2019. gada maijs

Cesvaines novada domes izdevums

Ieaud pavedienu Cesvaines pils grīdceliņā!
Jau vairākus mēnešus darbojas
kultūras nama jaunākais radošais
kolektīvs – rokdarbu studija. Ik nedēļu otrdienās rokdarbu entuziasti pulcējas dīķa mājā (Pils ielā 4).
Studiju vada un jaunos entuziastus
rokdarbu pasaulē ievada profesionālā meistare Vanda Podiņa. Vanda
ir vairākkārtēja Eiropas čempione
adīšanā, guvusi panākumus rokdarbu konkursos ne tikai Latvijā, bet
arī plašākā mērogā.
Šobrīd rokdarbu studijā galve-

nokārt norisinās aušana, bet Vanda
neliedz padomu arī citu rokdarbu
tehniku apgūšanā. Tādēļ, ja ir vēlme spert pirmos soļus rokdarbu
pasaulē un atstāt savu nospiedumu
vēsturē, laipni aicināti ieaust pavedienu simboliskajā Cesvaines pils
gadalaiku grīdceliņā!
Meistare ir satiekama studijā Pils
ielā 4 (dīķa mājā) katru otrdienu
no plkst. 10.00 līdz 18.00, bet, ja
ir vēlme darboties, studijas durvis ir plaši atvērtas arī citās dienās

(informācija tūrisma centrā ēkas
1. stāvā, kā arī pie kultūras nama
vadītājas p. i. Zeltītes Dūrītes, tālr.
28352392).
Simboliskais pils grīdceliņš ļauj
atstāt savu nospiedumu vēsturē,
pretī saņemot nelielu Cesvaines suvenīru. Gluži kā raisās pils rekonstrukcijas darbi, ikviens var ieaust
savu artavu pils grīdceliņā!
Laipni aicināti!
Linda Vanaga

Nr. 5 (309)

Sestdien,
2019. gada 25. maijā,
Eiropas Parlamenta
vēlēšanas

Tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem
un citu Eiropas Savienības
dalībvalstu pilsoņiem, kuri
uzturas mūsu valstī, ir reģistrēti Latvijas iedzīvotāju
reģistrā un Latvijas vēlētāju
reģistrā. Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu
dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam.
Eiropas vēlēšanās vēlētāju uzskaitei izmanto vēlētāju reģistru,
un katrs Latvijas vēlētājs ir iekļauts
noteikta iecirkņa vēlētāju sarakstā
atbilstīgi reģistrētajai dzīvesvietai.
Jābalso konkrētā – savā – vēlēšanu iecirknī! Līdzi jāņem pase vai
personas apliecība (eID). Ja nezini
savu vēlēšanu iecirkni (neesi saņēmis vēstuli ar paziņojumu), noskaidro to elektroniski Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes vietnē
pmlp.gov.lv vai zvani uz Centrālās
vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni
67049999.
22.–24. maijs: IEPRIEKŠĒJĀ
BALSOŠANA. Trīs dienas pirms
vēlēšanām vari balsot JEBKURĀ
vēlēšanu iecirknī Latvijā. Līdzi jāņem pase vai personas apliecība.
No 20. maija līdz vēlēšanu dienai,
25. maijam, vēlētāji, kuri veselības
stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu
iecirknī, varēs pieteikt balsošanu
savā dzīvesvietā. Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā, jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda:
- vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods,
- adrese, kur jāierodas vēlēšanu
komisijai, ēkas ārdurvju kods, ja
tāds ir, un kontakttālrunis.
Iesniegums jānogādā iecirknī,
kurā vēlētājs reģistrēts, vai, ja vēlētājs neatrodas sava iecirkņa teri-

torijā iepriekšējās balsošanas dienās, – vēlētāja dzīvesvietai tuvākajā iecirknī. Iesniegumu iecirknī var
nogādāt jebkura vēlētāja uzticības
persona. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var
aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu iecirknī. Pieteikt balsošanu vēlētāja
atrašanās vietā var arī vēlēšanu dienā pēc pulksten 12.00, taču jāņem
vērā, ka šajā gadījumā vēlēšanu
komisija izbrauks pie vēlētāja, ja
varēs paspēt ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz balsošanas beigām
pulksten 20.00.
Iecirkņu darba laiks Eiropas Parlamenta vēlēšanās 25. maijā – no
plkst. 7.00 līdz 20.00.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks:
20. maijā plkst. 17.00–20.00
21. maijā plkst. 9.00–12.00
22. maijā plkst. 17.00–20.00 –
iepriekšējās balsošanas diena
23. maijā plkst. 9.00–12.00 – iepriekšējās balsošanas diena
24. maijā plkst. 10.00–16.00 –
iepriekšējās balsošanas diena
CESVAINES NOVADA VĒLĒŠANU IECIRKŅU ADRESES:
Nr. 655 – Cesvaines kultūras
nams, Pils iela 8, tālr. 64852287
Nr. 953 – Kraukļu skola, Kraukļu skola, tālr. 64800804
Cesvaines novada vēlēšanu
komisija

Izlaidumi Cesvaines novada izglītības iestādēs
Pēdējais zvans Cesvaines
vidusskolas 9. klasēm un
12. klasei (Madonas ielā 1)
17. maijā plkst. 12.30

Izlaidums Cesvaines Mūzikas
un mākslas skolā
(Celtnieku ielā 1)
23. maijā plkst. 17.00

Izlaidums Cesvaines pirmskolas
„Brīnumzeme” grupai
„Taurenītis” (Celtnieku ielā 1)
31. maijā plkst. 15.00

Cesvaines Ziņas

Izlaidums Cesvaines
vidusskolas 12. klasei
(Madonas ielā 1)
8. jūnijā plkst. 16.00

Izlaidums Cesvaines
vidusskolas 9. klasēm
(Madonas ielā 1)
15. jūnijā plkst. 16.00
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Paziņojums par
kustamas mantas
pārdošanu
2019. gada 21. maijā plkst. 10.00
Cesvaines pirmskola „Brīnumzeme”
par nosacītu cenu pārdod kustamo
mantu:
 dārzeņu smalcinātājs – 5 EUR;
 elektriskā plīts (cepeškrāsns) –
50 EUR;
 elektriskais katls – 50 EUR;
 profesionālā trauku mazgājamā
mašīna – 40 EUR;
 „LG” DVD pleijers – 10 EUR;
 drēbju skapis – 10 EUR.

Noslēgusies Cesvaines
katlumājas
projektēšana
Atbilstīgi līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/076
ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
SIA „Cesvaines siltums” veiksmīgi turpina
projekta „Siltumavota pārbūve Cesvainē”
īstenošanu. Ir izstrādāts būvprojekts, kas nodots ekspertīzei, par ko ir noslēgts līgums ar
SIA „Arhitektu birojs Arteks”.
Aivars Baiers,
SIA „Cesvaines siltums” valdes loceklis

Turpinās siltumtrašu
izbūves projekta
izstrāde
Atbilstīgi līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/032
ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
SIA „Cesvaines siltums” veiksmīgi turpina
projekta „Siltumtīklu izbūve Cesvainē” īstenošanu. Ir saņemts būvvaldes akcepts izstrādātajam būvprojektam. Iepirkumu komisija
organizē būvniecības iepirkumu.
Aivars Baiers,
SIA „Cesvaines siltums” valdes loceklis

Sabiedriskās pirts
darba laiks vasarā
Šā gada vasarā SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” sabiedriskā pirts Dārzu
ielā 1 Cesvainē būs atvērta:
15. JŪNIJĀ plkst. 15.00–21.00,
20. JŪLIJĀ plkst. 15.00–21.00,
17. AUGUSTĀ plkst. 15.00–21.00.
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Pils ielas posms slēgts
remontdarbu dēļ
Reizē ar pavasara iestāšanos atsākušies Pils
ielas rekonstrukcijas darbi. Darbu veicējs
SIA „8 CBR” informē, ka līdz 2. jūnijam būs
slēgts satiksmes posms no Pils ielas 8 (Cesvaines kultūras nams) līdz krustojumam ar
Veidenbauma ielu.

