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Pieminot izsūtītos…

Lieldienu dievkalpojumi 
Cesvaines baznīcās

Ar pavasarīgiem un saulainiem 
sveicieniem vēlam lustīgas, raibas

 un priecīgas Lieldienas!
Cesvaines novada dome

Pūpola maigumā izplaucēt dienu,
Aizņemt no saulītes gaismiņu vienu,
Ielikt to sirdī un izbaudīt dienu,
Kurā nav sāpju, kurā nav naida,
Izbaudīt dienu kā pūpolam maigam,
Izbaudīt dienu, lai atplauksti priekā,
Pūpola maigumā, pūpola laimē,
Saulīte balta kad skatās tev vaigā.

Mūs nenomāks.
Dievs jaunu dienu dos…
  Zinaīda Lazda
25. martā plkst. 9.00
Cesvaines evaņģēliski  luteriskajā baz-

nīcā
KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPU-

RU PIEMIŅAS DIENAI VELTĪTS AT-
CERES PASĀKUMS
Dievkalpojums un ziedu nolikšana pie 

represēto akmens baznīcas dārzā

Drīz  jau  būs  apritējis  septītais  gadu 
desmits pēc padomju režīma veiktās Lat-
vijas iedzīvotāju deportācijas 1949. gada 
25.  martā,  kad  uz  Sibīriju  tika  izsūtīti 
tūkstošiem  baltiešu,  no  Latvijas  terito-
rijas  –  vairāk  nekā  42  tūkstoši  latviešu. 
Represiju  mērķis  bija  likvidēt  lielākās 
lauku saimniecības, tādā veidā gan sama-
zinot atbalstu nacionālajiem partizāniem, 
gan – galvenais – radot bailes plašos sa-
biedrības slāņos un tā nodrošinot paklau-
sību  tolaik  aktuālajai  kolhozu  sistēmas 
ieviešanai, bet ne tikai. Par pretvalstisku 
elementu  tālaika  varas  izpratnē  varēja 
kļūt  ne  tikai  iekoptu  lauku  māju  saim-
nieks, kurš tika lamāts par kulaku, bet arī 
tas, kurš vienkārši atļāvās nepiekrist vie-
tējam vadītājam. 1949. gadā tika izsūtīti 
2,28 % no visiem Latvijas iedzīvotājiem 
jeb piecdesmitā daļa cilvēku. Tas skaidri 
apliecina, ka šo traģēdiju ir pārdzīvojusi 
gandrīz ikviena Latvijā vēsturiski dzīvo-
joša dzimta.
Ir  apzināts,  ka  no  tagadējā  Cesvaines 

novada tika izvesti 428 cilvēki no 3 mē-
nešu  līdz  87  gadu  vecumam,  tai  skaitā 
130  bērnu,  pusaudžu  un  jauniešu.  Ceļā 
un izsūtījumā mira 65 cilvēki, bet vairāki 
bērni tur piedzima.
Pieminot  komunistiskā  genocīda  upu-

rus, 25. martā visas dienas garumā daudz-
viet  Latvijā,  arī  Cesvainē,  norit  atceres 
pasākumi. Jau no paša rīta, pulksten 9.00, 
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
notiks dievkalpojums un piemiņas brīdis, 

kurā  ar  lūgšanām  un  domām  pieminē-
sim  izsūtītos  un  mirušos  cilvēkus,  kuri 
ir  cietuši  no  represijām  vai  gājuši  bojā 
izsūtījumā.  Dievkalpojumam  sekos  zie-
du  nolikšana  pie  pieminekļa  baznīcas 
dārzā. Cesvaines novada politiski repre-
sētie  iedzīvotāji pēc svētbrīža ir aicināti 
pie  kopējā  pusdienu galda. Notiks Ces-
vaines  tautas  deju kolektīva uzstāšanās, 
pēc  pusdienām  –  kopīga  dokumentālās 
filmas „Lidija” (filma par Lidiju Lasma-
ni-Doroņinu) skatīšanās.
Komunistiskā  genocīda  upuru  piemi-

ņas  diena  ir  latviešu  tautas  sēru  diena. 
Daudzu cilvēku atmiņās šie notikumi vēl 
arvien  ir  dzīvi  un  neaizmirstami.  Ikvie-
nā dzimtā ir kāds atmiņu stāsts par veik-
smīgu izglābšanos, bet vēl vairāk ir tādu, 
kuru tuvinieki vai viņi paši ir cietuši dau-
dzus bada gadus izsūtījumā.
Šī  ir  viena  no  skumjākajām  Latvijas 

vēstures lappusēm, tādēļ ik gadu 25. mar-
tā godinām izsūtīto cilvēku piemiņu.

Linda Vanaga,
grāmatas „Cesvainieši” materiāli, LSM 

un IR.lv informācija

 25. martā plkst. 9.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana, 
adorācija. Rūgto asaru dziedājums
 25. martā plkst. 10.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Svētā Mise. Pūpolzaru pasvētīšana, 
procesija
 29. martā plkst. 18.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Kunga pēdējo vakariņu Svētā Mise
 29. martā plkst. 19.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā
Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums
 30. martā plkst. 9.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Krusta ceļš

 30. martā plkst. 10.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Dievkalpojums (šajā dienā Svētā 
Mise netiek svinēta)
 30. martā plkst. 17.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā
Lielās Piektdienas Krusta ceļš
 31. martā plkst. 17.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Kunga Augšāmcelšanās svētku 
vigīlijas Svētā Mise. Ēdienu 
svētīšana Lieldienu mielasta galdam
 1. aprīlī plkst. 9.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā
Kristus augšāmcelšanās 
dievkalpojums
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Domes sēdē 
21. februārī

Apstiprināta Cesvaines novada 
attīstības programmas 

2019.–2026. gadam galaredakcija

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 6
Cesvainē 2018. gada 21. februārī (sēdes protokols Nr. 4, 13. §)

Grozījumi Cesvaines novada domes 2018. gada 
25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 

„Cesvaines novada pašvaldības 
2018. gada budžets”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
2. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16., 17. pantu
Izdarīt Cesvaines novada domes 2018. gada 25. janvāra saistošajos no-

teikumos Nr. 2 „Cesvaines novada pašvaldības 2018. gada budžets” šādus 
grozījumus:
izteikt saistošo noteikumu 10. punktu šādā redakcijā: „Noteikt, ka Ces-

vaines kultūras nama budžeta sadaļā „Subsīdijas un dotācijas” plānotais 
finansējums tiek piešķirts ar domes lēmumu saskaņā ar domes apstiprinā-
tiem noteikumiem par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai.”

Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

*  Izdeva pašvaldības  iestādes „Cesvai-
nes tūrisma centrs” nolikumu.
*  Apstiprināja  pašvaldības  iestādes 

„Cesvaines  tūrisma  centrs” apmeklētāju 
pieņemšanas laiku ziemas sezonā līdz 
30. aprīlim:
Pirmdiena  brīvdiena
Otrdiena  09.00–17.00
Trešdiena  09.00–17.00
Ceturtdiena  09.00–17.00
Piektdiena  09.00–17.00
Sestdiena  10.00–15.00
Svētdiena  brīvdiena
*  Noteica  Cesvaines  tūrisma  centra 

amata  vienību  daudzumu  un mēnešalgas 
ar  2018.  gada  1.  martu.  Par  pašvaldības 
iestādes „Cesvaines tūrisma centrs” vadī-
tājas pienākumu izpildītāju ar 2018. gada 
1. martu (līdz iestādes vadītāja apstiprinā-
šanai amatā) apstiprināja Lilitu Ļavu, no-
sakot nepilnu darba laiku (13 stundu nedē-
ļā) un mēnešalgu 30 % apmērā no vadītāja 
mēnešalgas. Apstiprināja  pašvaldības  ie-
stādes  „Cesvaines  tūrisma  centrs”  snieg-
tā  pakalpojuma maksu  par  ekskursiju  pa 
Cesvaini ar gidu (1–30 cilvēki) – 20 euro 
par stundu.
*  Izdeva  saistošos  noteikumus  Nr.  4 

„Grozījumi  Cesvaines  novada  domes 
2009. gada 24.  jūlija saistošajos noteiku-
mos Nr. 3 „Cesvaines novada pašvaldības 
nolikums””.
* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 5 „Par 

pašvaldības domes 2013. gada 14. novem-
bra noteikumu Nr. 14 „Pašvaldības aģen-
tūras  „Cesvaines  tūrisma  centrs” maksas 
pakalpojumi”  atzīšanu  par  spēku  zaudē-
jušiem”.
*  Apstiprināja  pašvaldības  aģentūras 

„Cesvaines  tūrisma  centrs”  2017.  gada 
darbības pārskatu.
* Apstiprināja  Cesvaines  novada  attīs-

tības  programmas  2019.–2026.  gadam 
galaredakciju,  kurā  ir  Cesvaines  novada 
pašreizējās situācijas apraksts un analīze; 
Cesvaines  novada  attīstības  programma 
2019.–2026. gadam; pārskats par sabied-
rības iesaisti plānošanas procesā.
* Izdeva noteikumus par pašvaldības at-

balstu sporta veicināšanai.
*  Piekrita,  ka  SIA  „Latvijas  tekstils 

Com”,  izgatavojot  auduma  maisiņus  ar 
Cesvaines novada fotoattēlu (foto autors – 
Edmunds Mitenieks), lieto Cesvaines no-
vada ģerboni.
* Apstiprināja biļetes cenu  (3 euro) uz 

Cesvaines kultūras nama organizēto filmas 
„Nameja  gredzens”  seansu  2018.  gada 
9. martā.
* Iznomāja Cesvaines iedzīvotājai dārza 

vajadzībām pašvaldībai piekritīgā zemes-
gabala „Rīgas  ielas dārziņi” daļu 257 m2 
platībā uz 5 gadiem bez apbūves tiesībām, 
nosakot  nomas maksu  atbilstīgi  normatī-
vajiem aktiem.
*  Izslēdza  no  labiekārtošanas  nodaļas 

pamatlīdzekļu uzskaites pārvadājamo tua-
leti, jo tā ir sadegusi, nav remontējama.
* Izslēdza no domes pamatlīdzekļu uz-

skaites  planšetdatoru,  kuram  bojāta  pa-
matplates korpusa savienojuma šina, jo ie-
kārtas remonts ekonomiski neatmaksājas.
* Izslēdza no vidusskolas pamatlīdzek-

ļu  uzskaites  dušu  ar  maisītāju  un  piede-
rumiem,  svarus,  sakņu  tīrāmo  mašīnu, 
velkmes skapi, 14 datorus, 18 monitorus, 
tīkla  koncentratoru,  divus  videopleijerus, 
televizoru,  DVD  atskaņotāju  un  divus 
printerus, jo to remonts ekonomiski neat-
maksājas, tehnika ir novecojusi.
*  Izdeva  saistošos  noteikumus  Nr.  6 

„Grozījumi  Cesvaines  novada  domes 
2018.  gada 25.  janvāra  saistošajos notei-
kumos Nr. 2 „Cesvaines novada pašvaldī-
bas 2018. gada budžets””.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 4
Cesvainē 2018. gada 21. februārī (sēdes protokols Nr. 4, 4. §)

Grozījumi Cesvaines novada domes 2009. gada 
24. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 

„Cesvaines novada pašvaldības nolikums”
Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 1. punktu un 24. pantu
1. Izdarīt Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos no-

teikumos Nr. 3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums” šādus grozīju-
mus:

1) papildināt saistošos noteikumus ar 7.11. apakšpunktu šādā re-
dakcijā: „Cesvaines tūrisma centrs”;
2) svītrot 10. punktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. martā.
Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

Cesvaines novada domes 2018. gada 21. februāra 
saistošo noteikumu Nr. 4 

„Grozījumi Cesvaines novada domes 2009. gada 
24. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 „Cesvaines 

novada pašvaldības nolikums””
paskaidrojuma raksts  

Projekta satura izklāsts  Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarītas 
izmaiņas pašvaldības nolikumā, svītro-
jot no nolikuma punktu par pašvaldības 
aģentūru, jo tā tiek likvidēta, un papildinot 
noteikumus ar punktu par jaunveidotās 
iestādes„Cesvaines tūrisma centrs” iekļau-
šanu nolikumā.

Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Pašvaldības nolikumā nepieciešami grozī-
jumi, jo tiek likvidēta pašvaldības aģentūra 
„Cesvaines tūrisma centrs” un izveidota 
jauna pašvaldības iestāde „Cesvaines tū-
risma centrs”, kam tiek nodoti aģentūras 
uzdevumi.

Projekta ietekme uz paš-
valdības budžetu

Pašvaldības aģentūras likvidēšana un jau-
nās iestādes izveidošana finansiāli neveido 
būtisku ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Projekta ietekme uz uz-
ņēmējdarbības vidi

Uzņēmējdarbības vidi šis jautājums neie-
tekmē.

Projekta ietekme uz 
administratīvajām pro-
cedūrām

Aģentūras likvidēšana un jaunas iestādes 
izveidošanas administratīvās procedūras 
nav tik būtiskas, lai būtu jāizveido jaunas 
amata vienības.

Informācija par konsul-
tācijām ar privātperso-
nām

Tā kā pašvaldības funkcija tiek saglabāta, 
mainot iestādes formu, konsultācijas ar 
privātpersonām nav notikušas. Jautājums 
apspriests komitejās.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 5
Cesvainē 2018. gada 21. februārī
(sēdes protokols Nr. 4, 5. §)

Par pašvaldības domes 2013. gada 
14. novembra noteikumu Nr. 14 „Pašvaldības 
aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” maksas 
pakalpojumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 
1. punktu
Atzīt  par  spēku  zaudējušiem Cesvaines  novada  domes  2013.  gada 

14. novembra saistošos noteikumus „Pašvaldības aģentūras „Cesvaines 
tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”.

Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

Cesvaines novada domes 2018. gada 21. februāra 
saistošo noteikumu Nr. 5 

„Par pašvaldības domes 2013. gada 14. novembra 
noteikumu Nr. 14 „Pašvaldības aģentūras „Cesvaines 
tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” atzīšanu par 

spēku zaudējušiem”
paskaidrojuma raksts

Projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem spēkā eso-
šie pašvaldības domes 2013. gada 14. no-
vembra noteikumi Nr. 14 „Pašvaldības 
aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” 
maksas pakalpojumi” tiek atzīti par spē-
ku zaudējušiem.

Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Saskaņā ar Cesvaines novada domes 
2018. gada 25. janvāra sēdes Nr. 2 lē-
mumu tika nolemts likvidēt pašvaldības 
aģentūru „Cesvaines tūrisma centrs” 
2018. gada 28. februārī. Tādējādi nav ne-
pieciešami saistošie noteikumi par aģen-
tūras maksas pakalpojumiem. Saistošos 
noteikumus atzīt par spēku zaudējušiem 
var tikai ar saistošajiem noteikumiem.

Projekta ietekme uz paš-
valdības budžetu

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

Projekta ietekme uz uz-
ņēmējdarbības vidi

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

Projekta ietekme uz 
administratīvajām pro-
cedūrām

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

Informācija par konsul-
tācijām ar privātperso-
nām

Nav nepieciešama.

Pamatojoties  uz  Cesvaines  no-
vada  domes  2018.  gada  21.  feb-
ruāra  sēdes  lēmumu  „Par  Cesvai-
nes  novada  attīstības  programmas 
2019.–2026.  gadam  galaredakcijas 
apstiprināšanu”  Cesvaines  novada 
dome  noslēgusi  attīstības  program-
mas  izstrādes  darbu  un  apstiprinā-
jusi  tās  galaredakciju.  Cesvaines 
novada attīstības programmā ietilpst 
Cesvaines novada pašreizējās situā-
cijas apraksts un analīze, Cesvaines 
novada attīstības programma 2019.–
2026. gadam, pārskats par sabiedrī-
bas iesaisti plānošanas procesā.

