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Redaktores sleja

Ainavā aiz loga ir parādī-
jušās visdažādākās krāsas, un 
skolēni ir atsākuši skolas gai-
tas. Ir pienācis rudens. Reizē ar 
jauno gadalaiku ir mainījusies 
ne tikai daba, bet arī „Cesvai-
nes Ziņu” redaktore. Šī iemesla 
dēļ avīze septembrī neiznāca.

Šķiet savādi, jo tik daudz kas 
ir svešs un jāiepazīst no jauna, 
bet man raksturīgā apņēmība 
neļauj padoties informācijas 
gūzmai. Es pieķeru sevi pie do-
mas, ka nu man cilvēki ir jāuz-
runā, sakot: „Labdien, es esmu 
Linda, jaunā „Cesvaines Ziņu” 
redaktore!”

Par sevi varu teikt, ka visu 
mūžu esmu dzīvojusi Varakļā-
nos, bet nu ceļš mani ir atvedis 
uz Cesvaini. Esmu ieguvusi 
komunikācijas zinātnes baka-
laura grādu Latvijas Univer-
sitātes Sociālo zinātņu fakul-
tātē un tagad turpinu maģistra 
studijas Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijā, apgūstot reģionālo 
mediju specifiku.

Pasaulē ir daudz iespēju, kā 
sevi izteikt, bet manas brīvā lai-
ka aizraušanās ir māksla, mūzi-
ka un aktivitātes svaigā gaisā. 
Nododoties saviem hobijiem, 
spēju atpūsties no mācībām un 
darba, tā man ir kā meditācija. 
Es priecājos par dzīvi un vien-
mēr cenšos atrast kādu priecīgu 
stariņu ikdienā.

Vienmēr, sākot kaut ko jau-
nu, ir neliels apjukums, cerības, 
pārsteigumi, grūtāki un vieglā-
ki brīži. Šis darbs noteikti ie-
nes jaunus iespaidus manā un 
līdzcilvēku dzīvē. Lai gan pil-
nīgi noteikti dažkārt iet kā pa 
kalniem un lejām, priecājos par 
ikvienu labo vārdu un atbalstu, 
ko saņemu. Ceru uz veiksmīgu 
sadarbību ar jums, cesvainieši!

Linda Vanaga,
redaktore

Cesvainiešu iniciatīva futbola dienas organizēšanā atzinīgi novērtēta
Futbola dienas pasākumi Latvijā 

norisinājās septīto gadu pēc kārtas. 
Šogad tā ievadīja gatavošanos Eiro-
pas sporta nedēļai, kas Latvijā nori-
sinājās ar Latvijas Sporta federāciju 
padomes (LSFP) gādību. Ar mērķi 
aicināt Latvijas iedzīvotājus būt 
fiziski aktīvākiem un veselākiem, 
futbola diena pievienojās sauklim 
„Esi kustīgs. Esi vesels” un aicinā-
ja ikvienu iekļauties Eiropas spor-
ta nedēļas norisē. Šāgada futbola 
dienā visā Latvijā notika 114 pa-
sākumu, kuros kopumā pulcējās 
11 300 dalībnieku.

Organizatori ir atzinīgi novērtēju-
ši Cesvainē notikušās futbola dienas 
aktivitātes un ieguldīto darbu. No-
slēdzoties futbola dienas pasāku-
miem, labākie, radošākie un izdo-
mas bagātākie notikumu organizato-
ri tika aicināti uz balvu izlozi. Vieni 
no tiem bija cesvainieši Ilvija Tru-
pavniece un Raivis Kecko. Lūdzu 
Ilviju dalīties atmiņās un iespaidos.

– Kā futbola diena norisinājās 
Cesvaines novadā?

– Cesvainē futbola dienu organi-
zējām pirmo reizi. Sākām ar futbo-
la dienas pasākumiem Grašu bērnu 
ciemata bērniem, kur futbolu pār-
vērtām izklaidē. Veicām dažādas 
stafetes, spēlējām ačgārno futbolu, 
sacentāmies buču mešanā, zīmē-
jām, krāsojām un kopā ar bērniem 
ēdām lielo futbola dienas kūku. 

Cesvaines bērnu un jauniešu cen-
trā norisinājās radošās darbnīcas, 
kur bērni un jaunieši iedvesmojās 
futbolam un radoši gatavoja galda 
futbola spēles. Paralēli tam visas 
nedēļas garumā tika veikti labie-
kārtošanas darbi Cesvaines parka 
stadionā, kur tika celti un uzstādīti 
četri jauni futbola vārti, nopļauts 
zāliens un uzbērtas līnijas, kas ir ne-
pieciešamas sacensībām. Rezultātā 
uzņēmām 11 futbola komandu. Bija 
patiess gandarījums par paveikto. 
Paldies par atbalstu vēlos pateikt 
Cesvaines novada domei, Cesvai-
nes labiekārtošanas nodaļai, kokzā-
ģētavai „Krauss” un AS „Cesvaines 
piens”. Liels paldies Raivim Kecko 
un Klāvam Sveķim par ieguldīto 
darbu stadiona labiekārtošanā!

– Tika ieguldīts milzīgs darbs 
futbola laukuma iekārtošanā 
pašu spēkiem. Kā tika rasta mo-
tivācija darboties?

– Ļoti vēlējāmies rīkot futbolu 
Cesvainē un zinājām, ka atsaucība 
būs liela, jo futbols Cesvainē sacen-
sību formātā nebija bijis daudzus 
gadus. Tā arī bija motivācija sakār-
tot stadionu, lai nebūtu kauns pie 
sevis uzņemt kaimiņu novadu un 
pagastu komandas. Nākamajā gadā 
būs vieglāk, jo pamatīgākais darbs 
jau ir izdarīts šogad.

– Jūs kā vieni no labākajiem 
šāgada futbola dienas organiza-

toriem Latvijā tikāt aicināti uz   
noslēguma apbalvošanas pasā-
kumu. Pastāstiet, lūdzu, nedaudz 
par to!

– Man tas bija pamatīgs pārstei-
gums, tāpēc balvu izloze palika ot-
rajā plānā. Vispirms bija prieks un 
lepnums par padarīto un to, ka mūs 
novērtēja un pamanīja starp ļoti dau-
dziem futbola klubiem un organi-
zācijām. Kā jau organizatori atzina, 
galvenais nebija kvantitāte, bet kva-
litāte, radošums, idejas realizācija un 
interesantas savā novadā notikušās 
futbola nedēļas atskaites sagatavoša-

na. Par ieguldīto darbu stadiona saga-
tavošanā atzinīgus vārtus no Futbola 
federācijas izpelnījāmies vairākkārt. 
Pati izloze norisinājās Futbola fede-
rācijas ēkā, kur bija ieradušies deviņi 
labākie pasākumu organizatori no 
visas Latvijas. Galveno balvu izlozē-
ja Ugāle – viņi 2018. gadā dosies uz 
futbola spēli Portugālē. Mūsu iegu-
vumā – ceļojums ar prāmi „Tallink” 
uz Stokholmu.

– Ko jums kā aktīvai novada 
sporta dzīves organizatorei un 
dalībniecei nozīmē šāda atzinība?

– Man par to ir liels un patiess 
lepnums, jo esam mazs novads, bet 
tas neliedz sasniegt labus panāku-
mus un tikt pamanītiem un atzītiem. 
Šāda veida novērtējums sniedz gan-
darījumu un motivāciju darboties 
tālāk.

– Kādi plāni nākotnes spor-
ta dzīvē novadā? Vai nākamgad 
atkal organizēsiet futbola dienu 
Cesvainē? 

– Noteikti arī nākamgad Ces-
vainē būs futbola diena. Jau tagad 
pamazām rodas interesantas idejas. 
Kopumā sporta dzīvi Cesvainē cen-
tīsimies attīstīt vairāk un aktīvāk, 
tāpēc aicinu visus cesvainiešus būt 
atsaucīgiem, aktīviem, jo tikai kopā 
mēs varēsim sasniegt lielas lietas.

Linda Vanaga,
redaktore,

foto no Ilvijas personiskā arhīva

Ilvija kopā ar dēlu futbola 
dienas pasākumos Grašu bērnu 

ciematā

Sveiciens Skolotāju dienā
Kad rudens lapas krāsojas košos 

toņos, bet gājputni pošas uz silta-
jām zemēm, skolas solā atgriežas 
skolēni. Kādam tas ir pirmais mā-
cību gads, kāds ceļu uz skolu ik rītu 
mēro divpadsmito gadu. Saskaņā 
ar izglītības iestāžu datiem šogad 
1. septembrī Cesvaines pirmskolā 
„Brīnumzeme” ir 107 izglītojamie, 
Cesvaines vidusskolā – 276, Ces-
vaines internātpamatskolā – 51 un 
Cesvaines Mūzikas un mākslas sko-
lā – 102 audzēkņi.

Kur skolēni, tur, protams, arī sko-
lotāji. Un skolotājiem par godu ik 

rudeni, oktobra pirmajā svētdienā, 
daudzviet pasaulē un Latvijā tiek 
svinēta Skolotāju diena, kad ar la-
biem vārdiem un ziediem cenša-
mies pateikties par ieguldīto darbu 
bērnu un visas sabiedrības izglīto-
šanā un attīstībā.

Cesvaines vidusskolā 5. oktobra 
pēcpusdienā mācību stundas vadīja 
vecāko klašu skolēni, bet skolotā-
ji tika aicināti uz skolotāju dienas 
pasākumu. Baudot kafiju un gar-
dumus, skolotāji vēroja skolēnu 
sagatavotos priekšnesumus. Skolo-
tājus priecēja audzēkņu iestudētās 

dziesmas un dejas, un notika arī 
citas draudzīgas aktivitātes. Sko-
lotāju savstarpējā sacensība nori-
sinājās dziesmu atminēšanā, kad, 
dzirdot pirmās notis, bija jānosauc 
dziesmas nosaukums. Bet, kad no-
saukums tika atminēts, visi vienojās 
kopīgā dziesmā. Pēcpusdiena tika 
pavadīta mierīgā gaisotnē pēc kafi-
jas smaržojošā zālē ar svētku sajūtu 
skolotāju sirdīs.

„Ir pēkšņi šajā nemierkrastā 
miers, it visas rūpju laivas uzvilktas 
ir malā. Var atļaut četrdesmit mi-
nūtēm bez grožiem skriet. Ir svēt-

ki galu galā. Ir svētki, skolotāj, un 
tu reiz rokas gādīgās nu vari salikt 
klēpī,” tā Cesvaines novada izglītī-
bas darba speciāliste Daina Stikāne 
visus klātesošos skolotājus un citus 
interesentus kultūras namā aicinā-
ja uz Skolotāju dienas noslēguma 
pasākumu, lai baudītu izrādi pēc 
Martina Valzera lugas „Kauja četrās 
sienās”.

Linda Vanaga,
Egita Kalniņa,

Cesvaines vidusskolas arhīva un 
Egitas Kalniņas foto

Cesvaines vidusskolas un Cesvaines internātpamatskolas skolotāji
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29. septembra domes sēdē nolēma

KATRU TREŠDIENU: 09.00–
13.00, 14.00–17.00, 1. stāvs, 6. ka-
binets.
•	 Līgumu slēgšana, laušana, 

grozījumi un papildinājumi (vai 
elektroniski: www.pilsetvide.lv).
•	 Rēķinu saņemšana par kārtējo 

mēnesi tiem klientiem, kas ir izvē-
lējušies rēķinus saņemt klientu ap-
kalpošanas centrā.
•	 Iesniegumi par citu veidu iz-

maiņām līgumā.
Atkritumu izvešanas papildu 

pieteikšana (klientiem, kuri ir no-
slēguši līgumus par atkritumu ap-
saimniekošanu):

1) elektroniski uz e-pastu ces-
vaine@pilsetvide.lv līdz otrdienas 
plkst. 15.00, norādot vārdu, uzvār-
du, adresi, datumu, kad ir nepiecie-
šams izvest (trešdienas),

2) sūtot SMS uz tālr. Nr. 25749599 
līdz otrdienas plkst. 15.00, norādot 
vārdu, uzvārdu, adresi, datumu, kad 
ir nepieciešams izvest (trešdienas).

