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25. marts – Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas diena

Kā rakstījis profesors Antonijs 
Zunda, „25. marta deportācijas 
skāra apmēram 2,28 % no visiem 
Latvijas iedzīvotājiem. Tas bija 
valstiski organizēts genocīds, no-
ziegums pret latviešu tautu, kam 
nav un nevar būt nekāda attaisno-
juma vai noilguma. Deportācija 
bija milzīga patvaļa, kad cilvēkam, 
nenorādot nekādu vainu, konfiscēja 
visu mantu un uz mūžīgiem laikiem 
aizsūtīja svešumā”.

Ik gadu pieminam tos, kam šīs 
deportācijas ir atstājušas dziļas rē-

25. martā plkst. 10.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts atceres 
pasākums

Svētbrīdis un ziedu nolikšana pie represēto akmens baznīcas dārzā

Tikai cilvēkam būt
Un atvērtu sirdi turēt,
Kas jūt sava tuvākā sāpes un raizes…
Ja vajag – dalīt uz pusēm gabalu maizes.
Atvērtu atmiņu turēt
Un neaizmirst
Tās daudzās dvēseles…
  Rasma Vērniece

tas sirdī un dvēselē, kā arī izjauku-
šas ģimenes. Ikvienā ģimenē ir vēs-
tures liecības, stāsti un pieredze no 
pagājušā gadsimta vidū izsūtīšanā 
piedzīvotajām šausmām. Atmiņas 
un līdzcilvēku stāsti par briesmām, 
kas piedzīvotas, liecina par smago 
brīvības cenu, ko reizumis neno-
vērtējam.

Pieminot izsūtītos genocīda upu-
rus, 25. martā noliksim ziedus baz-
nīcas dārzā un pieminēsim tuvinie-
kus, kuru dzīvības izgaisa svešumā.

Linda Vanaga

Sāksies pašvaldības grants 
seguma ceļu pārbūve

Darbu uzsācis jaunais Cesvaines novada domes 
ceļu speciālists

Cesvaines pašvaldība drīzumā 
sāks realizēt Eiropas Savienības Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai (ELFLA) atklātā pro-
jektu konkursa pasākuma „Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunoša-
na lauku apvidos” ietvaros izstrā-
dāto projektu „Grants ceļu kvalitā-
tes uzlabošana Cesvaines novadā”. 
Projekta mērķis ir veikt investīcijas 
pašvaldības grants seguma ceļu in-
frastruktūras kvalitātes uzlabošanā, 
lai veicinātu uzņēmējdarbību un sa-
glabātu apdzīvotību.

Projektam jau izstrādāts topogrā-
fiskais plāns, to veica AS „Mērnie-
cības centrs MC”. Ir izstrādāti arī 
būvprojekti visiem sešiem sākotnēji 
paredzētajiem grants ceļu posmiem. 
Būvprojektu autors ir SIA „Projekts 
EAE”, kas veiks arī autoruzraudzī-
bu.

Cesvaines novada dome nolēma, 
ka pēc iepriekš izstrādātajiem un 
apstiprinātajiem atlases kritērijiem 

atbilstīgi teritorijas plānošanas do-
kumentos noteiktajām prioritātēm, 
ieskaitot rīcības un investīcijas plā-
nu, projektā „Grants ceļu kvalitātes 
uzlabošana Cesvaines novadā” tiks 
pārbūvēti trīs ceļu posmi:

1) Dzeņi–Spieķi (Nr. 43, 3 km);
2) Kalnakrogs–Lejas Putni-

ņi (Nr. 51, 0,6 km), Lāgi–Egle 
(Nr. 104, 1 km);

3) Tirzbanurti–Kārkli (Nr. 3, 
1,25 km).

Publiskā iepirkuma proce-
dūras rezultātā līgums par paš-
valdības autoceļu pārbūvi tiks 
slēgts ar SIA „8 CBR”, kura vi-
sus trīs ceļa posmus pārbūvēs par 
471 841,85 euro (bez PVN). Ces-
vaines novadam pieejamais Eiropas 
finansējums ir 460 000,00 euro, pā-

rējais būs pašvaldības 
līdzfinansējums.

Projekts jārealizē 
līdz 2019. gada 1. de-
cembrim.

Iveta Raimo,
Cesvaines novada 

domes projektu 
vadītāja

Sākot ar šā gada 15. februāri, dar-
bu Cesvaines novada domē uzsācis 
jauns darbinieks – ceļu speciālists 
Jānis Putniņš.

Jāņa Putniņa dzīvesvieta ir Kusa, 
taču viņš ir piekritis ik dienu mērot 
ceļu uz Cesvaini, lai veiktu ceļu 
speciālista pienākumus. Kusā Jānis 
rūpējas par savu lauku māju, kas 
jau ilgus gadus ir dzimtas īpašums. 
Jānis Putniņš ir apguvis ģeogrāfa 
profesiju Latvijas Valsts universi-
tātē (šobrīd – Latvijas Universitā-
te), bet pēc studiju beigām strādājis 
dažādās jomās. Kādu laiku Liezērē 
skolēniem mācījis ģeogrāfiju, bet, 
kā Jānis smejas, mazā lauku skolā 
jāizlīdzas arī citos priekšmetos – 
viņš skolēniem sniedzis zināšanas 

un prasmes arī darbmācībā, vācu 
valodā un kādu laiku pat zīmēšanā. 
Turpmākās darba gaitas ritējušas 
mežizstrādes jomā, bet iepriekšējā 
darbavieta pirms Cesvaines Jānim 
ir bijusi Madonas novada pašval-
dības SIA „Kusas nami”, kas no-
darbojās ar komunālo pakalpojumu 
sniegšanu Aronas pagastā, Kusā. 
Jāpiebilst, ka nedaudz senāk Jānis 
veicis Aronas pagasta izpilddirek-
tora pienākumus. Savukārt ceļu 
nozare Jānim nav sveša, jo ir aktīva 
darba pieredze ceļu projektēšanas 
jomā, specializējoties tieši mazo 
(pagasta) ceļu un meža ceļu projek-
tēšanā.

No darba brīvajā laikā Jānis aiz-
raujas ar orientēšanās sportu, ar ko 

nodarbojas visai profesionālā lī-
menī. Ziemā labprāt aktīvi atpūšas 
slēpojot.

Jānim Putniņam ir plaša zināša-
nu bagāža saimnieciskajā, kā arī ar 
ceļu uzturēšanu un remontu saistī-
tās jomās, un tas, iepazīstot vietējo 
specifiku, ļauj pilnvērtīgi veikt ceļu 
speciālista pienākumus arī šeit, 
Cesvainē. Lai izdodas!

Ar ceļu speciālistu Jāni Putni-
ņu iespējams sazināties, zvanot uz 
tālruni 25772252, rakstot e-pastu 
uz janis.putnins@cesvaine.lv vai 
tiekoties klātienē darba laikā Ces-
vaines novada domes 3. kabinetā 
(iepriekš vēlams sazināties, lai pre-
cizētu laiku).

Linda Vanaga
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2018. gada ienākumu deklarāciju iesniegšana, lai saņemtu 
nodokļa pārmaksu, ilgs līdz pat 2022. gada 16. jūnijam

21. februāra domes sēdē

Cesvaines novada 
teritorijas plānojuma 
2020.–2032. gadam 
izstrādes uzsākšana

Norisinās katlumājas 
projektēšana

Turpinās siltumtrases 
projekta īstenošana

Atkārtotā izsolē pārdod automašīnu „Ford Galaxy”

Cesvaines novada dome 
2019. gada 7. martā, lemjot par 
jauna Cesvaines novada teritorijas 
plānojuma izstrādi, ir pieņēmusi lē-
mumu (protokols Nr. 3, 11. §) par 
Cesvaines novada teritorijas plāno-
juma 2020.–2032. gadam izstrādes 
uzsākšanu un apstiprinājusi darba 
uzdevumu.

Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojums ir vietējās pašvaldības 
ilgtermiņa teritorijas attīstības plā-
nošanas dokuments, kurā noteiktas 
prasības teritorijas izmantošanai un 
apbūvei, ieskaitot funkcionālo zo-
nējumu (teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana), publisko infrastruk-
tūru, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumus, kā arī citus te-
ritorijas izmantošanas nosacījumus.

Spēkā esošo teritorijas plānojumu 
var iepazīt Cesvaines novada domē 
Pils ielā 1A Cesvaines domes darba 
laikā, Cesvaines novada pašvaldī-
bas mājaslapā vai ģeoportālā (www.
geolatvija.lv).

Aicinām iedzīvotājus izteikt vie-
dokli par to, kas būtu jāparedz no 
jauna izstrādājamajā teritorijas 
plānojumā, aicinām Cesvaines ie-
dzīvotājus un nekustamā īpašuma 
īpašniekus, kā arī citus interesen-
tus sniegt rakstiskus priekšlikumus, 
ierosinājumus un ieteikumus, kas 
būtu ņemami vērā, izstrādājot teri-
torijas plānojumu.

Rakstiskus priekšlikumus, iero-
sinājumus un ieteikumus (anonī-
mie netiks ņemti vērā) var iesniegt 
Cesvaines novada domē Pils ielā 1A 
Cesvainē vai elektroniski uz e-pastu 
(dome@cesvaine.lv).

Ramona Vucāne,
Cesvaines novada domes 

teritorijas plānotāja

Cesvaines novada dome otrajā 
mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli 
pārdod automašīnu „Ford Galaxy”, 
valsts reģistrācijas numurs FT6313.

Izsoles sākumcena – 1395 euro.
Izsoles dalības maksa (20 EUR) 

un nodrošinājuma nauda 10 % ap-

* Apstiprināja zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma 
„Strautnieki”, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads, zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 7027 014 
0051 sadalei. Zemi sadalīja trīs vie-
nībās, piešķirot tām nosaukumus 
„Strautnieki”, „Meldri”, „Astras”.

* Noteica atradnes karjera „Mi-
nerālšķūnis”, kas atrodas Cesvaines 
pagastā Cesvaines novadā, topogrā-
fiskā uzmērījuma derīguma termi-
ņu – 2019. gada 24. oktobris.