Kā ierasts, autobraucēji tiek aicināti par apbraucamo ceļu izmantot Veidenbauma ielu.
Arī reģionālo maršrutu autobusu satiksme
tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu – Veidenbauma un Brīvības ielu, tāpēc no 2019. gada
2. maija līdz 2. jūnijam pieturvieta „Cesvai-

ne” ir pārcelta uz Veidenbauma un Madonas
ielas krustojumu (pie katoļu baznīcas).
Par visām satiksmes organizācijas izmaiņām informējam Cesvaines novada mājaslapā, kā arī sociālajos tīklos. Ceram uz sapratni
un atvainojamies par neērtībām!

Pašvaldība aicina pieteikties uz
SIA „Cesvaines siltums” valdes locekļa amatu
Cesvaines novada dome izsludina konkursu
uz pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Cesvaines siltums” valdes locekļa amatu.
Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība (vēlams, tehnisko un inženierzinātņu jomā);
• zināšanas un prasmes par siltumenerģijas
ražošanu, pārvadi un sadali;
• spēja vadīt investīciju projektus;

• stratēģiskais redzējums par uzņēmuma attīstību;
• labas vadības prasmes;
• labas saskarsmes spējas;
• iemaņas darbā ar datoru;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• laba reputācija.
Mēneša atlīdzība – no 1004 līdz 1285 EUR.
Iesniedzamie dokumenti:

- motivācijas vēstule;
- dzīvesgājuma apraksts (CV);
- izglītības dokumentu kopijas;
- atsauksmes no iepriekšējās darbavietas.
Pieteikuma dokumentus pretendenti var nosūtīt uz e-pasta adresi dome@cesvaine.lv vai
pa pastu vai iesniegt personīgi Pils ielā 1A Cesvainē – 1. stāvā, lietvedībā, – līdz 2019. gada
22. maijam. Tālrunis uzziņām: 29461212.

Administratīvi teritoriālā reforma.
Pirmais 35 pašvaldību modelis
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija (VARAM) prezentējusi vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas
plānu, kas Latvijas teritoriju paredz iedalīt
35 pašvaldībās. Kā norāda vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce,
šis administratīvi teritoriālā iedalījuma modelis ir tikai sākuma piedāvājums.
Saeima 2019. gada 21. martā pieņēma lēmumu par administratīvi teritoriālās reformas
turpināšanu, proti, līdz 2021. gadam izveidot
ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas
spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un
pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.
VARAM rosina noteikt 35 pašvaldību modeli. Saskaņā ar ministrijas sniegto informāciju piedāvātās teritorijas iedalāmas divos
administratīvo teritoriju pamatveidos:
 republikas pilsētās – galvaspilsēta Rīga
un kūrortpilsēta Jūrmala;

 novada pilsētās un novada pagastos.
Pašreizējiem kritērijiem neatbilst jau
puse pašvaldību
Latvijā pašvaldību funkciju loks ir viens
no plašākajiem Eiropas Savienībā. „Jo vairāk pašvaldībai funkciju, jo vairāk izdevumu
to realizācijā,” skaidro vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Viņš
norāda, ka pašlaik jau puse pašvaldību neizpilda Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likumā noteiktos kritērijus.
VARAM sniegtā informācija liecina, ka, izvērtējot statistiku par 2018. gadu, neatbilstība
konstatējama 59 administratīvajās teritorijās:
 novada teritorijā ir ne mazāk par 4000
pastāvīgo iedzīvotāju – neatbilst 39 novadi;
 novada teritorijā ir ciems, kurā ir vairāk
par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, vai pilsēta –
neatbilst 54 novadi;
 novada teritorija ir ģeogrāfiski vienota –
neatbilst 2 novadi;

republikas pilsētā ir ne mazāk par
25 tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju – neatbilst 2 republikas
pilsētas.
Reformas
mērķi
Kā
norādīts
VARAM prezentācijā, teritoriālās
reformas mērķi
valsts attīstības
un
iedzīvotāju
labklājības nodrošināšanai ir šādi:

uzlabot
valsts un pašvaldību ekonomisko
izaugsmi un kon-

Prezentētais teritorijas iedalījums pēc reformas

kurētspēju;
 nodrošināt visas valsts pārvaldes darbībā racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietošanu;
 izveidot vienlīdzīgu un ilgtspējīgu pašvaldību darbības sistēmu, reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centrus ar to lauku
teritorijām sasaistot vienotā administratīvā,
ekonomiskā un saimnieciskā vienībā, tādējādi
radot labākus priekšnosacījumus tautsaimniecības attīstībai un pakalpojumu pieejamībai
iedzīvotājiem;
 radīt mehānismus efektīvākai novadu
pilsētu un novadu pagastu pašpārvaldes darbībai, vairāk iesaistot tajā attiecīgo teritoriju
iedzīvotājus;
 nostiprinot pašvaldību autonomiju un
kapacitāti, nodrošināt subsidiaritātes principa
ievērošanu;
 nodrošināt pievilcīgu vidi investīcijām
un jaunu darbvietu radīšanai, tādējādi panākot konkurētspējīgu atalgojumu un samazinot
emigrāciju;
 panākt, ka pašvaldības tām likumos uzdotās funkcijas izpilda patstāvīgi.
Sagaidāms, ka tuvākajā laikā norisināsies
sarunas Saeimā, kur tiks apspriests šis modelis. Saskaņā ar prezentēto modeli Cesvaines
novads tiek apvienots ar Madonas, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadiem. Šāda jaunizveidotā teritorija būs otrā lielākā visā Latvijā.
Atsevišķi novadi Latvijā ir ļoti neapmierināti ar piedāvāto reorganizācijas karti, tādēļ ir
veiktas iedzīvotāju aptaujas. Šis ir tikai iesākuma posms – pirmais piedāvājums –, un paredzams, ka reformas norisē vēl sekos vairāki
apspriešanas posmi, jo daudzos juridiskos un
organizatoriskos jautājumos nav skaidrības.
Pēc „LV portāla” informācijas
sagatavoja Linda Vanaga

Cesvainē viesojies Labklājības ministrijas
parlamentārais sekretārs Roberts Spručs
10. maijā darba vizītē Cesvaines novadu
apmeklēja Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs. Vizītes laikā
Roberts Spručs tikās ar Cesvaines novada
domes priekšsēdētāju Vilni Špatu, domes speciālistiem, Cesvaines sociālā dienesta vadītāju Dainu Markevicu, kā arī sociālās palīdzības organizatori Ilviju Kecko.
Galvenais Roberta Spruča darba vizītes
mērķis bija informācijas ievākšana par Cesvaines aktuālajiem uzdevumiem sociālās palīdzības jomā. Tikšanās laikā tika pārrunāti
jautājumi, kas skar sociālo jomu, sociālo drošību, sociālo pakalpojumu sniegšanu, apjomu

un darbu sociālajā dienestā. Galvenās tēmas,
ko apsprieda tikšanās laikā, bija deinstitucionalizācijas procesa īstenošana, sociālo pabalstu sistēmas ļaunprātīga izmantošana, sociālo
pakalpojumu sniegšanas kārtības trūkumi un
iespējamie attīstības risinājumi.
Roberts Spručs tika iepazīstināts ar darba
gaitu, kā norisinās tehniskās dokumentācijas
sagatavošana un izstrāde, lai bijušās internātpamatskolas ēkā Rīgas ielā 4 Cesvainē būtu
iespējams izveidot pansionātu. Parlamentārais sekretārs, kuram ir pieredze un kurš pats
piedalījies līdzīgos projektos, sniedza ieteikumus un padomus turpmākajai darbu gaitai.

