecāki gan saņēma teorētiskus 
materiālus, gan apguva praktiskas iema-
ņas, lai attiecības starp bērnu un vecākiem 
arī šajā vecumposmā un turpmākās dzīves 
laikā veidotos savstarpējās cieņas, saprat-
nes un mīlestības pilnas. Tika veicināta 
vecāku izpratne par to, kas pusaudžiem 
šajā vecumposmā ir svarīgs, kas ar viņiem 
notiek un kā vecākiem veidot veiksmīgu 
sadarbību ar saviem bērniem, lai viņi kļūtu 
par nobriedušiem un veselīgiem pieaugu-
šajiem. Programmu „Ceļvedis, audzinot 
pusaudzi”, ko izstrādāja centrs „Dardze-
dze”, apmeklēja seši Cesvaines novada 
pusaudžu vecāki.

Šādas nodarbības Cesvaines novadā tika 
organizētas pirmo reizi un bija liels izai-
cinājums gan grupu vadītājām, gan vecā-
kiem, kas bija tik drosmīgi un pirmie pie-
teicās apmācībai. Lai vadītu šādas grupu 
nodarbības, speciālistiem ir nepieciešams 
iegūt zināšanas, piedaloties speciālā apmā-
cībā un saņemot grupu vadītāja apliecību, 
kas dod tiesības vadīt grupu nodarbības 
vecākiem.

Vecāku atziņas par nodarbībām: noderē-
ja praktiski padomi un informācija, it īpaši 
par audzināšanas stiliem un robežām; no-
darbībās iemācījos sadzirdēt savu bērnu; 
ieguvu jaunas iemaņas, kā audzināt pus-
audzi, daudz labu padomu, kā saprasties 
ar pusaudzi, idejas, ko darīt un kā nekādā 
gadījumā nevajadzētu darīt, daudz vaja-
dzīgas informācijas gan par sevi, gan par 
pusaudzi; patika, ka kopā var saiet cilvēki 
ar līdzīgām problēmām un nekautrējoties 
par to runāt.

Grupu vadītājas pateicas vecākiem, kuri 
atsaucās un piedalījās šajās nodarbībās. 
Paldies viņiem par izturību – un lai viņiem 
ir daudz vieglāks audzināšanas un sapraša-
nās ar saviem pusaudžiem ceļš! Priecīgus 
Ziemassvētkus un veiksmīgu nākamo – 
jauno gadu!

Judīte Mihejenko,
sociālā darbiniece 

darbam ar ģimenēm un bērniem

mi – pateicība vai atzinības raksts. Pasākumu 
atklāja Cesvaines novada domes priekšsēdē-
tājs Vilnis Špats, uzsverot ikviena iedzīvotāja 
nozīmīgu ieguldījumu valsts nākotnē. Šo-
gad pašvaldības apbalvojumi tika pasniegti 
10 Cesvaines novada labā strādājušajiem ie-
dzīvotājiem, kurus iepriekš pieteica uzņēmu-
mu darbinieki, iedzīvotāji un novada domes 
deputāti.

1. pakāpes pašvaldības apbalvojumu „Ces-
vaines novada domes atzinības raksts” saņē-
ma: Inita Galeja par atzīstamu ieguldījumu 
veselības aizsardzības jomā; Juris Ander-
sons par ieguldījumu sabiedriskajā jomā Ces-

vaines novadā; Sandra Stade par atzīstamu 
ieguldījumu Cesvaines novada pašvaldības 
attīstībā; Jānis Šķēle par atzīstamu ieguldī-
jumu kultūras jomā, Cesvaines novada paš-
valdības tēla veidošanā un popularitātes vei-
cināšanā; Dace Zvirgzdiņa par ieguldījumu 
kultūras jomā, Cesvaines novada pašvaldības 
tēla veidošanā un popularitātes veicināšanā.

2. pakāpes pašvaldības apbalvojumu „Ces-
vaines novada domes pateicība” saņēma: 
Tekla Ozoliņa par atzīstamu ieguldījumu iz-
glītības jomā; Inita Petruševica par atzīsta-
mu ieguldījumu veselības aprūpes jomā; Rita 
Prunte par atzīstamu ieguldījumu veselības 
aizsardzības jomā; Kalvis Tēts par atzīstamu 
ieguldījumu autosportā, popularizējot Ces-
vaines novada vārdu valstī; Māris Vanags 
par ieguldījumu sabiedrības labā profesionā-
lajā jomā.

Apsveikuma vārdus teica visu pašvaldības 
iestāžu vadītāji un pārstāvji. Pasākumā varēja 
baudīt muzikāli radošus priekšnesumus, ku-
rus bija sagatavojuši kultūras nama radošie 
amatiermākslas kolektīvi: bērnu vokālais an-
samblis „Domiņa” priecēja ar lustīgām dzies-
mām, jauniešu deju kolektīvs „Cesvaine” un 
dāmu deju grupa „Kamenes” veda raitu dejas 
soli, jauktais koris „Cesvaine” un senioru ko-
ris „Virši” izdziedāja patriotismu dziesmās, 
Cesvaines pūtēju orķestris ar svinīgu maršu 
noslēdza pasākumu.

Paldies ikvienam pasākuma dalībniekam, 
organizatoriem, apmeklētājiem par kopības 
un latviskuma izjūtas radīšanu!

Linda Vanaga,
autores foto

Tikšanās BJC telpās

Cesvaines pūtēju orķestris
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Programmas „ERASMUS+” 
transnacionālā sanāksme Polijā

Iepazīšanās 
pēcpusdiena 
sākumskolā

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Jau septembrī Kraukļu bibliotē-
kas vadītāja Larisa Maligina izteica 
vēlēšanos iekārtot Cesvaines Mūzi-
kas un mākslas skolas mākslas no-
daļas audzēkņu darbu izstādi biju-
šajā Kraukļu pamatskolā, kura kopš 
seniem laikiem ir pazīstama kā iz-
glītības un kultūras iestāde Kraukļu 
apkārtnē. Mākslas nodaļas skolotāji 
darbus nogādāja Kraukļos.

11. novembrī Larisa atklāja iekār-
toto izstādi, kurai deva nosaukumu 
„Mākslas skartie”. Skolotājs un 
mākslinieks Māris Apfelbergs pa-
stāstīja par izstādes un mākslas no-
zīmīgumu. Ar priekšnesumiem uz-
stājās mākslas nodaļas absolventes 
Marisa Andževa (klarnete), Elisa 
Andževa, Dita Rūta Ceriņa (sakso-
fons), kuras turpina apgūt mūzikas 
instrumenta spēli mūzikas nodaļā, 
kā arī mūzikas nodaļas audzēkņi – 

Eiropas Savienības programmas 
„Erasmus+” pamatdarbības Nr. 2 
stratēģiskās partnerības skolu sek-
torā projekta „Like? Share!” Ces-
vaines vidusskolas skolotāju grupa 
pāris dienu strādāja Polijā. Šī bija 

pirmā visu valstu projekta dalībnie-
ku satikšanās, kas noritēja absolūtās 
cieņas, sapratnes un viesmīlības 
gaisotnē.

Projekta ilgums ir 21 mēnesis, 
kopējais finansējums – 47 300 euro, 

tajā skaitā Cesvaines vidusskolai 
18 625 euro.

Polijas skolā Petrzikovicē projek-
ta dalībniekus sagaidīja rudens vējā 
plīvojošie Latvijas un Igaunijas 
karogi. Projekta dalībniekus sirsnī-
gi sveica gan skolas direktors, gan 
pašvaldības vadītāji.

Darba vizītes gaitā Cesvaines vi-
dusskolas direktors projekta koor-
dinators Didzis Baunis partnerus ie-
pazīstināja ar projekta laika grafikā 
paredzētajām aktivitātēm. Tika sa-
skaņoti viedokļi par apgūstamajām 
metodēm, par izmantojamo meto-
doloģiju, par finansēm un projekta 
dalībnieku atbildību un kvalitatīvo 
pienesumu. Īpaši tika akcentēts jau-
tājums par projekta galaprodukta 
izplatīšanu.

Patlaban mēs Eiropā dzīvojam 
ļoti mainīgā dzīves vidē. Izmaiņas 
ienāk arī skolās, nesot līdzi daudz 
dažādu komunikācijas problēmu. 
Lai gūtu kolēģu atbalstu, radās šis 
projekts, kurš, cerams, palīdzēs gan 
skolēniem, gan skolotājiem darbā ar 

skolēniem. Projekta galvenais uzde-
vums ir skolotāju prasme un spēja 
dalīties ar savu pozitīvo pieredzi tā, 
lai to sekmīgi varētu iepazīt, apgūt 
un lietot projekta partnerskolās. 
Partneri vienojās par metožu apro-
bāciju savās skolās.

