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Pašvaldības apbalvojumi

Latvija…
Tu jau gadsimtiem ilgi mūsu priežu augumus balsti,
nu jau gadsimtiem ilgi tu mūs ar dziļumu avotiem dzirdi,
un, kamēr mēs tavus tīrumus sēsim, tu būsi tik maza, tu būsi tik liela,
cik lielu mēs tevi ar savām rokām,
cik lielu mēs ar savām domām un sirdi
pasaulē izaudzēsim.

Lija Brīdaka

Sveicam 4. maijā – Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas gadadienā! 

Vēlam gaišu, patriotisku un lepnuma pilnu šo dienu!
Cesvaines novada pašvaldība

Jau rudens pusē vēstījām par ikgadējo tra-
dīciju – pašvaldības apbalvojumu piešķirša-
nu un pasniegšanu. Tas ir laiks, kad gan svi-
nam valsts svētkus, gan arī godinām aktīvus, 
darbīgus novadniekus. Ierasts, ka 18. novem-
brī pulcējamies svētku koncertā, kur ne vien 
priecājamies par amatiermākslas kolektīvu 
paveikto, bet arī godinām Cesvaines novada 
iedzīvotājus un citus cilvēkus, kuri ir iegul-
dījuši darbu Cesvaines attīstībā, tomēr epi-
demioloģiskās situācijas dēļ novembrī šis 
pasākums nenotika, tādējādi arī piešķirto ap-
balvojumu pasniegšana tika atlikta.

Atgādinām, ka Cesvaines novadā ir trīs 
apbalvojumu pakāpes: pateicības raksts, at-
zinības raksts un medaļa, kuru pasniedz par 
īpašiem nopelniem un mūža ieguldījumu no-
vada labā.

Rudenī Cesvaines novada domes deputāti 
domes sēdē apstiprināja apvienotās komite-
jas sēdē tālāk virzīto lēmuma projektu par 
pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. Jau 
vēstījām, ka tika nolemts piešķirt četrus atzi-
nības rakstus kandidātiem, kurus apbalvoju-
mu saņemšanai bija izvirzījušas iedzīvotāju 
grupas, kā arī domes deputāti. 1. pakāpes 
pašvaldības apbalvojums Cesvaines novada 
domes atzinības raksts tika piešķirts:

Raitim Krūmiņam par mūža ieguldījumu 
veterinārijā un piena lopkopībā novadā;

Vitai Krūmiņai par ieguldījumu izglītības 
un kultūras jomā un novada popularitātes 
veicināšanu;

Lilijai Kanaviņai par ieguldījumu izglītī-
bas jomā;

Zigfrīdam un Ritai Krieviņiem par at-

zīstamiem sasniegumiem uzņēmējdarbībā un 
ieguldījumu Cesvaines novada attīstībā.

Plašāk par rudenī apstiprinātajiem apbal-
vojumu saņēmējiem var izlasīt „Cesvaines 
Ziņu” 2020. gada novembra izdevumā.

Līdz šim pavasarim saņemti vēl vairāki ie-
sniegumi par pašvaldības apbalvojumu kan-
didātiem (iesniegumus drīkst iesniegt visu 
gadu). Cesvaines domes sēdē 2021. gada 
15. aprīlī pieņemts lēmums ar 1. pakāpes 
pašvaldības apbalvojumu – Cesvaines nova-
da domes atzinības rakstu – apbalvot arī:

Cesvaines bibliotēkas kolektīvu par at-
zīstamu ieguldījumu pašvaldības kultūras 
dzīves attīstībā, Cesvaines novada tēla vei-
došanā, novada popularitātes veicināšanā. 
Cesvaines bibliotēkas vadītāja ilgus gadus 
profesionāli un radoši vada bibliotēkas ko-
lektīvu. Ar Cesvaines bibliotēkas kolektīva 
atbalstu tiek organizētas tikšanās ar literā-
tiem un interesantām personībām, tādējādi 
bagātinot pašvaldības iedzīvotāju, skolēnu, 
bērnu zināšanas, ierosinot interesi par litera-
tūru, norisēm kultūrā. Bibliotēkas darbinieki 
plašu sabiedrības daļu iesaista ikgadējos grā-
matu lasīšanas projektos, izglītojošās, izzino-
šās ekskursijās, teātra apmeklējumos. Biblio-
tēkas darbinieki izveidojuši labu sadarbību ar 
pirmskolu un vidusskolu;

Velgu Sokirku par atzīstamu ieguldījumu 
izglītības jomā un Cesvaines novada popu-
laritātes veicināšanu. Velga Sokirka kopš 
1991. gada strādā par vijoles spēles pedagoģi 
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā. Paš-
laik Velga ir arī programmas „Stīgu instru-
mentu spēle” vadītāja Jāņa Norviļa Madonas 

Mūzikas skolā. Atbildīga, precīza, ar lielām 
darbaspējām. Skolotāja vienmēr aizrautīgi 
strādā ar vijoļspēles programmas audzēk-
ņiem, sagatavojusi audzēkņus konkursiem, 
kuros gūta atzinība un godalgas par meista-
rīgo sniegumu. Velga Sokirka bieži aranžē 
skaņdarbus stīgu un jauktajam ansamblim, 
kas tiek izpildīti kopā ar audzēkņiem nozīmī-
gos skolas un Cesvaines novada pasākumos;

Jolandu Andževu par atzīstamiem panā-
kumiem izglītības jomā, par Cesvaines no-
vada vārda popularizēšanu. Jolands Andževs 
17 gadus ir Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņu, vecāku un kolēģu cienīts 
klarnetes un saksofona spēles pedagogs. Aiz-
rautīgs, atbildīgs, sirsnīgs attieksmē pret au-
dzēkņiem, sagatavojot viņus valsts un starp-
tautiskajiem konkursiem, popularizējot sko-
las vārdu, radošs – aranžējot un komponējot 
skaņdarbus un dziesmas, kas tiek atskaņoti 
skolas, pašvaldības un valsts mēroga pasā-
kumos. Īpašs notikums bija Augusta Saulie-
ša 150. jubilejas svinībās atskaņotā Jolanda 
Andževa dziesma ar dzejnieka tekstu, tā pēc 
tam tika ierakstīta diskā. Pedagogs kopā ar 
audzēkņiem muzicē Cesvaines pūtēju orķes-
trī. Būdams Gulbenes kultūras centra pūtēju 
orķestra diriģents, Jolands Andževs vairākus 
cesvainiešus iesaistījis orķestra sastāvā, do-
dot iespēju piedalīties dziesmu svētkos un 
citos nozīmīgos pasākumos;

Baibu Putniņu par atzīstamu ieguldījumu 
izglītības jomā un tautas garīgā mantojuma 
saglabāšanu un popularizēšanu. Baiba Putni-
ņa ir Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas 
pedagoģe kopš 1993. gada, dažādos laikos 

mācot mūzikas mācību, solfedžo, mūzikas li-
teratūru, klavierspēli, flautas spēli. Skolotāja 
ir audzēkņu koncertmeistare novada, valsts 
un starptautiskos konkursos, nodrošina sko-
lēnu papildu gatavošanos iestājeksāmeniem 
citās skolās. Baiba Putniņa, nerēķinoties ar 
savu brīvo laiku, vada bērnu folkloras kopu 
Cesvaines vidusskolā, domā par repertuāra 
izvēli, tērpiem, transportu. Baiba Putniņa ir 
ilggadēja Cesvaines jauktā kora kormeistare, 
arī koncertmeistare, arī ērģelniece Cesvaines 
Romas katoļu baznīcā, iesaistījusi skolas au-
dzēkņus draudzei veltītajos priekšnesumos. 
Baiba labprāt atsaucas lūgumam muzicēt 
novada dažāda mēroga pasākumos. Kopš 
1992. gada viņa vada Cesvaines kultūras 
nama folkloras kopu „Krauklēnieši”, iesais-
tot folkloras kopā novada iedzīvotājus, arī 
bērnus un jauniešus, nodrošinot viņiem rado-
šu un piepildītu brīvā laika pavadīšanu. Folk-
loras kopas vadītāja organizē kopas dalībnie-
ku piedalīšanos valstiski nozīmīgos kultūras 
pasākumos, atbalsta dalībnieku sadarbību 
ar citu novadu kopām un aktīvi līdzdarbo-
jas Cesvaines novada kultūras dzīvē. Baiba 
māca vācu valodu vidusskolā, ir mācījusi arī 
latviešu valodu, ir bijusi Cesvaines novada 
pašvaldības deputāte, aktīvi vadījusi sociālo, 
kultūras un izglītības jautājumu komiteju.

Tika pieņemts lēmums piešķirtos pašval-
dības apbalvojumus pasniegt, sagaidot Lat-
vijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 
dienu, pasniegšanu organizējot individuāli, 
bez publiska pasākuma, ievērojot epidemio-
loģiskās drošības noteikumus un prasības.

Linda Vanaga
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1. maijā – Latvijas Republikas Satversmes 
sasaukšanas gadadienā

Šā gada 1. maijā no plkst. 22.00 līdz 2.00 Cesvaines pils ziemeļu 
terasē un parkā notiks skaņas un gaismas performance. Programma tiks 

atkārtota ik stundu, tādēļ aicinām nedrūzmēties un izvēlēties ērtāko laiku 
performances baudīšanai pastaigas laikā.