Cesvaines Ziņas

Vizītes laikā tika apmeklēts arī pašreizējais
pansionāts, kur radīta mājīga atmosfēra, taču
to būtu nepieciešams padarīt mūsdienīgāku
un atbilstīgu standartiem. Lai to izdarītu, tiek
izstrādāta dokumentācija ēkas Rīgas ielā 4
visu triju stāvu izmantošanai sociālās jomas
pakalpojumu sniegšanai. Vizītes noslēgumā
Roberts Spručs viesojās arī Grašu bērnu ciematā.
Roberts Spručs augstu novērtēja Cesvaines
novada domes, sociālā dienesta darbu iedzīvotāju labklājības līmeņa uzlabošanā.
Linda Vanaga

Domes ārkārtas sēdē 8. maijā

* Apstiprināja Cesvaines bibliotēkas nolikumu.
* Nolēma ieskaitīt 10 932 EUR SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanai saskaņā ar uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem.
Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 4
Cesvainē 2019. gada 25. aprīlī (sēdes protokols Nr. 5, 15. §)

Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
pārskatīšanu Cesvainē

Izdoti saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 85. panta
trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā
Cesvaines pilsētas administratīvajā teritorijā
(turpmāk – Cesvainē):
1.1. tiek ierosināta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana;
1.2. tiek informēti zemes īpašnieki un privatizēto objektu īpašnieki (dzīvokļu, neapdzīvojamo
telpu īpašnieki), noskaidroti viņu viedokļi un pieņemts lēmums attiecībā uz funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu;
1.3. tiek izvērtēti iesaistīto personu viedokļi,
pārskatīta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība un robežas, ņemot vērā
arī situāciju attiecīgajā kvartālā, un pieņemts lēmums attiecībā uz dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu.
2. Cesvainē esošai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu nodrošina un lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas
uzsākšanu un lēmumu par dzīvojamai mājai
funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu pieņem Cesvaines novada dome (turpmāk –
dome).
II. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas ierosināšana
un uzsākšana
3. Ierosinājumu pārskatīt dzīvojamai mājai
funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu, pievienojot grafisko pielikumu ar iezīmētu vēlamo
dzīvojamai mājai piesaistāmo platību, iesniedz
Cesvaines novada domē. Ja iesniegumu iesniedz
dzīvokļa īpašnieks, iesniegumam papildus pievieno Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā pieņemto dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu
par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala pārskatīšanu.
4. Pēc dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas ierosinājuma
saņemšanas dome:
4.1. izvērtē dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala un atlikušās zemesgabala platības izmantošanas iespējas, kā arī citu
dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo
zemesgabalu pārskatīšanas nepieciešamību attiecīgā kvartāla robežās vai arī lemj par ierosinājuma noraidīšanu;
4.2. uz kartogrāfiskās pamatnes izgatavo shēmu, kurā attēlo dzīvojamās mājas privatizācijas
uzsākšanas brīdī noteikto dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu;
4.3. ja tiek konstatēts, ka nepieciešams pārskatīt arī citus attiecīgā kvartāla robežās esošajām
dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamos
zemesgabalus, informē par to kvartāla robežās
esošo dzīvojamo māju privatizēto objektu īpašniekus, zemes īpašniekus un attiecīgā kvartāla robežās esošo citu dzīvojamo māju pārvaldniekus;
4.4. publicē Cesvaines novada pašvaldības tīmekļvietnē www.cesvaine.lv un izdevumā „Cesvaines Ziņas” informāciju par saņemto ierosinājumu pārskatīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu un par nepieciešamību
pārskatīt arī citus attiecīgā kvartāla robežās esošos dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamos zemesgabalus;
4.5. nosaka privatizēto objektu īpašniekiem
(dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu īpašniekiem) un
zemes īpašniekiem tiesības divu mēnešu laikā no
publikācijas datuma izteikt apsvērumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu, iesniedzot tos domē;
4.6. ja nepieciešams, pieprasa informāciju no
valsts un pašvaldības iestādēm;

4.7. izvērtē saņemtos apsvērumus.
5. Pēc saistošo noteikumu 4. punkta izpildes
dome pieņem lēmumu attiecībā uz dzīvojamai
mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
pārskatīšanas uzsākšanu.
6. Dome saistošo noteikumu 5. punktā minēto
lēmumu izsniedz vai nosūta privatizēto objektu īpašniekiem (dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu
īpašniekiem) un dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemesgabala īpašniekam, kas nav
privatizētā objekta īpašnieks, kā arī publicē Cesvaines novada pašvaldības tīmekļvietnē www.
cesvaine.lv un izdevumā „Cesvaines Ziņas”.
7. Gadījumā, ja domes rīcībā nav situācijai atbilstoša detalizācijas plāna konkrētajam zemesgabalam vai nepieciešama papildu informācija
no Valsts zemes dienesta kadastra datiem vai cita
papildu informācija, dome organizē virszemes
topogrāfiskā plāna (M 1 : 500) uzmērīšanu un
pieprasa informāciju Valsts zemes dienestam no
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas, pirms tam informējot par to dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
pārskatīšanas ierosinātāju. Izdevumus par minētajām darbībām (topogrāfiskā uzmērīšana, kadastra informācija u. c.) apmaksā dzīvojamai mājai
funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas ierosinātājs.
8. Izdevumus par dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu ierosinātājs (privatizētā objekta īpašnieks vai zemesgabala īpašnieks) ir tiesīgs apmaksāt triju gadu laikā
no maksājuma uzdevuma saņemšanas dienas,
izdarot periodiskus maksājumus, iepriekš noslēdzot vienošanos ar domi par atliktā maksājuma
samaksas kārtību.
III. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas pabeigšana
9. Kad lēmums par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu ir kļuvis neapstrīdams, dome veic tiesisko un organizatoriski tehnisko darbību kopumu,
kas nepieciešams, lai pārskatītu dzīvojamai mājai
funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu.
10. Pārskatot dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu, dome uz kartogrāfiskās
pamatnes izstrādā dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemesgabala platības un robežu
pārskatīšanas priekšlikumu.
11. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platības un robežu pārskatīšanas
priekšlikumu dome nosūta izvērtēšanai un viedokļa sniegšanai:
11.1. dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas procesā iesaistītajām valsts un pašvaldības iestādēm;
11.2. dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas ierosinātājam.
12. Dome ar lēmumu par dzīvojamai mājai
funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu apstiprina dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala plānu.
13. Ja dome konstatē, ka, nosakot dzīvojamai
mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu, ir
iespējama zemesgabala reāla sadale vai ir iespējama reāla sadale, izstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, tas tiek norādīts domes
lēmumā, un ierosinātāji atbilstoši normatīvajiem
aktiem ierosina zemesgabala sadalīšanu.
IV. Noslēguma jautājumi
14. Atcelt spēkā nestājušos Cesvaines novada
domes 2018. gada 31. oktobra saistošos noteikumus Nr. 13 „Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu Cesvainē”.
15. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas pašvaldības izdevumā „Cesvaines Ziņas”.
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Cesvaines novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 4

„Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala
pārskatīšanu Cesvainē”
paskaidrojuma raksts
1. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Cesvaines
pilsētas administratīvajā teritorijā:
– tiek ierosināta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana;
– tiek informēti zemes īpašnieki un privatizēto objektu īpašnieki (dzīvokļu īpašnieki), noskaidroti viņu
viedokļi un pieņemts lēmums attiecībā uz funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu;
– tiek izvērtēti iesaistīto personu viedokļi, pārskatīta
dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība un robežas, ņemot vērā arī situāciju
attiecīgajā kvartālā, un pieņemts lēmums attiecībā uz
dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu.
Saistošie noteikumi paredz, ka dzīvojamai mājai
funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas
procesu Cesvaines pilsētas administratīvajā teritorijā
organizē, nodrošina un lēmumu par dzīvojamai mājai
funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu
pieņem Cesvaines novada dome.
Dome 2018. gada 31. oktobrī izdeva saistošos noteikumus Nr. 13 „Par dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu Cesvainē”,
kas nav stājušies spēkā, tajos tiek izdarīti redakcionāli precizējumi, un, izdodot tos jaunā redakcijā,
14. punktā norādīts, ka tiek atcelti spēkā nestājušies
domes 2018. gada 31. oktobra saistošie noteikumi
Nr. 13.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 85. pantu. Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 85. pants nosaka, ka pašvaldībai ar saistošajiem noteikumiem jānosaka kārtība, kādā tiek ierosināta dzīvojamai mājai
funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšana;
kādā tā informē zemes īpašniekus un privatizēto objektu īpašniekus (dzīvokļu īpašniekus), noskaidro
viņu viedokļus un pieņem šī panta ceturtajā daļā minēto lēmumu attiecībā uz funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu; kādā tā izvērtē iesaistīto personu viedokļus, pārskata dzīvojamai
mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platību
un robežas, ņemot vērā arī situāciju attiecīgajā kvartālā, un pieņem lēmumu attiecībā uz dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu. Minētā lēmuma pieņemšanai saistošo noteikumu 4.6. punkts paredz iespēju pieprasīt informāciju
no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī dzīvojamās
mājas pārvaldnieka (dzīvokļu īpašniekiem), lai noskaidrotu projektā iesaistītās zemes vienības apbūves
iespējas, inženierkomunikāciju un citu veidu apgrūtinājumus, ieskaitot tiesiskos. Tādējādi saistošie noteikumi ir nepieciešami, lai izpildītu likumu – sakārtotu
piespiedu zemes nomas attiecības, kas tieši ietekmē
dzīvokļu īpašnieku izdevumus par zemes nomu, nosakot adekvātu un saprātīgu funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu konkrētai dzīvojamai mājai, kā arī
tiktu samērotas zemes īpašnieka un attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašumu īpašnieku likumiskās
intereses un tiesības.

3. Informācija par plā- Saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta Cesvainoto projekta ietekmi
nes novada domes apstiprinātā budžeta ietvaros.
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā

Būtiska ietekme netiek paredzēta.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras būtiski nepalielināsies.

6. Informācija par kon- Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
sultācijām ar privātpersonām
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Paziņojums
par izsoli
Cesvaines
novada
dome
2019. gada 21. maijā plkst. 11.00
domes zālē trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod
dzīvokļa īpašumu, kura adrese
ir Rūpkombināta māja 1–11,
Kraukļi,
Cesvaines
pag.,
Cesvaines novads, kadastra
Nr. 7027 900 0052, kura sastāvā
ir divistabu dzīvoklis – 49,6 m2,
496/6799 domājamās daļas no
dzīvojamās mājas, 496/6799
kopīpašuma domājamās daļas
no zemes un kas ierakstīts Vidzemes rajona tiesas Cesvaines
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 645-11.
Izsoles
sākumcena
–
1300 euro. Izsoles dalības
maksa (20 euro) un nodrošinājuma apmērs (130 euro) līdz
izsoles sākumam iemaksājami Cesvaines novada domes
kontā Nr. LV47 UNLA 0030
9001 3071 2 AS „SEB banka”.
Nosolītā summa jāsamaksā uz
nomaksu šādā kārtībā: 10 % –
noslēdzot līgumu, 500 euro –
pēc mēneša, atlikusī summa –
līdz 2019. gada 31. decembrim,
ieskaitot to domes kontā. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.
Izsoles noteikumus var iepazīt
mājaslapā www.cesvaine.lv vai
Cesvaines novada domē darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un
no 14.00 līdz 17.00. Par dzīvokļa
īpašuma apskati interesēties pa
tālruni 64852022 vai 28382616.

Paziņojums
par izsoli
Cesvaines novada dome trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod automašīnu „Ford
Galaxy”, valsts reģistrācijas numurs FT6313.
Izsoles sākumcena – 700 euro.
Izsoles
dalības
maksa
(20 EUR) un nodrošinājuma
nauda 10 % apmērā no izsoles
objekta sākumcenas līdz izsoles sākumam iemaksājama
Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47 UNLA 0030 9001
3071 2 AS „SEB banka”.
Iepazīt izsoles noteikumus
var mājaslapā www.cesvaine.
lv vai Cesvaines novada domē
pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00
un no 14.00 līdz 17.00, tālrunis:
64852022, 28382616.
Par objekta apskati interesēties pa tālruni 28382616.
Samaksa par izsoles objektu –
nedēļas laikā no izsoles dienas.
Pieteikums reģistrācijai izsolē
jāiesniedz domē līdz 2019. gada
21. maija plkst. 11.00.
Izsole notiks 2019. gada
21. maijā plkst. 11.00 domes
zālē Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā.

4

Pozitīvas pārmaiņas gada ienākumu deklarāciju
iesniedzējiem
Valsts ieņēmumu dienests (VID)
informē, ka 2019. gada 16. aprīlī
stājās spēkā likums „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli””, kurā noteikti trīs būtiski
jaunumi saistībā ar gada ienākumu
deklarācijas iesniegšanu, proti, noteikts, kādos gadījumos iedzīvotāji
ienākuma nodokļa piemaksu varēs
veikt vēlāk, cik lielu nodokļa pie-

maksas summu varēs nemaksāt, kā
arī iespēja izvēlēties, cik lielu mēneša neapliekamo minimumu piemērot saviem ienākumiem.
Kurām personām tiek atlikts
aprēķinātās nodokļa piemaksas
termiņš
Līdz šim visiem iedzīvotājiem,
kuri, iesniedzot gada ienākumu
deklarāciju, konstatēja, ka ir aprē-

Eiropas Parlamenta vēlēšanas
Šā gada 25. maijā Latvijā norisināsies Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Atbilstīgi Vēlētāju reģistra
likumam vēlētāju uzskaitei šajās
vēlēšanās izmanto vēlēšanu reģistru
un iepriekš izveidotus iecirkņu vēlētāju sarakstus. Vēlētājiem vēlēšanu dienā, 25. maijā, jābalso iecirknī,
kura sarakstā viņi iekļauti.
Vēlētāju reģistra likumā paredzēts, ka Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde ne vēlāk kā 70 dienu
pirms vēlēšanām vēlētājam pa pastu
uz dzīvesvietas adresi Latvijā nosūta informāciju par to, kura iecirkņa
sarakstā vēlētājs iekļauts. Tomēr
šogad ir izveidojusies situācija, ka
ievērojams skaits vēlētāju šīs vēstules varētu nebūt saņēmuši tāpēc,
ka pārvaldes valsts iepirkumā izraudzītais pasta pakalpojumu sniedzējs
SIA „Reller” nav spējis pienācīgā

