Aprīlis, 2016. gads
Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,

Cesvaines novada domes izdevums

vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku –
Tu esi Latvija!
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Sirsnīgi sveicam visus Cesvaines novada iedzīvotājus
Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas
pasludināšanas dienā!
Cesvaines novada dome

Ojārs Vācietis

Folkloras kopas „Krauklēnieši” 25. gadskārta
„Lai visu mūžu skan ap mani
dziesmas,
Kur biju es, kur būšu es!”
Ar šīm dzejnieces un teicējas
Broņislavas Martuževas dzejas
rindām folkloras kopa „Krauklēnieši” aicina uz savu 25 radošo
darba gadu svinēšanu, kas Kraukļos un Cesvainē notiks 2016. gada
7. maijā.
1990. gadā televīzijas režisore Zinaīda Sukure-Dekšņa Kraukļu pagastā izveidoja Kultūras fonda
kopu, lai atjaunotu linu audzēšanu,
aušanu, tautasdziesmu dziedāšanu
un novada vēstures izpēti. Folkloras
kopa „Krauklēnieši” bija viena no
tās sastāvdaļām. Pirmā tās vadītāja
valodniece un dziesmu zinātāja Maija Poiša, kura uz mēģinājumiem ieradās no Rīgas, jau folkloras kopas
pirmsākumos centās apzināt un saglabāt novada izloksni, aicinot dziedāt
no sirds, celt godā latvisko pašapziņu.
Turpinājums 2. lpp

Muzicējot „Kokneses ziņģē 2014”

Bērnu un jauniešu centra jauno telpu atklāšana
Ar svinīgu atklāšanas lentes
pārgriešanu 8. aprīļa pēcpusdienā
Cesvainē tika atklātas Cesvaines
novada domes bērnu un jauniešu

centra (BJC)
jaunās
telpas.
Tās tagad būs daudz plašākas,
gaišākas, un, iespējams, arī idejas
būs rosinošākas. BJC jaunā

mājvieta ir Pils ielā 2.
„Šī diena bija īpaša. Kopā
ar bērniem un jauniešiem ļoti
gatavojāmies tai. Manuprāt, viss

Cesvaines Ziņas

ir izdevies – un jaunās telpas ir
brīnišķīgas. Jauniešiem ir sava
jauniešu māja, kur ir iespējams
lietderīgi pavadīt brīvo laiku,
organizēt pasākumus un piedalīties
tajos, sadarboties vienaudžu vidū,
radot daudz jaunu ideju. Tā ir cita
vide ārpus ierastajām izglītības
iestāžu telpām. Paldies Cesvaines
novada domei par to, ka Cesvaines
novada bērniem un jauniešiem ir
sava jauniešu māja!” priecīgi par
jaunumiem stāsta BJC vadītāja
Lāsma
Markevica.
Pasākuma
laikā pateicības vārdi tika izteikti
vairākkārt, jo jauno telpu tapšanā
iesaistīto personu loks ir ļoti plašs,
un Lāsma kopā ar saviem jauniešiem
to novērtē.
Savukārt viesi, kā jau tas šādās
reizēs nākas, bija ieradušies ar laba
vēlējumiem un dāvanām – gan
izglītojošām un sirdi priecējošām,
gan praktiskām, kas lieti noderēs
jauniešu saimniecībā. Cesvaines
pansionāta vadītājs Juris Rozenbergs
novēlēja, lai šajā mājā vienmēr
virmo jautrība un smiekli un –
galvenais – lai jaunieši novērtē un
saudzē to, kas viņiem ir dots. Bet
Cesvaines vidusskolas direktora
vietniece Sarma Kurme izteica

cerību, ka šajās jaunajās telpās ik pa
laikam mājvietu varētu rast arī tie
Cesvaines jaunieši, kuri studē vai
strādā citās pilsētās.
Telpu atklāšanas pasākumu,
iemēģinot jauno skatuvi, ar
muzikālo priekšnesumu izdaiļoja
Cesvaines vidusskolas skolnieces –
ar ģitāras spēli un dziedājumu
klātesošos priecēja Erita Burkeviča
un meitenes no popgrupas „RES” –
Santa Tkačova, Ramona Kozlovska
un Elīna Fadejeva. Un kā punkts
uz i – torte ar trīs burtiem BJC.
Egita Kalniņa,
autores foto



Folkloras kopas „Krauklēnieši” 25. gadskārta
Turpinājums no 1. lpp.
Kopš
1992. gada
folkloras
kopu
„Krauklēnieši” vada Baiba Putniņa, kuras
darbība ir bijusi saistīta ar Latviešu folkloras
krātuvi. Kopas repertuārā ienāk dziesmas no
folkloras krātuves materiāliem, kas Kraukļos
un Cesvainē tika pierakstītas jau 19. gadsimta
beigās un 20. gadsimta sākumā, kā arī
folkloras ekspedīciju materiāli no Sarkaņiem,
Vecpiebalgas, Tirzas un Lubānas. Kopa ir
izveidojusi vairākas gadskārtu un ģimenes
ieražu dziesmu programmas, dziedājusi kara
dziesmas, ziņģes. Ilgus gadus kopas repertuārā
ir „Krauklēniešu” teicējas Ainas Greķes,
Lubānas teicējas Annas Gruzītes, Bērzpils
teicējas Broņislavas Martuževas, kā arī
Vecpiebalgas teicējas Martas Šūteles dziedātās
dziesmas un ziņģes, kā arī Baltkrievijas ciemā
Latbirzē dzimušo māsu Hermīnes Dozes un
Emīlijas Ivanovas dziesmas un danči.
„Krauklēniešu” sastāvā darbojas 15–
20 dziedātāju, gadu gaitā tas ir mainījies,
bet ir dalībnieki, kas kopā darbojas jau kopš
tās dibināšanas, – Asma Greidiņa un Jānis
Stoļerovs. Folkloras kopa „Krauklēnieši”
darbojas Cesvaines kultūras nama paspārnē,
bet mēģinājumi notiek Kraukļos. Visu savas
darbības laiku kopa ir saņēmusi Cesvaines
pašvaldības atbalstu; pateicoties tam,
2006. gadā kopa ieguva arī mēģinājumu telpu
bijušajā Kraukļu pamatskolā.
Folkloras
kopa
„Krauklēnieši”
ir
piedalījusies visos starptautiskajos festivālos
„Baltica”, kas ir notikuši Latvijā, Krišjānim
Baronam veltītajās ikgadējās zinātniskajās
konferencēs un dažādos pasākumos Rīgas
latviešu biedrībā. Folkloras kopa ir uzstājusies
dažādos Lat-vijas novados. Gandrīz katru
gadu „Krauklēnieši” piedalās arī ziņģu
un stāstnieku festivālos Barkavā, Viļānos
un Koknesē. 2004. gadā Uldis Monaks
ieguva labākā stāstnieka titulu, 2006. gadā
„Krauklēniešu” dziedātāja Hermīne Doze
kopā ar māsu Emīliju Ivanovu – galveno
balvu ziņģu vakarā Viļānos.
Atsaucoties uz vēsturnieka Oļģerta
Tālivalža Auna iniciatīvu, folkloras kopai
„Krauklēnieši” 2009. gadā izdodas savākt
līdzekļus pirmās latviešu ērģelnieces un
folkloristes kārklēnietes Marijas Gubenes
piemiņas plāksnes atjaunošanai Lielajos

