Jūnijs, 2016. gads
Līgotāji, līgotāji, līgo, līgo!
Nav vairs tāļu Jāņu diena, līgo, līgo!
Šī dieniņa, rītdieniņa, līgo, līgo!
Parīt pate Jāņu diena, līgo, līgo!

Cesvaines novada domes izdevums

Ar skanīgām līgo dziesmām pavadīt visgarāko dienu un,
ugunskuriem degot, sagaidīt visīsāko nakti!
Lai izdodas piedzīvot Jāņu nakts burvību!

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolai – 25
Atklājot izstādi domes ēkā un
koncertējot pilī, 31. maijā jubileju svinēja Cesvaines Mūzikas un
mākslas skola, kuru visu pastāvēšanas laiku vada direktore Inta
Stiene. Skolotāja mūziku Cesvainē māca jau 43 gadus, patstāvīga
mūzikas skola te tika izveidota
pirms 25 gadiem, bet mākslas
nodaļa tajā atvērta pirms 16 gadiem.
Mākslas skartie
Izstāde rada lielisku ieskatu visās
mākslas nodaļas darbības jomās –
piemēram, izrāde „Ērkšķrozīte”
(scenogrāfija, tērpi, mūzika), projekts „Līnija” (mūzikas un mākslas
sintēze), plenēri, karnevāli – un vi-

pārtraukumiem mākslas priekšmetus ir mācījusi Sanita Ozola, Ērika
Dogana, Māris Apfelbergs, kura izstādi „plus mīnus 40” šopavasar varēja aplūkot Cesvaines pilī. Daudz
radošu ideju realizēja Kristīne Šulce, kura, strādādama Cesvaines skolā, ieguva dizaina izglītību un tagad
ir Jāņa Simsona Madonas Mākslas
skolas direktore. Pašlaik, pēc dažādiem pārmaiņu un programmu
apcirpšanas laikiem, nodaļā strādā
sākotnējais pedagogu kolektīvs.
Vairāki mākslas nodaļas absolventi darbojas tērpu dizaina, reklāmas un interjera dizaina jomā. Ir
uzņemtas divas audzēknes Lauras
Krūmiņas veidotās videofilmiņas –

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas direktore Inta Stiene atklāj
jubilejas izstādi domes zālē
sās apgūtajās tehnikās – gleznošana ar pirkstiem, ar nospiedumiem,
mozaīka, akvarelis, guaša, zīmulis,
tuša, eļļa, skrāpējums, novilkums,
linogriezums, veidošana, keramika –, turklāt ir aplūkojami visu gadu
audzēkņu darbi. Šāgada darbi „Putni” ir skatāmi Starptautiskajā arhitektūras izstādē Daugavpils Marka
Rotko mākslas centrā.
Mākslas nodaļas audzēkņi ir piedalījušies divu novadnieka Jura
Sārņa grāmatu ilustrēšanā: Meldra
Bērziņa spēcīgos tēlos ietvēra „Īsus
stāstus un pasakas” (2008), audzēkņu grupa – dzejas un tēlojumu
grāmatu „Cesvainei. Bērnībai. Mīlestībai” (2009). Tapšanas stadijā ir
nākamais izdevums.
„Skolas jubilejas izstāde ir ceļojums arī cauri mākslas stiliem – no
pirmatnējās mākslas līdz mūsdienām,” saka mākslas skolotāja Vita
Krūmiņa, vienīgā pedagoģe, kura
skolā strādā visu mākslas nodaļas
pastāvēšanas laiku. Ar nelieliem
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par mākslas nodaļas 15 gadiem
(Lauras diplomdarbs) un pērnajiem
pilsētas svētkiem, kuros pulcējās un
radoši darbojās apmēram 20 absolventu. Arī šī izstāde tiks filmēta, un
to varēs iepazīt internetā.
Skanīgie stūrīši
Skolas mūzikas nodaļas darbs
tika prezentēts jubilejas koncertā,
kurā visdažādāko mūziku atskaņoja gan pedagogi, gan pedagogi
kopā ar audzēkņiem, gan solisti un
daudzveidīgi kolektīvi – folkloras
kopa, orķestris, koris un ansambļi
(flautistu, klarnetistu, vijolnieku,
saksofonistu). Īpašus mirkļus skatītājiem un klausītājiem sagādāja skolotāja Jolanda Andževa komponētie
skaņdarbi, Intas Stienes kādreizējās
audzēknes Allas Isačenko saspēle gan ar savu skolotāju, gan savu
dēlu, kurš mūzikas skolā mācās pašlaik, un skolas absolventes čellistes
Emmas Bandenieces uzstāšanās.
Pēdējos gados papildināt savas muzikālās prasmes, piemēram, apgūt

instrumentu spēli, skola piedāvā
arī pieaugušajiem, un koncertā guvām ieskatu arī šajā darbības jomā.
Pašreizējie skolas audzēkņi muzicē
ne tikai skolas kolektīvos, bet arī
Cesvaines, Madonas un Gulbenes
orķestros.
Koncertu caurvijošajā prezentācijā iepazinām skolas vēsturi, vidi
un cilvēkus – pedagogus, skolēnus,
sadarbības partnerus, viesus, piemēram, Sarmīte Grīnberga, ilggadēja kora klases skolotāja, tāpat kā
klavierskolotāja Ilze Tomsone, ir
bijusi koncertmeistare arī vairākos
valsts konkursos; īpaša loma skolā ir Daigai Matrozei, kura ar lielu
aizrautību gandrīz kopš pirmsākumiem ir veikusi koncertmeistares
un kameransambļu vadītājas pienākumus; lielākos panākumus valsts
mērogā audzēkņi ir guvuši sadarbībā ar Madonas kolēģiem Andreju
Cepīti, Līgu Cepīti, Artūru Kloppi,
Ilzi Petrovsku. Mūzikas skola arvien
ir rīkojusi dažādus koncertus, kuros
muzicē gan pedagogi un skolēni,
gan uzaicināti mākslinieki, turklāt,
kopš skola mājo pilī, ir dažādojies
koncerta vietu skaits – tiek atklāti
arvien jauni un jauni skanīgi pils
stūrīši.
Darbības laikā skola ir krietni mainījusies: lai nodrošinātu mūsdienīgu
un sabiedrības pieprasītu, turklāt
lielā mērā valsts un pašvaldības apmaksātu mākslas un mūzikas izglītību, kopš ekonomiskās krīzes tiek
īstenotas saīsinātās programmas, tādējādi, kā raksturo skolas direktore,
vairs nav iespējams tāds mākslinieciskais līmenis, kādu visi audzēkņi
sasniedza 1991.–2009. gadā.
„Ar talantīgajiem un ieinteresētajiem audzēkņiem strādājam atbilstoši, lai viņi varētu turpināt mācības
nākamajā pakāpē, piemēram, čella
klases absolvente Emma Bandeniece iestājās Emīla Dārziņa Mūzikas
vidusskolas 10. klasē, neatkārtojot
9. klasi, kā parasti dara audzēkņi
no mazpilsētu vai lauku skolām,
nonākot dārziņskolā. Šobrīd Emma
mācās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un ir starp galvenajiem Latvijas čellistiem. Arī vairāki
mākslas nodaļas absolventi vai arī
audzēkņi, kuri ir apmeklējuši konsultācijas mūsu skolā, veiksmīgi
mācās Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā vai citās ar mākslu saistītās
iestādēs,” stāsta Inta Stiene.
Raksta turpinājums 6. lpp.

Cesvaines Ziņas

Cesvaines novada dome

Ieva Lase saņem Tieslietu
ministrijas II pakāpes atzinības
rakstu un sudraba spalvu
1. jūnijā Latvijā tika svinēta
dzimtsarakstu nodaļu sistēmas izveides 95. gadadiena. Svinīgā pasākuma laikā tika pasniegti Tieslietu
ministrijas I un II pakāpes atzinības
raksti un goda diplomi, godinot
Latvijas dzimtsarakstu nodaļu sistēmas darbiniekus par ieguldījumu
dzimtsarakstu attīstībā, ilggadēju
un priekšzīmīgu darbu.
Cesvaines novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ieva Lase par
ilggadēju godprātīgi veikto darbu
22 gadu garumā saņēma Tieslietu ministrijas II pakāpes atzinības
rakstu un sudraba spalvu.
Apsveicot pašreizējos un bijušos
dzimtsarakstu sistēmas darbinie-

kus 95. gadadienā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs svinīgā pasākuma laikā uzsvēra viņu būtisko
lomu svarīgos brīžos ikviena cilvēka dzīvē. „Ar saviem lēmumiem
dzimtsarakstu nodaļu darbinieki ietekmē mūsu tiesību un pienākumu
realizāciju, tāpēc pieredzējušākie
darbinieki ir pelnījuši atzinību par
savu ieguldījumu dzimtsarakstu
sistēmas attīstībā, tradīciju izkopšanā, laulības un ģimenes institūta stiprināšanā,” norādīja tieslietu
ministrs.
Sveicam Ievu Lasi ar augsto apbalvojumu!
Egita Kalniņa,
redaktore

Ieva Lase, apbalvojumu saņemot
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Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 7
Cesvainē 2016. gada 18. maijā (sēdes protokols Nr. 6, 11. §)

Par pašvaldības nodevu par būvatļauju vai būvniecības ieceri
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu un likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 10. punktu
1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē (turpmāk –
nodeva), apliekamos objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Cesvaines novada administratīvajā teritorijā.
2. Pašvaldības nodevas objekti un apmērs, izsniedzot būvniecības ieceres akceptu, izdarot
atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē:
Nodevas objekts
Mazēka (vienstāva ēka, t. sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav
lielāks par 25 m2)
Vienstāva lauku saimniecību nedzīvojamā ēka, kura nav paredzēta dzīvnieku
turēšanai, un palīgēka (piemēram, saimniecības ēka, noliktava, šķūnis, pagrabs, nojume, garāža) ar apbūves laukumu līdz 60 m2 ārpus pilsētu un ciemu teritorijām
Atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60 m2,
t. sk. konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēku, kurā tiek izvietota
bīstamā iekārta
Ūdens rezervuārs (pazemes un virszemes) līdz 50 m3 ārpus pilsētu un ciemu
teritorijām
Kompaktā (konteinertipa) transformatoru apakšstacija un sadales ietaise ar
nominālo spriegumu līdz 20 kV ārpus pilsētām, ja tā atrodas ārpus esošās
spēkstacijas un apakšstacijas teritorijas
Elektroietaišu ēka ar pamatiem, mazāka par 60 m2, ārpus pilsētām un ciemiem
Māju ceļš, kā arī pieslēgums esošajam ielu tīklam (piebrauktuve vai iebrauktuve),
izņemot valsts autoceļu
Satiksmes organizācijas un kontroles (uzraudzības) tehniskie līdzekļi
Dzelzceļa gājēju pāreja un dzelzceļa tehnoloģiskā pārbrauktuve
Inženiertīklu pievads
Elektrotīkls ar nominālo spriegumu līdz 20 kV, t. sk. elektroapgādes sadalnes
(piemēram, uzskaites, relejaizsardzības, kabeļu komutācijas), komutācijas un
aizsardzības iekārtas
Inženiertīklu pievads
Viena īpašuma meliorācijas sistēma vai atsevišķa būve, ierīce
Rakts dīķis ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha platībā
Ar radiācijas drošību saistītās būves
Atsevišķs labiekārtojuma elements, kas atrodas publiskajā ārtelpā, – soliņš, bērnu
rotaļu ierīce, sporta aprīkojums, atsevišķa laterna un apgaismes ķermenis, laipa,
gājēju tiltiņš, karoga masts, ielu norādes stabs, velosipēdu statīvs u. tml.
Sporta laukums ar segumu
Stacionārs (ar zemē izbūvētiem pamatiem vai pamatni) līdz 6 m augsts reklāmas un
informācijas stends ar vai bez inženiertīkla pievada
Žogs un mūris
Gājēju ceļš
Veloceļš
Vieglas konstrukcijas gājēju vai velo tilts ar laidumu līdz 10 m
Inženiertīklu pievads
Labiekārtots laukums ar segumu (betona, šķembu u. c.) bez inženiertīkliem
Avotu kaptāža, grodu aka un ūdens ieguves urbums dziļumā līdz 20 m
Tornis vai masts līdz 10 m
I grupas būvju nojaukšana
Ēkas fasāžu vienkāršota atjaunošana
Vienkāršota atjaunošana

