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2017. gada jūlijs Nr. 7 (287)Cesvaines novada domes izdevums

Cesvaines novada svētki Kā ierasts, jūlija pēdējā nedēļas nogale Ces-
vainē tiek pavadīta svētku gaisotnē. Cesvaines 
novada svētku laikā tiek piedāvātas aktivitātes un 
pasākumi visiem vecumiem un visām gaumēm. 
Nāc un piedalies!

Svētku nedēļa iesāksies ar ikgadējo mākslas 
plenēru „Cesvaine 2017”. Visas nedēļas garumā 
mākslinieki iemūžinās Cesvaini mākslas darbos, 
bet plenēra noslēgums, kad ikviens varēs prie-
cāties par radošā procesa iznākumu, – izstāde 
„Mākslinieku iela” – norisināsies 29. jūlijā.

Tomēr plenērs nav vienīgais notikums mākslas 
mīļotājiem. Svētku nedēļas nogali 28. jūlijā aiz-
sāks Maijas Vilcānes rokdarbu izstādes atklāšana 
Cesvaines novada domes zālē, bet neilgi pēc tam 
pulcēsimies pie Tējas namiņa, lai baudītu Imanta 
Kalniņa dziesmas Vitas Krūmiņas un viņas au-
dzēkņu izpildījumā koncertā „Nāc uz manām tre-
pēm…”. Piektdienas vakaru uz muzikālas nots no-
slēgsim Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā, 
baudot romantisku nakts koncertu, kurā muzicēs 
Jānis Pelše.

Svētku kulminācija būs sestdien, 29. jūlijā, kad 
jau plkst. 8.00 no rīta ikvienu cesvainieti un pilsē-
tas viesus modinās Cesvaines pūtēju orķestris ar 
programmu „Labrīt, Cesvaine!”, muzicējot pilsē-
tas ielās un pagalmos. Drīz pēc tam sekos plenē-
ra noslēgums un strītbola sacensības „Cesvaines 
novada svētku kauss 2017” internātpamatskolas 
stadionā. Līdz plkst. 17.00 Parka ielā norisināsies 
mazo auto pasākums „PanCars regularitātes brau-
ciens”. Mazākos svētku apmeklētājus jau rīta pusē 
pils pagalmā priecēs izrāde „Vau un au jeb Ursas 
jautrie piedzīvojumi” ar Latvijas Kinoloģiskās 
federācijas glābējsuņu piedalīšanos. Pēc izrādes 
klausīsimies Cesvaines vidusskolas estrādes mū-
zikas grupu koncertu turpat, pils pagalmā. Visas 
dienas garumā – amatnieku tirdziņš, atrakcijas 
bērniem, vizināšanās ar laivām.

Pansionāta pagalmā Cesvainē viesosies Bal-
tinavas tautas teātris ar komēdijizrādi „Ontons i 
plāšnīki”. Asāku izjūtu piekritējus aicinām pieda-
līties motociklu parādes braucienā pa Pils ielu.

Muzikāli izklaidējošo programmu svētku 
laikā papildinās daudzi Latvijā zināmi māk-
slinieki. Plkst. 16.00 pils pagalmā – dziesmu 
spēle „Īsa pamācība mīlēšanā”, kurā redzēsim 
un dzirdēsim Aiju Dzērvi, Sarmīti Rubuli, Evi-
ju Skulti, Aīdu Ozoliņu, Zani Jančevsku, Iva-
ru Kļavinski, Kristianu Karēļinu, Juri Kalniņu, 
Voldemāru Šoriņu, Andri Daņiļenko, Valdi Zil-
veri un deju kolektīvu „Kalnagravas”. Pieva-
karē uzstāsies Aija Andrejeva, Dināra Rudāne, 
Antra Stafecka, Alex, Atis Ieviņš, Harijs Zariņš 
un grupa „Colt”. Dzirdēsim koncertu „Akordeo-
na metamorfozes” triju akordeonistu – Morisa 
Balaskā (Kanāda), Radovana Popova (Serbija), 
Evitas Dūras (Latvija) – izpildījumā. Tuvojoties 
pusnaktij, priecēs uguns žonglieru šovs, salūts, bet 
līdz rīta gaismai svētku dalībniekus vadīs un ballē 
spēlēs grupas „Mustangs” un „Sniegavīri”.

Kopējā ieejas maksa uz pasākumiem, sākot ar 
plkst. 16.00, – 3 EUR; pirmsskolas vecuma bēr-
niem ieeja brīva.

Svētdien, 30. jūlijā, svētkus Kraukļu skolā no-
slēgs Cesvaines tautas teātris ar izrādi „Kaudzēm 
naudas”; ieeja brīva.

Ieviesīsim jaunas tradīcijas! Pašvaldība aicina 
ikvienu Cesvaines iedzīvotāju novada svētku laikā 
pie mājām izkārt valsts vai (tie, kam ir) novada 
karogu.

Nāc, svinēsim Cesvaines novada svētkus kopā!
Linda Vanaga
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2017. gada 20. jūnija domes sēdē
* Deputātu Vilni Špatu ievēlēja par Cesvaines novada domes priekšsēdētāju.

2017. gada 20. jūnija domes 
ārkārtas sēdē

* Deputāti Vēsmu Noru ievēlēja par Cesvaines novada domes priekšsēdētāja 
1. vietnieci.

* Deputātu Juri Rozenbergu ievēlēja par Cesvaines novada domes priekšsē-
dētāja 2. vietnieku.

* Domes finanšu komitejā ievēlēja Vilni Špatu, Vēsmu Noru, Juri Rozenber-
gu, Kārli Edvardu Bandenieku, Didzi Bauni, Dzintaru Bušu.

* Domes sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komitejā ievēlēja Didzi 
Bauni, Imantu Spridzānu, Juri Rozenbergu, Dzintaru Bušu.

* Domes attīstības komitejā ievēlēja Ilgu Rumpi, Līgu Ozolu, Vēsmu Noru, 
Kārli Edvardu Bandenieku.

* Dzīvojamo māju privatizācijas komisijā ievēlēja Jāni Vanagu, Edvīnu Ka-
lēju, Irēnu Leimani, Sarmīti Melli, Ivetu Saulīti.

* Administratīvajā komisijā ievēlēja Ilzi Auziņu, Viktoru Leimani, Dzintaru 
Bušu, Līgu Ozolu.

* Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales ko-
misijā ievēlēja Skaidrīti Aveniņu, Kārli Edvardu Bandenieku, Uģi Fjodorovu, 
Rudīti Adamkoviču.

* Iepirkumu komisijā ievēlēja Uģi Fjodorovu, Ivetu Raimo, Līgu Ozolu, Vel-
tu Trofimovu, Daigu Matrozi.

* Komisijā darījumiem ar lauksaimniecības zemi ievēlēja Matīsu Vasku, Irē-
nu Leimani, Rūtu Putniņu, Jāni Vanagu, Raivi Truhanovu.

* Ievēlēja Matīsu Vasku par komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi 
priekšsēdētāju.

2017. gada 7. jūlija domes sēdē
* Par dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Jāni 

Vanagu, par komisijas priekšsēdētāja vietnieci – Sarmīti Melli.
* Ievēlēja Irēnu Leimani par komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi 

priekšsēdētāja vietnieci.
* Noteica, ka Cesvaines novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus var 

pieteikt līdz 2017. gada 7. augustam.
* Piekrita, ka Cesvaines Mūzikas un mākslas skola izveido (pārņemot no 

vidusskolas) apkopēja amata vienību (1 slodze), nosakot minimālo mēnešalgu, 
ar 2017. gada 1. augustu.