kapos. Laba sadarbība „Krauklēniešiem” ir
ar Cesvaines un Madonas novadu skolām un
muzejiem, kā arī sociālās aprūpes centriem.
Viens no Starptautiskā folkloras festivāla
„Baltica 2012” pasākumiem notika Cesvaines
pils pagalmā, tā organizēšanā piedalījās arī
„Krauklēnieši”.
„Krauklēniešu” gadskārtas svinēšana
notiks Latvijas valstij īpašā laikā – valstiskās neatkarības atjaunošanas svētku nedēļā, kurā kultūras ministre Dace Melbārde ir
rosinājusi iedibināt jaunu tradīciju – Baltā
galdauta svētkus, aicinot pie skaisti klāta
galda tikties ar pašiem tuvākajiem ģimenēs
un kaimiņu kopienās, veicinot piederības
izjūtu savai apkaimei un valstij. Noslēdzot
valsts svētku nedēļu, sestdien, 7. maijā,
folkloras kopa „Krauklēnieši” ielūdz satikties
kopējos svētkos, gan lai atcerētos galvenos
savas darbošanās notikumus, gan lai cildinātu
latviešu tautasdziesmas un to tālāknesējus,
apliecinātu latvisko identitāti un vērtības, kas
mums visiem ir svarīgas.
Kraukļu skolā jau vairāk nekā mēnesi ir
atvērta izstāde, veltīta Bērzpils un Lubānas
dziesmu teicējai dzejniecei Broņislavai
Martuževai. „Krauklēniešiem” ir bijusi
gadu desmitiem ilga sadarbība ar teicēju,
viņas dziesmas ir nozīmīga kopas repertuāra
daļa. 7. maijā plkst. 14.00 Kraukļu skolā būs dzejniecei veltīta atceres stunda,
kurā piedalīsies Anna Egliena, galvenā
B. Martuževas dzejas krājumu izdošanas
veicinātāja un viņas mantojuma sargātāja;
B. Martuževas teiktās un sacerētās dziesmas
dziedās „Krauklēnieši” un Lubānas folkloras
kopa.
Plkst. 17.00 Cesvaines kultūras namā notiks folkloras kopu koncerts, kurā
„Krauklēnieši” atskatīsies uz zīmīgākajiem
notikumiem savā pastāvēšanā, aicinot
klausītājus dziesmās, rotaļās un dančos tikties
arī ar folkloras kopām „Cielava” (Salacgrīva), „Abrenīte” (Viļaka), „Vērtumnieki”
(Madona), „Madava” (Barkava) un Lubānas
folkloras kopu.
Aicinām apmeklēt svētku pasākumus
7. maijā!
Baiba Putniņa,
foto no autores arhīva

LAD pieņem iesniegumus dīzeļdegvielas
piešķiršanai un atgādina par pieteikšanos
platību maksājumiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 2016. gada 1. jūnijam
notiek iesniegumu pieņemšana marķētas
dīzeļdegvielas, kurai piemēro samazināto
akcīzes nodokļa likmi lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem 2016./2017. saimnieciskajam gadam, piešķiršanai.
2015./2016. saimnieciskajā gadā lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs
iegādāties marķēto dīzeļdegvielu, ja to izmanto traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem.
Dīzeļdegvielu piešķir par to VPM (vienotais
platības maksājums) saņemšanai deklarēto
un apstiprināto platības hektāru, par kuru ir
nodrošināti ieņēmumi no lauksaimnieciskās
ražošanas vai akvakultūras produkcijas
ražošanas vismaz 285 EUR no hektāra
(neieskaitot saņemto valsts un Eiropas
Savienības atbalstu).
Dīzeļdegvielas daudzums tiks noteikts,
ievērojot šādu sadalījumu:
Augkopība
Augļkopība, ogulāji un
dārzkopība
Zālāju platības
Zālāju platības dzīvnieku
barības primārajam ražotājam

100 l/ha
130 l/ha

Zeme zem zivju dīķiem
Citas kultūras un platības, kuras
ir deklarētas un apstiprinātas
vienotā platības maksājuma
saņemšanai

60 l/ha
60 l/ha

130 l/ha
60 l/ha

Ja papuvju platības pārsniedz 30 % no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes,
kura ir pieteikta vienotā platības maksājuma
saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta
shēmu ietvaros, atbrīvojumu no akcīzes
nodokļa nepiešķir visai pieteiktajai papuvju
platībai.
Zemes apstrādāšanai zem zivju dīķiem
lauksaimnieks ir tiesīgs iegādāties dīzeļdegvielu, ja:
-  audzē zivis vismaz 20 ha platībā;
- akvakultūras nozares uzņēmums ir atzīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem

par veterinārajām prasībām akvakultūras
dzīvniekiem;
- akvakultūras dzīvnieku novietne ir
reģistrēta Lauksaimniecības datu centrā.
Aizpildītu un parakstītu iesniegumu var
iesniegt jebkurā LAD klientu apkalpošanas
centrā klātienē, kā arī sūtīt pa pastu vai
iesniegt  elektroniski.
LAD atgādina, ka no šā gada 11. aprīļa līdz
23. maijam lauksaimnieki var pieteikties
platību maksājumiem, iesniedzot vienoto
iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta
maksājumiem var pieteikties ar kavējuma
sankciju, ir 15. jūnijs.
Tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecībā
ir 10 hektāru vai vairāk lauksaimniecības
zemes, atbalsta saņemšanai šogad obligāti ir
jāpiesakās tikai elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā (EPS). LAD aicina arī visus pārējos
lauksaimniekus iesniegt vienoto iesniegumu
EPS, jo tikai tiem klientiem, kuri būs
pieteikušies atbalsta saņemšanai EPS, LAD
varēs pagūt nosūtīt brīdinājumus par kļūdām,
un lauksaimnieks līdz 27. jūnijam paspēs
iesniegt labojumus, nesaņemot par to
sankcijas. Šādus labojumus nepagūs konstatēt
papīra formātā iesniegtajos iesniegumos.
Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja
klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta
veidiem, ko būs saņēmis iepriekšējos gados,
kā arī neļaus pieteikt neatbilstīgas platības.
Lauksaimniekiem, kuri 2016. gadā vēlas
iesniegt vienoto iesniegumu papīra formātā,
ne vēlāk kā līdz 10. maijam ir jāiesniedz
LAD pieprasījums par vienotā iesnieguma
veidlapas un kartes sagatavošanu papīra
formātā, norādot LAD klienta reģistrācijas
numuru. LAD veidlapas un kartes papīra
formātā izsniegs pieprasījuma iesniedzējiem
ar 25. aprīli.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos
lauksaimnieki var saņemt konsultācijas
jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā
klātienē; rakstot e-pastu klienti@lad.gov.lv
vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.
Kristīne Ilgaža,
LAD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
***
Cesvaines novada domes klientu
apkalpošanas centrā ikvienam ir iespēja
saņemt LAD informatīvo materiālu
(žurnālu)
par
platību
maksājumu
saņemšanu 2016. gadā.

Lauku atbalsta dienesta papildkonsultācijas

11. maijā no plkst. 10.00
Lielā pieprasījuma dēļ Cesvaines novada
domes telpās 11. maijā tiek organizētas
Lauku atbalsta dienesta konsultācijas par
pieteikšanos platību maksājumiem (Lauku
atbalsta dienesta speciālists palīdzēs
elektroniski zīmēt kartes).
Aicinām iedzīvotājus pieteikties uz
konsultāciju, zvanot uz tālruni 26753738,

vai doties uz klientu apkalpošanas centru
Cesvainē, lai vienotos par konsultācijas
laiku. Vietu skaits – ierobežots!
Uz konsultāciju līdzi jāņem Lauku atbalsta
dienesta EPS lietotājvārds, parole, LAD
klienta numurs un iepriekšējo gadu kartes, ja
tādas ir.
Cesvaines novada domes klientu centrs

Par kūlas ugunsgrēkiem

„Baltica 2009” Kārļa Ulmaņa dzimtas mājās „Pikšās”

24. marta ārkārtas domes sēdē
Nolēma pārtraukt kapitāla daļu turētāja
pārstāvim (domes priekšsēdētājam) atlīdzības izmaksu par kapitāla daļu turētāja
pienākumu veikšanu SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” un SIA „Cesvaines
siltums”.
Nolēma ievēlēt par Cesvaines novada
bāriņtiesas priekšsēdētāju Sarmīti Šķēlu uz
5 gadiem.