Lūdzam ievērot epidemioloģiskās prasības, noteikumus. 
Nepulcēties un nedrūzmēties!

Cesvaines novada pašvaldība
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Noslēgusies sarakstu iesniegšana pašvaldību vēlēšanāmDomes ārkārtas sēdē 
2021. gada 26. martā

Domes ārkārtas sēdē 
2021. gada 1. aprīlī

Paziņojums par kustamās 
mantas pārdošanu par 

brīvu cenu

Domes sēdē 2021. gada 15. aprīlī

* Lai realizētu Cesvaines novada pašvaldī-
bas prioritāro investīciju projektu „Satiksmes 
drošības uzlabošana Madonas ielas posmā 
pie Cesvaines vidusskolas”, nolēma ņemt 
Valsts kasē aizņēmumu – 387 168 euro, pa-
redzot aizņēmumu izņemt līdz 2021. gada 
decembrim, nosakot aizdevuma atmaksas ter-
miņu – 30 gadu – un plānoto pamatsummas 
atlikto maksājumu līdz 2022. gada janvārim, 
garantējot aizņēmumu ar pašvaldības pamat-
budžetu.

* Apstiprināja pašvaldības dzīvokļa īpašu-
ma, kura adrese ir Rūpkombināta māja 1–11, 
Kraukļi, Cesvaines pag., Cesvaines no-
vads, izsoles rezultātus: īpašums pārdots par 
1120 euro.

* Nolēma izbeigt Cesvaines novada vēlēša-
nu komisijas locekles Klintas Galejas darbību 
Cesvaines novada vēlēšanu komisijā un notei-
ca, ka kandidātu Cesvaines novada vēlēšanu 
komisijai var pieteikt domē līdz 2021. gada 
12. aprīlim.

Noslēdzoties kandidātu sarakstu iesnieg-
šanai 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēša-
nām, pašvaldību vēlēšanu komisijās visā Lat-
vijā kopumā iesniegti 324 kandidātu saraksti, 
kuros uz iekļūšanu 41 pašvaldības domē ko-
pumā pretendē 5599 kandidāti. Vēlētāji ie-
sniegtos kandidātu sarakstus, priekšvēlēšanu 
programmas un ziņas par kandidātiem un par-
tiju programmām var iepazīt Centrālās vēlēša-
nu komisijas (CVK) tīmekļvietnē te: https://
pv2021.cvk.lv.

Jaunveidojamajā Madonas novadā par ie-
kļūšanu domē vēlēšanās cīnīsies 128 kandidā-
ti no sešiem sarakstiem.

Deputātu kandidātu sarakstus pašvaldību 
vēlēšanām varēja iesniegt reģistrētas politis-
kās partijas, reģistrētas politisko partiju ap-
vienības, kā arī divas vai vairākas reģistrētas 
politiskās partijas, kuras nav apvienojušās re-
ģistrētā apvienībā.

Tiesības kandidēt pašvaldību vēlēšanās ir 
Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībval-
stu pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasniegu-
ši vismaz 18 gadu vecumu un ir reģistrēti Lat-
vijas vēlētāju reģistrā un uz kuriem neattiecas 
likumā noteiktie kandidēšanas ierobežojumi.

Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un 
maiņa. Līdz 27. maijam vēlētāji, kuri šā gada 
5. jūnija pašvaldību vēlēšanās vēlas balsot 
vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder nekus-
tamais īpašums, drīkst mainīt vēlēšanu apga-
balu un reģistrēties balsošanai šajā vēlēšanu 
apgabalā. Mainīt vēlēšanu apgabalu iespē-
jams tiešsaistē Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā „Vēlēšanu 
apgabala noskaidrošana un maiņa” vai klā-
tienē jebkurā pašvaldības dzīvesvietas dekla-
rēšanas iestādē, iesniedzot iesniegumu. Sava 
vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs 
var noskaidrot CVK mājaslapas www.cvk.lv 
sadaļā „Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vē-
lēšanu apgabalu iespējams noskaidrot PMLP 
e-pakalpojumā „Vēlēšanu apgabala noskaid-
rošana” vai pa CVK uzziņu tālruni 67049999.

Ārvalstīs esošie drīkstēs balsot pa pastu. 
Līdz 24. aprīlim vēlētāji, kuriem ir balsstiesī-
bas pašvaldības vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu 
laikā uzturas ārvalstīs, drīkstēs pieteikties bal-
sošanai pa pastu no ārvalstīm. Pieteikties var 
e-pakalpojumā PMLP mājaslapā, CVK, sūtot 
pieteikumu pa pastu, uz e-pastu pasts@cvk.
lv, iesniedzot iesniegumu iestādei valsts pār-

valdes pakalpojumu 
portālā www.latvija.
lv vai izmantojot ofi-
ciālo elektronisko ad-
resi, kā arī jebkurā no 
36 Latvijas Repub-
likas vēstniecībām, 
ierodoties personiski 
vai nosūtot pieteiku-
mu pa pastu.

Sūtot iesniegumu 
pa pastu vai iesnie-
dzot personiski, uz 
iesnieguma jābūt 
vēlētāja parakstam. 
Sūtot iesniegumu 
e-pastā, tam jābūt 
parakstītam ar drošu 
elektronisko paraks-
tu. Ne vēlāk kā līdz 
16. maijam CVK vē-
lētājam uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi 
vai oficiālo elektronisko adresi nosūtīs infor-
māciju ar tīmekļvietnes adresi, kurā būs pie-
ejami balsošanas materiāli.

Vēlētājam no visām vēlēšanu zīmēm būs 
jāizdrukā viena vēlēšanu zīme – tā, kas atbilst 
tam kandidātu sarakstam, par kuru vēlas bal-
sot. Vēlēšanu zīmi varēs atstāt tukšu vai arī 
izdarīt tajā atzīmes: ar plusu atzīmēt kandi-
dātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs īpaši atbalsta; 
izsvītrot kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs 
neatbalsta. Pēc tam izvēlētā vēlēšanu zīme jā-
ieliek pirmajā – mazākajā – aploksnē. Aplok-
sne jāaizlīmē un jāieliek lielākajā aploksnē. 
Šajā aploksnē jāievieto arī vēlētāja pašrocīgi 
parakstīts apliecinājums, ka balso personiski. 
Apliecinājuma paraugs vēlētājam tiks nosū-
tīts kopā ar vēlēšanu materiāliem. Aicinājums 
vēlētājiem, kuri balsos pa pastu, balsošanai 
izvēlēties baltas krāsas aploksnes, tādējādi 
papildus parūpējoties par sava balsojuma aiz-
klātumu. Uz pasta aploksnes jānorāda vēlētāja 
pašvaldības vēlēšanu komisijas adrese, kā arī 
savs vārds, uzvārds un kārtas numurs vēlētā-
ju sarakstā – tas būs norādīts informācijā par 
to, kā noformēt pasta balsošanas sūtījumu. Uz 
aploksnes arī jāuzraksta, ka tajā ir vēlēšanu 
aploksne. Pasta aploksne, kurā ir balsojuma 
aploksne, jānosūta tās pašvaldības vēlēšanu 
komisijai, kuras vēlēšanu apgabalā vēlētājs 
reģistrēts pašvaldību vēlēšanām.

Darba laiks. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 
pašvaldību vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, būs no 
pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs iz-
mantot arī iespēju nobalsot iepriekš:
  pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 

līdz 20.00;
 ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 

līdz 16.00;
 piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 

līdz 20.00.
Informatīvais tālrunis. Lai informētu vē-

lētājus par 5. jūnija pašvaldību domes vēlēša-
nu kārtību, no 26. marta līdz 6. jūnijam darbo-
sies CVK uzziņu tālrunis 67049999. Tālrunis 
strādās katru dienu no plkst. 9.00 līdz 20.00, 
bet 31. maijā – no plkst. 9.00 līdz 21.00; 4. un 
5. jūnijā – no plkst. 7.00 līdz 24.00. Uzziņu 
tālruņa operatori būs gatavi vēlētājus uzklau-
sīt arī 6. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 17.00. Zva-
not uz uzziņu tālruni, vēlētāji varēs noskaid-
rot savu vēlēšanu apgabalu, vēlēšanu iecirkņu 
adreses un darba laiku, uzzināt, kā pieteikt 
vēlēšanu apgabala maiņu, ja citā vēlēšanu 
apgabalā pieder nekustamais īpašums. Varēs 
uzzināt arī par pieteikšanos balsošanai pa 
pastu no ārzemēm, balsošanas kārtību iecir-
knī, zīmes aizpildīšanu, drošības pasākumiem 
Covid-19 infekcijas izplatības samazināšanai 
un iegūt atbildes uz citiem ar vēlēšanu norisi 
saistītiem jautājumiem.

CVK informācija

* Nolēma izsolīt nomas tiesības uz vietu 
karsto dzērienu tirdzniecības automāta uzstā-
dīšanai īpašumā Pils ielā 1 Cesvainē Cesvai-
nes novadā pirmajā atklātajā mutiskajā izsolē 
ar augšupejošu soli, nosakot izsoles sākuma 
nomas maksu gadā – 45 euro. Papildus nomas 
maksai nomniekam jāsamaksā izdevumi par 
patērēto elektrību.