Nākamā projekta aktivitāte notiks 
janvārī Latvijā. Cesvaines vidus-
skolas skolotāju grupa jau veido 
metodisko materiālu „Draugs – 
draugam” un tulko to angļu valodā. 
Kolēģi vienojās par dažiem pār-
steigumiem Cesvaines vidusskolas 
skolēniem un skolotājiem no poļu 
skolotāju puses.

Jaunais projekts uzņem apgrie-
zienus! Darāmā daudz, bet iegūtā 
pieredze ir vislabākais atalgojums 
un atbalsts ikdienas darbā, kas, ce-
rams, sekmēs skolēnu veiksmīgāku 
iekļaušanu skolas vidē un uzlabos 
savstarpējo komunikāciju ar vien-
audžiem un pieaugušajiem.

Ingrīda Evardsone,
Cesvaines vidusskolas 

projekta dalībnieceTikšanās dalībnieki Polijā

Izstāde Kraukļu bibliotēkā

Valsts svētku nedēļa Cesvaines vidusskolā

Svētku izjūta „Brīnumzemē”

Inese Zladeja, Markuss Isačenko, 
Roberts Zutis (klarnete). Koncert-
meistare – Baiba Putniņa.

Pēc tradicionālā brauciena go-
dināt kritušo karavīru piemiņu un 

Klarnešu kvartets izstādes atklāšanā

Cesvaines evaņģēliski luteriskās 
baznīcas apmeklējuma Kraukļu bib-
liotēkā apskatīt izstādi un noklausī-
ties priekšnesumus iegriezās domes 
priekšsēdētājs Vilnis Špats, domes 

sekretāre Ieva Lase, avīzes redak-
tore Linda Vanaga, vidusskolas 
direktors Didzis Baunis, skolotāja 
Sarma Kurme, internātpamatskolas 
direktores p. i. Ilze Brante kopā ar 
vidusskolas un internātpamatskolas 
skolēniem.

Izstādes iekārtotājus sveica Ces-
vaines bibliotēkas vadītāja Vēs-
ma Nora un lasītavas pārzine Ilze 
Ļubka. Bijām priecīgi šo izstādi un 
priekšnesumus veltīt kritušo karavī-
ru piemiņai. Larisa bija sagādājusi 
cienastu visiem pasākuma dalībnie-
kiem, un tas patīkami sildīja rudens 
vēja skartos, patriotiski noskaņotos 
cesvainiešus.

Inta Stiene,
Cesvaines Mūzikas un mākslas 

skolas direktore,
autores foto

Septembrī par pirmklasnie-
kiem kļuva 10 droši zēni un 
11 jautras meitenes. Skolas gaitas 
ir uzsāktas, un, protams, ir gan 
priecīgi, gan reizēm arī skum-
jāki brīži. Reizēm kāds burtiņš 
aizmirstas vai, lai saskaitītu vai 
atņemtu, ir jāņem talkā pirkstiņi. 
Bet viss vēl priekšā. Ar centību 
un vēlmi mācīties visu iemācīsi-
mies. Esam radoši, labi runātāji, 
dziedātāji, dejotāji. Mums jau ir 
daži ievērojami panākumi kon-
kursos. Sanda Romule un Loreta 
Petrova piedalījās Cesvaines no-
vada  stāstnieku konkursā, iegūs-
tot tiesības pārstāvēt Cesvaines 
vidusskolu konkursā Madonā. 
Matīss Romanovs guva atzinību 
starpnovadu dambretes turnīrā.

Tradicionāli mācību gada sā-
kumā 4. klases skolēni sagatavo 
pasākumu 1. klases skolēniem. 
Mazie pirmklasnieki tiek uz-
ņemti sākumskolas saimē. Šajā 
dienā ciemos bija ieradies kara-
lis (Pēteris Apfelbergs) un kara-
liene (Evelīna Skuja). Ziņnesis 
(Andrejs Gaponovs) katru sko-
lēnu sauca pie karaļa. Pirmklas-
niekiem bija īpašs brīdis, kad visi 
tika vesti pie karaļa un viņiem 
tika doti vārdi – raitais Rauls, mī-
ļais Matīss, elegantā Estere, ener-
ģiskais Ernests, mundrā Meldra, 
atjautīgā Aleksandra, sirsnīgā 
Sanda, gudrais Gusts un citi. Īpa-
šības vārdus izdomāt nemaz ne-
bija tik viegli! Tad karalis paslu-
dināja, ka nu katram ir dots šāds 
vārds. 1. klases skolēni bija lepni 
par izrādīto godu. Bija arī dāva-
nas – saldumu balvas, praktiskas 
lietas un laimes akmentiņi. Lie-
lākie skolēni pirmklasniekiem 
iemācīja dažas rotaļas un sniedza 
vērtīgus padomus. Sapratām, ka 
vislielākās gudrības slēpjas tieši 
latviešu tautas sakāmvārdos.

Paldies 4. klases audzinātājai 
Ivetai Āboliņai par izdomu un 
skolēniem par sagādāto prie-
ka brīdi mazajiem draugiem! 
Pateicība visiem sākumskolas 
skolēniem un audzinātājām. Lai 
pirmklasniekiem veiksmīgs ceļš 
zināšanu kalnā, lai skolas gados 
izdodas parādīt labāko, ko katrs 
spēj!

Ginta Libeka,
1. klases audzinātāja

Novembris Latvijas vēsturē ir 
rakstīts zelta burtiem. Tas ir svēts 
mēnesis, jo novembrī ir dzimusi 
Latvijas valsts, novembra brīvības 
cīņās atbrīvota no iekarotāju kara-
spēka. Kāds iet lāpu gājienā, cits 
iededz sveci, mēs visi piespraužam 
pie krūtīm Latvijas karoga lentīti – 
mums šis mēnesis ir nozīmīgs.

Savu attieksmi un prasmes Ces-
vaines vidusskolas skolēni parādīja 
ierindas skatē. Tā ir pārtapusi par 
vienu no skolas tradīcijām, kad kla-

se demonstrē prasmi 
nostāties taisnā rin-
dā, soļot vienā ritmā, 
soļojot dziedāt kādu 
iedvesmojošu patrio-
tisku dziesmu. Dis-
ciplīna un komandas 
gars vieno visus, jo 
ierindas skates mēr-
ķis ir sekmēt sko-
lēnu nacionālās un 
valstiskās identitātes 
veidošanos, stiprinot 

Latvijas dzimšanas dienas nedēļa 
mūsu pirmskolā nemanot bija iene-
susi ne tikai rosību, bet arī svinīgu 
pacilātību. Tas bija redzams gan 
bērnu un skolotāju darinātajos rotā-
jumos, gan lielajā atbildībā, ar kādu 
mēs visi kopā gatavojāmies svētku 
koncertam. Ienākot grupās un vēro-
jot bērnu mākslas darbus, kas bija 
gatavoti ar lielu centību, rūpību, pa-

Ierindas skates pirmo vietu ieguvēji

skolēnos patriotismu un radot ie-
spējas to praktiski apliecināt.

Gadiem ejot, ir redzama klašu iz-
augsme, centība. 1. vietu 7.–9. kla-
šu grupā ieguva 8. klase (komandie-
re Liene Bērziņa), bet 10.–12. klašu 
grupā – 11. klase (komandieris Sen-
dijs Bite). Labākie komandieri – 
Liene Bērziņa, Markuss Mačukāns, 
Sendijs Bite.

Paldies visām klasēm par ieguldī-
to darbu!

Inguna Luce, skolotāja

cietību, varēja justies kā izstāžu zālē. 
Grupas „Skudriņa” bērni izzināja 
latviešu tautastērpu, latvju rakstu 
zīmes – zīmējot, aplicējot, veidojot 
rotājumus no dabas materiāla. Gru-
pā „Bitīte” bērni krāsoja rakstu zī-
mes, bet „Sienāzīšu” mazuļi izrotāja 
Latvijas karti. Grupā „Taurenītis” 
bērni iepazina Latvijas valsts robe-
žas, tās novadus, savukārt grupas 

„Bizmārīte” bērni gatavoja apsvei-
kumus Latvijai. Tie ir apskatāmi arī 
Cesvaines bibliotēkas izstādē.