Nolēma ievēlēt par Cesvaines novada
bāriņtiesas loceklēm Ivetu Kornetu, Ievu
Apfelbergu, Rudīti Adamkoviču un Sarmīti
Melli uz 5 gadiem.
Noteica,
ka
ievēlētie
bāriņtiesas
priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļi darbu
uzsāk 2016. gada 1. jūnijā. Līdz 2016. gada
31. maijam darbu turpina pašreizējais
bāriņtiesas sastāvs.

Pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta (VUGD) datiem šā gada otrajā
aprīļa nedēļā visā Latvijas teritorijā jau bija
reģistrēts ap 1600 ugunsgrēku, kuru iemesls
bija kūlas dedzināšana.
Cesvaines novada pašvaldība iedzīvotājiem
atgādina, ka kūlas dedzināšana apdraud ne
tikai īpašumu, bet arī cilvēka dzīvību, rada
kaitējumu dabai, nodarot zaudējumus valsts,
pašvaldības un privātajam īpašumam.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 51. pantu par zemes
apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un
zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos,
ir paredzēta administratīvā atbildība: fiziskajām
personām tas var būt 140–700 EUR naudas
sods, bet juridiskajām personām – 700–
2900 EUR. Savukārt LAPK 179. panta 4. daļā
ir paredzēta administratīvā atbildība par kūlas
dedzināšanu, piemērojot 280–700 EUR naudas

Cesvaines Ziņas

sodu fiziskajām personām.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu
„Ugunsdrošības noteikumi” zemes īpašniekiem (valdītājiem) ir jāveic nepieciešamie
pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas
dedzināšana. Arī par šīs prasības pārkāpšanu
VUGD var piemērot naudas sodu.
VUGD atgādina – kūlas dedzināšana
nevar būt kontrolēta. Vēja un citu apstākļu
ietekmē degšanas virziens var mainīties,
uguns liesmas var strauji izplatīties un skart
ēkas vai citus objektus. VUGD aicina ikvienu
iedzīvotāju būt piesardzīgiem un nepieļaut
kūlas ugunsgrēka izcelšanos, bet gadījumos,
ja kūlas ugunsgrēks ir izcēlies, – nekavējoties
zvanīt uz tālruni 112.
Saudzēsim sevi un dabu!
Egita Kalniņa
Tekstā izmantota VUGD apkopotā
informācija

Klientu apkalpošanas centrs Cesvainē
Cesvaines novada domes telpās nu jau
vairāk nekā septiņus mēnešus darbojas
valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs, kurā vienuviet ir
iespējams saņemt vairāku valsts iestāžu
pakalpojumus.
Kopš klientu apkalpošanas centra darbības
sākuma līdz 15.04.2016. kopumā ir reģistrēti
140 pakalpojumi, no tiem 48 ir bijuši
iesniegumi, kuri ir nogādāti uz VSAA (Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras) un VID
(Valsts ieņēmumu dienesta) Madonas filiālēm,
pārējie 92 – konsultācijas par dažādiem
jautājumiem.
Par VSAA pakalpojumiem kopumā ir
saņemti 34 iesniegumi, kuri ir nogādāti
VSAA Madonas reģionālajā nodaļā. Visvairāk
pieprasītais no visiem VSAA pakalpojumiem
ir iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai;
klientu centrā ir iesniegtas 25 darbnespējas
lapas. Tika iesniegti iesniegumi arī maternitātes
pabalsta piešķiršanai (2 iesniegumi), vecāku
pabalsta piešķiršanai (1), ģimenes valsts
pabalsta piešķiršanai (1), bērna piedzimšanas
pabalsta piešķiršanai (1), vecuma pensijas
pārrēķināšanai (1), invalīda īpašās kopšanas
pabalsta piešķiršanai (1), transporta izdevumu
kompensēšanai (1), personas datu maiņai (1).
Klientu centrā ir reģistrētas 11 konsultācijas
par pensiju jautājumiem un 2 konsultācijas
par bērnu pabalstiem. Taču vēlamies uzsvērt,
ka klientu centrā iedzīvotājiem ir iespējams
saņemt tikai vispārīgu informāciju par VSAA
pakalpojumiem. Detalizētu informāciju par
savu pensiju, iespējamo pensijas apmēru vai
jebkādu citu pakalpojumu, tā apmēriem, kas
ir atkarīgs no iemaksām, var saņemt tikai
klātienes konsultācijās pie VSAA Madonas
reģionālās nodaļas speciālistiem. Aicinām
iedzīvotājus būt saprotošiem.
Otrs visvairāk pieprasītais pakalpojums

klientu apkalpošanas centrā ir gada
ienākumu deklarāciju pieņemšana – VID
pakalpojums. Kopš marta klientu centrā ir
sniegtas 39 konsultācijas par amatpersonu
un iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju
aizpildīšanu elektroniski: centra darbinieki
sniedza atbalstu čeku ieskenēšanā un veidlapu
aizpildīšanā, izmantojot www.vid.gov.lv
iespējas, pieslēdzoties EDS (elektroniskās
deklarēšanas sistēmai).
Klientu centrā vērsās arī iedzīvotāji, kas
gada ienākumu deklarāciju vēlējās aizpildīt
papīra formā, un pavisam no iedzīvotājiem tika
saņemtas 10 deklarācijas, kas tika nogādātas
VID Madonas klientu apkalpošanas centrā.
Šajā periodā klientu centrā tika iesniegti vēl
šādi iesniegumi par VID pakalpojumiem –
pieteikšanās elektroniskās deklarēšanas
sistēmas (EDS) lietošanai (3 iesniegumi), par
algas nodokļu grāmatiņas piešķiršanu (1) –
un tika sniegtas 2 konsultācijas par algas
nodokļu grāmatiņas iesniegšanu elektroniski,
izmantojot www.vid.gov.lv.
Ir jūtams, ka e-pakalpojumu popularitāte
pieaug un aizvien vairāk iedzīvotāju vēršas
pēc palīdzības klientu apkalpošanas centrā,
lai nokārtotu interesējošos jautājumus,
piemēram, par dzīvesvietas deklarēšanu
elektroniski centrā vērsās 3 iedzīvotāji, par
portāla www.latvija.lv pakalpojumiem interesi
izrādīja 6 personas, vakances reģistrēšanu
mājaslapā www.nva.gov.lv izmantoja viens
cilvēks, bet 8 cilvēki vērsās centrā par citiem
jautājumiem.
Saziņai ar Cesvaines klientu centru
aicinām izmantot e-pasta adresi cesvaine@
pakalpojumucentri.lv vai tālruņa numuru
64852715. Vairāk informācijas par klientu
apkalpošanas centru iedzīvotāji var uzzināt
pašvaldībā vai vienotajā valsts un pašvaldību
pakalpojumu
portālā
www.latvija.lv/
pakalpojumucentri.
PAKALPOJUMI KLIENTU CENTRĀ

VSAA pakalpojumi

IESNIEGUMU PIEŅEMŠANA papīra formā vai e-iesniegums VSAA pakalpojumiem,
izmantojot portālu www.latvija.lv:
• Apbedīšanas pabalsts
• Bezdarbnieka pabalsts
• Bērna invalīda kopšanas pabalsts
• Bērna kopšanas pabalsts
• Bērna piedzimšanas pabalsts
• Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija
• Ģimenes valsts pabalsts
• Invaliditātes pensija
• Maternitātes pabalsts
• Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana
• Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās
• Paternitātes pabalsts
• Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšana
• Slimības pabalsts
• Valsts fondētās pensijas (pensiju 2. līmeņa) kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna
izvēle
• Valsts fondētās pensijas (pensiju 2. līmeņa) kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna
maiņa
• Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
• Vecāku pabalsts
• Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam
IESNIEGUMU PIEŅEMŠANA tikai papīra formā:
• Vecuma pensijas pārrēķins (sakarā ar uzkrāto kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas /
pārrēķināšanas)
• Invaliditātes pensijas pārrēķins (sakarā ar apdrošināšanas iemaksu papildināšanu)
• Personas datu vai izmaksas adreses maiņai
• Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas / pabalsta / atlīdzības izmaksai
E-IZZIŅAS:
• Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem
• Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)
• Informācija par piešķirtās pensijas / pabalsta / atlīdzības apmēru
• Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju / pabalstu / atlīdzību
• Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli
• Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
• Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts
• Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un
ieguldījuma plāna maiņu
• Informācija par izmaksātajiem pabalstiem / pensijām / atlīdzībām un ieturēto ienākuma nodokli
(ienākumu deklarēšanai)
• Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu
• Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli
• Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas / pabalsta / atlīdzības