Pieteikumus pirmajai mutiskajai izsolei 
ar augšupejošu soli iesniegt līdz 2021. gada 
26. aprīļa plkst. 16.00 domē vai iesūtīt domes 
e-pastā dome@cesvaine.lv, tos reģistrē 
saņemšanas kārtībā. Izsoles laiks, vieta, citi 
nosacījumi: 2021. gada 27. aprīlis plkst. 11.00, 
domes zāle Pils ielā 1A, izsoles solis – 5 euro, 
dalības maksa – 10 euro. Par izsoles objekta 
apskati pieteikties pie izpilddirektora, tālrunis 
28382616.

* Nolēma izīrēt Cesvaines novada iedzīvo-
tājai dzīvojamo telpu, kas atrodas pašvaldības 
dzīvojamajā mājā „Bataragi”, Cesvaines pa-
gasts, uz 3 gadiem.

* Nolēma izīrēt Cesvaines novada iedzīvo-
tājam dzīvojamo telpu, kas atrodas pašvaldī-
bas dzīvojamajā mājā „Komunāri”, Cesvaines 
pagasts, uz 1 gadu.

* Piekrita, ka no nekustamā īpašuma „Āri-
ņas” tiek atdalīta 3. zemes vienība un tā veido 
patstāvīgu īpašumu. Piešķīra nosaukumu „Pļa-
vāriņas”.

* Pārdeva nekustamo īpašumu „Silgaiļi”, 
kas sastāv no zemesgabala, par brīvo cenu – 
2400 euro.

* Pārdeva dzīvokļa īpašumu, kura adrese 
ir „Kraukļu veikals” 1, Kraukļi, Cesvaines 
pagasts, Cesvaines novads, par brīvo cenu – 
1600 euro.

* Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošu dzī-
vokļa īpašumu, kura adrese ir „Gala Bebri” 2, 
Cesvaines pag., Cesvaines novads, un kas sastāv 
no divistabu dzīvokļa, domājamām daļām no 
dzīvojamās mājas un zemes, pārdodot to pirma-
jā mutiskajā izsolē. Nosacītā cena – 400 euro.

* Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošu 
dzīvokļa īpašumu, kura adrese ir „Gala Beb-
ri” 6, Cesvaines pag., Cesvaines novads, un 
kas sastāv no divistabu dzīvokļa, domājamām 
daļām no dzīvojamās mājas un zemes, pārdo-
dot to pirmajā mutiskajā izsolē. Noteica nosa-
cīto cenu – 380 euro.

* Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošu 
nekustamo īpašumu „Kārzdabas mazā skola”, 
kas sastāv no zemes vienības un uz tā esošām 
trijām būvēm, pārdodot to otrajā izsolē. Notei-
ca otrās izsoles sākuma cenu – 9200 euro, tai 
skaitā zemesgabala nosacītā cena – 1600 euro.

* Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošu 
nekustamo īpašumu „Svīres”, kas sastāv no 
zemes vienības un atrodas Cesvainē Cesvai-
nes novadā, pārdodot to otrajā izsolē. Otrās 
izsoles sākumcena – 9400 euro.

* Nolēma izsolīt zemes nomas tiesības uz 
zemes vienību „Dreikas”, lietošanas mērķis – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība. Izsoles sākuma nomas 
maksa gadā – 314 euro.

* Nolēma izsolīt zemes nomas tiesības uz 
zemes vienības „Kraukļi” daļu 0,79 ha platī-
bā, lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Izso-
les sākuma nomas maksa gadā – 46 euro.

* Nolēma izsolīt zemes nomas tiesības uz 
zemes „Kraukļi” daļu 1,9 ha platībā, lietoša-
nas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība. Izsoles sāku-
ma nomas maksa gadā – 106 euro.

* Nolēma izsolīt zemes nomas tiesības uz 
zemes vienību „Vijupi-Dzintari”, lietošanas 
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība. Izsoles sākuma 
nomas maksa gadā – 269 euro.

* Noteica, ka zemes nomas tiesību izsoles 
organizē domes izveidotā izsoles komisija sa-
skaņā ar domes 2020. gada 28. aprīlī apstipri-
nātajiem noteikumiem par zemes nomas tiesī-
bu izsoles kārtību.

* Iznomāja Cesvaines iedzīvotājai neap-
būvētu zemesgabalu bez apbūves tiesībām 
mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem, nomas 
maksa – 7 euro gadā.

* Ievēlēja Cesvaines novada vēlēšanu komi-
sijā Ingunu Špati.

* Grozīja Cesvaines novada attīstības pro-
grammas 2019.–2026. gadam rīcības plānu un 
investīciju plānu un apstiprināja 2021. gada 
rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēto 
redakciju.

* Atcēla ciema statusu Cesvaines novada 
Cesvaines pagasta apdzīvotajām vietām Kār-

kliem, Kārzdabai, Grašiem.
* Apstiprināja Cesvaines novada domes un 

pašvaldības iestāžu iepirkuma plāna 2021. ga-
dam grozījumus.

* Apstiprināja zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma Rīgas ielā 21 sadalei.

* Grozīja Cesvaines novada domes 
2020. gada 29. oktobra domes sēdes lēmumu 
un noteica piešķirtos pašvaldības apbalvoju-
mus pasniegt, sagaidot Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas dienu.

* Piešķīra 1. pakāpes pašvaldības apbal-
vojumu Cesvaines novada domes atzinības 
raksts 4 kandidātiem: Cesvaines bibliotēkas 
kolektīvam, Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolas skolotājai Velgai Sokirkai, Cesvaines 
Mūzikas un mākslas skolas skolotājam Jolan-
dam Andževam, Cesvaines Mūzikas un māks-
las skolas skolotājai Baibai Putniņai. Noteica 
piešķirtos pašvaldības apbalvojumus pasniegt, 
sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības at-
jaunošanas dienu.

* Nolēma atbrīvot no nomas maksas Ces-
vaines iedzīvotāju par telpu nomu Augusta 
Saulieša ielā 1 Cesvainē Cesvaines novadā 
par laika posmu no 2021. gada 1. marta līdz 
31. martam, kad nekustamo īpašumu neiz-
manto saimnieciskās darbības veikšanai Mi-
nistru kabineta noteikto epidemioloģiskās 
drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai.

* Nolēma atsākt klātienes mācības Cesvai-
nes vidusskolā ar 2021. gada 19. aprīli.

Cesvaines novada dome paziņo, ka pārdod 
šādu kustamo mantu:

BIEZUMA ĒVELI par 200 EUR,
METĀLA VIRPU (MAZO) par 250 EUR.

Par minēto mantu apskati un pārdošanu 
interesēties pie izpilddirektora, 

tālr. 28382616.
Interesentiem pieteikties līdz 2021. gada 

10. maijam, iesniedzot pieteikumu domē vai 
nosūtot to uz e-pastu dome@cesvaine.lv.

 Pieteikumā norādīt vārdu, uzvārdu, 
personas kodu, tālruņa numuru vai e-pasta 

adresi.
Vairāku interesentu pieteikšanās gadījumā 

tiks rīkota izsole.
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Stājušies spēkā 
Cesvaines novada 

teritorijas plānojuma 
2019. gada grozījumi

Klātienes mācības 
drošo novadu saraksta 

pašvaldībās

Cesvaines novada domes izsoles

Precizējums
Precizēts kadastra numurs „Cesvaines 

Ziņu” 2021. gada marta izdevumā publi-
cētajā paziņojumā par izsolēm: 2021. gada 
29. aprīlī izsolāmajam īpašumam „Ķime-
nes” kadastra numurs ir 7027 011 0133.

Cesvaines novada dome 2020. gada 10. de-
cembra sēdē Nr. 18 pieņēmusi lēmumu „Par 
Cesvaines novada teritorijas plānojumu”, pa-
garinājusi Cesvaines novada domes 2009. gada 
15. oktobra saistošo noteikumu Nr. 7 „Cesvaines 
novada teritorijas plānojuma 2008.–2020. ga-
dam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” darbību līdz jaunveidojamā 
Madonas novada jaunu saistošo noteikumu par 
teritorijas plānojumu spēkā stāšanās dienai un 
izdevusi saistošos noteikumus Nr. 8 „Grozījumi 
Cesvaines novada domes 2009. gada 15. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 7 „Cesvaines novada 
teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam gra-
fiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi””.

Lēmumu un saistošos noteikumus var iepazīt 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.cesvaine.lv vai 
portālā Geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_19002), vai domē, kad tas būs 
pieļaujams, ievērojot ierobežojumus vīrusa Co-
vid-19 izplatības ierobežošanai.

Rūta Putniņa,
teritorijas plānotāja

Ik nedēļu Slimību profilakses un kontroles 
centrs aktualizē Covid-19 izplatības rādītājus paš-
valdībās. 14. aprīlī publicētā informācija apliecina, 
ka arī Cesvaines novads ir iekļāvies drošo novadu 
lokā, tāpēc kopš 19. aprīļa Cesvaines vidusskolā 
ir atsākušās klātienes mācības mazākajām klasēm 
un rotācijas kārtībā arī vecākajām klasēm. Saziņa 
par skolas aktualitātēm notiek ar audzēkņiem un 
viņu vecākiem portālā „E-klase” un citās saziņas 
platformās.

