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2017. gada aprīlis Nr. 4 (284)Cesvaines novada domes izdevums

Pasākumi Cesvainē Lieldienu laikā

Dievkalpojumi 
Cesvaines baznīcās

v 15. aprīlī plkst. 11.00
Cesvaines sporta hallē
5 BUMBU TURNĪRS: tautas bumba, basketbola elementi, futbola elementi, 
volejbols, sporta viktorīna

v 15. aprīlī plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā
Dzidras Smiltēnas dokumentālā filma „No ligzdas izmestie”
Filma pievērš uzmanību kādai ļoti sāpīgai problēmai – bez ģimenes paliku-
šajiem bērniem, kuru Latvijā ir vairāk nekā 7000 un kuru dzīvi pozitīvi varētu 
izmainīt nokļūšana gādīgas ģimenes paspārnē.
Filmā ir pieminēts veiksmīgi strādājošais Grašu bērnu ciemats Cesvaines novadā.
Ieeja – 1 EUR
Ieņēmumi no filmas demonstrēšanas tiek novirzīti bērnu grāmatu iegādei 
Latvijas bērnunamu un krīzes centru bērniem.

v 16. aprīlī plkst. 12.00
Cesvaines kultūras namā
Lieldienu pasākums
Lieldienas ieskandinās bērnu vokālais ansamblis „Domiņa”, tautas deju kolek-
tīvs „Sprīdītis”, jauktais koris „Cesvaine”
Radošajā darbnīcā gatavosim pavasara vēstnesīšus, grafiti zīmēšanas tehnikā 
veidosim lielformāta fotostūrīti
Mielosimies ar „Pie sievasmātes” zupu
Svinēsim Lieldienas kopā!
Ieeja – brīva

v 16. aprīlī plkst. 15.00
Cesvaines kultūras namā
komēdija „Silvija”
„Silvija” ir komēdija par mīlestību un nemīlestību, par to, kā šodienas 
pragmatisma vilnī saglabāt jūtu pilnību, tuvību ar dabu un dzīvesprieku. 
Asprātīgi dialogi, absurdas situācijas, negaidīti pavērsieni – izrādē ar skumjām, 
bet laimīgām beigām.
Izrādē piedalās Aīda Ozoliņa, Evija Skulte, Dace Makovska, Ivars Puga, 
Voldemārs Šoriņš.
Režisors: Voldemārs Šoriņš
Komponists: Valdis Zilveris
Mākslinieks: Jānis Jansons
Biļetes iepriekšpārdošanā kopš 3. aprīļa Cesvaines kultūras namā: 3 EUR; 
izrādes dienā – 5 EUR

Karat, brāļi, šūpolītes
Ozoliņa kārtiņām,
Nāks māsiņas šūpoties
Visas trejas Lieldieniņas.
   Latviešu t. dz.

Vēlam svētīgus, pavasara prieka 
pildītus un ģimeniskus svētkus!

Priecīgas Lieldienas!

Cesvaines novada dome

Sveicam Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas gadadienā!

Cesvaines novada dome

Latvija,
Mūsu māte un māsa,
Ar drānu baltu
Pārsieta asins krāsa
Karogā tavā,
Kas laiku laikos
Mūsu pagalmā plīvos
Uz jaunu un bagātu dienu,
Malā neatstājot nekur, nekad un nevienu.
 Arvīds Skalbe

13. aprīlī plkst. 18.00
Cesvaines Romas katoļu draudzē
Kunga Jēzus Pēdējo vakariņu Svētā Mise

13. aprīlī plkst. 19.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums

14. aprīlī plkst. 9.00
Cesvaines Romas katoļu draudzē
Krustaceļš baznīcā, Lielā Piektdiena
plkst. 10.00
Kristus Ciešanu liturģija

14. aprīlī plkst. 17.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Krusta ceļš

15. aprīlī plkst. 19.00
Cesvaines Romas katoļu draudzē
Kunga Augšāmcelšanās vigīlijas Svētā Mise

16. aprīlī plkst. 9.00
Cesvaines Romas katoļu draudzē
Kunga Augšāmcelšanās svētku procesija un Svētā Mise

16. aprīlī plkst. 9.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Lieldienu dievkalpojums, Kristus augšāmcelšanās svētki

23. aprīlī plkst. 10.00
Cesvaines Romas katoļu draudzē
Lieldienu oktāvas svētdiena, Dieva Žēlsirdības svētki
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Domes sēdē 16. martā
* Noteica maksu par SIA „Cesvai-

nes komunālie pakalpojumi” sniegta-
jiem pakalpojumiem: 1,47 EUR/m3 
bez PVN par ūdensapgādes pakal-
pojumiem un 1,61 EUR/m3 bez PVN 
par kanalizācijas pakalpojumiem. Lē-
mumā apstiprinātā maksa stājas spē-
kā 2017. gada 1. maijā.

* Noteica maksu par naktsmītni 
Cesvaines internātpamatskolas in-
ternātā, īslaicīgi īrējot gultasvietu. 
Noteica, ka Cesvaines internātpa-
matskola mācību gada brīvlaikos un 
nedēļas brīvdienās ir tiesīga izīrēt 
dienesta viesnīcu personām, kuras 
nav saistītas ar skolas pamatfunkcijas 
nodrošināšanu, netraucējot izglītības 
procesam.

* Izslēdza no domes un tās pa-kļau-
tības iestāžu pamatlīdzekļu uzskaites 
vairākas datortehnikas iekārtas: tās ir 
bojātas, tehniski un morāli novecoju-
šas, nav derīgas tālākai lietošanai.

* Apstiprināja pašvaldības ēkas 
Augusta Saulieša ielā 12 Cesvainē 
neapdzīvojamo telpu nomas mak-
su – 0,70 EUR/m2, ja tās tiek izno-
mātas veselības aprūpes funkcijas 
nodrošināšanai. Piekrita, ka Cesvai-
nes sociālais dienests iznomā telpas 
A. Saulieša ielā 12 Cesvainē veselī-
bas aprūpes funkcijas nodrošināšanai 
uz laiku, ne ilgāku par 7 gadiem, sā-
kot ar 2017. gada 1. maiju.

* Piekrita, ka Cesvaines pirmsko-
la „Brīnumzeme” tarificē 0,1 lik-
mi pirmsskolas izglītības pedago-
gam, kurš veic apmācību ģimenē, 
no 2017. gada 16. februāra līdz 
2017. gada 31. maijam no pirmskolas 
„Brīnumzeme” budžeta.

* Izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 8 „Saistošie noteikumi par dušas 
pakalpojumu”.

* Izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 9 „Saistošie noteikumi par klaiņo-
jošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonā-
kušu dzīvnieku izķeršanu Cesvaines 
novadā”.

* Izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 10 „Saistošie noteikumi par vien-
reizēja pabalsta piešķiršanu Cesvai-
nes novada iedzīvotājiem nozīmīgās 
dzīves jubilejās”.

* Izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 11 „Saistošie noteikumi par apbe-
dīšanas pabalstu”.

* Atzina, ka Cesvaines novada 
iedzīvotāja ir tiesīga saņemt pašval-
dības palīdzību dzīvokļa jautājuma 
risināšanā, un iekļāva to pašvaldības 
palīdzības reģistra „Dzīvojamās tel-
pas izīrēšana” prioritāri nodrošināmo 
grupā ar kārtas Nr. 1.

* Nolēma Cesvaines novada ie-
dzīvotājam piešķirt atbalstu krīzes 
situācijā līdz 50 euro grīdas seguma 
atjaunošanai virtuvē, no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem apmaksājot rēķi-
nu.

* Nolēma noslēgt sadarbības līgu-
mu ar Alūksnes novada pašvaldību, 
Gulbenes novada domi, Smiltenes 
evaņģēliski luterisko draudzi par 
projekta „Gaismas ceļš caur gadsim-

tiem” īstenošanu.
* Nolēma noslēgt sadarbības lī-

gumu ar Valsts izglītības attīstības 
aģentūru par Eiropas Sociālā fonda 
projekta „Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” 
īstenošanu.

* Nolēma Cesvaines vidusskolai 
noslēgt trīspusēju sadarbības līgumu 
ar Valsts izglītības satura centru par 
Eiropas Savienības struktūrfondu 
projekta „Kompetenču pieeja mācību 
saturā” mācību satura aprobāciju.

* Nolēma Cesvaines sociālajam 
dienestam noslēgt līgumu ar biedrību 
„Mēs saviem bērniem” par rehabilitā-
cijas pakalpojumu sniegšanu Cesvai-
nes novada bērniem un jauniešiem ar 
īpašām vajadzībām 2017. gadā.

* Apstiprināja uzraudzības pārskatu 
par Cesvaines novada attīstības prog-
rammas 2012.–2018. gadam īsteno-
šanas rezultātiem 2012.–2014. gadā.

* Nolēma izstrādāt apvienoto uz-
raudzības ziņojumu par Cesvaines 
novada attīstības programmas 2012.–
2018. gadam īstenošanu 2015. gadā, 
par atbildīgo nosakot domes teritori-
jas plānotāju Rūtu Putniņu.

* Nolēma uzsākt Cesvaines no-
vada attīstības programmas 2019.–
2026. gadam izstrādi, nozīmējot par 
atbildīgo Cesvaines novada domes 
teritorijas plānotāju Rūtu Putniņu.

* Nolēma noteikt maksas par at-
kritumu apsaimniekošanu Cesvai-
nes novadā koeficientu 0,5 kompo-
nentei – dabas resursu nodoklim ar 
2017. gada 1. janvāri.

* Nolēma dzēst Cesvaines novada 
domes privatizācijas sertifikātus.

* Piešķīra nekustamajam īpašu-
mam – zemes vienībai un uz tās eso-
šajam mājīpašumam – nosaukumu 
„Strautmaļu māja” un adresi „Straut-
maļu māja”, Cesvaines pagasts, Ces-
vaines novads.

* Apstiprināja Cesvaines pils – 
Austrumvidzemes kultūras un 
mākslas izstāžu centra – izmantoša-
nas stratēģiju un koncepciju 2014.–
2026. gadam jaunā redakcijā.

* Nolēma kā projekta partneris 
kopā ar Alūksnes novada pašvaldību 
piedalīties projektā „Saudzē, rūpē-
jies, veido Latvijas nākotnei!” Lat-
vijas vides aizsardzības fonda izslu-
dinātajā projektu konkursa aktivitātē 
„Nacionālas nozīmes vides izglītības 
infrastruktūras izveide, godinot Lat-
vijas valsts pastāvēšanas simtgadi”.

* Atļāva domes labiekārtošanas 
nodaļai ziedojumu ar mērķi „Ķinde-
ru kapiem” izlietot Ķinderu kapličas 
galda pārklāja iegādei.

* Nolēma Cesvaines vidusskolas 
direktoru Didzi Bauni un Cesvaines 
novada domes izpilddirektoru Uģi 
Fjodorovu komandēt braucienā uz 
Igauniju, Merjamā, no 2017. gada 
3. aprīļa līdz 8. aprīlim, apmaksājot 
dienasnaudu. Par aizvietotājiem no-
teica direktora vietnieci Veltu Kalni-
ņu un domes projektu vadītāju Ivetu 
Raimo.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 9
Cesvainē 2017. gada 16. martā (sēdes protokols Nr. 4, 9. §)

Saistošie noteikumi par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu 
dzīvnieku izķeršanu Cesvaines novadā

Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aiz-
sardzības likuma 8. panta trešo 
daļu, Ministru kabineta 2012. gada 
2. oktobra noteikumu Nr. 678 
„Klaiņojošu suņu un kaķu izķerša-
nas prasības” 16. punktu

1. Šo noteikumu izpratnē par klai-
ņojošu dzīvnieku uzskatāms Dzīv-
nieku aizsardzības likuma 8. panta 
pirmajā daļā norādītais mājas dzīv-
nieks (suns, kaķis).