* Apstiprināja Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas amata vienību un mē-
nešalgu sarakstu ar 2017. gada 1. augustu.

* Izslēdza no domes amata vienību saraksta apkopēja, tīrītāja amata vienību 
ar 2017. gada 15. jūliju un samazināja domes kurinātāja un sētnieka amata vie-
nības slodzi no 1,25 uz 0,5 ar 2017. gada 31. jūliju, grozot amata pienākumus.

* Grozīja saimniecības pārziņa amata pienākumus ar 2017. gada 1. augustu, 
nosakot, ka amata izpildītājam ir jāpārzina pils, ēka Pils ielā 4 un Mūzikas un 
mākslas skolas telpas Celtnieku ielā 1.

* Grozīja ar Cesvaines novada domes 2017. gada 9. februāra sēdes Nr. 3 
3.1. lēmumu apstiprināto Cesvaines novada domes amata vienību, mēnešalgu 
un piemaksu sarakstu.

* Piekrita, ka Cesvaines vidusskola ar 2017. gada 31. jūliju izslēdz no amata 
vienību saraksta apkopējas amata vienības 1,1 slodzi un sarga amata vienības 
1 slodzi; izveido jaunas amata vienības: aukle – 0,9 slodzes, internāta skolo-
tājs – 0,5 pedagoga amata vienības, ēdināšanas nodaļā automašīnas vadītāja 
amata vienību – 1,1 slodze; maina autobusa vadītāja amata vienības mēnešalgu.

* Piekrita grozīt ar Cesvaines novada domes 2017. gada 9. februāra sēdes 
Nr. 3 3.15. lēmumu apstiprināto Cesvaines vidusskolas amata vienību, mēneš-
algu un piemaksu sarakstu; skolas direktoram norādīto amata vienību tarificēt 
saskaņā ar pedagogu darba samaksas noteikumiem.

* Pašvaldības iestādes Cesvaines pirmskola „Brīnumzeme” pārvaldībā no-
deva ēku Celtnieku ielā 1 Cesvainē ar 2017. gada 10. jūliju, nosakot, ka tajā 
atrodas divas pašvaldības iestādes: Cesvaines pirmskola „Brīnumzeme” un 
Cesvaines Mūzikas un mākslas skola.

* Pašvaldības iestādes Cesvaines kultūras nams pārvaldībā nodeva ēku Pils 
ielā 4 Cesvainē kultūras nama funkciju realizēšanai ar 2017. gada 10. jūliju, 
nosakot, ka ēkā telpas uz laiku lieto domes bērnu un jauniešu centrs un pašval-
dības aģentūra „Cesvaines tūrisma centrs”.

* Apstiprināja biļetes cenu (3 euro) uz Cesvaines kultūras nama organizēta-
jiem novada svētku vakara (2017. gada 29. jūlijā) pasākumiem (ar plkst. 16.00), 
nosakot, ka bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja ir brīva; biļetes cenu (1 euro) 
vienai personai uz vizināšanos ar laivu (15 min.) novada svētku laikā.

* Domes priekšsēdētājam Vilnim Špatam piešķīra ikgadējo apmaksāto atva-
ļinājumu 2017. gada 10.–23. jūlijā, 7.–17. augustā, 19.–21. augustā un 10 darba 
dienu papildatvaļinājumu 2017. gada 2.–6. oktobrī un 9.–13. oktobrī; par aiz-
vietotāju noteica priekšsēdētāja 1. vietnieci Vēsmu Noru.

* Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Celmiņi”, Ces-
vaines pagasts, Cesvaines novads, zemes vienības sadalei; sadalītajām daļām 
piešķīra nosaukumus un zemes lietošanas mērķus.

* Nolēma pārdot vienu domājamo pusi pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Kalnieši”, kas sastāv no zemesgabala.

* Nolēma izvirzīt darbam Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē 
domes deputātu Vilni Špatu.

* Ar 2017. gada 1. augustu grozīja Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas 
nolikuma 4. punkta otro teikumu, izsakot to šādā redakcijā: „Skolas juridiskā 
adrese – Celtnieku iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871”.

* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 15 „Saistošie noteikumi par pabalstu pirm-
klasniekam”.

* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 16 „Grozījumi Cesvaines novada domes 
2011. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 26 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem””.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 14
Cesvainē 2017. gada 15. jūnijā (sēdes protokols Nr. 11, 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 pir-
mās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Cesvaines novada domes 
2009. gada 24. jūlija saistošajos no-
teikumos Nr. 3 „Cesvaines novada 
pašvaldības nolikums” šādus grozī-
jumus:

Grozīt nolikuma 6.1 un 55. pun-
ktu, tajā vārdus „Grāmatvedības un 
finanšu nodaļa” aizstāt ar vārdiem 
„Finanšu un grāmatvedības noda-
ļa”.

Izslēgt nolikuma 14. punkta 
1. apakšpunktu.

Papildināt nolikuma 14. punktu 

Cesvaines novada domes 2017. gada 15. jūnija saistošo noteikumu 
Nr. 14 „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, izda-

rot izmaiņas domes grāmatvedības un finanšu nodaļas nosaukumā, to grozot atbil-
stoši domes lēmumam – finanšu un grāmatvedības nodaļa, izslēdzot no tā punktu 
par nepieciešamību domei izveidot pilsētas zemes komisiju 4 cilvēku sastāvā, jo 
zemes reforma ir beigusies, un nav nepieciešama pilsētas zemes komisija.
Pašvaldības nolikums papildināts ar punktu par medību koordinācijas komisi-
jas izveidošanu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumu 
Nr. 269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un 
medību koordinācijas komisijām” (turpmāk – noteikumi) 2. punktā noteikto me-
dību koordinācijas komisijas darbu organizē pašvaldība. Noteikumi nosaka arī 
komisijas sastāvu.

Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām” 61. panta pirmajā un otrajā daļā norādīts, ka atsevišķu 
pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārval-
dīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var 
izveidot komisijas, kuru izveidošanas nepieciešamību nosaka atsevišķi likumi. 
Likuma „Par zemes komisijām” 11. pantā norādīts, ka pilsētu zemes komisijas 
izbeidz savu darbību divu mēnešu laikā pēc tam, kad tiek izsludināta zemes refor-
mas pabeigšana attiecīgajā pašvaldības teritorijā.
Noteikumu normas nosaka pašvaldībai pienākumu organizēt medību koordinā-
cijas komisiju un nosaka tās sastāvu. Komisijas uzdevums ir noteikt medījamo 
dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā 
arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai.

Projekta ietekme uz pašvaldī-
bas budžetu

Grozījumi saistošajos noteikumos būtiski neietekmē pašvaldības budžetu.

Projekta ietekme uz uzņēmēj-
darbības vidi

Nav attiecināms.

Projekta ietekme uz adminis-
tratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav nepieciešama.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 16
Cesvainē 2017. gada 7. jūlijā (sēdes protokols Nr. 14, 18. §)

Grozījumi Cesvaines novada domes 2011. gada 21. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 26 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”

Izdoti, pamatojoties uz Sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības li-
kuma 35. panta trešo un ceturto daļu

Izslēgt saistošo noteikumu 
5.1. apakšpunktu.