Nodevas
apmērs
(euro)
20,00
20,00
10,00
10,00
20,00

Dzīvojamās mājas
Viena dzīvokļa māja (1110)
Divu vai vairāku dzīvokļu māja (1121)
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas (1130)
Nedzīvojamās ēkas
Viesnīcu ēkas un citas īslaicīgas apmešanās vietas (1211; 1212)
Biroju ēkas (1220)
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (1230)
Satiksmes un sakaru iestāžu ēkas (1241; 1242)
Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas (1251;1252)
Ēkas masu izklaides pasākumiem, izglītības, slimnīcu vai sabiedriskās aprūpes iestāžu vajadzībām (1261; 1262; 1263; 1264)
Citas nedzīvojamās ēkas (1271, 1272, 1273, 1274)
Inženierbūves
Autoceļi, ielas un ceļi* (2111, 2112)
Sliežu ceļi (2121, 2122)
Lidlauku skrejceļi (2130)
Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi (2141, 2142)
Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves (2151, 2152, 2153)
Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas (2211,
2212, 2213, 2214)
Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi (2221, 2222, 2223, 2224)
Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos (2301)
Citas sporta būves (2411, 2412)
Citas, iepriekš neklasificētas inženierbūves (2420)

10,00
10,00
10,00
10,00

Projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevu par būvatļauju vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, objektus, apmēru, atvieglojumus un maksāšanas kārtību.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Likumu „Par pašvaldībām”, „Par nodokļiem un nodevām”
normas nosaka, ka tikai ar saistošajiem noteikumiem pašvaldība nosaka pašvaldības nodevas par būvatļauju vai būvniecības ieceres akceptu. Pašvaldības esošajos saistošajos noteikumos ir noteikta tikai nodeva par būvatļaujas saņemšanu,
ne par būvniecības ieceres akceptu.

Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi netiek palielināta.

10,00
5,00
10,00
10,00
10,00
5,00

Projekta ietekme uz administratī- Saistošie noteikumi būtiski nemainīs līdzšinējās administravajām procedūrām
tīvās procedūras.
Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts nav apspriests ar privātpersonām, jo pašvaldības nodevas apjoms būtiski nemainās.

10,00

Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs

10,00

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 8
Cesvainē 2016. gada 18. maijā (sēdes protokols Nr. 6, 12. §)
Grozījumi Cesvaines novada domes 2013. gada 14. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 14

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Nodevas
apmērs (euro)

„Pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs”
maksas pakalpojumi”

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta otro daļu un ceturto daļu
1. Izdarīt Cesvaines novada domes 2013. gada 14. novembra saistošajos noteikumos Nr. 14
„Pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” šādus grozījumus:
1.1. Papildināt saistošo noteikumu pielikumu ar šādiem maksas pakalpojumiem:
N. p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība Cena euro

25.

Ekspozīcijas „Cesvaines novada braucamrīki” apskate (Pils iela 3)

0,50

30,00
30,00
30,00

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā.
Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

Cesvaines novada domes 2016. gada 18. maija saistošo noteikumu Nr. 8
„Grozījumi Cesvaines novada domes 2013. gada 14. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 14
„Pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”
paskaidrojuma raksts

40,00
20,00

Projekta satura izklāsts

40,00
40,00
60,00
40,00
40,00

Saistošie noteikumi nosaka maksu par jauna veida pakalpojumu – ekspozīcijas „Cesvaines novada braucamrīki”, kas
izvietota pašvaldības ēkā Pils ielā 3, Cesvainē, apskati.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Publisko aģentūru likuma 17. panta otrajā daļā noteikts, ka
maksas pakalpojumus aģentūra sniedz saskaņā ar domes apstiprinātu cenrādi, kurā nosaka maksāšanas kārtību, likmes
un atvieglojumus.

Projekta ietekme uz pašvaldības
budžetu

Nebūs būtiska.

Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi

Nav plānota.

Projekta ietekme uz administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.

80,00
30,00
60,00
30,00
30,00

4. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību, normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā saņem būvvaldē (turpmāk – būvvalde), kas pārzina būvniecības procesu
Cesvaines novadā, būvatļauju vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma
rakstā vai apliecinājuma kartē.
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Cesvaines novada domes 2016. gada 18. maija saistošo noteikumu Nr. 7
„Par pašvaldības nodevu par būvatļauju vai būvniecības ieceri”
paskaidrojuma raksts

20,00

3. Pašvaldības nodevas objekti un apmērs, izsniedzot būvatļauju:
Nodevas objekts

5. Nodevas samaksas kārtība:
5.1. nodeva par būvatļaujas izdošanu – 50 % apmērā pēc būvatļaujas saņemšanas būvvaldes
noteiktajā termiņā. Atlikušos 50 % nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē
par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Persona ir tiesīga nodevu par
būvatļaujas izdošanu maksāt vienā maksājumā;
5.2. nodeva par būvniecības ieceres akceptu – pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē,
lai uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes saņemtu atzīmi par būvniecības ieceres
akceptu (būvvaldes lēmumu). Ja būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu akceptēt ieceri par
būvniecību, nodeva par būvniecības ieceres akceptu tiek atmaksāta;
5.3. ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvniecības iecere netiek realizēta, iekasēto
pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu neatmaksā.
6. No nodevas samaksas tiek atbrīvota Cesvaines novada dome, Cesvaines novada domes
iestādes un Cesvaines novada domes kapitālsabiedrības, kurās 100 % kapitāldaļu pieder
Cesvaines novada domei.
7. Nodeva samaksājama Cesvaines novada domes kontā vai domes kasē.
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā.
9. Atcelt Cesvaines novada domes 2016. gada 10. marta saistošos noteikumus Nr. 3 „Par
pašvaldības nodevu par būvatļauju vai būvniecības ieceri”.
10. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Cesvaines novada domes 2009.
gada 12. novembra saistošie noteikumi Nr. 11 „Par pašvaldības nodevu par būvatļauju”.
Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs

Informācija par konsultācijām ar Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
privātpersonām

Cesvaines Ziņas

Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs

17. jūnija domes sēdē

* Apstiprināja Cesvaines novada
pašvaldības 2015. gada publisko
pārskatu.
* Nolēma grozīt Cesvaines novada domes atlīdzības izmaksas nolikumu.
* Apstiprināja Cesvaines internātpamatskolas nolikumu.
* Nolēma piedalīties ar projekta
iesniegumu „Cesvaines bibliotēkas krājuma mēbeļu atjaunošana”
nodibinājuma „Madonas novada
fonds” izsludinātajā LEADER projektu iesniegumu konkursa 2. kārtas izsludinātajā rīcībā „Pašvaldību
kultūras, sabiedrisko aktivitāšu un
sporta infrastruktūras, ar to saistīto
teritoriju sakārtošana un kvalitātes
nodrošināšana”.
* Nolēma piedalīties ar projekta iesniegumu „Gaismas ceļš cauri
gadsimtiem” Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un
resursu izmantošanas efektivitāte”
specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt,
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī
attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”
projektu ideju priekšatlasē.
* Nolēma plānot sadarbības projektā „Gaismas ceļš caur gadsimtiem” šādas galvenās aktivitātes:
valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Cesvaines pils centrālās daļas

jumta atjaunošana un restaurācija;
valsts nozīmes mākslas pieminekļa
metālkalumi fasādē; Cesvaines pils
Balles zāles restaurācija, interjera
dekoratīvā apdare un terašu gleznojumi; publicitātes materiāli.
* Nolēma piedalīties Latvijas Vides aizsardzības fonda izsludinātajā
projektu konkursa aktivitātē „Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”, kura mērķis ir
īstenot aktivitātes, kuras stiprinātu
Latvijas sabiedrības valstsgribu,
piederības izjūtu un mīlestību pret
savu zemi.
* Nolēma piešķirt domes priekšsēdētājam Vilnim Špatam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no
2016. gada 4. līdz 11. jūlijam, no
14. līdz 31. jūlijam, 15. un16. augustā un apmaksātu papildatvaļinājumu no 3. līdz 14. oktobrim (desmit
darba dienu). Domes priekšsēdētāja
2. vietniecei Vēsmai Norai aizvietot
domes priekšsēdētāju atvaļinājuma
laikā.
* Nolēma grozīt Cesvaines novada domes 2016. gada 18. maija domes sēdes Nr. 6 13.5., 13.6. lēmumus, izsakot tos citā redakcijā.
* Komandēja izpilddirektoru Uģi
Fjodorovu piedalīties programmas
„ERASMUS” starptautiskās apmaiņas projektā Rumānijā, Mikhaza pašvaldībā, laikā no 2016. gada

5. līdz 18. jūlijam. Domes projektu
vadītājai Ivetai Raimo aizvietot izpilddirektoru viņa komandējuma
laikā.
* Komandēja Cesvaines vidusskolas direktoru Didzi Bauni izglītības iestāžu vadītāju pieredzes
apmaiņas braucienā uz Portugāli
no 2016. gada 2. līdz 8. oktobrim.
Direktora vietniecei izglītības jomā
Veltai Kalniņai aizvietot skolas direktoru viņa komandējuma laikā.
* Nolēma atļaut Cesvaines vidusskolai no ziedojumu konta līdzfinansēt skolas formas par 100 euro
(Cesvaines vidusskolai ziedojums
ar mērķi skolas formām).
* Noteica dalības maksu (4 euro
no komandas) Cesvaines kultūras
nama organizētajās pludmales volejbola sacensībās vīriešu un sieviešu komandām „Saulgriežu kauss
2016”.
* Noteica, ka Cesvaines novada
domes bērnu un jauniešu centrs ir
atvērts bērniem un jauniešiem mācību gada laikā no 1. septembra līdz
31. maijam. Darba laiks: pirmdienās 13.00–18.00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 13.00–20.00;
piektdienās 13.00–16.00.
Darba laiks skolēnu rudens, ziemas, pavasara, vasaras brīvdienās:
pirmdienās 9.00–12.00; 13.00–
18.00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 9.00–12.00; 13.00–17.00;

piektdienās 9.00–12.00; 13.00–
16.00.
* Nolēma pieņemt no Madonas
novada pašvaldības zemes īpašuma
tiesības uz zemes vienību „Veckleiņi 1”, kas atrodas Aronas pagastā
Madonas novadā, nosakot, ka tā ir
Cesvaines novada pašvaldībai kā uz
zemes vienības esošo ēku īpašniekam piekritīgā zeme.
* Nolēma pārdot pašvaldības nekustamo īpašumu „Ozoli”, iznomāt
vairākus Cesvaines pašvaldībai piekritīgos zemesgabalus un pagarināt
īres līgumu par dienesta dzīvokļa
īri.
* Nolēma izīrēt divus dzīvokļus
pašvaldības dzīvojamajās mājās
„Komunāri” un „Kārzdabas skola”
Cesvaines pagastā, nosakot tiesības
pagarināt īres līgumu tikai gadījumā, ja nav īres parādu.
* Atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Alberta
Vītola ielā 2B Cesvainē, pārdodot
to izsolē, un nosakot nosacīto cenu
2600 euro, apstiprinot izsoles noteikumus un izsoles komisiju.
* Nolēma nostiprināt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda nekustamā īpašuma „Kalnieši” Cesvainē
Cesvaines novadā vienu domājamo
pusi līdz 2016. gada 31. jūlijam.
* Piešķīra saimniecības ēkai
(jaunbūvei) adresi Raiņa iela 3A,
Cesvaine, Cesvaines novads.