2. Cesvaines novada domes lab-
iekārtošanas nodaļa (turpmāk – no-
daļa) pēc informācijas saņemšanas 
no iedzīvotājiem organizē un no-
drošina Cesvaines novada teritorijā 
klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī 
nonākušo mājas dzīvnieku izķer-
šanu normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā un nogādāšanu dzīvnieku 
patversmē, kā arī nodrošina infor-
māciju par mājas dzīvnieku izķer-
šanu un ievietošanu patversmē paš-
valdības mājaslapā.

3. Mājas dzīvnieka īpašnieks vai 
turētājs informē nodaļu vai domes 
kārtībnieku par pazudušu viņam 
piederošu mājas dzīvnieku.

4. Ja nodaļa vai domes kārtīb-
nieks saņem informāciju par klaiņo-
joša vai bezpalīdzīgā stāvoklī esoša 
mājas dzīvnieka atrašanos novada 
teritorijā, tie organizē klaiņojošā 
vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušā 

mājas dzīvnieka izķeršanu norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 
mājas dzīvnieka īpašnieka vai turē-
tāja noskaidrošanu, un sazināšanos 
ar mājas dzīvnieka īpašnieku vai 
turētāju.

5. Ja pēc mājas dzīvnieka identi-
fikācijas datiem var noteikt mājas 
dzīvnieka īpašnieku vai turētāju, tad 
nodaļa vai domes kārtībnieks sazi-
nās ar mājas dzīvnieka īpašnieku un 
turētāju, kurš 8 stundu laikā ierodas 
nodaļā saņemt mājas dzīvnieku. 
Gadījumā, ja noteiktajā laikā mā-
jas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs 
nevar ierasties pēc dzīvnieka, tad 
dzīvnieks tiek ievietots dzīvnieku 
patversmē.

6. Ja nodaļai vai domes kārtīb-
niekam nav iespējams sazināties 
ar mājas dzīvnieka īpašnieku vai 
turētāju, kā arī ja tos nevar noteikt, 
jo mājas dzīvnieks nav reģistrēts 
mājas (istabas) dzīvnieku reģistra 
datubāzē, tad mājas dzīvnieks tiek 
ievietots dzīvnieku patversmē.

7. Mājas dzīvnieku, kuru noda-
ļa vai domes kārtībnieks ievietojis 
dzīvnieku patversmē, mājas dzīv-
nieka īpašnieks vai turētājs 14 die-
nu laikā var izņemt no dzīvnieku 
patversmes, uzrādot savus personu 
apliecinošus dokumentus un mājas 
dzīvnieka pasi un apmaksājot vi-

sus izdevumus, kas saistīti ar mājas 
dzīvnieka ķeršanu, transportēšanu 
un uzturēšanu.

8. Mājas dzīvnieku, kuru nodaļa 
ievietojusi dzīvnieku patversmē, 
var eitanazēt, ja 14 dienu laikā pēc 
mājas dzīvnieka ievietošanas dzīv-
nieku patversmē mājas dzīvnieka 
īpašnieks vai turētājs neizņem mā-
jas dzīvnieku no patversmes vai 
mājas dzīvnieka īpašnieks vai tu-
rētājs nav identificējams, vai mājas 
dzīvniekam nav atrasts cits īpaš-
nieks, vai citos dzīvnieku aizsardzī-
bas normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem 
2017. gada 12. janvāra saistošos no-
teikumus Nr. 2 „Saistošie noteikumi 
par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stā-
voklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu 
Cesvaines novadā”.

10. Atcelt 2017. gada 9. februāra 
saistošos noteikumus Nr. 7 „Sais-
tošie noteikumi par klaiņojošu vai 
bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu 
dzīvnieku izķeršanu Cesvaines no-
vadā”.

11. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to pub-
licēšanas pašvaldības laikrakstā 
„Cesvaines Ziņas”.

Vilnis Špats, 
domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2017. gada 16. marta saistošo noteikumu Nr. 9
„Saistošie noteikumi par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu 

Cesvaines novadā”
paskaidrojuma raksts

Īss projekta satura 
izklāsts

Dzīvnieku aizsardzības likuma (turpmāk – likuma) 8. panta trešajā daļā dots deleģējums 
pašvaldībai izdot saistošos noteikumus, kuros noteikts, kā pašvaldība organizē klaiņojošu 
vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu. 
Saistošajos noteikumos noteikta institūcija, kas pašvaldībā organizē klaiņojošu vai bezpa-
līdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu, mājas dzīvnieku īpašnieku vai turētāju no-
skaidrošanu, to atdošanu īpašniekam vai turētājam, ievietošanu patversmē, kā arī veids, kā 
tas tiek organizēts, kā arī gadījumi, kad veicama klaiņojoša mājas dzīvnieka vai bezpalīdzīgā 
stāvoklī nonākuša dzīvnieka eitanāzija. Saistošajos noteikumos noteikts, ka mājas dzīvnieka 
īpašnieks vai turētājs apmaksā pašvaldības vai dzīvnieka ķērāja izdevumus. Izdevumu seg-
šanas kārtība tiek noteikta dzīvnieku ķērāja un pašvaldības līgumā vai dzīvnieku patversmes 
cenrādī, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 678 „Klai-
ņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16. punktu.
Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Cesvaines novada domes 2017. gada 
12. janvārī izdotie saistošie noteikumi Nr. 2 „Saistošie noteikumi par klaiņojošu vai bez-
palīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu Cesvaines novadā”, kas stājās spēkā 
2017. gada 1. martā.
Izdodot šos saistošos noteikumus saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas (turpmāk – ministrija) atzinumu, tiek precizēti domes 2017. gada 9. februāra saisto-
šie noteikumi Nr. 7 „Saistošie noteikumi par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu 
dzīvnieku izķeršanu Cesvaines novadā”, kas vēl nav stājušies spēkā.

Projekta nepiecie-
šamības pamato-
jums

Dzīvnieku aizsardzības likuma (turpmāk – likuma) 8. panta otrajā daļā noteikts, ka jebkura 
persona par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku nekavējoties paziņo 
vietējās pašvaldības institūcijai. Saistošo noteikumu mērķis ir novērst mājas dzīvnieku klai-
ņošanu, noteikt pašvaldības rīcību gadījumos, kad saņemta informācija par klaiņojošiem vai 
bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem mājas dzīvniekiem, noteikt mājas dzīvnieku īpašnieku un 
turētāju atbildību par viņiem piederošo mājas dzīvnieku klaiņošanu, ja tā likusi pašvaldībai 
veikt šo mājas dzīvnieku izķeršanu, transportēšanu, ievietošanu patversmē, kā arī noteikt 
pašvaldības institūciju, kas nodarbojas ar klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu 
dzīvnieku izķeršanu.
Ministru kabineta 2012. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 678 „Klaiņojošu suņu un kaķu izķer-
šanas prasības” 16. punktā noteikts, ka dzīvnieka īpašnieks saskaņā ar vietējās pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem vai līgumu un dzīvnieku patversmes cenrādi sedz izmaksas, kas 
saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi. Saistošajos noteikumos nepiecie-
šams noteikt, kā mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs apmaksā iepriekšminētās izmaksas.

Projekta ietekme 
uz pašvaldības 
budžetu

Domes labiekārtošanas nodaļas budžetā būs plānojami līdzekļi klaiņojošo mājas dzīvnie-
ku ķeršanai, transportēšanai, uzturēšanai patversmē, eitanāzijai. Jaunas darba vietas netiks 
veidotas.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības 
vidi

Nav plānota.

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām

Pašvaldība neveido jaunas darba vietas, nosakot, ka klaiņojošo un bezpalīdzīgā stāvoklī eso-
šo mājdzīvnieku izķeršanu organizē domes labiekārtošanas nodaļa un šajā darbā iesaistās arī 
domes kārtībnieks. Administratīvās procedūras palielinās domes labiekārtošanas nodaļai.

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav nepieciešama.

Būvvaldes informācija
Cesvaines, Lubānas un Vara-

kļānu novadu apvienotās būvval-
des pieņemšanas laiki 2017. gadā 
CESVAINĒ katra mēneša pirmajā 
un trešajā pirmdienā plkst. 10.00–
12.00
Maijs – 15.05.
Jūnijs 05.06. 19.06.
Jūlijs 03.07. 17.07.
Augusts 07.08. 21.08.

Septembris 04.09. 18.09.
Oktobris 02.10. 16.10.
Novembris 06.11. –
Decembris 04.12. 18.12.

Būvvaldes vadītāja: Iveta 
MEĻEHOVA, tālr. 29422298

Būvinspektors: Andris GA-
RANČS, tālr. 29244474

Arhitekts: Jānis LIEPIŅŠ, 
tālr. 26538839
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Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 10
Cesvainē 2017. gada 16. martā (sēdes protokols Nr. 4, 10. §)

Saistošie noteikumi par vienreizēja pabalsta piešķiršanu 
Cesvaines novada iedzīvotājiem nozīmīgās dzīves jubilejās

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-
bām” 43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka personas, 
kurām ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu 
nozīmīgā dzīves jubilejā (turpmāk – pabalsts), 
tā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pabalstu piešķir, neizvērtējot personas 
materiālo stāvokli un nepieprasot iesniegumu.

3. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu no-
zīmīgā dzīves jubilejā ir personai (turpmāk – 
pabalsta saņēmējs), kuras pastāvīgā dzīvesvie-
ta, nevis papildu adrese deklarēta Cesvaines 
novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 
12 mēnešus pirms 4.1. un 4.2. punktā noteiktā 
vecuma sasniegšanas un kura pastāvīgi dzīvo 
Cesvaines novada administratīvajā teritorijā.

4. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, 
kuras sasniegušas:

4.1. 90 un 95 gadu vecumu, un tā apmērs ir 
50 euro;

4.2. 100 gadu vecumu un pēc 100 gadu ve-
cuma sasniegšanas katru gadu, un tā apmērs 
ir 100 euro.

5. Pabalsts tiek izmaksāts no Cesvaines so-
ciālā dienesta (turpmāk – dienests) budžeta 
līdzekļiem.

6. Dienests katru mēnesi sagatavo pabalsta 

saņēmēju sarakstu, valsts un pašvaldības datu 
reģistros pārbauda pabalsta saņēmēja perso-
nas datus un pieņem lēmumu par pabalsta 
piešķiršanu.

7. Dienests pabalstu izmaksā skaidrā naudā, 
piegādājot to pabalsta saņēmēja dzīvesvietā, 
personīgi sveicot pabalsta saņēmēju jubilejas 
dienā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā 
pēc noteiktā vecuma sasniegšanas.

8. Ja pabalsta saņēmējs nav saņēmis pabal-
stu šo saistošo noteikumu 7. punktā norādī-
tajā laikā, jo nav bijis sastopams dzīvesvietā, 
dienests lemj par pabalsta izmaksu pabalsta 
saņēmējam citā laikā.

9. Saņemot pabalstu, pabalsta saņēmējs 
uzrāda personu apliecinošu dokumentu un 
parakstās par pabalsta saņemšanu dienesta 
izmaksu sarakstā.

10. Atcelt 2017. gada 9. februāra saistošos 
noteikumus Nr. 5 „Par vienreizēja pabalsta 
piešķiršanu Cesvaines novada iedzīvotājiem 
nozīmīgās dzīves jubilejās”.

11. Saistošie noteikumi stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 
laikrakstā „Cesvaines Ziņas”.

Vilnis Špats, 
domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2017. gada 16. marta saistošo noteikumu Nr. 10
„Saistošie noteikumi par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Cesvaines novada 

iedzīvotājiem nozīmīgās dzīves jubilejās”
paskaidrojuma raksts

Projekta satura izklāsts Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešajā daļā noteikts, 
ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, arī lai nodro-
šinātu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Pašval-
dības brīvprātīgā iniciatīva ir atbalstīt Cesvaines novada 
iedzīvotājus, kuru pastāvīgā dzīvesvieta, ne norādītā pa-
pildu adrese bijusi Cesvaines novadā vismaz 12 mēne-
šus pirms nozīmīgās dzīves jubilejas sasniegšanas, tas ir, 
pirms 90, 95, 100 un vairāk gadu vecuma sasniegšanas, 
izmaksājot viņiem vienreizēju pabalstu nozīmīgās dzīves 
jubilejās (turpmāk – pabalsts) 50 vai 100 euro apmērā.