Apmaksājot rēķinu, OBLIGĀ-
TI norādīt rēķina numuru.

Bankas:
„Nordea Bank AB” Latvijas filiāle: 

LV70 NDEA 0000 0836 0533 8
AS „Swedbank”: 

LV02 HABA 0001 4080 3172 1
AS „DNB banka”: 

LV96 RIKO 0002 0130 7856 5
AS „SEB banka”: 

LV92 UNLA 0050 0225 4791 2
AS „Citadele”: 

LV07 PARX 0012 7578 3000 1

Cieņā –
SIA „Pilsētvides serviss”

Tālruņi uzziņām: 
+371 25749599; +371 64495050

E-pasts: cesvaine@pilsetvide.lv
www.pilsetvide.lv

* Noteikt Cesvaines vidussko-
las direktora, Cesvaines internāt-
pamatskolas direktores, Cesvaines 
pirmskolas „Brīnumzeme” vadītā-
jas, Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolas direktores mēneša darba algu 
no 2016. gada 1. septembra līdz 
2017. gada 31. augustam.

* No pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem Cesvaines pirmskolas 
„Brīnumzeme” pirmsskolas izglī-
tības pedagogiem, izņemot bērnu 
ar piecu gadu vecumu izglītošanā 
nodarbinātos pirmsskolas izglītības 
pedagogus, nodrošināt zemāko mē-
neša darba algas likmi 620 euro ar 
2016. gada 1. septembri.

* Izdarīt izmaiņas Cesvaines 
pirmskolas „Brīnumzeme” amata 
vienību sarakstā: samazināja divas 
pirmskolas pedagoga palīga amata 
likmes ar 2016. gada 15. novembri 
un atkārtoti tarificēja 0,1 likmi pirm-
skolas pedagogam (4 stundas nedē-
ļā), kurš veic apmācību ģimenē.

* Saskaņot apmācību Cesvai-
nes pirmskolā „Brīnumzeme” vie-
nam bērnam ģimenē 2016./2017. 
mācību gadā no 1. septembra līdz 
2017. gada 15. februārim.

* Papildināt Cesvaines pirm-
skolas „Brīnumzeme” nolikuma 
8. punktu ar tekstu „un speciālās 
pirmsskolas izglītības programmu 
(kods 0101 58 11) izglītojamajiem 
ar garīgās attīstības traucējumiem”.

* Apstiprināt Cesvaines vidus-
skolas dalību Eiropas Savienības 
programmas „Erasmus+” pamat-
darbības Nr. 2 (KA 2) stratēģiskās 
partnerības skolu sektorā projektā 
„LIKE? SHARE!”, piešķirtais fi-
nansējums projekta īstenošanai – 
18 625 EUR. Projekta darbības 
laiks – no 2016. gada septembra 
līdz 2018. gada maijam. Atbildīgie 
par projekta īstenošanu ir Cesvaines 
vidusskolas direktors Didzis Baunis 
un skolotāja Lāsma Markevica.

* Apstiprināt domes priekšsēdētā-
ja rīkojumu par Cesvaines Mūzikas 
un mākslas skolas direktores Intas 
Stienes komandējumu Latvijas Piļu 
un muižu asociācijas organizēta-
jā pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Čehiju un Slovākiju 2016. gada 
21.–25. septembrī.

* Atbalstīt projektā „Lai dzīvo 
bērni!” paredzētās 2016. gada fil-
mas par bērnu drošību izveidi ar 
100 euro līdzfinansējumu no paš-
valdības budžeta līdzekļiem nepare-
dzētiem gadījumiem, pārskaitot tos 
uz SIA „Ziņas TV” kontu, saņemot 
atskaiti par līdzfinansējuma izlieto-
jumu līdz 2016. gada 15. oktobrim.

* Izdot saistošos noteikumus 
Nr. 9 „Grozījumi Cesvaines novada 
domes 2009. gada 24. jūlija saisto-

šajos noteikumos Nr. 3 „Cesvaines 
novada pašvaldības nolikums””.

* Atjaunot īpašuma tiesības Ces-
vaines evaņģēliski luteriskajai drau-
dzei uz kapliču, kuras adrese ir Baz-
nīcas iela 6, Cesvaine, Cesvaines 
novads, un kas atrodas Cesvaines 
kapos, kā arī uz kapliču, kas atrodas 
uz zemes vienības „Ķinderu kapsē-
ta”. Lēmumu var pārsūdzēt viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas Administratīvajā rajona tiesā 
Valmieras tiesu namā.

* Nolēma lūgt Cesvaines evaņģē-
liski luteriskajai draudzei pēc īpašu-
ma tiesību atjaunošanas nodot do-
mei patapinājumā Ķinderu kapsētas 
kapliču.

* Grozīt Cesvaines novada do-
mes 2016. gada 30. jūnija domes 
sēdes Nr. 9 lēmumu, izsakot to šādā 
redakcijā: „Piešķirt domes priekš-
sēdētājam Vilnim Špatam ikgadējo 
apmaksāto atvaļinājumu 2016. gada 
4.–24. jūlijā, 15.–21. augustā un ap-
maksātu papildatvaļinājumu (10 dar-
ba dienas) 2016. gada 3., 4. ok-
tobrī, 6., 7. oktobrī, 10. oktobrī, 
12.–14. oktobrī un 17., 18. oktobrī.” 
Domes priekšsēdētāja 2. vietniecei 
Skaidrītei Aveniņai aizvietot domes 
priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā.

* Izslēgt no Cesvaines bibliotē-
kas un Kraukļu bibliotēkas pamat-
līdzekļu uzskaites nolietotos pamat-
līdzekļus.

* Piekrist, ka no nekustamā īpa-
šumā „Ābeļi”, kas atrodas Cesvainē 
un Cesvaines pagastā, tiek atdalīta 
zemes vienība 1,34 ha platībā, sa-
glabājot nosaukumu „Ābeļi”, Ces-
vaines pagasts, Cesvaines novads, 
nosakot nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība. Īpašuma paliekošajai daļai 
saglabāt esošo adresi: Amatnieku 
iela 2, Cesvaine, Cesvaines novads, 
LV-4871.

* Atjaunot īpašuma tiesības un no-
teikt atsevišķām zemes vienībām ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi.

* Piekrist, ka Cesvaines internātpa-
matskolas lietojumā nodotajā internā-
ta ēkā (telpā Nr. 17) Augusta Saulieša 
ielā 1 Cesvainē tiek iekārtots Cesvai-
nes, Lubānas un Varakļānu novadu 
apvienotās būvvaldes arhīvs.

* Precizēt viena izglītojamā iz-
maksas mēnesī Cesvaines vidus-
skolā un Cesvaines pirmskolā „Brī-
numzeme” uz 2016. gada 1. sep-
tembri.

* Nepieņemt ziedojumu ar mērķi 
„Iespēju stipendijai” un uzdot do-
mes grāmatvedības un finanšu no-
daļai pārskaitīt ziedoto summu per-
sonām, kuras to ieskaitījušas domes 
ziedojumu kontā.

5. oktobra domes ārkārtas sēdē 
nolēma

25. augusta 
domes ārkārtas 

sēdē 

SIA
 „Pilsētvides 

serviss” klientu 
apkalpošana

Cesvaines novada 
domē

* Nolēma noslēgt sadarbības līgu-
mu ar Vidzemes plānošanas reģionu 
par piedalīšanos darbības program-
mas „Izaugsme un nodarbinātība” 
specifiskā atbalsta mērķa „Palieli-
nāt kvalitatīvu institucionālai aprū-
pei alternatīvu sociālo pakalpojumu 
dzīvesvietā un ģimeniskai videi 
pietuvinātu pakalpojumu pieejamī-
bu personām ar invaliditāti un bēr-
niem” pasākuma „Deinstitucionali-
zācija” īstenošanā.

* Noteica, ka atbildīgā persona 
par projekta „Vidzeme iekļauj” īste-
nošanu ir Cesvaines sociālā dienes-
ta sociālās palīdzības organizatore 
Agita Semjonova.

23. septembra domes ārkārtas sēdē
* Apstiprināja pašvaldības kusta-

mā īpašuma automašīnas „Citroen 
Jumpy”, valsts reģistrācijas numurs 
HB5899, šasijas numurs VF7XDR-
HKH64140395, izsoles rezultātus, 
atzīstot par automašīnas „Citroen 

* Noteikt, ka izglītības iestāžu 
vadītāju un izglītības iestāžu peda-
gogu tarifikāciju dibinātāja vārdā 
saskaņo Cesvaines novada domes 
priekšsēdētājs vai viņa prombūtnē 

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 9
Cesvainē 2016. gada 29. septembrī (sēdes protokols Nr. 14, 8. §)

Par grozījumiem Cesvaines novada domes 
2009. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 

„Cesvaines novada pašvaldības nolikums”
Izdoti, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21. panta pir-
mās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Cesvaines novada domes 
2009. gada 24. jūlija saistošajos no-
teikumos Nr. 3 „Cesvaines novada 
pašvaldības nolikums” šādus grozī-
jumus:

1. Papildināt nolikumu ar 
6.1 punktu šādā redakcijā: „6.1 Ad-
ministrācijas grāmatvedības un fi-
nanšu nodaļa nodrošina grāmatve-
dības uzskaites vienotu kārtošanu 
visām Cesvaines novada domes iz-
veidotajām iestādēm, veicot centra-
lizētu grāmatvedības uzskaiti.”

2. Grozīt nolikuma 44. punktu un 
izteikt to šādā redakcijā: „44. Do-
mes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez do-
mes saskaņojuma parakstīt privāt-
tiesiskos līgumus par naudas sum-
mu, kas nepārsniedz 10 000 euro. 
Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu 
var uzdot privāttiesiskos līgumus, 
kas ir nepieciešami, lai nodrošinā-
tu pašvaldības administrācijas dar-
bību, un kuru summa nepārsniedz 

1500 euro, pašvaldības vārdā slēgt 
izpilddirektoram vai citai pašvaldī-
bas administrācijas amatpersonai. 
Šī saskaņošanas kārtība neattiecas 
uz iepirkumu pašvaldības vajadzī-
bām. Iepirkuma līgumus, izņemot 
iepirkuma līgumus, kuru līguma 
priekšmets attiecas uz konkrētu 
pašvaldības iestādi, paraksta domes 
priekšsēdētājs.”

3. Grozīt nolikuma 46. punktu 
un izteikt to šādā redakcijā: „46. Lī-
gumus pašvaldības iestādēs slēdz 
iestādes vadītājs iestādes budžetā 
paredzēto līdzekļu apmērā un iestā-
des nolikumā paredzētās kompeten-
ces ietvaros, tai skaitā iepirkuma lī-
gumus. Pašvaldības iestāžu vadītāji, 
saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, 
ir tiesīgi slēgt privāttiesiskos līgu-
mus par summu, kas nepārsniedz 
3000 euro, savas kompetences ie-
tvaros, ja šādi izdevumi paredzēti 
iestādes budžetā.”

Vilnis Špats,
domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2016. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 9
„Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistoša-

jos noteikumos Nr. 3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums””
paskaidrojuma raksts

Projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarītas iz-
maiņas pašvaldības nolikumā, precizējot punktus 
par privāttiesisku līgumu noslēgšanas summu 
domes priekšsēdētājam un iestāžu vadītājiem.

Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Grozījumi nepieciešami efektīvākai pašvaldības 
saimnieciskā darba īstenošanai.

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Grozījumi saistošajos noteikumos tieši neietekmē 
pašvaldības budžetu.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Nav attiecināms.

Projekta ietekme uz 
administratīvajām pro-
cedūrām

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.

Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām

Nav nepieciešama.