* Noteica objekta Veidenbauma 
iela 18 Cesvainē Cesvaines novadā 
topogrāfiskā uzmērījuma derīguma 
termiņu – 2019. gada 1. maijs.

* Precizēja 2018. gada 20. decem-
bra domes sēdes Nr. 19 lēmumu, 
izsakot to jaunā redakcijā: „Mainīt 
projektētajai zemes vienībai un uz 
tās esošajām ēkām adresi no „Bro-
diņriktercērteles 2” uz „Brodiņcēr-
teles”, Cesvaines pagasts, Cesvai-
nes novads, LV-4871”.

* Precizēja 2018. gada 20. decem-

bra domes sēdes Nr. 19 lēmumu, 
izsakot to šādā redakcijā: „Mainīt 
ēkām, kas atrodas uz projektētās ze-
mes vienības, adresi no „Brodiņrik-
tercērteles 1” uz adresi „Riktercēr-
teles”, Cesvaines pagasts, Cesvaines 
novads, LV-4871, un projektētajai 
zemes vienībai mainīt adresi no 
„Brodiņriktercērteles 2” uz adresi 
„Riktercērteles”, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads, LV-4871”.

* Apstiprināja pašvaldības kus-
tamā īpašuma automašīnas „VW 
Transporter” izsoles rezultātus, at-
zīstot par automašīnas ieguvēju SIA 
„SV Kalnameži”, kas nosolījusi īpa-
šumu par 720 euro.

* Apstiprināja pašvaldības nekus-
tamā īpašuma, kas sastāv no zemes 
vienības un atrodas Brīvības ielā 
11A Cesvainē Cesvaines novadā, 
izsoles rezultātus, atzīstot par ne-
kustamā īpašuma ieguvēju Pēteri 
Jansonu, kas nosolījis īpašumu par 
950 euro.

* Anulēja ziņas par deklarēto dzī-

vesvietu vairākiem pilsoņiem Ces-
vaines novada Cesvaines pagasta 
īpašumos.

* Pagarināja īres līgumu par paš-
valdības sociālā dzīvokļa Nr. 4 Rī-
gas ielā 14 īri līdz 2020. gada 31. 
janvārim.

* Deleģēja Jēkabpils pilsētas paš-
valdībai Izglītības likuma 17. pan-
ta trešās daļas 19. punktā noteikto 
Cesvaines novada domes funkcijās 
ietilpstošo uzdevumu – nodrošināt 
pašvaldības pedagoģiski medicīnis-
kās komisijas darbību un pieejamību 
bērniem ar speciālām vajadzībām – 
uz vienu gadu un noteica noslēgt de-
leģēšanas līgumu.

* Saskaņoja Cesvaines vidussko-
las pašnovērtējuma ziņojumu.

* Noslēdza sadarbības līgumu ar 
Valsts izglītības satura centru par 
piedalīšanos programmas „The 
Duke of Edinburgh’s International 
Award” īstenošanu.

* Noslēdza trīspusējo sadarbības lī-
gumu ar Vides aizsardzības un reģio-

nālās attīstības ministriju un Nacio-
nālo veselības dienestu par valsts un 
pašvaldības vienotā klientu apkalpo-
šanas centra (VPVKAC) pakalpoju-
mu klāsta papildināšanu ar pakalpoju-
mu „Valsts veselības apdrošināšana”.

* Pagarināja domes un AS „SEB 
banka” 2012. gada 17. februārī no-
slēgtā līguma par bankomāta izvie-
tošanu domes administrācijas ēkā 
Pils ielā 1A Cesvainē termiņu līdz 
2024. gada 16. februārim.

* Nolēma pārdot pašvaldības dzī-
vokļa īpašumu „Kripu mājā” 2, Ces-
vaines pag., Cesvaines novads.

* Nolēma savienot dzīvokļus Nr. 
1 un Nr. 2 pašvaldībai piederošajā 
dzīvojamajā mājā „Kraukļu krejota-
va”, saglabājot jaunveidotajam dzī-
voklim numuru 1.

* Izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 1 „Grozījumi Cesvaines nova-
da domes 2018. gada 20. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 14 „Sais-
tošie noteikumi par nomas maksu 
neapbūvētiem zemesgabaliem””.

mērā no izsoles objekta sākumcenas 
līdz izsoles sākumam iemaksāja-
ma Cesvaines novada domes kontā 
Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 
AS „SEB banka”.

Iepazīt izsoles noteikumus var 
mājaslapā www.cesvaine.lv vai Ces-

vaines 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 – ne-

dēļas laikā no izsoles dienas.
Pieteikums reģistrācijai izsolē 

jāiesniedz domē līdz 2019. gada 
28. martam plkst. 11.00.

Izsole notiks 2019. gada 28. mar-
tā plkst. 11.00 domes zālē Pils 
ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā.

Projektā Nr. 4.3.1.0/17/A/032 
„Siltumtīklu izbūve Cesvainē” rit 
projektēšanas darbs un ir saņemta 
Cesvaines, Lubānas un Varakļānu 
novadu apvienotās būvvaldes iz-
sniegta būvatļauja objekta izbūvei.

Lai gan projektēšanas darbi ir 
aizkavējušies, jau tiek izstrādāta 
siltumtrases būvniecības dokumen-
tācija.

SIA „Cesvaines siltums”

20. februārī SIA „Cesvaines sil-
tums” noslēdza projektēšanas, auto-
ruzraudzības un būvniecības līgumu 
ar PS „A. A. & būvkompānijas” 
par kopējo summu 1 063 49,49 
EUR, lai realizētu projektu 
Nr. 4.3.1.0/17/A/076 „Siltumavota 
pārbūve Cesvainē”.

Kā paredzēts līgumā, šobrīd rit in-
tensīvs projektēšanas darbs.

SIA „Cesvaines siltums”

Iedzīvotāji, kuriem gada ienāku-
mu deklarācijas iesniegšana nav ob-
ligāta, deklarāciju par pagājušo gadu 
var iesniegt jebkurā laikā no šā gada 
1. marta līdz pat 2022. gada 16. jū-
nijam. Taču, ja saistībā ar progresī-
vās nodokļa likmes vai diferencētā 
neapliekamā minimuma piemēro-
šanu radusies nodokļa starpība, kas 
jāiemaksā valsts budžetā, deklarā-
cija jāiesniedz obligāti līdz šā gada 
3. jūnijam, savukārt, ja kopējie gada 
ienākumi pārsniedz 55 000 euro, – 
līdz 1. jūlijam.

Tāpat kā līdz šim, arī šogad daļai 
iedzīvotāju gada ienākumu dekla-
rācija ir jāiesniedz obligāti un daļa 
to var darīt brīvprātīgi. Valsts ie-
ņēmumu dienests (VID) aicina ik-
vienu nodokļu maksātāju iesniegt 
deklarāciju elektroniski, izmantojot 
VID elektroniskās deklarēšanas sis-
tēmu (EDS), jo tas ir daudz ērtāk, 
ātrāk un vienkāršāk.

Gada ienākumu deklarācijas 
iesniegšana brīvprātīgi

Ja no algota darba ienākumiem 
ir maksāts iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis (IIN), tad gada ienākumu 
deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi, 
lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto IIN 
par attaisnotajiem izdevumiem [1], 
tāpat – ja ir izveidojusies nodokļa 
pārmaksa saistībā ar gada diferencē-
tā neapliekamā minimuma un prog-
resīvās nodokļa likmes piemēroša-
nu. Deklarāciju var iesniegt arī tad, 
ja gada laikā nav bijuši piemēroti 
nodokļu atvieglojumi, piemēram, 
par apgādībā esošām personām. 
Brīvprātīgi gada ienākumu dekla-
rāciju var iesniegt trīs gadu laikā. 
Tātad šogad to var iesniegt ne tikai 
par 2018. gadu, bet arī par 2016. un 
2017. gadu, bet līdz 2019. gada 
17. jūnijam – vēl arī par 2015. gadu.

Gada ienākumu deklarācijas 
iesniegšana obligāti

Kopš 2018. gada progresīvās ie-
dzīvotāju ienākuma nodokļa lik-

mes un diferencētā neapliekamā 
minimuma lielums ir atkarīgs no 
kopējiem gada laikā gūtajiem ienā-
kumiem, tātad – ne tikai no algas. 
Ja gada laikā gūtie ienākumi ir svār-
stīgi, var veidoties gan nodokļa pie-
maksa, gan pārmaksa. Ja, rezumējot 
gada ienākumus, izrādās, ka IIN nav 
samaksāts pilnā apmērā, trūkstošo 
nodokļa daļu nepieciešams iemak-
sāt budžetā, savukārt, ja izrādās, ka 
ir samaksāts lielāks IIN, nekā nepie-
ciešams, tas tiek atmaksāts. Lai no-
skaidrotu, vai izveidojusies nodokļa 
piemaksa vai pārmaksa, katram ie-
dzīvotājam individuāli ir jāaizpilda 
sava gada ienākumu deklarācija. Ja 
nodoklis ir jāiemaksā valsts budže-
tā, tad gada ienākumu deklarācija ir 
jāiesniedz obligāti.

Budžetā iemaksājamo IIN summu 
var samazināt vai pilnīgi izlīdzināt, 
gada ienākumu deklarācijai pievie-
nojot čekus, kvītis vai bankas mak-
sājuma uzdevumu vai konta izraks-
tu par attaisnotajiem izdevumiem. 
Jāatzīmē, ka 2018. gadā summa, no 
kuras viena persona var atgūt daļu 
nodokļa par attaisnotajiem izdevu-
miem, ir pieaugusi līdz 600 euro, 
ievērojot nosacījumu, ka attaisnotie 
izdevumi nepārsniedz 50 % no strā-
dājošā gada ienākumiem pirms no-
dokļu nomaksas.