Pabalsts tiek izmaksāts, neizvērtējot personas materiālo 
stāvokli un nepieprasot iesniegumu. Saistošie noteikumi 
nosaka pabalsta apmēru, personas, kurām piešķir pabal-
stu, un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Dome 2017. gada 9. februārī izdeva saistošos noteiku-
mus Nr. 5 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Cesvai-
nes novada iedzīvotājiem nozīmīgās dzīves jubilejās”. Tā 
kā saistošie noteikumi Nr. 5 nav stājušies spēkā, saistošie 
noteikumi tiek izdoti jaunā redakcijā un tajos tiek izdarīti 
redakcionāli precizējumi pēc pozitīva Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas, 
paredzot atcelt spēkā nestājušos saistošos noteikumus.

Projekta nepieciešamības pama-
tojums

Pašvaldība vēlas atbalstīt un izrādīt cieņu ilgdzīvotā-
jiem – cilvēkiem, kuri sasnieguši 90, 95, 100 un vairāk 
gadu vecumu.

Projekta ietekme uz pašvaldības 
budžetu

Pēc pašreizējiem datiem gadā pabalstos nozīmīgās dzīves 
jubilejās izmaksājamā summa nepārsniegs 500 euro.

Projekta ietekme uz uzņēmēj-
darbības vidi

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs uzņēmējdarbī-
bas vidi.

Projekta ietekme uz administra-
tīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepie-
ciešams veidot jaunas darba vietas vai paplašināt esošo 
institūciju kompetenci.

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām netika organizētas.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 11
Cesvainē 2017. gada 16. martā (sēdes protokols Nr. 4, 11. §)

Saistošie noteikumi par apbedīšanas pabalstu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-

bām” 43. panta trešo daļu
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – notei-

kumi) nosaka apbedīšanas pabalsta apmēru, 
pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī 
personas, kurām ir tiesības saņemt apbedīša-
nas pabalstu.

2. Apbedīšanas pabalsts ir paredzēts ar personas 
apbedīšanu saistītu izdevumu daļējai apmaksai.

3. Apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā 
Cesvaines novada domes iestāde „Cesvaines 
sociālais dienests” (turpmāk – sociālais die-
nests).

4. Apbedīšanas pabalstu ir tiesības saņemt 
personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīša-
nu, ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā 
dzīvesvieta, nevis papildu norādītā adrese ir 
bijusi Cesvaines novada administratīvajā teri-
torijā, un par šo personu nav tiesību saņemt 
valsts nodrošināto apbedīšanas pabalstu.

5. Apbedīšanas pabalsta apmērs ir 100 euro, 
un tas ietver izdevumus par šādiem apbedīša-
nas pakalpojumiem:

5.1. zārka iegāde;
5.2. morga pakalpojumi;
5.3. transporta pakalpojumi;
5.4. pakalpojumi kapsētā (kapa rakšana, ins-

trumentu noma, dvieļu komplekta izmantoša-
na, nesēju un racēju pakalpojumi).

6. Apbedīšanas pabalsta saņemšanai pa-
balsta pieprasītājs sociālajā dienestā uzrāda 
personu apliecinošu dokumentu, iesniedz ie-
sniegumu, apglabājamās personas miršanas 
apliecības kopiju, Valsts sociālās apdrošinā-
šanas aģentūras lēmumu un apbedīšanas izde-
vumus apliecinošus dokumentus (kases čeks, 
stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķins).

7. Ja pabalsta pieprasītājam nav tiesību sa-
ņemt apbedīšanas pabalstu, sociālais dienests 
pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pabal-
stu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmu-
ma apstrīdēšanas kārtību.

8. Apbedīšanas pabalstu sociālais dienests 
pārskaita pabalsta saņēmēja kontā vai pa-
kalpojuma sniedzēja kontā saskaņā ar preču 
pavadzīmi-rēķinu vai izmaksā apbedīšanas 
pabalsta saņēmējam skaidrā naudā.

9. Atcelt Cesvaines novada domes 
2017. gada 9. februāra saistošos noteikumus 
Nr. 6 „Par apbedīšanas pabalstu”.

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 
laikrakstā „Cesvaines Ziņas”.

Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2017. gada 16. marta saistošo noteikumu Nr. 11
„Saistošie noteikumi par apbedīšanas pabalstu”

paskaidrojuma raksts
Īss projekta satura izklāsts Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešajā daļā noteikts, ka 

dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu paš-
valdības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Noteikt apbedīšanas pa-
balstu ir domes brīvprātīgā iniciatīva. Saistošajos noteikumos 
noteikts, ka apbedīšanas pabalstu būs tiesības saņemt personai, 
kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi persona, kuras 
pēdējā deklarētā dzīvesvieta, ne papildu norādītā adrese ir biju-
si Cesvaines novada administratīvajā teritorijā, un par šo perso-
nu nav tiesību saņemt valsts nodrošināto apbedīšanas pabalstu. 
Apbedīšanas pabalstu izmaksās Cesvaines sociālajā dienestā. 
Saistošajos noteikumos noteikts apbedīšanas pabalsta apmērs, 
kā arī pabalsta pieprasīšanas un izmaksas kārtība.

Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Nepieciešams nodrošināt materiālu atbalstu, daļēji kompensē-
jot apbedīšanas izdevumus, personām, kuras uzņēmušās apbe-
dīšanu, ja mirusi persona, par kuru nav tiesību saņemt valsts 
nodrošināto apbedīšanas pabalstu.

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Plānots, ka pabalsta izmaksa uz pašvaldības budžetu neatstās 
būtisku ietekmi.

Projekta ietekme uz uzņē-
mējdarbības vidi

Nav tiešas ietekmes.

Projekta ietekme uz admi-
nistratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Cesvaines sociālais die-
nests ar esošajiem darbiniekiem, nav plānota būtiska adminis-
tratīvo procedūru palielināšanās.

Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Uzsāk novada attīstības 
programmas izstrādi

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14. panta otrās daļas 1. punktu, Attīstības 
plānošanas sistēmas likuma 10. pantu un Te-
ritorijas attīstības plānošanas likuma 12. pan-
ta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 
14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 66. punktu, Cesvaines novada 
dome 2017. gada 16. martā pieņēma lēmumu 
„Par Cesvaines novada attīstības programmas 
2019.–2026. gadam izstrādes uzsākšanu” 
(prot. Nr. 4, 17. §).

Pamatojoties uz pieņemto lēmumu, tiks 
uzsākta Cesvaines novada attīstības program-
mas 2019.–2026. gadam izstrāde. Plānošanas 
dokumenta izstrāde uzsākta 2017. gada martā 
un ilgs līdz 2018. gada martam.

Attīstības programmas mērķis ir uzlabot 
Cesvaines novada iedzīvotāju dzīves kvali-
tāti, veidojot līdzsvarotu novada teritorijas 
attīstību gan pilsētā, gan lauku teritorijā, sek-
mējot ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitā-

ti un vides kvalitāti, noteikt novada attīstības 
vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus, kā 
arī rīcības kopumu.

Aicinām visus Cesvaines novada iedzīvotā-
jus līdzdarboties attīstības plānošanas procesā. 
Priekšlikumi un ieteikumi adresējami Ces-
vaines novada domei Pils ielā 1A Cesvainē, 
Cesvaines novadā, LV-4871, vai elektronis-
ki uz adresi dome@cesvaine.lv. Iepazīties ar 
Cesvaines novada spēkā esošajiem plānošanas 
dokumentiem ir iespējams novada mājaslapā 
www.cesvaine.lv vai novada domē Pils ielā 1A 
Cesvainē darba dienās plkst. 8.00–17.00.

Par citiem sabiedrības iesaistes pasāku-
miem detalizētāk informēsim turpmāk, tādēļ 
lūdzam sekot informācijai Cesvaines novada 
mājaslapā www.cesvaine.lv.

Rūta Putniņa,
attīstības programmas izstrādes vadītāja, 

Cesvaines novada teritorijas plānotāja,
tālrunis 648 52715, 

e-pasts: ruta.putnina@cesvaine.lv

Pašvaldības aģentūra „Cesvaines tūrisma centrs” 
š. g. 18. aprīlī plkst. 17.00 organizē 

tikšanos ar Cesvaines novada tūrisma uzņēmējiem 
„Cesvaines novada tūrisma piedāvājums 

un aktualitātes 2017. gadā”.
Tikšanās notiks Cesvaines pilī (Barona kabinetā).

Lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot uz tālr. 26172637 vai rakstot uz 
e-pastu turisma.info@cesvaine.lv līdz 17. aprīlim!
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Norisinājies biznesa inkubatora seminārs Cesvainē

Lielā talka 2017

2017. gada 28. martā Cesvaines 
novada domes zālē norisinājās Ma-
donas biznesa inkubatora seminārs 
par iespējamo biznesa attīstību un 
atbalsta iespējām. Pasākuma mērķ-
auditorija bija jaunie un topošie 
uzņēmēji, kuri vēlas uzzināt jau-
nāko informāciju par dažādu veidu 
atbalstu, kas saņemams biznesa at-
tīstībai.

Semināra pirmajā daļā Madonas 
biznesa inkubatora vadītāja Iveta 
Vabule stāstīja par jauno biznesa in-
kubatoru programmu un to, kādu at-
balstu reģiona uzņēmēji var saņemt. 
Klātesošos uzrunāja arī „Altum” 
pārstāvis Valtis Krauklis, stāstot par 
finanšu atbalsta iespējām jaunajiem 
uzņēmējiem, akcentējot veiksmīgi 
darbojošos piemērus tuvākajā ap-
kārtnē. Par aktuālajiem projektiem 
Cesvaines novadā informēja Ces-
vaines novada domes projektu va-
dītāja Iveta Raimo.

Semināra otrajā daļā klāteso-
šajiem bija iespēja apmeklēt alus 

ražošanas uzņēmumu SIA „Duci-
mus”, lai iepazītos ar pieredzi biz-
nesa attīstības projektu realizēšanā, 
kā arī SIA „Cesvaines brūzis”, kas 
šobrīd jau ir Madonas biznesa in-
kubatora dalībnieki. Jaunie uzņē-
mēji dalījās pieredzē un inkubatora 
atbalsta nozīmē uzņēmējdarbības 
attīstībā, tālākajos darbības plānos 
un stāstīja par ceļu līdz šobrīd sa-
sniegtajam.

Pasākumu organizēja Madonas 
biznesa inkubators sadarbībā ar 
Cesvaines novada pašvaldību.

Informējam, ka Madonas bizne-
sa inkubators apkalpo arī Cesvai-
nes novadu. Inkubators ir atvērts 
gan Cesvaines novada juridiskajām 
personām (līdz 3 gadus veciem, jau 
esošiem uzņēmumiem), gan fizis-
kām personām, kas savas biznesa 
idejas varēs pusgadu attīstīt, testēt 
un pilnveidot arī pirmsinkubācijas 
fāzē. Visi interesenti aicināti zva-
nīt, rakstīt un doties uz Madonas 
biznesa inkubatoru, lai uzzinātu par 

iespējām pieteikties inkubatoram 
un saņemt atbalstu. Vēlams iepriekš 
pieteikt tikšanos, zvanot Madonas 
biznesa inkubatora vadītājai Ive-
tai Vabulei (tālr. 29177941, e-pasts 
iveta.vabule@liaa.gov.lv) vai pro-

Lielā talka notiek sestdien, 
22. aprīlī, plkst. 9.00–15.00 vienlai-
kus visā Latvijā! Projekta mērķis ir 
līdz 2018. gadam, kad Latvija svi-
nēs 100. dzimšanas dienu, padarīt 
valsti par tīrāko un sakoptāko vietu 
pasaulē – dot iespēju dabai atve-
seļoties, attīrot to no atkritumiem, 
kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem 
labiekārtot apkārtējo vidi un rūpē-
ties par to.