Aicinām iesūtīt pieteikumus 
pašvaldības apbalvojumiem

Tuvojoties valsts svētkiem, Ces-
vaines novada pašvaldība aicina 
iesūtīt pieteikumus pašvaldības ap-
balvojumu piešķiršanai.

Cesvaines novadā saskaņā ar no-
likumu ir trīs apbalvojumu veidi.

Medaļa „Par nopelniem Cesvai-
nes novada labā”– par īpašiem no-
pelniem Cesvaines novada labā.

Atzinības raksts par mūža ie-
guldījumu un (vai) sasniegumiem 
dažādās tautsaimniecības nozarēs, 
zinātnes, izglītības, veselības aiz-
sardzības, kultūras, sporta, politikas 
un valsts aizsardzības jomā, kā arī 
atzīstamu ieguldījumu Cesvaines 
novada pašvaldības attīstībā, Ces-
vaines novada tēla veidošanā un 
popularitātes veicināšanā.

Pateicība par atzīstamu ieguldī-
jumu profesionālajā vai sabiedris-
kajā jomā.

Apbalvojumus var piešķirt Ces-
vaines novada pašvaldības iedzīvo-
tājiem un iestādēm, kā arī citām per-
sonām un institūcijām, kas devušas 

atzīstamu ieguldījumu Cesvaines 
novada pašvaldības attīstībā un par 
kurām nolikumā noteiktajā kārtībā 
iesniegti ierosinājumi apbalvoša-
nai, kā arī ārvalstu pilsoņiem vai 
institūcijām, kas veikušas nozīmīgu 
ieguldījumu pašvaldības labā. Lē-
mumu par apbalvojuma piešķiršanu 
pieņem dome.

Motivētu ierosinājumu par paš-
valdības apbalvojumu piešķiršanu 
pašvaldībā var iesniegt domes de-
putāti, domes priekšsēdētājs, domes 
izpilddirektors, iestāžu vadītāji vai 
vismaz 5 novada iedzīvotāju grupa.

Pieteikumus lūdzam iesūtīt pa 
pastu vai iesniegt personīgi līdz 
20. oktobrim Cesvaines novada 
domē Pils ielā 1A Cesvainē vai sūtīt 
uz e-pasta adresi dome@cesvaine.lv.

Ar nolikumu par Cesvaines nova-
da pašvaldības apbalvojumiem var 
iepazīties Cesvaines novada domē 
vai novada mājaslapā.

Cesvaines novada domes 
administrācija

Jumpy” ieguvēju SIA „Auto Rīga”, 
reģistrācijas numurs 50103953491, 
juridiskā adrese – Braslas iela 53–
33, Rīga, kura tika nosolījusi īpašu-
mu par 3350 (trīs tūkstoši trīs simti 
piecdesmit) euro.

priekšsēdētāja 1. vai 2. vietnieks un 
pēc tam valsts izglītības informāci-
jas sistēmā saskaņojumu dibinātāja 
vārdā veic domes izglītības darba 
speciālists.
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Klientu apkalpošanas centram Cesvainē aprit gads

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 
novadu nozīmes attīstības centros sniegto pakalpojumu klāsts

Institūcija Pakalpojums
Lauku atbalsta 
dienests

Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektro-
niskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā.

Nodarbinātības 
valsts aģentūra 
(NVA)

Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:
1. CV un vakanču reģistrēšana;
2. bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana;
3. informatīvās dienas e-versija;
4. bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana;
5. profilēšana;
6. karjeras pakalpojumi;
7. apmācības monitorings;
8. darba tirgus prognozes.

Pilsonības un 
migrācijas lietu 
pārvalde

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu sniegšanā:
1. dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana;
2. iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un 
orgānus pēc nāves;
3. iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs;
4. manā īpašumā deklarētās personas;
5. mani dati iedzīvotāju reģistrā;
6. pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē;
7. pārbaude, vai persona ir iekļauta iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par 
personas nāvi;
8. pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai;
9. vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa;
10. reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs;
11. vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana;
12. personvārdu meklēšana personvārdu datubāzē;
13. Šengenas vīzas pieteikums;
14. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants.

Uzņēmumu 
reģistrs

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros;
2. izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.

Valsts ieņēmu-
mu dienests 
(VID)

1. Iesniegumu pieņemšana par:
1) algas nodokļa grāmatiņu;
2) iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu (anulēšanu);
3) iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai.
2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana.
3. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS (atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā).

Valsts sociālās 
apdrošināša-
nas aģentūra 
(VSAA)

Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. apbedīšanas pabalsts;
2. bezdarbnieka pabalsts;
3. bērna invalīda kopšanas pabalsts;
4. bērna kopšanas pabalsts;
5. bērna piedzimšanas pabalsts;
6. brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija;
7. ģimenes valsts pabalsts;
8. invaliditātes pensija;
9. maternitātes pabalsts;
10. pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
11. pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūti-
nāta pārvietošanās;
12. paternitātes pabalsts;
13. pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
14. slimības pabalsts;
15. valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un 
ieguldījumu plāna maiņa;
16. valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka reģistrācija un 
ieguldījumu plāna izvēle;
17. valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
18. vecāku pabalsts;
19. vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram);
20. informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas pe-
riodiem;
21. informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam);
22. informācija par piešķirtās pensijas (pabalsta, atlīdzības) apmēru;
23. informācija par izmaksai nosūtīto pensiju (pabalstu, atlīdzību);
24. informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli;
25. informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru;
26. valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts;
27. informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu 
pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu;
28. informācija par izmaksātajiem pabalstiem (pensijām, atlīdzībām) un ietu-
rēto ienākuma nodokli;
29. informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu;
30. informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un 
ieguldījuma plāna izvēli;

31. informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas (pabalsta, atlīdzī-
bas);
32. vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc 
pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas);
33. personas datu vai izmaksas adreses maiņa;
34. klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas (pabalsta, atlīdzības) izmaksa.

Valsts zemes 
dienests (VZD)

Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteik-
šanā:
1. būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju (aktualizā-
ciju) kadastra informācijas sistēmā;
2. ēkas datu aktualizācija kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva doku-
mentiem;
3. ēkas nolietojuma aktualizācija kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu 
apvidū;
4. inženierbūves datu reģistrācija (aktualizācija) kadastra informācijas sistēmā 
uz inženierbūves deklarācijas pamata;
5. nekustamā īpašuma reģistrācija kadastra informācijas sistēmā;
6. nekustamā īpašuma sastāva maiņa kadastra informācijas sistēmā (pieejams 
e-pakalpojums);
7. datu reģistrācija (aktualizācija) kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā 
dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams e-
pakalpojums);
8. datu aktualizācija par kadastra subjektu kadastra informācijas sistēmā;
9. atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana kadastra informā-
cijas sistēmā;
10. zemes vienības daļas reģistrācija kadastra informācijas sistēmā, neveicot 
kadastrālo uzmērīšanu (pieejams e-pakalpojums);
11. „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu 
portālā kadastrs.lv (e-pakalpojums);
12. pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums);
13. mani dati kadastrā (e-pakalpojums);
14. kadastra informācija mantojuma lietai;
15. informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (pieejams e-pakal-
pojums);
16. tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu (pieejams 
e-pakalpojums);
17. tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu;
18. kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs);
19. zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata;
20. dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta ar-
hīva;
21. dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams 
e-pakalpojums);
22. būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana;
23. būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (pie-
ejams e-pakalpojums);
24. iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana;
25. prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana;
26. kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums);
27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana (e-pakalpojums);
28. datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definē-
tiem parametriem (e-pakalpojums);
29. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām      
(e-pakalpojums);
30. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums);
31. mobilā lietotne kadastrs.lv;
32. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu 
pasūtījumu noformēšana (e-pakalpojums).

Valsts darba 
inspekcija

Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
1. iesniegums darba inspekcijai un darba inspekcijas atbildes saņemšana;
2. atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā;
3. paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā;
4. darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadīju-
mu darbā saņemšana.
Darba devēju informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
1. paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā;
2. izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem;
3. iesniegums darba inspekcijai un darba inspekcijas atbildes saņemšana;
4. darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadīju-
mu darbā saņemšana;
5. darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu 
darbā iesniegšana reģistrācijai;
6. darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai;
7. darba devēja paziņojums darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem;
8. darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatēta-
jiem pārkāpumiem saņemšana;
9. darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana;
10. paziņojums par darba devēja zaudējumiem saistībā ar nelaimes gadījumu 
darbā.
Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
1. ārstniecības personas (iestādes) paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā 
darbā sniegšana;
2. izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā;
3. darbavietas higiēniskais raksturojums;
4. ziņojums par arodslimības gadījumu;
5. paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālpro-
cesu vai tā izbeigšanu;
6. informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkā-
pumiem darba inspekcijas kompetences jomā.

Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu 

apkalpošanas centrs

1. oktobrī aprit gads, kopš Cesvainē, Pils ielā 1A, darbojas valsts 
un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC). 
Šis ir klientu centra jubilejas mēnesis, ko ir paredzēts atzīmēt ok-
tobrī.

Vēlamies atgādināt, ka klientu apkalpošanas centrā ir iespējams saņemt vairāku valsts ie-
stāžu pakalpojumus, tādēļ Cesvaines novada iedzīvotājiem nav nepieciešams doties uz katru 
valsts iestādi atsevišķi Madonā, Gulbenē vai citur.

Lai sazinātos ar Cesvaines klientu centru, aicinām izmantot e-pasta adresi cesvaine@pakal-
pojumucentri.lv vai tālruņa numuru 64852715. Vairāk informācijas par klientu apkalpošanas 
centru iedzīvotāji var uzzināt pašvaldībā vai vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu por-
tālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri.
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Atskatoties uz nu jau aizvadīto 
2015./2016. mācību gadu, Ces-
vaines vidusskolas kolektīvs var 
teikt, ka ir labi strādāts visās sko-
las darbības jomās, arī mācību 
darbā.

Pagājušajā mācību gadā aplie-
cības par pamatizglītību saņēma 
30 skolēnu, bet vidējo izglītību 
ieguva 15 audzēkņu, ieskaitot ne-
klātienes programmu. No 9. klašu 
absolventiem 29 turpina mācības, 
20 no viņiem – mūsu skolā.

9. klašu skolēni kārtoja četrus 
eksāmenus. Vidējais sniegums lat-
viešu valodā šogad nav pazeminā-
jies (apguves līmenis – 63,77 %). 
Matemātikā izpilde bija 61,38 % 
un rezultāti bija augstāki nekā ie-
priekšējā mācību gadā. Skolēnu zi-
nāšanas Latvijas vēsturē bija labas 
(izpilde – 66,18 %). Valodu izvēle 
svešvalodu eksāmeniem bija šāda: 
24 skolēni kārtoja eksāmenu angļu 
valodā, 4 – krievu. Angļu valodā 
apguves līmenis bija 69,8 %, krie-
vu – 58 %.

12. klašu skolēnu zināšanu kva-
litāte visos septiņos centralizētajos 
eksāmenos bija laba. 74 % eksāme-
nu faktu tika ieguvuši kopvērtējumu 
jeb izpildi, augstāku par 50 % (pavi-
sam bija 50 eksāmenu faktu, t. i., ko-
pējais centralizēto eksāmenu skaits, 
kurus kārtoja 15 skolēni). Visi saņē-
ma atestātu par vidējo izglītību.

Cesvaines vidusskolā visos ek-
sāmenu priekšmetos rezultāti bija 
labāki par valstī vidējo rādītāju – 
49,9 %. Mūsu rezultāti: apguves 
līmenis bioloģijā – 74,16 %, krievu 
valodā – 73,16 %, angļu valodā – 
67,61 %, latviešu valodā – 62,04 %, 
Latvijas un pasaules vēsturē – 
61,28 %, fizikā – 57,41 %, matemā-
tikā – 51,7 %.