Cesvaines  novada  domes  vār-
dā  izsaku  pateicību  visiem,  kas 
iesaistījās  attīstības  programmas 
izstrādē.  Attīstības  programmu  ir 
iespējams  iepazīt  Cesvaines  no-
vada  mājaslapas  www.cesvaine.lv 
sadaļā  „Normatīvie  akti  un  attīstī-
bas plānošanas dokumenti”, kā arī 
Cesvaines novada domē.

Rūta Putniņa,
Cesvaines novada 

teritorijas plānotāja,
attīstības programmas izstrādes 

vadītāja

Nodarbinātības valsts 
aģentūra informē

Nodarbinātības  valsts  aģentū-
ras  (NVA)  Madonas  filiāle  infor-
mē, ka ikmēneša klientu (bezdarb-
nieku)  apkalpošana,  kas  notika 
Cesvaines  domes  telpās,  ar  aprīli 
tiek  pārtraukta.  Pēdējā  filiāles 
darbinieku  ierašanās  Cesvainē  – 
2018. gada 12. aprīlī. Pēc šā datu-
ma klienti tiks laipni gaidīti Mado-
nas filiālē, 1. kabinetā, Upes ielā 3 
Madonā.

Lidija Kraukle, 
NVA Madonas filiāles vadītāja 

Līdz šim ik mēnesi NVA Mado-
nas filiāles darbinieki devās iz-
braukumā uz Cesvaini. Lai preci-
zētu, kādēļ ir pieņemts lēmums to 
vairs nedarīt, lūdzām NVA Mado-
nas filiāles vadītāju Lidiju Kraukli 
sniegt komentāru.
„Esam  pieņēmuši  lēmumu  at-

teikties  no  izbraukumiem,  jo, 
apkalpojot  klientus  uz  vietas, 
pašvaldībā,  klients  nesaņem  piln-
vērtīgu  pakalpojumu.  Izbraukumi 
visbiežāk  nozīmē  tikai  formālu 
bezdarbnieka statusa pagarināšanu 
jeb, runājot bezdarbnieka vārdiem, 
atzīmēšanos.  Tomēr  NVA  uzde-
vums  nav  atzīmēt  bezdarbniekus, 

bet  sekmēt  viņu  atgriešanos 
darba tirgū, piedāvājot t. s. pa-
kalpojumu  grozu  –  vakances, 
karjeras  konsultācijas  kopā  ar 
ieteikumu,  kuros  pasākumos 
iesaistīties,  projektus  koor-
dinējošo  ekspertu  sniegto  in-
formāciju – un risinot citus ar 
nodarbinātību saistītus jautāju-
mus.
Bezdarbnieku un darba mek-

lētāju atbalsta likumā bezdarb-
nieks ir definēts kā cilvēks, kas 
meklē darbu un ir gatavs neka-
vējoties stāties darba attiecībās. 
Ja darbs nenāk pie bezdarbnie-
ka,  tad bezdarbniekam  ir  jāiet 
pie  darba,  iesaistoties  gan da-
žādos aktīvajos nodarbinātības 
pasākumos,  gan  izmantojot 
mobilitātes  pabalstu  aktīvo 
pasākumu  ietvaros  un  arī  tad, 
ja  tiek  noslēgts  darba  līgums. 
Tā ir transporta vai dzīvojamo 
telpu  īres  izdevumu  kompen-
sācija  līdz  100  EUR  mēnesī 
pirmo četru mēnešu  laikā pēc 
darba attiecību uzsākšanas vai 
pasākumu  laikā,  ja  attālums 
no deklarētās dzīvesvietas līdz 
darbavietai pārsniedz 15 km.”
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Vecāki aicināti pieteikties bezmaksas 
sociālo pakalpojumu saņemšanai

Izmaiņas autobusu kustības maršrutos

Paziņojums par 
sadzīves atkritumu 

apglabāšanas 
pakalpojumu tarifa 

projektu

Vidzemē aicina vecākus, kuriem ir bērni ar 
funkcionāliem traucējumiem (un bērniem ir 
noteikta invaliditāte), pieteikties bezmaksas 
sociālo pakalpojumu saņemšanai savās paš-
valdībās.
Īstenojot  deinstitucionalizācijas  procesu Lat-

vijā, Vidzemes plānošanas reģions (VPR) aicina 
tos  vecākus,  kuriem  ir  bērni  ar  funkcionāliem 
traucējumiem  un  kuru  bērniem  ir  noteikta  in-
validitāte,  doties  uz  savas  pašvaldības  sociālo 
dienestu,  lai  pieteiktos  bezmaksas  sociālās  re-
habilitācijas pakalpojumu saņemšanai. Vidzemē 
projektā „Vidzeme iekļauj” ir iesaistījušās visas 
26  pašvaldības,  un  ikvienā  no  tām  jau  šobrīd 
bērni  ar  funkcionāliem  traucējumiem  (tie,  ku-
riem ir noteikta invaliditāte) var saņemt dažādus 
pakalpojumus.

Ikviens bērns ar funkcionāliem traucēju-
miem (ja ir izsniegts VDEĀK atzinums par īpa-
šas  kopšanas  pabalsta  nepieciešamību)  var  sa-
ņemt atelpas brīža pakalpojumu līdz pat 30 dien-
naktīm gadā, turklāt ceļa izdevumi vecākiem uz 
pakalpojuma  saņemšanas  vietu  un  atpakaļ  tiks 
kompensēti. Atelpas  brīža  pakalpojums  sniedz 
iespēju  bērna  vecākiem  kaut  nedaudz  atgūties 
no smagās un atbildīgās ikdienas, vienlaikus ap-
zinoties, ka bērns tiks aprūpēts, kā arī viņam būs 
nodrošināta  iespēja apgūt  jaunas  sociālās pras-
mes un iemaņas vecāku prombūtnes laikā.
Ikviens bērns ar funkcionāliem traucējumiem 

(ja  ir  izsniegts  VDEĀK  atzinums  par  īpašas 
kopšanas  pabalsta  nepieciešamību)  var  saņemt 
arī  sociālās  aprūpes  pakalpojumu.  Bērni  līdz 
4 gadu vecumam (ieskaitot) šo pakalpojumu var 
saņemt līdz pat 50 stundām nedēļā, savukārt no 
5  līdz  17  gadu  vecumam  (ieskaitot)  –  līdz  pat 
10 stundām nedēļā. Ir svarīgi atcerēties, ka so-
ciālās  aprūpes  pakalpojumu  saņemšanai  var 
pieteikties ne tikai tie vecāki, kuriem ir bērni ar 
funkcionāliem traucējumiem un šie bērni strādā 
vai mācās (ieskaitot neklātienē), bet arī gadīju-
mos, kad vecāki vēlas apmeklēt kādu pasākumu 
vai kā citādi saturīgi pavadīt brīvo laiku, lai at-
pūstos  no  smagās  ikdienas. Vecāki  savam bēr-
nam sociālās aprūpes pakalpojumu vecāku atpū-

tas brīžiem var pieteikt līdz pat 10 stundām ne-
dēļā. Ir jāpiebilst, ka, piesakot sociālās aprūpes 
pakalpojumu, drīkst norādīt arī vēlamā sociā-lās 
aprūpes pakalpojuma sniedzēju.
Savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

un dienas aprūpes centra pakalpojumi deinstitu-
cionalizācijas projekta ietvaros bez maksas tiks 
nodrošināti to vecāku bērniem, kuriem projek-
ta ietvaros jau ir veikta individuālo vajadzību 
izvērtēšana un izveidoti atbalsta plāni, kuros 
uzskaitīti pakalpojumi, kas ir svarīgi bērna attīs-
tībai un veselības stāvokļa uzturēšanai vai uzla-
bošanai. Projektā ir paredzēts, ka izvērtētie bēr-
ni ar funkcionālajiem traucējumiem kopumā var 
saņemt atbalsta plānos noteiktos pakalpojumus 
pat līdz 40 reizēm visā projekta īstenošanas lai-
kā. (Uzmanību! Noteiktās 40 reizes attiecas uz 
visiem  izmantotajiem pakalpojumiem kopumā, 
nevis katru atsevišķi.) Ir svarīgi, ka bērna vecāki 
paši var izvēlēties speciālistus, pie kuriem vest 
savu  bērnu,  jo  ir  skaidrs,  ka  pakalpojumu vis-
labāk spēs sniegt tas speciālists, kurš bērnu jau 
pazīst un kuram ar viņu ir izveidojies labs emo-
cionālais kontakts. Vienīgais noteikums – pakal-
pojuma sniedzējam noteikti ir jābūt reģistrētam 
sociālo pakalpojumu reģistrā vai arī ārstniecības 
personu un ārstniecības iestāžu reģistrā.
Ir  būtiski,  ka  arī  vecāki, audžuvecāki un 

aizbildņi, kuriem ir bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem (un kuru bērniem ir veikta indi-
viduālā vajadzību izvērtēšana), var saņemt psi-
hologa,  rehabilitologa  un  fizioterapeita  pakal-
pojumus,  kā  arī  apmeklēt  izglītojošās  atbalsta 
grupas līdz 20 reizēm visā projekta īstenošanas 
laikā.
Vairāk par to, kāda ir pieteikšanās kārtība un 

kādi  dokumenti  nepieciešami,  lai  pakalpojumu 
saņemtu, ir skaidrots Ministru kabineta noteiku-
mos Nr. 313; jautājumus aicinām uzdot arī savas 
pašvaldības  sociālā  dienesta  darbiniekiem  vai 
projekta  „Vidzeme  iekļauj”  sociālo  pakalpoju-
mu ekspertei Lainei Zālītei (zvanot uz mob. tālr. 
26536286).
Līdzīgi minētos pakalpojumus bērni ar funk-

cionāliem  traucējumiem  var  saņemt  arī  citos 

plānošanas  reģionos  Latvijā  (Kurzemē  –  pro-
jekts „Kurzeme visiem”, Zemgalē – „Atver sirdi 
Zemgalē”,  Latgalē  –  „Deinstitucionalizācijas 
pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Rīgā – 
„Sirdsdomas jaunai dzīvei”).
Pakalpojumi, kurus nosauktās mērķgrupas pār-

stāvji  Vidzemē  saņems,  tiks  apmaksāti  no  dein-
stitucionalizācijas  projekta  „Vidzeme  iekļauj” 
budžeta.  Vairāk  par  šā  projekta  ieviešanas  gaitu 
Vidzemē lasīt VPR mājaslapā www.vidzeme.lv, sa-
vukārt par deinstitucionalizācijas procesu valstī, tā 
mērķiem un plānotajiem rezultātiem lasiet Labklā-
jības ministrijas mājaslapā.
Vairāk  informācijas:  deinstitucionalizācijas 

projekta  „Vidzeme  iekļauj”  vadītāja  Ina  Mi-
ķelsone, mob.  tālr.  29289487,  ina.mikelsone@
vidzeme.lv; sociālo pakalpojumu eksperte Laine 
Zālīte, mob. tālr. 26536286, laine.zalite@vidze-
me.lv.

Anita Āboliņa,
VPR sabiedrisko attiecību speciāliste,

mob. tālr. 29454752,
anita.abolina@vidzeme.lv

Atkritumu poligons SIA „AP „Kaudzītes”” 
2018.  gada  7.  februārī  Sabiedrisko pakalpo-
jumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza 
sadzīves  atkritumu  apglabāšanas  pakalpoju-
ma tarifu projektu atkritumu poligonā „Kau-
dzītes”;  tas  ir  aprēķināts  saskaņā  ar  SPRK 
2017. gada 16. februāra lēmumu Nr. 1/5 „Sa-
dzīves  atkritumu  apglabāšanas  pakalpojuma 
tarifa aprēķināšanas metodika”.
2017.  gada  29.  jūnijā  SPRK  apstiprināja 

SIA „AP „Kaudzītes”” sadzīves atkritumu ap-
glabāšanas pakalpojuma tarifu – 38,02 EUR/t 
(bez  PVN  un  DRN),  kurš  stājās  spēkā 
2017. gada 1. augustā.
Spēkā  esošā  tarifa  izmaiņas  ir  saistītas  ar 

faktu, ka 2018. gada 23. janvārī stājās spēkā 
SPRK 2018. gada 18. janvāra lēmums Nr. 1/1 
„Grozījumi  Sabiedrisko  pakalpojumu  regu-
lēšanas  komisijas  2017.  gada  16.  februāra 
lēmumā Nr.  1/5  „Sadzīves  atkritumu  apgla-
bāšanas  pakalpojuma  tarifa  aprēķināšanas 
metodika””,  kas  izstrādāts  saistībā  ar  grozī-
jumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā 
(stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī). Atkritu-
mu  apsaimniekošanas  likuma  41.  panta  pir-
mās daļas 9. punktā ir noteikts, ka tarifā par 
sadzīves  atkritumu  apglabāšanu  poligonos 
iekļauj dabas resursu nodokli (DRN) norma-
tīvajos  aktos noteiktajā  apmērā par  sadzīves 
atkritumu apglabāšanu.
Ievērojot  iepriekšminēto,  SIA  „AP  „Kau-

dzītes””  iesniedz  SPRK  izskatīšanai  aprēķi-
nāto  tarifu  projektu. Tā  kā  sadzīves  atkritu-
mu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta 
iesniegšana ir saistīta tikai ar metodikas gro-
zījumu  20.1  punktā  noteikto,  tarifu  projekta 
aprēķinā ir saglabātas sadzīves atkritumu ap-
glabāšanas pakalpojuma pilnās  izmaksas  (ar 
rentabilitāti) un sadzīves atkritumu daudzums 
tādā pašā apmērā, kā tas ir iekļauts spēkā eso-
šā tarifa aprēķinā.
Pamatojoties uz minēto, SIA „AP „Kaudzī-

tes””  ir  iesniegusi  jaunu  sadzīves  atkritumu 
apglabāšanas  pakalpojuma  tarifu  projektu, 
kur  sadzīves  atkritumu  apglabāšanas  pakal-
pojuma komponente nav mainījusies un gala-
tarifs pakalpojumu lietotājiem nemainās:
SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠA-
NAS PAKALPOJUMA TARIFS
Sadzīves atkritumu apglabāša-
nas pakalpojuma komponente, 
EUR/t

38,02

DRN par apglabāto sadzīves 
atkritumu daudzumu, EUR/t  

ja DRN likme ir 35 EUR/t 17,50
ja DRN likme ir 43 EUR/t 21,50
ja DRN likme ir 50 EUR/t 25,00
Sadzīves atkritumu apglabā-
šanas pakalpojuma tarifs ar 
DRN, EUR/t

 

ja DRN likme ir 35 EUR/t 55,52
ja DRN likme ir 43 EUR/t 59,52
ja DRN likme ir 50 EUR/t 63,02
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa pro-

jektu rakstveidā vai elektroniski var  iesniegt 
pa  pastu  („Kaudzītes”,  Litenes  pagasts,  LV-
4405, Gulbenes novads), nosūtot uz elektro-
niskā pasta adresi alba55@inbox.lv, kā arī Sa-
biedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 
Rīgā, Ūnijas ielā 45 (faksa numurs 67097277, 
elektroniskā pasta  adrese:  sprk@sprk.gov.lv) 
20 dienu laikā kopš šā paziņojuma publicēša-
nas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Aldis Amantovs,
SIA „AP „Kaudzītes”” valdes loceklis