Tāpat kā līdz šim, obligāti gada 
ienākumu deklarācija jāsniedz, ja:

tiek veikta saimnieciskā darbība, 
piemēram, izīrēts nekustamais īpa-
šums vai gūti ienākumi no profesio-
nālās darbības;

ārvalstīs ir gūti ienākumi, ieskai-
tot jūrniekus, kuri bijuši nodarbināti 
uz starptautiskos pārvadājumos iz-
mantojama kuģa, izņemot personas, 
kuras kādā Eiropas Savienības da-
lībvalstī ir guvušas algota darba ie-
nākumu, kuram piemērots attiecīgās 
dalībvalsts ienākuma nodoklis;

ir gūti ar nodokli neapliekami 
ienākumi, kas kopumā 2018. gadā 

pārsniedz 4000 euro, piemēram, 
pārdota personiskā manta;

ir gūti ienākumi, kuri apliekami 
ar 10 % nodokļa likmi, no kuriem 
nodoklis nav ieturēts ienākuma iz-
maksas vietā, piemēram, ienākumu 
no augoša meža vai kokmateriālu 
pārdošanas fiziskai personai;

ir gūti citi ar nodokli apliekami 
ienākumi, no kuriem izmaksas vietā 
nav ieturēts nodoklis, piemēram, no 
fiziskām personām (kas nav radnie-
cībā līdz trešajai pakāpei) saņemti 
dāvinājumi.

Ja gada ienākumu deklarācija 
par 2018. gadu ir jāsniedz obligā-
ti, tas jāizdara elektroniski laikā no 
2019. gada 1. marta līdz 3. jūnijam. 
Ja 2018. gada ienākumi pārsniedz 
55 000 euro – no 2019. gada 1. aprī-
ļa līdz 1. jūlijam.

Rūpējoties par to, lai iedzīvotā-
ji būtu informēti, cik svarīgi šogad 
iesniegt gada ienākumu deklarāciju, 
VID papildus informēs par nodokļu 
starpību arī individuāli, nosūtot ziņu 
EDS un izmantojot pasta pakalpoju-
mus.

Vēršam uzmanību uz to, ka gada 
ienākumu deklarāciju iespējams 
iesniegt ne tikai VID klientu apkal-
pošanas centros (neatkarīgi no de-

klarētās dzīvesvietas), bet arī valsts 
un pašvaldības vienotajos klientu 
apkalpošanas centros visā Latvijā. 
Informācija par vienoto klientu ap-
kalpošanas centru adresēm un darba 
laiku pieejama portāla www.latvija.
lv sadaļā „Vienotie klientu apkalpo-
šanas centri”.

Plašāka informācija pieejama VID 
mājaslapas sadaļā „Gada ienākumu 
deklarācija”. Jautājumu un neskaid-
rību gadījumā aicinām iedzīvotājus 
zvanīt uz VID konsultatīvo tālru-
ni 67120000, konsultēties ikvienā 
VID klientu apkalpošanas centrā 
vai valsts un pašvaldības vienotajos 
klientu apkalpošanas centros, uzdot 
savu jautājumu rakstiski VID mājas-
lapas sadaļā „Uzdot jautājumu VID” 
vai arī VID EDS.

VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr.: 67122670, 67122668
E-pasts: komunikacija@vid.gov.lv
[1] Par saņemtajiem ārstniecī-

bas, zobārstniecības vai izglītības 
iegūšanas pakalpojumiem (ieskaitot 
bērnu interešu izglītības pakalpo-
jumus), veselības apdrošināšanas 
prēmiju maksājumiem, veiktajām 
iemaksām pensiju fondos vai par 
dzīvības apdrošināšanas pakalpo-
jumiem.



3Cesvaines Ziņas

Valsts policija aicina 
neuzķerties uz viltus 
piedāvājumiem par 
lauksaimniecības 
tehnikas iegādi

Aktivitātes skolēniem Cesvaines bibliotēkā

Laika posmā no 2017. gada līdz 
2019. gada 8. februārim Valsts poli-
cijā ir reģistrēti 17 krāpšanas gadīju-
mi, kad vietējās nozīmes un ārvalstu 
interneta vietnēs tiek piedāvāts ie-
gādāties lauksaimniecības tehniku 
un automašīnas par izdevīgu cenu. 
13 gadījumos no reģistrētajiem tika 
nopirkta neeksistējoša lauksaimnie-
cības tehnika, bet četros gadījumos – 
automašīnas. Iepriekšminētajā laika 
posmā Vidzemē ir konstatēti pieci 
šādi krāpšanas gadījumi, Latgalē – 
seši, Zemgalē – divi, Kurzemē – 
viens un Rīgas reģionā – trīs gadī-
jumi, bet apkrāptajiem pircējiem no-
darīts kaitējums kopumā vairāk nekā 
134 tūkstošu eiro apmērā.

Šāda veida krāpšana lielākoties 
ir attiecināma tieši uz lauksaimnie-
cības tehnikas iegādi. Krāpnieki 
sludinājumu portālos ievieto fotog-
rāfijas ar lauksaimniecības tehniku 
un tās tehnisko aprakstu, piedāvājot 
to iegādāties par izdevīgu cenu, kas 
parasti ir zemāka par tirgus cenu. 
Preci apskatīt un norēķināties par 
to saņemšanas brīdī nav iespējams, 
jo bieži vien tiek norādīts, ka tā at-
rodas ārzemēs un tiks piegādāta pēc 
rokasnaudas vai priekšapmaksas 
saņemšanas. Piesaistot potenciālos 
pircējus, krāpnieki darījuma laikā 
ar viņiem sazinās telefoniski vai sa-
rakstās e-pastā. Savstarpējā komuni-
kācija notiek līdz brīdim, kad krāp-
nieki potenciālajam klientam nosūta 
sagatavotu rēķinu par pirmās iemak-
sas veikšanu, lai organizētu tālāku 
preces pārdošanu. Tiklīdz persona 
ir veikusi attiecīgo samaksu, komu-
nikācija beidzas un no krāpnieka un 
pirktās preces vairs nav ne vēsts.

Valsts policija aicina iedzīvotājus 
būt piesardzīgiem un neiegādāties 
preci, kas pirms tam nav redzēta 
dzīvē. Nevajadzētu veikt arī avansa 
maksājumu, pirms nav pārliecības 
par konkrētās preces esamību un to, 
vai tā tik tiešām atrodas pārdevēja 
īpašumā. Iedzīvotāji tiek aicināti 
izvērtēt pārdevēja vai firmas nosau-
kumu. Visbiežāk tiek veidoti pazīs-
tamiem zīmoliem līdzīgi firmu no-
saukumi, vien pamainot kādu burtu 
vai variējot ar pieturzīmēm e-pasta 
adresē, tādējādi pircējs tiek maldi-
nāts un no viņa izkrāpta nauda par 
neeksistējošu preci.

Elīna Sprudzāne,
Valsts policijas Sabiedrisko 

attiecību nodaļas vecākā speciāliste
Tālr. 67075093, 29600629,
elina.sprudzane@vp.gov.lv

8. martā Cesvaines vidusskolas  
3. klases skolēni devās uz Cesvai-
nes pilsētas bibliotēku, lai šoreiz tu-
vāk iepazītu Emīla Ēriha Kestnera 
daiļradi, apskatītu grāmatu izstādi, 
kas veltīta rakstnieka 120. jubilejai.

Bibliotekāre Līga Čevere sko-
lēniem stāstīja par rakstnieka bēr-
nību un skolas gadiem, viņa dzīvi 
un radošo darbību, iepazīstināja 
ar grāmatām, ko bērniem rakstījis 
Ērihs Kestners. Ar lielu aizrautību 
un uzmanību skolēni klausījās frag-
mentu no grāmatas ,,Punktiņa un 
Antons’’, kas lika aizdomāties par 
draudzības nozīmi viņu dzīvē. Sko-
lēni aktīvi iesaistījās sarunā, izteica 
savu viedokli. Iepatikās interesantā 
spēle ,,Palīdzi draugam’’, pēc kā 

skolēni dalījās pieredzē, kā jutušies 
spēles laikā. Nodarbības noslēgumā 
tika izlozēts slepenais draugs, kam 
vajadzētu palīdzēt vai sagādāt kādu 
pārsteigumu. Ceru, ka mani skolēni 
arī turpmāk būs draudzīgi un iejūtī-
gi viens pret otru.

Liels paldies bibliotekārēm Līgai 
Čeverei un Ilzei Ļubkai par izzino-
šo un atraktīvo nodarbību! 3. klases 
skolēni aktīvi iesaistījušies lasīša-
nas iniciatīvas „Burtu spēles” ak-
tivitātēs un aizrautīgi lasa ieteiktās 
grāmatas. Noteikti izlasīs arī kādu 
Ēriha Kestnera grāmatu.

Ginta Libeka,
3. klases audzinātāja,

autores foto
Ieinteresētība manāma, spēlējot 

spēli „Palīdzi draugam”
 Izzinošā nodarbībā iepazīta 

autora daiļrade

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 14 Cesvainē 2018. gada 20. decembrī (sēdes protokols Nr. 19, 13. §)
Saistošie noteikumi par nomas maksu neapbūvētiem zemesgabaliem

Izdoti, pamatojoties uz Ministru 
kabineta 2018. gada 19. jūnija no-
teikumu Nr. 350 „Publiskas perso-
nas zemes nomas un apbūves tiesī-
bas noteikumi” 31. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka ne-
apbūvētu pašvaldības zemesgabalu 
nomas maksu gadā.

2. Neapbūvēta zemesgabala no-
mas maksa gadā:

2.1. zemei lauku apvidos, kura 

Cesvaines novada domes 2018. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 14 
„Saistošie noteikumi par nomas maksu neapbūvētiem zemesgabaliem”

paskaidrojuma raksts
Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka zemes nomas maksu neapbūvētiem zemesgabaliem, kuri nodoti lietošanā personisko pa-

līgsaimniecību vajadzībām lauku apvidos atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 
7. pantam un pilsētās sakņu dārzu ierīkošanai.

Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Ministru kabineta 2018. gada 19. novembra noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 
noteikumi” (turpmāk – noteikumi), kas stājās spēkā 2018. gada 1. jūlijā un kas atzīst par spēku zaudējušiem Ministru 
kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumus Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 139. punktā no-
rādīts, ka pašvaldības saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu” 18. punktu izvērtē izdotos pašvaldību saistošos noteikumus un, ja nepieciešams, līdz 2019. gada 
1. janvārim izdod jaunus saistošos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai ir spēkā saskaņā ar Ministru kabineta 
2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18. punktu izdotie pašval-
dību saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem. Cesvaines novada dome 2014. gada 12. novembrī 
bija izdevusi saistošos noteikumus Nr. 21 „Par nomas maksu neapbūvētiem zemesgabaliem”. Izvērtējot izdotos saistošos 
noteikumus un ņemot vērā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9. panta piektās daļas nosacījumu – ja 
spēku zaudē normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats (augstāka juridiska spēka tiesību norma, uz kuras pamata izdots 
cits normatīvais akts), tad spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais normatīvais akts vai tā daļa –, konstatēts, ka jāizdod jau-
ni saistošie noteikumi. Izdodot saistošos noteikumus, ņemta vērā noteikumu 31. punkta tiesību norma, ka pašvaldībai, iz-
dodot saistošos noteikumus, ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, nekā tas ir noteikts noteikumos. Lai nomas 
maksa būtu rentabla, tas ir, segtu arī izmaksas, kas saistītas ar nomas maksas iekasēšanu, nepieciešams noteikt minimālo 
zemes nomas maksu gadā, iznomājot neapbūvētu zemi sakņu dārzu un palīgsaimniecību vajadzībām.

Projekta ietekme uz pašval-
dības budžetu

Minimālā nomas maksa noteikta, lai tā segtu tikai administratīvās izmaksas, kas nepieciešamas nomas maksas iekasē-
šanai, un lai pašvaldības budžetā nerastos zaudējumi.

Projekta ietekme uz uzņē-
mējdarbības vidi

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.

Projekta ietekme uz admi-
nistratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas darba vietas vai paplašināt esošo institūci-
ju kompetenci.

Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Tā kā tiek saglabāts esošajos saistošajos noteikumos noteiktais nomas maksas apmērs, konsultācijas ar sabiedrības 
pārstāvjiem nav notikušas. Saistošo noteikumu projekts izskatīts kopīgajā domes komiteju sēdē.

tiek izmantota personisko palīg-
saimniecību vajadzībām atbilstoši 
likuma „Par zemes reformu Latvijas 
Republikas lauku apvidos” 7. pan-
tam, – 7 euro, ja aprēķinātā nomas 
maksa saskaņā ar Ministru kabine-
ta 2018. gada 19. jūnija noteikumu 
Nr. 350 „Publiskas personas zemes 
nomas un apbūves tiesības notei-
kumi” 30.2. apakšpunktu (0,5 % 
apmērā no zemesgabala kadastrālās 

vērtības) ir mazāka par 7 euro gadā;
2.2. zemei pilsētās, kuru nodod 

lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu 
ierīkošanai, – 7 euro, ja aprēķinātā 
nomas maksa saskaņā ar Ministru 
kabineta 2018. gada 19. jūnija no-
teikumu Nr. 350 „Publiskas perso-
nas zemes nomas un apbūves tiesī-
bas noteikumi” 30.3. apakšpunktu 
(1,5 % apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības) ir mazāka par 

7 euro gadā.
3. Atzīt par spēku zaudējušiem 

pašvaldības domes 2014. gada 
12. novembra saistošos noteikumus 
Nr. 21 „Par nomas maksu neapbū-
vētiem zemesgabaliem”.

4. Saistošie noteikumi stājas spē-
kā 2019. gada 1. februārī.

Domes priekšsēdētājs 
Vilnis Špats

Izdoti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteiku-
mu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības notei-
kumi” 31. punktu

Izdarīt pašvaldības domes 2018. gada 20. decembra saistošajos noteiku-
mos Nr. 14 „Saistošie noteikumi par nomas maksu neapbūvētiem zemes-
gabaliem” šādu grozījumu:

izteikt 4. punktu šādā redakcijā: „Saistošie noteikumi stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā „Cesvaines Ziņas””.

Sēdes vadītājs Vilnis Špats

Cesvaines novada domes 2019. gada 21. februāra saistošo noteikumu Nr. 1
„Grozījumi Cesvaines novada domes 2018. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 14 

„Saistošie noteikumi par nomas maksu neapbūvētiem zemesgabaliem””
paskaidrojuma raksts

Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi precizē to spēkā stāšanās laiku, jo saistošajos noteikumos 
bija norādīts, ka tie stājas spēkā 2019. gada 1. februārī.

Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Pašvaldības domes 2018. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr. 14 „Sais-
tošie noteikumi par nomas maksu neapbūvētiem zemesgabaliem” vēl nav stāju-
šies spēkā un to 4. punktā bija norādīts, ka tie stājas spēkā 2019. gada 1. febru-
ārī. Tā kā tas nav iespējams, nepieciešams grozīt noteikumu 4. punktu.

Projekta ietekme uz pašval-
dības budžetu

Nav plānota.

Projekta ietekme uz uzņē-
mējdarbības vidi

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.

Projekta ietekme uz admi-
nistratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas 
darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 1
Cesvainē 2019. gada 21. februārī 

(sēdes protokols Nr. 2, 15. §)
Grozījumi Cesvaines novada domes 2018. gada 

20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 14 
„Saistošie noteikumi par nomas maksu neapbū-

vētiem zemesgabaliem”



4 Cesvaines Ziņas

Radošā pēcpusdiena PII „Brīnumzeme”

Cesvaines vidusskolas skolēni bauda kultūras pasākumus, pateicoties 
iniciatīvai „Latvijas skolas soma”

Cesvaines vidusskolai – 100!

Apsveicam!
Dita Rūta Ceriņa veiksmīgi piedalījusies XI starptautiskajā saksofon-

mūzikas festivālā „Saxophonia”.
Pateicība vecākiem, skolotājam Jolandam Andževam, koncertmeista-

rei Baibai Putniņai!
Inta Stiene,

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas direktore

8. februāris pirmsskolas izglītī-
bas iestādē (PII) „Brīnumzeme” 
bija īpašs. Iestādes vecāku padomes 
pārstāves Agnese Sidorenko, Jana 
Zāģere un Anta Irbe rīkoja radošu 
pasākumu „Sirsnīgā pēcpusdiena”.

Pasākumā bērni kopā ar vecā-
kiem veidoja dzijas sirsniņu un ap-
sveikuma kartīti, pilnveidoja pras-
mi darboties komandā, turklāt visi 
klātesošie iesaistījās nelielā rotaļā.

Paldies visiem, kas atnāca!

PII „Brīnumzeme” 
vecāku padome,

foto no padomes arhīva
Noslēgumā rezultāti redzami veidotajos darbos

 Pasākuma aktivitātēs piedalās visi

Jau iepriekšējā laikraksta numurā 
muzeja speciāliste Daiga Matroze 
iepazīstināja ar Cesvaines vidus-
skolas sākumposmu; nākamajos 
numuros ieskats vidusskolas attīs-
tības posmos turpināsies. Pateicība 
tiem absolventiem un skolas darbi-
niekiem, kuri jau līdz šim ir iesnie-
guši kādu informāciju vai liecības 
par skolas dibināšanu vai attīstību 
laiku griežos.

Sagaidot skolas jubileju, muzeja 
speciāliste Daiga Matroze arvien 
aicina Cesvaines vidusskolas absol-
ventus dalīties ar fotogrāfijām, kas 
tapušas skolas gadu laikā, – no kla-

Cesvaines vidusskolas skolotājas 
Ingrīda Evardsone un Ilze Pliska:

„Iesaistoties programmā „Latvi-
jas skolas soma”, 13. februārī Ces-
vaines vidusskolas 8.a un 8.b kla-
ses skolēni devās uz Balvu novada 
muzeju, lai rastu priekšstatu par 
Ziemeļlatgales nemateriālo kultūras 
mantojumu. Skolēni piecās muzeja 
ekspozīciju zālēs mūsdienīgā va-
lodā un izteiksmes veidos iepazina 
tradicionālo mūziku, folkloru, para-
žas, cilvēku prasmes un citas vietē-
jās vērtības. Ar lielu aizrautību un 
degsmi muzeja apmeklējuma laikā 
skolēni piedalījās vienā no latviešu 
gadskārtu svētku tradīcijām, pār-
topot par Meteņdienas budēļiem – 
zirgu, lielo lāci, mazo lāci, nāvi, 
dzērvi, čigānieti, zaķi, saimnieku un 
citām maskām, tādējādi nosacīti at-
zīmējot viduspunktu starp Ziemas-
svētkiem un Lieldienām jeb ziemas 
un pavasara saulgriežiem, kas iezī-
mē ziemas beigu un pavasara tuvo-
šanos. Pēc šādas aktivitātes skolēni 
secināja, ka dziedātprasme, senču 
tradīciju zināšana un vēlme tās sa-
glabāt izpaužas rotaļīgajās paražās 
un spēlēs gan ikdienā, gan gadskār-
tu svētkos.

Šis muzeja apmeklējums ir lie-
lisks papildinājums mūzikas, vēs-
tures, ģeogrāfijas, matemātikas 
stundām. Muzejā izmantoti dažādi 
multimediji un inovatīvas tehnolo-
ģijas, lai ekspozīcija būtu interesan-

ta dažādām paaudzēm un interešu 
grupām. Muzeja interjera elementi 
ekspozīcijā kombinēti ar moder-
niem mākslinieciskās izteiksmes 
līdzekļiem un tehnoloģijām – skā-
rienjutīgo ekrānu programmās ap-
lūkojams plašs informatīvais mate-
riāls, videoprojekcijas, novatorisks 
grafiskais dizains. Ekspozīcija ļauj 
uzrunāt dažādu paaudžu cilvēkus 
vienlaikus, atraktīvā veidā iepazīsti-
na ar kultūras mantojumu un nodod 
to nākamajām paaudzēm. Paldies 
Balvu novada muzejam un iniciatī-
vai „Latvijas skolas soma”!”