17. novembra rītā bērni svēt-
ku tērpos pulcējās zālē. Ar kopīgu 
himnas dziedāšanu un svētku va-
dītāju skolotāju Sandras Āriņas un 
Janas Mednieces ievadvārdiem par 
Latvijas skaistumu sākās svētku 
koncerts. Prieka pilnām acīm un 

satrauktām sirsniņām mazie ces-
vainieši godināja Latviju, dziedot 
skanīgas latviešu tautasdziesmas 
un rādot raitu dejas soli. Iestādes 
vadītāja Skaidrīte Aveniņa svētku 
uzrunā sveica visus klātesošos un 
iepazīstināja ar tām latvju rakstu 
zīmēm, to nozīmi un spēku, kuras 
bija redzamas zāles svētku nofor-
mējumā. Tradicionāli tika dziedāta 

arī „Brīnumzemes” himna, jo mūsu 
izglītības iestāde arī svin dzimšanas 
dienu. Koncerta nobeigumā bērnu 
vokālais ansamblis „Domiņa”, sko-
lotājas un vecāki vienojās kopdzies-
mā „Pie Dieviņa gari galdi”. Tikai 
kopības spēks palīdzēs mūsu Dzim-
tenei kļūt stiprai un mūsu bērniem 
augt laimīgiem.

Irēna Lecīte, mūzikas skolotāja
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Cīņa par kausiem un medaļām telpu strītbola turnīrā 
„Cesvaine 2016”

Kritiskās domāšanas darbnīca Mārtiņdiena „Brīnumzemē”

Noslēdzies pirmais semestris Mūzikas un mākslas skolā

Aktivitātes 
bērnu un 

jauniešu centrā
9. novembrī par godu valsts svēt-

kiem bērnu un jauniešu centrā tika 
organizētas radošās darbnīcas, kur 
ikvienam bija iespēja izveidot savu 
patriotisma simbolu.

Savukārt 9. decembrī bērnu un 
jauniešu centrā notika fotokonkursa 
„Cesvaine rudenī 2016” apbalvo-
šana. Kopā tika iesūtītas 10 bildes, 
bet portālā draugiem.lv tika vērtētas 
deviņas, jo viena no tām netika uz-
ņemta Cesvaines novadā. Fotogrā-
fiju vērtēšana ilga no 8. novembra 
līdz 22. novembrim. Uzvarētāju 
noteica pēc portāla draugiem.lv 
vērtējuma „Man patīk”. Par uzvarē-
tāju kļuva tas, kurš ieguva visvairāk 
„Man patīk” balsu. 1. vietu ieguva 
Dārta Greidiņa, 2. vietu – Kristīne 
Vīča, un 3. vietu – Anete Cielava.

Paldies visiem jauniešiem, kuri 
iesūtīja bildes fotokonkursam!

Lāsma Markevica,
Lindas Vanagas foto

Otro gadu pēc kārtas novembrī 
Cesvaines kultūras nams organizēja 
telpu strītbolu bērniem, jauniešiem 
un vīriešiem. Jaunākā un vidējā 
vecuma grupa šoreiz bija mazā ko-
mandu skaitā. Jaunākie piekāpās 
spēcīgākajai Gulbenes komandai 
„Ielas puikas”. Savukārt vecuma 
grupā, kurā spēlē jaunieši, sākot ar 
16 gadiem, un vecāki vīri, norisinā-
jās spraigas un interesantas cīņas.

Starp astoņām komandām 3. vie-
tā ierindojās komanda „Promerex”, 
spēlētāji – Edgars Beļkevičs, Nau-

ris Dzelzkalējs un Emīls Pētersons. 
2. vieta – komandai „Ar cīgiņu”, 
kuras sastāvā spēlēja Artis Bahva-
lovs, Raivis Kampāns, Edgars Ar-
sentjevs. Labākā šajās sacensībās 
bija komanda „Pēcēns”, spēlētāji – 
Reinis Mellis, Jānis Iškāns un Pēte-
ris Putniņš.

Paldies Dzintaram Tonnim par 
darbu sacensību laikā!

Ilvija Trupavniece,
autores foto

Šā gada 10. novembrī Cesvaines 
novada domes bērnu un jauniešu 
centrā norisinājās pasākums – 
strukturētā dialoga kritiskās do-
māšanas darbnīca „DOMĀ GUD-
RĀK”.

Šī darbnīca kopā saveda gan jau-
niešus, gan lēmumu pieņēmējus un 
jaunatnes jomā strādājošos, lai kopī-
gi apspriestu jauniešiem nozīmīgus 
izaicinājumus gan Latvijas, gan Ei-
ropas mērogā. Šoreiz darbnīca neti-
ka vadīta, balstoties uz metodi „Ka-
fija ar politiķiem”, bet gan tika vei-
dota tā, lai, izmantojot jauniegūtās 
prasmes kritiskajā domāšanā, spētu 
analizēt strukturētā dialoga projekta 
ietvaros izveidotās rekomendācijas.

Rekomendāciju analīze ir nepie-
ciešama, lai saprastu, vai tās ir īste-
nojamas un aktuālas dalībvalstīs. Lai 
izveidotu rīcībpolitiku un ieviešanas 
mehānismu apkopojumu, ir nepie-

ciešama atgriezeniskā saite no jau-
niešu un lēmumu pieņēmēju puses.

Rekomendācijas, kuras tika ap-
spriestas: strukturētā dialoga na-
cionālajā konferencē izveidotās 
Latvijas rekomendācijas (Jelgava 
22.–23.09.2016.); Eiropas jaunat-
nes konferencē izstrādātās Eiropas 
rekomendācijas (Košice, Slovākija, 
03.–06.10.2016.).

Projektu īsteno biedrība „Latvijas 
jaunatnes padome” sadarbībā ar Iz-
glītības un zinātnes ministriju Eiro-
pas Savienības neformālās izglītības 
programmas „Erasmus+” finansētā 
projekta „Strukturētā dialoga īste-
nošana Nīderlandes, Slovākijas un 
Maltas prezidentūras Eiropas Sa-
vienības Padomē” ietvaros. Projektu 
līdzfinansē Eiropas Komisija.

Lāsma Markevica,
autores foto

Turnīra laureāti pēc apbalvošanas

Fotokonkursa laureātes – Kristīne 
Vīča (no kreisās), Dārta Greidiņa, 

Anete Cielava

Kritiskās domāšanas darbnīcas dalībnieki

Galvenais Cesvaines Mūzikas un 
mākslas skolas uzdevums ir sniegt 
mūzikas un mākslas pamatzināša-
nas bērniem. Tomēr ir jāuzsver, ka 
ļoti svarīgi ir nodrošināt iespēju ģi-
menēm apmeklēt kvalitatīvus kon-
certus, bez kuriem profesionālā mū-
zika nav iedomājama. Šajā semestrī 
izdevās sarīkot vairākus labus kon-
certus. Pēdējais notika novembrī, 
kad tikāmies ar mūziķiem no Viļņas 
(Lietuva).

Savu profesionālo izglītību flau-
tists Antons Abanovičs un pianiste 
Marija Mirovskaja ir ieguvuši māsu 
Gņesinu vārdā nosauktajā Krievijas 
Mūzikas akadēmijā un vairākus ga-
dus muzicē gan solo, gan ansamblī 
„AnMira Duo”. Mūziķi bieži pieda-
lās festivālos un koncertos Eiropā 
un Krievijā. Šoreiz programma bija 
īpaši sagatavota atskaņošanai pilī. 
Cesvaines akadēmiskās mūzikas 
cienītājiem bija reta iespēja tikties 
ar tik augsta līmeņa profesionāliem 
mūziķiem.

Koncerts izvērtās ļoti īpašs vai-
rāku iemeslu dēļ. Šoreiz pils maza-

jā zālē bija tikai 14 klausītāju. Tas 
nedaudz atgādināja situāciju, kura 
attēlota R. Kristapsona 1939. gadā 
tapušajā gleznā pie zāles sienas, 
kur pie klavierēm ir redzams Emīls 
Dārziņš, solo dzied slavenais pir-
mās Latvijas brīvvalsts operas so-
lists Ādolfs Kaktiņš. Klausītāju 
pulkā ir pazīstams gleznotājs Janis 
Rozentāls ar savu kundzi – somu 
dziedātāju Elliju Forseli, rakstnieks 

Rūdolfs Blaumanis, dzejnieks Jānis 
Poruks un vēl kāds no tuvo draugu 
loka. Šādu situāciju savā grāmatā 
„Mans Baltais nams” apraksta arī 
tā paša laika operdziedātājs Mariss 
Vētra, minēdams pat adresi Rīgā, 
kur šādi mājas muzicēšanas koncer-
ti esot notikuši.