Jau  iepriekš  tika ziņots, ka Satiksmes minis-
trija ar rīkojumu ir uzdevusi Sabiedriskā trans-
porta  padomei  samazināt  plānoto  reģionālās 
nozīmes  maršrutu  tīkla  apjomu  2018.  gadam 
un  turpmākajiem  gadiem  atbilstīgi  likumā  par 
kārtējā gada valsts budžetu un likumā par vidēja 
termiņa valsts budžetu piešķirtajiem līdzekļiem 
valsts  budžeta  apakšprogrammā  „Sabiedriskais 
transports”. Tas nozīmē, ka ik gadu ir nepiecie-
šams  krietni  samazināt  reģionālajos  autobusu 
maršrutos nobraukto kilometru skaitu. Lai reali-
zētu šo uzdevumu, VSIA „Autotransporta direk-
cija” (ATD) sadarbībā ar plānošanas reģioniem 
ir sagatavojusi priekšlikumus maršrutu tīkla sa-
mazināšanai.
Pēc  ATD  norādījuma  Vidzemes  plānošanas 

reģionā (VPR) pakāpeniski ir notikusi sabiedris-
kā  transporta maršrutu  tīkla  izvērtēšana,  kuras 
mērķis  ir  samazināt  nobraukuma  apjomu.  Op-
timizējot  regulāro pārvadājumu maršrutu  tīklu, 
Vidzemē  ir  plānots  to  samazināt  gandrīz  par 
1 miljonu  nobraukto  kilometru,  bet,  kā  uzsver 
VPR  un  ATD  pārstāvji,  pilnīgi  šo  ministrijas 
vēlmi apmierināt neizdosies. Ministrija ir notei-

kusi, ka nobraukums ir jāsamazina, bet nedrīkst 
aizskart  skolēnu  pārvadājumus  un  maršrutus, 
kuri konkrētajā ceļā ir vienīgie. Lai ar šo jautā-
jumu  iepazīstinātu  deputātus  un  informētu  par 
izmaiņām, 15. martā ATD, VPR un SIA „Mado-
nas ceļu būves SIA” pārstāvji piedalījās Cesvai-
nes novada domes sēdē. Pašvaldībai šajā gadī-
jumā  nav  galalēmuma  pieņemšanas  tiesību,  ir 
tikai  ieteikšanas  tiesības  plānošanas  reģionam, 
kas, pateicoties veiksmīgai savstarpējai sadarbī-
bai, ir radis risinājumu.
Cesvaines  novada  dome  ir  lūgusi  neslēgt 

maršrutu Madona–Kusa–Cesvaine, un šobrīd ir 
rasts  risinājums. Tā  kā  vairākums  šā maršruta 
pasažieru  pārvietojas  posmā  no  Lapukroga  uz 
Cesvaini un atpakaļ, SIA „Madonas ceļu būves 
SIA”,  kas  apkalpo  šo  maršrutu,  ir  izveidojusi 
alternatīvu  ierastajam  maršrutam.  Iedzīvotāji 
varēs  nokļūt  pa  šo  ierasto  ceļu,  tomēr  būs  ne-
pieciešama pārsēšanās,  kā  arī  būs mainīti  kur-
sēšanas laiki.
Ar  šā  gada  19.  martu  SIA  „Madonas  ceļu 

būves  SIA”  ir  ieviesusi  šādas  izmaiņas  reģio-
nālajos autobusu maršrutos, kas skar Cesvaini: 

izmainīts un samazināts braukšanas laiks 
maršrutā Madona–Cesvaine–Lubāna–Bar-
kava–Madona visos reisos.
Nolemts  saīsināt  maršrutu  6370  “Madona  – 

Kusa  –  Cesvaine”,  atstājot  autobusa  satiksmi 
posmā  Cesvaine  –  Lapukrogs,  ar  kursēšanas 
dienām  pirmdien,  piektdien,  kā  arī  izmainīja 
autobusa maršrutu 6347 “Madona – Cesvaine – 
Mentes”, braucienu 01 uzsākot pieturā “Vairogi” 
un braucienus 02 un 04 noslēdz pieturā “Cesvai-
ne”. Pasažieriem ar pārsēšanos ir iespēja nokļūt 
gan uz Mentēm, gan Madonu. Skolēnu brīvlai-
kos autobusi kursēs pirmdienās un piektdienās.
Nolemts mainīt autobusu maršrutu 6721 “Ma-

dona – Cesvaine – Vairogi” 05 un 06 maršrutus, 
paredzot,  ka  AS  “CATA”  autobusu  maršrutā 
“Aizkraukle – Gulbene” ievieš visas pieturasno 
Madonas līdz Cesvainei, un SIA “Madonas Ceļu 
būves SIA” uzsāk reisu Cesvainē plkst. 12.00 uz 
Vairogiem un  tālāk pa maršrutu. Mācību  laikā 
šis autobuss kursē no pirmdienas līdz piektdie-
nai, bet skolēnu brīvlaikos pirmdienās un piekt-
dienās.

Linda Vanaga

Kursēšanas laiks Kursēšanas laiks 
agrāk Kursēšanas laiks Kursēšanas laiks 

agrāk Kursēšanas laiks Kursēšanas laiks 
agrāk

Madona 7.10 7.05 12.40 12.05 17.30 17.20
Cesvaine 7.35 7.40 13.05 12.35 17.55 17.45
Dzelzava 7.55 7.55 13.25 13.00 18.15 18.05–18.10
Lubāna 8.30-8.50 8.35–8.50 14.00–14.30 13.40–14.00 18.50 18.50–19.10
Barkava 9.25 9.40 15.05 14.40 19.25 19.40
Madona 10.10 10.30 15.50 15.30 20.10 20.30
Madona 7.15 6.55 12.30 12.00
Barkava 8.00 7.45–7.50 13.15 12.50
Lubāna 8.35–8.55 8.40–9.00 13.50–14.20 13.40–14.05
Dzelzava 9.30 9.40 14.55 14.45
Cesvaine 9.50 10.05 15.15 15.10
Madona 10.15 10.35 15.40 15.40
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Cesvaines novada domes zālē 
skatāma jauna izstāde

Atkušņa laikā uz grants 
autoceļiem iestāsies šķīdonis

Atbildot uz iedzīvotāju jautājumu
Laikraksta  redakcija  saņēma  satrauktu  ie-

dzīvotāju  vēstuli  ar  lūgumu  noskaidrot,  vai 
Cesvaines bibliotēka ir droša apmeklētājiem, 
jo no ārpuses ir manāma visai liela plaisa ēkas 
ārsienā. Tā kā bibliotēka ir publiska iestāde, 
kur  ikdienā  uzturas  visai  daudz  cilvēku,  to 
vidū bērni, šādas bažas par bibliotēkas drošī-
bu ir pamatotas.
Lai  ieviestu  skaidrību, Cesvaines bibliotē-

kas vadītājai Vēsmai Norai lūdzu paskaidrot, 
vai kāda kontrolējošā iestāde ir veikusi ēkas 
apsekošanu.
Kā  skaidro  bibliotēkas  vadītāja,  radušās 

plaisas ēkas Pils ielā 6 sienā ir pamanāmas un 

Aktīvākie Cesvaines novada mākslas bau-
dītāji ir novērojuši, ka novada domes zālē ik 
pa laikam durvis ver kāda izstāde. Nupat bija 
skatāmas  Laimoņa  Semberga  fotogrāfijas, 
kurās  attēlotas  tuvākas  un  tālākas  pasaules 
vietas, bet nu fotoattēlus ir nomainījušas lie-
lāka un mazāka izmēra gleznas.
Kopš marta vidus domes zālē ir izstādītas 

profesionālas  mākslinieces  Sandras  Strēles 
gleznas. Māksliniece Sandra Strēle  ir nepa-
rasta  un  spilgta  personība,  un  tas  neapšau-
bāmi  atainojas  viņas  gleznās.  Jāuzsver,  ka 
Sandras mākslinieciskās  izpausmes  neapro-
bežojas tikai ar gleznām vien – mākslinieces 
pūrā atrodama arī scenogrāfija vairākām lie-
lām deju izrādēm (to vidū arī skolēnu dzies-
mu  un  deju  svētku  uzvedumam  „Ritums”). 
Skatuves  darbos  ir  redzams,  cik  veiksmīgi 
Sandrai  izdodas  sakausēt  latvisko  ar  mūs-
dienu mākslas elementiem, radot  tikai viņai 
raksturīgo un neatkārtojamo pasaules  telpu, 
kurā  ceļazīmes un pieturas  punkti  vada  cil-
vēku meklēt garīguma un filozofijas virzienā.
Sandras  tēmas mākslā  ir  „Pasaule  un  cil-

vēks.  Simbols  –  tēls”.  Mākslinieces  darbi 
atrodami  privātkolekcijās  daudzās  pasaules 
valstīs:  Latvijā,  Vācijā, ASV,  Francijā,  Itā-
lijā, Austrālijā, Krievijā.  Pēc Tallinas Māk-
slas institūta absolvēšanas 1990. gadā Sandra 
visā pasaulē ir piedalījusies neskaitāmās gru-
pu izstādēs, kā arī izveidojusi 12 tematiskas 
personālizstādes.

Savas akadēmiskās zināšanas mākslā San-
dra  tālāk nodod  jaunajai paaudzei  Jaunpieb-
algā – vairāk nekā 25 gadus darbojas Sandras 
izveidotā  Jaunpiebalgas  Mākslas  skola  un 
nesen ir nodibināta lietišķās un tēlotājas māk-
slas studija „Piebaldzēni”.
Sandra  pati  saka:  „Bez  zināšanām  un 

sava  sākuma  sajūtas  apzināšanās  nevar  būt 
spēks. Ja skatāmies atpakaļ,  redzam, ka  tas, 
kas  atnācis  līdz mūsu  dienām  caur mākslu, 
arheoloģiju, folkloru, ticību, rāda to, ka ma-
zās  pasaules  visām  tautām  ir  daudz kopējā. 
Ornamentos  lasāmas vienādas rakstu zīmes, 
līdzīgi dievu attēlojumi,  līdzīga vēlme  tiek-
ties  pēc  labā.  Iepazīšanās  ar  ornamentu  ne-
pieciešama,  lai saprastu  tā būtību. Par  tautu 
sauc  tos,  kurus  vieno  kopēja  valoda. Orna-
ments –  apliecinājums kopējai kultūrai. Tas 
ietver senu informāciju, kodētu stāstu par pa-
gātni, par to, kas agrāk bija svarīgi cilvēkam. 
Par to, kam viņš ticēja, kam jautāja palīdzī-
bu, kas viņu sargāja. Ceļš turpinās. Gaismas 
lauks paplašina savu robežu, jaunu meklēju-
mu un atziņu apvārsni.”

Sandras Strēles darbi jau ir aplūkoja-
mi Cesvaines novada domes zālē (domes 
darba laikā) un būs skatāmi vēl vismaz 
līdz maija beigām. Tikšanās un sarunas 
ar mākslinieci notiks 18. aprīlī plkst. 16.00 
Cesvaines novada domes zālē.

Linda Vanaga,
autores foto

Sandras darbi Cesvainē

Turpinoties atkusnim, uz grants autoceļiem 
visā  valsts  teritorijā  var  iestāties  šķīdonis  – 
pārmitrināts  grants  segums  zaudēs  nestspē-
ju, un braukšanas apstākļi pasliktināsies. Lai 
nestspēju  zaudējušie  autoceļi  netiktu  neat-
griezeniski sabojāti, uz tiem tiek ieviesti au-
totransporta masas ierobežojumi – tiek liegta 
pārvietošanās transportam, kas smagāks 
par 10 tonnām.
Šķīdonis  uz  grants  ceļiem  rodas  pavasarī 

un  rudenī,  kā  arī  atkušņa  laikā,  kad  uz  ce-
ļiem nonāk liels ūdens daudzums. Transporta 
masas  ierobežojumi  šķīdoņa  laikā  ir  vispār-
atzīta prakse, un to  īsteno arī citās valstīs ar 
līdzīgiem klimatiskajiem apstākļiem. Latvijas 
īpatnība  ir  tā, ka no visa valsts pārziņā eso-
šā  autoceļu  tīkla  vairāk  nekā  puse  ir  ceļi  ar 
grants  segumu, pārsvarā  tie  ir  vietējās nozī-
mes ceļi ar nelielu satiksmes intensitāti.

Transporta masas ierobežojumi tiek ie-
viesti un atcelti pēc katra konkrētā ceļa 
faktiskā stāvokļa un iespējamo bojāju-
mu izvērtēšanas. Aktuālā informācija par 
ieviestajiem ierobežojumiem ir ievieto-

ta VAS „Latvijas valsts ceļi” (LVC) mā-
jaslapā: https://lvceli.lv/informacija-un-
dati/#masas-ierobezojumi. Aicinām auto-
pārvadātājus rēķināties ar šiem pagaidu 
ierobežojumiem un ievērot tos.
Grants autoceļu uzturēšanas darbus šķīdo-

ņa  laikā  nav  iespējams veikt  –  uzbraucot  ar 
smago tehniku uz pārmitrināta, nestspēju zau-
dējuša ceļa, tas tiks sabojāts vēl vairāk. Uzla-
bot grants ceļa stāvokli var tikai tad, kad tas ir 
apžuvis un atguvis nestspēju.

Atgādinām, ka atļaujas kravu izvešanai 
šķīdoņa laikā netiek izsniegtas.  Šo  satik-
smes  ierobežojumu  ievērošanu  pastiprināti 
kontrolē  LVC  reģionālo  nodaļu  speciālisti 
sadarbībā  ar Valsts  policiju.  Šķīdonī  bez  ie-
robežojumiem  atļauts  braukt  operatīvajam 
un  sabiedriskajam  transportam,  svaigpiena 
pārvadātājiem, kā arī  transportam, kas izved 
kritušus lopus.
Diennakts bezmaksas uzziņas par visu, kas 

attiecas uz valsts autoceļu tīklu, ir pieejamas 
pa tālruni 8000 5555.

LVC komunikācijas daļa

noteikti jānovērš. To rašanās iemesls ir blakus 
esošā dīķa tuvums, kas liek rasties iežu noslī-
dēšanai. Šā  iemesla dēļ  ir pasūtīta un veikta 
ģeotehniskā  izpēte  sertificēta ģeotehniķa va-
dībā un saņemts slēdziens un ieteikums stipri-
nāt šīs sienas pamatus. Pamatojoties uz veikto 
izpēti,  ir  izstrādāta arī būvniecības  tāme. Tā 
kā šā gada budžetā ir paredzēti līdzekļi sienas 
remontam,  iestājoties  siltajam  laikam,  tiks 
veikti pamatu stiprināšanas darbi. Tomēr nav 
pamata  uzskatīt,  ka  šobrīd  ēkā  būtu  bīstami 
uzturēties.

Vēsmas Noras viedokli uzklausīja 
Linda Vanaga
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Norisinājušās šautriņu mešanas sacensības un sieviešu 
dienas badmintona spēles

BJC viesos pie „Skudriņām”

Tautas saimes grāmata Cesvainē

Jau  ierasti  gada  sākumā Cesvai-
nes sporta hallē visi tika aicināti uz 
šautriņu mešanas sacensībām. Dar-
ba  dienu  vakaros,  kad  sporta  hallē 
ir  brīvie  apmeklējumi,  kuri  ir  pie-
ejami  ikvienam, bija  iespēja  trenē-
ties precizitātē un šautriņu mešanā. 
Nedēļas  nogalē  tikās  astoņi  labā-
kie  vīrieši  un  sievietes,  kas  cīnījās 

par  godalgoto  trijnieku.  Rezultā-
tā  vīriešu  konkurencē  3.  godpilnā 
vieta  – Dzintaram Tonnim,  2.  vie-
ta – Ingum Melgailim un 1. vieta – 
Raivim  Kecko.  Dāmu  konkurencē 
3.  vieta  –  Ilonai  Pupausei,  2.  vie-
ta  –  Lienei  Bērziņai  un  1.  vieta  – 
Marinai  Zutei.  Paldies  skolotājam 
Zigmāram  Gulbim,  kas  uzņēmās 

Badmintona spēļu uzvarētājasTrāpīgākie šautriņu metēji

tiesneša pienākumus!
Ievērojot  lielo  atsaucību  pagā-

jušajā  gadā,  arī  šogad  Cesvaines 
kultūras  nams  organizēja  sieviešu 
dienas  badmintona  turnīru.  Sacen-
sības  tika  izspēlētas  vienspēlēs  un 
rezultātā godpilnā 3. vieta – Agnijai 
Butreho,  2.  vieta  –  Sarmītei  Mar-
temjanovai  un  1.  vieta  –  Marinai 

Zutei.  Pirmo  trīs  vietu  ieguvējas 
savā īpašumā ieguva dāvanu kartes 
no skaistumkopšanas centra „Mora” 
sevis  palutināšanai. Paldies  par  sa-
censību vietas un  inventāra sagata-
vošanu  skolotājam Zigmāram Gul-
bim!