Cesvaines vidusskolas mājturības 
un tehnoloģiju skolotāja Ilze Plis-
ka:

„2019. gada janvārī, iesaistoties 
programmā „Latvijas skolas soma”, 
Cesvaines vidusskolas 6., 8.a, 8.b, 
9.a un 9.b klases meitenes kopā ar 
mājturības un tehnoloģiju skolotāju 
apmeklēja Madonas novadpētnie-
cības un mākslas muzeja izstāžu 
zāles, kur apskatīja Ilmas Austriņas 
un Daces Austriņas izstādi „Gobe-
lēns un mode”. Izstādes apmeklē-
juma laikā skolnieces iedvesmojās 
un priecājās par Ilmas Austriņas 
unikālajiem lielformāta gobelēniem 
(gobelēns – tekstilmākslas izstrā-
dājums, kas darināts dekoratīvo 
paklāju aušanas tehnikā). Iedves-
mojoši bija arī Daces Austriņas ra-
dītie tērpi, kuriem atsevišķas deta-
ļas papildinātas ar Ilmas Austriņas 

austajiem audumiem. Šīs izstādes 
apmeklējums ir lielisks papildi-
nājums mājturības un tehnoloģiju 
stundās apgūstamajām tēmām par 
aušanu, šūšanu, kombinētajiem dar-
biem. Pēc izstādes apmeklēšanas 
skolnieces atzina, ka redzētie darbi 
ir ļoti iedvesmojoši, interesanti, rū-
pīgi un gaumīgi. Var redzēt, ka go-
belēni tapuši ilgākā laika posmā un 
prasa ļoti daudz pacietības. Paldies 
muzeja darbiniekiem par izstādes 
organizēšanu, māksliniecēm par ie-
spēju baudīt šo skaistumu! Vēlam 
daudz radošu ideju arī turpmāk!”

Pateicoties iniciatīvai „Latvijas 
skolas soma”: 7. februārī Cesvai-
nes vidusskolā 1.–6. klasei bija 
iespēja redzēt teātra izrādi „Kas 
par traku, tas par traku”. Izrādes 
literārais pamats ir Ojāra Vācieša 
bērnu dzeja. Izrādes laikā maza-
jiem skatītājiem bija iespēja redzēt 
izcilā latviešu dzejnieka radītos 
dzejas tēlus, kas skolēnu priekšā 
atdzīvojās, dziedāja, dejoja, spē-
lējās, iesaistot arī skatītājus. Sko-
lēnu uzmanību teātra izrādes laikā 
piesaistīja viņiem zināmais aktie-
ris Māris Bezmers. Pēc izrādes 
liels pulks skolēnu gaidīja aktieri, 
lai nofotografētos un saņemtu no 
mākslinieka autogrāfu.

Lāsma Markevica,
Cesvaines vidusskolas skolotāja,

foto no autores personiskā arhīva
Cesvaines vidusskolas skolēni Jānis Markevics un Kirstena Grāvīte pēc 

izrādes ar Māri Bezmeru

ses dzīves mirkļiem, no kopīgiem 
skolas svētku brīžiem. Fotogrāfijas 
sūtīt uz e-pastu daigamatroze@in-
box.lv vai atnest uz muzeju, perso-
nīgi ierodoties Cesvaines pilī.

Šobrīd aicinām ikvienu jau laikus 
atzīmēt savos plānotājos īpašu datu-
mu – 2019. gada 21. septembri. Šī 
sestdiena būs skolas simtgades svi-
nēšanas diena, kad kopā pulcēsies 
esošie un bijušie skolēni, skolotāji, 
skolas darbinieki, kā arī ikviens, ku-
ram Cesvaines vidusskola ir bijusi 
tuva. Sekojiet informācijai par pla-
šāku pasākuma norises gaitu!

Linda Vanaga
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Sākusies reģistrācija tūrisma rallijam 
„P37. Madona–Cesvaine–Gulbene”

Lielā talka aizsāks jaunu desmitgadi ar jaunām 
vēsmām vides domāšanā. Lielā talka šogad – 

27. aprīlī; aicinās arī šķirot atkritumus
Augustam Saulietim – 150

Rokdarbu studija 
Cesvainē sākusi 

darboties

2019. gada 18. maijā tūrisma se-
zonu Madonas, Cesvaines un Gul-
benes novadi sāks ar enerģisku un 
aizraujošu tūrisma ralliju. Visas die-
nas garumā kopumā varēs iepazīt 
25 tūrisma objektus autoceļa P37 
apkārtnē. Rallijā aicinām piedalī-
ties ikvienu, kuram ir savs automo-
bilis, motocikls vai pat velosipēds. 
Lai kļūtu par rallija uzvarētāju, āt-
rumam nebūs nozīmes, svarīgākais 
būs pēc iespējas precīzāk izpildīt 
objektu saimnieku sagatavotos uz-
devumus.

Rallija starts notiks no plkst. 9.00 
līdz 11.00 Madonas Saieta laukumā, 
kur katra komanda saņems rallija 
ceļvedi, bukletus un kartes, kuros 
būs iekļauta informācija par tūrisma 
objektiem, kas rallija laikā jāapcie-
mo. Savukārt objektu saimnieki būs 
sagatavojuši dažādus interesantus 
uzdevumus, par kuru izpildi varēs 
iegūt punktus.

Rallija finišs būs no plkst. 18.00 
līdz 20.00 atpūtas kompleksā „Vo-
nadziņi” Stāmerienas pagastā Gul-
benes novadā, kur tiks noskaidrots, 
kuras komandas ieguvušas visaugs-
tāko punktu skaitu un kļuvušas 
par rallija uzvarētājām. Balvās – 
„Biļešu paradīzes” dāvanu kartes 
200 EUR, 150 EUR un 100 EUR 
vērtībā. Tiks pasniegtas arī speciāl-
balvas, kuras būs sagādājuši tūris-
ma uzņēmēji.

Dalības maksa rallijā ir 7 EUR no 
personas, bet bērniem līdz 10 gadu 
vecumam dalība ir bez maksas. Bi-
ļetes dalībai rallijā var iegādāties 
„Biļešu paradīzes” kasēs visā Lat-

vijā, internetā, kā arī to varēs iz-
darīt starta vietā – Madonas Saieta 
laukumā (tikai par skaidru naudu). 
Lai piedalītos rallijā, aizpildiet pie-
teikuma anketu līdz 2019. gada 
14. maijam, norādot pieprasī-
to informāciju. Anketa ir pieeja-
ma šeit: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSe5B8Ty20A4
6dkN7YT0SGjmhXnv7SR9UDGC-
Kq_rxd1XoIjEQw/viewform. Ralli-
ja nolikums ir skatāms šeit: https://
www.visitgulbene.lv/wp-content/
uploads/2019/02/turisma-rallijs-
p37-nolikums-istais.pdf.

Sekojiet tūrisma rallija „P37. Ma-
dona–Cesvaine–Gulbene” aktuali-
tātēm mājaslapā www.visitgulbene.
lv, www.visitmadona.lv, www.ces-
vaine.lv/turisms, kā arī sociālo tīklu 
kontos.

Aicinām ikvienu doties drosmī-
gā un aizraujošā tūrisma braucienā, 
kopā ar draugiem, ģimeni vai darba 
kolektīvu iepazīstot un atklājot jau-
nas un jau iemīļotas tūrisma vietas 
Madonas, Cesvaines un Gulbenes 
novadā.

Tūrisma ralliju „P37. Madona–
Cesvaine–Gulbene” organizē Gul-
benes novada pašvaldības aģentūra 
„Gulbenes tūrisma un kultūrvēstu-
riskā mantojuma centrs”, Madonas 
novada pašvaldības uzņēmējdar-
bības un tūrisma attīstības nodaļa, 
Cesvaines tūrisma centrs.

Organizatori informē, ka pasāku-
mā tiks fotografēts un filmēts, ma-
teriāli var tikt izmantoti publicitātes 
vajadzībām.

Cesvaines tūrisma centrs

Svinot šo gadu kā Augusta Sau-
lieša jubilejas gadu, arī ikgadējā 
Latvijas Universitātes (LU) Starp-
tautiskajā zinātniskajā konferencē 
(šogad jau 77. konference) iekļauta 
sekcija, kas veltīta rakstnieka jubi-
lejai.

LU 77. starptautiskās zinātniskās 
konferences humanitāro zinātņu 
sekcijā Augustam Saulietim veltītās 
sarunas sauksies „Latviešu literatū-
ras klasika kā kritiskās domāšanas 
impulss: Augustam Saulietim 150”, 
to vadīs profesore Ausma Cimdiņa.

Satīri aiz sava suņa!
Reizē ar pavasara iestāšanos un 

sniega kušanu atklājas ne sevišķi 
pievilcīgs skats – mētājas pārtikas 
iesaiņojums, pudeles, izsmēķi un, 
protams, dzīvnieku izkārnījumi.

Ik pa laikam atgādinām: tīrs ir ne-
vis tur, kur tīra, bet tur, kur nemēslo. 
Pavasaris lieliski parāda, cik kārtīgi 
un tīrīgi esam bijuši ziemas laikā. 
Ir svarīgi ikvienam rūpēties par to, 
kas paliek aiz sevis un sava mīluļa 
pastaigu laikā. Lūdzu, savāciet pēc 
suņa, kad tas ir nokārtojis savas da-
biskās vajadzības. Pašiem vien šādā 
vidē jādzīvo…

Atgādinām, ka nevajadzētu suņus 
laist patvaļā pat tad, ja tie ir miermī-
līgi, turklāt nepieciešams uzmanīt, 
lai tie neaizbēgtu no savām mājām. 
Ja tiks redzēts klaiņojošs suns, vis-
pirms tiks mēģināts noskaidrot tā 
īpašnieku, bet, ja tas neizdosies, 
suni nogādās patversmē. Atgādi-
nām, ka suņiem jābūt čipētiem un 
reģistrētiem, pēc tā noteiks saimnie-
ku, kuram tiks piemērots sods un iz-
rakstīts rēķins par suņa uzturēšanos 
patversmē. Ja redzat klaiņojošus 
suņus, lūdzam ziņot kārtībniekam, 
zvanot uz tālruni 29219269.