kvalitātē izpildīt uzticētos pienākumus. Izvērtējot radušos situāciju
un ievērojot to, ka dalībai Eiropas
Parlamenta vēlēšanās informācija
par vēlēšanu iecirkni, kurā jābalso,
ir ļoti nozīmīga, Centrālā vēlēšanu
komisija ir sagatavojusi informatīvo plakātu, kā noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni, ja pārvaldes sūtītā
informācija nav tikusi saņemta.
Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkni iespējams noskaidrot tiešsaistē pārvaldes e-pakalpojumā
„Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana”, kas pieejams www.pmlp.gov.
lv sadaļā „Pakalpojumi → E-pakalpojumi → Vēlēšanas”, vai zvanot uz Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni 67049999 darba
dienās no plkst. 8.00 līdz 20.00.
24. un 25. maijā tālrunis strādās no
plkst. 7.00 līdz 24.00.
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ķināta nodokļa piemaksa, tā bija
jāiemaksā Valsts kasē līdz konkrētā
gada 17. jūnijam. Līdzšinējā kārtība
arī turpmāk ir saglabāta saimnieciskās darbības veicējiem un tiem, kas,
nereģistrējot saimniecisko darbību,
izīrē vai iznomā savu nekustamo
īpašumu.
Taču 2018. un 2019. gada ienākumu deklarācijā aprēķinātās nodokļa
samaksas termiņš tiks atlikts līdz
2020. gada 1. decembrim tām personām, kuru ar nodokli apliekamie
gada ienākumi atbilst šādiem nosacījumiem:
- 2018. gadā tie nepārsniedz
55 000 eiro, bet 2019. gadā –
62 800 eiro;
- tie ir saņemti tikai Latvijā;
- no tiem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis;
- ir tiesības tiem piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus (piemēram, algota darba
ienākumi, autoratlīdzība, pensijas,
darbnespējas pabalsti, ienākumi no
uzņēmuma līguma, ja persona nav
reģistrējusi saimniecisko darbību,
u. c.).
Cik liela nodokļa summa iedzīvotājiem nebūs jāmaksā
Ja persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu un
turpmākajiem gadiem, konstatēs,
ka aprēķinātā nodokļa piemaksas
summa nepārsniedz 1 (vienu) eiro,
to neuzskatīs par nodokļa parādu un
valsts budžetā tas nebūs jāiemaksā.
Cik lielu mēneša neapliekamo
minimumu varēs piemērot saviem ienākumiem
Lai samazinātu to personu loku,
kam, iesniedzot gada ienākumu
deklarāciju, jāpiemaksā nodokļa
starpība, kas radusies piemērotā
prognozētā mēneša neapliekamā

minimuma dēļ, iedzīvotāji paši varēs izlemt, cik lielu neapliekamo
minimumu vēlas piemērot saviem
mēneša ienākumiem.
Noslēdzot rakstisku vienošanos
ar darba devēju, darbavietā tiks
piemērots tik liels mēneša neapliekamais minimums, kādu darbinieks pats būs izvēlējies. Vienīgais
nosacījums – pašas personas prognozētais mēneša neapliekamais
minimums nedrīkst pārsniegt VID
prognozētā mēneša neapliekamā
minimuma apmēru, t. i., būt lielāks
par summu, kas ir norādīta personas
elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā.
Šāds risinājums nav obligāts, tā
ir papildiespēja, kuru ikviens, izvērtējot savu ienākumu apmēru, var
izmantot pēc brīvas izvēles. Par šīs
iespējas izmantošanu VID papildus
nav jāinformē.
Kā paaugstināts neapliekamo
ienākumu deklarēšanas slieksnis
Tāpat kā līdz šim, iedzīvotājiem
būs jāiesniedz gada ienākuma deklarācija, kurā uzrādīti ar nodokli
neapliekamie ienākumi. Taču, sākot ar 2020. gadu, obligāti tas būs
jādara tikai tad, ja kopējā gada
laikā saņemto ar nodokli neapliekamo ienākumu summa pārsniedz
10 000 eiro. Līdz šim šis slieksnis
bija 4000 eiro.
VID Sabiedrisko attiecību daļa

Talkošana Sulas upes krastos
27. aprīlī visā Latvijā un arī
pasaulē norisinājās Lielā talka.
Šogad Cesvaines iedzīvotāji bija
aicināti iesaistīties vides sakopšanā, lai kopīgiem spēkiem padarītu
Cesvaini sakoptāku.
Pilsētas dzīsla neapšaubāmi ir
Sulas upe, kas vijas cauri novadam, Cesvainei un pils parkam.
Gadu laikā (un nemaz ne tik ilgā
periodā!) ir sakrājusies ievērojama atkritumu nasta. Ikviens interesents Lielās talkas dienā bija
aicināts pielikt savu roku, lai padarītu vidi sakoptāku. Atradumi
visdažādākie – sākot ar parastu
pārtikas iepakojumu, plastmasas
un stikla pudelēm, sadzīves precēm, beidzot ar lielām riepām, sa-

Par
pirmsskolas
izglītības
iestādes
darbu vasarā

dzīves iekārtām utt.
Paldies tiem astoņiem
talkotājiem, kas ieradās
un padarīja parku sakoptāku! Paldies arī Cesvaines vidusskolas audzēkņiem un mācībspēkam,
labiekārtošanas nodaļas
darbiniekiem un visiem
citiem, kas sakopa apkārtējo vidi ne tikai noteiktajā talkas dienā!
Linda Vanaga,
foto no tūrisma centra
arhīva
Talkas „guvums”

Domes zālē skatāma keramiķa Jāņa Seiksta izstāde
Visā Latvijā ik pavasari ar radošām aktivitātēm, darbnīcām un
pasākumiem tiek svinētas putnu
dienas. Šogad Cesvainē norisinājās
pasākumu cikls „Katram savi putni…”, kas gan nesakrita ar visas
Latvijas putnu dienas pasākumiem,
bet piedāvāja ne mazāk aizraujošu
aktivitāšu klāstu.
Viens no notikumiem bija keramikas un akvareļu izstādes atklāšana. Arī šīs izstādes tēma ir saistīta
ar putniem – novada domes zāles
sienas rotā mākslinieka un keramiķa Jāņa Seiksta akvareļu gleznas un
telpu piepilda brīnumaini keramikas
darbi: māla vāzes, trauki un, protams, lielāki un mazāki svilpaunie-

ki. Izstādes atklāšana notika 2. maijā, kad Jānis Seiksts iepazīstināja ar
savu dzīvesgājumu un radošajām
aktivitātēm, sasniegumiem un iecerēm, taču darbi būs apskatāmi vēl
kādu laiku.
Kā ir teicis pats autors, lielākā
laime ir savas personālizstādes atklāšana, tātad šobrīd viena neliela
laimīte ir atrasta. Laipni aicināti apskatīt izstādi un varbūt arī noskatīt
kādu mākslas darbu, kuru var iegādāties, sazinoties ar mākslinieku
vai apmeklējot viņa darbnīcu tepat,
kaimiņu novadā – Madonā.
Linda Vanaga,
autores foto

Jānis Seiksts ar kundzi Tiju Seikstu personālizstādes atklāšanā Cesvainē

Maija aktivitātes Cesvainē
Viena no nesenām aktivitātēm
Cesvainē bija Jāņa Seiksta personālizstādes atklāšana, taču šajās
dienās norisinājās ne mazums citu
pasākumu.

Maija sākums nesa vairākas
brīvdienas, kurās bija iespēja izbaudīt dažādu pašdarbības kolektīvu veikumu. 1. maijā Cesvaines
vidusskolas aulu un visu novadu