Mūsdienās ir pieņemts uzskatīt, 
ka neliels klausītāju loks gandrīz 
vai ir nepieklājīgs, sevišķi augsta 

līmeņa māksliniekiem, taču izrā-
dījās tieši pretēji. Paši mākslinieki 
bija tā saviļņoti, ieraugot Cesvaines 
pili un baudot omulīgo atmosfēru 
un uzmanīgo klausītāju attieksmi, 
ka pēc koncerta izteica sajūsmu 
par šeit piedzīvotajām divām stun-
dām. Lieki teikt, ka šādā situācijā 
arī klausītāji sajutās aristokrātiski 
un pavadīja māksliniekus ar stāv-
ovācijām, kas Cesvaines pilī notika 
pirmo reizi. Šis gadījums pierādīja, 
cik neiedomājama amplitūda var 
būt mākslas iespaidam. Mākslinie-
ku sniegums bija tiešām apgarots, 
par to vēlāk priecājās arī viņi paši. 
Cesvaines klausītājus slavē gandrīz 
ikviens mākslinieks, kurš šeit kon-
certē. Tas par daudz ko liecina. Pēc 
koncerta Antons un Marija interesē-
jās par Cesvaini un Latviju.

Šķiet, ka izveidojās ļoti draudzīga 
sadarbība ar duetu „AnMira Duo”, 
un jau radās dažas idejas tās turpi-
nājumam.

Inta Stiene,
Cesvaines Mūzikas un mākslas 

skolas direktore„AnMira Duo” dalībnieki un Inta Stiene pēc koncerta Cesvaines pilī

Tradīcija izglītības iestādē „Brī-
numzeme” – mācību gada laikā 
katra grupa pie sevis ciemos uz at-
klāto pasākumu aicina skolotājas. 
Arī pie mums grupā „Bizmārīte” 
9. novembrī tematiskajā pasākumā 
„Ieskandinot Mārtiņdienu” ciemo-
jās kolēģes un bērnu vecāki. Iepa-
zīstinājām ar to, kā Mārtiņdienu 
svinēja sendienās – ar ticējumiem, 
tautasdziesmām, dziesmām un rota-
ļām. Ieklausoties Mārtiņdienas ticē-
jumos, devāmies nelielā ceļojumā 
uz dārzu, kur, kopīgi dziedot dzies-
mu „Nogodēju rudzus, miežus”, 
godinājām zemīti. Tālāk ceļojums 
turpinājās uz netālo mežmalu, kur 
pārliecinājāmies, ka lācis ķepainis 
un ežuks ir devušies uz ziemas guļu. 
Apskatījāmies arī, ka zirgi vairs nav 
pieguļā, bet atrodas stallī. Katrā ce-
ļojuma pieturpunktā bērniem tika 
doti uzdevumi, kurus viņi veiksmīgi 
atrisināja un paveica. Pārsteigums 
bērniem bija dzīvs gailis.

Paldies bērnu vecākiem, kuri at-
rada iespēju atnākt un pabūt kopā ar 
saviem bērniem!

Svinot Mārtiņdienu, 10. novem-
brī, tērpušies skaistos, krāšņos tēr-
pos, rībinot katlus, dipinot kājas, 
dziedot skanīgas dziesmas, gru-
pas „Taurenīši” bērni ar čigānmāti 
(skolotāju Sandru Ruduku), viņas 
meitu (skolotāju Alitu Jēgeri) un 
čigāntēvu (skolotāju Irēnu Lecīti) 

pieskandināja visu „Brīnumzemi”. 
Kopīgi gājām rotaļās, skaitījām 
tautasdziesmas, runājām ticējumus, 
minējām mīklas. Katrs tika iepērts 
ar kadiķa zaru, lai būtu veselīga 
dzīvošana. Notika arī tradicionālais 

rituāls – kāju dipināšana, kas ir ne-
labo garu aizbaidīšana un svētības 
veicināšana. Ķekatas katrā grupā 
beidzās, cienājoties ar gardumiem.

Ilga Rumpe, Jolanta Koroļčuka,
grupas „Bizmārīte” skolotājas
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Cesvainē atvērts fotoalbums „Vidzemē man būt!”

Novembris – Tēvzemes mēnesis

Svinīgais svētku pasākums „Es mīlu Tevi, Latvija”

Tikšanās ar sporta žurnālistu Anatoliju Kreipānu Cesvaines vidusskolā

Gaidot Latvijas valsts simtgadi, 
ir tapis fotoalbums „Vidzemē man 
būt!”, kas atspoguļo dabas un kul-
tūrvēsturiskās vides bagātību un 
daudzveidību. Fotoalbumu ir izde-
vusi biedrība „Balvu olūts” sadarbī-
bā ar Vidzemes pašvaldībām.

Fotoalbuma ievadvārdus ir raks-
tījis Vidzemes Augstskolas rektors 
Dr. hist. Gatis Krūmiņš, kurš arī 
pasākumā izteica prieku par šāda 
albuma tapšanu un tā nozīmīgumu 
vēstures saglabāšanā. Cesvaines 
domes priekšsēdētājs Vilnis Špats, 

kurš arī ir vienas no albumā publi-
cētajām fotogrāfijām autors, novēr-
tēja autoru milzīgo ieguldīto darbu 
albuma tapšanā, kā arī priecājās, 
ka par atklāšanas pasākuma nori-
ses vietu ir izvēlēta tieši Cesvaine. 
Kopumā albumā ir četras Cesvaines 
novada fotogrāfijas.

Kā savā uzrunā norādīja biedrības 
„Balvu olūts” valdes priekšsēdētāja 
un grāmatas redaktore Zanda Arni-
cāne, fotogrāfu atsaucība sākotnēji 
nav bijusi liela, tomēr izdevējiem ir 
izdevies piesaistīt 100 fotogrāfus no 
visas Latvijas – un ir tapis brīnišķīgs 
fotoalbums. Viņa uzsvēra, ka „foto-
albums veido stāstu par Vidzemi un 
vidzemniekiem, atspoguļojot dabas 
un kultūrvēsturiskās vides krāšņu-
mu, tajā pašā laikā sniedzot neatkār-
tojamus sajūtu mirkļus vidzemnieku 
svētkos, dziesmā un dejā, aktīvā tū-

risma un sporta notikumos, amatnie-
ku un uzņēmēju darbībā”. Īsi pirms 
albuma atklāšanas tika organizēta 
balsošana par skatītāju simpātijām, 
un pasākuma laikā tika apbalvoti trīs 
visvairāk balsu saņēmušo fotogrāfi-
ju autori. Labāko foto autori saņēma 
atbalstītāju sarūpētas balvas.

Albuma atklāšanas pasākumu va-
dīja Irēna Leimane, kura akcentēja 
Vidzemes bagāto kultūrvēsturisko, 
dabas un literatūras mantojumu. Pa-
sākumu muzikāli papildināja Dag-
māra Laicāne, izpildot dažādu lat-
viešu autoru komponētas dziesmas.

Ja ir interese par albumu, var sa-
zināties ar Zandu Arnicāni, tālrunis 
28334577, e-pasts zandaarnicane@
inbox.lv..

Linda Vanaga,
autores foto

24. novembrī Cesvaines vidus-
skolas aulā notika tikšanās ar 
sporta žurnālistu un komentētāju 
Anatoliju Kreipānu.

Anatolija Kreipāna dzīves laikā 
gūtā pieredze sporta jomā ir ļoti 
plaša, un pasākumā viņš labprāt 
dalījās arī ar klātesošajiem. Ikviens 
bija aicināts uzdot interesējošus 
jautājumus. Anatolijs Kreipāns ie-
sākumā īsi iezīmēja savu līdzšinējo 
attīstību, kā arī ar vieglu humora 
devu stāstīja par smieklīgiem atga-

dījumiem un kurioziem, kuri ir 
piemeklējuši viņu dažādās situā-
cijās.

Klātesošie skolēni interesējās 
par žurnālista favorītu koman-
dām, sportistiem vai spēlētājiem. 
Kā pats atzina, visspēcīgāk viņš, 
protams, dzīvo līdzi latviešu spor-
tistu sasniegumiem sacensībās, 
taču ir arī daži ārvalstu sportisti, 
par kuru gaitām viņš interesējas 
pastiprināti.