Tā kā lauksaimnieki platību
maksājumiem šogad pieteicās
elektroniski Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), jau ir
redzams nozīmīgs pozitīvs ieguvums – būtiski ir sarucis platību
maksājumiem pieteikto platību
pārklāšanās gadījumu skaits:
pagājušajā gadā pārklājumi bija
aptuveni 18 000 klientu, bet šogad

tikai 4500 klientu.
Pārklājumi rodas, ja vienas un
tās pašas teritorijas EPS lauku bloku kartē ir iezīmējuši vairāki LAD
klienti. Tā kā lauksaimnieki pieteicās atbalstam elektroniski, LAD
ļoti savlaicīgi, jau jūnija sākumā,
varēja konstatēt pārklājumus un aicināt klientus novērst tos, tādējādi
lauksaimnieki nesaņem soda sankcijas – samazinātus maksājumus.

Bez sankcijām kļūdas pieteikumos
tagad lauksaimniekiem ir iespēja
novērst līdz 25. jūnijam.
Šāda kļūdu novēršana bez sankcijām ir iespējama tikai tāpēc, ka
pieteikumi ir saņemti elektroniski,
jo papīra formātā aptuveni 63 000
pieteikumos LAD nespētu konstatēt pārklājumus līdz platību maksājumu pieteikšanās sezonas beigām.

LAD klientiem ir izsūtījis e-pasta
vēstules, lai informētu par pārklājumiem, un aicina klientus izlasīt
e-pastā atrodamo informāciju un
pārliecināties, vai lauku robežas
EPS lauku bloku kartē ir norādītas
korekti.

Cesvaines novada pašvaldībā kopš 2013. gada iepirkuma
rezultātā ir izvēlēts atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmums –
SIA „ALBA”, kas apkalpo novada teritoriju un ar kuru teritorijas atkritumu radītājiem (gan
fiziskām, gan juridiskām personām) ir noslēgti atkritumu ap-

saimniekošanas līgumi.
2016. gada pavasarī uzņēmumam
SIA „ALBA” beidzās 2013. gadā
noslēgtā 3 gadu pakalpojuma līguma termiņš, tāpēc Cesvaines
novada dome uzsāka darbu jauna
iepirkuma konkursa izsludināšanā. Šobrīd ir izsludināts iepirkums
CND 2016/12 „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA CESVAINES

NOVADA TERITORIJĀ”. Process
ir ieildzis, jo atkritumu apsaimniekošanas jomā valstī tiek veiktas
nopietnas izmaiņas un izstrādes
procesā ir grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā. Cesvaines
novada dome vēlas informēt iedzīvotājus, ka SIA „ALBA” Cesvaines
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā turpinās veikt atkritumu

apsaimniekošanu, līdz pašvaldība
likuma noteiktajā kārtībā noteiks
jaunu atkritumu apsaimniekotāju
un šis apsaimniekotājs pārņems
saistības ar klientiem.

1941. gada notikumiem, cilvēku
pārdzīvojumiem un spējām izdzīvot toreiz. Atceres pasākums turpinājās baznīcas dārzā pie piemiņas
akmens, pieminot izsūtītos cilvēkus
un viņu ģimenes. Cesvaines novada
domes priekšsēdētājs Vilnis Špats,
uzsverot šīs dienas nozīmību un go-

dinot represētos, aicināja klātesošos
uz klusuma brīdi. Atceres pasākuma dalībnieki kavējās atmiņās arī
piemiņas vietā Cesvaines stacijā
pie dzelzceļa sliedēm, noliekot ziedus un iededzot svecītes. Dzelzceļa
sliedes vēl vairāk liek aizdomāties
par to, kā bija toreiz… Savukārt
pēc tam Juris Rozenbergs ar kundzi
laipni aicināja visus klātesošos pie
sevis mājās uz pusdienām, lai draudzīgā gaisotnē parunātos un vienkārši pabūtu kopā.
Šogad aprit 75 gadi kopš viena
no traģiskajiem notikumiem Latvijas vēsturē, kad 1941. gada naktī no
13. uz 14. jūniju vairāk nekā 15 000
okupētās Latvijas iedzīvotāju tika
izsūtīti uz PSRS soda nometnēm un
piespiedu nometināšanas vietām.
Īsā laikā Latvija zaudēja savus ārstus, skolotājus, armijas un policijas virsniekus, mācītājus, juristus,
politiķus, rakstniekus, mākslinie-

kus, inženierus, dažādu uzņēmumu
īpašniekus un kārtīgus savas zemes
un māju saimniekus… Kā zināms,
daudzi neatgriezās Dzimtenē, bet
gāja bojā bada, slimību un necilvēcīga darba dēļ.

Lauksaimniekiem pozitīvs ieguvums: sarucis platību maksājumiem
pieteikto platību pārklāšanās gadījumu skaits

Kristīne Ilgaža,
LAD Sabiedrisko attiecību daļas
vadītāja

Atkritumu apsaimniekošana Cesvaines novada teritorijā

Ramona Vucāne,
Cesvaines novada domes
teritorijas plānotāja

Pieminot 1941. gada 14. jūniju
14. jūnijā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, visā
Latvijā un arī Cesvainē cilvēki pulcējās, lai godinātu represiju upuru
piemiņu. Cesvainieši bija aicināti
uz svētbrīdi Cesvaines evaņģēliski
luteriskajā baznīcā. Mācītājs Reinis
Bikše dalījās savās pārdomās par
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„Kas gan es būtu dzīvē savā, ja
būtu nocirsts tautas zars?
Vai ziedēt spētu pavasarī? Vai pastāvētu cīņas spars?
Es, tautā augot, aizlūdzu: Dievs,
svētī Latviju!”
Johans Kēnigs
Un tieši tāpēc, ka Latvijā gandrīz
katra ģimene ir cietusi komunistiskā genocīda laikā, ģimenes stāstus
ir vēlams atcerēties un stāstīt tālāk
nākamajām paaudzēm.
Lai Latvijas vasarīgajā vējā lepni
plīvo sarkanbaltsarkanais karogs!
Egita Kalniņa,
autores foto

LAD uzsāk valsts
papildu atbalsta
izmaksu piena
ražotājiem
Lauku atbalsta dienests (LAD)
16. jūnijā sāka izmaksāt valsts papildu atbalstu piena ražotājiem,
tā kopējā summa ir 6 197 000
euro.
Atbalstu piešķir piena ražotājiem, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu
līdz 2016. gada 10. jūnijam ir reģistrēti vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā.
Atbalstu maksā par piena daudzumu tonnās, kas ir piegādāts pircējam
laikposmā no 2015. gada 1. oktobra
līdz 2016. gada 30. aprīlim, ja piena
ražotājam pēc stāvokļa 2016. gada
1. maijā atbilstīgi normatīvajiem
aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu
reģistrēšanu ir reģistrētas slaucamas govis vai teles, kas vecākas
par 18 mēnešiem. Atbalsta likme ir
14,05 euro par tonnu.
Atbalstu piešķir saskaņā ar
2016. gada 24. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 324 „Valsts
papildu atbalsta piešķiršanas kārtība
piena ražotājiem”.
Valsts
atbalsta
daļa,
tālr.: 67027326.
Klientu
apkalpošanas
daļa,
tālr.: 67095000.
Simona Saule,
LAD sabiedrisko attiecību
speciāliste

Lauku apsekošana
karšu
sagatavošanai
Laikā no 2016. gada aprīļa vidus līdz oktobrim Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Dienvidu nodaļas darbinieki
veiks karšu sagatavošanas lauku
apsekošanas darbus Madonas,
Cesvaines, Jaunpiebalgas (nelielā
daļā) un Gulbenes teritorijā.
Šie darbi notiek topogrāfiskās
kartes M 1 : 10 000 izgatavošanas
ietvaros.
Apsekojamā teritorija ir apskatāma interneta vietnē http://ej.uz/
v7ik. Norādītajā teritorijā tiks detāli
salīdzināts kartes saturs ar situāciju
dabā.
Apsekošanu veic divi darbinieki,
pārvietošanās pa teritoriju notiek ar
automašīnu, kuras valsts reģistrācijas numura sērija ir LA (LA3361 vai
LA3362).
Informācija:
par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru: www.lgia.gov.lv,
produktiem: http://map.lgia.gov.
lv/,
karšu pārlūks: http://kartes.lgia.
gov.lv/karte/.
Dmitrijs Timofejenko,
Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra
ĢIS un IT departamenta
Dienvidu nodaļas vadītājs,
dmitrijs.timofejenko@lgia.gov.lv,
tālr. 26458270

3

Iespēju
stipendija
3. jūnijā Cesvaines vidusskolas
izlaiduma pasākuma laikā balva
tika pasniegta Reinim Alksnim,
kurš apgalvoja, ka ziņa par šo
atbalstu viņu tiešām esot motivējusi pabeigt otro pusgadu ar
iespējami augstu vidējo atzīmi.
Jau septembra sākumā viņš saņems pirmo 100 eiro maksājumu,
ja iesniegs apstiprinājumu, ka ir
uzņemts augstskolā, un šādus ikmēneša maksājumus saņems līdz
nākamā gada jūnijam, ja vēlāk iesniegs arī apliecinājumu par sekmīgi nokārtotu pirmo sesiju. Pēc
gada viņam pašam būs jāparūpējas
par ienākumiem, lai turpinātu studijas, bet arī šādus izaicinājumus
studiju laikā ir jāiemācās uzveikt,
lai sagatavotos patstāvīgai dzīvei.
Noteiktajā termiņā tika saņemtas
trīs pieteikuma vēstules, jo Reinis
Alksnis nebija vienīgais, kurš izpildīja pirmo uzdevumu, izcīnot
vismaz 7,5 ballu vidējo atzīmi pusgadā.
29. maijā aizklātā balsošanā par
viņu nobalsoja 7 no 9 iniciatīvas
atbalstītājiem, jo viņa pieteikuma
vēstule bija diezgan pārliecinoša.
Tā kā vairākums iniciatīvas atbalstītāju jau daudzus gadus nedzīvo
Cesvainē, vismaz šogad nebija
jāuztraucas par iespējamu interešu konfliktu. Varam apgalvot, ka
neviens no tiem, kas balsoja par
Reini, viņu personīgi nepazina, bet
daudzi pat nebija redzējuši vispār.
Tā kā viņš nebija sekmīgākais klasē, tiem, kas nebija rūpīgi iepazinušies ar iespēju stipendijas nolikumu un ideju, varēja rasties jautājums, kāpēc augstākā atzīme automātiski nenodrošināja balvas iegūšanu. Izmantojot iespēju, ir vērts
vēlreiz atgādināt, ka šīs iniciatīvas
galvenais mērķis ir nevis atbalstīt
vienu cilvēku, bet gan motivēt
iespējami lielāku skolēnu skaitu
uzlabot savu vidējo atzīmi, izpildot salīdzinoši viegli izpildāmu
atlases kritēriju. Ja šāda atbalsta
dēļ uzlabosies skolēnu attieksme
pret mācībām un kaut nedaudz celsies vidējā atzīme visai klasei, tad
mērķis tiks sasniegts un tiks celts
skolas kopējais prestižs. Visiem,
kas ir izpildījuši pirmo uzdevumu,
ir vienādas izredzes saņemt balvu,
un visu nosaka pieteikuma vēstulē
aprakstītie sasniegumi un dzīves
mērķi. Tas būtu jāievēro nākamajiem absolventiem, jo arī nākamgad, saņemot atbilstīgu sabiedrības
atbalstu, šādu iespēju plānojam
piedāvāt. Pilnīgi iespējams, nākamgad balvu saņems sekmīgākais absolvents, bet tikpat labi tas
var būt tas, kurš pirmo uzdevumu
būs knapi paveicis pēc tam, kad
būs pielicis visas pūles, lai trūkstošās balles tomēr nopelnītu.
Ļoti ceram, ka nākamgad balsošanā piedalīsies vēl lielāks atbalstītāju skaits, lai iespējami godīgā
ceļā palīdzētu izvēlēties, kā arī palīdzētu realizēt citas idejas.
Ēriks Eisaks,
Cesvaines vidusskolas
absolvents
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Izlaidumi Cesvaines izglītības iestādēs

Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme” absolventi un skolotājas
Sandra Āriņa un Jana Medniece un skolotāja palīdze Oļa Priedīte

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas absolventi
apsveicēju vidū

Cesvaines vidusskolas 9. klases absolventi ar
audzinātāju Olitu Ķimeli

Cesvaines vidusskolas 9. klases absolventi ar
audzinātāju Ivetu Kornetu

Cesvaines vidusskolas 12. klases absolventi ar
audzinātāju Ingrīdu Evardsoni

Cesvaines internātpamatskolas 9. klases absolventi ar
audzinātāju Ilzi Drozdovu
Aivara Šķēla, Mūzikas un mākslas skolas un pirmsskolas “Brīnumzeme“ arhīva foto

„Burtu spēļu” dalībnieki Rīgā un Cēsīs
15. jūnijā cītīgākie lasītāji,
kuri lasīšanas ciklā „Burtu spēles” ir gan izlasījuši grāmatas,
gan veiksmīgi izpildījuši pārējos
pasākuma nosacījumus, kopā ar
bibliotekārēm devās uz Rīgu, lai
iepazītu Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeju, un arī uz Cēsīm, kur
apskatīja nesen renovēto Cēsu
bibliotēku.
Nacionālajā bibliotēkā bērni bija
patīkami pārsteigti par ēkas arhitektūru un mūsdienīgo interjeru,
daudz ko uzzināja par jauno bibliotēku, apskatīja dažādās ar jaunajām
tehnoloģijām aprīkotās lasītavas,
kādas citviet nav redzētas. Izrādās,
katra stāva atšķirīgā krāsa nav izvēlēta nejauši – tās simbolizē Latvijas
bijušās valūtas – latu – banknošu
krāsu. Bija izdevība no paša augšējā stāva vērot Rīgas panorāmu,

arī pasēdēt Ziedoņa zāles ērtajos
krēslos. Jau pati ieiešana ar īpašām
kodu kartēm caur drošības vārtiem
un brauciens ar liftu uz 13. stāvu
daudziem bija vesels piedzīvojums.
Dzelzceļa vēstures muzejā mūs
iepazīstināja ar seno tvaika lokomotīvju darbību, lielā maketā varēja
vērot dažādu veidu vilcienus kustībā. Interesants piedzīvojums bija
audioieraksts, kur austiņās bija dzirdamas tvaika lokomotīves vilciena
skaņas, dzelzs rumakam iebraucot
stacijā un aizbraucot no tās, arī pārējie stacijas trokšņi. Muzeja teritorijā aplūkojām vairākas īstas senās
lokomotīves un vagonus – vagonu
cietumnieku pārvadāšanai, valdības
elites braucieniem domātu vagonu.
Tajos varēja iekāpt un visu labi izpētīt.
Cēsis sagaidīja ar kārtīgām lietus
šaltīm, bet bibliotēka un tās darbi-

Cesvaines Ziņas

nieki mūs silti uzņēma. Te nu bija
iespēja apskatīt bibliotēku, kuras
lielākā vērtība, mūsuprāt, ir veiksmīgā senatnes apvienošana ar
mūsdienu materiāliem un tehnoloģijām. Brauciena dalībniekiem
patika gaismas skursteņi, kas tumšajā diennakts laikā tiekot krāsaini

izgaismoti.
Paldies visiem, kuri darīja interesantu šo braucienu! Paldies autobusa šoferītim Albertam! Un jauku vasaru visiem ceļojuma dalībniekiem!
Vēsma Nora,
Cesvaines bibliotēkas vadītāja,
autores foto

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Pavasara mikslis
20. maijā 2.a klases skolēni un
audzinātāja ielūdza vecākus uz
pēcpusdienu „Pavasara mikslis”.
Gribējām parādīt, ko paralēli
mācību darbam skolā vēl esam
darījuši.
Pasākuma programmu veidojām
no mācību gada laikā iestudētajiem
priekšnesumiem. Vecākus cienājām
ar pašu ceptām vafelēm un smaržīgu piparmētru tēju. Lielu gandarījumu guvām, saņemot atzinīgu
novērtējumu par izrādi „Pelle uzsāk
skolas gaitas”. Šī izrāde bija mūsu
projekts projektu nedēļas laikā.
Ko saka skolēni?
Renārs: „Pirms pasākuma neviens nevarēja noslēpt satraukumu,
bet, kad viss sākās, uztraukums pazuda. Mēs centīgi nospēlējām piecus priekšnesumus.”
Jurģis: „Mana mamma jutās ļoti
priecīga. Izrāde bija pamācoša.
Viņa priecājās par mūsu laipnību.”
Letīcija Anna: „Mēs šajā koncertā dziedājām un dejojām. Jutām satraukumu par lielo atbildību vecāku
priekšā. Vecāki tika iesaistīti pasā-