Šobrīd Covid-19 izplatības rādītāji pieļauj mā-
cību procesa īstenošanu drošajos novados klātienē 
izglītības iestāžu 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas 
kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē.

Kopš 7. aprīļa primāri noteikts, ka dažādos iz-
glītības līmeņos mācības notiek attālināti, taču ar 
vairākiem izņēmumiem klātienes mācību procesā.

Pašvaldībās, kurās divu nedēļu saslimstības 
rādītājs ar Covid-19 uz 100 000 cilvēku nepār-
sniedz 200, kopš 7. aprīļa mācības klātienē notiek 
1.–6. klasei un 12. klasei, savukārt, lai klases izglī-
tības iestādē savstarpēji nepārklātos, 7.–11. klases 
skolēniem mācības klātienē var notikt rotācijas 
kārtībā.

Joprojām ir pieejamas arī individuālas klātienes 
konsultācijas 12. klases skolēniem un tiem izglī-
tojamajiem, kuri ir pakļauti mācību pārtraukšanas 
riskam, un profesionālās izglītības programmu ap-
guvē tiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusē jākār-
to valsts pārbaudes darbi. Klātienes konsultācijas 
notiek tikai pēc pedagoga individuāla aicinājuma. 
Konsultācijas laiks nedrīkst pārsniegt 40 minūšu.

Pašvaldībās, kurās jaunu Covid-19 inficēto 
skaits uz 100 000 iedzīvotāju divās nedēļās pār-
sniedz 200, 12. klasei drīkst organizēt mācības klā-
tienē ne vairāk kā divas dienas nedēļā priekšme-
tos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Citu 
klašu skolēniem šajās pašvaldībās drīkst organizēt 
līdz piecām klātienes nodarbībām nedēļā ārpus tel-
pām, nepārsniedzot 10 cilvēku skaitu grupā.

Kopš 7. aprīļa drīkst organizēt klātienes nodar-
bības ārpus telpām grupām līdz 10 cilvēkiem pro-
fesionālās ievirzes izglītībā, interešu izglītībā un 
mākslinieciskās ievirzes kolektīvos. Amatiermāk-
slas kolektīvi (to vidū kori, orķestri, tautas mūzi-
kas ansambļi, deju kolektīvi un citi tautas mākslas 
kolektīvi) drīkst rīkot mēģinājumus attālināti vai 
klātienē ārtelpā grupā ne vairāk kā 10 personām.

Izplatības rādītāji tiek pārskatīti reizi nedēļā un 
izziņoti trešdienā, stājas spēkā nākamās nedēļas 
pirmdienā.

SPKC informācija

mājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes.
Izsoles sākumcena – 400 euro. Izsoles so-

lis – 20 euro.
Izsoles dalības maksa – 20 euro, nodrošinā-

juma apmērs – 40 euro.
Pieteikšanās izsolei – līdz 2021. gada 

21. maija plkst. 10.00.
Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā 

pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta ie-
maksātā nodrošinājuma nauda.
 „Gala Bebri” 6
Cesvaines novada dome 2021. gada 

25. maijā plkst. 10.15 domes zālē Pils ielā 1A 
Cesvainē Cesvaines novadā mutiskajā izsolē 
ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzī-
vokļa īpašumu, kura adrese ir „Gala Beb-
ri” 6, Cesvaines pag., Cesvaines novads, 
kadastra Nr. 7027 900 0056, un kura sastāvs 
ir vienistabas dzīvoklis 38,4 m2 platībā un 
384/2647 domājamās daļas no dzīvojamās 
mājas un zemes.

Izsoles sākumcena – 380 euro. Izsoles so-
lis – 20 euro.

Izsoles dalības maksa – 20 euro, nodrošinā-
juma apmērs – 38 euro.

Pieteikšanās izsolei – līdz 2021. gada 
21. maija plkst. 10.15.

Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā 
pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta ie-
maksātā nodrošinājuma nauda.
 „Kārzdabas mazā skola”
Cesvaines novada dome 2021. gada 

25. maijā plkst. 11.30 domes zālē Pils ielā 1A 
Cesvainē Cesvaines novadā otrajā mutiskajā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo 
īpašumu ar kadastra Nr. 7027 008 0177, ad-
rese – „Kārzdabas mazā skola”, Kārzdaba, 
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.

Izsoles nosacītā cena – 9200 euro, izsoles 
solis – 100 euro.

Dalības maksa – 20 euro, izsoles nodrošinā-
jums – 920 euro.

Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā.
Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines no-

vada domē līdz 2021. gada 21. maijam.
 „Svīres”
Cesvaines novada dome 2021. gada 

25. maijā plkst. 10.45 domes zālē Pils ielā 1A 
Cesvainē Cesvaines novadā otrajā mutiskajā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu „Svīres”, kadastra 
numurs 7007 004 0125, īpašums sastāv no 
zemesgabala un atrodas Cesvainē Cesvaines 
novadā.

Izsoles nosacītā cena – 9400 euro, izsoles 
solis – 50 euro.

Dalības maksa – 20 euro, izsoles nodrošinā-
jums – 940 euro.

Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā 
pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta ie-
maksātā nodrošinājuma nauda.

Pieteikšanās izsolei – domē līdz 2021. gada 
21. maija plkst. 16.00.

Īpašumu pārdošanas izsolēm līdz izsoles 
sākumam samaksājama izsoles dalības maksa 
un nodrošinājuma summa. Maksājums vei-
cams Cesvaines novada domes, reģistrācijas 
Nr. 90000054727,

kontā Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 
AS „SEB banka” vai

kontā Nr. LV21 PARX 0012 4578 2000 1 
AS „Citadele banka”, vai

kontā Nr. LV41 HABA 0551 0323 2908 8 
AS  „Swedbank”.

Izsoles noteikumus var iepazīt mājasla-
pā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada 
domē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 
un no plkst. 14.00 līdz 17.00. Par īpašumu 
apskati interesēties pa tālruni: 64852022 vai 
28382616.

NOMAS TIESĪBU IZSOLES
 „Dreikas”
Cesvaines novada dome 2021. gada 27. ap-

rīlī plkst. 10.00 domes zālē pirmajā mutiskajā 
izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesī-
bas uz izsoles objektu – pašvaldības zemes-
gabalu „Dreikas”, kas atrodas Cesvaines pa-
gastā Cesvaines novadā, ar kadastra apzīmēju-
mu 7027 006 0139, 5,2 ha platībā, lietošanas 
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Izsoles sākuma nomas maksa gadā – 
314 euro.

Iznomāšanas mērķis un nomas līguma ter-
miņš: zemesgabals izmantojams lauksaimnie-
cības vajadzībām bez apbūves tiesībām, ze-
mes nomas līgums tiks noslēgts uz 6 gadiem.

Nosacījumi pretendentam: zemesgabals ne-
tiks iznomāts pretendentam, ja pretendentam 
ir jebkādas neizpildītas saistības pret iznomā-
tāju (parādsaistības), ja ar pretendentu pēdējā 
gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas 
iznomātājs vienpusēji ir izbeidzis līgumu par 
īpašumu lietošanu vai pretendentam ir bijuši 
vismaz 3 maksājumu kavējumi.

Pretendentu pieteikšanās termiņš: pietei-
kumus iesniegt līdz 2021. gada 26. aprīļa 
plkst. 16.00 domē vai iesūtīt domes e-pastā 
dome@cesvaine.lv, tos reģistrē saņemšanas 
kārtībā.

Izsoles laiks, vieta, citi nosacījumi: 
2021. gada 27. aprīlis plkst. 10.00, Cesvaines 
novada domē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines 
novadā, izsoles solis – 10 euro, dalības mak-
sa – 10 euro.

Zemesgabala apskates vieta un laiks: pie-
teikties pie izpilddirektora, tālrunis 28382616.

Domes izpilddirektors noslēdz nomas lī-
gumu atbilstīgi Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumi” prasībām un pub-
licē ziņas mājaslapā www.cesvaine.lv.
 „Kraukļi”
Cesvaines novada dome 2021. gada 27. ap-

rīlī plkst. 10.15 domes zālē pirmajā mutiskajā 
izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesī-
bas uz izsoles objektu – pašvaldības zemesga-
bala „Kraukļi”, kas atrodas Cesvaines pagas-
tā Cesvaines novadā, ar kadastra apzīmējumu 
7027 006 0245, daļu 0,79 ha platībā, lietošanas 
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Izsoles sākuma nomas maksa gadā – 
46 euro.

Iznomāšanas mērķis un nomas līguma ter-
miņš: zemesgabals izmantojams lauksaimnie-
cības vajadzībām bez apbūves tiesībām, ze-
mes nomas līgums tiks noslēgts uz 6 gadiem.

Nosacījumi pretendentam: zemesgabals ne-
tiks iznomāts pretendentam, ja pretendentam 
ir jebkādas neizpildītas saistības pret iznomā-
tāju (parādsaistības), ja ar pretendentu pēdējā 
gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas 
iznomātājs vienpusēji ir izbeidzis līgumu par 
īpašumu lietošanu vai pretendentam ir bijuši 
vismaz 3 maksājumu kavējumi.

Pretendentu pieteikšanās termiņš: pietei-
kumus iesniegt līdz 2021. gada 26. aprīļa 
plkst. 16.00 domē vai iesūtīt domes e-pastā 
dome@cesvaine.lv, tos reģistrē saņemšanas 
kārtībā.