Ar talku norises vietām ir iespē-
jams iepazīties mājaslapā www.
talkas.lv, kur ir ērti apskatīt visas 
oficiāli reģistrētās talku, ko organi-

zē aktīvākās pašvaldības, izglītības 
iestādes, organizācijas, uzņēmumi, 
kā arī brīvprātīgie entuziasti, vietas. 
Informāciju var iegūt, arī jautājot 
talkas koordinatoram pašvaldībā. 
Aicinām ikvienu piedalīties un sa-
kārtot arī savus pagalmus, teritori-
jas, daudzdzīvokļu namu pagalmus. 
Pašvaldība palīdzēs, aizvedot atkri-
tumus no daudzdzīvokļu namu pa-
galmiem.

Lielās talkas atkritumu maisi šo-
gad ir baltā krāsā, un talcinieki tos 
bez maksas varēs saņemt talkas no-
rises vietās visā Latvijā. Papildu in-

formācija par maisiem ir pieejama 
pie konkrētā novada koordinatora.

Par lielās talkas atkritumu maisu 
savākšanu un izvešanu ir atbildīga 
attiecīgā pašvaldība. Savus piepildī-
tos maisus atstāj TIKAI reģistrētajā 
talkas vietā un par to atrašanās vietu 
informē talkas atbildīgo. Neskaidrī-
bu gadījumā zvani savas pašvaldī-
bas talkas koordinatoram!

Informējam, ka šogad ir plānots 
atjaunot taku uz Voļģu velnakmeni 
un sakopt tā apkārtni. Aicinām ik-
vienu piedalīties sakopšanas talkā. 
Talkotāji var saņemt maisus atkritu-

miem, iepriekš jautājot talkas koor-
dinatorei Cesvaines novadā Ritmai 
Kļaviņai – tālr. 64852359.

Linda Vanaga,
Talkas.lv informācija

jektu vadītājai Lienai Hačatrjanai 
(tālr. 26568654, e-pasts liena.ha-
catrjana@liaa.gov.lv).

Linda Vanaga,
autores foto

Biznesa inkubatora vadītāja Iveta Vabule informē par inkubatora 
aktualitātēm

VUGD atgādina: kūlas dedzināšana apdraud 
cilvēku dzīvību, īpašumu un apkārtējo vidi!

Lai gan pavasaris ir tikai nupat 
sācies, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests (VUGD) šogad 
ir dzēsis jau vairāk nekā 80 kūlas 
ugunsgrēku. VUGD atgādina, ka 
kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā 
var apdraudēt cilvēku īpašumu, ve-
selību un dzīvību, kā arī rada būtis-
ku kaitējumu dabai.

Ministru kabineta 2016. gada 
19. aprīļa noteikumu Nr. 238 
„Ugunsdrošības noteikumi” 6. pun-
ktā ir noteikts, ka ikvienas personas 
pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka 
izcelšanos vai darbības, kas var iz-
raisīt ugunsgrēku.

Lai pavasarī neveidotos kūla 
un lai samazinātu kūlas uguns-
grēku skaitu, iedzīvotājiem un 

pašvaldībām savi īpašumi jau ru-
denī ir jāsakopj – jānopļauj zāle 
un jānovāc atkritumi. Teritorijas 
sakopšana ir jāveic sistemātiski, 
regulāri to attīrot no degtspējī-
giem atkritumiem un teritoriju ap 
ēkām 10 metrus platā joslā attī-
rot no sausās zāles un nenovākto 
kultūraugu atliekām. Sakoptā īpa-
šumā pavasarī neveidosies sausā 
zāle un nebūs iespējama tās deg-
šana.

Situācijās, kad iedzīvotāji pama-
na kūlas ugunsgrēku, nekavējoties 
ir jāzvana VUGD uz tālruni 112 un 
jānosauc precīza adrese vai pēc ie-
spējas precīzāk jāapraksta vieta, kur 
ir izcēlies ugunsgrēks, kā arī jāno-
sauc savs vārds, uzvārds un tālruņa 

numurs un jāatbild uz dispečera jau-
tājumiem.

Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk pa-
ziņot ugunsdzēsējiem glābējiem 
par izcēlušos ugunsgrēku, lai viņi 
varētu savlaicīgi ierasties notiku-
ma vietā, pirms liesmas ir izpla-
tījušās lielā platībā un apdraud 
tuvējās ēkas. Ja iedzīvotājs pats 
vēlas uzsākt kūlas dzēšanu pirms 
ugunsdzēsēju glābēju ierašanās, 
tad sākotnēji ir ieteicams objektī-
vi izvērtēt esošo situāciju un pār-
liecināties, vai dzēšanas darbi ne-
apdraudēs iedzīvotāja veselību un 
dzīvību.

Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem 
VUGD kontrolē, vai tiek ievērotas 
ugunsdrošības noteikumu prasības. 

Ja tiek konstatēts pārkāpums, tiek 
uzsākta administratīvā lietvedība 
saskaņā ar Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksu.

Tāpat kā iepriekšējos gados, 
arī šogad VUGD sadarbojas ar 
Lauku atbalsta dienestu, kuram 
sniedz informāciju par kūlas deg-
šanas vietām. Ja ir degusi kūla, 
zemes īpašniekiem tiek samazi-
nāts Eiropas Savienības platību 
maksājums.

VUGD aicina iedzīvotājus sakopt 
savas teritorijas bez kūlas dedzinā-
šanas un gadījumos, ja ir izcēlies 
kūlas ugunsgrēks, nekavējoties zva-
nīt VUGD uz tālruni 112.

VUGD Prevencijas un 
sabiedrības informēšanas nodaļa

Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām

Pamatojoties uz 2017. gada 
1. janvārī pieņemtajiem grozīju-
miem Dabas resursu nodokļa liku-
mā, ir veiktas sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas tarifa izmaiņas 
Cesvaines novadā.

Atbilstīgi Atkritumu apsaimnie-
košanas likumam maksu par sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu 
veido 3 komponentes: sabiedrisko 
pakalpojumu regulatora apstipri-
nātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonā, 
dabas resursu nodoklis par atkritu-
mu apglabāšanu, kā arī maksa par 
sadzīves atkritumu savākšanu, pār-
vadāšanu, pārkraušanu, uzglabāša-
nu un citas atkritumu apsaimnieko-
šanas izmaksas. Ja pieaug kāda no 
šīm komponentēm, proporcionāli 
pieaug arī kopējās atkritumu ap-
saimniekošanas izmaksas.

2017. gada 1. janvārī stājās spēkā 
grozījumi Dabas resursu nodokļa 
likumā, kur ir paredzēta pakāpe-
niska nodokļa likmes paaugstinā-
šana no 2017. gada 1. janvāra līdz 

2020. gada 1. janvārim. Ar šā gada 
1. janvāri Dabas resursu nodoklis 
palielinājās no 12 EUR uz 25 EUR 
par 1 tonnu sadzīves atkritumu,  bet 
tā kā ir iespēja daļu atkritumu nodot 
pārstrādei, poligons “Kaudzītes” 
dabas resursu nodoklim nolēma 
piemērot koeficientu 0,5..

Pamatojoties uz iepriekšminēta-
jām izmaiņām, Cesvaines novada 
dome 2017. gada 16. marta domes 
sēdē apstiprināja sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksu Cesvaines 
novadā – 13,26 EUR par 1 m3 (bez 
PVN), sākot ar 2017. gada 1. martu.

SIA „Pilsētvides serviss” infor-
mē, ka, sākot ar 2017. gada 1. mar-
tu, atkritumu apsaimniekošanas 
tarifs Cesvaines novadā ir noteikts 
16,04 EUR/m3 (t. sk. PVN 21 %) 
iepriekšējā tarifa 15,95 EUR/m3 
(t. sk. PVN 21 %) vietā. Viena 
mazā konteinera (0,24 m3) maksa ir    
EUR 3,83.

Jautājumu vai neskaidrību gadī-
jumā lūdzam sazināties elektroniski 
cesvaine@pilsetvide.lv vai uz tālru-
ņiem 64495050, 25749599.

Cieņā –
SIA „Pilsētvides serviss”

2017. gada 3. jūnija Cesvaines 
novada domes vēlēšanu deputātu 
kandidātu sarakstus novada vēlē-
šanu komisijai varēs iesniegt no 
14. līdz 24. aprīlim.

CESVAINES BIBLIOTĒKĀ 
PILS IELĀ 6

DATUMS DARBA LAIKS
18., 19., un 
20. aprīlī

10.00–12.00

21. aprīlī 14.00–17.00
24. aprīlī 15.00–18.00

Lūdzam sarakstu iesniedzējus ie-
priekš sazināties ar Cesvaines nova-
da vēlēšanu komisiju par kandidātu 
saraksta iesniegšanas dienu un lai-
ku, kā arī par kandidātu saraksta lie-
tojumprogrammas aizpildīšanu pa 
tālruni 29145694 (sekretāre Agrita 
Korneta), bet 22. aprīlī pa tālruni 
29401559 (priekšsēdētāja Sarmīte 
Lukša).

Bankas konta rekvizīti drošības 
naudas iemaksai (120 euro):

Saņēmējs: 
Cesvaines novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000054727
AS „SEB banka”
Bankas kods UNLALV2X
Konta Nr. 
LV58 UNLA 0055 0000 7520 0
Ar kandidātu sarakstu iesniegša-

nas kārtību var iepazīties https://
www.cvk.lv/pub/public/31428.html.

Kandidātu saraksts un tam pie-
vienojamie dokumenti ir sagatavo-
jami, izmantojot Centrālās vēlēša-
nu komisijas lietojumprogrammu 
„Balsis PV 2017”. Rekvizītus lieto-
jumprogrammas izmantošanai var 
saņemt Cesvaines novada vēlēšanu 
komisijā, iesniedzot pieteikumu 
klātienē vai elektroniski. Elektro-
niski parakstītu iesniegumu var sū-
tīt uz e-pastu agka@inbox.lv.

Iesnieguma forma ir pieejama 
Cesvaines novada mājaslapā.

Sarmīte Lukša,
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kandidātu 
sarakstu 
iesniegšana

Var pieteikt 
vēlēšanu 
iecirkņa 

komisijas locekļu 
kandidātus

No 3. aprīļa līdz 20. aprī-
lim Cesvaines novada domē 
var pieteikt (iesniedzot aiz-
pildītu un parakstītu pietei-
kumu) vēlēšanu iecirkņa 
komisijas locekļu kandi-
dātus Cesvaines novada 
vēlēšanu iecirknim Nr. 953 
(Kraukļu skola) novada do-
mes vēlēšanu organizēšanai 
2017. gada 3. jūnijā.

Informācija: 
https://www.cvk.lv/pub/pub-
lic/31376.html
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Teātra mēnesis pirmskolā „Brīnumzeme”

Atgriežamies pie iepriekš dibinātiem kontaktiem ar māksliniekiem…

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Aktualitātes BJC

Aprīlis iesākās ar mīļām, sirsnī-
gām, pozitīvām emocijām bagātām 
un muzikāli pavasarīgām izrādēm, 
kuras tradicionāli notiek teātra die-
nās Cesvaines pirmskolā „Brīnum-
zeme”.

Šā mācību gada galvenā uzdevu-

ma „Matemātisko prasmju apguve 
aktīvā, radošā darbībā un to lieto-
šana pasaules izzināšanā” ietvaros 
katras grupas kolektīvs izvēlējās 
pasakas, kurās tika izmantoti mate-
mātiskie jēdzieni.

Grupa „Bizmārīte” rādīja izrādi 

Paldies visiem bērniem, kas pa-
šās februāra beigās atrada laiku un 
iespēju piedalīties radošajā darbnī-
cā „Veidojam savādāku”, kurā strā-
dājām ar „Fimo” veidošanas masu, 
un radīja košus un krāsainus dar-
biņus! Puiši gatavoja atslēgu pie-
kariņus, meitenes – smalkākas un 
detalizētākas lietiņas: auskarus un 
ķēdītes piekariņus. Katrs darbnīcas 
dalībnieks tika pie oriģināla pašiz-
pausmes elementa. Ir jāpiebilst, ka 
iespēja pašiem radīt ko unikālu un 
noderīgu guva lielu atsaucību.