kuma norisē – viņi lozēja, kurš būs
nākamais priekšnesums. Šo procesu
vadīja Renāte un Renārs. Viņiem tas
izdevās interesanti. Man un manai
ģimenei ļoti patika izrāde par Pelli.
Mans vectēvs visu nofilmēja.”
Markuss: „Man patika uzstāties.
Es biju ļoti priecīgs, ka uz pasākumu atnāca tētis! Tētim garšoja
mūsu ceptās vafeles. Viņš teica, ka
arī turpmāk nāks uz maniem pasākumiem.”
Evelīna B.: „Mammai patika viss,
tāpat kā man. Kopumā viss bija perfekti!”
Paldies vecākiem par sirsnīgo attieksmi pasākuma laikā! Priecājos
par tēvu līdzdalību – bērniem jūsu
atbalsts un uzmundrinošais skatiens
bija ļoti nozīmīgs. Ģimenē vienlīdz
svarīgs ir gan tētis, gan mamma.
~~~
25. maijā sākumskolas 2.–
4. klašu skolēni devās mācību
ekskursijā uz Tērvetes dabas
parku. AS „Latvijas valsts meži”
dabas parks Tērvetē ir labākā un
draudzīgākā vieta ģimenei ar bēr-

niem un tiem, kuri pasaulē prot
lūkoties ar bērna acīm, priecājoties par dabas un pasakas saspēli.
Skolēnu domas par ekskursiju.
Jēkabs: „Kādu dienu pie mums
ciemos uz klasi atnāca Jolanta Skride, Letīcijas Annas mamma, ar dāvanu – 200 eiro ekskursijai. Mēs
devāmies uz Tērvetes dabas parku.
Kāpām tornī, kurš ir 39 m augsts,
izstaigājām, izrāpojām rūķu mājiņas, pabijām rūķu dzirnavās, darbnīcā un pat krodziņā. Gājām iekšā
Pasaku mežā. Ik pa brīdim ceļā
parādījās dažādi šķēršļi, tie bija jāpārvar. Devāmies uz Atrakciju laukumu, kur rotaļādamies sagaidījām
pasaku bānīti. Netālu bija redzams
Lutausis!”
Renāte: „Divstāvīgais autobuss
ar uzrakstu „Ripo” mūs četru stundu garumā veda uz Tērveti. Dabas
parkā ieejot, izlasījām: „Tiem, kas
netic pasakām, ieeja aizliegta!” Patika izstaigāt Rūķīšu meža ciemu,
pabijām rūķu sētā, izložņājām mājiņas. Pārsvarā viss bija veidots no
koka. Rūķu mājās atradās graudu

maisi, sēnes, āmuri, zāģi un krāsnis.
Dabas parka apceļošanas laikā mūs
pavadīja putnu dziesmas un daudzo
bērnu čalas.”
Letīcija Anna: „Man patika Rūķu
ciems. Kad es ielīdu mazajās mājiņās un zemes rūķu tuneļos, mani
pārņēma interesantas sajūtas – es
jutos kā rūķis. Skatu tornī vēroju
koku galotnes, Pasaku mežā ieraudzīju milzīgas sēnes, sikspārņus,
zirnekļus. Izpriecājos Atrakciju parkā. Es ceru, ka visiem bērniem bija
interesanti.”
Jurģis: „Es Tērvetes dabas parku
iztēlojos citādi, tāpēc jutos dīvaini.
Priecājos par to, ka gandrīz aiz katra
koka gaidīja pārsteigums. Man ļoti
patika spēlēties Atrakciju laukumā
un braukt ar pasaku bānīti. Es vēlētos tur aizbraukt vēlreiz.”
Paldies Egilam un Jolantai
Skridēm par 200 eiro dāvinājumu
Cesvaines vidusskolas 2.a klases
kolektīvam mācību ekskursijai!
Dina Tēberga,
Cesvaines vidusskolas 2.a klases
skolotāja

4. klases noslēguma pasākums
Aiz muguras ir trauksmainais
sākumskolas laiks 22 ceturtās
klases skolēniem. Laiks, kurā mēs
iepazinām katra pozitīvās īpašības, katra niķus un stiķus. Laiks,
kurā mēs katrs sevi pilnveidojām,
kurā mācījāmies sadzīvot, ieklausīties, respektēt otra viedokli vai
palikt pie sava, kurā mācījāmies
viens otru atbalstīt.

Jūs bijāt tik dažādi, bet vienreizēji. Klusajam līdzās atradās skaļais,
prātīgajam blakus nostājās delveris,
čaklajam – aizmāršīgais, „negribu,
nedarīšu” cēli pretī izslējās „gribu
un varu”, impulsīvajam – mierīgais,
ātrajam, neapdomīgajam – akurātais, apzinīgais. Mūsu kolektīvs
bija kā mozaīka, kuras pamatā bija
raksts. Viens elements nomaina

otru; ja kāda nebūtu, tad tas jau būtu
cits kolektīvs.
Esmu gandarīta un lepojos, ka
uz lielo skolu dodas skolēni, kuri
četros gados ir sasnieguši augstus
rezultātus olimpiādēs, aktīvi sportisti, dejotāji, dziedātāji, mākslinieki, čakli grāmatu lasītāji, radoši un
darboties griboši skolēni, nemiera
gariņi, kas ikdienā neļāva ieslīgt
rutīnā un garlaicībā. Skolēni, kas
paši veidoja savu deju horeogrāfijas
gan vārda dienu un dzimšanas dienu
gaviļniekam, gan skolas „Popielai”.
Skolēni, kas patstāvīgi iestudēja
ludziņas klases vakariem. Ar lielu
azartu tika vākta makulatūra, un
abas reizes mēs ieguvām galveno
balvu – ekskursiju.
20. maija pēcpusdienā sākumskolas zālē vecāki tika aicināti uz
divām pirmizrādēm – „Parastā gotiņa” un „Vīrs un vārds”. Divas izrādes, jo ļoti vēlējos, lai katrs skolēns

Vasaras brīvlaiks ir iesācies aktīvi
* Cesvaines evaņģēliski luteriskās draudzes jaunieši kopā ar mācītāju Reini Bikši organizēja laivu
braucienu pa Aivieksti. Šajā braucienā pievienojās arī Cesvaines
novada bērnu un jauniešu centra
(BJC) dalībnieki. Laiks bija ideāls,
un brauciens pa upi bija izdevies.
Liels paldies mācītājam Reinim
Bikšem un draudzes jaunietim Artūram Dimitrijevam par radīto iespēju piedalīties šajā aizraujošajā
laivu braucienā!
* Kā turpinājums jau maijā notikušajam dialogam „Kafija ar politiķiem” 8. jūnijā Smiltenē notika
Vidzemes konference, kurā piedalījās arī seši Cesvaines jaunieši un
Cesvaines vidusskolas direktora
vietniece Sarma Kurme. Šajā konferencē vēl piedalījās jaunieši no
Cēsīm, Priekuļiem, Rūjienas, Valkas, Valmieras un Smiltenes. Šoreiz

vairāk jauniešu un politiķu sarunās
izskanēja nevienlīdzības tēma, kuru
varētu risināt ar skolēnu formas tērpu palīdzību. Lai mazinātu bailes

no atšķirīgā, piemēram, gaidāmajiem bēgļiem, jaunieši ierosināja
aicināt uz sarunām šo grupu pārstāvjus. Klātesošie diskutēja arī par
citām aktuālām tēmām. Strukturētā
dialoga turpinājums Latvijā būs nacionālā konference septembrī jauniešu galvaspilsētā Jelgavā.
* 16. jūnijā Cesvaines novada domes BJC tika organizētas saulgriežu
radošās darbnīcas. Bērniem un jauniešiem no koku ripām bija iespēja
izveidot savu krūzīšu paliktnīti un
izrotāt to ar latviskām zīmēm. Jau
maija „Cesvaines Ziņās” informējām par konkursu „Aktīvs vasarā”;
arī šāda veida apmeklēta aktivitāte
dod iespēju iegūt zīmodziņu. Paldies Ingai Bekasovai par ieguldīto
darbu radošajās darbnīcās!
Lāsma Markevica,
BJC vadītāja,
foto no autores arhīva

Cesvaines Ziņas

varētu parādīt savas dotības. Izrādījās, ka nekas jau nebija īpaši jātēlo,
jo skolēni attēloja sevi. Pasākuma
otrajā daļā bija uzdevums vecākiem – pazīt savu bērnu pēc skolēna
paša veidota apraksta. Uzdevums
tika veiksmīgi izpildīts. Piemiņai
par sākumskolas gadiem katrs skolēns saņēma diplomu ar nomināciju
un disku ar skolas gadu bildītēm.
Skaists bija kopā pavadītais vakars
un laiks.
Es vēlos pateikt paldies vecākiem
par sadarbību, par atbalstu, par to,
ka jūs bijāt un esat līdzās savam
bērnam.
Saglabājiet savu radošo garu, dzīvesprieku, zinātkāri, enerģiskumu,
darboties prieku! Lai jums veicas!
Uz tikšanos 9. klases izlaidumā!
Rigonda Pinka,
4. klases audzinātāja,
foto no autores arhīva

Svētki
sākumskolā
Pēdējā skolas dienā šajā mācību gadā sākumskolā atkal svētki.
Kā jau katru gadu – īpaši svētki
mūsu ceturtajiem.
4. klases skolēni parādīja divas
jautras izrādes saviem mazākajiem
skolasbiedriem. Tās mācīja būt
centīgiem, čakliem, izpalīdzīgiem
un draudzīgiem. Skolēni ar īpašu
interesi un prieku vēroja ceturtklasnieku atraktīvo tēlojumu.
Pēc izrādes sekoja apsveikumi
ceturtajiem. Īpašu sveicienu bija
sagatavojusi skolotāja Vita Krūmiņa. Ceļamaizei 4. klases skolēni
saņēma vērtīgus padomus. Kopā
ar pirmklasniekiem iemācījāmies
jautru rotaļu. Ciemos bija ieradušies smurfi, par ko bija pārvērtušies
3. klašu skolēni. Katrs 3. klases
skolēns bija sagatavojis sveicienu.
Visi kopā minējām, par ko nākotnē
vēlas kļūt ceturtie. Uzzinājām, ka
starp viņiem būs gan pavāres, futbolisti, tērpu dizaineres, inženieri,
tālbraucēji, floristi, gan masieres un
šuvējas. Lai piepildās viņu vēlmes
un cerības, lai katram skolēnam nākotnē izdodas piepildīt savu sapni!
4. klases audzinātāja Rigonda
Pinka saņēma atzinības rakstu kā
mīļākā, labākā, sirsnīgāka, jautrākā, smaidīgākā, gudrākā un izpalīdzīgākā skolotāja. Nav iespējams
uzskaitīt visus labos vārdus, ko
skolotājai bija veltījuši viņas audzēkņi.
Katru gadu 4. klases skolēni saņem saldu balvu, ko sarūpējuši
jaunākie skolēni. Visas skolotājas
iepriecināja skolēnu dāvātie ziedi.
Paldies klašu audzinātājām un skolotājām par rūpēm un radošām idejām ikdienas darbā un pasākumos!
Septembrī, pēc jauki pavadītas
vasaras, atgriezīsimies skolā atpūtušies, ar vēlmi katru darbu izdarīt
pēc iespējas labāk!
„Uzvaras gūst tikai tie, kas grib
uzvarēt; iemācās tikai tie, kas grib
iemācīties; saprot tikai tie, kas grib
saprast. Griba un gribasspēks –
viss, kas ir nepieciešams panākumiem” – tā teicis Edgars Untāls.
Lai jums izdodas!
Ginta Libeka,
direktora vietniece sākumskolā

MNF izsludina LEADER projektu
iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu
Nodibinājums „Madonas novada
fonds” (MNF) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
4. kārtu, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai
attīstībai” ietvaros 19.2. apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” 2. aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un vietējās
attīstības stratēģijas „Cilvēks, vieta,
darbs Madonas reģionā 2015.–2020.”
ietvaros.
Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana, – no 2016. gada
22. jūlija līdz 22. augustam.
Izsludinātās rīcības:
 „Kultūrvēsturisku pieminekļu un
dabas objektu sakārtošana, veicinot tūrismu un iedzīvotāju aktivitāti”;
 „Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes paaugstināšana vietējiem iedzīvotājiem”;

 „Tautastērpi amatierkolektīviem”.
Attiecināmās izmaksas:
 jaunu pamatlīdzekļu iegāde (programmnodrošinājuma izmaksas neattiecina);
 būvniecība;
 teritorijas labiekārtošana;
 sabiedriskās attiecības;
 ar projekta sagatavošanu saistītās
vispārējās izmaksas, t. sk. nomas līguma reģistrācija zemesgrāmatā;
 ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas.
Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju var nodibinājumā „Madonas novada fonds” Madonā, J. Poruka ielā 1,
3. stāvā.
www.mnf.lv, www.lad.gov.lv
Pirms individuālajām konsultācijām lūdzam iepriekš vienoties par
tikšanās laiku!
Jogita Baune,
stratēģijas administratīvā vadītāja,
tālr. 27527343, e-pasts:
jogitabaune@inbox.lv
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Cesvaines
Mūzikas un
mākslas
skola
piedāvā
MĀKSLA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu
mērķi vizuāli plastiskās mākslas
prasmju apguvē, piedāvājam speciālistu vadībā apgūt
zīmēšanas, gleznošanas, mākslas valodas pamatu, veidošanas,
kompozīcijas prasmes profesionālās ievirzes izglītības programmā
Vizuāli plastiskā māksla
ar 9 gadu vecumu valsts finansētā
5 gadu programmā ar vecāku līdzfinansējumu (7 EUR mēnesī)
vai
gleznošanas nodarbības personām bez vecuma ierobežojuma
par samaksu (7 EUR par vienu nodarbību, sadalot samaksu uz grupas
dalībniekiem līdz 12 personām).
Iespējamas arī bezmaksas nodarbības.
Vizuāli plastiskās mākslas prasmju apguve attīsta spējas darboties
jebkurā jomā.
Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast un izveidot īstenošanas plānu, tiekoties
ceturtdien, 2016. gada 25. augustā, plkst. 18.00 Pils ielā 4,
II stāvā,
vai
sazinoties
pa
tālruni 64852498, 26446141.
Sagatavojiet dzimšanas apliecības kopiju. Pārējo dokumentu veidlapas aizpildīsiet uz vietas.
MŪZIKA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu
mērķi mūzikas instrumenta spēles
vai dziedāšanas prasmju apguvē,
piedāvājam speciālistu vadībā apgūt
klavierspēles, vijoles spēles, flautas spēles, saksofona spēles, klarnetes spēles, dziedāšanas prasmes
profesionālās ievirzes izglītības
programmās
ar 6–9 gadu vecumu valsts finansētās 4, 6, 8 gadu programmās
ar vecāku līdzfinansējumu (7 EUR
mēnesī)
vai
pašapmaksas nodarbībās personām bez vecuma ierobežojuma par
samaksu (6 EUR par vienu nodarbību).
Mūzikas instrumenta vai dziedāšanas prasmju apguve attīsta spējas darboties jebkurā jomā.
Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast un izveidot īstenošanas plānu, tiekoties
ceturtdien, 2016. gada 25. augustā, plkst. 18.00 Cesvaines pils
II stāvā
vai
sazinoties
pa
tālruni 64852498, 26446141.
Bērniem ir jānodzied dziesma.
Sagatavojiet dzimšanas apliecības
kopiju.
Pārējo dokumentu veidlapas aizpildīsiet uz vietas.
Lūgums ievērot uzņemšanas datumu!
Inta Stiene, direktore
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Cesvaines Mūzikas un mākslas skolai – 25
Turpinājums no 1. lpp.
Kādi ir nākamajos gados skolā
risināmie jautājumi un uzdevumi?
„Esam nonākuši līdz problēmai par
mākslas nodaļas telpām, kurās ir nepieciešams ieguldīt daudz līdzekļu.
Pašvaldība ir uzņēmusies pakāpeniski uzlabot šo situāciju. Mūzikas
nodaļa atrodas Cesvaines pilī, kura
gatavojas lieliem rekonstrukcijas
darbiem. Mūsu mazajai pašvaldībai
tiešām ir veicami ļoti apjomīgi uzdevumi, tāpēc esam priecīgi, ka tiek
darīts viss iespējamais arī mūsu skolas labā. Domāju, ka šādā, reformētā
veidā, varēsim mācības veiksmīgi
turpināt arī nākotnē. Mums savas
telpas laipni piedāvāja vidusskolas
direktors Didzis Baunis,” par iecerēm stāsta direktore. „Uzskatu, ka
patērētāju sabiedrības daļa valstī
dominē, tāpēc ir prieks par to, ka
tik mazā novadā ir iespējams kaut