Izsoles laiks, vieta, citi nosacījumi: 
2021. gada 27. aprīlis plkst. 10.15, Cesvaines 
novada domē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines 
novadā, izsoles solis – 10 euro, dalības mak-
sa – 10 euro.

Zemesgabala apskates vieta un laiks: pie-
teikties pie izpilddirektora, tālrunis 28382616.

Domes izpilddirektors noslēdz nomas lī-
gumu atbilstīgi Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumi” prasībām un pub-
licē ziņas mājaslapā www.cesvaine.lv.
 „Kraukļi”
Cesvaines novada dome 2021. gada 27. ap-

rīlī plkst. 10.30 domes zālē pirmajā mutiskajā 
izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesī-
bas uz izsoles objektu – pašvaldības zemesga-

bala „Kraukļi”, kas atrodas Cesvaines pagas-
tā Cesvaines novadā, ar kadastra apzīmējumu 
7027 006 0235, daļu 1,9 ha platībā, lietošanas 
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Izsoles sākuma nomas maksa gadā – 
106 euro.

Iznomāšanas mērķis un nomas līguma ter-
miņš: zemesgabals izmantojams lauksaimnie-
cības vajadzībām bez apbūves tiesībām, ze-
mes nomas līgums tiks noslēgts uz 6 gadiem.

Nosacījumi pretendentam: zemesgabals ne-
tiks iznomāts pretendentam, ja pretendentam 
ir jebkādas neizpildītas saistības pret iznomā-
tāju (parādsaistības), ja ar pretendentu pēdējā 
gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas 
iznomātājs vienpusēji ir izbeidzis līgumu par 
īpašumu lietošanu vai pretendentam ir bijuši 
vismaz 3 maksājumu kavējumi.

Pretendentu pieteikšanās termiņš: pietei-
kumus iesniegt līdz 2021. gada 26. aprīļa 
plkst. 16.00 domē vai iesūtīt domes e-pastā 
dome@cesvaine.lv, tos reģistrē saņemšanas 
kārtībā.

Izsoles laiks, vieta, citi nosacījumi: 
2021. gada 27. aprīlis plkst. 10.30, Cesvaines 
novada domē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines 
novadā, izsoles solis – 10 euro, dalības mak-
sa – 10 euro.

Zemesgabala apskates vieta un laiks: pie-
teikties pie izpilddirektora, tālrunis 28382616.

Domes izpilddirektors noslēdz nomas lī-
gumu atbilstīgi Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumi” prasībām un pub-
licē ziņas mājaslapā www.cesvaine.lv.
 „Vijupi-Dzintari”
Cesvaines novada dome 2021. gada 27. ap-

rīlī plkst. 10.45 domes zālē pirmajā mutiskajā 
izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesī-
bas uz izsoles objektu – pašvaldības zemes-
gabala „Vijupi-Dzintari”, kas atrodas Ces-
vaines pagastā Cesvaines novadā, ar kadastra 
apzīmējumu 7027 014 0087, daļu 4,6 ha platī-
bā, lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Izsoles sākuma nomas maksa gadā – 
269 euro.

Iznomāšanas mērķis un nomas līguma ter-
miņš: zemesgabals izmantojams lauksaimnie-
cības vajadzībām bez apbūves tiesībām, ze-
mes nomas līgums tiks noslēgts uz 6 gadiem.

Nosacījumi pretendentam: zemesgabals ne-
tiks iznomāts pretendentam, ja pretendentam 
ir jebkādas neizpildītas saistības pret iznomā-
tāju (parādsaistības), ja ar pretendentu pēdējā 
gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas 
iznomātājs vienpusēji ir izbeidzis līgumu par 
īpašumu lietošanu vai pretendentam ir bijuši 
vismaz 3 maksājumu kavējumi.

Pretendentu pieteikšanās termiņš: pietei-
kumus iesniegt līdz 2021. gada 26. aprīļa 
plkst. 16.00 domē vai iesūtīt domes e-pastā 
dome@cesvaine.lv, tos reģistrē saņemšanas 
kārtībā.

Izsoles laiks, vieta, citi nosacījumi: 
2021. gada 27. aprīlis plkst. 10.45, Cesvaines 
novada domē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines 
novadā, izsoles solis – 10 euro, dalības mak-
sa – 10 euro.

Zemesgabala apskates vieta un laiks: pie-
teikties pie izpilddirektora, tālrunis 28382616.

Domes izpilddirektors noslēdz nomas līgu-
mus atbilstīgi Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumi” prasībām un pub-
licē ziņas mājaslapā www.cesvaine.lv.

ĪPAŠUMU PĀRDOŠANAS IZSOLES
 „Gala Bebri” 2
Cesvaines novada dome 2021. gada 25. 

maijā plkst. 10.00 domes zālē Pils ielā 1A 
Cesvainē Cesvaines novadā mutiskajā izsolē 
ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzī-
vokļa īpašumu, kura adrese ir „Gala Bebri” 2, 
Cesvaines pag., Cesvaines novads, kadastra 
Nr. 7027 900 0054, un kura sastāvs ir divista-
bu dzīvoklis 32,1 m2 platībā un 321/2647 do-
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Brīvdabas ekspozīcija. Tūrisma buklets 2021Sabiedriskā 
transporta 

padome nolemj 
vilciena reisu 
pagarināt līdz 
Madonai un 

Gulbenei

BRĪVDABAS EKSPOZĪCIJA
Lai pastaigu pa Cesvaini padarītu 

spilgtāku, esam atvēruši brīvdabas 
ekspozīciju „Cesvaines vēsturiskās 
ēkas un vietas”. Pilsētvidē atradī-
siet 13 informatīvas plāksnes di-
vās valodās – latviešu un angļu, ar 
vēsturiskām objektu fotogrāfijām. 
Maršrutam nav konkrēta sākuma un 
beigu – savu pastaigu plānojiet paši!

Karti ar zīmju atrašanās vietām 
varat skatīt jaunajā tūrisma bukletā 
pašvaldības mājaslapas tūrisma sa-
daļā un uz afišu stendiem.

Zīmes uzstādītas sadarbībā ar lab-
iekārtošanas nodaļu.

TŪRISMA BUKLETS 2021
Izdots jaunais Cesvaines tūrisma 

buklets. Šoreiz akcents likts uz Ces-
vaini kā vietu, uz kuru un no kuras 
ved ceļi, arī pie mūsu ne mazāk in-
teresantajiem kaimiņiem. Tūristu 
parasti neinteresē konkrētas admi-

nistratīvās teritorijas robe-
žas, tūrists tver apkārtni, 
kura viņam ir pa ceļam.

Bukleta pamatu veido 
četras sadaļas:

IEBRAUC! Ceļš Mado-
na–Cesvaine–Gulbene, pa 
kuru mūs sasniedz lielā-
kais skaits viesu, atspogu-
ļo informāciju par tūrisma 
objektiem šosejas P37 ap-
kārtnē. Papildus viesiem 
sniegta informācija par tu-
vākajām apskates vietām 
arī Madonas un Gulbenes 
virzienā;

IZZINI! Cesvaines pil-
sētas sadaļā atradīsiet 
informāciju gan par kul-
tūrvēsturiskiem apskates 
objektiem, gan darbīgiem 
saimniekiem, gan vietām, kuras 
piedāvā iegādāties Cesvaines pro-
duktus;

kā, savā veidā. Mūsu viesus mudi-
nām interesēties arī par Tirzas un 
Velēnas pusi;

IZSTAIGĀ! Kārzdabas glez-
nainās ainavas atklās Vidzemes 
augstienei raksturīgo reljefu, ie-
dvesmos atklāsmēm un atpūtai pie 
dabas, kā arī pēc ciemošanās pie 
mums aizvedīs uz ne mazāk pie-
vilcīgajām Piebalgas ainavām.

Visi mūsu novada objekti at-
zīmēti pilsētas un novada kartēs. 
Koncentrētā veidā sniegta in-
formācija par naktsmājām, ēdi-
nāšanas pakalpojumiem un citu 
pirmās nepieciešamības servisu. 
Izveidota atsevišķa karte ar jaunās 
brīvdabas ekspozīcijas maršrutu. 
Odziņai – daži interesanti fakti par 
Cesvaini.

Buklets veidots sadarbībā ar 
tipogrāfiju „Erante” un maketētā-
ju Ilutu Ošu. Tirāža – 10 000 ek-
semplāru. Bukleti būs pieejami 
Cesvaines sabiedriskajās vietās, 
pie tūrisma uzņēmējiem, protams, 
tūrisma centrā, tiklīdz drīkstēsim 
vērt durvis apmeklētājiem. Tie 
tiks izdalīti arī kaimiņu novadu 
tūrisma centriem, lielākajiem tū-
risma objektiem un citiem intere-
sentiem.

Laipni aicinām izmantot jauno 
materiālu! Lai aktīva un aizraujo-
ša jaunā tūrisma sezona!

Cesvaines tūrisma centra 
informācija

APSKATI! Graši–Kraukļi – kul-
tūrvēsturiski un saimnieciski bagāta 
vieta kā senāk, tā šodien; katrā lai-

16. aprīlī notika kārtējā Sabied-
riskā transporta padomes sēde, 
kurā padome apstiprināja vilcie-
nu norīkošanu reisā līdz Mado-
nai katru dienu, kā arī atsevišķās 
dienās to reisa pagarināšanu līdz 
Gulbenei, un tas nozīmē, ka vil-
ciens pieturēs arī Cesvainē.