Svešvalodās 9 jaunieši ieguva 
kopvērtējumu, kas atbilst Eiropas 
kopīgo pamatnostādņu valodu pras-
mes B2 līmenim (72–93 %): angļu 
valodā – Lauris Ungurs, Alise Ozo-
liņa, Edgars Beļkevičs, Reinis Kal-
niņš, Jānis Ločmelis, Elvis Osta-
šovs, Reinis Alksnis, Elvis Harito-
novs, krievu valodā – Evija Kalve.

Esam gandarīti, ka labie panā-
kumi eksāmenos ļāva iekļūt nāka-
mo mācību iestāžu budžeta grupās 
8 absolventiem.

Lai arī turpmāk mācīšanās un 
nenogurstoša sevis pilnveidošana 
ikvienam sagādā daudz prieka, rada 
vēlmi uzzināt un izzināt arvien vai-
rāk un dziļāk, lai prasme iegūtās zi-
nāšanas gudri un atbildīgi likt lietā!

Velta Kalniņa,
Cesvaines vidusskolas

 direktora vietniece

Centralizēto eksāmenu rezultāti 
visos eksāmenu priekšmetos 

Cesvaines vidusskolā bija labāki 
par vidējo valstī

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā realizēts VKKF atbalstīts projekts

Esi pamanāms, Cesvaines pirmsskolēn!

Miķeļdiena „Brīnumzemē”

Mācību 
sasniegumi 

sniedz 
gandarījumu

Šis mācību gads Cesvaines pirm-
skolas „Brīnumzeme” audzēkņiem 
ir sācies ar patīkamu pārsteigumu. 
Tirdzniecības centrs „Valleta”, kas 
atrodas Valmierā, septembra sāku-

„Erasmus+” projekts „Like? Share!”
Cesvaines vidusskolas darba 

grupa sadarbībā ar Cesvaines 
novada domes bērnu un jauniešu 
centra vadītāju izstrādāja pro-
grammas „Erasmus+” stratēģis-
kās partnerības projektu „Like? 
Share!” (no angļu val. „Patīk? 
Dalies!”) un konkursa rezultātā 
saņēma finansējumu projekta īs-
tenošanai.

Projekts ir starptautisks, tas tiks 
īstenots divus gadus kopā ar Igau-
nijas Merjamā ģimnāziju un Polijas 
Vispārīgo skolu (Zespół Szkół) Petr-
zikovicē. Projektam izvēlējāmies 
tādas partnerskolas, kurās ir līdzīga 
sociālā vide, noskaidrojot, ka skolās 
risināmās problēmas un vajadzības 
ir līdzīgas.

Projekta mērķis ir apgūt un ie-
viest skolās jaunas, inovatīvas mā-
cību metodes, paņēmienus un darba 
formas, kuras palīdzētu samazināt 

2015./2016. mācību gada noga-
lē izdevās realizēt Valsts kultūr-
kapitāla fonda (VKKF) atbalstīto 
projektu digitālo klavieru iegā-
dei.

Skolā jau bija laba pieredze šāda 
instrumenta lietošanā, sevišķi kla-
vierspēles apmācības sākumposmā, 
kad ir nepieciešams apgūt pamat-
iemaņas pie instrumenta un attīstīt 
spēles tehniku. Klavierēm ir dažādi 
tembri, to skaļumu var regulēt vai 
atslēgt, lietojot austiņas. Līdz šim 
ar šādām klavierēm strādāja viena 
skolotāja. Nodarbībā ir nepiecieša-

mi divi instrumenti. Pēc šā projekta 
realizācijas divām skolotājām ir ie-
spēja strādāt vienlaikus ar akustisko 
un digitālo instrumentu.

Mūsdienās audzēkņi daudz lai-
ka pavada saistībā ar informācijas 
tehnoloģijām, tāpēc instrumenta 
spēlei atliek arvien mazāk laika un 
uzņēmības. Patstāvīga trenēšanās 
sagādā arvien lielākas grūtības. 
Digitālo klavieru lietošana nodarbī-
bās ļoti palīdz risināt šo problēmu. 
Viens audzēknis strādā pie akustis-
kajām klavierēm, bet otrs ar austi-
ņām – pie digitālajām klavierēm. 

Pēteris Apfelbergs (no kreisās) 
pie digitālajām klavierēm un 

Mārtiņš Grīnbergs klavierspēles 
nodarbībā

mā iepriecināja ar īpašu dāvanu – 
atstarojošajām vestēm.

Tā kā audzēkņi regulāri tiek ves-
ti pastaigāties arī ārpus pirmskolas 
teritorijas, radās ideja visus mazos 

pirmsskolēnus nodrošināt ar atsta-
rojošām vestēm.

Tika meklēti risinājumi un iespē-
jas, kur šīs vestītes iegādāties. At-
ceroties to, ka 2012. gadā tirdznie-

cības centrs „Valleta” pirmo reizi 
viesojās Cesvaines pirmskolā „Brī-
numzeme” un vienai grupai uzdāvi-
nāja atstarojošās vestes, griezos pie 
viņiem ar lūgumu uzdāvināt atsta-
rojošās vestes arī pārējām grupām. 
Šogad, uzdāvinot vēl 80 vestu, 
tirdzniecības centrs ir nodrošinājis 
visas piecas pirmskolas grupas.

Liels paldies tirdzniecības centra 
„Valleta” mārketinga un sabiedris-
ko attiecību vadītājai Montai Rube-
nei par atbalstu un sadarbību, kā arī 
Cesvaines pirmskolas „Brīnumze-
me” vadītājai Skaidrītei Aveniņai, 
iestādes padomes priekšsēdētājas 
vietniecei Janai Zāģerei un pārē-
jiem padomes pārstāvjiem par ide-
jas atbalstīšanu!

Agnese Sidorenko,
pirmskolas „Brīnumzeme” 

padomes priekšsēdētāja,
autores foto

Atvērto durvju nedēļā, 29. sep-
tembrī, Cesvaines pirmskolā 
„Brīnumzeme” Miķeļdienas tirgū 
ieradās peles Zīle (skolotāja Alla 
Isačenko) un Švirkste (skolotāja 
Dzintra Šantare), kurām grupas 
„Sienāzītis” bērni un skolotājas 
pārdeva maizes kukulīšus – balt-
maizi, rupjmaizi, lielus, mazus, 
apaļus, ovālus. Grupa „Bitīte” tir-
goja gardus ābolus gan pa vienam, 
gan vairumā. Grupa „Bizmārīte” 
pavēstīja, kādas ir pupas un kāda 

Abi ir skolotāja uzraudzībā, mainās 
pie instrumentiem, un kļūst intere-
santāk mācīties, vai arī audzēknis 
strādā pie viena, skolotājs – pie otra 
instrumenta. Audzēknis nodarbībā 
apgūst gan nošu tekstu pie digitāla-
jām klavierēm, gan veido akustisko 
klavieru piesitienu un novērtē abu 
klavieru tembrālo atšķirību. Šādi ir 
iespējams kvalitatīvāks un profe-
sionālāks rezultāts.

Inta Stiene,
Cesvaines Mūzikas un mākslas 

skolas direktore,
autores foto

Miķeļdienā pirmskolā ieradās peles Zīle 
(skolotāja Alla Isačenko) un Švirkste 

(skolotāja Dzintra Šantare)

preci. Paldies grupu skolotājām, 
mūzikas skolotājai Irēnai Lecītei un 
bērnu vecākiem par ieguldīto dar-
bu!

30. septembrī „Brīnumzemes” lau-
kumā bērni kopā ar vecākiem pieda-
lījās daudzveidīgās, atraktīvās sporta 
aktivitātēs. Paldies sporta skolotājai 
Jolantai Štrombergai par pasākuma 
organizēšanu un vadīšanu!

Skaidrīte Aveniņa,
Daina Stikāne

nelabvēlīgu apkārtējās sociālās vi-
des ietekmi uz skolēnu savstarpē-
jām attiecībām un mācību procesu, 
motivētu šos skolēnus mācībām un 
radītu viņos vēlmi sasniegt labākus 
mācību rezultātus. Starptautisko 
mācīšanās aktivitāšu laikā katra sko-
la iemācīs partneriem mācību proce-
sā praktiski lietojamu metodi, kura 
veiksmīgi tiek izmantota šajā skolā. 
Pamatā tiks apgūtas tādas metodes 
un prasmes, kuras ir paredzētas dar-
bam ar 12–16 gadus veciem skolē-
niem. Tādā veidā partnerskolu sko-
lotājiem tiks nodota labā pieredze 
mācību darbā ar skolēniem atbilstīgi 
projekta mērķim.

Kopā ar skolēniem no veik-
smīgas sociālās vides projektā ir 
paredzēts iesaistīt skolēnus no ne-
labvēlīgas apkārtējās vides, kā arī 
reemigrantu bērnus. Katrai iesais-
tītajai partnerskolai ir labās prakses 

piemēri darbā ar skolēniem no šādām 
mērķgrupām, taču ne vienmēr izdo-
das panākt viņu mācību rezultātu 
uzlabojumu. Skolotājiem ir nepiecie-
šams paplašināt zināšanu, prasmju 
un metožu klāstu šajā jomā. Apmek-
lējot partnerskolu, skolotāji pārņems 
tās pieredzi un metodes atbilstīgi 
projekta uzdevumiem, savukārt sko-
lēni, darbojoties citas valsts skolotāju 
vadībā, papildinās savas zināšanas 
un izpratni par citas valsts mācību 
procesu, iegūs jaunu motivāciju mā-
cīties, kā arī palīdzēs skolotājiem jau-
nu pedagoģisko prasmju apgūšanā.

Projektā tiks iesaistīti visu skolu 
sociālo zinību skolotāji, skolas so-
ciālie pedagogi, klašu audzinātāji, 
sporta skolotāji, vizuālās mākslas 
skolotāji, svešvalodu skolotāji, 
informātikas skolotāji, metodiķi, 
kuriem ir labi darba rezultāti un 
atbilstīga pieredze. Skolotāji iepa-

zīsies ar partneru labāko pieredzi un 
arī pārņems to sadarbībā ar skolas 
sociālo pedagogu, kā arī novada so-
ciālo dienestu, bērnu tiesību aizsar-
dzības speciālistu, jauniešu centru 
un pašvaldību. Tādējādi tiks risinā-
tas taisnīguma, daudzveidības un 
iekļaušanas problēmas, kas veicinās 
Eiropas Savienības telpas attīstību.

Programmas „Erasmus+” stra-
tēģiskā partnerība ir aktivitāte, kas 
sniedz sadarbības iespējas dažādu 
veidu organizācijām, lai ieviestu 
inovatīvas metodes izglītībā un mā-
cībās. Arī mūsu stratēģiskās part-
nerības ietvaros īstenotais projekts 
paaugstinās izglītības kvalitāti, mo-
dernizēs organizācijas un veicinās 
sociālās inovācijas.

Lāsma Markevica,
projekta vadītāja

garda pupu zupa no tām sanāk. 
Grupa „Skudriņa” prezentēja 
savu dārzeņu stendu, nosakot 
un salīdzinot to formu, skai-
tu, svaru. Grupa „Taurenītis” 
atgādināja par ēdamām un ne-
ēdamām sēnēm. Tirgotāji bija 
ļoti aktīvi – dziedāja, dejoja, 
gāja rotaļās, spēlēja teātri.

Visi – gan lieli, gan mazi – 
Miķeļdienas tirgū par īpašu 
naudiņu – ozolzīlēm – iegādā-
jās no rudens veltēm gatavotu 
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Apmācības 
programma 
„Ceļvedis, 
audzinot 

pusaudzi”

Konkursa „Aktīvs vasarā 2016” noslēgums

Pasākums bērniem un 
jauniešiem „Fresh air Cesvaine 

JAM” Cesvaines skeitparkā

Fotokonkurss 
jauniešiem 
„Cesvaine 

rudenī 2016”

Kopš septembra beigām Ces-
vaines novadā dzīvojošie vecāki 
vienu reizi nedēļā tiekas sociāla-
jā dienestā, lai kopā ar psiholoģi 
Indru Diču un sociālo darbinie-
ci ar ģimenēm un bērniem Judī-
ti Mihejenko apgūtu apmācību 
programmu „Ceļvedis, audzi-
not pusaudzi” (CAP).