Linda Vanaga

Šogad Lielā talka notiks 27. aprīlī 
un tajā aicināsim cilvēkus ne tikai 
vākt atkritumus, bet arī vācot tos 
šķirot. Tas tiks darīts, lai veicinātu 
izpratni par plastmasas piesārņoju-
mu, tās kaitīgo ietekmi uz vidi un 
izpratni par plastmasu kā videi bīs-
tamu atkritumu, kas rada augsnes 
piesārņojumu un siltuma akumulā-
ciju augsnē un ūdeņos. Iedzīvotā-
ji tiks aicināti talkā šķirot, atdalot 
plastmasu no citiem atkritumiem. 
Tāpēc talku vietām tiks piešķirti zi-
las un baltas krāsas maisi. Zilie tiks 
paredzēti plastmasai, baltie – citiem 
atkritumiem. Centīsimies kopīgiem 
spēkiem skaidrot šo aktivitāti, un 
paralēli tas palīdzēs saprast, cik 
dabā ir plastmasas atkritumu un kā 
rast adekvātu risinājumu, sadarbojo-
ties ar pašvaldībām un citām insti-
tūcijām. Aicinām iedzīvotājus aktīvi 
iesaistīties interaktīvajā piesārņoto 
vietu reģistrēšanas kartē www.tal-
kas.lv sadaļā „Kartes”, kas tiks at-
vērta reizē ar sniega nokušanu. Tal-
kas vietu reģistrācija www.talkas.
lv sāksies, kā ierasts, mēnesi pirms 
talkas, šogad – 27. martā.

Šogad īpaši aicinām skolu un 
augstskolu jauniešus dalīties ar ide-
jām, kā samazināt piesārņojumu, 
kāds iepakojums varētu aizstāt plast-
masas iepakojumu. Aicinām doties 
atkritumu „medībās” un, izmantojot 
lietotni „Vides SOS” (http://www.
videssos.lv), sūtīt informāciju par 
piesārņotajām vietām, bet par bīs-
tamākajiem, interesantākajiem ga-
dījumiem monitoringa nolūkos pa-
ralēli sūtīt informāciju uz talkas@
talkas.lv, lai varētu sekot situācijai.

„Domājot par Latvijas nākama-
jiem 100 (LV200), es vēlos talkas 

tradīciju pacelt jaunā kvalitātē, gal-
venokārt akcentējot sabiedrības iz-
glītošanu, kā arī informēšanu par pa-
saules norisēm vides jomā, jo Latvija 
nevar dzīvot atrauti no visas pasau-
les. Mūsu nācijas dzīvesziņa ir cieši 
saistīta ar dabu, tā ir mūsu laime, un 
tai arī jābūt mūsu prioritātei, kas ir 
jāsaglabā un par kuru ir jācīnās, jo tā 
skar būtiskākās dzīves sastāvdaļas – 
veselību, dabas daudzveidību un 
spēju izdzīvot, pasaules apstākļiem 
strauji mainoties. Es redzu Latviju 
kā vienu no valstīm, kas var parādīt 
pasaulei, pa kuru ceļu ir jāiet vismaz 
tajā izpratnē, ka pret dabu ir jāizturas 
ar milzīgu cieņu. Daba savā dieviš-
ķajā skaistumā ir perfekta un harmo-
niska, un mums ir ne tikai jāmācās 
PAR dabu, bet galvenokārt mums 
jāmācās NO dabas,” uzsver Lielās 
talkas vadītāja Vita Jaunzeme.

Ir skaidrs, ka tikai atkritumu vāk-
šana nav vienīgais atrisinājums eko-
loģiskajai krīzei, ir vajadzīgs visu 
līmeņu plašs skatījums uz jauniem 
ekonomikas modeļiem, izglītību, 
ilgtspējības risinājumiem. Arī caur 
Lielo talku arvien plašāk raudzī-
simies uz vides veselības jautāju-
miem, daudzām pasaules valstīm 
rādot piemēru, kas ir patiess izde-
vīgums un ieguvums, domājot par 
Latvijas izaugsmi un mūsu nākama-
jām paaudzēm.

Latvijas Ārstu biedrības priekšsē-
dētāja Ilze Aizsilniece: „Vesels cil-
vēks var būt tikai uz veselas planē-
tas Zeme. Ja domājam par veselību, 
mums visupirms jādomā par tīru vidi 
un ilgtspējīgu risinājumu meklēša-
nu ikvienā tautsaimniecības nozarē. 
Mums nav atlicis daudz laika uz šīs 
planētas nedomāt par vidi un klimata 

pārmaiņām. Domājam un darām, lai 
Zeme un mēs būtu veseli!”

10 gadu garumā Lielajā talkā 
kopumā ir piedalījušies aptuveni 
500 000 dalībnieku un latvieši ir 
talkojuši arī citās pasaules valstīs. 
Atkritumu daudzums, salīdzinot ar 
2008. gadu, ir vairāk nekā par pusi 
samazinājies; 2018. gada talkā tas 
jau bija samazinājies uz pusi, sa-
līdzinot ar 2017. gadu. Daudzviet 
pašvaldību teritorijās vairs nav at-
rodami atkritumi, tāpēc talkas vietās 
tiek organizētas apkārtnes labiekār-
tošanas un koku stādīšanas talkas. 
Šie fakti ir apliecinājums tam, ka 
Lielā talka ir konsekventi virzīju-
sies izvēlētā mērķa – tīras un zaļas 
valsts – virzienā. Talka kā lielākais 
izglītojošais un vides sakopšanas ik-
gadējais notikums ir nesusi auglīgus 
rezultātus, un arī uz priekšu tai būs 
nozīmīga loma vides sakopšanā, bet 
būtiskākais – cilvēku attieksmes un 
paradumu maiņā.

Uz tikšanos Lielajā talkā šā gada 
27. aprīlī!

Vita Jaunzeme
vita.jaunzeme@pedas.lv, 

tālr. 29909222
www.talkas.lv
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Godināti lauksaimnieki

Latvijas nacionālajā kopstendā izstādē 
Dubaijā pārstāvēta arī AS „Cesvaines piens”
17. februārī Apvienotajos Arābu 

Emirātos (AAE) tika atklāta starp-
tautiskā pārtikas izstāde „Gulfood 
2019”, kurā Agroresursu un eko-
nomikas institūta (AREI) organizē-
tajā nacionālajā kopstendā Latviju 
pārstāvēja 12 Latvijas pārtikas uz-
ņēmumu. Izstāde notika Dubaijas 
izstāžu centrā „Dubai World Tra-
de Centre” no 17. februāra līdz 
21. februārim.

Izstāde notika jau 24. reizi, bet 
sesto gadu pēc kārtas kopstendu 
rīko AREI Starptautisko pārtikas 
izstāžu daļa.

„Gulfood” aizņem vairāk nekā 
9 hektāru platību, tajā piedalās 
98 tūkstoši dalībnieku no 193 pa-
saules valstīm. Šī izstāde ir pasau-
les mēroga pasākums un viens no 
galvenajiem eksporta veicināšanas 
līdzekļiem. Izstāde ir centrālais 
pārtikas nozares notikums šajā re-
ģionā. Līdztekus īpašajām zālēm, 
kas sadalītas astoņos sektoros, 
apmeklētāji varēja apmeklēt arī 
120 nacionālos paviljonus, lai ie-

Atjaunojot lielisku tradīciju, Lat-
vijas Lauku konsultāciju un izglītī-
bas centra (LLKC) Madonas nodaļa 
sadarbībā ar Madonas, Cesvaines, 
Ērgļu, Lubānas un Varakļānu paš-
valdībām, Lauku atbalstu dienestu 
(LAD), LEADER projektiem (Ei-
ropas Savienības iniciatīva, kas tika 
uzsākta, lai palīdzētu lauku iedzīvo-
tājiem pašiem uzlabot dzīves kva-
litāti un labklājību savā teritorijā), 
Ošupes pagasta pārvaldi, ZS „Mig-
las” un ZS „Druvenieki” visus ak-
tīvākos, sekmīgākos, produktīvā-
kos un veiksmīgākos zemniekus 
22. februārī aicināja uz pasākumu 
„Lauksaimnieku balle”.

Par norises vietu tika izraudzīts 
Degumnieku tautas nams, savukārt 
vakara tēma bija „Dzīve kā kino…”. 
Par lustīgu dejas soli rūpējās grupa 
„Sokrata brīvdienas”.

Pasākuma mērķis ir godināt aktī-
vus, radošus, uz zināšanām vērstus 
un godprātīgus novadu lauksaim-
niekus, veidojot sabiedrībā pozi-
tīvu lauksaimnieku tēlu, sekmējot 

lauksaimniecības nozares attīstību 
novados, kā arī popularizējot labas 
lauksaimniecības prakses piemērus, 
tādējādi iedvesmojot jaunus un uz-
ņēmīgus cilvēkus pievērsties noza-
rei.

Daudz labu vārdu, sirsnīga gai-
sotne, prieks par atkalsatikšanos, 
omulīga kopābūšana un sava darba 
novērtējums. Tieši tāda bija balles 
noskaņa.

Taču pats galvenais, saturis-
ki nozīmīgākais vakara gaitā bija 
nominēto zemnieku saimniecību 
apbalvošana un sumināšana. Ma-
donas, Ērgļu, Cesvaines, Lubānas, 
Varakļānu novadu pašvaldībai tika 
dota iespēja izvirzīt savus novada 
līderus, un tie bija:

Cesvaines novada ZS „Lejas 
Balteņi”, saimnieks Raivis Truha-
novs, nodarbošanās – piena lopko-
pība, par uzņēmīgu un mērķtiecīgu 
saimniecības attīstību saņēma pat-
riotiskākā novada zemnieka nomi-
nāciju;

Ērgļu novada SIA „Tauri”, 

saimnieks Artūrs Vīgants, no-
darbošanās – gaļas liellopi, gaļas 
pārstrāde, saņēma goda nosauku-
mu „Pievienotā vērtība”. Artūrs 
Vīgants ir gados jauns lauksaim-
nieks, kurš saimnieko, ievērojot 
bioloģiskās saimniekošanas me-
todes, kā arī, piedāvājot galapatē-
rētājam atdzesētu un pārstrādātu 
liellopu gaļu, primārajam lauk-
saimniecības produktam rada pie-
vienoto vērtību;

Lubānas novada IK „Bestland-
L”, saimnieks Kristaps Liberts, no-
darbošanās – gaļas liellopi un hidro-
sēja jeb ainavu veidošana un uztu-
rēšana, tika nominēts par veiksmīgu 
un inovatīvu nelauksaimniecisko 
palīgnozari lauku saimniecībā. 
Sniedzot hidrosējas pakalpojumu, 
tiek popularizēts Lubānas novads – 
pakalpojums tiks sniegts ne tikai 
reģionā, bet visā Latvijas teritorijā;

Madonas novada ZS „Rogas”, 
saimnieks Sandris Akmans, no-
darbošanās – biškopības produktu 
ražošana, tūrisma saimniecība, sa-

Suminātie lauksaimnieki no apkārtnes novadiem

ņēma goda nosaukumu „Rītdienas 
saimnieks”;

Varakļānu novada PS „Vālo-
dzītes”, saimnieks Jānis Mozga, 
nodarbošanās – graudkopība un 
šķeldas ražošana, par novada vides 
sakārtošanu saņēma goda nosauku-
mu „Ar skatu nākotnē”. Saimnie-
cībā ir iesaistīta arī jaunā paaudze, 
kura prot strādāt kā vienota un spē-
cīga komanda.