Lai pasažieri varētu ērtāk un 
ātrāk nokļūt Madonā un Gulbenē, 
ar 2021. gada jūniju plānots paga-
rināt esošos un atklāt jaunus vil-
ciena reisus. Plānots, ka vilciens 
līdz Madonai kursēs katru dienu, 
bet līdz Gulbenei – piektdienās, 
sestdienās un svētdienās. Lai no-
gādātu pasažierus līdz dzelzceļa 
stacijai un otrādi – no dzelzceļa 
stacijas līdz iecerētajam galamēr-
ķim, gaidāmas izmaiņas arī reģio-
nālo maršrutu autobusu sarakstā, 
turklāt tiks slēgti vairāki reisi au-
tobusu maršrutā Nr. 7989 Rīga–
Madona–Lubāna, kas tiek izpil-
dīti aptuveni tajā pašā laikā, kad 
tiek plānots atvērt vilciena reisus. 
Šobrīd norit vilcienu un autobusu 
laika saskaņošana. Tiklīdz tas tiks 
izdarīts un būs zināma precīzāka 
informācija, Autotransporta direk-
cija informēs iedzīvotājus.

Vilcienu kursēšanas grafiks 
vēl tiek saskaņots un pēc apstip-
rināšanas tiks publicēts precī-
zais, taču provizoriski vilciens 
no Rīgas uz Gulbeni izbrauks 
piektdienās ap plkst. 19.00, sest-
dienās ap plkst. 8.00, svētdienās 
ap plkst. 12.00 (tātad Cesvaines 
staciju sasniegs aptuveni pēc 
2,5 stundām), attiecīgi pretējā 
virzienā Gulbenes–Rīgas vilciens 
Cesvaines stacijā pieturēs sestdie-
nās ap plkst. 7.30 un 19.30, svēt-
dienās ap plkst. 16.30 (un Rīgā 
nonāks pēc 2,5 stundām). Pēc 
AS „Pasažieru vilciens” informā-
cijas, plānots, ka šajā maršrutā 
tiks norīkots dīzeļvilciena sastāvs 
ar 3 vagoniem.

Darba dienās kursēs vilcieni 
Rīga–Madona ar izbraukšanas 
laiku ap plkst. 19.00 no Rīgas, kā 
arī Madona–Rīga ar atiešanu no 
Madonas stacijas ap plkst. 5.00, 
svētdienās ap plkst. 7.00.

Tiklīdz tiks saņemta precīza 
informācija par kursēšanas laika 
grafiku Cesvaines stacijā, par to 
informēsim.

Linda Vanaga

Lielā talka 2021
Lielā talka vairāk nekā desmit 

gadu garumā ir apvienojusi un sa-
liedējusi Latvijas iedzīvotājus vides 
sakopšanas un labiekārtošanas dar-
bos, kā arī veic izglītojošu funkciju, 
virzot sabiedrību domāt un rīkoties 
zaļi. Sākot ar šo gadu, ikvienam ir 
iespēja piedalīties Lielajā talkā, tal-

kojot gan talkas dienā, gan jebkurā 
citā laikā, kā arī ziedojot, ja pašam 
nav iespējams piedalīties talkā.

Visi saziedotie līdzekļi tiks izman-
toti talkošanas maisu, cimdu un cita 
inventāra iegādei, arī izglītojošiem 
materiāliem un pasākumiem. Kopš 
Latvijā pirmo reizi norisinājās Lie-

lā talka, atkritumu daudzums mūsu 
valstī ir samazinājies uz pusi. Taču, 
lai turpinātu nodrošināt kvalitatīvu 
talkas norisi, sniedzot talkotājiem 
visus nepieciešamos līdzekļus dro-
šai un atbildīgai talkošanai, ikviens 
interesents ir aicināts atbalstīt Lielo 
talku ziedojot.

Ziedojumu iespējams veikt Lielās 
talkas mājaslapā talkas.lv. To ir ie-
spējams izdarīt gan atklāti, gan ano-
nīmi, ziedot aicinātas gan privātper-
sonas, gan juridiskas personas. Bū-
sim pateicīgi par ikvienu līdzdalību, 
lai sasniegtu lielo mērķi.

2021. gada Lielā talka notiek 
sestdien, 24. aprīlī, no plkst. 9.00 
līdz 15.00 vienlaikus visā Latvijā. 
Paaugstināto drošības prasību un 
pašreiz noteiktās sociālās distancē-
šanās dēļ Lielā talka šogad tiek or-
ganizēta, vairāk uzsverot individu-
ālo talkošanu, kas nozīmē arī vairāk 
individuālo talkas vietu pieteikumu. 
Lielās talkas organizatori aicina cil-
vēkus doties talkot šādi:

SOLO talkas: talkojiet vienatnē, 

pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, 
sakopjot savas mājas apkārtni;

DUO talkas: talkojiet divatā. Ja 
esat vienas mājsaimes pārstāvji, tad 
talkojiet droši kopā; ja esat draugi 
vai paziņas, ievērojiet vismaz divu 
metru distanci;

ĢIMENES talkas: talkojiet visa 
ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums 
jābūt vienas mājsaimes pārstāvjiem.

Mūsu pienākums ir būt veseliem, 
pietiekami daudz laika pavadīt svai-
gā gaisā, kā arī saglabāt Latviju tīru 
un zaļu nākamajām paaudzēm. Bū-
sim piesardzīgi un atbildīgi, bet ne-
zaudēsim optimismu!

Lielās talkas koordinatore Ces-
vaines novadā ir labiekārtošanas 
nodaļas vadītāja Ritma Kļaviņa, 
tālr. 29484429, e-pasts ritma.klavi-
na@cesvaine.lv. Ar viņu iespējams 
sazināties un vienoties par talkas 
maisu saņemšanu un savākšanu pēc 
talkas.

Nikola Matjušenko,
Lielās talkas

sabiedrisko attiecību konsultante
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Cesvaines bibliotēkas bērnu nodaļa 
piedzīvojusi pārmaiņas

Pieminot Latvijas iedzīvotāju pirmās masu deportācijas
 80. gadadienu, vienlaikus visā valstī notiks 1941. gadā izsūtīto 

iedzīvotāju vārdu lasījumi

Noslēdzies zīmējumu konkurss 
„Pavasaris Cesvainē”

Pieminot represiju 
upurus…

Lieldienas Cesvainē

2021. gada 14. jūnijā aprit 80 gadu, kopš 
Padomju Savienība pēc Latvijas okupāci-
jas organizēja pirmās masu deportācijas – 
1941. gadā tika izsūtīti vairāk nekā 15 tūksto-
ši Latvijas pilsoņu. Pieminot deportāciju upu-
rus, vienlaikus visā Latvijā lasīs 1941. gadā 
izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdus. Piemiņas 
pasākumi notiks arī tautiešu mītnes zemēs ār-
pus Latvijas.

Tiešsaistē uzrunājot 119 pašvaldību pār-
stāvjus, kuri nodrošinās piemiņas pasākuma 
„Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jū-
nija deportācijām” norisi Latvijas pašvaldī-
bās, Valsts prezidents Egils Levits uzsvēra: 
„Pasākumam ir dots zīmīgs nosaukums. Jē-
dziens „neaizmirstie” apliecina, ka mēs at-
ceramies to, kas notika pirms 80 gadiem, un 
mēs atceramies katru atsevišķo cilvēku, kuru 
okupanti izsūtīja no Latvijas. Cilvēka vārdam 
un uzvārdam ir unikāla nozīme. Tā ir daļa no 
personības. Ja mēs pieminēsim šos visus vār-
dus, mēs atcerēsimies arī konkrētos cilvēkus, 
no kuriem liela daļa izsūtījumā gāja bojā. Tas 
ir mūsu šodienas paaudzes pienākums šos 
cilvēkus neaizmirst.” Valsts prezidents arī 
norādīja, ka tā bija padomju okupācijas re-
žīma apzināta politika – iznīcināt pilsoniski 
aktīvāko latviešu nācijas sastāvdaļu, uz kuras 
balstījās Latvijas valsts. „Deportācijas atstāja 
milzīgu tukšumu mūsu nācijas dzīvē. Laikā, 
kad Latvijas valsts bija okupēta, tā vairs neva-

rēja aizstāvēt savus pilsoņus. Tā tas turpinājās 
50 gadus, kad valsts juridiski eksistēja, taču 
nebija spējīga darboties. Latvijas iedzīvotāji 
pārdzīvoja šo laiku un atjaunoja savu valsti, 
lai šodien mēs dzīvotu neatkarīgā Latvijā. Tā-
dēļ gaidāmais pasākums ir ārkārtīgi svarīgs 
mūsu nācijas vēsturiskās atmiņas stiprināša-
nai. Paldies, ka esat iesaistījušies pasākuma 
norisē!”