Ir paredzētas 2–2,5 stundas il-
gas nodarbības, un tās norisinā-
sies 10 nedēļu garumā.

Sociālā dienesta programmas 
„Ceļvedis, audzinot pusaudzi” 
mērķis ir grupu nodarbību laikā 
sniegt nepieciešamās zināšanas 
par pusaudžu audzināšanu vecā-
kiem.

CAP programmu pusaudžu 
vecākiem ir izstrādājuši centra 
„Dardedze” speciālisti, un tās 
aprobēšanā ir piedalījušies Rīgas 
sociālā dienesta speciālisti. Centrs 
„Dardedze” ir nevalstiska orga-
nizācija, kuras darbības centrā ir 
mērķis pasargāt bērnus no vardar-
bības. Centra „Dardedze” vīzija 
sakņojas pārliecībā, ka ikvienam 
bērnam ir tiesības būt mīlētam, 
pasargātam, cienītam un uzklau-
sītam.

Īsumā par programmu „Ceļve-
dis, audzinot pusaudzi”.

Nereti tieši pusaudžu vecāki 
jūtas gana apmulsuši un nezina, 
kā veidot attiecības ar saviem 
bērniem, kuri vienā brīdī jūtas 
gana pieauguši un neatkarīgi, lai 
patstāvīgi pieņemtu lēmumus, 
citā – apjukuši, nepārliecināti un 
vēlas saņemt vecāku palīdzību 
un atbalstu. Lai sniegtu vecākiem 
izpratni par to, kas pusaudžiem 
šajā vecumposmā ir svarīgs, kas 
ar viņiem notiek un kā vecākiem 
veidot veiksmīgu sadarbību ar sa-
viem bērniem, lai viņi kļūtu par 
nobriedušiem un veselīgiem pie-
augušajiem, centrs „Dardedze” ir 
izstrādājis CAP programmu.

CAP programmas ietvaros tiek 
piedāvāts aplūkot šādas tēmas: ie-
vads CAP programmā, pusaudžu 
un vecāku tiesības, pienākumi, 
atbildība, savstarpējās attiecības 
un komunikācija, veselīgs dzīves-
veids, pusaudžu seksualitāte un 
sociālās prasmes, emociju pašre-
gulācija, disciplinēšana, dzīves 
prasmes un rūpes par sevi.

Grupas dalībniekiem ir iespēja 
apgūt programmu, gan saņemot 
nepieciešamo teorētisko materiā-
lu, gan apgūstot praktiskās iema-
ņas, lai attiecības starp bērnu un 
vecākiem šajā vecumposmā un 
turpmākās dzīves laikā veidotos 
savstarpējas cieņas, sapratnes un 
mīlestības pilnas.

Indra Diča,
Cesvaines novada 

sociālā dienesta psiholoģe

Šāgada vasarā Cesvaines nova-
da bērniem un jauniešiem bija ie-
spēja piedalīties Cesvaines nova-
da domes bērnu un jauniešu cen-
tra (BJC) organizētajā konkursā 
„Aktīvs vasarā 2016”.

Šis konkurss tika rīkots sadarbībā 
ar Cesvaines grāmatnīcu „Jumava”. 
Konkursa mērķis bija aktualizēt 
Cesvaines novada vasaras kultūras 
un sporta pasākumus un iesaistīt 
bērnus un jauniešus pasākumu or-
ganizēšanā, kā arī veicināt lietderī-
gi pavadīt savu brīvo laiku vasaras 
brīvdienās. 

Konkursa dalībniekiem tika iz-
sniegta uzskaites grāmatiņa, kurā 
pēc katra pasākuma tika iespiests 
zīmodziņš. Atsaucība bija liela. 

Bērni un jaunieši apmeklēja pasā-
kumus, piedalījās to organizēšanā 
un iesaistījās jaunās Cesvaines grā-
matas veidošanā, pārrakstot infor-
māciju datorrakstā. 

2. septembrī tika apbalvoti šīs 
vasaras aktīvākie bērni un jau-
nieši: aktīvākie bērni – Ance Bēr-
ziņa un Madars Dreika, aktīvākie 
jaunieši – Andis Dreika un Beat-
rise Vīgupe. 

Pēc apbalvošanas bērni un jau-
nieši tika aicināti uz kopīgu kino-
vakaru, kuru organizēja Cesvaines 
evaņģēliski luteriskās baznīcas jau-
nieši. 

Liels paldies grāmatnīcai „Juma-
va” un Līgai Porietei par veiksmīgu 
sadarbību! 

#Cevaines novads 
#Rudens #Māksla

• Fotogrāfijas iesniegt no 
2016. gada 24. oktobra līdz 
2016. gada 7. novembrim
• 20 labākās bildes tiks izvieto-
tas izstādē Cesvaines novada do-
mes BJC
• Atklātā balsošana – draugiem.lv 
Cesvaines BJC lapā
• Fotogrāfijas sūtīt uz e-pastu las-
ma.markevica@cesvaine.lv
• Vairāk informācijas – fotokon-
kursa nolikumā (Cesvaines nova-
da mājaslapā vai BJC) 

Lāsma Markevica, Madars Dreika, Andis Dreika un Beatrise Vīgupe

Pieredzes apmaiņas brauciens 
uz Nīcas jauniešu centru

23. un 24. septembrī Cesvaines 
novada jaunieši brauca uz Nīcu, lai 
iepazītos ar Nīcas jauniešu centra 
darbību, kā arī lai izmantotu iegū-
to laimestu, kuru saņēma šā gada 
janvārī pasākumā „Nīcas jauniešu 
diena 2016”. Šis pasākums šogad 
tika organizēts piekto reizi, un ces-
vainieši 17 komandu konkurencē 
ieguva 1. vietu, laimējot braucienu 

ar liellaivu „Bartinera” pa Bārtas 
upi. Lai gan ceļš līdz Nīcai ilgst 
sešas stundas, bijām priecīgi par ie-
spēju tur atgriezties un satikt Nīcas 
draugus.

Paldies mūsu šoferītim Aleksan-
dram Trofimovam un Cesvaines no-
vada domei par finansiālu atbalstu 
šim braucienam!

Kopā ar Nīcas draugiem

Lāsma Markevica, 
BJC vadītāja, 

foto no autores arhīva

26. augustā Cesvaines skeitparkā norisinājās „Fresh air Cesvaine Jam” 
pasākums bērniem un jauniešiem. Pasākumu organizēja Madonas skeit-
parka pārvaldnieks Arvis Trečaks sadarbībā ar Cesvaines Bērnu un jau-
niešu centru un Cesvaines kultūras namu. Paldies pasākuma sponsoriem              
SIA „Krauss”, Cesvaines novads, biedrība „Sarkaņmuiža”, SIA „Ozoliņ-
lauks”, AS „Cesvaines piens”!
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Ko zina klusā Gerda Cesvaines pilī…

Pavasara un rudens vēstnesis

Cesvaines pilī ir manāma rosība – 
gaismas un nemitīga darbošanās. 
Daudziem cesvainiešiem ir radies 
jautājums, kas tur notiek, bet citi 
paši ir piedalījušies šajā darbībā. Kā 
izrādās, pilī tiek uzņemta filma „Ko 
zina klusā Gerda”, tādēļ uz sarunu 
aicināju filmas izpildproducentu 
Kristianu Luhaeru.

– Kas ir „Nida filma”, un ar ko 
tā nodarbojas?

– „Nida filma” ir studija, ko 
2000. gadā dibināja režisors un pro-
ducents Jevgeņijs Paškēvičs, kurš 
arī ir šīs filmas režisors. Studiju 
viņš nodibināja, sākot veidot savu 
iepriekšējo filmu „Golfa straume 
zem ledus kalna”, kuru pabeidza 
2012. gadā. Tā ieguva piecas balvas 
„Lielais Kristaps”, kopumā startēja 
aptuveni 30 starptautiskajos kino-
festivālos. Iepriekš Jevgeņijs Paš-
kēvičs sadarbojās ar dažādām ci-
tām filmu studijām, bet, veidojot šo 
sarežģīto filmu, bija problemātiska 
finansiālā situācija, tāpēc tika izvei-
dota sava privātā studija.

– Kāda ir jūsu nodarbošanās šīs 
filmas veidošanā?

– Es esmu izpildproducents. At-
šķirībā no producenta izpildprodu-

cents filmēšanas procesā iesaistās 
mazliet vēlāk un darbojas līdz pat 
filmas finālam. Pirmais darbības 
posms ir sagatavot finansējumu, 
noslēgt līgumus un sadarboties ar 
visiem, kas ir iesaistīti filmas tapša-
nas procesā.

– Pastāstiet, lūdzu, nedaudz par 
filmu, kura tiek uzņemta Cesvai-
nes pilī!

– Vācbaltu ģimenes pāris ir barons 
un viņa sieva, kurus attēlo aktieri 
Leonīds Jarmoļņiks un Severija Ja-
nušauskaite. Viņi savu īpašumu jau 
senāk ir atguvuši, tas ir pietiekami 
sliktā stāvoklī. Lai veiktu restaurāci-
ju, viņi īpašumā ir izveidojuši pansi-
ju, kurā aicina cilvēkus atpūsties no 
21. gadsimta. Tāpēc šajā pansijā nav 
atļauti nekādi mūsdienu komunikā-
cijas līdzekļi – kā internets, tālruņi 
un datori, tas viss paliek ārpusē. Cil-
vēki var atpūsties no mūsdienu in-
formatīvā spiediena.

Filmas darbība ir pēdējās 36 stun-
das pirms sezonas slēgšanas – pan-
sijā pēc tam ir paredzēta renovācija, 
tādēļ filmas gaitā stāstā parādās arī 
restauratori un celtnieki, kas kaut ko 
sāk darīt. Tā kā trīs nedēļas nav lijis 
lietus, visi pansijas iedzīvotāji dzīvo 

zināmā reibuma pakāpē no karstu-
ma, kurš ir valdījis. Šis karstums ir 
saasinājis savstarpējās attiecības – 
ne gluži no pozitīvās puses. Tas ik 
pa brīdim rada komiskas un brīžiem 
arī absurdas situācijas, kad filmas 
gaitā mums ir jāsaprot, vai mēs re-
dzam to, ko redz cilvēks sapnī, vai tā 
ir īstenība. Ir jāsaprot arī, kur ir ro-
beža starp sapni un īstenību, ko viņš 
pats ir izdomājis savā galvā un kur ir 
tas, kas patiesībā notiek.

Šī pansija fiziski nav viena, jo 
mēs esam filmējuši trīs dažādās 
vietās. Cesvaine ir tikai viena no 
atrašanās vietām, kur mēs filmējam 
interjeru. Dundagā uzņēmām eks-
terjeru, bet Mūrmuižā ir gan inter-
jera, gan eksterjera skati. Apvieno-
jot šos trīs objektus, rodas tāda kā 
viena pansija. Filma ir burleska, tajā 
nav atklātu joku, bet situācijas, kas 
tiek attēlotas ar absolūti nopietnu 
sejas izteiksmi. Tās, virknējot secī-
bā, rada komēdijas efektu. Tas ir kā 
pretmets.

– Kāpēc interjera filmēšanai iz-
vēlējāties tieši Cesvaines pili?

– Pašreizējā stāvoklī Cesvaines 
pils atbilda radošajai iecerei. Tas, kā 
pašlaik izskatās pils interjers, bija 

ļoti tuvu tam, kā režisors to bija iztē-
lojies. Pašā sākumā, kad tika domāts 
par to, kur varētu notikt filmēšana, 
tika apsekotas un izbraukātas prak-
tiski visas pilis, kurās nav veikts 
eiroremonts. Tas, protams, izskatās 
skaisti, bet praktiski iznīcina auru.