LAD par savu nominantu izvirzīja 
Ošupes pagasta ZS „Lazdas”, saim-
niece Alda Jansone, nodarbošanās – 
graudkopība. Ir sekmīgi īstenoti ES 
fondu projekti, un saimniece ar lie-
lu atbildību sekmīgi attīstīta saim-
niecību. Īpaši tika izteikta atzinība 
par to, ka šajā saimniecībā LAD ir 
jāveic tikai standarta kontrole un 
projektu īstenošana allaž notiek 
atbildīgi. Nominācija par ainavis-
ki sakārtotas vides veidošanu un 
mērķtiecīgu zemnieku saimniecības 
attīstību.

LEADER par savu līderi izvirzī-
ja Lubānas novada SIA „Aiviekstes 
klēts”, saimnieks Oskars Žvagins, 
nodarbošanās – sulu spiešana, pa-
sterizācijas pakalpojumi, raudzēto 
dzērienu – augļu un ogu vīnu – ra-
žošana. Nominācija „LEADER 
projekts 2018 – lauksaimniecības 
produktu pārstrāde”.

LLKC par savu nominantu izrau-
dzījās Varakļānu novada ZS „La-
duži”, saimnieks Aldis Strods un 
saimniece Inese Strode, nodarboša-
nās – piena un gaļas lopkopība un 
graudkopība. Nominācija „Zinoša 
saimniekošana”.

Īpaši atzinīgi ir vērtējams tas, ka 
saimnieki dalās ar savu pieredzi un 
iesaistās dažādos zināšanu pārneses 
pasākumos.

Aija Vīgnere,
 LLKC Madonas nodaļas 

vadītāja,
 Ilze Riekstiņa,

 Madonas novada pašvaldības 
 sabiedrisko attiecību speciāliste,

foto no LLKC arhīva

pazītu arvien jaunas valstis un to 
piedāvātās iespējas.

Īstenojot Zemkopības ministrijas 
nacionālo programmu par atbalstu 
tirgus veicināšanai, hallē „Sheikh 
Saeed” starp lielo valstu nacionāla-
jiem stendiem atradās Latvijas na-
cionālais kopstends, kurā piedalījās 
šādi dalībnieki:

– AS „Jaunpils pienotava”;
– AS „Dobeles dzirnavnieks”;
– AS „Tukuma piens”;
– AS „Cesvaines piens”;
– SIA „CIDO grupa”;
– AS „Rīgas dzirnavnieks”;
– SIA „Markol” jeb dabiskais mi-

nerālūdens „Zaķumuiža”;
– SIA „Rocket Bean Roastery”;
– SIA „Rāmkalni Nordeco”;
– SIA „Top Food” jeb siernīca 

„Siera bize”;
– AS „Smiltenes piens”;
– SIA „Ilgezeem” jeb Iļģuciema 

kvass.
Latvijas eksportētājiem šī ir ie-

spēju vieta atrast jaunus klientus 
no Tuvajiem Austrumiem, Āfrikas 

un Dienvidāzijas. Šogad izstādi 
apmeklējis arī zemkopības mi-
nistrs Jānis Dūklavs, kurš devās 
darba vizītē uz AAE un tikās ar 
AAE lauksaimniecības nozares 
amatpersonām un uzņēmējiem, 
lai pārrunātu iespējas veicināt abu 
valstu sadarbību lauksaimniecības 
nozarē, ieskaitot piena produktu 
tirdzniecību.

„Kopš esam atsākuši dalību šajā 
izstādē, katru gadu cīnāmies par lie-
lākas stenda platības iegūšanu Lat-
vijas stenda organizēšanai. Latvijas 
uzņēmumu dalības interese „Gul-
food” ir milzīga, un mūsu stendu 
organizēšanas kapacitāte spēj no-
drošināt lielu nacionālo stendu īste-
nošanu šajā izstādē. Diemžēl saka-
rā ar milzīgo pieprasījumu no visas 
pasaules, katru gadu atduramies pie 
platību ierobežojuma – 60 m2,” in-
formē kopstendu projekta vadītāja 
Daina Saktiņa.

AREI informācija,
foto no autoru arhīva AS „Cesvaines piens” izstādē Dubaijā

Aicina uz 
minilekciju 
par veselīgu 

uzturu
21. gs. UZTURS un VESELĪ-

BA

Atnāciet uz bērnu un jaunie-
šu centru Cesvainē (Pils ielā 2) 
20.03.2019. plkst. 14.00 (1 st.)!

Minilekciju vadīs Ruta Silapē-
tere – projekta „Vesela ģimene” 
autore.

Programmā:
 Izglītojoša informācija par 

mūsdienu UZTURU
 Kas ir DZĪVESVEIDA sli-

mības
 Kā pasargāt savus BĒRNUS 

no slimībām
 Atbildes uz jautājumiem par 

VESELĪBU
Dalība – brīva visiem, kas nāks 

ar interesi!
Projekta mērķis: sniegt zinā-

šanas un iedvesmu, kā uzlabot 
veselību mums, ģimenei un drau-
giem
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Aktivitātes Cesvaines sociālās aprūpes nodaļā

Volejbols Cesvainē pulcē 12 komandu

Paldies no „Zelta balles” 
organizatoriem

Veselības 
veicināšanas 
un slimību 
profilakses 

projektā 
atsākušās 

fizioterapijas 
nodarbības

Bērnu ārsti 
pieņems 
Cesvainē

Februāris un marts ir bijis aktīvs 
arī Cesvaines sociālās aprūpes no-
daļā. Šogad atcerējāmies senās lat-

Ziedu gatavošanas darbnīcāJura Rozenberga sveiciens dāmām 8. martā

viešu tradīcijas un, pavadot ziemu 
un sagaidot pavasari, sociālās aprū-
pes nodaļā svinējām Meteņus. Par 

Pēc „Zelta balles” mēs joprojām 
esam pozitīvu emociju varā.

Paldies visiem, kuri piedalījās un 
ar savu klātbūtni padarīja šo pasā-
kumu tik lielisku!

Paldies visiem, kuri palīdzēja 
un atbalstīja, – grupai „Bruģis”, 
salonam „Divi torņi”, Grašu pi-

9. martā Cesvaines kultūras 
nams pirmo reizi organizēja volej-
bola sacensības mazliet citādākā 
formātā – nakts turnīru MIX sastā-
vā – trīs vīrieši un viena sieviete. 
Cesvaines sporta zālē tika uzņem-
tas 12 komandas no Cesvaines, 
Madonas, Jaungulbenes, Ļaudo-
nas, Tirzas.

Volejbols tiek uzskatīts par labu 
brīvā laika kavēkli, tomēr tam ir 
nepieciešama laba reakcija, koor-
dinācija un fiziskais spēks. Spēlējot 
līdz pusnaktij, tika noskaidrotas la-
bākās komandas. Rezultātā 3. vieta 
komandai „Moka”, spēlētāji: Juris 
Ķeveris, Ervīns Spridzāns, Edžus 
Solovjevs un Enija Zaķe. 2. vietas 
godalgas – cesvainiešiem, koman-
dai „Cesvaine 2”, kuras sastāvā 

cīnījās Roberts Mālkalns, Dzintars 
Tonnis, Kristofers Praškevičs un 
Rūta Špune. Un šajā turnīrā labā-
kie, kas sevi pierādīja ar lielisku 
volejbola spēli, – komanda „Visi 
logi gaiši spīd”, spēlētāji: Edijs So-
vetovs, Dzintars Šķēls, Ilze Rubule 
un Rita Rubule.

Paldies par darbu sacensību or-
ganizēšanā skolotājam Zigmāram 
Gulbim un visiem, kas palīdzēja, 
lai sagatavotos sacensībām! Pal-
dies kuplajam dalībnieku pulkam 
un aktīvajiem līdzjutējiem! Paldies 
Jurim Praškevičam un Ilgonim Va-
silišinam par finansiālu atbalstu sa-
censību organizēšanā!

Ilvija Trupavniece,
foto no autores personiskā arhīva Turnīra laureāti

lij, SIA „Cesvaines brūzis”, „B4 
Events”, Cesvaines alus darītavai, 
ZS „Sviķi”, SIA „Sēlis”, krodzi-
ņam „Kuilis”, Brilovsku ģimenei!

Esam gatavi jaunai darba sezonai!
PALDIES!

Cesvaines tūrisma centra un 
Cesvaines kultūras nama komanda

Organizatori pasākumā

Kopš 4. MARTA katru pirmdie-
nu plkst. 18.00–19.00 visiem nova-
da iedzīvotājiem

(bijušās internātpamatskolas spor-
ta zālē, ieeja no sporta laukuma pu-
ses)

Nodarbības vada Karlīna Rudzīte

Kopš 5. MARTA katru otrdienu 
plkst. 12.00–13.00 senioriem

(bijušās internātpamatskolas spor-
ta zālē, ieeja no sporta laukuma pu-
ses)

Nodarbības vada Kristīne Sirmā

NODARBĪBAS NOTIEK BEZ 
MAKSAS!

Sekojiet projekta aktualitātēm 
www.cesvaine.lv!

2019. gada 25. martā Cesvainē, 
Rīgas ielā 4

Bērnu acu ārsts un neirologs 
(bērniem līdz 18 g. v.)