Izslēgt saistošo noteikumu 
2.1. apakšnodaļu.

Izslēgt saistošo noteikumu 
14. punktu.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 

Cesvaines novada domes 2017. gada 7. jūlija saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi 
Cesvaines novada domes 2011. gada 21. decembra saistošajos noteikumos 

Nr. 26 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”” paskaidrojuma raksts
Projekta nepieciešamības pa-
matojums

Cesvaines novada dome nolēmusi likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešajā 
daļā noteiktajā kārtībā, īstenojot pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu, izdot saisto-
šos noteikumus par pabalstu pirmklasniekam, kuros paredzējusi piešķirt pabalstu 
50 euro apmērā visām ģimenēm, kuru bērni pirmo reizi uzsākuši mācības 1. klasē 
Cesvaines vidusskolā, nevērtējot ģimenes ienākumus. Tādējādi pašvaldība vairs 
neizmaksās noteikto sociālo pabalstu – mācību pabalstu pirmklasniekam – un ar 
šiem saistošajiem noteikumiem izdara grozījumus saistošajos noteikumos „Par so-
ciālās palīdzības pabalstiem”.

Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos norādīti punkti un apakšnodaļa, kas tiek izslēgti, jo attie-
cas uz sociālo pabalstu – mācību pabalstu pirmklasniekam.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nav būtiska.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības terito-
rijā

Nav tiešas ietekmes.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz administratī-
vajām procedūrām

Būtiski neietekmēs.

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav notikušas.

nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
pašvaldības laikrakstā „Cesvaines 
Ziņas”.

Vilnis Špats, 
domes priekšsēdētājs

ar 9. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„Medību koordinācijas komisiju 
6 cilvēku sastāvā”.

Noteikt, ka nolikuma 1. punkts 
stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

Vilnis Špats, 
domes priekšsēdētājs

Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs

Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs
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Aicina pieteikt kandidātus 
Cesvaines novada vēlēšanu 

komisijai

Iedzīvotāji jautā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo 
daļu

Saistošie noteikumi nosaka per-
sonas, kurām ir tiesības saņemt pa-
balstu pirmklasniekam, tā apmēru, 
piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Tiesības saņemt pabalstu pirm-
klasniekam ir ģimenei, kuras bērns 
kalendārā gada septembrī uzsācis 
mācības pirmo reizi 1. klasē Cesvai-
nes vidusskolā.

Pabalsta pirmklasniekam apmērs 
ir 50 (piecdesmit) euro.

Pabalstu piešķir, neizvērtējot per-
sonas (ģimenes) materiālo stāvokli.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 15
Cesvainē 2017. gada 7. jūlijā (sēdes protokols Nr. 14, 17. §)

Saistošie noteikumi par pabalstu pirmklasniekam
Pabalsts tiek izmaksāts no Cesvai-

nes sociālā dienesta (turpmāk – die-
nests) budžeta līdzekļiem.

Pabalstu pirmklasniekam pieprasa 
viens no vecākiem (aizbildnis), kura 
bērns kalendārā gada septembrī mā-
cās pirmo reizi 1. klasē Cesvaines 
vidusskolā, iesniedzot iesniegumu 
dienestā no tā kalendārā gada, kad 
bērns pirmo reizi uzsācis mācī-
bas 1. klasē Cesvaines vidusskolā, 
10. septembra līdz 31. oktobrim.

Lēmumu par pabalsta piešķirša-
nu vai atteikumu piešķirt pabalstu 
dienests pieņem mēneša laikā pēc 
iesnieguma saņemšanas.

Cesvaines novada domes 2017. gada 7. jūlija saistošo noteikumu Nr. 15 
„Saistošie noteikumi par pabalstu pirmklasniekam” paskaidrojuma raksts

Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešajā daļā noteikts, ka dome var pieņemt 
saistošos noteikumus, arī lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīv-
prātīgo iniciatīvu izpildi. Pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ir atbalstīt skolēnu, 
kurš pirmo reizi sāk mācības 1. klasē Cesvaines vidusskolā. Pabalsts paredzēts, lai 
varētu iegādāties mācībām nepieciešamas lietas, jo, uzsākot pirmo reizi mācības 
skolā, vecākiem nepieciešami samērā lieli naudas līdzekļi. Tā kā pabalsts pare-
dzēts visām ģimenēm un tiks piešķirts, neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo 
stāvokli, tas nav klasificējams kā sociālais pabalsts.
Pašlaik ir spēkā Cesvaines novada domes 2011. gada 21. decembra saistošie no-
teikumi Nr. 26 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” (turpmāk – noteikumi Nr. 26), 
ar kuriem pašvaldība ir noteikusi sociālo pabalstu – mācību pabalstu pirmklas-
niekam, kas tiek piešķirts tikai trūcīgām ģimenēm. Noteikumos Nr. 26 tiks izda-
rīti grozījumi, un tiesību norma par iepriekšminēto sociālo pabalstu tiks no tiem 
izslēgta.

Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos noteikts pabalsta pirmklasniekam apmērs, tā piešķiršanas 
un izmaksas kārtība. Pabalstu izmaksās vienam no skolēna, kurš mācīsies pirmo 
reizi 1. klasē Cesvaines vidusskolā, vecākiem vai aizbildnim. Pabalstu pirmklas-
niekam izmaksās Cesvaines sociālais dienests pēc iesnieguma no viena no ve-
cākiem (aizbildņa) saņemšanas. Pabalstu pirmklasniekam varēs pieprasīt no ka-
lendārā gada, kad bērns pirmo reizi sācis mācības 1. klasē Cesvaines vidusskolā, 
10. septembra līdz 31. oktobrim.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Plānots, ka pabalsta pirmklasniekam izmaksa uz pašvaldības budžetu neatstās bū-
tisku ietekmi.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības terito-
rijā

Nav tiešas ietekmes.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz administratī-
vajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Cesvaines sociālais dienests ar esošajiem 
darbiniekiem, nav plānota būtiska administratīvo procedūru palielināšanās.

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav notikušas.

Dienests atsaka piešķirt pabal-
stu, ja nav apmierināts pamatots 
pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju 
pieprasījums pēc pabalsta garan-
tētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai un dzīvokļa pa-
balsta, kā arī ja persona neatbilst 
šajos noteikumos noteiktajiem 
pabalsta saņemšanas noteiku-
miem.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
pašvaldības laikrakstā „Cesvaines 
Ziņas”.

Vilnis Špats, 
domes priekšsēdētājs

Atgādinām, ka ikviens Cesvaines 
novada iedzīvotājs ir aicināts iesūtīt 
savus jautājumus, ieteikumus, pārdo-
mas, lai kopā veidotu novadu labāku. 
Jautājumus var iesūtīt uz e-pasta ad-
resēm linda.vanaga@cesvaine.lv vai 
dome@cesvaine.lv, tos var iesniegt 
klātienē domē, klientu apkalpošanas 
centrā. Iesniegtie jautājumi tiks nodoti 
atbildīgajam speciālistam, un uz tiem 
tiks sagatavotas atbildes. Ar jautāju-
miem ikviens var vērsties pie atbildī-
gās personas – domes deputātu un ad-
ministrācijas darbinieku pieņemšanas 
laiks ir aplūkojams uz informatīvajām 
plāksnēm domē un Cesvaines novada 
mājaslapā www.cesvaine.lv.