Marta sākumā bērnu un jauniešu 
centru (BJC) apmeklējošie bērni un 

Atgriežamies pie jau iepriekš 
baudītiem Francijas institūta Lat-
vijā piedāvātajiem kultūras notiku-
miem. Šoreiz vijoles programmas 
audzēkņiem un skolotājai bija iespē-
jas noklausīties vijolnieces Olīvijas 
Steindleres un pianista Ugo Majo 
koncertu un piedalīties O. Steindle-
res meistarklasēs.

O. Steindlere ir vijoļspēles brī-
numbērns, viņa dzimusi mūziķu 
un komponistu ģimenē, pirmo reizi 
sevi pierāda uz skatuves 5 gadu ve-
cumā. Būtu lieki vārdos skaidrot, 
ko no šādas personības varētu mācī-
ties, sastopot to personīgi un baudot 
tās muzicēšanu. Šādu iespēju mūsu 
skolotāja Velga Sokirka un audzēk-
ne Madara Adamkoviča izbaudīja. 
Interesanti, ka nu Madara ir iztei-
kusi vēlēšanos atsaukties uz Alfrēda 
Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas 
uzaicinājumu apmeklēt jauno skolu, 
piedalīties koncertā un meistarklasēs 

pie vijolnieces Ilzes Gagaines. Šis 
pasākums īpaši domāts nākamajiem 
vidusskolas audzēkņiem un viņu ve-
cākiem. Meitene aizdomājusies par 
iespēju turpināt mūzikas izglītību.

Cesvainieši domes ēkā būs ievē-
rojuši afišu, kura vēstīja, ka 12. ap-
rīlī Madonas kultūras namā muzi-
cēs mākslinieki no Viļņas (Lietuva) 
Marija Mirovskaja (klavieres) un 

Antons Abanovičs (flauta). Šo māk-
slinieku programmu „Galvenokārt 
opera” mums bija iespēja noklausī-
ties Cesvaines pilī jau pagājušā gada 
nogalē. Marijai un Antonam pils un 
tās atmosfēra tik ļoti iepatikās, ka šā 
gada martā māksliniece ieradās pilī 
ar savas klavierspēles studijas „Ma-
riars” 5–7 gadus vecajiem audzēk-
ņiem un viņu vecākiem, lai muzicē-
tu kopā ar mūsu skolas audzēkņiem. 
Mūsējiem bija liels pārsteigums par 
to, cik sarežģītu un garu programmu 
spēlē piecgadīgi bērni, toties ma-
zajiem viesiem bija iespēja iepazīt 
klarneti, saksofonu un vijoli, kuru 
skanējumu koncertā viņi līdz šim 
nebija dzirdējuši. Visspilgtāko kon-
certa priekšnesumu sniedza Marijas 
meita Jeļena, kura mācās mežraga 
spēli Viļņas B. Dvarionas Mūzikas 
vidusskolā pie skolotāja eksper-
ta V. Vitarta. Meitene spēlēja savu 
konkursa programmu, ar kuru pēc 

pēc Brāļu Grimmu pasakas „Vilks 
un septiņi kazlēni” motīviem, kur 
savu lielo aktiermeistarību de-
monstrēja galvenais varonis vilks 
(Gustavs Koroļčuks), kazu mam-
ma (Elizabete Kazlovska) un mazie 
kazlēni.

Grupas „Skudriņa” bērni kopā ar 
ežuļiem Pēci (Jānis Markevics) un 
Jēci (Eduards Karlsons) iepazina 
pasauli pēc Ilzes Lipskas pasakas 
„Kā ežulis Pēcis ar pasauli iepazi-
nās” motīviem. Ikvienam aktierim 
atcerēties sava uznāciena vietu pa-
līdzēja teicējs (Signija Jermacāne).

Par jautrību izrādē pēc Ulda Kras-
ta stāsta „Kā Lieldienu Garausis 
olas dēja” dramatizējuma rūpējās 
grupa „Taurenītis”, kā arī galve-
nie aktieri – Garausis (Jānis Kurp-
nieks) un vista Ciba (Daniela Estere 
Smoroģina). Izrāde rosināja domāt 
par pavasara saulgriežu svētkiem – 
Lieldienām.

Iestādē tika izlikta bērnu un vecā-
ku radošo darbu izstāde „Matemāti-

ka stāstos un pasakās” pēc pasaku 
un stāstu motīviem.

Paldies maziem un lieliem aktie-
riem, grupu skolotājām, mūzikas 
skolotājai par muzikālo noformēju-
mu un bērnu vecākiem par atsaucī-
bu!

Tekla Ozoliņa, Oļa Priedīte,
skolotājas,

foto no pirmskolas arhīvaIzrādē „Vilks un septiņi kazlēni”

Izrādē „Kā Lieldienu Garausis 
olas dēja”

Draudzības koncerta dalībnieki

jaunieši nolēma, ka māmiņām svēt-
ku nevar būt par daudz, tāpēc dažas 
dienas pirms 8. marta tika darinātas 
dāvanas. Šoreiz čaklāko bērnu mā-
miņas un vecmāmiņas tika pie pu-
ķupodiņa ar telpaugu, ko bērni paši 
stādīja un iesaiņoja ar lielu rūpību 
un mīlestību.

Kamēr laikapstākļi nelutināja, 
marta otrajā nedēļā izmēģinājām fo-
togrāfiju pārnešanu uz koka. Lai gan 
darbiņš bija laikietilpīgs, ne vienā die-
nā izdarāms, apņēmīgākos tas neno-
biedēja – un tapa skaisti un neparasti 
koka fotorāmīši ar jaukām bildēm.

Martā mūsu centrā viesojās Kusas 

jaunieši, kas iepazinās ar Cesvaines 
novada BJC darbības virzieniem, ik-
dienas nodarbēm. Diskusijā apzinā-
jām viņu pašu ikdienas ritmu, dalī-
bu dažādos sava centra pasākumos, 
analizējām kopīgo un atšķirīgo cen-
tru darbībā, apspriedām iespējamos 
sadarbības virzienus. Jauniešiem 
bija sagatavota arī radošā nodarbe, 
kurā, aktīvi darbojoties, viņi veidoja 
savu mērķu un sapņu plakātu, kā arī 
daži komandu uzdevumi.

Skolēnu brīvdienu nedēļā bēr-
ni tika aicināti pārbaudīt veiklību 

un veiksmi galda spēļu „UNO” un 
„Ligretto” turnīrā, apzināties savu 
vārdu krājuma plašumu un stratēģa 
spējas „Scrabble” turnīrā, piedalīties 
radošajās darbnīcās „Mazliet pava-
sara noskaņu BJC”, kurās gan stādī-
jām, gan veidojām pavasarīgas de-
korācijas, lai telpās ienestu nedaudz 
pavasara. Nemainot tradīcijas, ce-
turtdien darbojāmies virtuvē, gata-
vojām smūtijus un cepām piciņas.

Nedēļas nogalē, atsaucoties uz 
Lubānas jaunieša centra ielūgumu, 
Cesvaines jauniešu grupa 10 cilvēku 

Katrai skolai sava 
dienasgrāmata

Cesvaines novada pašvaldības 
skolas ir uzrunātas Liepājas Univer-
sitātes Zinātnes un inovāciju parka 
(LiepU ZIP) projektā „Dienasgrā-
mata 2017”, kura mērķis ir izgata-
vot katrai skolai individuāla dizaina 
un satura skolēnu dienasgrāmatas 
ar samazinātām izmaksām. Projek-
ta laikā katrai skolai, studentiem 
darbojoties kopā ar skolēniem, ir 
iespēja izveidot individuāla dizaina 
dienasgrāmatu.

Cesvaines novada pašvaldības 
skola (Cesvaines vidusskola) ir pie-
kritusi piedalīties projektā un aktīvi 
izstrādā savas skolas dienasgrāma-
tas vāka dizainu.

Projekts norisinās jau trešo gadu, 
un atbalsts gan no skolām, gan uz-
ņēmumiem pieaug, veicinot sko-
lēnu radošo domāšanu un iespēju 
pašiem veidot savas skolas tēlu. Uz-
ņēmumiem, kas atbalsta šo projektu 
savā novadā un Latvijā, tiek nodro-
šinātas plašas publikāciju iespējas.

Liāna Mihailova,
dienasgrāmatu projektu vadītāja

sastāvā piedalījās jauniešu  mākslas, 
mūzikas un sadraudzības vakarā 
„Zelta popkorns 2017”. Paldies Lu-
bānas jauniešiem gan par spraiga-
jām iepazīšanās aktivitātēm, gan in-
teresanto koncertprogrammu, kuras 
ietvaros varējām baudīt ne tikai mū-
ziku, bet guvām ieskatu teātra sporta 
studijas „Pilnpiens” izrādēs, par po-
zitīvajām emocijām un iedvesmojo-
šo gaisotni pasākuma laikā!

Paldies arī Cesvaines vidusskolas 
3.b klases audzēkņiem un skolotājai 
Inesei par jauko 3. aprīļa pēcpus-
dienu, kad bērni darbojās gan veik-
lības pārbaudījumos, gan dažādos 
komandas uzdevumos, pārbaudīja 
savas komunikācijas prasmes, nolie-
kot viedierīces un mēģinot sajust ar 
muguru, uzzīmēt ar pirkstiem – sa-
klausīt un sajust. Prieks, ka bērni, iz-
pildot uzdevumus, guva ieskatu tajā, 
cik katrs esam dažādi un cik dažādi 
spējam uztvert lietas.

Saulainus un siltus svētkus vēlot –

Inga Bekasova,
BJC vadītāja,

foto no BJC arhīva

dažām dienām vajadzēja piedalīties 
Lietuvas jauno mākslinieku konkur-
sā. Mūsu auditorijai bija laba iespēja 
iemācīties, ka pēc izcila atskaņoju-
ma publika mēdz uzgavilēt izpildī-
tājam ar bravo saucieniem. Tas ie-
priecināja jauno mākslinieci. Pēc 
dažām dienām saņēmām ziņu no 
Viļņas – Jeļenai 1. vieta! Ar piebildi, 
ka tas Cesvaines iespaidā. Tā mēs 
neviļus piedalāmies lielajos mūzi-
kas notikumos. Kad pasniedzām 
suvenīrus un izteicām pateicību 
mazajiem mūziķiem, bravo saucieni 
jau atskanēja avansā kā motivācija 
nākotnē tiekties pēc tiem, jo tie skan 
ļoti pacilājoši. Pasākums bija ļoti 
draudzīgs un abpusēji aizkustinošs. 
Saņēmām uzaicinājumu doties uz 
Viļņu ar koncertu tuvākajā laikā.

Inta Stiene,
Cesvaines Mūzikas un mākslas 

skolas direktore,
foto no skolas arhīva

Iepazīšanās aktivitātes LubānāKulinārijas pēcpusdienas smūtiji
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Sākumskolas 
aktivitātes martā

Pieminot 1949. gada 25. marta deportāciju un 
komunistiskā genocīda upurus…

Atbalstīts projekts „Tautastērpi Cesvaines kultūras 
nama amatierkolektīviem”

Marts sākumskolas skolēniem bija 
konkursu un olimpiāžu mēnesis. Sko-
lēni gatavojās skatuves runas konkur-
sam ,,Zvirbulis” – mācījās izteiksmī-
gi runāt kāda autora prozu un dzejoli. 
Uzstāties publikas priekšā nav viegli, 
ir jāprot ieinteresēt klausītājus un jā-
pārvar uztraukums. Konkursā Cesvai-
nes novadā piedalījās 16 1.–4. klases 
skolēni. Tiem, kas visu gadu apmek-
lēja skatuves runas pulciņa nodarbī-
bas, bija panākumi. Ir patīkami vērot 
bērna izaugsmi ar katru nodarbību. 
Īpaši tas ir vērojams mazajiem pirm-
klasniekiem: cik droši viņi ir kļuvuši 
šo mēnešu laikā! Runas prasme ir vie-
na no svarīgākajām prasmēm dzīvē.