Putnu būru uzstādīšana pils parkā

pieskandināja skanīgas balsis no
Cesvaines un tuvākās apkārtnes –
norisinājās koru sadziedāšanās pasākums. Koncertā uzstājās jauktie
kori „Cesvaine”, „Ērgļi”, „Madona”, „Lai top!” no Ļaudonas, vīru
koris „Gaiziņš” no Sauleskalna,
sieviešu kori „Silvita” no Kalsnavas un „Jūsma” no Mētrienas un
Praulienas jauktais koris. Taču
maiju iesāka ne tikai dziesmas –
4. maijā tika svinēta jauniešu deju
kolektīva „Sprīdītis” 30 gadu pastāvēšanas jubileja. Uz sadanci tika
aicināti ne vien pašreizējie, bet arī
bijušie dejotāji.
Vairākas dienas norisinājās pasākumu cikls „Katram savi putni…”,
ko organizēja Cesvaines tūrisma
centrs sadarbībā ar Cesvaines Mūzikas un mākslas skolu, Cesvaines
kultūras namu, Cesvaines vidusskolu un Ziemeļvidzemes Putnu
pētniecības biedrību. Vairākās aktivitātēs tika iepazītas dažnedažādas
putnu sugas. Mūzikas un mākslas
skolā varēja noklausīties pavasarīgo noskaņu etīdes mūzikas skolas
audzēkņu izpildījumā, novadnieka Augusta Saulieša putnu dzejoli
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„Purva strazda dziesma savam bērnam”, bija skatāma noslēpumaino
mākslas skolas putnu izstāde. Ikviens savu roku varēja izmēģināt
keramiķes Sanitas Ozolas putnu
darbnīcā un mēģināt orientēties
mūzikas un mākslas skolas telpās,
meklējot neredzamos putnus. Pasākumā „Katram savi putni…” Cesvaines parkā viesojās ornitologs Elvijs Kantāns, kas stāstīja, kā notiek
putnu vērošana un skaitīšana. Sadarbībā ar Meža īpašnieku apvienību pils parkā tika uzstādīti divi lieli
putnu būri, kas paredzēti pūcēm.
Viens būris atrodas parkā pie brāļu
kapiem, otrs – parka pļaviņas malā.
Divi būri uzstādīti tāpēc, ka viens
no tiem kalpos par mājvietu pūču
mammai ar jaunajiem pūcēniem,
otrs – pūču tētim. Pasākumu cikls
noslēdzās ar putnu rotaļām Druvienas folkloras kopas „Pērlis” vadībā
pie tējas namiņa.
Paldies visiem, kuri iesaistījās izglītojošo un izklaidējošo pasākumu
organizēšanā!
Linda Vanaga,
Edmunda Skrides foto

Daudzus vecākus maijā ir satraucis jautājums par pirmsskolas
izglītības iestādes (PII) darbu vasaras periodā. Ja atceramies, pagājušajā gadā vienu mēnesi vasarā bērnudārzs tika slēgts, nodrošinot visiem interesentiem vietu
citā bērnudārzā uz laiku, kamēr
PII norisinājās remontdarbi. Šajā
vasarā PII netiks slēgta.
Maijā bērnu vecāki ar grupiņu
audzinātāju starpniecību ir saņēmuši informāciju ar aicinājumu
veikt priekšapmaksu par apmeklējumu vasarā, kad bērnu plānots
vest uz bērnudārzu. Daudzus
vecākus uztraucis jautājums, ka
tiek lūgts veikt priekšapmaksu
par visiem trim mēnešiem uzreiz.
Kā skaidro PII vadītāja Skaidrīte Aveniņa, vecākiem pašiem ir
jāsaskaita dienas, kuras bērnam
plānots pavadīt dārziņā. Šāda
priekšapmaksas
iekasēšanas
prakse tiek izmantota, lai zinātu,
cik bērnu bērnudārzu apmeklēs
vasarā. Kā liecina iepriekšējo
gadu prakse, vasarai tiek pieteikti
aptuveni 50 bērni, no kuriem faktiski ierodas aptuveni 20 līdz 30.
Skaidrīte Aveniņa skaidro, ka
prakse pieteikt lielāku bērnu
skaitu, nekā faktiski ierodas, ir
gadu no gada un šī tendence būtiski ietekmē darba plānošanu un
organizāciju iestādē: ja ierodas
50 bērnu, ir jāveido divas grupiņas, savukārt, ja iestādi apmeklē
20–30 bērnu, pietiek ar vienas
grupas izveidi. Vasara ir atvaļinājumu laiks, tādēļ atvaļinājumu
grafiks tiek veidots saistībā ar
grupu skaitu vasarā (jāzina nepieciešamo pedagogu skaits).
PII vadītāja Skaidrīte Aveniņa skaidro, ka, lai šāda situācija
neveidotos, šogad nolemts iekasēt priekšapmaksu par plānoto
apmeklēto dienu skaitu. Viņa arī
ļoti lūdz vecākus runāt ar grupiņu
audzinātājām, kā arī sazināties ar
vadītāju, ja ir neskaidrības. Ja vecāki šobrīd, maijā, nespēj apmaksāt vasaras periodu, jāgriežas pie
vadītājas, lai slēgtu vienošanos
par dalīto maksājumu. Vasaras
periodam jāpiesakās līdz 1. jūnijam.
Pirmskolas
„Brīnumzeme”
vadītāja aicina: „Lūdzu, nāciet,
runājiet, jautājiet! Šoreiz viss
notika strauji, taču galvenais
ir komunikācija.” Ar vadītāju
Skaidrīti Aveniņu var sazināties,
zvanot uz tālruni 64852347 vai
28352392, rakstot uz e-pastu brinumzeme@cesvaine.lv, kā arī tiekoties pirmskolā „Brīnumzeme”
(Celtnieku ielā 1 Cesvainē).
Linda Vanaga
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Bērni viesojas „Madonas karamelēs”
25. aprīļa rītā Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme” grupas „Skudriņa” bērni (4–6 gadus veci) viesojās uzņēmumā „Madonas
karameles”. Ekskursijas mērķis bija iepazīt
ražotāja profesiju.
Omulīgā atmosfērā – vispirms ar videoieraksta palīdzību un pēc tam praktiskā demonstrējumā – bērniem tika radīts priekšstats
par karameļu veidošanas procesu no cukura
līdz iesaiņotai konfektei. Bērni uzzināja, ka
masas pamatā ir tikai cukurs un ka krāsas, kas

tiek pievienotas karameļu masai, ir dabiskas:
zaļā iegūta no spinātiem, dzeltenā – no saflora
ziediem, sarkanā – no sarkanajām bietēm.
Bērniem īpaši patika konfektes ar dažādiem
attēliem vidū. Kā stāstīja viena no darbiniecēm – Egita, šo konfekšu ražošanai ir nepieciešams ilgāks laiks. Aptuveni 3 stundās
izveido 10 kilogramus lielu konfekti, kuru izstiepj 100 metru garumā un tad sadala mazos
gabaliņos. Katram zīmējumam ir sava garša
un savs īpašais stāsts, tāpēc uzņēmuma moto

Iepazīstot karameļu ražošanas procesu
ir „Karameles ar raksturu”.
Vai esi kādreiz garšojis siltu karameli? Bērnu acis iepletās, un visi izbrīnā teica: „Nē!”
Kāda ir garša? Neatkārtojama!
Bērnus aizrāva radošā praktiskā darbošanās: katrs pats no siltās karameļu masas izveidoja savas karameļu formas, tās iesaiņoja un
varēja paņemt līdzi.
Bērni secināja, ka darbs ir aizraujošs, tomēr viņi vēl esot mazi, tāpēc bez pieaugušā

Pēc labi padarīta darba

palīdzības nedrīkst strādāt ar karsto karameļu
masu. Vai bija viegli? Jā, bet jāstrādā ātri –
masa ātri kļūst cieta, un bērni nevar realizēt
savu ieceri. Bet mums kopīgi tas izdevās!
Paldies uzņēmumam „Madonas karameles”
par iespēju bagātināt pieredzi, gūt prieku un
gandarījumu meistarklasē!
Sandra Āriņa, Jana Medniece,
grupas „Skudriņa” skolotājas,
foto no skolotāju personiskajiem arhīviem

Tikumi latviešu tautasdziesmās
Man(i)s paša rokas, kājas
Izteiks manu tikumiņu.
30. aprīlī jau no paša rīta katrā Cesvaines
pirmskolas „Brīnumzeme” grupiņā bērni mācījās latviešu tautasdziesmas, kurās tiek cildināti kādi tikumi.