Ilvija Kecko,
autores foto

Atsaucoties Latvijas Drošāka in-
terneta centra aicinājumam februārī 
organizēt  pasākumus  par  drošību 
internetā – informējot sava novada, 
pagasta,  ciema  bērnus  un  jaunie-
šus  par  to,  kā  sevi  pasargāt  inter-

netā,  Cesvaines  novada  bērnu  un 
jauniešu  centrs  (BJC)  21.  februāra 
pēcpusdienā  viesojās  pirmsskolas 
izglītības  iestādē  „Brīnumzeme”. 
Aktīvākās  BJC  jaunietes Alīna  un 
Zane bija sagatavojušas rotaļnodar-

bību  „Drošība  –  internetā!”,  kuras 
laikā  grupas  „Skudriņas”  audzēk-
ņi, izspēlējot lomu spēles un pildot 
dažādus  uzdevumus,  iepazinās  ar 
jēdzienu  „internets”,  korektas  uz-
vedības  pamatnoteikumiem  inter-
neta  vidē,  apzinājās  populārākās 
interneta vietnes un ar to lietošanu 
saistītos riskus. Pārrunājām arī per-
sonas datu aizsardzības jautājumus.
Grupas  „Skudriņas”  skolotājām 

un  aktīvajiem  audzēkņiem  paldies 
par  ieinteresētību,  aktīvu  līdzdar-
bošanos  un  neizsīkstošo  zinātkāri, 
kas izraisīja ne vienu vien jautrības 
mirkli  un  spraigas  diskusijas  tik-
šanās  laikā! Apzinoties, ka „Skud-
riņas”  šogad  uzsāks  skolas  gaitas, 
tātad  daudz  intensīvāk  izmantos 
internetu  gan  mācību  vajadzībām, 

gan sociālajai  saziņai,  ceram, ka  šī 
tikšanās  „Skudriņām”  viesa  vairāk 
skaidrības un izpratnes par to, kāpēc 
ir  svarīgi  būt  informētam  par  savu 
drošību arī internetā.
Skolēnus  un  viņu  vecākus  gri-

bu  informēt,  ka  Valsts  policija  ar  
Drossinternets.lv  atbalstu  ir  izvei-
dojusi  preventīvo  rīku  par  drošību 
internetā:  mobilajā  lietotnē  „Mana 
drošība”  ikvienam  ir  iespēja  pār-
baudīt  savas  zināšanas  par  drošību 
internetā, aizpildot interaktīvu testu 
un  izspēlējot  improvizētu  čatu.  Ik-
vienam ir arī iespēja turpat, lietotnē, 
ziņot par kaitīgu un nelegālu saturu 
vai problēmsituāciju.

Inga Bekasova,
BJC vadītāja,

autores fotoBJC jaunietes ar „Skudriņām”

Tuvojas 
Augusta 
Saulieša 

150. jubileja

Informācija

Nākamo  –  2019.  –  gadu  sagai-
dīsim  ne  vien  ar  Cesvaines  vidus-
skolas jubileju, bet arī ar mūsu no-
vadnieka  literāta Augusta  Saulieša 
150. jubileju.
Lai godinātu novadnieka piemiņu 

un  veiksmīgi  nosvinētu  nozīmīgo 
jubileju,  jau  šā  gada  februārī  Ces-
vaines  novada  domes  telpās  kopā 
sanāca  darba  grupa,  kuras  vadībā 
tiks  organizēti  svētku  atceres  pa-
sākumi.  Darba  grupā  ir  iesaistīti 
ne  vien  domes  pārstāvji,  bet  arī 
Cesvaines  vidusskolas  skolotāji, 
Cesvaines  bibliotēkas  darbinieki, 
Cesvaines kultūras nams un pašdar-
bības kolektīvi, muzeja un  tūrisma 
speciālisti, Cesvaines  kultūras  vei-
cināšanas  biedrība,  kā  arī  muzeja 
speciāliste Dace Zvirgzdiņa.
Tā  kā  A.  Saulietis  ir  viens  no 

Cesvaines  vidusskolas  dibinātā-
jiem, ir zīmīgi, ka vienā gadā sakrīt 
gan viņa, gan vidusskolas  jubileja. 
Šā  iemesla  dēļ  nākamā  gada  laikā 
ir  plānotas  dažādas  aktivitātes,  lai 
gada  noslēgumā,  kad  A.  Saulie-
tis  svinēja  savu  dzimšanas  dienu, 
svētki sasniegtu kulmināciju. Gada 
laikā  norisināsies  dažādu  jomu 
aktivitātes,  kas  pagaidām  ir  ideju 
līmenī: zinātniskā konference Ces-
vaines  vidusskolā,  skolēnu  dom-
rakstu konkurss, A. Saulieša dzejas 
grāmatas  izdošana  (iespējams,  ar 
Cesvaines bērnu ilustrācijām), mu-
zejā  tiks  iekārtota  ekspozīcija  par 
A.  Saulieša  dzīvi  un  daiļradi,  vi-
dusskolā, pirmskolā un Mūzikas un 
mākslas skolā norisināsies konkursi 
un  radošās  nodarbības,  bibliotēkā 
lasīšanas  iniciatīvā  „Burtu  spēles” 
tiks  iekļauti  arī A.  Saulieša  darbi, 
konkurss laikrakstā par A. Saulieša 
dzīvi un daiļradi un daudzi citi.
A. Saulietis neapšaubāmi ir spilg-

ta personība Cesvaines izglītības un 
kultūras dzīves vēsturē. Pašlaik no-
tiek plānošana un ideju ģenerēšana, 
lai  kopīgi  radītu  kvalitatīvus  svēt-
kus, tāpēc vēlamies aicināt ikvienu, 
kuram ir kādas radošas idejas, vēl-
me  iesaistīties  vai  kādi  priekšliku-
mi,  tos  iesniegt  „Cesvaines  Ziņu” 
redakcijā.

Linda Vanaga

Sagaidot Latvijas valsts 100 gadu 
jubileju, valdība  ir aicinājusi katru 
iedzīvotāju būt aktīvam, iesaistīties 
pasākumos,  atrast  ideju,  kā  svinēt 
šo svarīgo notikumu.
Biedrība  „Rīgas  aktīvo  senioru 

alianse” (RASA), atsaucoties uz šo 
aicinājumu,  ir  piedāvājusi  veidot 
īpašu  Latvijas  Tautas  saimes  grā-
matu,  tā  aktivizējot  sabiedrību  un 
katru līdzcilvēku Latvijā un diaspo-
rā – uzrakstot veltījumu, vēlējumu, 
novēlējumu,  pārdomas,  apsveiku-
mu, attīstības  ideju Latvijas valstij 
jubilejā.  Par  cerībām,  sapņiem, 
valsts nākotnē skatoties un atzīsto-
ties mīlestībā Latvijai, ar domu par 
Latviju un Latvijas cilvēkiem  tapa 
Latvijas  valsts  simtgadībai  veltītā 
RASA iniciatīva rakstīt savas Tau-
tas saimes grāmatu.
Ieceres  īstenotājs  un  grāmatas 

līdzautors  var  būt  ikviens Latvijas 
iedzīvotājs.  Pa  visu  Latviju  ceļo 
25  grāmatas  –  katrā  vēsturiskajā 
novadā piecas. Un nu viena no Vid-
zemes  grāmatām  ir  atceļojusi  uz 
Cesvaines novadu.
Grāmata  ir  kā  sveiciens Latvijai 

apaļajā  jubilejā  un  arī  kā  vēstures 

liecību  saglabātājs  nākamajām  pa-
audzēm.  Līdz  Latvijas  simtgadībai 
visas grāmatas  ceļos pa novadiem, 
uzkrājot  atmiņas,  vēlējumus  un 
sveicienus  no  ikviena,  kas  vēlas 
tos ierakstīt, līdz šā gada novembrī 
tiks apkopotas un nonāks pie Valsts 

prezidenta  Raimonda  Vējoņa,  kas 
grāmatas  tālāk  nodos  Latvijas  Na-
cionālajai bibliotēkai krājumā.
Grāmatai  ir  īpaša  instrukcija, 

kura  jāievēro,  veicot  ierakstu  katrā 
novadā,  –  iesākumā  ir  vēsturiskais 
ieskats  novada  attīstībā,  šābrīža  si-

tuācijas atainojums un novada sim-
bolika. Pēc tam seko novada cienīja-
mo senioru, kuri ir gandrīz Latvijas 
vienaudži, atmiņas, ieraksti un vēlē-
jumi. Tālāk grāmatā ir aicināti ierak-
stīties visu vecumu iedzīvotāji, goda 
pilsoņi u. c. Grāmatas  ierakstu gal-
venais mērķis ir apkopot vēlējumus 
Latvijai, sapņus par Latviju, spilgtas 
vēsturiskās atmiņas,  izsakot  to visu 
brīvā formā – gan dzejā, gan prozā, 
gan brīvā tekstā ar fotogrāfijām.
Grāmata  ir atceļojusi uz Cesvaini 

un te atradīsies aptuveni pusotru mē-
nesi. Šajā laikā notiks ierakstu veik-
šana, bet 2. maijā tiek plānots pasā-
kums ar grāmatas iedziedāšanu – tā 
grāmatas  pārstāvis  Aivars  Meija 
dēvē pasākumu, kad notiek ierakstu 
veikšana  grāmatā  un  koris  izpilda 
dziesmu „Ģērbies, saule, sudrabota”.
Cesvainē  šis  pasākums  sasaucas 

ar valsts svētku svinēšanu maija sā-
kumā, kas notiks svinīgās noskaņās. 
Tuvojoties  pasākumam,  informā-
cijai  par  pasākuma  norisi  sekojiet 
publiskajā telpā!

Linda Vanaga,
RASA informācija,

autores foto
 Biedrības pārstāvis Aivars Meija nodod Tautas saimes grāmatu 

Cesvaines novada domes priekšsēdētājam Vilnim Špatam

Cesvaines  novada  mājaslapā  ir 
izveidota  pašvaldībā  pieejamo  pa-
kalpojumu sadaļa. Tajā ir iespējams 
atrast  iedzīvotāju  konkrētajai  dzī-
ves  situācijai  atbilstīgo  pakalpoju-
mu aprakstus un uzzināt par  tā sa-
ņemšanas iespējām.
Dažiem pakalpojumu aprakstiem 

jau  ir  pievienotas  arī  iesniegumu 
veidlapas, bet  laika gaitā  iesniegu-
mu  veidlapas  tiks  sagatavotas  vi-
siem pašvaldības pakalpojumiem.
Ar  sadaļu  „Pakalpojumi” var  ie-

pazīties  Cesvaines  novada  mājas-
lapā  www.cesvaine.lv,  sākumlapas 
kreisās  puses  izvēlnē  izvēloties 
sadaļu „Pakalpojumi”. Tālāk iedzī-
votājs  var  izvēlēties  nozari,  kuras 
pakalpojums tiek meklēts, un iepa-
zīties  ar  pakalpojumu  aprakstiem, 
kā arī lejupielādēt veidlapas.

Rūta Putniņa,
Linda Vanaga
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IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
Vecvecāku koncerts Cesvaines pirmskolā „Brīnumzeme”

Skolēnu 
skatuves runas 

konkursi

Oskara Kalpaka kauss 2018

8.  martā  Cesvaines  pirmskolā 
„Brīnumzeme” notika vecvecākiem 
veltīts koncerts. Šo dienu bērni gai-
dīja ar lielu nepacietību un rūpīgi tai 
gatavojās.

Koncerts  sākās  ar  vadītājas 
Skaidrītes Aveniņas uzrunu un an-
sambļa  „Domiņa”  dziesmu.  Maz-
meitiņa  (skolotāja  Oļa  Priedīte) 
vēlējās  parādīt  vecmāmiņai  (sko-

Jaunie mākslinieki

Priecīgie vecvecāki koncertā

lotāja Tekla Ozoliņa), cik gudri un 
zinoši  bērni  mācās  pirmskolā.  Ar 
dziesmām, dejām, instrumenta spē-
li  un  apsveikumiem bērni  priecēja 
vecvecāku – omīšu, omammu, vec-
māmiņu, opīšu, opapu, vectētiņu – 
sirdis. Lai gan katrā grupiņā vecve-

cāki tiek saukti citādāk, 
kopīgie  atpūtas  brīži, 
paveiktie  darbi  un  in-
teresantas sarunas rada 
kopā būšanas prieku.
Paldies  visiem  sko-

lotājiem,  skolotāju  pa-
līgiem,  tehniskajiem 
darbiniekiem  par  jauko 
dienu!
Īpašs paldies mūzikas 

skolotājai  Irēnai  Lecī-
tei,  kas  līdzdarbojās  katrā  bērnu 
grupiņas priekšnesumā!