VID pakalpojumi

IESNIEGUMU PIEŅEMŠANA PAR:
1. Algas nodokļu grāmatiņu
2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu / anulēšanu
3. VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai
GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJU PIEŅEMŠANA
ATBALSTA SNIEGŠANA DARBAM AR EDS / ATBALSTS E-PAKALPOJUMU LIETOŠANĀ
(izmantojot www.vid.gov.lv)
PIETEIKT PADZIĻINĀTAS KONSULTĀCIJAS VALSTS IEŅĒMUMA DIENESTAM
NOSŪTĪT AKTUĀLU JAUTĀJUMU VALSTS IEŅĒMUMA DIENESTAM
PMLP e-pakalpojumi (izmantojot portālu www.latvija.lv vai www.pmlp.gov.lv)
• Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa (aktīvs uz vēlēšanu periodu)
• Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs (aktīvs uz vēlēšanu periodu)
• Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana (aktīvs uz vēlēšanu periodu)
• Personvārdu meklēšana personvārdu datubāzē
• Šengenas vīzas pieteikums
• Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis konsultants
• Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai
• Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
• Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs
• Manā īpašumā deklarētās personas
• Mani dati iedzīvotāju reģistrā
• Pārbaude, vai persona ir iekļauta iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi
• Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē
• Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves

NVA pakalpojumi

1. IESNIEGUMS STATUSA PIEŠĶIRŠANAI
2. E-pakalpojumi (http://cvvp.nva.gov.lv/)
2.1. CV UN VAKANČU REĢISTRĒŠANA:
• Darba devējiem CV / vakanču portāls piedāvā:
- publicēt vakances;
- meklēt darbiniekus starp reģistrētajiem darba meklētājiem;
- meklēt darbiniekus ne tikai Latvijā, bet arī ES / EEZ valstīs.
• Darba meklētājiem CV / vakanču portāls piedāvā:
- izveidot savu dzīvesgājuma aprakstu jeb CV;
- meklēt darba devēju reģistrētās vakances visā Latvijā pēc darbības jomas un reģiona.
2.2. PROFILĒŠANA
Elektroniskās bezdarbnieku profilēšanas metodi lietojiet, lai izprastu savas darba atrašanas iespējas un
atrastu piemērotus NVA pasākumus (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/pakalpojumi/profilesana).
2.3. APMĀCĪBAS MONITORINGS – IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU MEKLĒTĀJS
Elektroniskā sistēma ērtākai izglītības iestāžu piedāvājumu meklēšanai sniedz iespēju ne tikai
izvēlēties apmācības vietu, kur var ērtāk un ātrāk nokļūt, bet arī iepazīties ar izglītības iestādes
apmācības rezultātiem un kvalitatīvajiem rādītājiem (http://www.nva.gov.lv/?mode=macibas).
2.4. APMĀCĪBAS GRUPAS BEZDARBNIEKIEM UN DARBA MEKLĒTĀJIEM
Aģentūras apmācības pasākumu pieejamības informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) tiek
atspoguļots, kādu apmācību, kādās grupās, kādos termiņos ir plānots īstenot un kāds ir pieteikušos
dalībnieku skaits, tādējādi nodrošinot bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespēju iegūt aktuālu
informāciju par apmācības ar kuponu metodi pieejamību. Informāciju aktualizē izglītības iestādes
(http://apps.nva.gov.lv/xwiki/bin/view/Main/WebHome#|t=grupa&p=1&l=10&s=adrese&d=asc).
2.5. INFORMATĪVĀS DIENAS E-VERSIJA
Lai nodrošinātu elastīgākas informācijas saņemšanas iespējas klientiem, ir izveidota informatīvo
dienu videoversija, kas videoformātā ir ievietota un pieejama aģentūras mājaslapā (http://nva.gov.
lv/index.php?cid=2&mid=464).
2.6. KARJERAS PAKALPOJUMI
NVA mājaslapas sadaļā „Karjeras pakalpojumi” ir iespējams:
- atrast mācību iestādes, kur var apgūt profesiju;
- noteikt atbilstību izvēlētajai profesijai;
- pārbaudīt profesionālās prasmes;
- pilnveidot darba meklēšanas iemaņas u. c.
Lai izmantotu visas piedāvātās iespējas, saglabātu veikto testu rezultātus, ir nepieciešams reģistrēties
(http://www.nva.gov.lv/karjera/).
2.7. TESTS ZINĀŠANU LĪMEŅA NOTEIKŠANAI ANGĻU VALODĀ
Bezdarbniekam un darba meklētājam pirms reģistrācijas angļu valodas apmācībai ir iespēja noteikt
angļu valodas zināšanu līmeni, izmantojot NVA mājaslapā ievieto testu (http://www.nva.gov.lv/index.
php?cid=433&mid=311&txt=2903).

UR pakalpojumi (izmantojot portālu www.latvija.lv)

• Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu „Izziņu pieprasīšana no UR vestajiem reģistriem”
• Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu „Reģistrācija Uzņēmuma reģistra vestajos reģistros”
VZD pakalpojumi (izmantojot portālu www.latvija.lv vai www.vzd.gov.lv)
IESNIEGUMU PIEŅEMŠANA UN KONSULTĒŠANA PAR ŠĀDIEM PAKALPOJUMIEM:
• Būvju vai telpu grupu kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju vai aktualizāciju nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
• Tipveida informācijas teksta dati par kadastra objektu
• Tipveida informācijas telpiskie dati par kadastra objektu

VDI pakalpojumi (izmantojot portālu www.latvija.lv un www.vdi.gov.lv)

• VDI e-pakalpojumi privātpersonām (iedzīvotājiem):
- iesniegums darba inspekcijai un darba inspekcijas atbildes saņemšana;
- paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā;
- atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā.
• VDI e-pakalpojumi juridiskām personām:
- paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā;
- izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem;
- iesniegums darba inspekcijai un darba inspekcijas atbildes saņemšana u. c. pakalpojumi.
• VDI e-pakalpojumi sadarbības iestādēm:
- paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā;
- izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem;
- iesniegums darba inspekcijai un darba inspekcijas atbildes saņemšana;
- ziņojums par arodslimības gadījumu;
- darba vietas higiēniskais raksturojums;
- izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā
u. c. pakalpojumi.
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Baiba Uļģe-Frolova, klientu apkalpošanas speciāliste,
e-pasts: baiba.ulge_frolova@cesvaine.lv



IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
„Popiela” sākumskolā
Tuvojoties pavasarim, skolā
notiek pasākums „Popiela”. Šajā
mācību gadā vadīt pasākumu
sākumskolā uzņēmās 6.a klase.
Pasākuma dziesmu izvēlē vienmēr ir bijušas nesaskaņas – vieniem
patīk pašiem meklēt, citiem vajag,
lai to nosaka pasākuma rīkotāji.
Šoreiz organizatori klasēm ļāva
izlozēt vienu dziesmu no latviešu
vai ārzemju mākslinieku repertuāra,
otru dziesmu no kādas slavenas
muzikālās filmas skolēni varēja
izvēlēties paši.
Sākoties pasākumam, varēja just
mazo skolēnu satraukumu – kā nekā
ir jāuzstājas skolasbiedru priekšā.