Pieteikšanās pa tālruni 29365023 
(Cesvaines sociālais dienests)

vienu no Meteņu tradīcijām uzska-
tīja pankūku cepšanu un cienāšanos 
ar tām, jo pankūkas simbolizē sauli. 
Cienājoties ar zeltainām un smaržī-
gām pankūkām, piedzerot klāt kar-
sti kūpošu liepziedu tēju, kopīgi at-
cerējāmies citas Meteņu svinēšanas 
tradīcijas.

Pavadījuši vienus svētkus, jau lai-
kus sākām gatavoties nākamajiem – 
Starptautiskajai sieviešu dienai. Šo-
reiz sociālās aprūpes nodaļas vīrieši 
gatavoja ziedu piespraudes dāmām. 
Radošā un atbildīgā dāvanu gata-
vošana notika sirsnīgā gaisotnē. 
Sagatavotās košo krāsu piesprau-
des, kas tika pasniegtas 8. marta 

rītā, kad kopā tika svinēta sieviešu 
diena, sociālās aprūpes nodaļas sie-
vietēm bija patiess pārsteigums. Kā 
jau svētkos pieklājas, bija arī svētku 
kūka un pārvaldnieka Jura Rozen-
berga sirsnīgais sveiciens dāmām 
8. martā.

Arī ikdienā bez aktivitātēm ne-
iztiek. Azartiskākie no sociālās 
aprūpes nodaļas klientiem ikdienā 
šobrīd aktīvi spēlē novusu. Sociālās 
aprūpes nodaļā ļoti gaida sauli, pa-
vasari un nākamos svētkus – Liel-
dienas.

Ilvija Kecko,
foto no autores personiskā arhīva

Ziņo par nelegālu preču 
tirdzniecības vietām!

Ja jums ir aizdomas vai informā-
cija par nelegālas degvielas, cigare-
šu vai alkohola tirdzniecību, aici-
nām par to ziņot policijai,

Valsts policija katru gadu veic ak-
tīvu darbu akcizēto preču nelikumī-
gas aprites apkarošanā. 2018. gadā 
Valsts policijas Vidzemes reģiona 
pārvaldes darbinieki konfiscēju-
ši aptuveni 3050 litru alkohola, 
645 500 cigarešu un 4070 litru deg-
vielas bez izcelsmi apliecinošiem 

dokumentiem.
Aicinām iedzī-

votājus piedalī-
ties ēnu ekonomi-
kas apkarošanā! 
Godprātīga sa-
biedrības attiek-
sme un rīcība ir veiksmes atslēga 
pozitīvu pārmaiņu veicināšanā. Bū-
sim atbildīgi!

Par iespējamiem pārkāpumiem 
iespējams ziņot arī anonīmi.
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Nākamais „Cesvaines Ziņu” 
numurs iznāks 

2019. gada 11. aprīlī

ApsveikumiFilma „1906” 
Cesvaines kultūras namā

Badmintona turnīrs 
dāmām Cesvainē

Spēlfilma „Klases 
salidojums” Cesvaines 

kultūras namā

Izstāde 
 Kraukļu 
bibliotēkā

Cesvaines, Lubānas un 
Varakļānu novadu 

apvienotās būvvaldes 
pieņemšanas laiks 

2019. gadā

Līdz 30. martam Kraukļu bib-
liotēkas sarīkojumu zālē aicinām 
uz izstādi „Slēpes paliksim zem 
kājām” sadarbībā ar Madonas no-
vadpētniecības un mākslas muzeju. 
Izstāde ir kultūrvēsturisks ceļojums 
uz slēpēm no Ērgļiem uz Gaiziņ-
kalnu un Madonu. Slēpošanas vēs-
ture, Ilzes Kalnāres (1918–1968) 
„Sniega Roze” un tās prototips – 
izcilā slēpotāja Mirdza Martinsone 
(1916–1983), trakie rīdzinieki, kas 
virpuļoja pa Gaiziņkalnu karne-
vāla tērpos. 12 kartona planšetes 
(100 × 80 cm) ar digitāliem attēliem 
un paskaidrojošiem tekstiem.

Izstādi iespējams apskatīt:
darbdienās, izņemot pirmdienas, 
plkst. 9.00–17.00,
sestdienās plkst. 09.00–14.00
(pirmdienās, svētdienās – brīvdiena)

Cesvainē būvvaldes darbinieks 
pieņems katra mēneša pirmajā un 
trešajā pirmdienā plkst. 10.00–
12.00, Madonā – katru ceturtdienu 
plkst. 8.00–16.00.

Mēnesis Datumi
Marts 04.03. 18.03.
Aprīlis 01.04. 15.04.
Maijs – 20.05.
Jūnijs 03.06. 17.06.
Jūlijs 01.07. 15.07.
Augusts 05.08. 19.08.
Septembris 02.09. 16.09.
Oktobris 07.10. 14.10.
Novembris 04.11. 18.11.
Decembris 02.12. 16.12.
Būvvaldes vadītāja: Iveta MEĻE-

HOVA, m. t. 29422298
Būvinspektors: Andris GARANČS, 

m. t. 29244474
Arhitekte: Silvija ŠĪRE, 

m. t. 28371721

Mēs Tev dāvinām pirmās
   vizbulītes,
Lai pavasari spētu sirdī just.
Lai visi rīti – arī miglas tīti –
Ar gaismu dvēselē un sirdī aust.
Lai palo prieks – kā bērzam 
  sulas,
Kas dzīvošanai spēku dod!

Pavasarīgi silti sveicieni 
Veriņai apaļajā jubilejā!

Savējie

Cienītie seniori!
Esiet priecīgi! No rīta, atve-

rot acis, ieraugāt spoži spīdam 
Sauli. Esiet priecīgi – cik gaiša 
ir pasaule! No rīta, atverot acis, 
redzat – līst lietus. Esiet priecī-
gi – reiz kuplos zāle, un kādreiz 
krāšņi ziedēs puķes. Atcerieties – 
jūs nevarēs iepriecināt neviens 
un nekas, ja prieks nesāksies sevī.

Jānis Zaļkalns
21. februāra tikšanās laikā vie-

nojāmies, ka nākamā redzēšanās 
būs 2019. gada 21. martā.

Lai mūsu tikšanās reizes būtu 
jums interesantas un saistošas, 
lūgums – uz 21. marta tikšanos 
dariet zināmas savas vēlmes un 
uzrakstiet tās uz papīra, un, ja 
jums mājās ir, lūdzu, paņemiet 
līdzi krāsainos zīmulīšus vai flo-
māsterus.

Darīsim tā, lai prieks sākas kat-
ram pašam sevī!

Cieņā –
Daina Markevica,

sociālā dienesta vadītāja

Laiks makulatūrai!
Cesvaines pirmskola „Brīnumzeme” piedalās MAKULATŪRAS vākšanas konkursā
Mīļie cesvainieši!
• Jums ir iespēja atbrīvoties no papīra, kartona, avīzēm, vecām grāmatām, žurnāliem, buk-

letiem u. c.
• Tos sasiesim pakās vai saliksim kartona kastēs un nogādāsim pirmskolā līdz 15. martam.
Sīkāka informācija pa tālr.: 27889510

Vēsturiskā drāma, piedzīvojumu trilleris „1906”
Par filmas sižetu: 1906. gada novembris, Rīga. Soci-

āldemokrātu kaujinieks Pelēkais iepazīstas ar dzejnieci 
Violetu, kura cenšas iekarot vietu Rīgas literātu sabied-
rībā. Abus pamazām sāk saistīt romantiskas jūtas. Vien-
laikus Pelēkais kopā ar saviem biedriem Svilpi, Oratoru, 
Baronu un Džentlmeni organizē pārdrošu uzbrukumu 
rūpnīcas kasei, lai iegūtu naudu bruņotas cīņas turpinā-
šanai. Uzbrukums neizdodas, kā plānots, un Pelēkajam 
ir nepieciešama Violetas palīdzība. Atšķirīgu motīvu va-
dīti, abi iesaistās romantiskā un nāvīgā afērā.

12. aprīlī plkst. 19.00 Cesvaines kultūras namā (ie-
eja – 2 EUR)

15. martā plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā
spēlfilma „Klases salidojums”
Ieeja: 2 EUR
Vecuma ierobežojums: līdz 16 gadiem neiesakām
***
„Klases salidojums” ir režisora Andreja Ēķa un fil-

mu „Svingeri” un „Blēži” radošās komandas jaunākā 
un līdz šim bezkaunīgākā filma – atklāts stāsts par trīs 
vīru draudzību, kas izturējusi pusgadsimta laika pār-
baudi. 25 gadus pēc skolas absolvēšanas viņi saņem 
ielūgumu uz klases salidojumu – un piedzīvojumi var 
sākties! Spilgta četrdesmitgadnieku krīze un personī-
gas atklāsmes, par kurām grūti runāt pat draugu lokā, 
filmā tiks rādītas neslēpjoties un ar kārtīgu devu humo-
ra. Viens no filmas galvenajiem tēliem, kuru atveido 
Ainārs Ančevskis, ir no dzīves noguris ģimenes galva, 
kurš nespēj pārdzīvot to, ka viņa dzīve ir kļuvusi par 
rutīnu. Juris Kaukulis spēlē mūžīgi jauno rokeri, kuram 
pielūdzējas ir visās aizkulisēs, tomēr pats viņš nespēj 
izveidot pilnvērtīgas attiecības. Savukārt trešo draugu, 
kura lomā iejuties Imants Strads, nesen pametusi sieva, 
iedragājot viņa vīrieša pašpārliecinātību.

Režisors: Andrejs Ēķis. Galvenajās lomās: Ainārs 
Ančevskis, Juris Kaukulis un Imants Strads.

Filmā piedalās: Elīna Vāne, Ieva Puķe, Mārtiņš Eg-
liens, Mārtiņš Meiers un citi.

2019. gada 16. martā plkst. 11.00
Cesvaines sporta zālē
Cesvaines sieviešu dienas badmintona turnīrs dāmām
Dalība – bez maksas
Pieteikšanās līdz 14. martam, rakstot uz trupavnie-

ce2@inbox.lv