nedaudz, tomēr attīstīt kultūrizglītību. Ievērojams notikums ir tas,
ka pašvaldība savu pirmo augstāko
apbalvojumu pirms pāris gadiem
pasniedza tieši par ieguldījumu kultūrizglītībā.”
Vakara gaitā tika uzteikti visi
pedagogi, bet it īpaši – divas kopš
pašiem skolas pirmsākumiem strādājošās skolotājas – Inta Stiene un
Velga Sokirka. Latvijas Nacionālā
kultūras centra pateicības rakstu
pašvaldības vadītājs pasniedza Intai
Stienei un Jolandam Andževam. Jolanda kopā ar kolēģi un meitām veidotā grāmatiņa „Lellītes dziesmas”
kļuva par skaistu jubilejas dāvanu
skolas audzēkņiem, darbiniekiem
un viesiem.
Pēcjubilejas noskaņās uz sarunu
aicināju skolas direktori Intu Stieni.
– Kā šo 25 gadu laikā ir mainījusies mūzikas skolas loma?
– Visa dzīve ir mainījusies līdz
nepazīšanai. Kopumā mūsu valsts
cilvēku dzīve nelīdzinās tai, no kuras nācām uz neatkarības atgūšanu.
Ir jāatzīst, ka vairākums cilvēku
nemaz neapzinājās, kurp dodamies. Bija skaidrs, ka uz labklājību, taču – par kādu cenu un kādiem
līdzekļiem – to saprata tikai retais.
Bija jāmaina visa līdzšinējā paradigma, pieņēmumi, attieksme, tradīcijas. Viss jaunais visbiežāk šķiet
parasts apdraudējums. Analizējot
situāciju, mācoties, vērojot notiekošo kopveselumā, soli pa solim
gājām uz priekšu. Diemžēl mūzikas
un mākslas skolas pēc būtības turpināja padomju laikos iesākto mācību
sistēmu, kura tiešām ir atzīstama,
tomēr arī šajā jomā pārmaiņas bija
nepieciešamas. Drosmes trūkums,
lai veiktu kādas reformas, un ierastais drošais ceļš, manuprāt, visā
izglītības sistēmā ir attīstību kavējošais faktors.
– Kādas ir galvenās pārvarētās
(vai nepārvarētās) grūtības un ieguvumi?
– 2009. gadā, nonākot vispārējās krīzes situācijā, no Kultūras
ministrijas speciālistiem saņēmām
priekšlikumus, ieteikumus, kā mainīt tālaika mācību procesu, to nedaudz optimizējot. Šādas pārmaiņas
pieņēma tikai daži progresīvākie
kolektīvi. Skolu skaits pēdējo 15–
20 gadu laikā bija tā pieaudzis, ka
retā iestāde varēja atļauties samazināt programmās stundu skaitu, kā
tika piedāvāts, nenostādot skolotājus kritiskā finansiālā situācijā. Atbalsts tika saņemts no pašvaldībām.

Arī audzēkņu ģimenēs viss taču ir
mainījies! Ir jārespektē IT attīstība,
audzēkņu plašās intereses, labklājības prasības utt. Tāpēc ar visiem
audzēkņiem nav iespējams turpināt pilno profesionālo programmu
realizēšanu ar iepriekšējo stundu
skaitu: mūzikas programmā – līdz
9 stundām nedēļā, mākslas programmā – līdz 13 stundām nedēļā.
Mēs to visu pieņēmām un samierinājāmies ar turpmāk sasniedzamo
profesionālo līmeni.
Varēja prognozēt, ka skolotāju
algu saglabāšana uz pilno programmu rēķina ir īslaicīgs risinājums.
Mūsu skolā ar visiem skolotājiem
izdevās vienoties par ievērojamām
pārmaiņām gan programmas saturā, gan stundu skaita samazināšanā. Realizējam pamata vizuālās
mākslas programmu ar samazinātu
stundu skaitu. Neprasījām pašvaldībai nodrošināt pilno stundu skaitu,
bet piemaksu pie algas, kas šobrīd
ir 45 eiro par vienu slodzi. Tas nav
daudz, taču princips, ka ir jāpalielina samaksa, nevis stundu skaits,
darbojas. Tomēr katru gadu jau tā
samazinātā valsts dotācija vēl nedaudz samazinās, un to kompensē
pašvaldība. Par ieguvumu uzskatām
iespēju cilvēkiem bez vecuma ierobežojuma apgūt instrumentu spēli.
Interesentu pulks pieaug ar katru
gadu.
– 31. maijā, kad notika skolas
jubilejas pasākums, kolēģi pedagogi Rīgā piketēja… Kā jūs komentētu šābrīža situāciju mūzikas un mākslas skolās?
– Valsts, uzņēmusies atbildību
par profesionālās ievirzes skolām,
nespēj nodrošināt adekvātu samaksu. Par to nekad nav diskutēts, un
speciālisti pietiekami ietekmīgi nav
skaidrojuši, ka mūzikas instrumentu
skolotāji nav salīdzināmi ar vispārizglītojošo skolu skolotājiem vairāku iemeslu dēļ. Minēšu tikai pāris – izglītības ieguves ilgums un izdevumi izglītības ieguvei. Lai kļūtu
par mūzikas instrumenta skolotāju,
izglītības iestādē ir jāskolojas 14–17
un vēl vairāk gadu, darot to līdztekus vispārīgajai izglītībai jau kopš
sešu gadu vecuma. Citādi izglītību
iegūt nav iespējams. Ir jārēķinās ar
mūzikas instrumentu iegādi, vecāku
līdzfinansējumu un izglītības dārdzību, jo notiek arī individuāla apmācība. Šie speciālisti tiešām ir ļoti
dārgi. Par tādiem nevar kļūt ar centību un uzņēmību vien. Ir nepieciešamas īpašas spējas vai pat talants.
Salīdzinājumam minēšu mūsu ilggadējas sadarbības partneri Igaunijā – Merjamā (teritorijas ziņā līdzinās Cesvainei) Mūzikas un mākslas
skolu. Visa bērnu izglītības sistēma
ir pašvaldību ziņā kopš neatkarības
atgūšanas brīža, tātad pārmaiņas ir
bijušas nopietnas. Skolotāja alga
par 22 kontaktstundu (nedēļā) slodzi ir 800 eiro. Šobrīd ļoti riskēju,
to teikdama, jo šis ir mūsu sāpīgais
jautājums. Pieņemsim, ka pašvaldības tieši šobrīd nevarētu uzņemties
finansēt visu skolu tīklu. Nevarētu
arī pēkšņi pāriet uz privāto praksi,
kā vairākumā Eiropas, kur cilvēku
labklājība ir vairota gadu desmitiem
un par vienu instrumenta spēles
stundu pedagogam maksā 30 eiro.
Tā nu iznāk, ka mums piketā nemaz nav, par ko cīnīties, jo nekas
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Muzicē skolas koris un orķestris diriģentes Antras Āboltiņas vadībā.
Koncertmeistare – Baiba Putniņa, kopā ar audzēkņiem muzicē arī
skolotājs Jolands Andževs (aizmugurē vidū), Velga Sokirka un
Vineta Krēsliņa (foto nav redzamas)

Skolas mākslas nodaļu vada keramiķe Sanita Ozola
nav adekvāti. Ja izcīnīsim vienādu
samaksu ar pārējiem skolotājiem,
tas derēs izdzīvošanai, taču nebūs
taisnīgi. Visi skolotāji ir spiesti strādāt vairākās izglītības iestādēs un
pašdarbības kolektīvos, lai nekļūtu
par izsmiekla objektu savu audzēkņu un turīgo cilvēku vidū. Šāds ir
mūsu mantojums no padomju mūzikas skolu sistēmas un pašreizējās
valsts iespējas.
Ir jāatzīst, ka mēģinājumi krīzes
laikā mūsu speciālistu vidū runāt
par šādiem jautājumiem neguva
panākumus, taču šābrīža situāciju
varēja prognozēt. Tā nu svinējām
25 gadu jubileju Cesvaines novada
domes ēkā ar izstādi un Cesvaines
pilī ar koncertu un priecājāmies, ka
bērni un vecāki bija priecīgi un pašvaldība apsolīja mūs nepamest.
– Kā izdevās pieņemt un izprast
māksliniekus, kad pirms 16 gadiem skolā izveidojāt mākslas
nodaļu?
– Novadā ar reāli nepilniem trim
tūkstošiem iedzīvotāju izvēļu nav
daudz. Lai nodrošinātu vecāku vēlmi sagādāt bērniem pieejamu mākslas izglītību, lai nebūtu jābrauc
uz tuvāko mākslas skolu Madonā,
nācās veikt nepieciešamās darbības un iziet uz kompromisiem. Kad
novadā uz dzīvi ieradās vismaz trīs
skolotāji ar atbilstīgu izglītību, bija
jāsaprot, ka veidot atsevišķu administrāciju nav saprātīgi. Pirmo
bērnu mākslas skolu dibināja Jānis
Simsons Madonā tikai 1976. gadā.
Līdz tam mākslas vidusskolās iestājās pēc 8., vēlāk – pēc 9. klases.
Pašreizējās profesionālās ievirzes
mākslas skolas ir ļoti attīstošas un
sabiedrībai nepieciešamas. To atzīst
jebkurš, kuram ir kāds sakars ar šo
izglītības apguvi. Mācību saturu,

protams, pārzina speciālisti ar atbilstīgām zināšanām, bet procesu var
vadīt arī cilvēks ar pozitīvu attieksmi un pašmācības ceļā gūtām zināšanām par mākslu. Administratīvās
funkcijas māksliniekiem bieži vien
šķiet garlaicīgas. Tā arī uzņēmos organizēt speciālistus darbam vizuāli
plastiskās mākslas programmā. Kā
zināms, mākslu bauda visi cilvēki,
tāpēc darbu skatēs direktora skatītāja vērtējums ir vērā ņemams un
vidējā atzīme ir, cik nu vien iespējams, objektīva.
– Kā sadarbojaties ar skolas absolventiem?
– Protams, laika resursu ir par
maz, lai regulāri veiktu ievērojamas
aktivitātes, jo mazā stundu skaita
dēļ visi skolotāji strādā citos darbos.
Ir nepieciešams liels entuziasms,
bet mums ir ļoti brīnišķīgi piemēri.
Mākslas nodaļas 15. gadskārtā pēc
skolotājas Vitas Krūmiņas iniciatīvas tika sapulcināti absolventi uz
pilsētas svētku pasākumu, kurš izdevās ievērojams. Mūzikas nodaļas
absolventi vairākkārt ir koncertējuši
Cesvainē, piemēram, Madara Matroze ar meiteņu saksofonu kvartetu,
pūtēju orķestri „Rīga”, jau minētā
Emma Bandeniece ar Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas skolasbiedriem, to vidū Aurēliju Šimku.
Neimaņu ģimenes trīs bērni ir mūsu
skolas absolventi un regulāri koncertē Cesvainē ar savas baznīcas draudzes kori, ansambļiem un solistiem.
Jubilejas koncertā muzicēju kopā ar
savu absolventi Allu Isačenko, kura
spēlēja arī ar savu dēlu Markusu un
(iepriekšējā koncertā) meitu Sofiju.
Šie ir labi piemēri citiem.
Sanita Dāboliņa,
Aivara Pureniņa,
Egitas Kalniņas foto

Taps nākamā Cesvaines grāmata
Cesvaine bija viena no pirmajām
pilsētiņām, kura tika pie savas lielās grāmatas – „Cesvaines grāmatas” (2001). Tai sekoja „Cesvaines
grāmata II” (2006) un „Cesvainieši” (2009). Par spīti dažādām nepilnībām, katra grāmata ir bagāta
ar vērtīgu informāciju, cesvainiešu stāstiem, izjūtām un dzimtenes
mīlestību. Laikā, kad arvien samazinās novada iedzīvotāju skaits, tādējādi apdraudot atsevišķa novada
pastāvēšanu, esam nolēmuši veidot
nākamo grāmatu, kura tiks izdota
2018. gadā par godu Latvijas simtgadei. Turklāt 2019. gadā svinēsim
arī Cesvaines vidusskolas 100 gadu
pastāvēšanu.
Grāmatas satura struktūra taps
laika gaitā, bet galvenie virzieni ir
šādi:
1) Cesvaines vēsture līdz 20. gadsimtam (paldies Arnim Vīksnam
par vērtīgajiem ierosinājumiem!);
2) Cesvaines tautasdziesmas, izloksnes, vietvārdi, tautastērps, kora
tradīcijas;
3) Cesvaines pils, Vulfu dzimta,
pils atjaunošana pēc ugunsgrēka,
arhitektoniskā izpēte;
4) atsevišķu jomu, organizāciju vēsture (piem., folkloras kopa
„Krauklēnieši”, skautu organizācija, Cesvaines Mūzikas un mākslas
skola, Cesvaines pūtēju orķestris,
sovhozs „Cesvaine”, mazie pēckara
kolhozi utt.);
5) 20. gs. 80.–90. gadu vēsture,
akcentējot valsts neatkarības atgūšanas laiku un zemes reformas gaitu;
6) atsevišķu dzimtu vēsture un
personību stāsti (īpaši akcentējot
tagadējos un kādreizējos cesvainiešus, kuru mūžs jau ir otrajā pusē);
7) cesvainiešu stāsti par darbu
un dzīvi ārzemēs, sākot ar 20. gs.
90. gadiem;
8) Cesvaines novada daba (upju
tīkls, dižkoki utt.).
Paldies visiem, kuri atsaucās –
zvanīja, tikās sanāksmē Cesvaines
pilī, jo katrs ierosinājums ir vērtīgs!

No 23. maija līdz 29. maijam
visā Latvijā norisinājās Latvijas
veselības nedēļa, kuru koordinēja
Latvijas Tautas sporta asociācija.
Pirmo reizi Latvijas veselības nedēļā piedalījās arī cesvainieši un
Cesvaines viesi.
Tā kā viens no veselīga dzīvesveida priekšnoteikumiem ir aktīva

Kopā varēsim izveidot bagātu un
vērtīgu izdevumu.
Jau provizoriski ir skaidrs, ka
grāmatas apjoms būs apmēram tāds
pats kā iepriekšējām trim grāmatām, tātad A4 formāts, vismaz 250–
300 lpp. (skatoties, kā veiksies visu
ieceru realizēšana, var izrādīties, ka
mums ir pat divas šādas grāmatas!),
tātad atkarībā no tirāžas un apjoma
tipogrāfijas izdevumiem vien vajadzēs vairāk nekā 10 000 eiro. Šobrīd biedrībai ir ap 1500 eiro, kas
būtībā ir pietiekami grāmatvedības,
bankas, pasta, kancelejas izdevumiem un nelielai daļai tipogrāfijas
izdevumu, tātad būs nepieciešama
nauda, kas varētu nākt no četriem
avotiem:
1) „Cesvaines grāmatas II” un
„Cesvainiešu” tirdzniecības (grāmatu ir pietiekami, diemžēl ir apsīkusi interese – aicinām aktīvi pirkt
grāmatas, dāvināt bērniem, mazbērniem, cilvēkiem, kuriem Cesvainē
ir radinieki vai draugi; vislētāk –
zvanot man 29432776);
2) ziedojumi (ziedot aicināts katrs
cesvainietis, ar Cesvaini saistītais;
paldies Artim Dzirkalim, kurš jau
pirmais atsaucās uz šo aicinājumu!);
3) projekti (paldies Ivetai Raimo
par apņemšanos pārskatīt piemērotākos projektus!);
4) pašvaldība (te vairāk domāju
atbalstu tieši pētījumu veikšanai, un
jau šobrīd tāds ir iespējams).
Laiks rakstīšanai, pētījumiem,
materiālu iesniegšanai ir 2 gadi
(līdz 2018. gada pavasarim). Ir nepieciešami brīvprātīgie palīgi gan
pētījumos, gan materiālu apstrādē,
piemēram, ievadīšanā datorā. Paldies Lāsmai Markevicai, ka bērnu un jauniešu vasaras aktivitāšu
punktos ieskaitīs arī šādus darbus!
Vispiemērotāk materiālus ir iesniegt datorrakstā; foto – ieskenētus
vai oriģinālus, ko pēc tam vai nu
atdodam atpakaļ, vai nododam muzejam (pēc iesniedzēja vēlēšanās).

Iepriekšējās Cesvaines grāmatas
tapa, balstoties tikai uz brīvprātīgu,
neapmaksātu darbu. Šobrīd uzskatu, ka jauni pētījumi būtu jāfinansē,
lai pētniekam ir iespēja tam veltīt,
piemēram, atvaļinājumu, braukt uz
arhīviem, pie cilvēkiem utt.
Pirmajā grāmatas tapšanas sanāksmē vienojāmies par šādu kārtību:
1) jau gatavi pētījumi, materiāli – autori iesniedz, nesaņemot samaksu;
2) savu dzimtu stāsti, personību
stāsti – autori iesniedz, nesaņemot
samaksu;
3) jauni pētījumi – meklēsim iespēju maksāt stipendiju pētījuma
veikšanai vai noteiktu honorāru par
iesniegtu pētījumu (arī uzņēmējiem
būtu iespēja finansēt noteiktu pētījumu).
Aicinu rakstīt un pieteikt pētījumus, vismaz aptuveni norādot
nepieciešamo finansējumu, lai ir,
ko piedāvāt finansētājiem. Aicinu
pieteikt arī jau gatavos pētījumus