22. martā Madonā notika zonas 
konkurss ,,Zvirbulis”, piedalījās sko-
lēni no Madonas, Lubānas, Varakļā-
nu, Ogres, Lielvārdes, Gulbenes no-
vadiem. Cesvaines vidusskolu godam 
pārstāvēja 1. klases skolnieks Gusts 
Mednis, 2. klases skolniece Laura 
Karīna Grosa un 3. klases skolnie-
ce Renāte Gaponova. Visi saņēma 
2. pakāpes diplomus, kas ir atzīstams 
panākums. Pēc konkursa skolēni de-
vās ekskursijā uz Madonas karameļu 
darbnīcu, kur katrs dalībnieks izga-
tavoja trīs konfektes. Skolēni mājup 
devās gandarīti par sasniegto un jauki 
pavadīto dienu.

1. un 2. klases skolēni centās pa-
rādīt, cik glīti prot rakstīt. No katras 
klases viens skolēns ar savu darbu 
piedalījās starpnovadu konkursā 
,,Glītākais rokraksts” Madonā. 1. kla-
sē glītākā rokraksta īpašnieks bija 
Rauls Matrozis, kas konkursā iegu-
va 3. vietu. 2. klasē visglītāk raksta 
Madara Vimba.

31. martā 4. klases skolēni starp-
novadu olimpiādē Madonā parādīja 
savas prasmes, zināšanas un erudī-
ciju latviešu valodā un matemātikā. 
Cesvaines vidusskolu matemātikas 
olimpiādē pārstāvēja Ritvars Ļepeš-
kins, latviešu valodā – Mārtiņš Mar-
kuss Ozoliņš. Skolēni parādīja labas 
zināšanas. Galvenais – neapstāties pie 
sasniegtā, ar neatlaidību tiekties uz 
priekšu. Tikai ar rūpīgu ikdienas dar-
bu varam gūt panākumus. Lai veicas 
turpmāk!

Ginta Libeka,
direktora vietniece sākumskolā

Latvijā 25. marts ir sēru diena un 
latviešu tautas vēsturē ir ierakstīta 
melnā krāsā. Diena, kura ir nozī-
mīga visai Latvijai, īpaši tiem cil-
vēkiem, kuri ir vēstures liecinieki.

Šajā dienā pirms 68 gadiem no-
tika visplašākā Latvijas iedzīvotāju 
izsūtīšana uz Sibīriju un citiem at-
tāliem Padomju Savienības reģio-
niem. Pa sliežu ceļiem lopu vago-
nos tika deportēti aptuveni 44 000 
cilvēku – ģimenes ar bērniem un 
sirmgalvjiem. Simtiem cilvēku jau 

ceļā nomira no aukstuma, slimībām 
un bada…

Bet arī tur, Sibīrijā, neklājās vieg-
li – cilvēki lasīja pērnās vārpas, lai 
rokas dzirnavās varētu samalt mil-
tus un uzcept plāceni, kurš kaut 
cik līdzinātos maizītei… Lielākā 
bagātība bija rudenī nenolasītie 
kartupeļi, kurus cepa oglēs… Liels 
gardums bija jaunie priežu pumpuri 
un sveķi… Bet daudzi neizturēja – 
badu, slimības un ilgas pēc Dzim-
tenes…

Kas tie tādi, kas dziedāja
Bez saulītes vakarā?
Tie bij’ latvju dēli, meitas
Tālu, tālu svešumā…
Mūsu skolas 5. klases skolēni 

bija sagatavojuši šo piemiņas līniju, 
kurā centās atainot deportācijās ie-
saistīto cilvēku dzīvesstāstus, likte-
ņus un viņu ciešanas, tāpēc mēs ce-
ram, ka katram, kurš piedalījās šajā 
līnijā, radās daudz ciešāka saikne 
un izpratne par šiem notikumiem.

Šis pasākums mums atgādināja 
to, kas pārdzīvots pagātnē, un ak-

centēja to, ka ir jādara viss, lai ne-
kas tāds nekad vairs neatkārtotos.

Paklusēsim šodien
Un pacelsim galvas augšup –
paskatīsimies viens otram acīs
un būsim lepni,
stipri un pārliecināti
par savu zemi,
savu Latviju –
SAVU MĪĻO LATVIJU.

Iveta Zemīte,
Cesvaines internātpamatskolas

direktores vietniece 
ārpusklases jomā

Piemiņas līnija, pieminot deportācijas Piemiņas pasākuma dalībnieki

Skolēni aicināti 
piedalīties vizuālās 
mākslas konkursā 
„Meistara pēdās”
Novadnieks latviešu glezniecības 

vecmeistars Arijs Skride (1906–1987) 
ir dzimis tagadējā Dzelzavas pagasta 
Boķu mājās. Mākslinieks ir impresio-
nistiskās ainavas pamatlicējs Latvijas 
glezniecībā. Konkursa mērķis ir veici-
nāt skolēnu interesi par latviešu vec-
meistaru darbiem, iepazīt Madonas 
novada pazīstamākos māksliniekus, 
rosināt Madonas novada skolēnus ap-
meklēt Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzeja izstāžu zāli.

Par konkursa dalībnieku var kļūt 
ikviens Madonas, Lubānas un Ces-
vaines novada izglītības iestāžu 1.–
12. klases audzēknis, kurš konkursa 
darbu iesniegs atbilstīgi norādītajām 
prasībām, tādējādi apliecinot piekri-
šanu konkursa nolikumam.

Pilns konkursa nolikums ir pie-
ejams Cesvaines novada mājaslapā.

Andris Skride,
nodibinājuma „Skrides fonds” 

valdes priekšsēdētājs

Joku diena
6. aprīlī Cesvaines pirmskolā 

„Brīnumzeme” par godu joku die-
nai ciemos bija ieradušies Brālītis 
(skolotāja Oļa) un Karlsons (sko-
lotāja Tekla). Brālītis, kurš bija no-
drošinājies ar torti un svecītēm, svi-
nēja savu 5. dzimšanas dienu. Viņa 
lidojošajam ciemiņam Karlsonam 
pievienojās arī „Brīnumzemes” 
bērni, kuri zina – ejot ciemos, ir ne-
pieciešams uzposties. Sagatavojuši 
gan priekšnesumus jubilāram, gan 
krāšņas galvas rotas, bērni pieda-
lījās Brālīša nozīmīgajās svinībās. 
Skolotāja Irēna parūpējās, lai Brālī-
ša jubilejā netrūktu mūzikas.

Svētku nobeigumā katra grupiņa 
tika pie „tortes” gabala un pateicī- Joku diena „Brīnumzemē”

bas par fantastiskajām un krāsaina-
jām cepurēm.

„Sienāzīšu” cepures tika atzī-
tas par visinteresantākajām, „Bi-
tīšu” – par visskaistākajām, „Biz-
mārīšu” – par vismodernākajām, 
„Skudriņu” – par visstilīgākajām 
un „Taurenīšu” – par viselegantā-
kajām.

Liels paldies vecākiem par inte-
resantajām un radošajām cepurēm, 
par mirkli kopā ar bērniem, gatavo-
jot cepures, par bērna mirdzošajām 
acīm un lepnumu – mēs kopā ar 
mammu un tēti…!

Tekla Ozoliņa, Oļa Priedīte,
skolotājas,

foto no pirmskolas arhīva

Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas lauku attīs-
tības programmas 2014.–2020. ga-
dam apakšpasākuma „Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģi-
ju”, „Cilvēks, vieta, darbs Madonas 
reģionā 2015.–2020.” ietvaros ir 
atbalstīts projekts „Tautastērpi Ces-
vaines kultūras nama amatierkolek-
tīviem” (projekta Nr. 16-05-AL23-
A019.2205-000003). Projekta 
kopējās izmaksas – 19 998,44 EUR. 
Projekta publiskais finansējums – 
13 998,90 EUR.

Projekta mērķis – uzlabot un vei-
cināt amatierkolektīvu darbību Ces-
vaines novadā, nodrošinot to skatu-
visko un estētisko kvalitāti atbilstīgi 

novada kultūrvēsturiskā mantojuma 
tradīcijām.

Ar šo projektu trijiem Cesvaines 
novada amatiermākslas kolektīviem 
tiks iegādāti tautastērpi un kolektīvi 
būs sagatavoti XXVI Vispārējiem 
latviešu dziesmu un XVI deju svēt-
kiem 2018. gadā. Iegādātie tautas-
tērpi būs Cesvaines kultūras nama 
pamatlīdzekļi. Šā projekta ietvaros 
esam paredzējuši iegādāties tau-
tastērpus Cesvaines kultūras nama 
tautas deju ansamblim „Cesvaine”, 
Cesvaines kultūras nama folkloras 
kopai „Krauklēnieši”, Cesvaines 
kultūras nama jauktajam korim 
„Cesvaine”. Tautastērpu komplek-
ti tiks veidoti, balstoties uz LNKC 
tautastērpu nozares padomes tautas 

tērpu konsultantes Anetes Karlso-
nes un Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzeja materiāliem, 
izmantojot jau esošos tērpus un tos 
papildinot ar projektā iegādātajiem 
tērpiem. Projekta ietvaros šūtos 
izstrādājumus ar izšuvumiem no-
drošinās individuālā darba veicēja 
Imelda Podiņa, brunčus ar indivi-
duālajiem rakstiem folkloras kopai 
„Krauklēnieši” audīs individuālā 
darba veicēja Inese Mailīte, vīru 
tautastērpu komplektu folkloras 
kopai „Krauklēnieši”, saktas tau-
tas deju ansamblim „Cesvaine” 
un jauktajam korim „Cesvaine”, 
meitu tautastērpu komplektu tau-
tas deju ansamblim „Cesvaine”, 
sievu tautastērpu komplektu jauk-
tajam korim „Cesvaine” un sievu 
tautastērpu komplektu folkloras 
kopai „Krauklēnieši” nodrošinās 
uzņēmums SIA „Muduri”, puišu 

tautastērpu komplektu tautas deju 
ansamblim „Cesvaine”, vīru tautas-
tērpu komplektu jauktajam korim 
„Cesvaine”, vainagcepures jaukta-
jam korim „Cesvaine” un folkloras 
kopai „Krauklēnieši” – uzņēmums 
SIA „Musturi”, zābakus tautas deju 
ansamblim „Cesvaine” izgatavos 
uzņēmums „Kristāla kurpīte”, Vi-
dzemes ziedainās jostas tautas deju 
ansamblim „Cesvaine” un folkloras 
kopai „Krauklēnieši” darinās indi-
viduālā darba veicēja Līga Kuba.

Projektu ir paredzēts realizēt līdz 
2018. gada 25. janvārim, bet ļoti ce-
ram, ka savus skatītājus ar jaunajiem 
tautastērpiem varēsim priecēt jau 
valsts svētku pasākumā novembrī.

Projektu atbalsta Zemkopības mi-
nistrija un Lauku atbalsta dienests.

Kristīne Aumele,
Cesvaines kultūras nama vadītāja
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4. maijā svinēsim Baltā galdauta svētkus!

Pieminot 1949. gada 25. martā izsūtītos

Norisinājusies Cesvaines novada kausa izcīņa volejbolā sievietēm

Lepojamies ar „Cesvaines Ziņu” redaktora palīdzi Sanitu Dāboliņu!