Pasākums „Aizvestie. Neaizmirstie. 
80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” notiks 
vienlaikus visā Latvijā – katrā pašvaldībā 
plkst. 11.00 tiks sākti 1941. gadā deportēto 
iedzīvotāju vārdu lasījumi, tādējādi godinot 
ikviena izvestā Latvijas valstspiederīgā pie-
miņu. Pasākuma idejas autore Sandra Kalnie-
te norāda: „Nav nekā personīgāka un indivi-
duālāka par cilvēka vārdu un uzvārdu, jo tas 
pavada ikvienu no dzimšanas līdz nāves brī-
dim un turpina pastāvēt līdz laiku aizlaikiem 
vēstures annālēs. Ikviens izsūtītais ir pelnījis, 
lai viņš nebūtu tikai sīka vienība kādā lielākā, 
apkopojošā skaitlī. Vārdu lasīšanas ceremoni-
jai vienlaikus notiekot visos Latvijas novados 
un pagastos un piemiņas brīžus saslēdzot vie-
notā Latvijas tīmeklī, tiek dota iespēja piemi-
ņas pasākumā piedalīties kā Latvijā, tā visā 
pasaulē mītošajiem tautiešiem.”

Lasījums no katras pašvaldības tiks strau-
mēts reāllaikā platformās LSM.lv un LNB.lv, 
kur būs pieejama karšu izdevniecības „Jāņa 

Martā tika izsludināts un noslēdzās zīmē-
jumu konkurss „Pavasaris Cesvainē”. Pal-
dies mazajiem māksliniekiem par radošumu 
un lielo aktivitāti! Kopumā saņēmām vairāk 
nekā 50 darbiņus. Šoreiz izlozes kārtībā pie 

sēta” izstrādāta digitāla Latvijas karte ar ap-
kopotām saitēm uz tiešraidēm no pasāku-
miem pašvaldībās. Šajā kartē vēlāk tiks ievie-
toti arī piemiņas pasākumu videomateriāli, kā 
arī dati par deportētajiem, lai veidotu un attīs-
tītu publiski pieejamu tiešsaistes platformu, 
kas vizualizē deportācijas Latvijā, palīdzot 
aptvert apmēru un sekas, parādot statistiku un 
vienlaikus ļaujot izsekot individuāliem izves-
to cilvēku stāstiem.

Pasākumu „Aizvestie. Neaizmirstie. 
80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” atspo-
guļos Latvijas sabiedriskie mediji.

Piemiņas pasākumu rīko Valsts preziden-
ta kanceleja sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
bibliotēku, ekspertiem no Latvijas Nacionālā 
arhīva, karšu izdevniecības „Jāņa sēta” un sa-
biedriskajiem medijiem.

Augusts Zilberts,
Latvijas Nacionālā bibliotēkas

sabiedrisko attiecību vadītājs

Lietderīgi izmantojot laiku, kad bibliotēkas 
un citas kultūras iestādes bija liegts apmeklēt 
klātienē, Cesvaines bibliotēkas bērnu nodaļā 
notika remontdarbi.

Bērnu literatūras nodaļa uzziedējusi pa-
vasara krāsās – sienas un grīda ir ieguvušas 

košus pavasarīgi zaļās un zilās krāsas toņus. 
Veikti arī grīdas betonēšanas darbi.

Bibliotēka ir atvērta apmeklētājiem un gai-
da savus lasītājus!

Linda Vanaga,
autores foto

Ar krāšņiem pavasarīgiem rotājumiem mie-
rīgā gaisotnē pavadītas Lieldienas Cesvainē.

Cesvaines labiekārtošanas nodaļas darbi-
nieki kopā ar Cesvaines kultūras nama darbi-
niekiem bija cītīgi strādājuši un gatavojušies 
pavasara atnākšanai, aicinot to ar zilajiem 
vizbulīšu ziediem. Visa Cesvaine jau mirkli 
pirms svētkiem uzziedēja vizbulītēs, aicinot 
doties pastaigā un tās apskatīt, saskatīt un ie-
mūžināt.

Īsi pirms Lieldienām Cesvaines ielās varē-
ja sastapt Lieldienu zaķi kopā ar savu kom-
panjonu raibo Gaili. Pastaigājoties pa pilsētu, 
svētku vēstneši pamāja lielākiem un mazā-
kiem cesvainiešiem, ar tiem apsveicinājās un 
vēlēja priecīgas Lieldienas.

Linda Vanaga,
Kristīnes Aumeles foto

Ik gadu Cesvainē 25. martā norisinās pie-
miņas pasākums. Šogad, ievērojot valstī iz-
sludināto ārkārtējo situāciju, aicinājām nepul-
cēties un respektēt noteiktos ierobežojumus, 
mudinājām individuāli pieminēt represiju 
upurus un iedegt svecītes vai nolikt ziedus 
katram ērtā laikā.

No tagadējā Cesvaines novada tika izves-
ti 428 cilvēki no 3 mēnešu līdz 87 gadu ve-
cumam, tai skaitā 130 bērnu, pusaudžu un 
jauniešu. Ceļā un izsūtījumā mira 65 cilvēki, 
bet vairāki bērni tur piedzima. Domās kavē-
jāmies atmiņās un pieminējām tos tautiešus, 
kuru sapnis par Latviju palika tur, Sibīrijas 
plašumos…

Lieldienu zaķis kopā ar raibo Gaili

balvām tiek Linda Rusiņa, Marta Ābele, Lilita 
Bizņa, Viviāna un Kārlis. Par balvu saņemša-
nu ar uzvarētājiem sazinājāmies individuāli.

Daļu čaklo mākslinieku darbu kopš 1. aprī-
ļa var apskatīt Cesvaines pilsētas infostendos.

Zilās vizbulītes rotā Cesvaini
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pēc iepriekš izveidotas un izziņotas programmas, nodrošinot tiešsais-
tes apmeklētāju iepriekšēju reģistrāciju.

Viena no lielākajām attālinātā formāta priekšrocībām ir iespēja vei-
dot starptautiskos kontaktus, tādēļ interesentiem, kuriem aktuāla starp-
tautiskā tīklošanās, LTRK iespēju festivālā „Uzņēmēju dienas Vidze-
mē 2021” piedāvājam organizēt virtuālās tikšanās ar Ķīnas Džedzjanas 
(Zhejiang) provinces Ninbo pilsētas uzņēmumiem. Esam nodibinājuši 
sadarbību ar Ķīnas partneriem, lai organizētu B2B virtuālās tikšanās 
dalībnieka izvēlētā komunikācijas platformā.

Piedaloties pasākumā, iegūsiet jaunus potenciālo klientu un sadar-
bības partneru kontaktus, uzzināsiet par aktualitātēm uzņēmējdarbības 
vidē, varēsiet tiešsaistē komunicēt ar apmeklētājiem un citiem dalīb-
niekiem, veidot savu saturu un prezentēt uzņēmumu. Neapšaubāmi tā 
ir iespēja izmantot mūsdienu tehnoloģiju priekšrocības un sasniegt pa-
sauli, neizejot no sava biroja.

Informējam, ka „Uzņēmēju dienas Vidzemē 
2021” ir viens no četriem virtuālajiem pasāku-
miem; plašāka informācija par LTRK iespēju 
festivāliem Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un 
Latgalē „Uzņēmēju dienas 2021” – pasākuma 
mājaslapā www.uznemejudienas.lv.

Inese Raiba,
LTRK Mārketinga un sabiedrisko attiecību 

daļas vadītāja

Atvadoties no Sergeja Meierovica

Mūžībā devusies jauktā kora „Cesvaine” diriģente Ija Voiniča-Grīna

Mūžībā devies Sergejs Meiero-
vics – profesionāls būvinženieris, 
būveksperts, restaurācijas speciālists, 
ilggadējais Latvijas Inženierkonsul-
tantu asociācijas biedrs.

Sergejs Meierovics savulaik strā-
dājis Zinātniskās restaurācijas pārval-
dē – vienā no tālaika labākajām celt-

niecības organizācijām, bet vēlāk viņš kļuva par kultūras ministra 
vietnieku celtniecības jautājumos.

Galvenais Sergeja Meierovica kritērijs būvniecībā bija kvalitāte, 
iedziļināšanās un pārdomāta rīcība, būveksperta spriedumos viņš 
bija ļoti tiešs, viņa viedoklis tika respektēts.

2016. gadā Sergejs Meierovics saņēma būvindustrijas lielo balvu 
„Pamatakmens” par mūža ieguldījumu nozarē.

Sergeja Meierovica padarīto darbu sarakstā bija gan industriālās 
būves, gan kultūras objekti, kas viņam bija sirdī tuvākie darbi. Lie-
lu profesionālo ieguldījumu Sergejs Meierovics sniedza Cesvaines 
evaņģēliski luteriskās baznīcas un Cesvaines pils atjaunošanas dar-
bos.