Vai Cesvainē varētu būt estrāde? 
Izrādes skatāmies nostūros, balles 
notiek tirgus laukumā…

Šī ir aktuāla problēma, tiek disku-
tēts par risinājumiem, bet diemžēl pie 
viena risinājuma vēl nav nonākts. Šis 
jautājums jau ilgu laiku ir aktuāls, bet 
diemžēl līdz pat šim brīdim nav atrisi-
nāts. Labprāt uzklausīsim iedzīvotāju 
ieteikumus. Lai uzzinātu sīkāk par 
šo jautājumu var vērsties pie domes 
priekšsēdētāja, deputātiem, izpilddi-
rektora vai kultūras nama vadītājas.

Vai šogad pils galvenajai daļai 
tiks uzlikts jumts?

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu ko-
misiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 9. pantu, Cesvai-
nes novada dome 2017. gada 7. jūlija domes sēdē noteica, ka 
kandidātus Cesvaines novada vēlēšanu komisijai var pieteikt 
līdz 2017. gada 7. augustam.

Pieteikumi un kandidāta piekrišana ir jāiesniedz domē Pils 
ielā 1A Cesvainē.

Kandidātus vēlēšanu komisijai drīkst pieteikt reģistrēto poli-
tisko partiju vai to apvienību centrālās pastāvīgi funkcionējošās 
vadības institūcijas, domes deputāti, vēlētāju grupas, kuru sa-
stāvā ir ne mazāk kā 10 balsstiesīgo Latvijas pilsoņu.

Cesvaines pils ir iesaistīta divos 
lielākos projektos. Viens no tiem ir 
centrālās daļas jumta un akmens ka-
lumu atjaunošana, kā arī pārseguma 
atjaunošana starp otro un jumta stā-
vu. Šobrīd noris darbs ar iepirkumu 
procedūru attiecībā uz pils jumtu, 
un tas ir visai laikietilpīgi. Pils jum-
ta atjaunošanai tika izsludināts ie-
pirkums, taču tas tika pārtraukts, un 
līgums par būvniecību nav noslēgts. 
Kaut gan process ir ievilcies, darbus 
vēlamies iesākt pēc iespējas ātrāk. 
Visticamāk, veiksmīga iepirkuma 
rezultātā un labvēlīgu laikapstākļu 
gadījumā tas varētu notikt tuvāko 
mēnešu laikā. Tomēr gatavu jumtu 
ieraudzīsim nākamā – 2018. – gada 
nogalē. Lai uzzinātu sīkāk par šo jau-
tājumu var vērsties pie izpilddirekto-
ra vai projektu vadītājas.

Saņemta vēstule no novada ie-
dzīvotāja, kurš izklāsta savas at-
ziņas pēc pašvaldību vēlēšanām 
(tālāk – atziņas no vēstules):

Uzzinot, ka Cesvaines novadā paš-
valdību vēlēšanās no pirmā saraksta 
ievēlēti pieci, no otrā divi un arī no 
trešā divi deputāti, biju pilnīgi apmie-
rināts. [..]

Nezinot viņu gala vārdus un vēlāk 
sadalītos amatus novadā, apsveicu 

viņus (ievēlētos deputātus – aut.) kā 
deputātus! Un kā pasakā par vecīti un 
noķerto zelta zivtiņu, arī ieteiktu trīs 
vēlējumus:

1. Par izdangāto, izbraukto ceļu (ap 
8 km), kuru izbojāja un turpina bojāt, 
vedot smagi piekrautās automašīnas 
ar kautuvju atliekām. [..] Esmu pret 
to, ka šā ceļa remontam izmantotu 
novada nelielos naudas līdzekļus. 
Peļņas gūšanai, vedot un koncen-
trējot tādu daudzumu smagsvara 
izejvielu, ir arī jāremontē un jāuztur 
pagasta teritorijā esošais pievedceļš.

2. [..] ieteiktu sameklēt to gados 
esošo sievieti, kura pati pēdējā kaut 
ko izteica LTV tikšanās reizē Ces-
vainē. [..] Mācieties ieskatīties un 
mēģiniet saprast savus novada cil-
vēkus, lai tiem nav jāžēlojas pašam 
galvenajam.

3. Es un arī pārējie pirts apmeklē-
tāji (arī no Madonas) esam kopumā 
apmierināti. Ne mazāko iebildumu, 
vienīgi vasaras laikā varbūt varētu 
mazliet biežāk (ik pa divām nedē-
ļām). [..]

Lai uzzinātu sīkāk par šo jautāju-
mu var vērsties pie ceļu speciālista, 
kā arī domes deputātiem.

Paldies par atsaucību!
Linda Vanaga

Tiek iekārtota vieta Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieriem

Vēstule redakcijai

Gaidot Latvijas simtgadību, visos 
Latvijas novados, kur ir apzinā-
ti Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri, 
projekta „Atceries Lāčplēšus” ie-
tvaros tiks uzstādītas pelēkā granī-
ta piemiņas zīmes. Lāčplēša Kara 
ordenis bija pirmais un augstākais 
Latvijas valsts apbalvojums, ko pie-
šķīra par kauju nopelniem Latvijas 
brīvības cīņās.

Projektu organizē Aizsardzības 
ministrija un Jaunsardzes un infor-
mācijas centrs. Tā galvenais mērķis 
ir apzināt Lāčplēša Kara ordeņa ka-
valieru biogrāfijas, atdusas un cīņu 
vietas, lai pēc tam varētu uzstādīt 
piemiņas plāksni, godinot Latvijas 
brīvības cīņās kritušos karavīrus.

Cesvainē noris stēlas uzstādīša-
na un tās apkārtnes labiekārtošana. 
Nosaukums „stēla” (akadēmisko 
terminu datubāzē šo nosaukumu 

skaidro kā ‘informatīvo piemiņas 
stendu jeb piemiņas stabu’) tiek lie-
tots reti, tādēļ piemiņas vietai pie-
šķir īpašu svinīgumu.

Pelēkā granīta staba augšgalā at-
radīsies iegravēts stilizēts Lāčplēša 
Kara ordenis. Zem tā būs uzraksts 
„Par Latviju 1918–1920”, kas sim-
bolizē latviešu tautas pateicību brī-
vības cīņu dalībniekiem. Granītā 
būs iegravēti ordeņa kavalieru vār-
di, ordeņa pakāpes un dzimšanas un 
miršanas dati. Cesvainē ir apzināti 
desmit Lāčplēša Kara ordeņa ka-
valieri. Stēlas otrā pusē atradīsies 
uzraksts „Latvijas brīvības cīņu 
varoņiem Latvijas simtgadē”. Šā-
das vienāda dizaina stēlas atradīsies 
visos novados, katrā tiks iegravēti 
konkrētajā novadā bijušo brīvības 
cīņu varoņu vārdi. Stēlu māksli-
nieks ir Jānis Strupulis; izgatavotājs 
un datu iegravētājs ‒ Ķekavā bāzē-
tā SIA „Akmens apstrādes centrs 
AKM” meistara Pētera Zvauņa 
vadībā. Ikviena novada gravējamā 
teksta makets tiek saskaņots ar vi-
sām atbildīgajām pusēm novados 
un izgatavotājiem. Stēlas jau ir uz-
stādītas vairākās Latvijas pilsētās, 
piemēram, Ikšķilē, Jūrmalā, Ogrē.