Prieks bija par to, ka visas klases
bija sagatavojušas abas dziesmas.
Skumīgi tikai tas, ka 4. klasē
priekšnesumos nepiedalījās neviens
zēns. Žūrijai bija grūti noteikt pašus
labākos, jo visi bija gatavojušies
un centušies. Iepriecināja 1. klase,
zēni pat centās dziedāt līdzi. Daudz
strādājuši un centušies bija 2. un
3. klašu skolēni. 4. klasē ir aktīvas
un drosmīgas meitenes.
Domājam, ka „Popiela” izdevās.
Paldies visiem, kas darīja, lai
pasākums izdotos!
6.a klase,
Kristapa Kvēpa foto

Teātra diena pirmskolā
Tradicionāli
katru
gadu
Cesvaines pirmskolā „Brīnumzeme” notiek teātra dienas.
Tas ir laiks, kad bērni kopā
ar skolotājiem gatavo izrāžu
dekorācijas, mācās lomu tekstus
un iejūtas tēlos.
Spēlējot teātri, bērni pilnveido
sociālās prasmes un saskarsmes
iemaņas. Iestudētās izrādes, kas
ir veidotas pēc pasaku motīviem,
vienmēr ietver kādas tikumiskās
vērtības, piemēram, godīgums,
draudzība, drosme un citas. Teātra
spēle pirmsskolas vecuma bērniem
ir vispusīgas attīstības virzītājs.
Pēc mēģinājumiem katras grupas
lielie un mazie aktieri priecēja
skatītājus, to vidū vecākus un
vecvecākus,
ar
interesantām,

Grupa „Skudriņa”

Grupa „Bitīte”

Jau sesto gadu Cesvaines vidusskola sadarbībā ar Cesvaines
novada domi un biedrību „Izglītībai un kultūrai Cesvainē”
organizēja koncertfestivālu „Burziņš Cesvainē 2016”. Šā gada
pasākums atšķīrās no iepriekšējiem. Šogad uz pasākumu bija
pieteikušās 15 grupas no visas
Latvijas.
Pirmo reizi „Burziņā Cesvainē”
piedalījās jaunieši no visiem
vēsturiskajiem Latvijas novadiem.
Atšķīrās arī dienaskārtība jeb
pasākuma programmas plānojums.
Dienas laikā katra grupa klātesošos
varēja iepazīstināt ar savu talantu
pusstundas garā priekšnesumā,
parādot sevi festivāla daļā, kurā
tika arī vērtēti. Dalībnieku skatuves
pieredze un motivācija piedalīties

„Burziņš Cesvainē 2016”

bija dažāda, par konkurences
trūkumu
nevarēja
sūdzēties
neviens. Jaunie mūziķi izpildīja
dažādu stilu mūziku – rokmūziku,
klasisko roku, popmūziku, džezu –
to, ko paši vēlējās. Savukārt vakara
koncerta daļā katrs kolektīvs
izpildīja tikai divus skaņdarbus.
Tādējādi pasākums ieguva jaunu
elpu, par ko paši dalībnieki izteicās
atzinīgi. Visas dienas garumā
koncertfestivālu
bija
iespēja
vērot arī interneta tiešraidē, ko
nodrošināja fokuss.tv.
Burziņā, protams, piedalījās arī
pašmāju jaunieši. Šogad tā bija grupa „Cits rakurss” un jaunā popgrupa
„RES” skolotāja Aināra Melbārža
vadībā. Jau vairākus gadus pēc
kārtas pasākumā piedalās draugi
no Lejasciema, Jaungulbenes,

Gulbenes, Madonas un Cēsīm.
Šogad pirmo reizi Cesvainē viesojās
jaunie mūziķi no Ozolnieku Mūzikas skolas, Rēzeknes, Ventspils,
Lizuma un Smiltenes.
Žūrijai nenācās viegli noklausīties
visas grupas, taču viņi to sekmīgi
izdarīja. Vislielākās simpātijas un
1. vietu ieguva Ventspils grupa
„Jautrie draugi” Sandras Sproģes
vadībā. 2. vieta – Jaungulbenes
grupai „Spice Boys”, vadītājs –
Normunds Blauvs; šī grupa
dalībnieku vecuma ziņā bija
vispieredzējušākā. 3. vietu ieguva
puiši no Madonas – grupa „Melns
uz balta”, vadītājs – Kristers
Rudzītis. Prieks, ka šajā grupā
sevi pilnveido un aktīvi darbojas
bijušais Cesvaines vidusskolas
skolēns azartiskais mūziķis Alvis

Uzstājas popgrupa „RES”
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Kozuls. Pārsteigums bija arī tas, ka
šogad grupas vērtēja ne tikai vietējā
žūrija – Aigars Matrozis, Māris
Rauda un Diāna Rone –, bet arī
bijusī cesvainiete Madara Matroze.
Pateicoties Madarai un viņas
pārstāvētajai organizācijai „Musiq
For Change”, vairāki individuālie
instrumentu izpildītāji un grupa
„Jautrie draugi” ieguva iespēju
piedalīties perkusionista Nila Īles
meistarklasēs.
„Vislielākais gandarījums ir par
to, ka dzirdēju, kā dzied manas
audzēknes Ramona Kozlovska,
Santa Tkačova un Elīna Fadejeva –
popgrupa „RES”. Prieks par to,
ka cītīgais darbs ir nesis ļoti labu
un klausāmu rezultātu. Arī Valsts
izglītības satura centra rīkotajā skatē
meitenes startēja labi. Izaugsme ir,

aizraujošām
izrādēm.
Grupa
„Sienāzītis” bija iestudējusi izrādi
„Baltais gailis” (Vladimirs Sutejevs),
grupa „Bitīte” – „Namiņš” (latviešu
tautas pasaka), grupa „Taurenītis” –
„Rausis” (latviešu tautas pasaka),
grupa „Skudriņa” – „Kā ruksītis
ciemos gāja” (Dzidra RinkuleZemzare), grupa „Bizmārīte” –
muzikālo izrādi „Trīs sivēntiņi un
vilks, kas baidījās no bučām”.
Paldies vecākiem par atbalstu un
bērniem, skolotājām, darbiniekiem
par ieguldīto darbu, gatavojoties
teātra dienai, un pozitīvajām
emocijām!
Daina Stikāne,
vadītājas vietniece izglītības jomā

augam! Uzskatu, ka jauniešiem, kas
nodarbojas ar mūziku, būtu sevi
jāparāda šajās ikgadējās skatēs,
lai cik grūti brīžiem būtu līdz tam
tikt. Ceru, ka nākamgad arī pārējie
cesvainieši saņemsies. Galvenais,
ko „Burziņš Cesvainē” parādīja – ka
jaunieši grib muzicēt un to arī dara,
ir jūtama izaugsme un attīstība.
Tāpēc „Burziņam Cesvainē” ir
jābūt arī nākamajā gadā,” stāsta
galvenais pasākuma organizators
Ainārs Melbārdis.
Par brīvā laika aizpildīšanu visas
dienas garumā rūpējās Cesvaines
novada domes bērnu un jauniešu
centrs un tā vadītāja Lāsma
Markevica. Pasākuma viesiem un
dalībniekiem bija iespēja piedalīties
radošajās darbnīcās, bet čaklākie
un veiksmīgākie saņēma piemiņas
balvas. Tika dota iespēja iepazīties
ar tūrisma centra informāciju un
paviesoties Cesvaines pilī.
Paldies pasākuma atbalstītājiem –
veikaliem „LaTS” (personīgi Olgai
Klimanovai), veikalam „Elvi” un
„top!” (personīgi Guntaram Skutelim), paldies Uldim Vaivodam
par dekorāciju materiāliem! Īpašs
paldies Mikum Maliginam, Alvim
Kozulam, Elvijam Ikauniekam un
citiem jauniešiem par līdzdalību
„Burziņa Cesvainē” organizēšanā,
tehniskajiem darbiniekiem, sargam! Kad „Burziņš” Cesvaini ir
pieskandinājis, kā jau ierasts, lielu
paldies viens otram saka arī Sarma
Kurme un Ainārs Melbārdis.
Egita Kalniņa, avīzes redaktore,
Sarma Kurme, direktora
vietniece ārpusklases darbā,
Aināra Melbārža foto