– Viena no pansionāta devīzēm 
ir „Ja iespējams, paklusē”. Kādēļ 
tā?

– Filmā ir maz teksta un runāša-
nas. Tā drīzāk ir tāda sekošana šiem 
cilvēkiem viņu pārdomu brīžos, kas 
varētu būt. Kā jau minēju, ir robeža 
starp sapni un īstenību, jo sapnī mēs 
parasti daudz nerunājam. Pārsvarā 
mēs it kā vērojam kaut ko, kas no-
tiek. Līdzīgi ir arī filmā.

– Filmēšana notiek līdz 7. ok-
tobrim. Kad filma būs redzama 
uz lielajiem ekrāniem?

– Mēs atbraucām 24. septem-
brī un no šā laika līdz 7. oktobrim 
filmējam. Pārsvarā ir nakts mai-
ņas. Visticamāk, filma būs gatava 
2018. gadā, tādēļ ka nākamajā gadā 
mēs vēl filmēsim Lietuvā, jo filma 
tiek veidota kopražojumā ar Lietu-
vas filmu studiju „Artbox”.

Linda Vanaga, 
redaktore

arī 10 Cesvainē dzīvojoši vai strā-
dājoši biedri. Apvienības priekš-
sēdētājs Edmunds Skride stāsta: 
„Izraudzījāmies lielu lapegli ar 
nolauztu galotni, ekoloģisku ligz-
das pamatni izgatavoja Gundars 
Rumpītis (SIA „Vidus Ruņģi GI”). 
Ar autopacēlāju ligzdas pamatni 
pacēlām un nostiprinājām, savukārt 
traucējošos lapegles zarus likvidēja 
arboristi Andris Lediņš un Dainis 
Kreilis. Pavasarī atlidojošie stārķi 
ilgi piemērojās jaunajai mājvietai, 
un stārķu pēcnācēji radās vēlāk, 
nekā ierasts, tomēr augustā jaunie 
putni jau trenējās uz ligzdas malas.”

Sīkāk par notikušo zina stāstīt 
arī Ausma Cercina, kura pa savas 

Cesvaines ūdenstornis ar stārķa ligzdu 2013. gadā
Dāvja Kļaviņa foto

Jaunā stārķa ligzda 2016. gadā
Edmunda Skrides foto

istabas logu stārķu ligzdu var vērot 
katru mīļu brīdi. Ūdenstornī ligz-
da esot bijusi apmēram 30 gadus. 
„Cepuri nost Edmundam Skridem!” 
sirsnīgi iesaucas Ausma pateicībā, 
ka viņš ir uzņēmies ligzdu atjaunot. 
Esot bijis kolosāls skats – apmēram 
30 metru augstumā kā vāveres pa 
koku darbojušies puiši [arboristi – 
red. piez.], ligzdu izveidojuši kā 
grozu. Un 2016. gada 16. aprīlī tas 
notika – pavasara simbols stārķis 
atlidoja. Sākumā bijušas bažas par 
to, ko putns teiks par jauno mājvie-
tu. Ausmas tante to sauc par gudru 
kukainīti, jo stārķis esot sapratis, ka 
ligzda ir cita. Pēc trim nedēļām, kad 
ligzdā stārķi bijuši jau divi, sākusies 
lielā rosība. „Kā cilvēkam visādas 
problēmas, tā arī stārķīšiem. Bet 

mūsējais ir stiprs vīrs – sargājot 
savu ligzdu un ģimeni, atgaiņāja 
gan vārnas, gan svešos stārķus, gan 
pat vanagu. Bet karstajā laikā pli-
vināja spārniņus, neļaujot saviem 
diviem mazuļiem saulē izcepties. 
Kad augustā stārķīši aizlido, zi-
nām – rudens jau klāt!” aizrautīgi 
stāsta Ausma.

Ar Kornēlijas Apškrūmas dzejas 
rindām Stacijas un Mazās Stacijas 
ielu iedzīvotāji sūta vissirsnīgākos 
pateicības vārdus Edmundam Skri-
dem par stārķu ligzdas atjaunošanu: 
„Paldies no mums par tavu sirdi 
viedo, ka māki saprast, līdzjust, uz-
klausīt…”

Kā Ausma Cercina saka – jāgaida 
atkal līdz nākamajam pavasarim!

Egita Kalniņa

Ilgus gadus Cesvaines dzelzce-
ļa stacijas ūdenstornis bija balto 
stārķu ligzdas vieta. Ligzda at-
radās apmēram divu metru aug-
stumā, un šajā laikā tika izperēti 
vairāk nekā 100 stārķēni. Vasaras 
mēnešos cesvainieši ar lielu inte-
resi vēroja stārķu lidošanas treni-
ņus uz vietas, ligzdā, un arī pir-
mos neveiksmīgos piezemēšanās 
mēģinājumus virs ligzdas.

Pagājušā gada rudenī pēc bīstamā 
un savu laiku nokalpojušā objekta 
novākšanas interesentu grupa sāka 
pētīt apkārtni un izraudzīt jauno 
ligzdas vietu. Iniciatīvu uzņēmās 
biedrība „Meža īpašnieku apvie-
nība „Madona””, kurā darbojas 

Top 
nākamā 

Cesvaines 
grāmata

Turpinās grāmatas veidoša-
nas darbs.

Jūlijā publicējām fotogrāfi-
jas, kurās kopā ar citām perso-
nām bija redzams cesvainietis 
Edmunds Bernovskis (Vik-
tora d., 1906.–09.01.1942.). 
Atsaucoties uz publikāciju, 
daļu redzamo personu atšifrē-
ja Anna Aveniņa un Ilze Pli-
kause. Liels paldies abām par 
uzņemšanu un interesantajām 
sarunām!

Vēsturniece Māra Evardso-
ne ir iesniegusi trīs interesan-
tus pētījumus: par alus un vīna 
darīšanas vēsturi Cesvainē, 
skatot to arī plašākā kontekstā, 
kā arī par kādreizējo Cesvai-
nes uzņēmēju – trušu audzētā-
ju Eduardu Bebri (14.02.1887. 
Cesvainē – 08.03.1976. Ham-
burgā). Liels paldies! Ja kāds 
vēl atceras E. Bebra darboša-
nos mūsu novadā, lūdzu, sa-
kiet, lai varam papildināt pē-
tījumu.

Uz aicinājumiem sadarboties 
grāmatas veidošanā ir atsauku-
sies Līga Kārkliņa un Agnese 
Fūrmane, palīdzēt kvalitatīvā 
fotogrāfiju ieskenēšanā ir ap-
ņēmies Kausu dzimtas pēcte-
cis Andrejs Edvīns Feldmanis. 
Pētnieks piedāvā arī zinātniski 
pamatotu pētījumu par vie-
nu no Kausu dzimtas māsām. 
Liels paldies!

Grāmatā varēs izlasīt arī di-
vus (iespējams, pat trīs) nese-
najā rakstnieka Jāņa Ezeriņa 
atceres konferencē prezentētos 
darbus, kuri spilgti raksturo 
J. Ezeriņa saikni ar mūsu no-
vadu: Sigitas Kušneres pētī-
jumu „Poētiskā un reālā vie-
ta Ezeriņa darbos” un Daces 
Zvirgzdiņas pētījumu „Dzimtā 
novada iespaidi Jāņa Ezeriņa 
daiļradē”. Paldies konferences 
organizatorei Latvijas Univer-
sitātes profesorei Ievai Kal-
niņai par atļauju izmantot šos 
materiālus pēc tam, kad tie būs 
publicēti konferences zinātnis-
kajā krājumā!

Idejas un stāstus grāmatai 
pamazām lolo arī biedrība 
„Mārtiņroze”, Cesvaines Mū-
zikas un mākslas skola un Ces-
vaines vidusskola. Lai top!

Rakstiet un zvaniet, ja jums 
ir kādi ieteikumi grāma-
tai! Tālr. 29432776, e-pasts: 
ckvb@inbox.lv, sanita.daboli-
na@inbox.lv.

Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore
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Jānim Ezeriņam – 125

Cesvaines kultūras namā sezonu atsāk amatiermākslas kolektīvi
Iespēja darboties tiek piedāvāta ikvienam!
Šosezon darbu ir uzsākuši šādi kolektīvi:
•	 jauktais koris „Cesvaine” Ijas Voiničas vadībā,
mēģinājumi notiek Cesvaines kultūras namā ceturtdienās 

plkst. 19.00;
•	 senioru koris „Virši” Antras Āboltiņas vadībā,
mēģinājumi notiek Cesvaines kultūras namā ceturtdienās 

plkst. 10.00;

Šis ir izcilā latviešu novelis-
ta Jāņa Ezeriņa jubilejas gads. 
Jānis Ezeriņš (09.04.1891. Bik-
sēres pag. (faktiski – Kārzda-
bas pag.) „Beiros” – 24.12.1924. 
Rīgā) bija skolotājs, rakstnieks 
un dzejnieks, kas savos darbos 
ir tēlojis dzimto novadu, atradis 
prototipus vietējā sabiedrībā, 
tomēr ir spējis sasniegt pasaules 
līmeņa literāro meistarību.

8. un 9. septembrī Latvijas Uni-
versitātes Humanitāro zinātņu 
fakultātē un Madonas novadpēt-
niecības un mākslas muzejā no-
risinājās rakstnieka 125. dzimša-
nas gada atcerei veltīta zinātniskā 
konference „Jānis Ezeriņš. Starp 
smiekliem un asarām”. J. Ezeriņa 
dzīve ir cieši saistīta ar Madonas 
un Cesvaines novadu, tāpēc kon-
ferences izbraukuma daļa notika 
Madonā, kur muzeja fondos ir arī 
unikāli, citur nesameklējami ma-
teriāli par J. Ezeriņu. Konference 
tika filmēta un bija skatāma tieš-
saistē.

Nākamais rakstnieks piedzima 
tagadējā Cesvaines novadā saim-
nieka ģimenē, mācījās Vanagpa-
kalnes pagastskolā un Cesvaines 
un Lazdonas draudzes skolās, kā 
arī Valkas skolotāju seminārā Val-

mierā. Skolotāja gaitas Lazdonā 
un Saikavā neierobežojās ar mācī-
bu darbu vien – J. Ezeriņš pieda-
lījās sabiedriskajā dzīvē – spēlēja 
vijoli, vadīja kori, piedalījās teātra 
izrādēs. To, kas no dzimtā novada 
realitātes – vietām un cilvēku dzī-
ves – ir nokļuvis rakstnieka dar-
bos, konferencē izsmeļoši atklāja 
Madonas muzeja literatūras noda-
ļas vadītāja Dace Zvirgzdiņa, kura 
ilgus gadus ir pētījusi J. Ezeriņa 
dzīvi un darbus, kā arī sakārtoju-
si dzejas izlasi „Saules kodeļa” 
(1988). Par poētisko un reālo vietu 
J. Ezeriņa daiļradē ziņoja Latvijas 
Universitātes pētniece Sigita Kuš-
nere, kura bērnību pavadīja pavi-
sam netālu no „Beiriem” un atzīst, 
ka konkrētu ģeogrāfisko vietu 
izmantojums J. Ezeriņa darbiem 
piešķir papildu dimensiju, „liela-
jai pasaulei noliekot blakus mazo 
Cesvaini”. Talanta daudzšķautņai-
nība (muzikalitāte, vizualitāte) un 
precīzs dzimtā novada tēlojums, 
kā atzina Rakstnieku savienības 
pārstāve Sandra Ratniece, J. Eze-
riņa dzeju dara glezniecisku, aina-
visku, niansētu.