Klausoties Anatolija Kreipāna 

stāstījumā un veidotajā dialogā ar 
auditoriju, varēja pārliecināties, ka 
viņš pilnīgi noteikti ir spēcīga per-
sonība ar lielu pieredzi un izteiktu 
mērķtiecību.

Visu apmeklētāju vārdā pateicos 
pasākuma organizatoriem – Cesvai-
nes bibliotēkai un Cesvaines vidus-
skolai – par iespēju stundu bagāti-
nāt savu zināšanu loku par sporta 
dzīves aizkulisēm.

Linda Vanaga,
autores foto

Pasākumā klātesošie fotogrāfi un albuma redaktore Zanda Arnicāne

Anatolijs Kreipāns un Cesvaines 
vidusskolas direktors Didzis Baunis

Veiksmīgi 
noritējusi 
internāt-

pamatskolas 
akreditācija

Vecāku nedēļa

Pirms akreditācijas skolas admi-
nistrācija veidoja skolas darba paš-
vērtējuma ziņojumu, kurā atspogu-
ļoja skolēnu pēdējo trīs gadu mācī-
bu sasniegumus un skolas darbības 
kvalitātes izvērtējumu.

Akreditācijas laikā skolā divu die-
nu garumā strādāja ekspertu komi-
sija sešu cilvēku sastāvā. Eksperti
vēroja 18 skolotāju vadītās mācību 
stundas dažādos mācību priekšme-
tos visās skolā īstenotajās izglītības 
programmās. Komisija iepazinās 
ar skolas dokumentāciju, intervēja 
skolas administrāciju, pedagogus, 
darbiniekus, vecākus, skolas paš-
pārvaldes pārstāvjus, kā arī Cesvai-
nes novada domes pārstāvjus. Vēr-
tēšanas procesā tika izmantoti arī 
skolā veiktās anketēšanas rezultāti. 
Akreditācijas gaitā  eksperti salī-
dzināja gūtās informācijas atbilstī-
bu skolas veidotajam pašvērtējuma 
ziņojumam, noteica skolas darba 
stiprās puses un sasniegumus, kā arī 
sniedza ieteikumus, lai darbu uzla-
botu.

Un beidzot – rezultāts: akreditā-
cija ir izieta veiksmīgi. Tagad 6 ga-
dus varam turpināt strādāt un īstenot 
visas 4 skolas piedāvātās program-
mas.

Ilze Brante,
Cesvaines internātpamatskolas 

direktora p. i.

Ik gadu 11. novembrī – Lāčplēša 
dienā – visā Latvijā tiek iedegtas 
neskaitāmas svecītes, pieminot Lat-
vijas armijas uzvaru pār Bermonta 
karaspēku 1919. gada 11. novem-
brī.

Arī mēs, Cesvaines internātpa-
matskolas saime, svinīgajā 11. no-
vembra rīta līnijā, kuru bija saga-
tavojuši 7. klases zēni (audzinātāja 
Judīte Rakuzova), ar dzejoļiem un 
dziesmām pieminējām šos notiku-
mus un godinājām mūsu varoņus.

Pēc šā pasākuma vecāko klašu 
skolēni devās uz Madonas muzeju, 
lai papildinātu zināšanas par savas 
valsts vēsturi, kultūras mantojumu 
un ievērojamām Latvijas personī-

bām.
Pēcpusdienā skolas pašpārvaldes 

dalībnieki kopā ar skolas direktora 
p. i. Ilzi Branti apmeklēja novadā 
esošās Latvijas brīvības cīnītāju 
kapa un piemiņas vietas, kā arī no-
lika sveces.

Bet vakarā kopā ar savām ģime-
nēm devāmies lāpu gājienā, kur, 
skatoties ugunskura liesmiņās un 
klausoties karavīru dziesmās, iz-
dzīvojām īpašu sajūtu – kopības un 
latvietības sajūtu.

Skolas pašpārvaldes vārdā –
Samanta Pliķēna,

8. klases skolniece,
foto no internātpamatskolas 

arhīva

17. novembris mūsu skolā bija 
svētku diena – mūsu Latvijas dzim-
šanas diena.

Ar svecīšu liesmiņām, direktora 
p. i. Ilzes Brantes svētku uzrunu, 
Latvijas himnu un 9. klases skolēnu 

ienestu karogu varēja sākties svētku 
koncerts „Es mīlu Tevi, Latvija”.

Katra klase kopā ar savu klases au-
dzinātāju bija sagatavojusi Latvijai 
dzimšanas dienas sveicienu. Skanēja 
dziesmas, dzejoļi, tika skandētas tau-

tasdziesmas – un tas viss, lai vēlreiz 
apstiprinātu to, ka skaistākas, labā-
kas un mīļākas vietas pasaulē nav.

Īpašu pārsteigumu mums sagādā-
ja 9. klases zēni (audzinātāja Evija 
Kupča), kuri Latvijai dāvāja spēku, 
laimi, gudrību un pārticību pašu vei-
dotās latvju zīmēs.

Pasākumā tika godināti arī Tēvze-
mes mēneša ietvaros notikušo kon-
kursu uzvarētāji.

Zīmējumu konkursā „Cik skaista 
ir mana dzimtene Latvija!” labāko 
darbu autori ir Niks Pliķēns (9. kl.), 
Linda Matisone (3. kl.), Sabīne Pu-
rena (3. kl.), Sabīne Savicka (4. kl.), 
Inese Piliena (4. kl.), Mārtiņš Dina-
burgskis (3. kl.).

Domrakstu konkursā 2.–4. klasēm 
„Mana dzimtene ir Latvija” veik-
smīgāko darbu autori ir Dita Pelša 
(2. kl.), Sabīne Purena (3. kl.), Inese 
Piliena (4. kl.).

Eseju konkursā 5.–9. klasēm „Es 
mīlu savu Latviju, jo…” kā čaklā-

kie rakstītāji – īstenie savas valsts 
patrioti – tika minēti Samanta Tropa 
(9. kl.), Vineta Tomiņa (9. kl.), Sa-
manta Pliķēna (8. kl.), Lauris Ikau-
nieks (5. kl.), Ivo Lūsis (5. kl.).

Glītrakstu konkursā 1. klasei vis-
glītākā un rūpīgākā darba veicēja 
tituls tika piešķirts Martam Priednie-
kam.

Pārsteiguma balvas saņēma arī tel-
pu noformējuma, viktorīnas „Ko es 
zinu par Latviju?”, kā arī spēka die-
nas uzvarētāji.

Šis bija brīnišķīgs un prieka pilns 
mirklis visiem kopā. Kopā mūsu 
mājās – mūsu skolā, mūsu Latvijā, 
jo skaistākas un labākas zemes nav. 
Lai ko mēs darītu, lai kur atrastos, 
lai kurp dotos – mūsu Latvija būs ar 
mums – mūsu domās, mūsu darbos 
un mūsu sirdīs…

Iveta Zemīte,
direktora vietniece 

audzināšanas jomā,
foto no internātpamatskolas arhīva

No 28. novembra līdz 1. decem-
brim mūsu skolā norisinājās vecāku 
nedēļa. Šīs nedēļas ietvaros vecāki 
varēja apmeklēt mācību stundas, 
piedalīties radošajās darbnīcās „Ve-
cāki māca…” kopā ar bērniem, kā 
arī būt kopā vecāku nedēļas noslē-
guma pasākumā.

Liels PALDIES mūsu vecākiem 
par piedalīšanos un atbalstu šīs ne-
dēļas norisē!

Īpašs paldies:
Alvja un Dāvja Zarkeviču mam-

mai, kura dalījās ar idejām un palī-
dzēja dekorēt klases telpu Ziemas-
svētkiem;

Kristiānas Berģes mammai, kura 
vadīja konditorejas meistarklasi – 
kā cept un dekorēt Ziemassvētku 
kēksus;

Sabīnes un Matīsa Purenu mam-
mai, kura mācīja gatavot dekorāci-
jas – eglītes Ziemassvētkiem;

Laura un Stefānijas Ikaunieku 
mammai, kura mums iemācīja izga-
tavot rotaļu sniegavīrus;

Emīla Zaķa tētim, kurš mūs ie-
pazīstināja ar savām galdniecības 
prasmēm, kā arī deva iespēju pa-
šiem izmēģināt roku putnu barota-
vu izgatavošanā. Paldies „Putniņu” 
galdniecībai Sarkaņos par atbalstu 
un pretimnākšanu pasākuma orga-
nizēšanā un norisē!