Oļa Priedīte, Tekla Ozoliņa,
pirmskolas „Brīnumzeme” 

skolotājas,
foto no pirmskolas arhīva

2.  martā  Cesvaines  vidusskolas 
10. klases komanda piedalījās Oskara 
Kalpaka šāgada kausa izcīņas sacensī-
bās. Šīs sacensības – gan rudens, gan 
ziemas posms – klasē ir izveidojusies 
jau par tradīciju.
Klases  skolēni  jau  kopš  5.  klases 

aktīvi piedalās šajos pasākumos. Ru-
denī  Karoga  svētkos  aktivitātes  no-
tiek Oskara Kalpaka dzimtajās mājās 
„Liepsalās”. Martā, pieminot O. Kal-

paka  bojāeju,  sacensības  notiek  De-
gumnieku  pamatskolā  un  tās  apkār-
tnē. Pasākumu organizēšanā piedalās 
O. Kalpaka piemiņas fonds sadarbībā 
ar  Nacionālajiem  bruņotajiem  spē-
kiem,  Jaunsardzi,  Zemessardzi  un 
vietējām pašvaldībām.
Kā  katru  gadu,  sacensības  notika 

vairākos  posmos:  Latvijas  vēsture, 
latviskā dzīvesziņa, patriotiskā dzies-
ma, pirmā palīdzība, konkurss „Zem-

kopis”, militarizētā stafete.
Protams,  dalībniekiem  visaizrau-

jošākā,  bet  reizē  arī  visgrūtākā  bija 
militarizētā stafete, kur bija jāparāda 
ne  tikai  sava fiziskā  sagatavotība un 
precīza  šaušana,  bet  arī  spējas  dar-
boties komandā – palīdzēt komandas 
biedriem un atbalstīt viņus.
Mūsu skolas 10. klases visdrosmī-

gākie un erudītākie – Dita Rūta Ceri-

7. martā Madonas  bērnu  un  jau-
niešu  centrā  notika  Vidzemes  re-
ģiona  skatuves  runas  konkurss. 
Konkurss tika veltīts Latvijas valsts 
simtgadei, tāpēc izvēlējāmies latvie-
šu rakstnieku un dzejnieku darbus.
Galvenie  šādu  konkursu  uzde-

vumi  ir  veicināt  bērnu  emocionālo 
un  radošo  pašizpausmi,  izkopt  ru-
nas kultūru un aktiermākslu, attīstīt 
koncentrēšanās  spējas  un  iztēli  un 
mācīties noturēt auditorijas interesi, 
kas  ir  ļoti  svarīga  prasme mūsdie-
nās. Tam pievēršam lielu vērību lat-
viešu  valodas  stundās  un  skatuves 
runas  pulciņa  nodarbībās.  Bērnam 
svarīgs  ir  rezultāts,  tāpēc  piedalā-
mies  klases  un  skolas  pasākumos. 
Ziemassvētku  pasākumā  piedalījās 
visi  pulciņa  dalībnieki.  Regulāri 
gatavojamies konkursiem novados, 
reģionos un valsts mērogā.
Ja skolēni regulāri apmeklē pulci-

ņa  nodarbības,  darbojas  arī  indivi-
duāli, tad ir arī rezultāti. 2017. gada 
nogalē  piedalījāmies  stāstnieku 
konkursā  „Teci,  teci,  valodiņa”. 
Vispirms  konkurss  notika  Cesvai-
nes  novadā,  tad Madonas  reģionā. 
No  astoņiem  Cesvaines  vidussko-
las skolēniem uz Rīgu tika izvirzīti 
4. klases skolniece Renāte Gapono-
va un 2. klases skolnieks Edmunds 
Puriņš.  Edmunds  Puriņš  saņēma 
dižā  stāstnieka  titulu,  un  nākama-
jā mācību  gadā  viņam  būs  iespēja 
piedalīties  konkursā  valsts mērogā 
ārpus kārtas,  protams,  tam  ļoti  no-
pietni jāgatavojas. Renāte Gapono-
va  ieguva  lielās  stāstnieces  titulu, 
kas  valsts  mērogā  ir  atzīstams  sa-
sniegums.
7.  martā  Vidzemes  reģiona  ska-

tuves  runas  konkursā  Cesvaines 
vidusskolu  pārstāvēja  1.  klases 
skolnieks  Jānis  Kurpnieks,  2.  kla-
ses  skolnieks  Edmunds  Puriņš  un 
4.  klases  skolniece  Renāte  Gapo-
nova  (visi  skatuves  runas  pulciņa 
dalībnieki). Jānis un Renāte ieguva 
1.  pakāpes,  bet  Edmunds  –  2.  pa-
kāpes diplomu. Apsveicam! Vēlam 
turpināt iesākto!
Es  tomēr  uzskatu,  ka  galvenais 

šajā darbā ir skolēnu prasme nebai-
doties iziet publikas priekšā, izteik-
ties un runāt pietiekami skaļi, skaid-
ri un saprotami, izteikt savu domu, 
noturēt klausītāju uzmanību.
Paldies  vecākiem  par  atbalstu! 

Visam pamatā ir tikai regulārs darbs 
un sadarbība.

Ginta Libeka,
skatuves runas pulciņa vadītāja,

foto no personiskā arhīva

Edmunds Puriņš (no kreisās), 
Jānis Kurpnieks un Renāte 
Gaponova skatuves runas 

konkursā Madonā

Novadu apvienības 3. klases olimpiāde latviešu valodā 
un matemātikā

23.  februārī  Cesvainē  pulcējās 
38 skolēni un viņu skolotāji no Mado-
nas,  Cesvaines,  Lubānas, Varakļānu, 
Ērgļu novadu izglītības iestādēm. Kā 
katru gadu, 3. klases skolēni parādīja 
savas prasmes, zināšanas un erudīciju 
latviešu valodā un matemātikā. Olim-
piādē skolēniem svarīga ir prasme rī-
koties netradicionālās situācijās, kam 
šobrīd  mācību  stundās  pievēršama 
liela vērība, kā to prasa jaunā kompe-
tenču pieeja izglītībā.
Kamēr  skolēni  rakstīja  olimpiādes 

darbus,  skolotājas  pārrunāja  jauno 
kompetenču  pieeju  mācību  saturā, 
skolēnu  vispusīgu  attīstību.  Mūs-
dienu  bērniem  ir  jāiemācās  dzīvot 
pasaulē,  kas  nepārtraukti  mainās, 
un  jāprot  zināšanas  un  prasmes  lie-
tot  kompleksi,  problēmas  risinot 
mainīgās  un  reālās  dzīves  situāci-
jās. Runājām par sociāli emocionālo 
mācīšanos un veidu, kā to veiksmīgi 
izmantot klases stundās. Varam seci-
nāt,  ka  skolotāju  sadarbībai  ir  liela 
nozīme: atkal kāda  jauna  ideja, me-

tode vai spēle, ko izmantot darbā ar 
skolēniem.
Pēc  olimpiādes  darbu  veikšanas 

skolēni darbojās radošajās darbnīcās. 
Kopā ar skolotāju Ilzi Plisku viņi da-
rināja atstarotājus – spārītes no pērlī-
tēm, skolotājas Sarmas Kurmes vadī-
tajā  radošajā  darbnīcā  visi  kļuva par 
aktieriem,  savukārt  skolotāja  Inguna 
Luce  kopā  ar  4.  klases  skolniecēm 
Anci Bērziņu  un Elīnu Rošāni  vadī-
ja  stepa  aerobikas  nodarbību. Skolē-
ni darbojās mūzikas ritmā, kas viņos 

radīja prieku. Šādas nodarbības uzla-
bo  skolēnu  stāju,  attīsta  viņos  ritma 
izjūtu. 4. klases meitenes olimpiādes 
dalībniekiem  bija  sagatavojušas  sal-
du  cienastu.  Pēc  pusdienām  notika 
7.a  klases  meiteņu  Lauras  Vībotes, 
Līvas  Vībotes,  Sabīnes  Šahno  un 
Unas Šteinbergas piedāvātās jautrības 
stafetes. Kopā darbojoties, laiks aizri-
tēja pavisam ātri.
Visas  skolotājas  šajā  laikā  laboja 

olimpiādes  darbus. Uzvarētāji  6.  ap-
rīlī  piedalīsies  reģionālajā  olimpiādē 
Valmierā. Visi skolēni saņēma atzinī-
bas rakstu un pildspalvu ar Cesvaines 
vidusskolas uzrakstu par piedalīšanos 
olimpiādē.
Cesvaines  vidusskolu  pārstāvēja 

Madara Vimba un Niks Kokins (skolo-
tāja – Inese Mickeviča). Madara Vim-
ba  latviešu  valodas  olimpiādē  ieguva 
1. vietu. Apsveicam un vēlam veiksmi 
Vidzemes reģiona 3. klases olimpiādē.
Paldies  visām  sākumskolas  sko-

lotājām,  radošo  darbnīcu  vadītājām, 
skolas  saimniecēm,  medmāsai,  di-
rektora  vietniekam  saimnieciskajos 
jautājumos par  ieguldīto darbu olim-
piādes organizēšanā un sagatavošanā!

Ginta Libeka,
novadu apvienības sākumskolas 

jomas koordinatore,
foto no personiskā arhīva

Uzvarētāji (2. rindā 3. no labās puses – Madara Vimba) kopā ar 
olimpiādes organizētāju Gintu Libeku

1. vietas ieguvēja latviešu valodas 
olimpiādē Madara Vimba

ņa, Džeina Viskova, Emīls Jekimovs, 
Daniels Krists Šulcs, Mārcis Edvards 
Matīss un Rolands Stepāns – uzrādīja 
lieliskus rezultātus, kopvērtējumā ie-
gūstot 3. vietu.
Mēs  lepojamies  ar  saviem  jaunie-

šiem, kuri augstu tur Latvijas vārdu!
Inese Āre,

10. klases audzinātāja,
foto no personiskā arhīvaKomandas dalībnieki pie Degumnieku pamatskolas

Aizstāvot komandas godu
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Karjeras 
pasākumi 
Cesvaines 
vidusskolā

14.  februārī  Latvijā  notika  iniciatīva  „Ēnu 
diena”. Arī Cesvaines vidusskolas skolēni aktī-
vi piedalījās šajā pasākumā. Kopumā ēnoja 137 
Cesvaines vidusskolas skolēni no 4. līdz 11. kla-
sei.  4.  klases  skolēni  to  darīja  pirmo  reizi,  un 
4.a klasē ēnoja visi audzēkņi. Pārsvarā 4. klases 
skolēni  ēnoja  vecākus  –  vairākums  Cesvainē, 
bet  bija  arī  skolēni,  kas  ēnot  devās  uz  Rīgu, 
Ādažiem, Madonu.
Ceturtklasnieku  atziņas:  visi  mācību  priekš-

meti  nākotnē  būs  noderīgi.  Lai  varētu  vieglāk 
strādāt,  ir  vairāk  jāmācās.  Celtnieka  darbā  ir 
svarīgi  nebaidīties  no  augstuma,  pārdevējām 
visu  laiku  jābūt  laipnām un  jāprot ātri  rēķināt, 
antikvariāta darbā daudz jāstrādā ar datoru, bib-
liotekāram ļoti labi jāzina alfabēts, farmaceitam 
jāzina ļoti daudzu zāļu nosaukumi un tas, kurā 
plauktā tās atrast.
Vecāko  klašu  skolēni  ēnoja  sev  interesējošu 

profesiju  pārstāvjus,  lai  iepazītu  darba  specifi-
ku, vidi un  lai vispār  saprastu, vai  tas  interesē 
vai arī nekad šo profesiju un darbu neizvēlētos. 
Profesiju  un  speciālistu  izvēle  bija  ļoti  plaša: 
datordizains,  multimediji,  sporta  pasākumu 
organizators,  manikīra  speciālists,  ekskavato-
rists,  tiesas  sekretārs, Vidzemes TV žurnālists, 
automehāniķis, jaunatnes lietu speciālists, „Lat-
vijas  radio  5”  (pieci.lv)  producente,  apmaiņas 
studenti Latvijas Universitātes Biznesa, vadības 
un  ekonomikas  fakultātē,  farmaceita  asistents, 
Valsts  policijas  darbinieks  (Valsts  policijas     
Vidzemes  reģiona pārvaldes Madonas  iecirkņa 
priekšnieks  pulkvežleitnants  G.  Trops),  bērnu 
slimnīcas speciālists (pediatrs) un vēl daudz citu 
profesiju. Pie „ēnas”  tika arī Cesvaines domes 
priekšsēdētājs.
Šis  ir  lielisks  pasākums,  lai  iepazītu  darba 

vidi,  iepazītu profesijas,  lai varētu pieņemt sa-
vus karjeras izvēles un tālākizglītības lēmumus.
Cesvaines vidusskolā tiek īstenots arī projekts 

Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītoja-
miem vispārējās un profesionālās  izglītības  ie-
stādēs”. Šā projekta ietvaros 13. februārī 5. kla-
ses  skolēni  aktivitātē  „Ciemos  pie  ražotāja” 
apmeklēja  uzņēmuma  „Madonas  karameles” 
ražotni.
26.  martā  aktivitātē  „Profesiju  klubiņš”  8.–

12.  klases  skolēni  seminārā  tiksies  ar  kouču 
(izaugsmes treneri), uzzinās, ko dara koučs, būs 
arī  kāds  izaugsmes  vingrinājums  u.  c.  12.  ap-
rīlī „Profesiju klubiņā” 5.–8. un arī 9.–12. kla-
ses  skolēni  uzzinās,  kas  ir  stilists;  būs  iespēja 
piedalīties  meistarklasē.  18.,  19.  aprīlī  notiks 
pasākums  „Zinātkāres,  radošo  tehnoloģiju  un 
karjeras diena Cesvainē”, kurā varēs piedalīties 
visi skolēni. 4. aprīlī 5. un 6. klases skolēni ak-
tivitātē  „Ciemos  pie  ražotāja”  plāno  apmeklēt 
lidostu, uzzināt, kas strādā lidostā, redzēt lidos-
tas ikdienu, kā arī apmeklēt uzņēmuma „Ādažu 
čipsi” ražotni.

Ērika Dogana,
pedagoģe karjeras konsultante 

Cesvaines vidusskolā,
Lindas Vanagas foto

„Burtu spēles” Cesvaines bibliotēkā

Estrādes grupu skate Cesvaines vidusskolā

Kopš  2018.  gada  janvāra  Cesvaines  vidus-
skolas  skolēni  ir  aktīvi  iesaistījušies  pasākumā 
„Burtu  spēles”.  Katrai  klašu  grupai  ir  jāizlasa 
noteikts skaits grāmatu. Šis pasākums Cesvaines 
bibliotēkā notiek jau kopš 2010. gada.
Šajā mācību gadā „Burtu spēlēs” ir iesaistīju-

šies 72 skolēni. 1. un 2. klašu grupā 8 grāmatas ir 
apņēmušies izlasīt visi 2. klases skolēni. 1. kla-
ses  skolēni  uz  bibliotēku  dodas  katru  nedēļu, 
pirmdienās,  kopā  ar  klases  audzinātāju,  2.,  3., 
4. klases skolēni bibliotēku apmeklē individuāli. 
Katru gadu čaklākie lasītāji, kas lasa grāmatas, 
piedalās pasākumos un  aizpilda  anketu,  saņem 
balvas. Vairākus  gadus  aktīvākie  lasītāji  devās 
ekskursijās pa Latviju.
Daļa  2.  klases  skolēnu  jau  ir  izlasījuši  visas 

8  „Burtu  spēļu”  grāmatas.  Divas 
grāmatas  esam  lasījuši  kopā  kla-
sē, pārrunājot  saturu. Katru dienu 
sākam ar lasīšanas rītu, kad lasām 
bērnu  pašu  izvēlētas  grāmatas. 
Maināmies  ar  grāmatām.  Katram 
skolēnam  ir  dots  uzdevums  saga-
tavot stāstījumu pēc noteikta plāna 
par vienu „Burtu spēļu” grāmatu.
Lai skolēns labi lasītu un izprastu 

tekstu, ir nepieciešama uzmanības 
noturība.  Lasītprasme  ir  pamats 
visu mācību priekšmetu  sekmīgai 
apguvei. Ar  Cesvaines  bibliotēku 
ir izveidojusies ļoti laba sadarbība. 
Bibliotēkas bērnu literatūras noda-
ļas vadītāja Līga Čevere organizē 
tematiskus  pasākumus  bibliotēkā, 
arī skolā vada tematiskas stundas, 
pārģērbusies par kādu literāro varoni.
27. februārī 1. un 2. klasei notika radošā pēc-

pusdiena  „Kas  taisa  sniegu”. Bibliotekāre Līga 
lasīja  Marjanas  un  Tarasa  Prohasko  grāmatas 
„Kas  taisa  sniegu”  fragmentu,  attīstot  skolēnu 
klausīšanās  prasmi. Turpinājumā Cesvaines  vi-
dusskolas ķīmijas skolotāja Inese Āre rādīja sko-
lēniem  eksperimentu,  kā  rodas  sniegs.  Nobei-
gumā skolēni no dzijas gatavoja sniegpārsliņas, 
kas  tagad  rotā bibliotēkas  telpas. Skolēni visus 
darbiņus veica ar lielu interesi. Tā tiek veicināta 
patika pret lasīšanu. Svarīgi ir, lai arī mājās sko-

lēni lasītu katru dienu. Mājās varētu ieplānot la-
sīšanas stundas, dāvināt grāmatas, laikrakstu un 
žurnālu abonementus, bibliotēku apmeklēt kopā 
ar  vecākiem,  lasīt  bērniem priekšā  un  pārrunāt 
izlasīto.
Liels  paldies  Cesvaines  bibliotēkas  vadītājai 

Vēsmai Norai, bērnu literatūras nodaļas vadītā-
jai Līgai Čeverei un visām bibliotēkas darbinie-
cēm par sadarbību, neizsīkstošo izdomu, radošu-
mu interesantu pasākumu organizēšanā!