Neilgajā mūžā J. Ezeriņš pabija 
gan armijā, gan apcietinājumā, gan 
sanatorijā, lai ārstētos no tuberku-

lozes, strādāja laikrakstu redakci-
jās, atdzejoja (Aleksandrs Puškins, 
Aleksandrs Bloks, Ādams Mickē-
vičs, Šarls Bodlērs, Viljams Bleiks 
u. c.) un tulkoja (O. Vailda „Do-
riana Greja ģīmetne”, Džovanni 
Bokačo „Noveles”, Stendāla „Sar-
kanais un melnais” u. c.), sakārtoja 
mācību grāmatas „Valodiņa” un 
„Valoda” skolēniem. Visi plašās 
pasaules (Abhāzija, Krievija, Aus-
trija, Šveice, Vācija) un darbības 
jomu iespaidi atspoguļojās viņa 
darbos, arī izcilajās novelēs. Mūs-
dienās aktuālos jēdzienus „bēgša-
na” un „bēgļi” viņš nemēdza lietot, 
vairoties no asociācijām ar gļēvu-
lību un bēgšanu, – pat 1. pasaules 
kara bēgļu gaitas rakstnieka darbos 
sauktas par emigrāciju. Latvijas 
Universitātes, Memoriālo muzeju 
apvienības pētnieki u. c. referenti 
atklāja daudzas rakstnieka dzīves 
un daiļrades nianses.

Pēc konferences noslēguma 
Latvijas Universitātes, Latvijas 
Rakstnieku savienības, Memoriā-
lo muzeju apvienības, Madonas 
novadpētniecības un mākslas mu-
zeja pārstāvji un citi interesenti 
devās izbraukumā uz kādreizē-
jo Kārzdabas pagastu, lai savām 
acīm skatītu J. Ezeriņa dzejā, stās-

tos un novelēs iepazīto. Kādreiz 
dzīvīgā Kārzdaba šobrīd ir kluss 
un gandrīz pamests nostūris: tir-
gi, ko aprakstīja J. Ezeriņš, tur 
vairs sen nenotiek, uz iznīcības 
robežas ir pareizticīgo baznīca 
un abas skolas ēkas, Kārzdabas 
ezers ir krietni vien aizaudzis, arī 
tā krasti vairs nav pārskatāmi. To-
mēr „Beiros” saimnieko rakstnie-
ka pēcteči – Rudzātu ģimene, kas 
laipni uzņēma konferences dalīb-
niekus, ļaujot aplūkot seno ēku un 
māju apkārtni, kā arī pacienājot 
un atbildot uz viesu jautājumiem.

Lielais autobuss pa mazajiem 
lauku ceļiem aizgrozījās arī līdz 
rakstnieka Augusta Saulieša mā-
jām „Sauliešiem”, kur rakstnieka 
piemiņu un literāro mantojumu 
glabā viņa meita Ilze, gandrīz de-
viņdesmitgadniece.

No Cesvaines konferencē pie-
dalījās Cesvaines vidusskolas lat-
viešu valodas un literatūras skolo-
tāji un pāris interesentu. Diemžēl 
Cesvaine nezināšanas vai neiz-
pratnes dēļ tika palaidusi garām 
iespēju šo ievērojamo zinātniski 
pētniecisko notikumu organizēt 
tuvāk rakstnieka dzimtenei – Ces-
vainē.

Sanita Dāboliņa

Cesvaines novada kauss novusā 2016
28. augustā Cesvaines kultū-

ras namā norisinājās gadskārtē-
jās sacensības „Cesvaines nova-
da kauss novusā”. Šoreiz tas pul-
cēja 18 novusa spēlētājus, ieskai-
tot divas dāmas, kuras līdzvērtīgi 
cīnījās vīru konkurencē. Spēlētāji 
bija ieradušies no Limbažiem, 
Valmieras, Beverīnas, Pļaviņām, 
Balviem, Gulbenes un citiem tu-

vākiem un tālākiem novadiem. 
Kopvērtējumā ar 35 punktiem 
3. vietā ierindojās Agris Mednis 
no Burtnieku novada, 2. vietā ar 
39 punktiem – Aldis Mednis no 
Beverīnas novada un ar 41 punktu 
Cesvaines novada kausu savā īpa-
šumā izcīnīja Uldis Kampāns no 
Jēkabpils novada.

Cesvaines novusa spēlētāju pa-

nākumi: Guntim Driķim šoreiz – 
4. vieta, Armandam Matrozim – 
6. vieta, Raimondam Jēgeram – 
14. vieta.

Paldies Cesvaines novada do-
mei par finansiālu atbalstu sacen-
sībās un Jānim Matulim par ties-
neša pienākumu veikšanu!

Ilvija Trupavniece

•	 jauniešu deju kolektīvs Jāņa Šķēles vadībā,
mēģinājumi notiek Cesvaines vidusskolā pirmdienās un trešdie-

nās plkst. 19.00 un katru otro nedēļu sestdienās un svētdienās (laiks 
tiek saskaņots);
•	 folkloras kopa „Krauklēnieši” Baibas Putniņas vadībā,
mēģinājumi notiek Kraukļu bibliotēkas telpās svētdienās 

plkst. 14.00;
•	 Cesvaines pūtēju orķestris Oļģerta Ozola vadībā,
mēģinājumi notiek trešdienās plkst. 18.00 Cesvaines pilī;
•	 Cesvaines tautas teātris Aldas Albertes vadībā,
mēģinājumi notiek Cesvaines kultūras namā trešdienās 

plkst. 18.00;
•	 dāmu deju grupa „Kamenes” Marikas Šķēles vadībā,
mēģinājumi notiek Cesvaines kultūras namā pirmdienās 

plkst. 16.30;
•	 bērnu vokālais ansamblis „Domiņa” Irēnas Lecītes vadībā,
mēģinājumi notiek Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme” telpās 

otrdienās un ceturtdienās plkst. 16.00;
•	 bērnu deju grupa „Ritmiņš” Līgas Kubas vadībā,
mēģinājumi notiek Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme” telpās 

pirmdienās plkst. 15.00;
•	 mākslas studija Ērikas Doganas vadībā,
studija darbojas Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas mākslas 

nodaļas telpās otrdienās plkst. 10.00–14.00, 17.00–20.00.
Sīkāka informācija par kolektīvu darbību, zvanot uz tālruni 

28658274.
Kristīne Aumele, 

Cesvaines kultūras nama direktore
Koncerts “Danču dančus es izvedu” 2016. gada 
Cesvaines novada svētkos. Jāņa Dziļuma  foto 

Viss kārtībā – „Cesvaines Zi-
ņas” atkal ir klāt! Un drīz jau at-
kal būs leģendu nakts Cesvaines 
pilī. Mans pirmais raksts „Ces-
vaines Ziņās” bija par leģendu 
nakti. Tas bija pagājušā gada 
novembrī. Pa vidu – visādi raibi 
notikumi, un varētu teikt, ka ap-
lis ir noslēdzies, lai sāktos atkal 
jauns.

Esmu pateicīga par man doto 
iespēju te, Cesvainē, kādu laika 
sprīdi darboties un rakstīt Ces-
vaines novada pašvaldības laik-
rakstā un sociālajos tīklos drau-
giem.lv, facebook.com un tviterī, 
kā arī veidot novada mājaslapu.

Esmu iepazinusi nelielu daļiņu 
no Cesvaines novada cilvēkiem, 
arī tos, kas te vairs nedzīvo, bet 
jūtas piederīgi Cesvainei. Tas 
tiešām bija un ir ļoti interesanti 
un patiesi aizraujoši. Saku milzī-
gu paldies visiem, kas iesaistījās 
„Cesvaines Ziņu” tapšanā. Mans 
personīgais ikmēneša prieks, 
pārlapojot avīzi jau taustāmā 
papīra formātā, vienmēr bija 
par to, ka katrā lappusē varu ie-
raudzīt vairākus rakstu un foto-
grāfiju autorus. Tāds bija mans 
mērķis – iesaistīt pēc iespējas 
vairāk cilvēku, lai katrs justos 
piederīgs un kaut nedaudz va-
rētu piedalīties sava novada 
dzīves atspoguļošanā. Viedokļu 
dažādība, domas interpretācijas, 
katra cilvēka tikai viņam vienam 
piederošā valodas bagātība vei-
do interesantākas mūsu „Cesvai-
nes Ziņas”. Paldies tiem, kas ar 
manu starpniecību uzticēja lasī-
tājiem savus dzīvesstāstus! Bet 
es ļoti labi saprotu arī tos manis 
uzrunātos cesvainiešus, kuri in-
tervijai nepiekrita.

Esmu pārliecināta, ka ir cilvē-
ki, kas „Cesvaines Ziņas” nela-
sa, un ir cilvēki, kas avīzīti katru 
mēnesi ļoti gaida. Kā izpatikt 
katram lasītājam? Vai tas vispār 
ir iespējams un vajadzīgs? Tāds 
ir mūžīgais jautājums. Veiksmī-
gai komunikācijai svarīga ir tā 
saucamā atgriezeniskā saite, jo 
tā parāda, vai un kā ziņojums ir 
saprasts, vai tas ir paticis vai glu-
ži pretēji. Varbūt tāpēc šodien tik 
iecienīti ir sociālie tīkli, kuros 
uzreiz varam ieķeksēt „Patīk” 
vai „Ieteikt lasīt citiem” vai arī 
izteikt savu komentāru. Tas man, 
ziņas rakstītājai, dod iespēju āt-
rāk saprast, kas kuram patīk un 
ko kurš vislabprātāk lasa. Labi, 
ka mūsdienās komunikācijai va-
ram izmantot dažādus līdzekļus, 
jo mēs taču arī esam tik dažādi. 
Tomēr satikties klātienē, sajust 
sarunu biedra emocijas, sastap-
ties ar cilvēka skatienu un žestu 
valodu vienmēr ir un būs liela 
vērtība.

Lai jums katram ik dienas iz-
dodas satikt mazu laimīti, jo no 
tām daudzajām mazajām izaug 
mūsu lielā laime! Lai mums vei-
cas!

Cieņā –
Egita Kalniņa

Labdien 
jūsmājās!
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Vai nepieciešams Vidzemes NVO atbalsta centrs?

Stājas spēkā jaunas ugunsdrošības prasības!

Informācija

„Citadeles” mobilā banka
Cesvainē, Pils ielā 1A

(bijušajās bankas telpās),
viesosies 27. oktobrī

no plkst. 10.00 līdz 15.00

Atļauj šodien saviem gadiem 
  ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē 
  plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem 
  skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien 
           zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis 
  trauc!
  A. Āre

Sirsnīgi sveicam visus 
septembrī

un oktobrī dzimušos, īpaši
80 gados –

ANELI ANDREJEVU,
MARIJU BRIEDI,

DAINI LĪCĪTI,
85 gados –

NELDU KALTONI,
VIJU BEITĀNI,
RITU BAIERI,

AINU AUZIŅU!

Cesvaines novada dome

Kristiāna Ūdre augustā
Alekss Rimeiķis augustā

Viktors Sobeckis un 
Mairita Mauriņa 

septembrī

Mārtiņš Baltausis un 
Lāsma Pureniņa 

septembrī

Igors Smoļins un 
Edīte Krūmiņa

 oktobrī

Dzimtsarakstu nodaļas 
informācija

Mihalina Traškova 
1926–2016

Gaļina Gaiduka 1932–2016
Vitauts Stradiņš 1932–2016

Vasilijs Balaboļins 1955–2016
Vanda Berģe 1930–2016
Aivars Zebko-Zenčenko 

1940–2016
Nikolajs Afanasjevs 1951–2016

Ķinderu kapu pārzines 
informācija

Aivars Brečs 1948–2016
Evalds Harijs Pētersons 

1939–2016
Dzidra Maiga Putniņa 

1939–2016

Cesvaines kapu pārziņa 
informācija

Vilis Šteinbergs 1954–2016
Jekaterina Baijere 1931–2016

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem.