Pašpārvaldes vārdā –
Vineta Tomiņa,

9. klases skolniece

Internātpamatskolas audzēkņi un direktore 11. novembra pasākumā

Internātpamatskolā 18. novembrī
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Pašvaldību un mediju pārstāvju vizīte Briselē

Darbu uz laiku uzsākusi jauna Cesvaines BJC vadītāja

Cesvainē viesojas izglītības un 
zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Grupas „Tumsa” 25 gadu 
jubilejas koncerta apmeklējums

Jau vairākkārt Eiropas Komisija 
ir organizējusi Latvijas žurnālistu 
un pašvaldību sabiedrisko attiecību 
speciālistu vizīti Eiropas Komisi-
jā un Eiropas Parlamentā Briselē. 

No 5. līdz 7. decembrim iespēju 
piedalīties šajā braucienā izman-
toja Cesvaines novada laikraksta 
„Cesvaines Ziņas” redaktore Linda 
Vanaga.

Brauciena laikā Briselē bija ie-
spējams paviesoties Eiropas Komi-
sijas ēkās, kur notika informatīvas 
tikšanās, un Eiropas Parlamentā. 
Pieredzējuši jomas speciālisti no 

Decembrī darbu uz laiku ir uzsā-
kusi bērnu un jauniešu centra (BJC) 
jaunā vadītāja Inga Bekasova. Aici-
nāju Ingu uz nelielu sarunu, lai uz-
zinātu, kāds ir bijis viņas ceļš līdz 
šim, kā arī noskaidrotu viņas cerī-
bas un nākotnes plānus darba gaitās 
BJC.

– Kā esi nonākusi līdz darbam 
ar bērniem un jauniešiem?

– Viss sākās, kad, spēlējot flor-
bolu, iepazinos ar Lāsmu [Lāsma 
Markevica – BJC vadītāja]. Viņa 
šķita ārkārtīgi pozitīvs un labs cil-
vēks, noskaidroju, ar ko viņa nodar-
bojas. Labprāt nācu palīgā radošo 
darbnīcu organizēšanā. Iesākumā 
tās bija dažas darbnīcas, bet, kā tas 
bieži gadās, darot kādu darbu ilgsto-
ši, sapratu, ka tas ir tas, ko gribu da-
rīt. Iepriekš biju grāmatvede, tādēļ 
šīs man ir krasas pārmaiņas. Man 
patīk atgriezeniskā saite un prieks, 
ko var gūt, darbojoties ar jaunie-
šiem. Cesvainē ir pozitīvi, labsirdīgi 
un atvērti bērni, tādēļ šis ir darbs, uz 

kuru man būs patiess prieks nākt. 
Iepriekš šādu profesiju neesmu ap-
guvusi, bet stingri esmu nolēmusi 
mācīties pedagoģiju. To, sākoties 
jaunajam gadam, sākšu realizēt, 
atkal iestājoties augstskolā. Tas 
noteikti būs ļoti noderīgi – iespējas 
smelties idejas, gūt pieredzi.

– Kādi ir plāni, ieceres nāka-
majam – 2017. gadam BJC?

– Jau ir izveidots aktivitāšu plāns 
2017. gadam, kura laikā vairāk mē-
ģināsim virzīties uz semināru un 
diskusiju tipa vakariem jauniešiem. 
Šajos semināros caur neformālo 
izglītību uzmanību vērsīsim uz to, 
lai jaunieši spētu izvirzīt savus mēr-
ķus, tos īstenotu, apzinātos savu 
tālāko lēmumu pieņemšanas svarī-
gumu. Es savu lomu šeit redzu kā 
starpniekam, kas aicina un palīdz 
īstenot jauniešu vēlmes. Manuprāt, 
tas vairāk motivēs jauniešus apzi-
nāties un rīkoties patstāvīgi. Visās 
plānotajās aktivitātēs galvenokārt 
darbosies paši jaunieši.

Mazākiem bērniem, protams, tiks 
organizētas radošās darbnīcas. No-
teikti sadarbosimies ar vidusskolu, 
internātpamatskolu, kultūras namu 
un bibliotēku, organizējot plašākus 
pasākumus, piemēram, sniega die-
nu, lekcijas par drošību internetā, 
e-grāmatu lasīšanu, dažādus foru-
mus, piemēram, par iespēju strā-
dāt sabiedrisko darbu. Kopumā ir 
paredzētas daudzas aktivitātes, lai 
jauniešus motivētu darboties, piln-
veidoties un lai katram būtu iespēja 
atrast savām interesēm atbilstīgas 
aktivitātes.

Janvārī esam nolēmuši uz BJC 
aicināt bērnu un jauniešu vecākus, 
lai iepazīstinātu ar BJC telpām, ie-
spējām, ko centrā piedāvājam šo-
brīd, kā arī uzklausītu ieteikumus 
darbības attīstīšanai.

– Kāds ir tavs novēlējums, uz-
sākot 2017. gadu?

– Vēlu mums visiem būt saticī-
giem, biežāk savstarpēji uzsmai-
dīt un palīdzēt. Aicinu arī biežāk 

sanākt kopā un kļūt saliedētākiem, 
draudzīgākiem. Novēlu kopīgiem 
spēkiem attīstīt Cesvaines novadu, 
lai tā būtu vieta, kur ikvienam ir pa-
tīkami atrasties.

Linda Vanaga,
autores foto

Valsts prezidents 
kopā ar 20 
aktīvām un 

kuplām Latvijas 
ģimenēm iededz 

Ziemassvētku 
egli

7. decembrī notika Rīgas pils 
Ziemassvētku egles iedegšanas pa-
sākums, kurā pēc Valsts preziden-
ta aicinājuma piedalījās Latvijas 
Pašvaldību savienības izvirzītas 
ģimenes. Šajās ģimenēs aug trīs 
līdz deviņi bērni, arī aizbildnībā 
esoši bērniņi un audžubērni. Visas 
ģimenes vieno aktīva iesaistīšanās 
savu novadu un pilsētu sabiedris-
kajā dzīvē.

Uz Rīgas pili bija aicinātas 20 ģi-
menes, to skaitā arī no Cesvaines 
novada – Allas un Aivja Isačenko 
ģimene, kurā aug četri bērni: Ed-
vards (20), Markuss (11), Sofija (8) 
un Megija (3).

Kā uzsvēra Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis, ģimenes, kuras 
bija pulcējušās Rīgas pilī, ar savu 
ikdienas darbu un piemēru ir ie-
dvesmojušas savus līdzcilvēkus un 
darījušas stiprāku mūsu sabiedrību.

Linda Vanaga,
Valsts prezidenta kancelejas 

informācija

dažādām valstīm dalījās pieredzē 
par savu darbu komisijās un de-
partamentos. Tika sniegts ieskats 
Eiropas Komisijas būtībā un lomu 
sadalījumā, likumdošanā, Austrumu 
partnerības jautājumos, migrācijas 
politikā, budžeta plānošanā, reģio-
nālajā politikā, kohēzijas politikā 
un fondu pārvaldīšanā. Arī Eiropas 
Parlamenta deputāti no Latvijas Ro-
berts Zīle un Artis Pabriks bija atvē-
lējuši laiku, lai iepazīstinātu ar savu 
darbību Eiropas Parlamentā.

Kopumā delegācijā bija 16 dažā-
du pašvaldību un mediju pārstāvji 
no visas Latvijas. Vizītes laikā tika 
iegūts daudz vērtīgu zināšanu par 
Eiropas Savienības jautājumiem, 
procesiem, notika pieredzes apmai-
ņa, kā arī tika iegūti nozīmīgi kon-
takti ar kolēģiem citās pašvaldībās.

Linda Vanaga,
Eiropas Komisijas 

apmeklētāju centra fotoLatvijas delegācija Eiropas Komisijā

BJC vadītāja Inga

Tēvzemes mēnesi mēs atcerēsi-
mies vēl ilgi. Tas mums saistīsies ne 
tikai ar Latvijas dzimšanas dienu, 
bet arī ar braucienu uz Rīgu – grupas 
„Tumsa” 25 gadu jubilejas koncertu. 
Šis koncerts bija brīnišķīgs – skanē-
ja grupas gan jau dzirdētās dzies-
mas, gan arī tās, kuras izskanēja pir-
moreiz. Koncerta beigās bija iespēja 
satikt arī pašus grupas „Tumsa” 

dalībniekus, kuri dāvāja plakātus ar 
saviem autogrāfiem, kā arī neiebil-
da ar viņiem kopā nofotografēties.