Ginta Libeka,
autores foto

Skolotāja Inese Āre rāda, kā rodas sniegs

Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Līga ar 
bērniem

Jau ceturto gadu Vidzemes reģiona izglītības 
iestāžu vokāli  instrumentālo ansambļu,  instru-
mentālo  kolektīvu  un  popgrupu  skate  notika 
Cesvainē. Šogad skate 24. februārī risinājās kā 
festivālkonkurss ar devīzi „No baroka  līdz ro-
kam”,  ļaujot skolu estrādes grupām izteikt sa-
vas spējas visdažādākajos mūzikas žanros.
Cesvaines vidusskolas estrādes grupu skolo-

tāja Aināra Melbārža aktīvā darbība ir panākusi 
popmūzikas  un  rokmūzikas  popularitātes  at-
dzimšanu skolā un skolēnu labprātīgu un brīv-
prātīgu  iesaistīšanos muzicēšanā,  tādējādi viņi 
var izpaust un attīstīt savus talantus, muzicēša-
nas un uzstāšanās prasmes, iniciatīvu, neatlaidī-
bu, izpratni par mūziku vispār. Tas, ka estrādes 
muzicēšana nav tikai formāls process, apliecina 
aizvien  skanošais  vidusskolas  tornītis  –  un ne 
tikai darbdienās, bet arī ikgadējās tuvāko nova-
du skolu estrādes grupu tikšanās reizēs, kam ir 
dots  visai  latvisks  nosaukums  „Burziņš”.  Tad 
muzicējošie jaunieši var  tikties neformālā gai-
sotnē, parādīt savas spējas un paklausīties citas 
grupas, kā arī padejot savējo pulkā.  Šie pasā-
kumi priecē ar jauniešu vēlmi ne tikai atdarināt 
savus mūzikas elkus, bet arī meklēt savu pieeju 
dziesmai un pat reizēm radīt ko savu.
24. februāra estrādes grupu skate risinājās trīs 

grupās.  Instrumentālos  ansambļus  pārstāvēja 
divas grupas no Alūksnes – mūzikas skolas si-
taminstrumentu ansamblis un bērnu un jauniešu 

centra ansamblis „Djembe Beat”, apliecinot sa-
vas prasmes sitamo instrumentu apguvē, kā arī 
neparastāka instrumenta – džambas – apguvē.
Popgrupu bija kupls pulks, galvenokārt dzie-

došās  meitenes,  izpildot  dzirdētas  un  populā-
ras  melodijas  saskaņotos  tērpos  un  vienotām 
kustībām.  Ģeogrāfiski  tās  pārstāvēja  Alūksni 
(„Puķuzirņi”), Cēsis („Vizbulēni”) un Cesvaini 
(„Queen”).  Ir  patīkami  grupās  vērot  pēctecī-
bu  – mazie  un  vidējie  gan  „Puķuzirņos”,  gan 
„Vizbulēnos”. Tā kā vienādo nosaukumu gru-
pām vadītāji  ir  tie paši,  stils arī  ir  līdzīgs. Var 
apsveikt  jauno  Cesvaines  grupu  „Queen”  ar 
pirmo nozīmīgo uzstāšanos: grupas nosaukums 
ir visai pretenciozs, bet izpildījums – ne tik ka-
ralisks.
Jaunākajā  vokāli  instrumentālo  ansambļu 

grupā piedalījās divi Cesvaines vidusskolas vo-
kāli instrumentālie ansambļi – „RES” un „Still 
Insane”. Abām grupām jau ir muzicēšanas pie-
redze, un, par spīti dalībnieku maiņai,  tās aiz-
vien papildina savas prasmes un meklē savu sti-
lu. Ir patīkami, ka jaunieši ne tikai atdarina sa-
vus elkus, bet arī paši mēģina sacerēt dziesmas. 
Šajā skatē izskanēja Eritas Burkevičas dziesma 
ar zīmīgu tekstu „Vai kāds mani dzird?”.
Spilgtākās uzstāšanās bija vokāli instrumen-

tālo  ansambļu  vecākajā  grupā,  kur  jau  tradi-
cionāli bija pārstāvēts Lejasciems, Gulbene un 
Cesvaine. Te jau bija spilgtas un pārliecinošas 

solistu  izpausmes,  improvizācijas  piesitiens, 
skatuvisks muzicēšanas prieks. Gulbenes nova-
da Lejasciema vidusskolas vokāli instrumentā-
lais ansamblis „Deep Silence”, kā aizvien, izcē-
lās ar atraktīvo bundzinieku, Gulbenes novada 
Valsts  ģimnāzijas  vokāli  instrumentālais  an-
samblis „Pieci” priecēja ar spilgtu ģitāristu, bet 
Cesvaines  vidusskolas  vokāli  instrumentālais 
ansamblis „DIANA squad” pārsteidza klausītā-
jus un žūriju ne tikai ar harmonisko un vareno 
grupas kopskaņu, solisti Diānu Roni, bet arī ar 
virtuozo bundzinieci Eritu Burkeviču, kas saņē-
ma atzinīgus vārdus arī no žūrijas.
Estrādes  grupu  skates  žūrijā  jau  vairākus 

gadus darbojas Tālis Gžibovskis (Rīgas Doma 
kora  skolas  džeza mūzikas  programmas  vadī-
tājs)  un  Egils  Šķetris  (Valsts  izglītības  satura 
centra  vecākais  referents).  Šogad  žūrijā  tika 
aicināts arī Arturs Kloppe – Jāņa Norviļa Ma-
donas Mūzikas skolas pedagogs.
Kā atzīmēja Egils Šķetris, ar katru gadu ir vē-

rojams  estrādes  grupu progress  gan muzikālā, 
gan  skatuviskā  ziņā.  Savukārt  bundzinieks  un 
pedagogs  Tālis  Gžibovskis  labsirdīgā  humora 
formātā  izteica noderīgas piezīmes gan  jauna-
jiem muzicētājiem, gan skates klausītājiem. Arī 
pieredzes  bagātais  muzikants  Arturs  Kloppe 
jutās iepriecināts, klausoties un vērojot muzicē-
jošos jauniešus.
Uz finālkonkursu 28. martā Rīgā tika izvirzī-

ti: Alūksnes bērnu un  jauniešu centra popgru-
pa „Puķuzirņi”  (1.–3. klase; vadītājas – Linda 
Berkule,  Vita  Vērdiņa),  Alūksnes  bērnu  un 
jauniešu  centra  sitamo  instrumentu  ansamblis 
„Djembe Beat” (vadītājs – Mārcis Kalniņš), kā 
arī  Cesvaines  vidusskolas  vokāli  instrumentā-
lais ansamblis „DIANA squad” (vadītājs – Ai-
nārs  Melbārdis).  „DIANA  squad”  ieguva  arī 
visaugstāko skates vērtējumu – 44,41 punktu.
Grupā  „DIANA  squad”  muzicē  Cesvaines 

vidusskolas absolvente Diāna Rone, kā arī vi-
dusskolnieces Eva Ūbele, Baiba Eleonora Ba-
lode, Monika Puzule, Erita Burkeviča un Māra 
Bandeniece. Apsveicam ar panākumiem, vēlam 
veiksmi skatē Rīgā!
Cesvaines  vidusskolas  popgrupa  „Queen” 

(35,25 p.), vokāli instrumentālās grupas „RES” 
(33,41  p.)  un  „Still  Insane”  (33,83  p.)  ieguva 
II pakāpi, kas arī ir ievērojams sasniegums.
Pateicība  Cesvaines  vidusskolas  skaņas  un 

gaismu  komandai  – Alvim  Kozulam,  Mikum 
Maliginam un Dināram Ķirsonam, kuru tehnis-
kās izglītošanās skolotājs arī ir Ainārs Melbār-
dis!

Baiba Putniņa,
Sarmas Kurmes fotoPedagogs Ainārs Melbārdis ar Cesvaines vidusskolas grupām

Domes priekšsēdētājs ar savu ēnu – Cesvai-
nes vidusskolas 8. klases skolnieci Sabīni
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Ražošana neapstājas

Projekta „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines 
novadā” aktivitāšu grafiks 2018. gada aprīlim

Drīzumā tiks 
uzsākta Pils ielas 

pārbūve

Datums Norises laiks Īstenošanas vieta Nosaukums Piezīmes

04.04.2018. 12.00–13.00 Cesvaines parka stadions Nūjošanas nodarbība Nodarbību vada Ilvija Kecko

04.04.2018. 17.00–19.30 Rīgas iela 4, Cesvaine, 
Cesvaines novads

Nodarbības „Ceļvedis, 
audzinot pusaudzi”

Nodarbības vada sociālais darbinieks un 
psihologs

06.04.2018. 16.00–17.00 Cesvaines parka stadions Nūjošanas nodarbība Nodarbību vada Ilvija Kecko
08.04.2018. 11.00–12.00 Graši Nūjošanas nodarbība Nodarbību vada Ilvija Kecko
11.04.2018. 12.00–13.00 Cesvaines parka stadions Nūjošanas nodarbība Nodarbību vada Ilvija Kecko

11.04.2018. 17.00–19.30 Rīgas iela 4, Cesvaine, 
Cesvaines novads

Nodarbības „Ceļvedis, 
audzinot pusaudzi” – 

noslēguma nodarbība

Nodarbības vada sociālais darbinieks un 
psihologs

13.04.2018. 16.00–17.00 Cesvaines parka stadions Nūjošanas nodarbība Nodarbību vada Ilvija Kecko
15.04.2018. 11.00–12.00 Graši Nūjošanas nodarbība Nodarbību vada Ilvija Kecko
18.04.2018. 12.00–13.00 Cesvaines parka stadions Nūjošanas nodarbība Nodarbību vada Ilvija Kecko
20.04.2018. 16.00–17.00 Cesvaines parka stadions Nūjošanas nodarbība Nodarbību vada Ilvija Kecko
22.04.2018. 11.00–12.00 Graši Nūjošanas nodarbība Nodarbību vada Ilvija Kecko
25.04.2018. 12.00–13.00 Cesvaines parka stadions Nūjošanas nodarbība Nodarbību vada Ilvija Kecko
27.04.2018. 16.00–17.00 Cesvaines parka stadions Nūjošanas nodarbība Nodarbību vada Ilvija Kecko
29.04.2018. 11.00–12.00 Graši Nūjošanas nodarbība Nodarbību vada Ilvija Kecko

Mēs pazīstam SIA „Nordtorf” 
kā vienu no Cesvaines novadā 
lielākajiem uzņēmumiem, kas 
pārvalda arī SIA „Cesvaines kūd-
ra”. Uzņēmums ir bāzēts ne tikai 
Cesvainē, bet arī Aknīstē, tas ak-
tīvi darbojas un nesen ir mainījis 
oficiālo nosaukumu. To, kādēļ tā 
un kāda ir šā notikuma ietekme, 
vaicāju uzņēmuma vadītājiem – 
Lolitai Zvaigznei un direkto-
ram Bernhardam Štaingrēferam 
(Bernhard Steingröver).

Cik daudz darbinieku tiek no-
darbināts šajā uzņēmumā?
SIA  „Cesvaines  kūdra”  ir  sens 

uzņēmums,  kurš  dibināts  repriva-
tizācijas  procesā  90.  gadu  beigās. 
2009.  gadā  šo  uzņēmumu  pilnīgi 
pārņēma  (iegādājās)  SIA  „Nord-
torf”.  Pēc  bilances  datiem, 
2016. gadā šajā uzņēmumā tika no-
darbināti 52 darbinieki.

Kā zināms, SIA „Nordtorf” 
ir mainījusi nosaukumu uz 
SIA „HAWITA baltic”. Kādēļ 
ir notikusi nosaukuma maiņa? 
Kā tas ietekmēs darbiniekus un 
klientus?
SIA  „Nordtorf”  ir  dibināta 

1996.  gadā.  2001.  gadā  50  %  šā 
uzņēmuma kapitāldaļu pārņēma uz-
ņēmumu grupa „HAWITA GmbH”. 
„HAWITA GmbH” Vācijā jau ir di-
vas  substrātu  ražotnes,  kurās  ražo 
un  tālāk  realizē  augstvērtīgus  sub-
strātus.  Tur  tiek  ražoti  arī  dažādi 

plastmasas  izstrādājumi  dārzniecī-
bu  vajadzībām.  Visa  šī  produkcija 
tiek realizēta ar jau pazīstamu vārdu 
„HAWITA”. SIA „Nordtorf” Latvi-
jā  ir divas moderni  ierīkotas ražot-
nes,  kurās  galvenokārt  tiek  ražoti 
substrāti ar „HAWITA” vārdu. Uz-
ņēmuma  nosaukuma maiņa  saskan 
ar  zīmola  vārdu  –  „HAWITA  bal-
tic”,  lai arī  realizācijā būtu vienots 
nosaukums. Jau daudzus gadus šajā 
nozarē „HAWITA” ir viens no gal-
venajiem tirgus spēlētājiem Eiropā.

Cik no uzņēmumā nodarbinā-
tajiem ir cesvainieši?
No Cesvaines nodarbinām apmē-

ram  30  iedzīvotājus. Visiem  darbi-
niekiem, strādājot fabrikā vai purvā, 
ir  nepieciešama  atbilstīga  kvalifi-
kācija. Purvā  strādājošajiem ekska-
vatoru  vadītājiem,  traktoristiem, 
mašīnstrādniekiem  ir  nepieciešama 
pieredze un tehniskā sapratne. Fab-
rikā  ir modernas,  datorizētas  iekār-
tas, kur ir nepieciešama spēja spriest 
tehniski un mācīties. Apmācībai pie-
saistām arī speciālistus no Vācijas.

Domājams, liela daļa darbinie-
ku strādā sezonas darbu. Kādas 
ir iespējas jūsu uzņēmumā vasarā 
nodarbināt jauniešus?
SIA  „Cesvaines  kūdra”  vasarā 

nodarbina  apmēram  35  darbinie-
kus,  kuri  veic kūdras pārkraušanas 
darbus. Tas  ir fizisks darbs un nav 
piemērots  katram.  Darbinieki  uz 
tehnikas  tiek nodarbināti visa gada 

garumā. Ziemas mēnešos šiem dar-
biniekiem  mēs  varam  piedāvāt  arī 
darbu fabrikā.

Cik daudz gatavās produkcijas 
tiek saražots? Vai izejvielu krāju-
mi neizsīkst?
2016.  gadā  abās  ražotnēs  – Ak-

nīstē  un  Cesvainē  –  tika  pārstrā-
dāti  820  000  m3  kūdras,  galveno-
kārt  saražojot  augstvērtīgus kūdras 
substrātus,  no  tiem  tieši  Cesvai-
nē – 350 000 m3;  2017.  gadā –  ti-
kai 730 000 m3, no tiem Cesvainē – 
340 000 m3. Samazinājuma iemesls 
bija  slapjā vasara  ar  lielu nokrišņu 
daudzumu.  Abos  kūdras  purvos, 
kas mums  ir Cesvainē,  ir pieejams 
nozīmīgs daudzums kūdras. Tas no-
zīmē,  ka  kūdras  ieguves  lauku  sa-
gatavošanā  ir  jāiegulda  liels  darbs. 
Izejmateriāla daudzums, kas ir pie-
ejams  pēc  zemes  dzīļu  izmantoša-
nas licences, ir vairāk nekā 40 mil-
jonu m3. Kūdras ieguves kapacitāti 
ir plānots palielināt līdz 700 000 m3 
gadā. Kopējais daudzums ir pietie-
kams  turpmākajiem  50  un  vairāk 
gadiem.