Tiek plānots, ka Cesvainē stēla 
tiks uzstādīta parkā pie Pils ielas 
iepretim novada domei jau tuvākajā 
laikā. Vēlāk turpināsies apkārtnes 
labiekārtošanas darbi, bet oficiāla 
piemiņas zīmes atklāšana plānota 
2017. gada 11. novembrī. Sekojiet 
aktuālajai informācijai!

Linda Vanaga

Ar jūsu laikraksta starpniecību 
vēlos pateikties Cesvaines tautas 
teātrim par lielisko pirmizrādi, kas 
neizgaist no atmiņas, lai arī jau pā-
ris nedēļas aizritējušas.

Manuprāt, jebkurš, kas bija atnā-
cis uz šo izrādi, aizgāja gandarīts. 
Cesvainei laimējies, ka viņu teātrim 
ir profesionāla un gudra režisore, jo, 
būsim atklāti, gandrīz visu – kāda 
tieši būs izrāde – nosaka līderis, 
kurš atrod mūziku, scenogrāfiju, 
skaistāko ietērpu, atraisītību aktie-

ros un veido izrādes kopējo nervu.
Labi, ka arī paši aktieri to labi 

zina un mīl savu teātri. Aizkustinošs 
brīdis bija tas, ka galvenās lomas tē-
lotājs pacēla uz rokām savu režisori 
un iznesa uz skatuvi caur skatītā-
jiem pārpilno zāli pie kolektīva.

Lai cesvainiešiem veiksmes arī 
turpmāk! Mīliet un saudzējiet savu 
režisori! Tā ir jūsu pievienotā vērtī-
ba, kas jāpatur prātā, jo ne jau katrā 
pilsētā tā ir.

Visu labu jums vēlot – Kalnupa

Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada dome aicina iedzīvotājus priekšlikumus no-
vada dzīves uzlabošanai iesniegt klientu apkalpošanas centrā 

Pils ielā 1A Cesvainē vai elektroniski: dome@cesvaine.lv. 
Uz anonīmiem iesniegumiem atbilde netiek sniegta!

Cesvaines stēlas makets
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Lauku atbalsta dienests
Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību 
un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpoju-
mu izmantošanā.
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:
1.    CV un vakanču reģistrēšana.
2. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.
3. Informatīvās dienas e-versija.
4. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana.
5. Profilēšana.
6. Karjeras pakalpojumi.
7. Apmācību monitorings.
8. Darba tirgus prognozes.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu sniegšanā:
1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana.
2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot perso-

nas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.
3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs.
4. Manā īpašumā deklarētās personas.
5. Mani dati iedzīvotāju reģistrā.
6. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē.
7. Pārbaude, vai persona ir iekļauta iedzīvotāju reģistrā 

un vai nav ziņu par personas nāvi.
8. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsnieg-

šanai.
9. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa.
10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uztu-

ras ārvalstīs.
11. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana.
12. Personvārdu meklēšana personvārdu datubāzē.
13. Šengenas vīzas pieteikums.
14. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis konsultants.
Uzņēmumu reģistrs
Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
1.   Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.
2.   Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem 
      reģistriem.
Valsts ieņēmumu dienests (VID)
1. Iesniegumu pieņemšana par:

1. algas nodokļa grāmatiņu;
2. iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģis-
trēšanu (anulēšanu);
3. VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lieto-
šanai.

2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana.
3. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS (atbalsts e-pakalpo-

jumu sniegšanā).
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteik-
šanā:
1. Apbedīšanas pabalsts.
2. Bezdarbnieka pabalsts.
3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts.
4. Bērna kopšanas pabalsts.
5. Bērna piedzimšanas pabalsts.
6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija.
7. Ģimenes valsts pabalsts.
8. Invaliditātes pensija.
9. Maternitātes pabalsts.
10.  Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.
11. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalī-

dam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās.
12. Paternitātes pabalsts.

13.  Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.

14. Slimības pabalsts.
15.  Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) 
       līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa.
16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) 

dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle.
17. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.
18. Vecāku pabalsts.
19. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam 

(pensionāram).
20.  Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām
       un apdrošināšanas periodiem.
21. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 

1996. gadam).
22. Informācija par piešķirtās pensijas (pabalsta, atlī-

dzības) apmēru.
23. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju (pabal-

stu, atlīdzību).
24. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli.
25. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas 

apmēru.
26. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) 

dalībnieka konta izraksts.
27. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas 

(pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldī-
juma plāna maiņu.

28. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem (pensi-
jām, atlīdzībām) un ieturēto ienākuma nodokli.

29. Informācija par apdrošinātās personas pensijas 
kapitālu.

30. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas da-
lībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli.

31.  Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās 
       pensijas (pabalsta, atlīdzības).
32. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas 

kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķinā-
šanas).

33. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa.
34. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas (pabalsta, 

atlīdzības) izmaksa.
Valsts zemes dienests (VZD)
Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pa-
kalpojumu pieteikšanā:
1. Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu 

reģistrāciju (aktualizāciju) kadastra informācijas 
sistēmā.

2. Ēkas datu aktualizācija kadastra informācijas sistēmā 
no VZD arhīva dokumentiem.

3. Ēkas nolietojuma aktualizācija kadastra informācijas 
sistēmā ar apsekošanu apvidū.

4. Inženierbūves datu reģistrācija (aktualizācija) kadastra 
informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas 
pamata.

5. Nekustamā īpašuma reģistrācija kadastra informācijas 
sistēmā.

6. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa kadastra informāci-
jas sistēmā (pieejams e-pakalpojums).

7. Datu reģistrācija (aktualizācija) kadastra informāci-
jas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav 
kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams e-pakal-
pojums).

8. Datu aktualizācija par kadastra subjektu kadastra 
informācijas sistēmā.

9. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai 
dzēšana kadastra informācijas sistēmā.

10. Zemes vienības daļas reģistrācija kadastra informāci-
jas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (pieejams 
e-pakalpojums).

11. Pakalpojums „Mans konts” VZD datu publicēšanas un 
e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (e-pakalpojums).

12. Pieteikties portāla kadastrs.lv juridiskās personas kon-
ta izveidei (e-pakalpojums).

13. Mani dati kadastrā (e-pakalpojums).
14. Kadastra informācija mantojuma lietai.

15. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību 
(pieejams e-pakalpojums).

16. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra 
objektu (pieejams e-pakalpojums).

17. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par ka-
dastra objektu.

18. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederī-
ba un sastāvs).

19. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumen-
tu pamata.

20. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no VZD 
arhīva.

21. Dokumenta kopijas saņemšana no VZD arhīva (pie-
ejams e-pakalpojums).

22. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas 
sagatavošana.

23. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektor-
datu formātā (pieejams e-pakalpojums).

24. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un doku-
mentu sagatavošana.

25. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un 
dokumentu izsniegšana.

26. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām 
(e-pakalpojums).

27. VZD ģeotelpisko datu pārlūkošana (e-pakalpojums).
28. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai 

apgabaliem pēc definētiem parametriem (e-pakalpo-
jums).