Šis brauciens notika laikā, kad 
Rīgā norisinājās gaismas festivāls 
„Staro Rīga”, tāpēc arī mēs apska-
tījām visus objektus, kuri tajā lai-
kā bija pieejami. Tā kā neviens no 
mums šo festivālu iepriekš nebija 
apmeklējis, tad šie izstarotie, iz-
gaismotie reālie un nereālie objekti 
mums šķita vienkārši fantastiski.

Lielu PALDIES mēs sakām 
Latvijas Bērnu bāreņu fondam, 
kas mums, Cesvaines internātpa-
matskolas skolēniem, par labām 
sekmēm, priekšzīmīgu uzvedību 
un aktīvu darbošanos skolas paš-
pārvaldē uzdāvināja šo brīnišķīgo 
braucienu.

Skolas pašpārvaldes vārdā –
Vineta Tomiņa,

9. klases skolniece,
foto no internātpamatskolas 

arhīvaKopā ar grupu „Tumsa”

Ates 
dzirnavās

13. decembrī 1.–5. klašu skolēni, 
kuri centīgi mācās un nav nopelnī-
juši negatīvas piezīmes, devās ek-
skursijā uz Ates dzirnavām, lai pie-
dalītos „Ottes Ziemassvētkos”. Tā 
bija skolas balva par centīgu darbu 
I semestrī.

Skolēni daudz uzzināja par egļu 
dzīvi, piedalījās sacensībās un at-
rakcijās, vēroja pūču izstādi, gāja 
rotaļās, minēja mīklas, skandēja 
tautasdziesmas un cienājās ar pīrā-
dziņiem, piparkūkām un tēju. Pasā-
kumu vadīja saimniece ar saviem 
palīgiem rūķiem.

Skolēniem ekskursija ļoti pati-
ka, visiem bija silti, neskatoties uz 
drēgno laiku. Cerēsim, ka nākama-
jā ekskursijā būs vēl kuplāks dalīb-
nieku skaits.

Daiga Ķevere,
direktora vietniece

 izglītības jomā

Ekskursijā Ates dzirnavās

Viesoties Cesvaines vidusskolā 
16. decembra pēcpusdienā bija aici-
nāts izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Šadurskis. Ministrs tikās ar 
novada domes priekšsēdētāju Vilni 
Špatu, Cesvaines novada pedago-
giem, vidusskolas skolēnu vecāku 
padomes un skolēnu pašpārvaldes 
pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos 
jautājumus, kas ir saistīti ar jaunās 
sporta zāles būvniecību Cesvainē, 
pārmaiņu procesiem Latvijas izglī-
tības sistēmā.

„Lai raisītu bērniem lielāku inte-
resi par zināšanām, rosinātu domāt 

un rast atbildes uz jautājumiem un 
veidotu iespējas izglītības kvalitā-
tes celšanai, pārmaiņām ir jāseko 
gan izglītības saturā – ko un kā mā-
cām, gan skolas vidē, kurā atrodas 
un mācās skolēns,” uzsver ministrs.

Galvenais jautājums vizītes die-
naskārtībā bija nepieciešamība pēc 
jaunas sporta zāles Cesvaines vi-
dusskolai. Tika apskatīta pašreizējā 
sporta zāle, kur notiek sporta nodar-
bības, pēc kā Kārlis Šadurskis atzi-
na, ka pašreizējā sporta zāle savu 
laiku ir nokalpojusi, atrodas tālu 
no vidusskolas un tās atjaunošanas 
izmaksas būtu līdzvērtīgas jaunas 
zāles būvniecībai. Ministrs solīja 
censties rast atbalstu no ministrijas 
līdzekļiem, lai finansiāli atbalstītu 
jaunas zāles celtniecību. 23. decem-
brī noslēgsies iepirkuma procedūra.

Lai parādītu aktīvu darbību in-
terešu izglītības jomā, skolēni bija 
sagatavojuši muzikālus sveicienus 
dziesmu un deju formā.

Linda Vanaga, autores foto

Kārlis Šadurskis (no kreisās), 
Vilnis Špats, Didzis Baunis un 

Iveta Raimo
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LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārta

Apmācības programma pirmsskolas vecuma bērnu 
vecākiem „Bērnu emocionālā audzināšana”

Es Tev vēlu to prieku,
Kas no viļņa šķiļas,
Kad tas šļakatās baltās
Kamolā veļas.
Es Tev vēlu to prieku,
Kas no dzīlēm ceļas,
Ar sidraba malku
Avotā smeļams.
Es Tev vēlu to prieku
Kas saulstarā tveras,
Kā puteksnis zelta
Acīs Tev smejas!

Sarma Upesleja

Sirsnīgi sveicam visus decembrī 
dzimušos un īpaši

80 gados –
NIKOLAJU ANDREJEVU,
DZIDRU KALĒJU,
ANDREJU MELBĀRDI,
RAIMONDU OZOLIŅU,
85 gados –
ZIEDONI HAGEMANI,
93 gados –
ANTONIJU TRIMALNIECI,
95 gados –
AUSTRU PIKUMU!

Cesvaines novada dome

Lai katrs mirklis dzīvē piepildīts,
Lai katrs Tevi saukt par draugu 
drīkst,
Lai atpakaļ nav laika skatīties,
Lai Tevī staro laime, dzirkstī 
  dzīvesprieks!

                            Aija Celma

Sirsnīgi sveicam Oļu Priedīti 
skaistajā dzīves jubilejā!

Cesvaines pirmskolas 
„Brīnumzeme” kolektīvs

Rokām, kas sāpes cietējam dzēš,
Rokām, kas šūpuli šūpo,
Rokām, kas bezgala mīlā un 
   rūpēs
Ceļā mums uguni kur,
šīm labajām rokām paldies!
Liels paldies dakterei Inesei Lū-

sei, māsai Initai Petruševicai par 
katru mirkli, dienu, dvēseles sil-
tumu, mīļumu, labestību, iejūtību, 
lielo atsaucību, ka spējat izkārtot 
savu laiku slimnieka Jāņa Vimbas 
ārstēšanai!

Lai mīlestība ienāk katras ģime-
nē, mājās! Lai Kristus ir kopā ar 
visiem mums! Silti jo silti sveicie-
ni šajos jaukajos, gaišajos Ziemas-
svētkos!

Mirdza Dolbe

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma.
Paliek mani labie darbi,
Paliek gudrs padomiņš.

Latviešu tautasdziesma

Patiesa līdzjūtība mūsu 
audzinātājai Ausmai Audžei, 

māsu mūžībā pavadot.

Jūsu 11. b

Nodibinājums 
„Madonas nova-
da fonds” ir izslu-

dinājis atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu, 
kurā var piedalīties Cesvaines, Ēr-
gļu, Madonas, Lubānas un Varakļā-
nu novada iedzīvotāji.

Izsludinātās rīcības:
1.1. „Ar lauksaimniecību nesais-

tītas ražošanas izveide un attīstība”,
1.2. „Ar lauksaimniecību nesaistītu 

pakalpojumu izveide un attīstība”,
1.3. „Lauksaimniecības produktu 

pārstrādes veicināšana un pievieno-
tās vērtības radīšana teritorijā ražo-
tiem lauksaimniecības produktiem”,

1.4. „Atbalsts lauku tūrisma pakal-
pojumiem, jaunu tūrisma program-
mu izveidei un esošo attīstībai”.

Izsludinātajās rīcībās tiek atbals-
tīti individuālie projekti un koppro-
jekti.

Projekta iesniegumus pieņem no 

16. decembra līdz 16. janvārim.
Iedzīvotāji aicināti uz konsul-

tācijām Madonas novada fondā 
Madonā, Poruka ielā 1, 3. stāvā, 
iepriekš piesakoties pie adminis-
tratīvās vadītājas Jogitas Baunes, 
m. t. 27527343, e-pasts: jogitabau-
ne@inbox.lv.

Sīkāka informācija Madonas no-
vada fonda mājaslapā www.mnf.lv 
un Lauku atbalsta dienesta mājasla-
pā www.lad.gov.lv.

Cesvaines novada sociālā dienes-
ta psiholoģe Indra Diča sadarbībā ar 
Cesvaines novada sociālā dienes-
ta speciālisti darbā ar ģimenēm un 
bērniem Judīti Mihejenko novadā 
dzīvojošajiem vecākiem piedāvā 
apgūt programmu „Bērna emocio-
nālā audzināšana” (BEA). BEA ve-
cāku programma ir radīta, aprobēta 
un guvusi lieliskus panākumus Ka-
nādā. Tās autore ir bērnu psiholo-
ģe Dr. psych. Sāra Lendija. Latvijā 
programma tika tulkota un adaptēta 
2004. gadā.