Vai un kādu ietekmi kūdras ie-
guve atstāj uz dabu? Vai apkārtē-
jā vide no tā necieš?
Kūdras ieguve tiek veikta, balsto-

ties uz izsniegto zemes dzīļu izman-
tošanas  licenci,  kuru  izsniedz  un 
kontrolē  valsts  institūcijas.  Latvija 
izpilda  arī  Eiropas  Savienības  aiz-
sargājamo  teritoriju  tīkla  „NATU-

RA  2000”  likumdošanas  prasības. 
Šajās  norādēs  ir  skaidri  noteikts, 
kuras  platības  ir  atļautas  izstrādei. 
Institūcijas Latvijā  tad arī konkrēti 
nosaka, kas ar platībām ir jādara pēc 
ieguves. Cesvainē  atrodošies  purvi 
nav tīklā „NATURA 2000”, tātad ir 
iespējama tālāka paplašināšanās.

Uz kurieni ražotā produkcija 
tiek eksportēta? Varbūt lielākā 
daļa ir paredzēta vietējam tir-
gum?
Lielākā daļa –  apmēram 40 % – 

saražotās produkcijas tiek eksportē-
ta uz aizjūras valstīm. Te var minēt 
tādus  reģionus  kā  Āzija,  Vidējie 
Austrumi,  Vidusamerika  un  Dien-
vidamerika. Šajos  reģionos piepra-
sījums  ir  ar  pieaugošu  tendenci. 
50 % no saražotās produkcijas tiek 
realizēti Eiropā, no tiem 5 % – Bal-
tijas  valstīs,  pārējais  daudzums  – 
dažādās citās valstīs.

Kādi ir uzņēmuma nākotnes at-
tīstības mērķi, varbūt ir nolemts 
vēl paplašināt ražošanu?
Pirms  neilga  laika Cesvainē  tika 

uzstādīta  iekārta  melnās  kūdras 
pārstrādei. Arī  turpmākajā  laikā  ir 
plānotas  investīcijas  lielākā  apjo-
mā abās ražotnēs. Bet tas ir atkarīgs 
no tā, kādu drošību mums garantēs 
AS „Latvijas valsts meži” kā platī-
bu  iznomātāja.  Šobrīd  veicam pār-
runas ar uzņēmumu.

Linda Vanaga,
foto no uzņēmuma arhīva

Kūdras ieguve procesāKūdras ieguves lauki

Cesvaines novada dome 2018. gada 
13.  martā  parakstīja  vienošanos  ar 
Centrālo  finanšu  un  līgumu  aģentū-
ru  par  projekta  Nr.  3.3.1.0/17/I/012 
„Uzņēmējdarbības attīstībai nepiecie-
šamās  infrastruktūras  attīstība  Ces-
vaines  pilsētā”  realizēšanu.  Projekts 
tiks  realizēts,  balstoties  uz  darbības    
programmas  „Izaugsme  un  nodar-
binātība”  3.3.1.  specifiskā  atbalsta 
mērķa  „Palielināt  privāto  investīciju 
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 
uzņēmējdarbības  attīstībai  atbilsto-
ši  pašvaldību  attīstības  programmās 
noteiktajai  teritoriju  ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietē-
jo uzņēmēju vajadzībām”  trešās pro-
jektu  iesniegumu  atlases  kārtas  „Ie-
guldījumi  uzņēmējdarbībai  nozīmīgā 
infrastruktūrā  pašvaldībās,  kuras  nav 
nacionālas  vai  reģionālas  nozīmes 
attīstības centru pašvaldības” nosacī-
jumiem. Projekta mērķis  ir palielināt 
privāto  investīciju apjomu Cesvaines 
novadā, veicot ieguldījumus komerc-
darbības attīstībai  atbilstīgi pašvaldī-
bas  attīstības  programmā  noteiktajai 
teritoriju  ekonomiskajai  specializāci-
jai  un  balstoties  uz  mazo  (sīko)  ko-
mersantu  un  zemnieku  saimniecību 
vajadzībām.  SIA  „Ceļu  komforts” 
projekta ietvaros ir veicis būvprojekta 
izstrādi par 17 661,16 euro (ieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli).
Projekta rezultātā tiks izbūvēta Pils 

iela  1,3  km  garumā.  Esošais  ielas 
asfaltbetona  segums,  kurš  ir  būvēts 
apmēram pirms 25–30 gadiem, ir no-
vecojis  un  nodilis. Transporta  slodžu 
ietekmē  segums  ir  saplaisājis,  kļuvis 
bedrains, kā arī  izveidojies pastāvīgu 
plaisu  tīkls.  Projektā  ir  paredzēts  at-
risināt  autostāvvietu  izbūvi,  izveidot 
izgaismotu un apzīmētu gājēju pāreju 
pie autoostas, kā arī visas ielas garumā 
izbūvēt  gājēju  ietvi  un  uzstādīt  LED 
tipa gaismekļus. Tiks sakārtota lietus-
ūdens novadīšanas sistēma, uzstādītas 
ceļazīmes  un  veikti  labiekārtošanas 
darbi.  Projekta  ietvaros  tiks  veikta 
ceļa  pārbūves  autoruzraudzība  un 
būvuzraudzība, piesaistīts projekta va-
dītājs un grāmatvedis, veikta projekta 
vadības  nodrošināšana.  Projekta  īste-
nošanas laikā tiks veikti projekta pub-
licitātes pasākumi par projekta gaitu.
Pils  ielai pieguļoši  ir vairāki uzņē-

mumi, to vidū piena pārstrādes un sie-
ra ražošanas uzņēmums AS „Cesvai-
nes piens”, kas nodrošina darbavietas 
114  darbiniekiem.  AS  „Cesvaines 
piens”  ir  plānojis  investēt  rūpniecis-
kās  kanalizācijas  tīkla,  kas  atrodas 
zem Pils ielas klātnes, pārbūvē, kā arī 
apliecinājis, ka projekta ietvaros veiks 
nefinanšu investīcijas pašu nemateriā-
lajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 
savā uzņēmumā 783 481 euro apmē-
rā, kā arī izveidos piecas jaunas darba 
vietas.
Projekta kopējie izdevumi ir plāno-

ti 1 213 294,86 euro, no  tiem ERAF 
finansējums  618  249,20  euro,  valsts 
budžeta dotācija 32 730,83 euro, pā-
rējais  ir  pašvaldības  līdzfinansējums 
un neattiecināmās izmaksas. Projektu 
tiek  plānots  realizēt  līdz  2019.  gada 
beigām.
Drīzumā tiks veikta publiskā iepir-

kuma  procedūra,  kuras  rezultātā  tiks 
noskaidrots  darbu  veicējs,  saskaņots 
darbu  grafiks  ar  būvnieku,  kurš  vis-
pirms  veiks  rūpnieciskās  kanalizāci-
jas tīkla pārbūvi, un pēc tam tiks rea-
lizēti visi plānotie darbi.

Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes

projektu vadītāja
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Latvijas čempionāts novusā noslēdzies

Mīlestībai nav vecuma!

Jaunieši Eiropā: kas tālāk?

„Cesvaines 
grāmata” – grāmata 

mums un par 
mums

Katram ceļš uz „Cesvaines grāmatu” veido-
jas citādi, un katrs atstāj atšķirīgu nospiedumu 
gan  Cesvaines  dzīvē,  gan  grāmatas  lappusēs. 
Vislielākais prieks ir par atsaucību un aktivitāti, 
kas,  skarot  kādu vienu  cilvēku,  kā vilnis  pār-
iet uz nākamo. Paldies, ka rosināt un mudināt 
viens otru! Grāmata nav pašmērķis, bet iespēja 
mums iepazīt priekšteču un pašreizējo cesvai-
niešu  dzīvi  un,  atskatoties  pagātnē,  izvēlēties 
turpmāko ceļu, lai Cesvaine pastāvētu jo ilgi.
Paldies Aijai Mauriņai, kas atlasa fotogrāfi-

jas un  raksta  savu  stāstu,  īpaši  godinot  savas 
mammas  piemiņu!  Par  bagātīgajiem  Bieziņu 
dzimtas  stāstiem  paldies Birutai Banderei  un 
Andrim Bieziņam!
Paldies Agnesei Fūrmanei par aktīvo iesais-

tīšanos un īpaša pārsteiguma gatavošanu!
Paldies  Ārijai  Lielķikutei  un Valdai  Bušai, 

kuras apņēmušās pašķetināt savas atmiņas par 
darbu bibliotēkā! Paldies Maijai Skopānei par 
iesniegtajām  atmiņām  un  fotogrāfijām,  kas 
vēsta par Cesvaines bērnudārza darbu!
Paldies Aldim Krūmiņam par  piedāvājumu 

rakstīt par Zemessardzes veidošanos Cesvainē 
un plašajiem dzimtaskoka pētījumiem! Paldies 
Valdim Kaprālim par dalīšanos atmiņās, kurās 
atdzīvojas 80. un 90. gadi Cesvainē!
Paldies  cilvēkiem,  kuri  ne  tikai  raksta  par 

savu ģimeni, dzimtu vai savām darba gaitām, 
bet  arī  atrod  laiku  plašākiem  pētījumiem  un 
citu cesvainiešu dzīvesstāstu uzklausīšanai un 
pierakstīšanai, – Mārai Evardsonei, Bruno Po-
diņam, Dacei Zvirgzdiņai, Ilgai Holstei, Ārijai 
Liepiņai!
Paldies  par  darbošanos,  apņemšanos  dar-

boties  un  palīdzību  grāmatas  tapšanā  Biru-
tai  Ozoliņai,  Irēnai  Lecītei,  Evai  Ragozinai, 
Sandrai Kvēpai, Gunāram Nāgelam, Ingai Vil-
cānei, Gunāram Reinikam, Annai Tretjakovai, 
Līgai  Ķeirānei,  Mētrai  Ozolai,  Inārai  Muiž-
niecei, Ivo Holstam, Velgai Sokirkai, Nannijai 
Stočkai!
Atgādinu, ka materiālus grāmatai pieņemam 

līdz  maija  beigām.  Publicēšanai  paredzētās 
fotogrāfijas  un  dokumentus  lūdzam  iesniegt 
elektroniski  vai  oriģinālus  (tos  pēc  ieskenē-
šanas  saņemsiet  atpakaļ  vai,  ja  tā  vēlēsieties, 
nodosim  muzejam).  Paldies Andrejam  Edvī-
nam Feldmanim, kura rūpīgajās rokās, skenē-
jot fotogrāfijas grāmatai, tās atgūst sākotnējās 
krāsas!
Palīdzēt tapt mūsu nākamajai grāmatai var, arī 

ziedojot līdzekļus: ar pārskaitījumu – AS „SEB 
banka”, konts LV20 UNLA 0030 9007 0000 6, 
norāde  „Ziedojums  „Cesvaines  grāmatai””; 
ziedojumus var pārskaitīt arī no Latvijas Pas-
ta  bankas  uz  jau minēto  „SEB  bankas”  kon-
tu;  skaidrā naudā,  saņemot pretī  kvīti  (zvanīt 
29432776).  Paldies  par  ziedojumu  Gaidai 
Bruzgulei, Gundegai Otvarei, Ausmai Helēnai 
Bulderei, Birutai Banderei! Esam veikuši cenu 
sākotnējo aptauju, un pašlaik grāmatas make-
tēšanas  un  iespiešanas  izmaksas  vien  ir  lēša-
mas robežās starp 8500 un 11 900 eiro, ieskai-
tot  visus  paredzētos  nodokļus. Nepieciešamo 
summu precizēsim jūnijā, bet jau tagad lūdzam 
gan  uzņēmumus,  gan  individuālos  ziedotājus 
pārdomāt ziedošanas iespēju. Uzņēmumiem ir 
iespējams  finansiāli  atbalstīt  (sponsorēt)  grā-
matu,  pretī  saņemot  reklāmu  grāmatā  un  no-
teiktu skaitu grāmatas eksemplāru.
Par  visām  idejām  un  ieteikumiem,  kā  arī 

jau  gataviem  materiāliem,  lūdzu,  zvaniet 
(29432776) vai rakstiet (ckvb@inbox.lv, sani-
ta.dabolina@inbox.lv)!  Ja  jums  nav  neviena, 
kas  atmiņu  stāstījumu  pārraksta  datorrakstā, 
droši sūtiet pa pastu Sanitai Dāboliņai Krasta 
ielā 3–7 Cesvainē, LV-4871. Ļoti gaidām!

Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

No 6. janvāra līdz 3. martam notika Latvi-
jas čempionāts komandu sacensībās novusā. 
Komandas sadalītas trīs līgās: otrajā, pirmajā 
un virslīgā. Cesvaines novusa komanda spēlē 
ar 16 labākajām Latvijas komandām virslīgā.
Pirmā  kārta  notika  Daugavpilī,  kur  ces-

vainieši  izcīnīja  trīs  uzvaras.  Tika  uzvarēta 
Daugavpils,  Smiltenes  novada  un Vaidavas 
novada komanda. Otrajā kārtā Rīgā mūsējie 

tikās ar Rīgas, Ventspils un Bauskas koman-
du. Tika uzvarētas divas un zaudēts Ventspils 
komandai.  Trešā  kārta  notika  Mālpilī,  kur 
bija  jāspēlē  ar  „Rīgas  satiksmes”  koman-
du,  Kuldīgas  un  Valmieras  otro  komandu. 
Sacensības  bija  neveiksmīgas  –  zaudējums 
visām trim komandām. Ceturtā kārta notika 
Saldū, tikāmies ar Liepājas, Saldus un Vents-
pils  otro  komandu. Tikām pie  divām uzva-

rām,  zaudējot  liepājniekiem.  Pēdējā  (piektā) 
kārta  notika Cesvainē.  Ieradās  komandas  no 
Talsiem, Babītes un Valmieras. Mājas sienas 
nepalīdzēja, un tika piedzīvoti trīs zaudējumi.
Komandā visu sacensību laikā spēlēja sep-

tiņi spēlētāji: Uldis Kampāns, Guntis Driķis, 
Armands Matrozis, Raimonds Jēgers, Jevgē-
nijs  Sjurtukovs  un  Jānis  Matulis.  Labākais 
komandā  bija Uldis Kampāns,  kurš  uzrādīja 
otro labāko rezultātu starp visiem līgas spēlē-
tājiem. Pārējie palīdzēja, kā mācēja.
Komanda  ieguva  20  punktus,  kas  deva 

9.  vietu.  Čempionāta  uzvarētāji  ir Ventspils, 
otrie  –  „Rīgas  satiksmes”  komanda,  trešie  – 
Kuldīga. Pēdējās trīs komandas pamet virslī-
gu, tās ir – Bauskas, Saldus un otrā Valmieras 
komanda. Šo komandu vietā nāk pirmās  trīs 
komandas no pirmās līgas, tās ir Rīgas, Ķeka-
vas un Cēsu komandas.
Paldies par atbalstu Cesvaines kultūras na-

mam!