Cesvaines novada Lieldienu kauss florbolā
27. martā paralēli tradicionālajām Lieldienu aktivitātēm
Cesvaines kultūras nams orga-

nizēja pasākumu „Lieldienu
kauss florbolā 3 pret 3 2016”.
Visas dienas garumā Cesvaines

Turnīra dalībnieki pēc apbalvošanas ceremonijas

sporta hallē astoņas komandas
sīvā cīņā mēģināja noskaidrot
labākos šajā sporta veidā.
Lai gan šoreiz sacensības tika organizētas mazliet citādā formātā –
Cesvaines komandām spēlējot ar
uzai-cinātajām viesu ko-mandām
no Kusas, Tirzas un Madonas –,
pasākums pierādīja, ka šis sporta veids jauniešu un vīru vidū ir
iecienīts un populārs.
Rezultātā 3. vietā ierindojās komanda „Cesvaines vilki”, spēlētāji –
Mārtiņš Markevics, Raivis Kecko,
Ingus Ķimelis, Kristaps Ļepeškins,
Raivis Kampāns. Godpilnā 2. vieta – komandai „Kraukļi”, spēlētāji –
Edijs Krivko, Jānis Krivko, Atis

Verebs, Tomass Holsts un Dzintars
Tonnis. Spēcīgākā finālā izrādījās
Madonas komanda „Kumaca”,
kuras sastāvā cīnījās Rūdolfs
Eglītis, Edgars Zass, Andis Aizpurietis, Renāts Cvetkovs, Vents
Štrombergs.
Paldies tiem, kas rūpējās, lai
sacensības noritētu veiksmīgi, –
Kalsnavai par bortiem, tienesim Gatim Rizgim, skolotājam Zigmāram
Gulbim, Cesvaines novada domes labiekārtošanas nodaļai – un,
protams, visiem sportistiem, kas
piedalījās!
Ilvija Trupavniece,
autores foto

Cesvaines florbola komandām godalgotas vietas arī Aronas pagastā
8. aprīlī Madonas novada Aronas pagasts organizēja atklāto
florbola turnīru.
Dienas laikā cīnījās jauniešu
jauktās komandas. Cesvaini šajās
sacensībās pārstāvēja un godalgoto
2. vietu izcīnīja spēlētāji Alīna
Lapa, Lāsma Markevica, Zane
Truhanova, Jānis Zaļkalns, Oskars
Kalve un Mareks Baltiņš. Par
labāko vārtsargu turnīra laikā tika
atzīta cesvainiete Laura Ruicēna,
kas pārliecinoši sargāja Cesvaines
komandas vārtus.
Noslēdzoties jauniešu florbola
sacensībām, vakars iesākās ar

Pēc visai vēsiem laikapstākļiem
iepriekšējās dienās Lieldienas šogad
bija saulainas un siltas. Daudzviet
vēl zemi klāja neliela sniega sega,
bet gaisā jau bija jaušams pavasara
spirgtums. Mājās tika krāsotas olas,
meklētas tuvākās šūpoles, lai kārtīgi
izšūpotos, jo, kā vēsta latviešu
tautas ticējumi, tam šajos svētkos ir
liela nozīme.
Cesvaines kultūras namā cesvainieši tika aicināti noskatīties
koncertu, kurā ar savu dejas soli
priecēja Jāņa Šķēles audzēkņi –
vidusskolas deju kolektīvs „Sprīdītis”, bet pavasarīgas dziesmas
skandēja liezēriete Zane Imša.
Koncerta vadītāju lomās lieliski
iejutās Zaķis (Egita Lepeškina)
un Ezis (Sandis Rošāns). Skatītāji

florbolu vīriem – nakts turnīru.
Nakts garumā tika noskaidrotas
labākās komandas vīru konkurencē,
kur godalgoto 3. vietu izcīnīja
Cesvaines komanda, spēlētāji –
Raivis Kecko, Raivis Kampāns,
Ingus Ķimelis, Matīss Šauro, Edgars
Arsentjevs, Kristaps Ļepeškins un
vārtsargs Mārtiņš Markevics.
Paldies Aronas pagasta sporta
darba
organizatoram
Ventam
Ikauniekam par labi noorganizētajām
sacensībām!
Ilvija Trupavniece,
autores foto

Godalgotās 2. vietas ieguvēji

Saulainās Lieldienas

koncertā varēja līdzdarboties, minot
mīklas un pārzinot latviešu tautas
ticējumus par Lieldienām.
Pēc koncerta jebkurš varēja
izgatavot netradicionālu galvassegu,

piemērotu tieši šiem svētkiem.
Radošo darbnīcu organizēja bērnu un jauniešu centra vadītāja
Lāsma Markevica ar saviem
palīgiem. Skaistas un interesantas

sejas pārvērtības varēja iegūt,
ļaujoties Artas Veipas prasmēm
seju apgleznošanā. Pagalmā tika
noskaidrots veiksmīgākais olu
ripinātājs, bet kultūras nama faojē
visus priecēja un paglāstīt ļāvās
trušu pāris.

Bērnu mobilais
veselības
aprūpes centrs
Cesvainē jau
septīto reizi
1. aprīlī Cesvainē jau septīto
reizi savus pakalpojumus
sniedza bērnu mobilās veselības
aprūpes brigādes speciālisti,
kas bērniem līdz 18 gadu vecumam bez maksas nodrošina
medicīniskas konsultācijas un
izmeklējumus.
Programmas „Mobilais veselības aprūpes centrs” mērķis
ir padarīt pieejamākus medicīniskos pakalpojumus ģimenēm
ar bērniem Latvijā un nodrošināt
primārās medicīniskās pārbaudes, kā arī savlaicīgi norīkot
pacientus pie kvalificētiem
speciālistiem. Mobilās aprūpes
centrs palīdz ietaupīt finanšu
līdzekļus, sniedzot pakalpojumus
tuvāk mājām.
Cesvainē medicīniskos pakalpojumus ir snieguši tādi
speciālisti kā alergologs, neirologs, gastroenterologs, mikrologopēds un oftalmologs. No
šiem speciālistiem aktuālākais ir
bērnu oftalmologs (acu ārsts), kas
vienā reizē var pieņemt aptuveni
25 bērnus. Pakalpojumus sniedz
Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas speciālisti.
Arī vecāki pozitīvi novērtē
sniegtos pakalpojumus, tāpēc
ka iespējami tuvu dzīvesvietai
var apmeklēt profesionālus
speciālistus. Arī turpmāk sadarbosimies ar bērnu mobilo
veselības aprūpes brigādi. Tuvākais izbrauciens uz Cesvaini
varētu būt vasarā – lielā pieprasījuma dēļ brigādei rindas ir
izveidotas jau vairākus mēnešus
uz priekšu.
Ilvija Trupavniece,
autores foto

Valda Kļaviņa,
kultūras nama vadītāja,
autores foto

Gleznu izstāde „plus mīnus 40”
Kopš Lieldienām Cesvaines pils
muzeja izstāžu zālē ir aplūkojama
Māra Apfelberga gleznu izstāde
„plus mīnus 40”.
Tās atklāšanas dienā 7. aprīlī
sapulcējušos cesvainiešus uzrunāja muzeja speciāliste Daiga

Matroze, aicinot palūkoties uz
Māra redzējumu par Bībeles stāstu.
Klātesošo apsveicēju vidū bija arī
dzejniece un publiciste Anda Līce
un Madonas novadpētniecības un
mākslas muzeja izstāžu kuratore
tekstilmāksliniece Inese Jakobi,

kura izteicās, ka ir patīkami
pārsteigta par šo izstādi, redzot
Māra personīgo attieksmi pret
lietām un idejām, un par to,
ka tik daudz tiek gleznots, kā
arī
novēlēja
māksliniekam
nepazaudēt sevi un strādāt tālāk.