29. VZD ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām 
(e-pakalpojums).

30. VZD tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums).
31. Mobilā lietotne kadastrs.lv.
32. VZD reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jau-

nu pasūtījumu noformēšana (e-pakalpojums).
Valsts darba inspekcija
Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu 
pieteikšanā:
1. Iesniegums darba inspekcijai un darba inspekcijas 

atbildes saņemšana.
2. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības ap-

draudējuma faktu darbā.
3. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par 

notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.
Darba devēju informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
2. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem.
3. Iesniegums darba inspekcijai un darba inspekcijas 

atbildes saņemšana.
4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par 

notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.
5. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu 

nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai.
6. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai.
7. Darba devēja paziņojums darba inspekcijai par novēr-

stajiem pārkāpumiem.
8. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba 

devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana.
9. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana.
10. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem saistībā ar 

nelaimes gadījumu darbā.
Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
1.    Ārstniecības personas (iestādes) paziņojuma par 
       cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana.
2.    Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi 
       nelaimes gadījumā darbā.
3.    Darbavietas higiēniskais raksturojums.
4.    Ziņojums par arodslimības gadījumu.
5.    Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu 
       uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu.

6.    Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām  
       par iespējamajiem pārkāpumiem darba inspekcijas 
       kompetences jomā.

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru novadu 
nozīmes attīstības centros sniegto pakalpojumu klāsts



5Cesvaines Ziņas

Sporta halles 
spāru svētki 
aizritējuši

Šo vasaru Cesvaines vidusskolas 
saime pavada ar ticību un cerību – 
rudenī būs sava sporta halle. Jā, tik 
tiešām – darbi rit pilnā sparā. 29. jū-
nijā tika nosvinēti spāru svētki, un 
jau rudens drēgnumā skolēni varēs 
sportot jaunajā hallē.

Jau šobrīd varam teikt paldies Ces-
vaines novada domes deputātiem, 
SIA „RRKP būve” vadībai un sava 
darba meistariem – būvniekiem.

Jaunajā sporta zālē būs nepie-
ciešams jauns tablo, skapīši gar-
derobēs, trenažieri trenažieru zālē, 
vingrošanas soli. Šo lietu iegādei 
finansējums nav paredzēts, tāpēc 
aicinām ikvienu ziedot šo lietu ie-
gādei. Ziedojumu rekvizīti: konts 
LV57 HABA 0551 0254 2880 2, 
sabiedriskā labuma biedrībai „Iz-
glītībai un kultūrai Cesvainē”, 
Madonas iela 1 Cesvainē, reģ. Nr. 
40008140248. Ziedojumā norādīt – 
sporta zāles aprīkojuma iegādei. Jau 
iepriekš pateicamies ikvienam, kurš 
būs gatavs ziedot, lai varētu piepil-
dīt visas ieceres!

Sarma Kurme,
sporta zāles projekta 

koordinatore,
autores foto

Zemessardzes 25. kājnieku bataljonam jauns komandieris
6. jūlijā Gulbenē, pie pieminek-

ļa par Latvijas brīvību kritušajiem 
Gulbenes draudzes locekļiem, no-
tika Zemessardzes 25. kājnieku 
bataljona komandiera maiņas ce-
remonija. Kopā ar Zemessardzes 
darbiniekiem, amatpersonām, Gul-
benes novada domes vadību, sa-
darbības partneriem citās valsts un 
privātajās iestādēs tajā piedalījās arī 
Cesvaines novada domes priekšsē-
dētājs Vilnis Špats.

Līdzšinējo komandieri Normun-
du Baranovu, kurš bataljonu vadīja 

kopš 2009. gada, nomainīja majors 
Ģirts Pintāns. Majora Pintāna mi-
litārais stāžs ir 22 gadi. Līdz šim 
viņš bija Nacionālo bruņoto spēku 
Sauszemes spēku brigādes G-3 plā-
nošanas daļas priekšnieks. Savukārt 
N. Baranovs dienesta gaitas turpi-
nās NATO štābā Nīderlandē, Brun-
sumā.

Zemessardzes 25. kājnieku batal-
jons ir dibināts 1991. gada 17. ok-
tobrī. 2002. gadā, Zemessardzes 
reorganizācijas laikā, tas tika apvie-
nots ar Zemessardzes 26. kājnieku 

bataljonu. Šobrīd bataljona atbildī-
bas teritorija ietver Gulbenes, Ma-
donas, Cesvaines, Lubānas, Ērgļu, 
Varakļānu novadu. Bataljonā dienē 
13 karavīri un 510 zemessargu.

Zemessardzes 25. kājnieku ba-
taljona pamatuzdevums ir attīstīt 
jaunas un uzlabot pašreizējās batal-
jona kaujas spējas un iemaņas, lai 
nodrošinātu bataljona atbildības ra-
jona aizsardzības uzdevumu izpildi, 
dalību starptautiskajās operācijās 
un atbalstu valsts, pašvaldību un ci-
vilajām institūcijām.

Cesvaines novadam dažādu pasā-
kumu organizēšanā ir izveidojusies 
veiksmīga sadarbība ar Zemessar-
dzi. Zemessardzes 25. kājnieku ba-
taljona zemessargi regulāri pieda-
lās, piemēram, 11. novembra lāpu 
gājienā.

Vēlam veiksmi un panākumus 
jaunajam komandierim!

Linda Vanaga,
Latvijas Republikas 

Zemessardzes informācija,
autores foto

Klātesošie zemessargi ar aicinātajām amatpersonām

Iknedēļas būvsapulcē notiek 
objekta apsekošana

Uzsākta projekta „Cesvaines pilsmuižas staļļu jumta 
rekonstrukcija” īstenošana

Cesvaines novada dome ir uzsā-
kusi projekta „Cesvaines pilsmuižas 
staļļu jumta rekonstrukcija” īsteno-
šanu. Projekta Nr. 16-05-AL23-
A019.2201-000005 ilgtermiņa 
mērķis ir saglabāt un aizsargāt 
Cesvaines pilsmuižas staļļu ēku kā 
unikālu 19. gadsimta arhitektūras 
pieminekli un kultūras mantojumu, 
nodrošinot kultūrvides kvalitāti un 
ēkas pieejamību sabiedrībai. Īster-
miņa mērķis ir rekonstruēt Cesvai-
nes pilsmuižas staļļu ēkas jumtu 
1045 m2 platībā, saglabājot vēstu-
risko jumta konstrukciju, izbūves 

un atjaunojot māla dakstiņu segumu 
vēsturiskajā substancē.

5. jūlijā tika noslēgts būvuzņēmu-
ma līgums par 118 561 EUR (bez 
PVN) ar PS „A. A. & būvkompāni-
jas”, kura līdz 30. novembrim ir ap-
ņēmusies veikt ēkas jumta seguma 
rekonstrukciju. Pilnsabiedrība par 
atbildīgo darbu vadītāju ir norīko-
jusi Juri Jakunovu, bet restaurācijas 
darbu vadību un uzraudzību veiks 
Valdis Jānis Platais.

Autoruzraugs būs šā projekta ar-
hitekts Ainars Markvarts, būvuz-
raudzības darbus veiks SIA „BUV-

KON” valdes loceklis Ivans 
Koreņiks.

Projekta vadītāja no pasūtītāja pu-
ses būs Iveta Raimo. 12. jūlijā tika 
organizēta pirmā sapulce, kurā pār-
runājām veicamos darbus, to vidū 
būvlaukuma iežogošanu. Diemžēl 
iedzīvotājiem būs jārēķinās ar ne-
ērtībām, jo teritorija tiks iežogota 
un pārvietošanās būs ierobežota. 
Staļļu ēkā būs aizliegts atrasties bez 

saskaņošanas ar darbu vadītāju. Ie-
stādes, kuras šobrīd atrodas ēkā, uz 
laiku tiks pārceltas uz citām telpām. 
Būsim saprotoši un cerēsim uz lab-
vēlīgiem laikapstākļiem!