Plkst. 10.00 visa „Brīnumzemes” saime
sanāca zālē, lai sadotos rokās ap balti klātu
galdu. Vismazākie – grupas „Sienāzītis” bērni – kopā ar savām skolotājām bija izzinājuši
un citiem vēstīja, ka latviešiem vissvarīgākais
tikums ir gudrība. Viņi skandēja arī tautas-

dziesmu par čaklumu. Grupu „Bitīte”, „Bizmārīte”, „Skudriņa” un „Taurenītis” bērni
kopā ar pirmsskolas izglītības skolotājām bija
sagatavojuši priekšnesumus, kuros izdziedāja vai deklamēja tautasdziesmu par laipnību,
sirsnību, cieņu pret vecākiem, centību, labes-

Svinīgā pasākumā cildinot tikumus

Sportiska pēcpusdiena māmiņām
un vecmāmiņām
Maijā visā Latvijā ar dažādiem pasākumiem tika svinēta Mātes diena. Arī Cesvaines
kultūras namā tika organizēta māmiņdiena,
gan mazliet citādākā formātā, nekā ierasts.
Šoreiz Cesvaines māmiņas un vecmāmiņas
kopā ar bērniem tika aicinātas uz sportisku pēcpusdienu piedalīties dažādās aktīvās
stafetēs un risināt intelektuālus uzdevumus,
kuros noderēja gan veiksme, gan ātrums un
izveicība. Pasākums priecēja ar nerimstošiem
smaidiem un sirsnību par kopā pavadīto pēcpusdienu.
Paldies mammai Sarmītei ar dēlu Mārci,
mammai Agnijai ar meitu Evelīnu, mammai
Dainai ar meitu Elizabeti, mammai Antai
ar dēlu Ernestu, mammai Dagnijai ar meitu
Kseniju un vecmammai Jolantai ar mazdēlu
Haraldu par izbrīvēto laiku, lai kopā izkustētos! Kā jebkurās sacensībās, tiek vērtēti
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veiksmīgākie, un šoreiz dāvanu
karti sevis palutināšanai saņēma
mamma Sarmīte un vecmamma
Jolanta.
Sportisks pasākums nav iedomājams bez tiesnešiem, un par
godprātīgu tiesneša pienākumu
pildīšanu paldies Cesvaines bērnu
un jauniešu centra vadītājai Ingai
ar lielisko komandu! Paldies Ievai,
Dārtai, Kristai, Beatrisei, Enijai,
Mārai un Kristapam!
Ilvija Kecko,
foto no autores personiskā
arhīva
Aktīvās pēcpusdienas noslēgumā
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tību, saticību, savaldību, līdzjūtību, atbildību.
Kopīgi izveidojām tikumu koku, kuru vēl var
papildināt, turpinot pētīt latviešu tautasdziesmas.
Par svētku muzikālo skanējumu rūpējās
mūzikas skolotāja Irēna Lecīte. Visi kopīgi
nodziedājām dziesmu „Pie dieviņa gari galdi” un cienājāmies
ar svētku mielastu. Pasākumā
dziedājām arī citas latviešu
tautasdziesmas: „Es biju dziesmu daudzzinātāja”, „Bēdu,
manu lielu bēdu”, „Maza maza
meitenīte”.
Pasākuma idejas autores un
vadītājas – logopēdes Agita
Auzāne un Māra Skride – saka
lielu paldies visiem, kas sarūpēja šos svētkus.
Lai mūsu bērniem piemīt pēc
iespējas vairāk labo tikumu!
Irēna Lecīte,
Agita Auzāne,
Janas Mednieces foto

Domes 25. aprīļa sēdē
* Apstiprināja Cesvaines novada attīstības
programmas 2019.–2026. gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēto 2019. gada
11. aprīļa redakciju.
* Nolēma izstrādāt apvienoto uzraudzības
ziņojumu par Cesvaines novada attīstības
programmas 2012.–2018. gadam īstenošanu
2018. gadā, par atbildīgo uzraudzības ziņojuma izstrādātāju nosakot domes teritorijas
plānotāju Ramonu Vucāni. Noteica, ka uzraudzības ziņojums par Cesvaines novada attīstības programmas 2012.–2018. gadam īstenošanu 2018. gadā izstrādājams līdz 2019. gada
31. maijam.
* Uzraudzības ziņojuma izstrādes komisijā ievēlēja domes priekšsēdētāju Vilni Špatu, domes izpilddirektoru Uģi Fjodorovu,
domes grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāju Gitu Preobražensku, sociālā dienesta
vadītāju Dainu Markevicu, novada izglītības
speciālisti Rudīti Adamkoviču, SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” valdes locekli Ināru Puķīti, SIA „Cesvaines siltums”

valdes locekli Aivaru Baieru, Cesvaines
tūrisma centra vadītāju Lauru Smudzi, uzņēmēju pārstāvi lauksaimniecības sektorā
Astrīdu Kozuli, nelauksaimniecības sektorā
Jāni Ozolu, nevalstisko organizāciju pārstāvi
Sanitu Dāboliņu, novada teritorijas plānotāju Ramonu Vucāni.
* Nolēma atsavināt domei piederošo automašīnu „Ford Galaxy”, pārdodot to trešajā
izsolē.
* Nolēma akceptēt komandējumu Cesvaines tūrisma centra vadītājai Laurai Smudzei
uz starptautisko konferenci „International
Struve Network Conference” Tartu Igaunijā
no 2019. gada 23. aprīļa līdz 25. aprīlim nodibinājuma „Madonas novada fonds” koordinētajā starptautiskajā projektā „Strūves maršrutu tīkls”, apmaksājot dienasnaudu.
* Anulēja vairāku personu ziņas par dzīvesvietu.
* Nolēma sadalīt pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu daļu divos patstāvīgos īpašumos
saskaņā ar grafisko pielikumu.

MUZEJU NAKTS 2019
Dīķa mājas stāsti jeb Muižas klēts dzīve pēc vairāk nekā 100 gadiem…
18. maijā
Cesvaines kultūras namā Pils ielā 8
17.15 Dokumentālā filma „LIDIJA”
18.00 Dokumentālā filma „DZIESMU
VARA”
Dīķa mājā Pils ielā 4
No plkst. 19.00 līdz 24.00
Klausies dīķa mājas ACULIECINIEKA
STĀSTOS!
ROKDARBU STUDIJĀ ieaud savu dzīparu Cesvaines pils gadalaiku grīdceliņā!
Līdzdarbojies radošajās aktivitātēs MĀK-

SLINIEKU STUDIJĀ!
Darbojies kopā ar bērnu un jauniešu centru
AKTIVITĀŠU DARBNĪCĀ!
Izkustini kājas vai dungo līdzi CESVAINES PŪTĒJU ORĶESTRA deju placī!
Izmēģini, vai NOVUSS ir sports, kopā ar
Cesvaines novusa komandu!
Ienāc TŪRISMA CENTRĀ: uzzini informāciju, iegādājies suvenīrus!
Noskaties filmu par Cesvaines Tautas TEĀTRI!
Apskati FOTO un GLEZNU IZSTĀDI!

* Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lejas Dreikas”, Cesvaines
pagasts, Cesvaines novads, zemes vienības
sadalei. Noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
* Apstiprināja vairākus zemes ierīcības
projektus zemes sadalei.
* Nolēma atsavināt, pārdodot par brīvu
cenu un nosakot nosacīto cenu – 13 300 euro,
nekustamo īpašumu, kura nosaukums ir „Irbītes”, kas atrodas Cesvaines pagastā Cesvaines novadā un sastāv no zemesgabala 7,75 ha
platībā.
* Nolēma atsavināt, pārdodot par brīvu
cenu un nosakot nosacīto cenu – 3500 euro,
nekustamo īpašumu, kura adrese ir „Grašu
kalte”, Graši, Cesvaines pagasts, Cesvaines
novads, un kas sastāv no zemesgabala 1,78 ha
platībā.
* Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr. 4
„Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu Cesvainē”.