Māra darbos viņa saskata lielu
potenciālu.
Izstāde būs apskatāma līdz šā
gada 15. maijam. Visi esat laipni
aicināti un gaidīti Cesvaines pilī!

Cesvainieši būs jau pamanījuši,
ka romantiski mājīgā „Divu torņu” mākslas salona vārtus tagad
rotā arī uzraksts „Gardumi”. Ja
jau gardumi, tad pirmā doma, kas
prātā pazib, – tas noteikti ir kaut
kas smaržīgs un garšīgs. Un tā arī
ir – atverot veikaliņa durvis, uzreiz
ir jūtama patīkama smalkmaizīšu un
kūciņu smarža, kas, savijusies kopā
ar citām „Divu torņu” bagātībām un
aromātiem, veido patīkamu gaisotni.

Jau rudens sākumā „Cesvaines
Ziņas” rakstīja par Daigu Mickeviču un viņas meitu Līgu
Elksnīti, par viņu konditorejas ražotni un par viņu abu ceļu uz savu
ģimenes uzņēmumu. Izrādās – to
gardumu smaržu „Divos torņos”
tagad uzburs Daiga un Līga. „Ar
visu ražotni esam pārcēlušās,
tagad būsim pilsētas centrā un
ceram, ka kļūsim pamanāmākas,
jo līdz šim, šķiet, par mūsu

atrašanās vietu daži pat nenojauta.
Piedāvāto smalkmaizīšu veidi
mums ir dažādi – ir saldās un sāļās
bulciņas, plātsmaizes, kliņģeri,
picas, arī vairāku veidu salāti
un, protams, tradicionālās lauku
tortes. Cepam arī pilngraudu
cepumus ar ķirbi, rozīnēm vai
burkāniem un mafinus ar āboliem
un sēkliņām. Kā jau ierasts, ir
iespēja visu piedāvāto produkciju
arī iepriekš pasūtīt. Nāciet – un

varēsim kopīgi rast risinājumu
jūsu ikdienas un svētku galdam!”
ieinteresējot stāsta Līga.
Katram kliņģeru cepējam, tāpat
kā ziedu kompozīciju meistaram,
ir savs rokraksts. Vienam patiks tas
un garšos ļoti, bet citam – ļoti, ļoti,
jo cilvēku gaumes taču ir dažādas.
Tuvojoties tūrisma sezonai, Daiga
cer uz lielāku cilvēku viņas gardumu
degustētāju skaita pieaugumu.
Daigas un Līgas iecienītā maizīte ir

Gardumi „Divos torņos”

Cesvaines Ziņas

Egita Kalniņa

„Odziņa”. Arī es uz tās „uzķēros” –
un tiešām saldenskābenā ogu
garša bija burvīga, arī klasiskais
speķa pīrādziņš, kā parasti, –
neatvairāms.
Lai „Divos torņos” vienmēr valda
rosība un visiem veicas!
Un mums, dažādu krāsaino un
skaisto sajūtu meklētājiem, lai
gribas turp atgriezties atkal!
Egita Kalniņa



Afiša
3. maijā plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā
koncerts „Cesvainieši dzied”
Maestro Raimonda Paula
dziesmas dziedās lieli un mazi
cesvainieši.
Ieejas maksa – 3 eiro
***
7. maijā folkloras kopas
„Krauklēnieši”
25. gadskārtas svinības
plkst. 14.00 Kraukļu skolā
teicējai un dzejniecei
Broņislavai Martuževai veltīta
dziesmu stunda un izstāde
plkst. 17.00 Cesvaines kultūras
namā folkloras kopu koncerts
***
14. maijā plkst. 20.00
Cesvaines kultūras namā
Cesvaines tautas teātra
pirmizrāde
Rūdolfs Blaumanis
„No saldenās pudeles”
Ieejas maksa – 3 eiro
Plkst. 23.00
uz balli ielūdz grupa „Zeļļi”
Ieejas maksa – 4 eiro
Ieejas maksa
uz visu vakaru – 5 eiro
***
Svētdien, 22. maijā, no
plkst. 9.00 Cesvainē
Pavasara tirgus
Piedalīties tiek aicināti visi pirkt
un pārdot gribētāji!
Tirgotāji aicināti pieteikties,
zvanot uz tālr. 29424739 (Valda)
***
Līdz 7. maijam
Cesvaines novada Kraukļu
bibliotēkas sarīkojumu zālē
sadarbībā ar Lubānas novada
tūrisma un kultūrvēsturiskā
mantojuma centru
ir apskatāma
BROŅISLAVAS
MARTUŽEVAS
(08.04.1924.–13.02.2012.)
90 gadu jubilejai veltīta izstāde,
kas tapusi 2014. gadā,
„… cik neiznīcīgs baltums tavs
un dzīlēm piederība”
***
No 18. līdz 23. aprīlim
Kraukļu bibliotēkā
bibliotēku nedēļas vadmotīvs –
„Attiecības. Sadarbība.
Kopiena”
***
Līdz 15. maijam Cesvaines pilī
Māra Apfelberga
gleznu izstāde
„plus mīnus 40”
Nr. 4 (273) 2016. gada 20. aprīlī
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 500 eks.
Redaktore – Egita Kalniņa,
tālr. 64852030,
e-pasts: egita.kalnina@cesvaine.lv
Iespiests:
SIA „Latgales druka”
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus
iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam.



Lielās talkas ideja ir balstīta uz brīvprātīgu
līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību,
pozitīvismu un labi padarīta darba izjūtu.
Katru gadu talkai tiek izvirzīts noteikts
vadmotīvs, lai aicinātu sabiedrību pievērst
uzmanību tam, cik ļoti mūsu ikdienas rīcība ir
saistīta ar vidi un tās veselību:
2011. gada vadmotīvs – „Nāc talkā Latvijai!”;
2012. gadā – „Skaties dziļāk – nemēslo!”;
2013. gadā – „Tīra Latvija sākas tavā galvā”;
2014. gadā – „Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannasistabā”;
2015. gadā – „Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”.
Bet 2016. gada vadmotīvs ir „Latvijai BŪT zaļai!”.
Projekta mērķis ir līdz 2018. gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai,
padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaulē – dot iespēju
dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus
pašiem labiekārtot apkārtējo vidi un rūpēties par to.
Lielajā talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus
darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķudobes, izgatavot putnu būrīšus,
atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus…
Informējam, ka Cesvaines domes administrācija, Cesvaines pils
institūcijas, Cesvaines vidusskola un internātpamatskola talkos 22.
aprīlī, pēcpusdienā, Cesvaines pils un Domes ēkas teritorijā. Ja vēlaties,
ir iespēja piedalīties.
Talkotāji, iepriekš piesakoties, var saņemt maisus atkritumiem.
Talkas koordinatore – Ritma Kļaviņa, tālr. 64852359.
Tekstā izmantota informācija no www.talkas.lv

Kas dienas bijušās var
		
pārskaitīt?
Arvien nāk jaunas aizgājušo
		
vietā.
Un gadi tad starp tām kā
		
dzintars spīd,
Un jaunas zvaigznes sijā
		
laika siets.
Sirsnīgi sveicam visus aprīlī
dzimušos un īpaši
94 gados ZELMU KAŽOKU,
85 gados
OSKARU BULDERU,
PAULU KOKOREVIČU,
80 gados
AUSMU SALTUPI,
LEONTĪNU TĒTU,
VELTU VANIŅU!
Cesvaines novada pašvaldība