Šogad aprit 68 gadi kopš 
1949. gada 25. martā padomju režī-
ma veiktās Latvijas iedzīvotāju de-
portācijas, kad uz Sibīriju tika izsū-
tīti tūkstošiem baltiešu, no Latvijas 
teritorijas tika izvesti vairāk nekā 

Baltā galdauta svētki ir veids, 
kā svinēt Latvijas otro dzimšanas 
dienu – mūsu PAR dienu, piemi-
not 1990. gada 4. maiju, kad Latvi-
jas PSR Augstākā padome pieņēma 
deklarāciju par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu – lēmumu, 
kas atjaunoja Latvijas suverenitāti. 
Tā bija diena, kad izvēlējāmies brī-
vību, pateicām PAR grāmatām, kas 
drīkst būt mūsu grāmatplauktos, 
PAR mūsu draugiem no visas pa-
saules, PAR brīvai informācijai, uz-
ņēmīgumam un patiesai līdzdalībai.

Latvijas valsts simtgades svinību 
atklāšana notiks 2017. gada 4. mai-

jā, kad Latvijas pierobežā satiksies 
cilvēku roku un gara spēks akcijā 
„Apskauj Latviju”, gar Latvijas ro-
bežu stādot simtgades ozolus, Lat-
vijā un pasaulē tiks svinēti Baltā 
galdauta svētki. Šajā laikā atzīmē-
jam arī 100 gadus kopš vēsturiskā 
Latgales lēmuma apvienoties ar 
Kurzemi un Vidzemi ceļā uz neat-
karīgu valsti. Šis notikums kļuva 
par pagrieziena punktu Latvijas ne-
atkarības iegūšanā.

Aicinām jūs savā kopienā, ģi-
menē, pagalmā, draugu lokā vai 
darbavietā 4. maijā svinēt Baltā 
galdauta svētkus. Uzklāsim bal-

tus galdautus un svinēsim mūsu 
brīvību!

Baltā galdauta svētku norisi ai-
cinām veidot jūs pašus, vienlaikus 
akcentējot šādus aspektus:

● kopīga galda klāšana un svinē-
šana par godu Latvijai;

● baltais galdauts kā pašapziņas 
un lepnuma simbols;

● kopā būšana un sarunas, sa-
dziedāšanās, sadancošanās, filmu 
skatīšanās, dzejas vai prozas lasī-
jumi, izceļot savas apkaimes no-
zīmīgākos notikumus un godinot 
personības;

● senu tradīciju, nemateriālā, arī 

kulinārā, man-
tojuma apzinā-
šana un godā 
celšana.

Lasiet pla-
šāk Latvijas valsts simtgades digi-
tālajā platformā lv100.lv.

Lietojiet tēmturi, vēstot par svēt-
kiem sociālajos tīklos: #LV100, 
#BaltaGaldautaSvetki, #mans-
4maijs.

Informācija:
Kultūras ministrijas Latvijas 

valsts simtgades birojs
baltagaldautasvetki@km.gov.lv, 

+371 67330320

42 tūkstoši latviešu. Represiju mēr-
ķis bija likvidēt lielākās lauku saim-
niecības, tādā veidā gan samazināt 
atbalstu nacionālajiem partizāniem, 
gan – galvenais – radīt bailes plašos 
sabiedrības slāņos, tā nodrošinot 

paklausību arī tajos laikos aktuāla-
jai kolhozu sistēmas ieviešanai, bet 
ne tikai. Par pretvalstisku elementu 
varēja kļūt ne tikai lauku māju ar 
iekoptām zemēm saimnieks, kurš 
tika lamāts par kulaku, bet arī tas, 
kurš vienkārši atļāvās nepiekrist 
vietējam vadītājam. 1949. gadā tika 
izsūtīti 2,28 % no visiem Latvijas 
iedzīvotājiem jeb 50. daļa cilvēku, 
un tas skaidri apliecina, ka šo traģē-
diju ir pārdzīvojusi gandrīz ikviena 
Latvijā vēsturiski dzīvojoša dzimta.

No tagadējā Cesvaines novada 
tika izvesti 428 cilvēki vecumā 
no 3 mēnešiem līdz 87 gadiem, 
tai skaitā 130 bērni, pusaudži un 
jaunieši. Ceļā un izsūtījumā mira 
65 cilvēki, bet vairāki bērni tur 
piedzima. Pieminot komunistiskā 
genocīda upurus, dienas garumā 
daudzviet Latvijā noritēja atceres 
pasākumi, arī Cesvainē. Priekš-

pusdienā Cesvaines evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā notika piemiņas 
brīdis, kurā ar lūgšanām un domām 
tika pieminēti izsūtītie un mirušie 
cilvēki, sekoja ziedu nolikšana pie 
pieminekļa baznīcas dārzā.

Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena ir latviešu tautas 
sēru diena. Lai gan notikumi nori-
sinājās jau gandrīz pirms septiņiem 
gadu desmitiem, daudzu cilvēku 
atmiņās tie vēl arvien ir dzīvi un 
neaizmirstami. Ikvienā dzimtā ir 
kāds atmiņu stāsts par veiksmī-
gu izglābšanos vai diemžēl ilgiem 
bada gadiem izsūtījumā. Šī ir viena 
no skumjākajām Latvijas vēstures 
lappusēm, tādēļ ik gadu 25. martā 
godinām izsūtīto cilvēku piemiņu.

Linda Vanaga,
grāmatas „Cesvainieši” mate-
riāli, LSM un IR.lv informācija Piemiņas brīdis

E-prasmju seminārs 
Cesvaines bibliotēkā

Parakstīts līgums par 
sporta zāles 
būvniecību

E-prasmju nedēļas ietvaros 
Cesvaines bibliotēkā ceturtdien, 
30. martā, valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas cen-
tra (VPVKAC) speciāliste Gunita 
Alksne iepazīstināja ar iespējām, 
ko sniedz portāls latvija.lv, kā arī 
praktiski parādīja, kā ir aizpildāma 
Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ie-
sniedzamā nodokļu deklarācija.

Semināra laikā G. Alksne infor-
mēja, kādas iespējas piedāvā por-
tāls, parādīja, kā aizpildīt nodokļu 
deklarāciju, pievienot tai čekus. Uz-
manība tika pievērsta arī dažādiem 
nozīmīgiem aspektiem: ir iespējams 
iesniegt deklarāciju arī par iepriek-
šējiem gadiem, drīkst pievienot če-
kus arī par tuvākajiem radiniekiem.

G. Alksne atgādināja, ka            VPV-
KAC nodrošina arī dažādu citu pa-
kalpojumu pieteikšanu klātienē – 
iespēja klātienē pieteikt VID, Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras 
(VSAA) un Lauksaimniecības datu 
centra (LDC) pakalpojumus, kā arī 
saņemt savas pašvaldības pakalpoju-
mus; konsultācijas par e-pakalpo-
jumiem – konsultācijas par deviņu 
valsts iestāžu e-pakalpojumiem un 
praktisku palīdzību darbā ar datoru, 
internetu un eID kartes lasītāju; in-
formāciju un konsultācijas – infor-
mācija par tuvākajām valsts iestāžu 
reģionālajām struktūrvienībām, to 
darba laiku un pieteikšanās kārtību.

Linda Vanaga,
autores foto

23. martā Tieslietu ministrijā ar 
svinīgu laureātu apbalvošanu no-
slēdzās Valsts valodas centra rīkotā 
akcija „Latviešu valodas kvalitāte 
periodiskajā presē”.

Tieslietu ministrs Dzintars Ras-
načs, Valsts valodas centra direktora 
vietniece Ingrīda Bērziņa un Termi-
noloģijas un tiesību aktu tulkošanas 
departamenta vadītājs Kārlis Bite-
nieks ar apsveikuma uzrunām un 
atzinības rakstiem sveica kvalitatī-
vākos preses izdevumus.

Priecājamies, ka arī laikraksta 
„Cesvaines Ziņas” darbiniece Sa-
nita Dāboliņa, pārstāvot žurnālu 
„Kapitāls”, ir laureātu sarakstā! 
Lepojamies, ka ikviens raksts, kas 

tiek publicēts mūsu avīzē, ir augst-
vērtīgs un kvalitatīvs, jo Sanita tos 
visus rūpīgi pārskata.

Šāgada akcijas noslēgums at-
spoguļo un izceļ to bagātību, kas 
ir mūsu latviešu valodā, un godina 
tos, kuri to uztur dzīvu. Tās mērķis 
ir bagātāka, krāšņāka un daudzvei-
dīgāka latviešu valodas lietošana 
periodiskajā presē.

Vēlam veiksmi un nerimstošu 
darba sparu Sanitai arī turpmāk, re-
diģējot „Cesvaines Ziņas” un citus 
izdevumus!

Linda Vanaga,
Tieslietu ministrijas informācija,

foto no Tieslietu ministrijas 
arhīva Sanita Dāboliņa saņem apbalvojumu žurnālam „Kapitāls”

Otro gadu Cesvaines kultūras 
nams organizēja volejbola kausa 
izcīņu un uz Cesvaines sporta hal-
li ciemos aicināja volejbolistes no 
Kusas, Barkavas, Dzelzavas un 
Cesvaines. Lai gan spēlēs tika gū-
tas vairākas sāpīgas traumas, spēles 
bija interesantas gan dalībniecēm, 
gan skatītājiem.

Arī šogad nemainīgi nepārspēta 
līdere palika Dzelzavas komanda, 
kurā spēlēja Andra Kalniņa, Luīze 
Klusa, Zane Agarelova, Marta 
Svārpstone, Paula Kļaviņa un Ane-
te Trušele. 2. vieta – Kusas koman-
dai „Rigerte”, spēlētājas – Kristīne 
Buiķe, Dagnija Rukmane, Benita 
Romule, Valērija Pleskača, Ingu-

na Gulbe, Kristīne 
Krūgaļauža-Liel-
bārde. Un godpilnā 
3. vieta – viesu ko-
mandai no Barka-
vas – Iritai Strodei, 
Annai Morozai, 
Ingai Dzelmei, Di-
ānai Točai, Anitai 
Skrjabei un Dagni-
jai Kudurei.

Paldies skolo-
tājam Zigmāram 
Gulbim par darbu 
sacensību laikā!

Ilvija 
Trupavniece,

autores foto

2017. gada 23. martā Cesvaines 
novada pašvaldībā tika parakstīts 
līgums par sporta zāles Cesvainē, 
Madonas ielā 1, būvprojekta izstrā-
di, būvniecību un autoruzraudzību.

2016. gada novembrī tika izslu-
dināts publiskais iepirkums par 
Cesvaines vidusskolas sporta zāles 
būvprojekta izstrādi, būvniecību 
un autoruzraudzību, kurā atbilstī-
gi publiskā iepirkuma rezultātiem 
par labāko pretendentu tika atzīts 
SIA „RRKP būve”. Uzņēmums ir 
apņēmies izstrādāt un iesniegt pasū-
tītājam saskaņotu būvprojekta doku-
mentāciju ar atzīmi būvatļaujā par 
projektēšanas nosacījumu izpildi 
un objektu uzbūvēt līdz 2017. gada 
29. septembrim par kopējo summu 
571 926,57 eiro bez PVN. Projektā 
ir paredzēts izstrādāt būvprojektu, 
uzbūvēt jaunu sporta halli, kas sa-
vienota ar skolas ēku, kā arī veikt 
autoruzraudzību. Projekta īstenoša-
nai Valsts kase ir akceptējusi finan-
sējuma aizdevumu un finansējums 
ir paredzēts arī pašvaldības budžetā.

Sporta zāle Cesvainē ir nepie-
ciešama, lai uzlabotu Cesvaines 
novada sporta jomas organizāciju, 
paplašinātu materiālo bāzi un pa-
lielinātu sporta attīstību novadā. 
Pašreizējā sporta halle ir morāli un 
fiziski novecojusi, tā atrodas tālu no 
vidusskolas, apgrūtinot mācību dar-
ba organizāciju.