Atbalsta Zemkopības ministri-
ja un Lauku atbalsta dienests.

Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes 

projektu vadītāja,
Lindas Vanagas foto

Staļļu ēkaCesvaines novada domē tiek parakstīts līgums ar būvdarbu veicējiem

Sakarā ar caurteku pārbūves 
darbiem autoceļa V843 Barka-
va–Lubāna posmā no 2017. gada 
29. jūlija vakara līdz 30. jūlijam 
(ieskaitot) satiksme tiks orga-
nizēta caur Pauriem. Tādējādi 
maršrutā Nr. 6507 Madona–Bar-
kava–Lubāna–Cesvaine–Madona 
30. jūlijā pasažieri netiks uzņemti 
un izlaisti pieturā „Papardes”.

Autotransporta direkcija aicina 
iedzīvotājus izmantot sabiedriskā 
transporta pakalpojumus un ņemt 
biļetes par braucienu, atgādinot, 
ka ikviena reisa lietderība tiek 
mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.

Autotransporta direkcija

Autobusa 
kustības izmaiņas 
remontdarbu 

laikā
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Ārzemju viesu uzņemšana Cesvainē

Pludmales volejbols „Saulgriežu kauss 2017”

Īsi pirms Jāņiem Madonas re-
ģionā un arī Cesvainē viesojās ilg-
gadējie draugi – biedrības „Lett-
landhilfe” („Palīdzība Latvijai”) 
pārstāvis Peters Langbēns un biju-
šais Metmanas, kas ir sadraudzības 
pilsēta Vācijā, pilsētas mērs Bernds 
Ginters. Viesi ciemojās pilsētās, kur 
ilgu gadu garumā tiek nodrošināta 
humānā palīdzība (gan mēbeles, 
gan aprīkojums) pašvaldību iestā-
dēm. Peters Langbēns Latvijā vie-
sojas ik gadu, bet Bernds Ginters 
mūs apciemoja pēc vairāku gadu 
pārtraukuma.

Viesi tikās ar pašvaldību pārstāv-
jiem, kā arī apmeklēja iestādes, ku-
rās ir izmantoti saņemtie palīdzības 
sūtījumi, kā arī dažus tūrisma un 
uzņēmējdarbības objektus. Bernds 
Ginters atzina, ka labprāt šurp at-
grieztos, lai paskatītos, kā viss attīs-
tās, īpaši saistībā ar Cesvaines pili. 

Viņu priecē, ka pamazām uz priek-
šu virzās ne tikai pils renovācija, bet 
arī citas jomas, sevišķi – pateicoties 
Eiropas līdzekļiem.

Arī Peteram Langbēnam mīlestī-
ba pret Latviju aizsākās ar Cesvai-
nes pili. Palīdzību Latvijai Peters 
Langbēns organizē jau vairāk kā 
23 gadus, un Vācijā vietējie iedzī-
votāji zina par viņa aktivitāti, paši 
piedāvājot mēbeles un citu palīdzī-
bu, kuras nogādāšanu tālāk organizē 
Peters. Tiekoties Cesvaines novada 
domē, domes priekšsēdētājs Vilnis 
Špats iepazīstināja ar pēdējā gada 
jaunumiem un aktualitātēm, kā arī 
plānotajiem lielākajiem darbiem, 
kas ir gaidāmi drīzumā. Kā tika uz-
svērts, sociālajā jomā neatsverams 
atbalsts ir tieši viesu līdzdalība pa-
līdzības organizēšanā, jo citādi būtu 
daudz neskaidrību. Līdztekus noris 
darbs ar vairākiem apjomīgiem pro-

jektiem, ar kuriem domes priekšsē-
dētājs īsumā iepazīstināja: šobrīd 
norit aktīva skolas sporta zāles būv-
niecība, ko ir plānots noslēgt līdz 
gada beigām; ir iesākti divi lieli pro-
jekti Cesvaines pils atjaunošanai – 
centrālās daļas jumta un akmens ka-
lumu atjaunošana, kā arī pārseguma 
atjaunošana starp 2. un jumta stāvu; 
otrajā projektā ir paredzēts atjaunot 
daļu pils telpu, izbūvēt liftu, uzla-
bojot pieeju cilvēkiem ar invalidi-
tāti. Diemžēl ar to Cesvaines pils 
atjaunošana vēl nenoslēgsies – būs 
jāmeklē iespējas iesākto turpināt. 
Ir paredzēts pilnīgi rekonstruēt Pils 
ielu, pa kuru Cesvainē iebrauc no 
Madonas–Gulbenes šosejas – tā ir 
galvenā iela, kas šobrīd ir ļoti sliktā 
stāvoklī. Arī ielu un lauku ceļu, kas 
Cesvaines novada teritorijā kopumā 
veido ap 200 kilometru, stāvoklis ir 
jāuzlabo. Šī sfēra iedzīvotājiem ir 

svarīga, tādēļ tiks meklēti visi ie-
spējamie risinājumi. Protams, tiek 
strādāts arī ar mazākiem projek-
tiem, piemēram, šogad ir plānots 
atjaunot jumta segumu pilsmuižas 
kompleksa staļļiem, izgatavot jau-
nus tautastērpus Cesvaines kultūras 
nama kolektīviem.

Pēc vizītes domē viesi kopā ar 
domes pārstāvjiem apmeklēja pili, 
muzeju, klēti, viesojās Cesvaines 
vidusskolā, kā arī nesen izveido-
tajos ražošanas uzņēmumos iepa-
zinās ar alus un vīna darīšanas tra-
dīcijām Cesvainē. Kā atzina Peters 
un Bernds, viņi ir priecīgi gadu no 
gada redzēt attīstību.

Gaidīsim viesus arī nākamajā va-
sarā, lai novērtētu jaunus sasniegu-
mus Cesvainē!

Linda Vanaga,
autores foto

Cesvaines novada pārstāvji Uģis Fjodorovs un Juris Rozenbergs, 
Bernds Ginters, Peters Langbēns, tulks Viesturs Rikveilis

Peters Langbēns (no kreisās) un Bernds Ginters pārrunā aktualitātes 
Cesvaines novada domē

Cesvaines Mūzikas 
un mākslas skola 
uzņems jaunos 
audzēkņus 
28. augustā 
plkst. 18.00 

Celtnieku ielā 1

Cesvaines Mūzikas 
un mākslas skola 

piedāvā

Valsts finansējums tiek 
piešķirts noteiktam audzēkņu 

skaitam, kurš ir jāziņo Kultūras 
ministrijai 6. septembrī.

Pirmā tikšanās 2017./2018. 
mācību gadā –

piektdien, 1. septembrī, 
plkst. 12.00

Celtnieku ielā 1 
(bijušajā sākumskolā)

MĀKSLA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu 

mērķi vizuāli plastiskās mākslas 
prasmju apguvē, piedāvājam speciā-
listu vadībā apgūt zīmēšanas, glez-
nošanas, mākslas valodas pamatu, 
veidošanas, kompozīcijas prasmes:

ar 9 gadu vecumu – valsts finan-
sētā profesionālās ievirzes izglī-
tības 5 gadu programmā Vizuāli 
plastiskā māksla ar vecāku līdzfi-
nansējumu (7 EUR mēnesī);

personām bez vecuma ierobežo-
juma – gleznošanas nodarbībās 
par samaksu (7 EUR par vienu no-
darbību, sadalot samaksu uz grupas 
dalībniekiem līdz 12 personām).