Uzplauksti pavasarī

Sestdien, 23. aprīlī, šarmantajā
Cesvaines pilī notiks pasākums tieši
ar šādu nosaukumu „Uzplauksti
pavasarī!”. Kas pamudinājis sarīkot
šo pēcpusdienu – to jautāju salona
„Mora” saimniecei Gintai Ustinovai.
„Mana doma saistībā ar šo pasākumu,
pirmkārt, bija sniegt interesantu
un noderīgu informāciju visiem
cesvainiešiem un arī novada viesiem.
Svinot salona „Mora” 15. jubileju,
vēlējos sagādāt pārsteigumu un dāvanu
citiem.
Kā zināms, mūsu izskatu, ādas
stāvokli, veidolu ietekmē gan tas, ko
mēs ēdam, gan tas, cik fiziski aktīvi
esam, gan tas, cik daudz guļam, gan
tas, kā mēs kopjam savu ādu, gan mūsu
emocionālais stāvoklis. To visu vienu
no otra atdalīt nevaram. Viss ir vienlīdz
svarīgi. To es vienmēr uzsveru arī saviem
kosmētiskā kabineta klientiem. Tā man

ienāca prātā ideja, ka varētu pieaicināt
zinošus savas jomas speciālistus, lai
varam uzzināt kaut ko jaunu un kļūt vēl
gudrāki,” aizrautīgi stāsta Ginta.
Ar pašvaldības atbalstu un lektoru
atsaucību Gintai ir izdevies savu ideju
realizēt. Pasākums notiks neformālā
gaisotnē (bez sēdēšanas kā lekcijās),
skanot fona mūzikai džeza un blūza
ritmos. Šajā pēcpusdienā piedalīsies
un ar savām zināšanām dalīsies diētas
ārsts Andis Brēmanis, dermatoloģe
Linda Kapteine, jogas pasniedzēja
Laura Vanaga-Mickeviča, fizioterapeite
Kristīne Čačka, stiliste Inga Zaharova
un „Silk Secret” īpašniece Inga
Vasilišina.
Tiekamies 23. aprīlī plkst. 13.00
Cesvaines pilī!
Nāc arī Tu uzplaukt pavasarī!
Egita Kalniņa

2016. gada 30. aprīlī plkst. 10.00
Cesvaines sporta hallē

Cesvaines novada kauss
volejbolā sievietēm 2016

Spēlē Cesvaine un uzaicinātās
viesu komandas
Komandu pieteikšanās
līdz 28. aprīlim,
sūtot pieteikumu
uz e-pastu
ilvija.trupavniece@cesvaine.lv

Informācija

„Citadeles”
mobilā
banka
Cesvainē, Pils ielā 1A (bijušajās
bankas telpās), viesosies 28. aprīlī
no plkst. 10.00 līdz 15.00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Maršrutā Nr. 6370
Madona–Kusa–Cesvaine:
* tiek
slēgti
reisi
Nr. 07
plkst. 15.00 no Madonas AO un
Nr. 08 plkst. 17.00 no Cesvaines;
* reisi Nr. 05 plkst. 08.00 no Madonas AO un Nr. 06 plkst. 10.00
no Cesvaines notiek otrdienās
un piektdienās (iepriekš – tikai
piektdienās).
Grozījumi
ir
spēkā
kopš
2016. gada 4. aprīļa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cesvaines
novada
domes
labiekārtošanas nodaļa informē,
ka iedzīvotājiem tiks dota iespēja
izmantot lielgabarīta atkritumu
konteineru (skapjiem, krēsliem
un citām lietām izjauktā veidā)
no šā gada 18. līdz 24. aprīlim
SIA „Cesvaines siltums” terito-rijā.

Konkurss “Sējējs - 2016”

Zemkopības ministrija (ZM)
aici-na lauku uzņēmējus, jaunos
zemniekus, kā arī ģimenes laukos
pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2016”.
Izvirzīt pretendentus konkursam
aicinātas ne tikai pašvaldības, bet arī
lauksaimnieku un pārtikas ražotāju
nevalstiskās organizācijas. Konkursa
dalībniekus šogad vērtēs septiņās
grupās un tiks pasniegta arī balva par
mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.
Dalībnieki konkursā “Sējējs 2016”
tiks vērtēti nominācijās – “Gada lauku saimniecība”, kurā vērtēs augkopības, piena un gaļas ražošanas
saimniecības, “Gada uzņēmums
pār-tikas
ražošanā”,
“Ģimene
lauku sētā”, “Jaunais veiksmīgais
zemnieks”, kā arī “Lauksaimniecības
kooperatīvs”. Pieteikumi dalībai

šajās konkursa grupās jāiesniedz
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” konsultāciju birojos
vai Lauku atbalsta dienesta (LAD)
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs līdz 2016. gada 1. jūnijam.
Tāpat šogad dalībniekus vērtēs
arī nominācijās “Rītdienas sējējs–
mazpulka dalībnieks” un “Zinātne
lauku attīstībai”. Konkursa grupā
“Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” pieteikumus jāiesniedz biedrībā „Latvijas Mazpulki”, Rīgā,
Ezermalas ielā 28-2, LV-1014 līdz
2016. gada 8. jūnijam, savukārt
grupā “Zinātne lauku attīstībai” –
Latvijas Lauksaimniecības un meža
zinātņu akadēmijā (LLMZA), Rīgā,
Akadēmijas laukumā 1, 204. kabinetā
līdz 2016. gada 30. jūnijam.
Jau desmito gadu tiks pasniegta

Cesvaines Ziņas

balva par mūža ieguldījumu
lauksaimniecībā. Pretendentus šai
balvai var izvirzīt ZM un tās padotībā
esošās iestādes, lauksaimnieku
un pārtikas ražotāju nevalstiskās
organizācijas un LLMZA. Katrā
konkursa grupā noteiks vienu
laureātu, kurš saņems Gada balvu
„Sējējs” (bronzas statuja), diplomu
un naudas balvu, kā arī veicināšanas
balvu saņēmējus. Konkursa dalībniekus godinās konkursa noslēguma
pasākumā 2016. gada rudenī.
Iepazīties ar konkursa nolikumu,
vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma
veidlapām un citu ar konkursu
saistīto informāciju var tīmekļa
vietnē www.sejejs.lv.
Viktorija Kalniņa,
ZM sabiedrisko attiecību
speciāliste

Apsveikumi
Ļauj ziedus skaistākos Tev
		
šodien dāvāt,
Tu, mana mīļotā, Tu, mana
		
Māt!
Daudz laimes vēlējam mēs
		
Tev
Un veselību labu,
Kā saules mūžu dzīvi garu.
Kad visi sen jau lieli izauguši,
Mēs vienmēr būsim Tavi
		
bērni, Māt!
Kaut ikdienā mēs spētu Tevi
		
saudzēt,
Bet tikai svētku dienā Tevi
		
sveicināt!
		

Normunds Zušs

Mīļi sveicam mūsu mīļo
mammīti
AUSMU SALTUPI
80 gadu jubilejā!
Labu veselību, možu garu!
Paldies, ka Tu mums esi!
Dēls Armands ar ģimeni
Meita Ginta ar ģimeni
Meita Indra ar ģimeni
Māsa Rita Inčukalnā

Kā mūžīgs ceļa gājējs
Laiks nevar mierā stāt,
Mēs varam tikai smaidot
Tam klusas sveikas māt.
Nāk katra jauna diena
Ar savu svētību.
Un katra atstāj sirdīs
Mums mirkļu vērtību.
Dzidra Bogatireva

Pavasarīgi sveicieni
INESEI ANTONOVIČAI
skaistajā jubilejā!
Lai gaišas domas, ziedu
bagātība, veselība un
draugi!
Savējie

Pateicība
Cesvaines novada domes
labiekārtošanas nodaļa izsaka
lielu pateicību SIA „Nordtorf”
par sniegto atbalstu.

Miruši
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija
Daina Krūmiņa
1932–2016
Elza Aišpure
1927–2016
Ādolfs Melgalvis
1928–2016
Ķinderu kapu pārzines
informācija
Uldis Upītis
1944–2016