Ļoti spilgti sadarbību ar Sergeju Meierovicu atceras bijušais Ces-
vaines domes priekšsēdētājs Valdis Kaprālis: „Sergeja Meierovica 
ieguldījums un atbalsts baznīcas un pils restaurācijā ir neizmēro-
jams. Būdams Zinātniskās restaurācijas pārvaldes priekšnieks, Ser-
gejs izveidoja šīs iestādes nodaļu Cesvainē, tā uz vietas uzraudzīja 
notiekošos restaurācijas darbus. Darbi notika paralēli gan pilī, gan 
baznīcā. Ar Sergeja Meierovica atbalstu tika piesaistīti celtņi, iekār-
tas darbu veikšanai. Viņš uzraudzīja darbus pilī: vairākkārt bija ne-
pieciešams risināt dažādas neskaidrības par atjaunošanas procesu, 
piemēram, materiālu sagādē, piemēram, kapara iegūšana jumtam 

bija īsta cīņa, parkets pils zālei nāca no Valmieras puses kokiem, 
pils centrālo durvju restaurācija arī notika Sergeja Meierovica pār-
raudzībā. Baznīcā bija nepieciešamas sastatnes griestu atjaunošanai, 
nebija grīdas dēļu, risinājās darbi tornī, vitrāžu atjaunošanā. Daudzi 
Cesvaines puiši bija iesaistīti darbos, un viņu veikums bija atzīs-
tams, tādēļ arī turpmāk viņi strādāja nozīmīgos objektos, piemēram, 
„Braku” muzejā Ērgļu pusē.

Sergejs bija entuziastisks un enerģisks. Milzīga atzinība Sergejam 
izsakāma par to, ka viņš spēja komunicēt un atrast īstos kontaktus 
ar cilvēkiem, kuri varēja palīdzēt atjaunošanas procesā, atbalstīja arī 
finansējuma piesaistīšanā.”

Ilgstoša un ražena sadarbība ar Sergeju bijusi arī pašreizējam do-
mes priekšsēdētājam, atjaunojot Cesvaines pili pēc postošā uguns-
grēka 2002. gada 5. decembrī. Tolaik spiediens no tiem, kas gribēja 
nodegušo ēku iegūt savā īpašumā par sviestmaizi, bija ļoti liels. Ser-
gejs ar savu pieredzi un sakariem palīdzēja uzsākt pils atjaunošanu, 
vēlāk arī ar padomu palīdzēja atjaunot mācību procesu Cesvaines 
vidusskolai pilī, līdz tika uzbūvēta jaunā vidusskolas ēka. Sergejs 
Meierovics noteikti bija cilvēks ar savu harismu – ļoti cienīts kolēģu 
vidū visā Latvijā.

Nozare ir šķīrusies no izcila profesionāļa un spilgtas personības. 
Sergeja Meierovica lielais prieks vienmēr bijis darbs kultūras ob-
jektos, to vidū Doma baznīcā, Svētā Pētera dievnamā un Pētera un 
Pāvila baznīcā jeb koncertzālē „Ave Sol”, Turaidas pils muzejā, 
Latvijas Nacionālajā operā, Leļļu teātrī, Kuldīgas novadpētniecības 
muzejā, Cesvaines pilī, Valmieras teātrī, Dailes teātrī, Cēsu pils zir-
gu staļļu pārbūvē par izstāžu zāli un daudzos citos objektos.

Visdziļākā līdzjūtība Sergeja Meierovica ģimenei, tuviniekiem, 
draugiem.
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2021. gada 21. maijā

„Velo spieķis  2021”

Celtnes un būvplāni Kraukļu bibliotēkā

Šogad dažādi sportiski izaicinājumi ir 
modē, tādēļ cesvainiešiem ir sagatavots jauns 
izaicinājums – „Velo spieķis 2021”. Dodies 
veloizbraucienos, izmanto lietotni „Map-
MyRide”, kurā būs redzama pieveiktā distan-
ce un izbrauciena datums! Rezultātus iesūti 
„WhatsApp” 25637052 līdz 30.04.2021.!

Apbalvoti tiks tie pirmo triju vietu iegu-
vēji sieviešu un vīriešu konkurencē, kuri šo 
nedēļu laikā nobrauks visvairāk kilometru ar 
velosipēdu. Pārsteiguma balvas tiem, kas ve-
loizaicinājumā dosies katru dienu no 12. līdz 
30. aprīlim. Dodoties veloizbraucienos, pie-
fiksē kādu fotomirkli no izaicinājuma! La-
bākajam foto – pārsteiguma balva! Ar god-
algoto vietu ieguvējiem sazināsies personīgi. 
Atceries – joprojām turpinām ievērot visus 
valstī noteiktos Covid-19 ierobežojumus!

Pasākuma nolikums pieejams pašvaldības 
mājaslapā.

Sākusies pieteikšanās virtuālajam iespēju festivālam 
„Uzņēmēju dienas Vidzemē 2021”

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūp-
niecības kamera (LTRK) aicina Vidzemes un visas Latvijas uzņēmē-
jus pieteikties dalībai LTRK iespēju festivālā „Uzņēmēju dienas Vid-
zemē 2021”, kas virtuālā formātā norisināsies 6. un 7. maijā tiešsaistē 
no studijas Cēsīs. Tradicionālā klātienes izstāde „Vidzemes uzņēmē-
ju dienas” norisināsies šā gada septembrī Valmierā.

Virtuālā izstāde notiks speciāli pasākumam veidotā tīklošanās 
platformā, kur dalībniekiem, ievietojot informāciju par uzņēmumu, 
pievienojot galeriju, videomateriālus un dokumentus lejuplādei, būs 
iespēja izveidot savus profilus. Tā būs iespēja tiešsaistē komunicēt 
arī ar apmeklētājiem un plānot savu tikšanos kalendāru.

Pasākuma galveno satura bloku veidos biznesa forums, kurā tieš-
saistē uzņēmēji un eksperti diskutēs par reģiona aktualitātēm un jau-
nākajām tendencēm. Forumā tiks aplūkota uzņēmējdarbības attīstība 
caur kultūras prizmu, kā arī jaunās paaudzes uzņēmēji – radošie un 
zaļie. Foruma norisi tiešraidē varēs 
vērot pasākuma platformā, sociālajos 
tīklos un portālā Tvnet.

Virtuālais formāts pasākuma dalīb-
niekiem sniedz dažādas papildu priekš-
rocības. Viena no tām ir iespēja pašiem 
veidot pasākuma saturu, prezentējot 
sev aktuālo tēmu un savu uzņēmumu. 
Šādi dalībnieku vebināri norisināsies 

Sadarbībā ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju vēl 
līdz 30. aprīlim Kraukļu bibliotēkas sarīkojumu zālē apskatāma iz-
stāde „Celtnes un būvplāni Madonā”.

Izstāde par būvniecību Madonā tika sagatavota uz pilsētas deviņ-
desmitgadi. Pirmskara celtniecība izstādē pārstāvēta ar 7 privātmā-
jām (12 planšetu) un pilsētas pamatskolu (3). Pēdējā pusgadsimta 

Ija Voiniča-Grīna izglītību ieguvusi Jāzepa 
Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā, Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Darba 
gaitas aizvedušas uz Pētera Barisona Aizkr-
aukles Mūzikas skolu, Jāņa Norviļa Mado-
nas Mūzikas skolu, Madonas pilsētas vidus-
skolu, Madonas Valsts ģimnāziju. Vienlaikus 
strādāja arī Rīgas 93. vidusskolā.

Kopš 2013. gada rudens Ija bija jauktā 
kora „Cesvaine” diriģente.

Ijai bija izkopta mākslinieces gaume visā, 
ko viņa darīja. Viņa prata izvēlēties mūziku, kas piesaista, ir reizē 
vienkārša, melodiska, bet izpildījumā spoža. No pianistes un koncert-
meistares ar lielu pieredzi viņa izauga par diriģenti, kura būtu pelnī-
jusi būt skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsdiriģentes godā.

Jauktajā korī „Cesvaine” reizē ar jauniešu koru repertuāru viņa 
ienesa jauneklīgo dzirksti – koris atplauka un kļuva dzīvīgs. Piesais-

būvniecība tematiski dalās šādi: bērnudārzi (1), vidusskola, ģimnā-
zija (1), stacija un apkārtne (1), Saieta laukums (1), muzeja izstāžu 
zāles (1), pēdējo gadu celtniecība (2).

Izstāde apskatāma Kraukļu bibliotēkas darba 
laikā:
O, T, C, P no plkst. 9.00 līdz 17.00,
S no plkst. 9.00 līdz 14.00;
svētdienās, pirmdienās – slēgta.

tot jauniešus, koris spēja nodziedāt latviešu kora klasikas virsotnes 
un koru apriņķa skatē 2018. gadā iegūt I pakāpi, kas bija diriģentes 
vēlme un mērķis.

Ija Voiniča-Grīna kori aizveda tuvos un tālos ceļos. Latviešu kora 
mūzika jauktā kora „Cesvaine” izpildījumā skanēja Rīgā, Jelgavā, 
Itālijas pilsētā Rimini, Pēterburgā, Slovēnijā un, protams, Cesvainē.

Būdama spoža koncertmeistare, viņa spēja vienlaikus spēlēt sarež-
ģītu pavadījumu un diriģēt kori. Viņas izpildījumā atvērās un uzplau-
ka dziesmas dvēsele, radot emocionālo pārdzīvojumu gan dziedātā-
jiem, gan klausītājiem. Viņas vienkāršība, sirsnība, mīļums saskar-
smē ar dziedātājiem pārauga skaņās, kas iepriecēja.

Ija saliedēja kori arī kopīgos sadziedāšanās pasākumos, kurus vie-
noja dziesma un prieks par kopā būšanu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei un tuviniekiem, visiem vi-
ņas talanta cienītājiem, pavadot Iju mūžībā…

Lai gaiši mūžības ceļi un skanīgas balsis, eņģeļu kori diriģējot!
Cesvaines novada pašvaldība