Jānis Matulis,
Cesvaines novusa komandas spēlētājs,

Kristīnes Aumeles foto

Lai svinētu svētkus, gadu skaitam nav no-
zīmes,  tādēļ  arī Cesvaines  sociālās  aprūpes 
nodaļā  ar  radošām  nodarbībām  tika  svinēti 
mīlestības svētki jeb Valentīna diena. Sociā-

Novusa čempionāta posms Cesvainē

lās aprūpes nodaļas atpūtas  istabā  tikāmies, 
lai katrs pats vai ar mazu piepalīdzēšanu ap-
gleznotu krūzīti, kuru varēja paturēt dāvanā 
sev  vai  arī  apgleznot  un  uzdāvināt  kādam, 
kas sirdij tuvs un mīļš.
Visi kā viens šo uzdevumu uztvēra ļoti no-

pietni. Bez iedvesmas un idejas sākt gleznot 
nebija nemaz tik vienkārši. Rezultātā uz krū-
zītēm tapa visdažādākie zīmējumi un tika sa-

15. un 16. februārī Madonā – Latvijas jau-
niešu 2018. gada galvaspilsētā – notika Lat-
vijas  Jaunatnes  padomes  rīkotā  strukturētā 
dialoga VI cikla nacionālā konference „Jau-
nieši  Eiropā:  kas  tālāk?”. Uz  šo  pasākumu 
no visas Latvijas bija ieradušies vairāk nekā 
70 dalībnieki, to skaitā arī Cesvaines novada 
jaunietes Beatrise Vīgupe, Krista Ruicēna un 
bērnu un jauniešu centra (BJC) vadītāja Inga 
Bekasova.  „Konference  ir  iespēja  izteikt 
savu viedokli un izlemt, kādu Eiropu gribam. 
Eiropa  sākas  ar  katru  no mums, mēs  esam 
Eiropas pilsoņi, un mums pašiem ir  jālemj, 

kā gribam dzīvot  savā pašvaldībā, valstī un 
Eiropā,” tā par konferences pamatnostādnēm 
izteicās strukturētā dialoga Latvijas nacionā-
lās darba grupas vadītājs Emīls Anškens.
Pirmā  konferences  diena  aizritēja  darba 

grupās,  kuru  galvenais  uzdevums  –  iepazī-
ties ar Eiropas Savienības (ES) izvirzītajiem 
jautājumiem dažādās  ar  jauniešiem saistītās 
tēmās un sniegt rekomendācijas šo problēm-
jautājumu risināšanā. Konferences dalībnie-
kiem bija iespēja izvēlēties kādu no trīs dar-
ba grupām: „Esi gatavs nākotnei: izglītība un 
attīstība”;  „Līdzīgas  iespējas  visiem:  izaici-

nājumi un nepiecieša-
mais atbalsts”; „Kādu 
veidosim  nākotnes 
Eiropu?”. Mums, ces-
vainietēm,  saistošākā 
šķita  darba  grupa  par 
nākotni  Eiropā.  Lai 
izprastu  Latvijas  jau-
niešu  lomu,  iespējas 
un  atbildību  plašākā 
kontekstā, ārpus valsts 
robežām,  centāmies 
un  strādājām  ar  sma-
giem, sarežģītiem jau-
tājumiem,  piemēram, 
ko  būtu  nepieciešams 
mainīt,  lai  jaunieši 

pilnīgi  izprastu un atbalstītu ES un  tās  insti-
tūcijas,  un  kā  ES  varētu  atbalstīt  jauniešus 
migrantus, kas ierodas ES. Spraigas diskusijas 
mijās  ar  pārdomu  pilniem  klusuma  brīžiem, 
pavisam  utopisku  ideju  plāniem  un  veselīgu 
smieklu  devu.  Dienas  noslēgumā  jauniešu 
darbs  vainagojās  ar  darba  grupas  rekomen-
dāciju sagatavošanu prezentācijai. „Jo vairāk 
esam, jo vairāk spējam. Tikai kopā mums viss 
izdosies!”  pasākuma  atklāšanas  uzrunā  tei-
ca Gatis Teilis, Kalsnavas jauniešu iniciatīvu 
centra „UP’s” vadītājs. Pieredze darbā grupās, 
jaunas zināšanas un prasmes, apziņa, ka kat-
ra  jaunieša  skatījums  ir  sadzirdēts  un  kopīgi 
esam radījuši ko svarīgu un paliekošu, – kon-
ferences  ieguvumi,  ko  tās  dalībnieki  varēja 
paņemt sev līdzi.
Konferences  otrā  diena  pilnīgi  tika  veltīta 

iepriekšējā dienā sagatavoto 23 rekomendāci-
ju apspriešanai. Konferences dalībnieki aktīvi 
iesaistījās diskusijās, tādējādi no jauna pierā-
dot, ka jauniešiem rūp, kas notiek Latvijā un 
Eiropā. Visas konferencē izveidotās rekomen-
dācijas  kopā  ar  vietējo  konsultāciju  rezultā-
tiem tiks  iekļautas nacionālajā ziņojumā, kas 
kopā ar citu valstu ziņojumiem kalpos par pa-
matu Eiropas rekomendāciju izstrādei.

Inga Bekasova,
Cesvaines BJC vadītāja,

foto no Latvijas Jaunatnes padomes arhīva

sniegts galvenais nodarbības mērķis – pabūt 
visiem kopā, aprunāties, satuvināties vienam 
ar  otru,  ciešāk  sadraudzēties,  iepazīties  un, 
kopā no sirds darbojoties,  izveidot dāvaniņu 
sev vai kādam citam.

Ilvija Kecko,
foto no personiskā arhīva

Konferences dalībnieki Madonā
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nes veiksmi, laimi un drīzu izveseļoša-
nos. Tālākais zilonis ir atceļojis no Te-
nerifes (garā virtene ar pieciem sasais-
tītiem ziloņiem), vēl kolekcijā ir ziloņi 
arī  no Polijas, Lielbritānijas, Lietuvas, 
Amerikas, Ēģiptes un Vācijas.
Šobrīd Ligitas kolekcijā ir aptuveni 

500 ziloņu figūriņu, bet Kraukļu bib-
liotēkā ir apskatāmi aptuveni 65 eks-
ponāti.

Apsveikumi
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Miruši

„Bague Duo” – Aivars Hermanis un Ēriks Upenieks – 
koncertēs Cesvainē

Filma „Turpinājums” 
Cesvaines kultūras namā 29. martā

No 2018. gada 23. februāra līdz 30. aprīlim 
Kraukļu bibliotēkā apskatāma Tirzas sākumskolas 

pedagoģes Ligitas Trekšes ziloņu kolekcijas 
izstāde – 65 eksponāti

Kamēr Tev dvēsele
Silta un rokas,
Tikmēr ap Tevi
Pasaule zied,
Mīlestība ver
Durvis un logus,
Veiksme rokrokā
Ar ikdienu iet.
Kamēr Tu nezaudē
Apvāršņu elpu,
Kamēr sirdī
Cīruļi dzied,
Gluži kā pasakā
Liktenis dāvās
Iespēju laimes putnu
Tvert ciet.
 Kornēlija Apškrūma

Sirsnīgi sveicam visus martā 
dzimušos!

Cesvaines novada dome

Pateicība

Informācija

Sirsnīga  pateicība  tiem,  kas 
mani atcerējās, saņemot pašvaldī-
bas apbalvojumu un svinot manu 
90 gadu jubileju!
Paldies  godātajam,  apburoša-

jam Cesvaines vidusskolas direk-
toram  un  dārgajām,  neaizmirsta-
majām  skolotājām  –  manām  bi-
jušajām kolēģēm, kā arī mīļajiem 
bijušajiem  audzēkņiem  par  viņu 
sirsnīgajiem  un  aizkustinošajiem 
sveicieniem un  laba vēlējumiem! 
Paldies mūziku mīlošajiem ar ska-
nīgajām balsīm par īstu koncertu!
Visus  jūs  mīlu  un  domās  ap-

skauju, vēlot veiksmi un panāku-
mus nākamajās dienās!
Pateicībā – jūsu Jūsma Linde

Dzīves pulkstenis steigai par 
  spīti
Zvana Tev šodien atmiņu 
  brīdi.
Gads Tavā gaitā nav bijis par
  lieku –
Nesis gan rūpes, gan 
  dzīvesprieku.
Tīrumam līdzīgs Tavs darbīgais 
  mūžs –
Ražens gan svelmē, gan vēji kad 
   pūš.
Atskaties, priecājies, rītdienu 
   sveic,
Ieklausies – visi paldies Tev teic!

Bijušie un esošie Cesvaines 
42. skautu vienības dalībnieki un 

vadītāji sveic savu vadītāju
Georgiju Fjodorovu
90 gadu jubilejā!

Paldies par Jūsu darbīgumu, 
spēku, neatlaidību un ieguldīju-
mu skautu kustības atjaunošanā 

Cesvainē!

Ligitas Trekšes dzimtā puse ir Dru-
viena. Strādājusi Druvienas skolā, Po-
ruka  muzejā,  kultūras  namā.  Pašlaik 
strādā Tirzas pirmskolā par pedagoģi. 
Skolotājas galvenā interese ir mūzika, 
tāpēc aizrāvusies arī ar zvaniņu kolek-
cionēšanu –  tos  izmanto mūzikas no-
darbībās ar bērniem.
Ziloņus  Ligita  sāka  kolekcionēt 

pirms  10  gadiem,  kad  bija  slima  un 
draudzene atnesa ziloņa figūriņu, lai tā 

Ģitārista,  komponista,  aranžētāja 
Aivara Hermaņa 40 gadus  ilgā piere-
dze un radošie sasniegumi ir ķīla katra 
jaunradīta darba vērtībai.
Šoreiz  pieredzējušais  mūziķis  spē-

kus  ir  apvienojis  ar  muzikālajās  ap-
rindās  jau  ievērību  guvušo  Ēriku 
Upenieku  –  ģitāristu,  komponistu  un 
aranžētāju, izveidojot akustisko ģitāru 
duetu.  Aivars  un  Ēriks  kopā  muzicē 
kopš 2014. gada, viņu muzikālās satik-
šanās  vidutājs  bija  Hermaņa  ilggadē-
jais  radošais  partneris  un  domubiedrs 
dziedātājs Igo.
2017.  gada  nogalē  ģitāristu  duets 

pieņēma nosaukumu „Bague Duo” un 
izdeva debijas albumu ar A. Hermaņa 
un  Ē.  Upenieka  oriģinālmūziku  –  10 
instrumentāliem skaņdarbiem pašradī-
tos aranžējumos.
Dueta  nosaukumu mūziķi  ir  atvasi-

nājuši no katalāņu mūzikas instrumen-
tu darbnīcas „H. Bague” vārda, jo gan 
Aivars, gan Ēriks spēlē darbnīcā izga-
tavotas akustiskās ģitāras. „Bague” ka-
talāņu  valodā  nozīmē  ‘gredzens’.  „H. 

Bague”  instrumentu  tapšanai 
un  izplatībai  ir  izteikti  ģime-
niska  būtība.  Radniecīgi  savā 
muzikālajā  domāšanā  ir  arī 
abi ģitāristi, kuru spēles stils ir 
balstīts flamenko un Latīņame-
rikas džeza tradīcijās. Ir likum-
sakarīgi,  ka  jaunradītās  kom-
pozīcijas šķiet spāniskas saules 
un  baudpilnas  dzīves  uztveres 
uzlādētas.  Šīs  mūzikas  skanē-
jums ir vienlaikus lakonisks un 
fantāziju rosinošs.
Koncertā Cesvaines kultūras 

namā  „Bague  Duo”  izpildīs 
jauno  koncertprogrammu  – 
skaņdarbus no sava debijas al-
buma, kas  šogad  tika  izvirzīts 
mūzikas  ierakstu  gada  balvai 
„Zelta  mikrofons  2018”  no-
minācijā  „Instrumentālās  vai 
starpžanru  mūzikas  albums”, 
kā  arī  pasaulē  populāru  auto-
ru (Chick Corea, Astor Piazolla, Rai-
monds Pauls u. c.) melodiju apdares.
Smeldzes  piepildītās  un  sirsnīgās 

melodijas  sniegs  baudījumu  koncerta 
apmeklētājiem un dāvās harmoniju un 
enerģiju jaunam darba cēlienam.

Pieci  bērni  no  dažādiem  Latvijas 
novadiem sāk mācīties 1. klasē. Kār-

lim ir stipras ģimenes saknes Latvijas 
laukos, Gļeba vecvecāki Latvijā ir ie-
braukuši  tikai padomju gados, Zanes 
ģimene ir pirmās paaudzes pilsētnie-
ki,  Anastasijas  ģimene  no  pilsētas 
pārcēlusies  uz  laukiem,  bet  Anetes 
mamma  dzīvo  Lielbritānijā.  Viena 
gada vērojums par to, kas notiek bēr-
na prātā.

Veidotāji: režisors – Ivars Seleckis; 
varoņu izpēte – Dace Dzenovska; gal-
venais operators – Valdis Celmiņš; 
komponists – Kārlis Auzāns; skaņu 
režisors – Ernests Ansons; montāžas 
režisore – Andra Doršs; scenārija un 
montāžas konsultante – Krista Burā-
ne; asociētā producente – Inese Bo-
ka-Grūbe; producenti – Antra Gaile 
un Gints Grūbe.

Filmas garums: 95 minūtes
IEEJA – BEZ MAKSAS!

23. martā plkst. 10.00
Cesvaines novada domes zālē

seminārs par valsts un ES atbal-
stu lauksaimniecībai un meža 

īpašniekiem 2018. gadā
***

23. martā plkst. 18.00
Cesvaines kultūras namā

filma „Paradīze ‘89”
Ieeja: 2 EUR

***
25. martā plkst. 9.00

Cesvaines evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā

Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienai veltīts atceres 

pasākums
Dievkalpojums un ziedu nolikšana 
pie represēto akmens baznīcas 

dārzā
***

29. martā plkst. 12.30
Cesvaines kultūras namā
filma „Turpinājums”
Ieeja – bez maksas

***
1. aprīlī plkst. 10.00

Cesvaines kultūras namā
muzikāla Lieldienu izrāde bēr-
niem ar līdzdarbošanos „Otiņas 

un Krāsiņas lielā diena”
Ieeja – bez maksas

***
1. aprīlī plkst. 15.00

Cesvaines kultūras namā
Komēdija pēc Aleksandra Ga-
ļina lugas motīviem „Sauc, es 

nākšu”
Ieeja: 3 EUR

*** 
1. aprīlī plkst. 18.00

Cesvaines vidusskolas aulā
koncerts ceļā uz XXVI dziesmu 
un XVI deju svētkiem „Mēs de-

josim no sirds”
Ieeja – bez maksas

*** 
23. aprīlī plkst. 10.00
Cesvainē, Rīgas ielā 4,

bērnu ārstu vizīte – neirologs un 
acu ārsts

Bērniem līdz 18 gadiem – bez 
maksas. Pieteikšanās, zvanot uz 
Cesvaines sociālo dienestu, 

tālrunis – 29365023
***

27. aprīlī plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā

„Bague Duo” (Ēriks Upenieks un 
Aivars Hermanis) koncerts

Biļetes – „Biļešu paradīzes” kasēs, 
internetā www.bilesuparadize.lv 

un Cesvaines kultūras namā (darba 
dienās no 10.00 līdz 17.00)

Biļetes cena: 6 EUR. Koncerta 
dienā – dārgāk

Ķinderu kapu pārzines 
informācija:

Zenta Ārija Miglone
1927–2018

Agris Graudiņš 
1967–2018
Egons Suts 
1953–2018

Jēkabs Zaļkalns
 1951–2018

Pēteris Zaļkalns
 1948–2018

Edgars Skrastiņš
 1938–2018

Dzimuši
Dzimtsarakstu nodaļas 

informācija par februārī 
dzimušo reģistrāciju

Krista Kristīne un Lilia

Atsaucoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) un Datu valsts inspekcijas 

norādījumiem, pašvaldību informatīvajos laikrakstos, 
pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu, 

nav atļauts publicēt informāciju par jaundzimušo, jaunlaulāto, 
jubilāru datiem. Tas nozīmē, ka turpmāk laikrakstā „Cesvaines 

Ziņas” netiks publicēta informācija par dzimušajiem, 
laulātajiem, jubilāriem tādā formā, lai tie būtu identificējami. 
Šādu informāciju bez pašu personu piekrišanas nedrīkst 

publicēt ne pašvaldību informatīvajos izdevumos, ne arī nodot 
citiem vietējiem laikrakstiem.