28. oktobrī plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā

grupas „BALTIE LĀČI” 
koncerts 

„Bez lieka trokšņa”
Biļetes iepriekšpārdošanā no 

10. oktobra (plkst. 10.00–13.00) – 
5 EUR, koncerta dienā – 7 EUR

29. oktobrī
LEĢENDU NAKTS

10. novembrī no plkst. 8.00
Cesvaines vidusskolā 

MĀRTIŅDIENAS TIRGUS

11. novembrī Lāčplēša dienai 
veltīts pasākums

18. novembrī Latvijas Republikas 
Proklamēšanas dienai veltīti 

pasākumi
Plašāka informācija būs 

pieejama afišās

Vidzemes nevalstiskās organi-
zācijas (NVO) oktobrī tiek aicinā-
tas piedalīties apspriedē „Vai un 
kādam būt NVO atbalsta centram 
Vidzemē?”. Diskusija notiks asto-
ņās Vidzemes pilsētās, un tajā ir 
gaidīta ikviena esoša vai topoša 
biedrība un nodibinājums – jo da-
žādākas jomas būs pārstāvētas, jo 
produktīvāka būs saruna.

Apspriedē aptuveni divu stundu 
garumā būs iespēja izteikt priekš-
likumus par potenciālā NVO cen-
tra izveidi, tā formu, iespējamajām 
funkcijām, pakalpojumiem un uztu-
rēšanas modeļiem. Pasākumus rīko 
Valmieras novada fonds ar Kultūras 
ministrijas atbalstu.

Valmieras novada fonda vadītājs 
Ansis Bērziņš norāda: „Jau vairākus 
gadus dažas NVO centra funkcijas 
ar Kultūras ministrijas atbalstu Vid-
zemē pilda Valmieras novada fonds, 

taču tas nav fonda pamatuzdevums. 
Iespēju un vajadzību ir daudz vai-
rāk – interešu pārstāvība vietējā un 
nacionālā līmenī, NVO kopprojekti, 
metodisks atbalsts utt. Taču tas viss 
var notikt vien tad, ja organizācijas 
pašas saredz vajadzību un plāno pa-
kalpojumus izmantot.”

Dalībniekus lūdzam pieteikties 
vismaz dienu pirms pasākuma, aiz-
pildot anketu šeit: http://ej.uz/5e84.

Diskusijas norises vieta un laiks:
•	 Cēsis, Valmiera, Smiltene, Val-

ka [diskusijas jau ir notikušas oktob-
ra sākumā – red. piez.]; 
•	 Cesvaine – 18. oktobrī 

plkst. 10.00 Cesvaines bibliotēkā 
Pils ielā 6;
•	 Vecpiebalga – 18. oktobrī 

plkst. 14.00 Vecpiebalgas pagasta 
bibliotēkā Ziemeļu ielā 13;
•	 Gulbene – 19. oktobrī 

plkst. 10.00 Gulbenes novada biblio-

tēkas konferenču zālē Oskara Kalpa-
ka ielā 60a;
•	 Alūksne – 19. oktobrī 

plkst. 14.00 Alūksnes novada sa-
biedrības centrā Dārza ielā 8a.

Valmieras novada fonds ir mūsdie-
nīga labdarības organizācija Valmie-
ras apkaimē, tomēr arvien biežāk pa-
sākumus īsteno visā Vidzemē. Fonda 
pamatdarbības joma ir ziedojumu 
piesaiste, lai atbalstītu vietējo iedzī-
votāju iniciatīvas – 11 gadu laikā tā 
ir īstenots ap 200 projektu. Ar Kultū-
ras ministrijas atbalstu fonds turpina 
sniegt bezmaksas NVO konsultāci-
jas, kā arī novembrī rīkos Vidzemes 
NVO forumu Alūksnē.

Kristaps Gušča,
Valmieras novada fonda 

brīvprātīgais,
tālr. 28667673, 

e-pasts VidzemesNVO@vnf.lv, 
http://www.vnf.lv

Aicinām uz sieviešu 
volejbola nodarbībām!
Cesvaines sporta hallē
trešdienās plkst. 19.00,
svētdienās plkst. 18.00.

2016. gada 1. septembrī ir stāju-
šies spēkā Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta (VUGD) izstrā-
dātie Ugunsdrošības noteikumi, ku-
ros ir noteiktas jaunas ugunsdrošības 
prasības fiziskajām un juridiskajām 
personām.

Būtiskākās izmaiņas, kas ir jāie-
vēro fiziskām personām

1. Ikviena pienākums – neka-
vējoties evakuēties.

Līdz šim normatīvajā regulējumā 
bija noteikts tikai juridiskās perso-
nas vadītāja pienākums ugunsgrēka 
gadījumā organizēt cilvēku evakuā-
ciju, bet nebija paredzēts pašu iedzī-
votāju pienākums un atbildība eva-
kuēties. Lai izvairītos no situācijām, 
kad cilvēki atsakās evakuēties, jau-
najos Ugunsdrošības noteikumos ir 
noteikta prasība ikvienam iedzīvotā-
jam pašam nekavējoties evakuēties, 
atskanot trauksmes signālam vai 
pamanot ugunsgrēku. Tas ir būtisks 
solis, lai mainītu cilvēku ieradumus 
un liktu arī pašiem uzņemties atbil-
dību par savu rīcību dažādās ārkārtas 
situācijās.

2. Atvieglotas prasības dūm-
vadu un ventilācijas kanālu tīrī-
šanai.

Līdz šim dzīvojamo māju dūmva-
du un dabiskās ventilācijas kanālu 
tīrīšanu varēja veikt tikai sertificēts 
skursteņslaucītājs, tomēr turpmāk 
privātmājās (arī vasarnīcās, dārza 
mājās utt.) šos darbus varēs veikt arī 
ēkas atbildīgā persona, kas ir, piemē-
ram, ēkas īpašnieks.

Visas cietā kurināmā apkures ierī-
ces un dūmvadi ir jātīra pirms apku-
res sezonas sākuma (līdz 1. novem-
brim), savukārt ilgdedzes cietā ku-
rināmā apkures ierīces un dūmvadi 
ir papildus jātīra vēl vienu reizi ap-

kures sezonas laikā (no 1. novembra 
līdz nākamā gada 1. martam).

Savukārt gāzes apkures ierīces ir 
jātīra vienu reizi gadā, bet, ja ap-
kures ierīce ir atslēgta ilgāk par se-
šiem mēnešiem, ir jāveic ārpuskārtas 
dūmgāzu novadīšanas un ventilāci-
jas kanālu pārbaude.

Līdzšinējo trīs gadu vietā turpmāk 
dūmvadu un ventilācijas kanālu teh-
niskā stāvokļa pārbaude būs jāveic 
retāk – reizi 5 gados, ko veiks atbil-
stīgs speciālists.

3. Tiks noteikti ierobežojumi 
mehānisko ventilācijas iekārtu iz-
mantošanā.

Dzīvojamo māju virtuvēs, kurās 
atrodas gāzes plītis, ir ierīkota da-
biskā ventilācijas sistēma, lai gāzes 
noplūdes gadījumā gāze izplūstu 
caur ventilācijas kanālu un telpā ne-
rastos bīstama gāzes koncentrācija, 
tomēr nereti iedzīvotāji pie šā dabis-
kās ventilācijas kanāla ir pievienoju-
ši mehāniskas ventilācijas iekārtas, 
piemēram, tvaika nosūcējus, kas 
kavē dabisko ventilāciju, un gāzes 
noplūdes gadījumā var izveidoties 
sprādzienbīstama gāzes koncentrā-
cija, notikt sprādziens un izcelties 
ugunsgrēks.

Līdz 2017. gada 31. decembrim 
dzīvokļu īpašniekiem ir jānovērš 
tas, ka pie dabiskās ventilācijas ka-
nāliem ir pievienoti tvaika nosūcēji, 
atjaunojot un nodrošinot dabisko 
ventilāciju.

4. Ar 2020. gadu dūmu detek-
tori jāuzstāda visās mājās un dzī-
vokļos.

Analizējot VUGD statistiku par 
ugunsgrēkiem dzīvojamajās ēkās, 
var secināt, ka lielākā daļa cilvēku 
ugunsgrēkos ir gājuši bojā nevis no 
fiziskiem apdegumiem, bet gan no 

saindēšanās ar dūmiem. Vienkāršā-
kais tehniskais risinājums cilvēku 
aizsardzībai no ugunsgrēka traģiska-
jām sekām ir mājoklī uzstādīt dūmu 
detektoru, kas par telpā izveidojušos 
sadūmojumu brīdina ar spalgu ska-
ņas signālu, tādējādi ļaujot iedzīvo-
tājiem savlaicīgi (pat naktī) pamanīt 
ugunsgrēka izcelšanos un pamest 
degošās telpas.

Jaunajos Ugunsdrošības no-
teikumos ir noteikts, ka, sākot ar 
2020. gada 1. janvāri, dūmu detek-
tori obligāti būs jāuzstāda visās mā-
jās un dzīvokļos. VUGD aicina ie-
dzīvotājus savlaicīgi parūpēties par 
savu un līdzcilvēku drošību un, lai 
novērstu traģiskas ugunsnelaimes, 
jau tagad ierīkot dzīvokļos vai dzī-
vojamajās mājās dūmu detektorus.

Papildus tam ar 2020. gada 1. jan-
vāri privātmājas, vasarnīcas, dārza 
mājas un citi viendzīvokļa objekti 
būs jānodrošina arī ar ugunsdzēsības 
aparātu.

Elektroinstalāciju (ieskaitot zemē-
juma un zibens aizsardzības ierīces) 
pārbaužu biežums: samazinot finan-
siālo slogu, līdzšinējo sešu gadu vie-
tā turpmāk šāda pārbaude ir jāveic 
reizi 10 gados. Ar 2017. gada 1. sep-
tembri vienlaikus ar elektroinstalā-
cijas pretestības pārbaudi būs jāveic 
arī elektroinstalācijas kontaktu sa-
vienojumu (piemēram, elektrosada-
les skapī) pārbaude ar termokameru.

Plašāka informācija par jauno 
Ugunsdrošības noteikumu izmaiņām 
ir pieejama VUGD mājaslapā www.
vugd.gov.lv.

VUGD Prevencijas un sabiedrī-
bas informēšanas nodaļa

Tālr. 67075854, 
prese@vugd.gov.lv

Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gada apakšpasākuma 
„Profesionālās izglītības un prasmju 
apguves pasākumi” ietvaros Meža 
konsultāciju pakalpojumu centra 
Madonas nodaļa organizē bez-
maksas apmācību privāto mežu 
un zemju īpašniekiem, nomnie-

kiem, valdītājiem, pašnodarbinā-
tajām personām, saimnieciskās 
darbības veicējiem, zemnieku 
saimniecībām un mežsaimniecības 
uzņēmumiem.

1. Mežaudžu kopšana ražības 
palielināšanai (5 dienas) 27. un 
28. oktobrī, 2., 3. un 4. novembrī.

Dalībniekiem, kuriem ir nepiecie-
šama apliecība „Meža atjaunošana 
un kopšana” darbam AS „Latvi-
jas valsts meži”, dalības maksa – 
60 EUR.

2. Kokaugu audzēšana neiz-
mantotās zemēs, plantāciju meži 
(2 dienas) 15. un 16. novembrī.

3. Eiropas Savienības atbalsts 

mežaudžu ražības palielināšanai 
decembrī (2 dienas) ~1. un 2. de-
cembrī.

Plānotā apmācības norises vieta:
Madona, Poruka iela 2, LKB se-

mināru zāle un objekti dabā.
Ja grupā piesakās dalībnieki no 

viena uzņēmuma, apmācības vietu 
var mainīt, piemēram, uz Ērgļiem, 
Lubānu, Kalsnavu, lai visiem ir tu-
vāk.

Grupā – 15 dalībnieku, tāpēc, 
lūdzu, pieteikties laikus.

Sīkāka informācija un pieteik-
šanās: Mairita Bondare, mob. tālr. 
28381176, e-pasts Mairita.bonda-
re@mkpc.llkc.lv.