un dzimtu stāstus, lai pamazām var
plānot grāmatas apjomu (to ir nepieciešams zināt, aprēķinot finanses
un iesniedzot projektu). Visi autori,
materiālu iesniedzēji grāmatu saņems dāvanā. Paldies tiem, kuri jau
ir iesnieguši materiālus!
Aicinu visus, kuri grāmatas tapšanu un izdošanu var atbalstīt finansiāli, pārdomāt, kad un kā vēlētos
palīdzēt – finansēt kādu konkrētu
pētnieku vai noteiktas tēmas izpēti, piedalīties tipogrāfijas izdevumu
apmaksā vai atbalstīt materiāli (piemēram, ar transportu, kvalitatīviem
skenēšanas pakalpojumiem utt.).
Arī visi atbalstītāji grāmatu saņems
dāvanā, turklāt grāmatā būs iespējams izvietot uzņēmuma logo vai
reklāmu.
Ir laiks pārdomām, idejām un
darbam. Tomēr nav tik daudz laika,
lai to atliktu uz nākamo mēnesi vai
gadu.
Priecāšos par atsaucību. Kontakti: 29432776, ckvb@inbox.lv, sanita.dabolina@inbox.lv. Cesvaines
kultūras veicināšanas biedrības rekvizīti: Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība (CKVB), vien. reģ.
Nr. 50008030931, jur. adr. – Pils
iela 8 Cesvainē, pasta adr. – Krasta iela 3–7 Cesvainē, LV-4871,
Cesvaines nov., AS „SEB banka”,
UNLALV2X,
konts
LV20 UNLA 0030 9007 0000 6
(ziedojot lūdzam norādīt ziedojuma
mērķi).
CKVB vārdā –
Sanita Dāboliņa

Cesvainei seši jauni gidi
Kopš 29. februāra visu pavasari, vienu reizi nedēļā pašvaldības aģentūra „Cesvaines tūrisma
centrs” Cesvaines novada jauniešiem (vecumā no 16 līdz 20 gadiem) organizēja un vadīja gidu
kursus. Uz kursiem tika aicināti
visi interesenti, jo īpaši Cesvaines
vidusskolēni, kuri labprāt vēlējās
padziļināt savas zināšanas par
Cesvaines novadu un Cesvaines
pils un muižas kompleksa vēsturi.
Kursu ietvaros dalībnieki apguva
vēstures zināšanas un ekskursiju
plānošanas prasmes p/a „Cesvaines
tūrisma centrs” direktores Diānas
Glaudānes un Cesvaines muzeja
speciālistes Daigas Matrozes vadībā. Svarīgi, ka gidu kursi jauniešiem
deva iespēju uzlabot arī komunikācijas un prezentācijas prasmes –
apgūt gidu darba specifiku, runas
kultūru, sevis pasniegšanu publikas
priekšā, improvizācijas mākslu un
stāsta pasniegšanas prasmi, ko jauniešiem vairāku nodarbību garumā
mācīja Madonas jauniešu iniciatīvu
centra „Kubs” improvizācijas teātra
pasniedzēja Inese Zīle. Šīs zināšanas, kā svinīgajā noslēguma ceremonijā atzina vairākums, noderēs
turpmāk dažādās dzīves jomās un
situācijās.
Kursu noslēgumā bija jākārto
eksāmens „Cesvaines pils un muižas vēsture”. Katram topošajam
gidam pašam bija jāvada ekskursija
pa Cesvaines pili. Visi seši jaunie
gidi – Alīna Lapa, Valters Tomsons,
Jēkabs Apfelbergs, Ēriks Graudiņš,
Eduards Aveniņš un Diāna Rone –

veiksmīgi apguva mācību kursu un
nokārtoja eksāmenu, rezultātā saņemot apliecību un iespēju vasaras
sezonā darboties par gidu pašvaldības aģentūrā „Cesvaines tūrisma
centrs”.
Diāna Glaudāne atzina, ka prieks
ir par katru jaunieti un prieks par
katra izaugsmi šo kursu laikā. Pozitīvākais viņas skatījumā ir tas, ka
tie bija kursi mūsu pašu Cesvaines
jauniešiem. Tas noderēs viņu turpmākajai dzīvei, viņi zinās par savu
dzimto pusi pastāstīt draugiem un
citiem interesentiem. Savukārt Daiga Matroze domā, ka tas būtu ļoti
jauki, ja arī nākamgad varētu turpināt šāda veida gidu kursu organizēšanu. Viņa cer, ka nākamajā gadā
pieteiksies jau 12 jaunieši un ka sadarbība ar šā gada jaunajiem gidiem
veiksmīgi turpināsies. Paši jaunieši
ir vienisprātis – mācīties gidu kursos, protams, bija vērts. „Tagad,
skolas brīvlaikā, varēs izmantot laiku, strādājot par gidu. Es jau daudz
ko zināju par pili, bet tagad zinu vēl
vairāk. Un mācīties nemaz nebija
tik grūti, jo viss tika interesantā veidā pasniegts. Vajadzēja tikai cītīgi
klausīties un piefiksēt dažādas aizraujošas lietas par pili,” stāsta Ēriks
Graudiņš.
Galvenais, ka visiem jauniešiem
bija vēlme pilnveidot sevi un apgūt
jaunas zināšanas par Cesvaines pils
vēsturi. Lai viņiem veicas un vienmēr izdodas ieinteresēt dažādos
Cesvaines pils apmeklētājus!
Egita Kalniņa,
autores foto

No kreisās: Daiga Matroze, Diāna Glaudāne, Valters Tomsons,
Jēkabs Apfelbergs, Alīna Lapa, Ēriks Graudiņš, Eduards Aveniņš

Latvijas veselības nedēļa
ikdiena un sportiskas aktivitātes,
pasākuma mērķis bija popularizēt
veselīgu dzīvesveidu, iesaistīt pēc
iespējas vairāk cilvēku sportiskās,
veselīgās un fiziskās aktivitātēs, atbalstīt amatieru sporta aktivitātes,
kā arī lietderīgi pavadīt laiku.
Latvijas veselības nedēļa Cesvainē sākās ar „Rampas pavēlnie-

kiem” Cesvaines āra skeitparkā,
kur aktīvākie šā sporta veida cienītāji divu stundu garumā rādīja
dažādus paraugdemonstrējumus un
trikus. Veselības nedēļas turpinājumā sportiska diena tika sarūpēta
arī mazākajiem cesvainiešiem, jo
dažādas sportiskas, jautras un interesantas aktivitātes bija noorganizējuši Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme” darbinieki. Sporta diena
pirmskolā „Brīnumzeme” iesākās
ar kopīgu iesildīšanos un vingrošanu, paskaidrojot mazākajiem, ka
sportisks un aktīvs cilvēks ir vesels
cilvēks. Sporta dienas turpinājumā
bērni sacentās dažādās stafetēs.
Paralēli sporta dienai pirmskolā
„Brīnumzeme” aktīvi darbojās arī
Cesvaines seniori fizioterapeites
Kristīnes Čačkas vadībā. Senioru
sporta laukumā uz āra trenažieriem
vingroja gan Cesvaines sociālās
aprūpes centra iedzīvotāji, gan cesvainieši, kuri novērtēja šo iespēju
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vingrot un uzlabot savu veselību
profesionāla fizioterapeita vadībā.
Latvijas veselības nedēļā piedalījās
arī māmiņas ar mazuļiem ratiņos,
kuras kopā devās nelielā pārgājienā. Kopīga pastaiga mammām
ar mazuļiem bija ne tikai veselīga
aktivitāte, bet arī labs veids, kā iepazīties un komunicēt par sev aktuālām tēmām.
Latvijas veselības nedēļā aktīvākie nāca arī uz Cesvaines sporta
halli, kur divus vakarus nedēļā varēja spēlēt volejbolu, lēkt ar aukliņu
un celt svara bumbas, kopā uzskaitot lēcienu reizes un kopīgi paceltos kilogramus, izmantojot svaru
bumbas. Latvijas veselības nedēļas
noslēgumā bija iespēja gan cesvainiešiem, gan Cesvaines viesiem visas dienas garumā pārvarēt sevi un
konkurentus un pēc iespējas vairāk
reižu uzkāpt Cesvaines pils tornī.
Dienas laikā pils tornī tika uzkāpts
vairāk nekā 100 reižu, tādējādi ko-

pīgi pievarētie pakāpieni kopsummā sasniedza daudzus tūkstošus.
Sportiskākajiem kāpējiem un skrējējiem kāpšana pils tornī problēmas
nesagādāja, bet tie, kuri ikdienā ar
sportiskām aktivitātēm nenodarbojas, atzina, ka pievarēt daudzos
pakāpienus Cesvaines pils tornī
ir samērā grūti. Dalībnieku skaits
katrā no aktivitātēm tika uzskaitīts
un rezultāti nodoti Latvijas Tautas
sporta asociācijai.
Šī bija pirmā reize, kad Cesvaine
piedalījās Latvijas veselības nedēļā,
tādēļ līdz nākamajam gadam ir iespēja izvērtēt dalībnieku aktivitāti
un vēlmes turpmākajiem pasākumiem. Joprojām aicinājums cesvainiešiem būt aktīvākiem sportiskajās
aktivitātēs. Paldies visiem, kas piedalījās, un jauniešiem, kas palīdzēja
uzskaitīt dalībnieku rezultātus Latvijas veselības nedēļā!
Ilvija Trupavniece,
autores foto
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Afiša
Cesvaines novada
svētki 2016
24.–30. jūlijā mākslas
plenērs „Cesvaine 2016”
29. jūlijā plkst. 19.00
skolēnu un jauniešu deju
kolektīvu koncerts pils
pagalmā
30. jūlijā
ar 8.00 Cesvaines pūtēju
orķestris „Labrīt, Cesvaine!”
8.00–14.00 Cesvaines centra
parkā, Pils un Parka ielā:
mājražotāju un amatnieku
tirdziņš
brīvdabas skatuve
(9.00–10.00 un 11.00–12.00)
Mākslinieku iela
(10.00–14.00)
ar 11.00 laukumā pie internātskolas basketbola sacensību
„TOP bumba” čempionāts,
radio vadāmās mašīniņas u.c.
aktivitātes
11.00–17.00 pils dīķos vizināšanās ar laivām
10.00–15.00 tirgus laukumā
bērnu pilsētiņa
14.00 pansionāta pagalmā
tautas muzikantu grupa „Sēļu
muižas muzikanti”
16.00 „Divu torņu” pagalmā teātra izrāde
18.00 Cesvaines evaņģēliski
luteriskajā baznīcā ērģeļmūzikas koncerts „Latvijas simtgadi
gaidot”. Piedalās ērģelniece
Ilona Birģele un LNO soliste
Evita Zālīte
20.00 pils pagalmā koncertprogramma „No sirds uz sirdi”
mūzikā un dzejā
Visskaistākās Raimonda
Paula, Mārtiņa Brauna, Jāņa
Lūsēna, Jāņa Strazda dziesmas
par mīlestību Ievas Sutugovas,
Andra Ērgļa, Arta Robežnieka
izpildījumā
Piedalās Jāņa Strazda instrumentālā grupa
Pēc koncerta balle kopā ar
grupu „Galaktika”
31. jūlijā
13.00 kapusvētki Ķinderu
kapos
19.00 Kraukļu skolā
Cesvaines tautas teātra izrāde
Rūdolfs Blaumanis. „No
saldenās pudeles”
Informācija tiks precizēta
Nr. 6 (275) 2016. gada 22. jūnijā
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 470 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.
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Aicinām meža īpašniekus pieteikties
atbalstam
Zemkopības ministrija (ZM)
aicina meža īpašniekus pieteikties
atbalstam pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un
mežu dzīvotspējas uzlabošanā”.
Atbalstu var saņemt meža ieaudzēšanai, retināšanai, mazvērtīgu
mežaudžu nomaiņai un atjaunošanai pēc meža ugunsgrēkiem
un dabas katastrofām. Pasākuma
otrās kārtas projektu iesniegumu
pieņemšana notiks no 2016. gada
27. jūnija līdz 2016. gada 27. jūlijam ar kopējo publisko finansējumu
9 500 000 eiro.
Meža īpašniekiem ir jāievēro,
ka atbalsta piešķiršanas kārtībā ir
veiktas vairākas izmaiņas. Turpmāk atbalstu jaunaudžu retināšanai
varēs saņemt tikai tad, ja jaunaudzē
būs nepieciešams būtisks kokaugu
aizzēluma samazinājums (tiks vērtēta atbilstība kritērijiem). Turklāt
atbalsta pretendentiem ir jāpievērš
uzmanība līdz šim sagatavotajiem
meža apsaimniekošanas atbalsta
pasākumu plāniem. Ja pasākumu
plānā, kas ar Valsts meža dienestu ir saskaņots pirms 2016. gada
15. maija, ir paredzēta jaunaudžu
retināšana un plānā nav skaidri
norādīta atbilstība kritērijam samazināt valdošās sugas koku vai
konkurējošo koku skaitu vismaz
par 500 kokiem vienā hektārā vai
atbrīvot augšanas telpu no bieza
vai vidēji bieza krūmu aizzēluma,
pretendentam pasākumu plāns ir jāsaskaņo atkārtoti.
Tā kā pirmajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā tika konstatēts, ka dažos reģionos ir ierobežota
augstāko kategoriju meža reproduktīvā materiāla pieejamība, izmaiņās
ir paredzēta iespēja atbalsta pasākuma apakšaktivitātē „Mežaudžu nomaiņa” un „Meža atjaunošana pēc
meža ugunsgrēkiem un dabas katastrofām” izmantot meža reproduktīvā materiāla kategorijas „Ieguves

vieta zināma” stādāmo materiālu.
Savukārt, lai nodrošinātu līdzvērtīgas atbalsta iespējas visiem meža
īpašniekiem, atbalsta piešķiršanas
kārtībā ir precizēti arī projektu atlases kritēriji apakšpasākumā „Meža
ieaudzēšana” un „Ieguldījumi meža
ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”.
Līdzšinējo projektu atlases kritēriju attiecībā uz dalību meža īpašnieku kooperatīvā vai biedrībā papildina arī jauns nosacījums – vienlīdzīgu punktu skaitu var saņemt
atbalsta pretendents, kuram ir augstākā vai vidējā speciālā mežsaimnieciskā izglītība.
Lai veicinātu atbalsta pretendentu projektu iesniegumu iesniegšanu
elektroniski, ir ietverts arī jauns
projektu atlases kritērijs – atbalsta pasākuma projekta iesniegumu
iesniedz Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās
sistēmā vai elektroniska dokumenta
veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.
Plašāka informācija par izmaiņām atbalsta piešķiršanas kārtībā
pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” ir pieejama
interneta vietnē www.likumi.lv.
Projekta iesnieguma veidlapa un
pasākumu nosacījumi ir pieejami
LAD interneta vietnes www.lad.
gov.lv sadaļā „Atbalsta veidi” →
„Projekti un investīcijas”. Projektu
iesniegumi ir jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās
sistēmu vai ievērojot Elektronisko
dokumentu likumu, vai personīgi
LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā
struktūrvienībā ZM Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas
laukumā 2 (tālr. 67095000).
Viktorija Kalniņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācija
No 10. jūnija līdz 1. septembrim
Cesvaines novada
Kraukļu bibliotēkas
sarīkojumu zālē sadarbībā ar
Praulienas pagasta bibliotēku
apskatāma
Artim Kumsāram
(02.08.1942.–14.11.2013.)
veltīta izstāde
„Arta Kumsāra devums latviešu
kultūras vērtību iedzīvināšanā,
saglabāšanā un popularizēšanā”
-----------------------------------------LĪGĀM, JĀŅIEM, PĒTERIEM
par godu
„Jumavas grāmatnīca”
Cesvainē
no 20. līdz 29. jūnijam
samazina cenas līdz 50 %
~~~
Turpmāk katru trešdienu
Cesvaines pensionāriem
grāmatnīcā 10 % atlaide
-----------------------------------------Valsts SIA „Autotransporta
direkcija” informē par reģionālā
starppilsētu nozīmes maršruta
Nr. 7997 Rēzekne–Madona–Rīga
autobusu kustības izmaiņām, sākot ar 2016. gada 9. maiju.
Turpmāk minētais autobuss no
Madonas uz Rīgu aties plkst. 8.00.
Šos grozījumus rosināja veikt
Cesvaines novada iedzīvotāji, kontaktpersona – Anita Jansone, biedrība „Cesvaines attīstībai”.
------------------------------------------