Mūzikas un
mākslas skolas
absolventi aicina
uz izlaidumu
Pieci mūzikas un četri mākslas nodaļas audzēkņi priecāsies ikvienu redzēt Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolas izlaidumā šā gada 23. maijā
plkst. 17.00 skolas telpās Celtnieku
ielā 1 Cesvainē. Laipni aicināti!

Gaidāmie
pasākumi:
1. jūnijā
Īpaši svētki – lai kopā būšana vairo
prieku un smaidi ielīksmo!
plkst. 11.00–14.00
Cesvaines kultūras nama skvērā
Radošās darbnīcas, rotaļas, spēles kopā
ar pasaku varoņiem
Zīmējumu konkursi
Aktivitātes ģimenēm
Cesvaines kultūras nama bērnu
māksliniecisko kolektīvu uzstāšanās
plkst. 15.00
Cesvaines kultūras namā
Jautra izrāde bērniem un vecākiem
„Mana dzimšanas diena”
plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā
Cesvaines tautas teātra pirmizrāde:
Augusts Saulietis. Sadzīves komēdija
„Vienprātības komiteja”. Izrāde divās
daļās. Režisore Alda Alberte.
Ieeja: 2 EUR
plkst. 22.00
Cesvaines kultūras namā
Atpūtas vakars pie galdiņiem, balle ar
Cesvaines pūtēju orķestri. Ieeja: 3 EUR
2. jūnijā
plkst. 17.00
Cesvaines strītbola laukumā (skeitparkā)
Bērnu putu ballīte
22. jūnijā
Ielīgošanas pasākums Cesvainē
Tautas deju kolektīvu sadancis, muzicēs
kapelas un folkloras kopas, mājražotāju
un amatnieku tirdziņš, radošās darbnīcas
un aktivitātes visiem vecumiem.
Vakarā – nakts balle.
Papildinformācija sekos…

Cesvaines Ziņas
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Tējas namiņā
apskatāmi Ērikas
Doganas akvareļi
Cesvaines māksliniece Ērika Dogana laipni atvēlējusi savus akvareļus noskaņas radīšanai tējas namiņā.
Ja ir vēlme aplūkot darbus, aicinām
vispirms ienākt tūrisma centrā Pils
ielā 4, lai speciālisti varētu atslēgt
tējas namiņu.
Laipni aicināti!

Velofotoorientēšanās
Cesvaines novadā
19. maijā plkst. 11.00
Starts: Cesvainē, Rīgas ielā 4
VELOFOTOORIENTĒŠANĀS grupas:
* sacensību grupa,
* izklaides brauciena grupa.
Pieteikšanās (obligāta) – līdz
15. maijam, rakstot uz trupavniece2@inbox.lv!
Aktivitāte tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un
notiek Eiropas Savienības projektā
„Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines novadā”.

Tūrisma rallijs „P37. Madona–Cesvaine–Gulbene” jau 18. maijā!
2019. gada 18. maijā aktīvo tūrisma sezonu sāksim ar tūrisma ralliju,
kas norisināsies, iepazīstot un atklājot jaunas tūrisma vietas autoceļa
posma „P37. Madona–Cesvaine–
Gulbene” apkārtnē.
Starts – Madonas Saieta laukumā,
finišs – atpūtas kompleksā „Vonadziņi” Stāmerienas pagastā Gulbenes novadā.
Rallija laikā iepazīsim 25 tūrisma objektus Madonas, Cesvaines
un Gulbenes novadā, bet objektu
saimnieki būs sagatavojuši dažādus
interesantus uzdevumus. Par katra uzdevuma izpildi tiks piešķirti
punkti. Komandas saņems rallija
ceļvedi, bukletu un kartes, kurās
būs iekļauta informācija par rallija
objektiem. Rallijā piedalīties tiek
aicināts ikviens interesents ar savu
vieglo automašīnu, autobusu, motociklu vai pat velosipēdu.
Aicinām doties drosmīgā un aizraujošā tūrisma braucienā, kopā ar
draugiem, ģimeni vai darba kolektīvu iepazīstot un atklājot jaunas un
jau iemīļotas tūrisma vietas trijos
novados: Madonas, Cesvaines un
Gulbenes. Pavadīsim aizraujošu
dienu kopā!

Atļauj šodien saviem gadiem
		
ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē
		
plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem
		
skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien
zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis
		
trauc…
Ārija Āre
Sirsnīgi sveicam Skaidrīti
Aveniņu skaistajā dzīves
jubilejā!
Pirmskolas „Brīnumzeme”
kolektīvs

Cienītie seniori!

Kraukļu bibliotēkas telpās arvien apskatāmas vairākas izstādes

Līdz 31. maijam:
* Izstāde „Jubilejas gads: Raiņa lugai „Zelta zirgs” – 110”
(8 planšetes)
Izstāde veltīta Jānim Zāberam,
Rainim, Arvīdam Žilinskim un
operas „Zelta zirgs” iestudējumam
Rīgā 1965. gadā. Izstāde tapa pirms
vairākiem gadiem, tās vienojošais motīvs ir Raiņa luga „Zelta
zirgs”, kas tapusi emigrācijā Lugāno 1909. gadā. Tā iedvesmoja

A. Žilinski radīt operu, kurā Antiņa
lomā bija izcilais operdziedātājs Jānis Zābers.
* Izstāde „Inese Birstiņa. CIMDU foto” (6 planšetes)
Tekstilmāksliniece Inese Birstiņa
ir apguvusi arī citas mākslas nozares. 20. gadsimta 80. gadu sākumā
viņa pievērsās filcēšanai un gadus desmit ar to aktīvi nodarbojās.
90. gados sāka fotografēt uz ielas
nokritušus cimdus, saskatot tajos

cilvēka nodarbošanos – no darba
līdz izpriecām visos gadalaikos.
Cimdi ir pazaudēti, ne aizmesti tīšām. Tie daiļrunīgi stāsta…
Līdz 30. jūnijam:
* Izstāde „Krāsas”
Ilzes Pliskas tekstilmozaīkas darbi.
Darbdienās, izņemot pirmdienas:
9.00–17.00
Sestdienās: 09.00–14.00
Pirmdienās, svētdienās: slēgts

Straujiem soļiem tuvojas vasaras ceļojumu laiks. Tā kā vairākas
dāmas ir izteikušas vēlmi ceļot,
vienojāmies, ka pirmo izbraucienu rīkosim jūnijā.
Bet stāstījumu par tālo ceļojumu uz Ēģipti klausīsimies nākamajā tikšanās reizē – 30. maijā
plkst. 15.00.
Viens no Dalailamas 18 gudras dzīves likumiem skan: „Reizi
gadā dodies uz vietu, kur nekad
neesi bijis!” Lai jums šī viedā atziņa piepildās!
Cieņā –
Daina Markevica,
sociālā dienesta vadītāja

VUGD informācija
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) statistika liecina, ka gandrīz ceturtā daļa ugunsgrēku izceļas dzīvojamajās mājās.
Arī lielākā daļa no ugunsgrēkos bo-

jāgājušo un cietušo cilvēku skaita ir
saistīta ar ugunsnelaimēm mājokļos.
Daļu traģēdiju varētu novērst, ja
vien mājokļos būtu izvietoti dūmu
detektori, kas ar skaņas signālu vēs-
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Apsveikumi

Cesvaines Ziņas

tītu par telpās radušos sadūmojumu
un ļautu iemītniekiem savlaicīgi
izkļūt no bīstamās vides un izsaukt
ugunsdzēsējus glābējus.
2020. gada 1. janvārī stāsies spē-

kā ugunsdrošības prasība, ka visos
mājokļos jābūt uzstādītiem dūmu
detektoriem, bet privātmājām jābūt
nodrošinātām arī ar ugunsdzēsības
aparātu.