Ja jūs audzināt bērnu vecumā 
līdz 7 gadiem un jums ir radušies 
jautājumi par bērna audzināšanu, 
šī ir iespēja iesaistīties vecāku ap-
mācības grupā, lai labāk izprastu 
sava bērna uzvedību un iemācītos 
to labot reizēs, kad bērns ir patva-
ļīgs, nepaklausīgs vai agresīvs. BEA 
programmas mērķis ir:

• veicināt bērna uzticēšanos un ma-
zināt trauksmi,

• nostiprināt pašcieņu,
• attīstīt saskarsmes iemaņas,
• veicināt bērna iesaistīšanos da-

žādās aktivitātēs,
• sekmēt attiecības ar vienaudžiem,
• veicināt emociju pašregulāciju.
Spēja pielāgoties apstākļiem, spē-

ja uzveikt stresu, atbilstīgi rīkoties 
sarežģītās situācijās – tas ir nozī-
mīgi ikvienam bērnam. Taču šīs 
spējas ir atkarīgas ne tikai no paša 
bērna, bet arī no tā, kā vecāki un 
aprūpētāji prot veicināt bērna emo-
cionālo attīstību. Tieši vecāki ir tie, 
kuri bērnam līdz 7 gadu vecumam 
galvenokārt māca šīs un vēl citas 
pamatprasmes. Lai sekmētu vecāku 
spēju un prasmes bērnu emocionā-
lajā audzināšanā vecumā līdz 7 ga-
diem, vecākiem būs iespēja apgūt 
BEA programmu grupu nodarbību 
laikā.

BEA programmas mērķis ir gru-
pu nodarbību laikā sniegt nepiecie-
šamās zināšanas vecākiem par bēr-
nu audzināšanu vecumā no 0 līdz 
7 gadiem.

Programmas ietvaros grupu no-
darbību laikā tiek teorētiski apgūti 
un praktiski lietoti 10 soļi:

1. solis – izpratne par bērna attīs-
tību un temperamentu;

2. solis – kā veicināt ķermeņa 
kontroli un pozitīvu pašvērtējumu;

3. solis – kā veicināt drošu pie-
saisti;

4. solis – kā veicināt bērnos spē-
lēšanos un fantāziju;

5. solis – kā veicināt valodas un 

komunikācijas spējas;
6. solis – kā veidot pamatu pozitī-

vam pašvērtējumam;
7. solis – disciplinēšanas meto-

des, kas veicina pašregulāciju, attīs-
ta sirdsapziņu un morālo uzvedību;

8. solis – kā veicināt emociju paš-
regulāciju;

9. solis – kā veicināt koncentrē-
šanos, plānošanu un problēmu risi-
nāšanu;

10. solis – kā veicināt sociālo 
kompetenci, empātiju un gādīgumu.

Grupas dalībniekiem ir iespēja 
apgūt programmu, gan saņemot 
nepieciešamo teorētisko materiālu, 
gan iemācoties praktiskās iemaņas.

Programmas apmācība sāksies 
2017. gada 1. februārī. Apmācības 
nodarbības notiks Cesvaines sociālā 
dienesta telpās, psihologa kabinetā, 
vienu reizi nedēļā (~2,5 stundas 
ilgi) desmit nedēļu garumā.

Pieteikšanās, kā arī tuvāka in-
formācija par apmācību: sociālā 
darbiniece darbam ar ģimenēm un 
bērniem Judīte Mihejenko (darba 
dienās – tālr. 64852032, 29365023).

Indra Diča,
Cesvaines novada 

sociālā dienesta psiholoģe

Kļūsti kā bērns, ļauj, lai šonakt tavs prieks
Atmiņu kupenās bradā,

Uzticies brīnumam, trauslam kā sniegs,
Vienu vakaru gadā.

Varbūt tavs bērnības rūķis tev mās,
Braukdams ar sudraba slēpēm;

Varbūt, ka pagalmā kamanas stās, –
Zirgi mirdzošām krēpēm.

Valda Moora

Gaidot svētkus, izsakām pateicību visiem skolas darbiniekiem par gadā paveikto, vecākiem par atsaucību un 
Cesvaines domei par atbalstu. Ikviens ir pielicis savu roku mērķu sasniegšanā. Esam gandarītas par paveikto.

No sirds pateicamies:
v mūsu skolotājiem, kas strādā, neskaitot darbam veltītās minūtes un stundas;
v tehniskajiem darbiniekiem par rūpīgo darbu;
v vecākiem par atsaucību un ieinteresētību skolas dzīvē;
v ziedotājiem par sagādātajām dāvanām visiem mūsu bērniem;
v Cesvaines novada domei par neizmērojamo atbalstu un sapratni;
v Cesvaines vidusskolai par izpalīdzību;
v laikrakstam „Cesvaines Ziņas” par veiksmīgo sadarbību.
Ziemassvētku laikā katram ir lieliska iespēja izdarīt kaut ko labu. Tas ir gada tumšākais laiks aiz loga, kad 

redzam vismazāk saules gaismas. Šai laikā jo īpaši katram labam, gaišam vārdam, ko veltām viens otram, ir 
gluži cita vērtība nekā saulainajās dienās. Gaismai ir īpašība atstaroties no tā, pret ko to virza. Arī gaišie vārdi 
un domas atstarojas. Cik dosim, tik gūsim! Ir ārkārtīgi svarīgi to atcerēties visu gadu – tad neviens darbs nebūs 
par grūtu. Būsim cilvēcīgi un iecietīgi – lai mūsos mājo godaprāts, neatlaidīga griba saprasties, sadarboties un 
palīdzēt! Lai miers un saticība katrā mūsu mājā!

Lai priecīgi Ziemassvētki un laimīgs jaunais – 2017. gads!

Cesvaines internātpamatskolas administrācija:
direktora pienākumu izpildītāja Ilze Brante,
direktora vietniece izglītības jomā Daiga Ķevere,
direktora vietniece audzināšanas jomā Iveta Zemīte

Cesvaines grāmatas veidošanas 
darbs turpinās, un ir prieks, ka 
arvien vairāk cilvēku iesaistās sa-
vas dzimtas un māju, kā arī savas 
profesionālās jomas vēstures izpē-
tē, ierosina tematus, paši piesakās 
rakstīt vai uz rakstīšanu mudina un 
iedrošina paziņas. Paldies visiem, 
kuri ir ļāvuši sevi sakustināt un 
aizrauj ar šo darbu arī citus!

Pieminēšu tikai dažas ieceres, 
kas varētu pārtapt mūsu kopīgās 
grāmatas stāstos: grāmatveikalu, 
bibliotēku, skautu, zemessargu, 
medicīnas aprūpes, maizes cep-
tuves vēsture, t. s. zaļās mājas at-
jaunošana, filmas „Ar rudeni sirdī” 
uzņemšana Cesvainē; stāsti par 
Brilovsku, Štrombergu, Vāliņu, 
Dainas Dzenes, Edmunda Skri-
des ģimeni (dzimtu), hokeja ārstu 
Jāni Kvēpu, cesvainieti Voldemā-
ru Markavu, studentu korporāciju 
biedriem no Cesvaines, Cesvaines 
mediķiem u. c.

Gribētos atgādināt arī to, ka 
stāsts par ikkatru dzimtu, ģimeni 
vai cilvēku, kura dzīve visa mūža 
garumā vai kādā posmā ir saistīta 
ar Cesvaini, veido mūsu kopīgo 
vēsturi un grāmatas varoņi netiek 
izvēlēti vai noraidīti pēc kādiem 
baltajiem vai melnajiem saraks-
tiem, tāpēc ikviens tiekat aicināts 
piedalīties.

Lai top stāsti, un lai mierīgs un 
svētīgs ikvienā ģimenē Ziemas-
svētku laiks!

Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

Top nākamā 
Cesvaines 
grāmata

Edgars Tučs un Liene 
Grāmatiņa novembrī

Dzimtsarakstu nodaļas 
informācija:
Jānis Kalve 1941–2016
Valdis Ķeirāns 1926–2016
Gertrūda Zipko 1933–2016

Cesvaines kapu pārziņa 
informācija:
Dzintra Apīne 1949–2016

Ķinderu kapu pārzines 
informācija:
Jānis Ozoliņš 1955–2016
Velta Blekte 1929–2016
Ausma Vija Kalniņa  
  1938–2016

Kristaps Šivcāns  
decembrī