„Citadeles” mobilā banka Cesvainē, Pils ielā 1A (bijušajās bankas telpās), viesosies 30. jūnijā no
plkst. 10.00 līdz 15.00.

Dzimuši
Mārcis Hugo
Rubenis
maijā

Laulāti
Andris Beļajevs un
Zinta Vagule
jūnijā

Apsveikumi
Ar labu vārdu dienu projām
			
vadi,
Ar labu vārdu saulei pretim ej.
Un visi tavi nodzīvotie gadi
Kā labi vārdi skanēs pasaulei.
Ārija Elksne
Sirsnīgi sveicam visus jūnijā
dzimušos – un īpaši
80 gados –
GUNĀRU OZOLIŅU,
85 gados –
IMANTU GALEJU,
91 gadā –
ANNU AVENIŅU,
96 gados –
ALEKSANDRU IGNATJEVU.
Cesvaines novada dome

Dienas vizot un līgojot gājušas –
Tās kā buras gar krastmalu iet.
Nu kā vēji pret rietu tās stājušas,
Tikai sirds vēl – tā sapņo un
			
dzied.
Visas vasaras, vasaras zeltītas
It kā gaistoši mākoņi skrien,
Bet, ja dziesmai un mīlai tu velti
			
tās,
Viņas staro un smaržo arvien.
Leonīds Breikšs
Veselību, dzīves sparu, visu
sapņu piepildījumu skaistajā
dzīves jubilejā vēlam
Zaigai Grasmanei!
Cesvaines pirmskolas
„Brīnumzeme” kolektīvs

Līdzjūtība
Kapusvētki
10. jūlijā
14.00 Baznīcas kapos
16.00 Kārzdabas kapos
17.00 Stradukalna kapos
31. jūlijā
13.00 Ķinderu kapos
„Cesvaines Ziņu” nākamais
numurs iznāks
2016. gada 27. jūlijā

Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs Cesvainē
Iedzīvotāji var saņemt vispārīgu
informāciju par pakalpojumiem,
iesniegt iesniegumus un saņemt atbalstu šādu iestāžu e-pakalpojumu
lietošanā:
• Nodarbinātības valsts dienests,
• Uzņēmuma reģistrs,
• Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde,
• Valsts darba inspekcija,
• Valsts ieņēmumu dienests,
• Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra,
• Valsts zemes dienests.

Cesvaines Ziņas

Adrese:
Cesvaine, Pils iela 1A, LV-4871,
2. kabinets
Tālr.: 64852715
e-pasts: cesvaine@pakalpojumucentri.lv
Darba laiks:
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
(pārtraukums

8.00–18.00
8.00–17.00
8.00–17.00
8.00–17.00
8.00–16.00
13.00–14.00)

Mana visdziļākā līdzjūtība
ilggadējai cesvainietei un kino
interesentei
Otīlijai Renātei Melgalvei,
savu jauko vīru Ādolfu
zaudējot.
Varis Brasla

Miruši
Ķinderu kapu pārzines
informācija
Raimonds Garancs
1934–2016
Cesvaines kapu pārziņa
informācija
Zigfrīds Sokolovs
1935–2016