Linda VanagaVolejbola kausa izcīņas dalībnieki
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Miruši

Afiša

Nākamais „Cesvaines Ziņu” 
numurs iznāks 

2017. gada 18. maijā

Konsultācijas Cesvainē par platību maksājumiem

Bezdarbnieka pabalsta saņemšanai 
nepieciešams ilgāks iemaksu periods

Burziņš Cesvainē 
2017

Vecums trakumam nebūs par 
  šķērsli,
vecums jau arī aiz kalniem vēl vīd,
Tagad tev labākie gadi tik sākas,
acīs nemiera dzirksteles spīd.
Par taviem gadiem pacelsim
   kausu,
novēlot laimi, izdzersim sausu,
lai visu, ko vēlies, spētu tu gūt
un vienmēr ar mīļiem cilvēkiem 
  būt!
         Lauma Daugiša

Sirsnīgi sveicam visus aprīlī 
dzimušos un īpaši

80 gados – 
RITU SOKOLOVU,

95 gados – 
ZELMU KAŽOKU!

Cesvaines novada dome

15. aprīlī plkst. 11.00
Cesvaines sporta hallē

5 BUMBU TURNĪRS: tautas bumba, 
basketbola elementi, futbola elementi, 

volejbols, sporta viktorīna
Komandā – četri cilvēki (2 dāmas, 2 vīri). 

Pieteikšanās – līdz 13.04., rakstot uz 
e-pastu trupavniece2@inbox.lv

***
15. aprīlī plkst. 19.00

Cesvaines kultūras namā
Dzidras Smiltēnas dokumentālā filma 

„No ligzdas izmestie”
Ieeja – 1 EUR

 (ieņēmumi no demonstrēšanas tiek 
novirzīti bērnu grāmatu iegādei Latvijas 

bērnunamu un krīzes centru bērniem)
***

16. aprīlī plkst. 12.00
Cesvaines kultūras namā

Lieldienu pasākums
Lieldienas ieskandinās bērnu vokālais 

ansamblis „Domiņa”, tautas deju 
kolektīvs „Sprīdītis”, jauktais koris 

„Cesvaine”
Radošajā darbnīcā gatavosim pavasara 
vēstnesīšus, grafiti zīmēšanas tehnikā 

veidosim lielformāta fotostūrīti
Mielosimies ar „Pie sievasmātes” zupu

Ieeja – brīva
***

16. aprīlī plkst. 15.00
Cesvaines kultūras namā

komēdija „Silvija”
Biļetes iepriekšpārdošanā kopš 3. aprīļa 

Cesvaines  kultūras namā: 3 EUR; 
izrādes dienā – 5 EUR

***
20. aprīlī plkst. 13.00 

Cesvaines kultūras namā
izrāde bērniem 

„Smurfiņi un meža olimpiāde”
Ieeja – 1 EUR

***
23. aprīlī ar plkst. 12.00

Cesvaines vidusskolā
folkloras festivāla „Baltica 2018” 

folkloras kopu un etnogrāfisko 
ansambļu Vidzemes reģiona skate 

(Alūksnes, Cesvaines, Ērgļu, Gulbenes, 
Jaunpiebalgas, Kokneses, Krustpils, 
Lubānas, Madonas, Pļaviņu novadi)

Organizē Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs sadarbībā ar Cesvaines kultūras 

namu
Ieeja – brīva

***
Svētdien, 21. maijā, sākot ar plkst. 9.00,

Cesvainē, Parka ielā,
pavasara tirgus

Tiek aicināti visi pirkt un pārdot gri-
bētāji!

● Puķu un stādu tirgotāji
● Augļu koku un krūmu tirgotāji 
● Mājražotāji ar savu produkciju 
● Amatnieki

Pieteikties: Kristīne Aumele, tālr.: 
28658274, kristine.aumele@cesvaine.lv

***
4. maijā Cesvaines kultūras namā

Nacionālā kino centra filmu 
maratons

plkst. 17.00 filma „SAVĒJIE 
SAPRATĪS. Sešdesmitie. Sākums”

plkst. 18.30 filma „Ceplis”
***

Plašāka informācija būs pieejama afišās

Esat laipni aicināti aplūkot 
izstādi “Sirdsdarbi”.

Izstādē eksponēti Ināras 
Muižnieces gleznojumi un Tijas 
Milgrāves izšūti darbi modernās 

un klasiskās tehnikās. Izstāde 
Cesvaines novada domes zālē 

atvērta līdz 5. maijam.
Cesvaines novada valsts un 

pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs

Adrese: Pils iela 1A, Cesvaine, 
Cesvaines novads, LV-4871

Tālrunis: 64852715
E-pasts:

cesvaine@pakalpojumucentri.lv
VPVKAC darba laiks
Pirmdienās 8.00–18.00
Otrdienās 8.00–17.00
Trešdienās 8.00–17.00
Ceturtdienās 8.00–17.00
Piektdienās 8.00–16.00
Pārtraukums 13.00–14.00

Lai saņemtu pakalpojumu 
VPVKAC, jāuzrāda personu ap-
liecinošs dokuments – pase vai 
identifikācijas karte.

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
informē, ka no šā gada 11. aprīļa 
līdz 22. maijam lauksaimnieki var 
pieteikties platību maksājumiem, 
iesniedzot vienoto iesniegumu. Pē-
dējā diena, kad atbalsta maksāju-
miem varēs pieteikties ar kavējuma 
sankciju, ir 15. jūnijs.

Pieteikties platību maksājumiem 
būs iespējams LAD elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā (EPS) – tieši 
tāpat, kā tas tika darīts 2016. gadā.

Tā kā daudziem lauksaimniekiem 
nav pieejams dators ar interneta 
pieslēgumu, kā arī nav nepiecieša-
mo datorprasmju, lai varētu iesniegt 
iesniegumu EPS, LAD platību mak-
sājumu iesniegumu pieņemšanas 
laikā organizē klātienes konsultāci-
jas daudzos pagastu centros, lai pa-
līdzētu klientiem aizpildīt pieteiku-
mus elektroniski. Lauksaimniekiem 

bez maksas būs iespēja iesniegt 
pieteikumus gan minēto konsultā-
ciju laikā, gan arī apmeklējot LAD 
klientu apkalpošanas centrus. Infor-
māciju par klātienes konsultāciju 
laikiem un norises vietām var lasīt 
LAD mājaslapas izvēlnē „Pieteik-
šanās platību maksājumiem elektro-
niski”.

LAD vērš uzmanību uz to, ka, pie-
sakoties platību maksājumiem elek-
troniski, lauksaimniekiem ir daudzi 
būtiski ieguvumi. Viens no tiem – 
iespēja saņemt maksājumus ātrāk. 
Būtiski, ka EPS kļūdas ir iespējams 
novērst jau pieteikuma iesniegšanas 
brīdī, tas, savukārt, ļauj izvairīties 
no sankcijām. LAD var pagūt nosū-
tīt arī brīdinājumus par kļūdām, un 
lauksaimnieks paspēs līdz 25. jūni-
jam iesniegt labojumus, nesaņemot 
par to sankcijas. Šādus labojumus 

nebūtu iespējams konstatēt papīra 
formātā iesniegtajos iesniegumos. 
Sistēma sniegs brīdinājumus arī ga-
dījumos, ja klients aizmirsīs pieteik-
ties kādam no atbalsta veidiem, ko 
būtu iespējams saņemt, kā arī neļaus 
pieteikt neatbilstīgas platības.

Cesvaines novada domes telpās 
Pils ielā 1A šā gada 20. aprīlī un 
10. maijā būs iespēja saņemt indi-
viduālo LAD konsultāciju par pie-
teikšanos 2017. gada platību mak-
sājumiem.

Konsultācijas laikā LAD kon-
sultants palīdzēs elektroniski zīmēt 
kartes.

Aicinām iedzīvotājus pieteikties 
uz konsultāciju, zvanot uz tālr. 
26753738, 27015181, vai doties uz 
klientu apkalpošanas centru Ces-
vainē, lai vienotos par konsultāci-
jas laiku.

Kopš 1. aprīļa ir noteikts garāks 
bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas 
kvalifikācijas periods – sociālās ap-
drošināšanas iemaksām bezdarba ga-
dījumam ir jābūt veiktām ne mazāk 
kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu 
periodā pirms bezdarbnieka statusa 
iegūšanas dienas. Līdz šim tiesībām 
uz pabalstu bija nepieciešami devi-
ņi bezdarba apdrošināšanas mēneši 
12 mēnešu periodā.

Jaunais nosacījums ir paredzēts 
pagājušā gada nogalē Saeimā veik-
tajos likuma „Par apdrošināšanu 
bezdarba gadījumam” grozījumos 
un vēl vienos šā likuma grozījumos, 
kur bija noteikta jaunās normas pie-
mērošana ar 2017. gada 1. aprīli.

Personām, kuras bezdarbnieka 
statusu iegūs, sākot ar 2017. gada 
1. aprīli, tiesības uz bezdarbnieka 
pabalstu būs, ja par viņām sociā-lās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas 
ir veiktas vai bija jāveic 12 mēne-
šus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms 
bezdarbnieka statusa iegūšanas 
dienas. Savukārt personām, kurām 

bezdarbnieka statusu Nodarbinātī-
bas valsts aģentūra (NVA) būs pie-
šķīrusi līdz 31. martam, tiesības uz 
bezdarbnieka pabalstu tiks noteik-
tas tāpat kā iepriekš – tiesības uz 
pabalstu būs, ja iemaksas bezdarba 
apdrošināšanai ir veiktas vai bija 
jāveic 9 mēnešus pēdējo 12 mēnešu 
periodā.

Pārējie nosacījumi bezdarbnie-
ka pabalsta piešķiršanai nemainās. 
Tāpat kā līdz šim, personai ir jābūt 
bezdarbnieka statusā, ko piešķir 
NVA, un kopējam apdrošināšanas 
stāžam ir jābūt vismaz vienam ga-
dam.

Lai saņemtu bezdarbnieka pa-
balstu, ir trīs nosacījumi: jāreģis-
trējas NVA un jāiegūst bezdarbnie-
ka statuss; apdrošināšanas stāžam 
jābūt ne mazākam par vienu gadu; 
obligātajām sociālās apdrošināša-
nas iemaksām bezdarba gadījumam 
Latvijā jābūt veiktām ne mazāk kā 
12 mēnešus pēdējos 16 mēnešos.

VSAA informācija

Roberts Freivalds 
martā

Raitis Freivalds 
martā

Kitija Kūkusiliņa 
aprīlī

Dzimtsarakstu nodaļas 
informācija:

Valdis Melnis 1953–2017
Astra Šantara 1927–2017

Cesvaines kapu pārziņa 
informācija:

Biruta Līdace 1933–2017
Astra Šantere 1927–2017

Ķinderu kapu pārzines 
informācija:

Osvalds Lima 1948–2017
Anna Lidija Kudļa 1935–2017

Zinaida Kriviša 1942–2017
Marta Kaņģīzere 1928–2017

Kārzdabas kapos:
Velta Vaniņa 1936–2017

8. aprīlī Cesvaines vidusskolā no-
risinājās jau par tradīciju kļuvušais 
jauno grupu festivālkoncerts „Bur-
ziņš Cesvainē”. Festivālā piedalījās 
grupas no Cēsīm, Lejasciema, Gul-
benes un, protams, Cesvaines.

Īpašie pasākuma viesi bija grupa 
„Ferrum”, kas pagājušajā gadā ap-
vienojās, lai svinētu 30 gadu pastā-
vēšanu. Koncerta laikā grupa vērtēja 
jaunos māksliniekus un noslēgumā 
par labāko žūrijas vērtējumā atzina 
grupu „Diana squad” no Cesvaines. 
Tika izcelti arī labākie ģitāristi, taus-
tiņinstrumentālisti, vokālisti.

Paldies pasākuma galvenajam 
organizatoram Aināram Melbārdim 
par ieguldīto darbu, lai šī muzikālā 
tradīcija turpinātos gadu no gada!

Linda Vanaga,
autores foto

Uzstājas koncerta īpašie viesi – 
grupa „Ferrum”

Laime ir uzdrīkstēties.
Laime ir neapstāties.
Laime ir pretim rītdienai doties
Un nepadoties!

Sirsnīgi sveicieni Ritai 
Sokolovai 80 gadu jubilejā!
Vēlam veselību, izturību un 

dzīvesprieku!
Bērni, mazbērni, mazmazbērni