Ir iespējamas arī bezmaksas no-
darbības.

Sagatavojiet dzimšanas apliecības 
kopiju! Pārējo dokumentu veidlapas 
aizpildīsiet uz vietas.

Vizuāli plastiskās mākslas pras-
mju apguve attīsta spējas darboties 
jebkurā jomā.

MŪZIKA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu 

mērķi mūzikas instrumenta spēles 
vai dziedāšanas prasmju apguvē, 
piedāvājam speciālistu vadībā apgūt 
klavierspēles, akordeona spēles, vi-
joles spēles, flautas spēles, saksofo-
na spēles, klarnetes spēles, dziedā-
šanas prasmes:

ar 6–9 gadu vecumu – valsts fi-
nansētās profesionālās ievirzes iz-
glītības 4, 6, 8 gadu programmās 
ar vecāku līdzfinansējumu (7 EUR 
mēnesī);

personām bez vecuma ierobežo-
juma – pašapmaksas nodarbībās 
(6 EUR par vienu nodarbību).

Mūzikas instrumenta vai dziedā-
šanas prasmju apguve attīsta spē-
jas darboties jebkurā jomā.

Bērniem būs jānodzied dziesma. 
Sagatavojiet dzimšanas apliecības 
kopiju! Pārējo dokumentu veidlapas 
aizpildīsiet uz vietas.

Ja jums nav skaidri mērķi, pa-
līdzēsim tos atrast un izveidot īs-
tenošanas plānu, tiekoties pirm-
dien, 2017. gada 28. augustā, 
plkst. 18.00 Celtnieku ielā 1 vai 
sazinoties pa tālruni: 64852498, 
26446141.

Direktore Inta Stiene

Jau ierasti trešo gadu pēc kārtas 
Līgo svētku priekšvakarā, 21. un 
22. jūnijā, Cesvainē norisinājās 
pludmales volejbola sacensības. 
Šogad tās tika organizētas projekta 
„Veselai un laimīgai ģimenei Ces-
vaines novadā” ietvaros, jo jebkura 
sportiska aktivitāte veicina veselību.

21. jūnijā volejbola laukumā ti-
kās septiņas komandas, kurās cī-
nījās jaunieši un dāmas. Spēles 
notika nelabvēlīgos un brīžiem 
ekstrēmos laikapstākļos – tika spē-
lēts brāzmainā vējā un lietū. Rezul-

tātā 3. vieta – komandai „aMūR” 
(spēlētājas – Marina Zute un Rūta 
Špune), 2. vieta – komandai „Mazā 
heta” no Kusas (spēlētājas – Agnese 
Romule un Jasmīna Lauma Bērzi-
ņa) un 1. vieta – komandai „Savēji” 
(dalībnieki – Vīgants Vasilišins un 
Madara Ciemiņa).

22. jūnija pēcpusdienā tikās vī-
riešu komandas. 3. vietā ierindo-
jās „Beachball” spēlētāji Viktors 
Petrovs un Matīss Šauro, 2. vie-
tā – Dzintars Tonnis un Kristofers 
Praškevičs komandā „KD”, bet 

nepārspēti palika komandas „Jāņu-
kalns” spēlētāji Agnis Kaļva un Jā-
nis Plāte.

Paldies par darbu sacensību die-
nās Dzintaram Tonnim!

Tā kā pludmales volejbola spē-
lētāju aktivitāte ir liela, ir nepiecie-
šams otrs laukums, tādēļ šobrīd ar 
Cesvaines novada domes un Ilgoņa 
Vasilišina atbalstu ir sākušies labie-
kārtošanas darbi, lai izveidotu otru 
volejbola laukumu. Tad būs iespēja 
vienlaikus spēlēt vairākām koman-
dām un organizēt pludmales volej-

bola sacensības arī augustā, uzņe-
mot pie sevis vairāk spēlēt gribošu 
komandu no blakus novadiem un 
pagastiem.

Jūlijā, Cesvaines novada svētkos, 
norisināsies sacensības „Cesvai-
nes novada svētku kauss strītbolā 
2017”. Interesenti aicināti organi-
zēt komandas, piedalīties un svinēt 
svētkus aktīvi un sportiski.

Ilvija Trupavniece,
Sandra Briede,

projekta vadītāja,
autoru foto

Uzvarētāji sieviešu un jauniešu komandu konkurencē Uzvarētāji vīriešu komandu konkurencē
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Ir palicis apmēram gads materiā-
lu apkopošanai un iesniegšanai, un 
tad viss sarakstītais un iesniegtais 
pamazām iegūs grāmatas apveidu, 
lai uz Latvijas simtgadību nokļūtu 
pie lasītājiem.

Kopš iepriekšējā rakstiņa „Ces-
vaines Ziņu” jūnija numurā ir at-
radušies jauni pavedieni turpmā-
kajiem pētījumiem un rakstiem: 
Balvu avīzē „Vaduguns” 2013. 
gadā publicēts interesants raksts 
„Pa kādas fotogrāfijas pēdām” 
par krauklēnieša Jāņa Medņa ra-
dinieku meklējumiem; Gatis Krū-
miņš portālā „Nekropole” atradis 
ziņas par Cesvaines ģimnāzijas 
absolventu lizumnieti Kārli Avo-
tu (1921–2002); dziedātājas Ievas 
Akurateres mātes līnijas radi nā-
kuši no Cesvaines. Ja kādam ir vēl 
kādas ziņas (fakti, atmiņas, foto, 
dokumenti utt.) par šīm personām, 
priecāsimies tās saņemt. Paldies 
par pavedieniem un ierosmi Aus-
mai Saltupei, Annai Aveniņai, Mā-
rai Evardsonei un visiem citiem, 
kuri, mīlot Cesvaini, domā arī par 
mūsu grāmatu!

Skaistus dzimtas stāstus ir uz-
rakstījis Edmunds Skride. Foto-

„Burtu spēles 
pieaugušajiem” 
Cesvaines 
bibliotēkā

Turpina pildīties nākamā „Cesvaines grāmata”

Kraukļu bibliotēkā aplūkojama leļļu izstāde

Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas tarifos

hroniku grāmatai cītīgi veido Biru-
ta Ozoliņa, dokumentējot Cesvaini 
un tās notikumus. Liels paldies! 
Lai darbs turpinās!

Vasara tradicionāli ir Cesvaines 
vidusskolas absolventu salidojumu 
laiks. Esam saņēmuši sirsnīgu vēs-
tuli un fotogrāfijas no 1972. gada 
absolventu salidojuma – viņi nesen 
tikās 45 gadus pēc sava izlaiduma. 
Liels paldies! Gaidām tādu pašu 
atsaucību no citiem salidojumu 
dalībniekiem, piemēram, 1987. 
gada izlaiduma absolventiem, kas 
tikās pagājušajā nedēļā. Jauki, ka 
par rakstīšanu grāmatai domā Ces-
vaines vidusskolas tagadējās un 
bijušās skolotājas. Sirsnīgs paldies 
skolotājai Ausmai Audžei, kura ir 
gatava rakstīt par dziedošo 1984. 
gada izlaiduma klasi un tās dalību 
konkursā „Ko tu proti?”! Šogad 
Cesvainē tiek īstenotas nozīmī-
gas pārmaiņas izglītības iestādēs, 
reorganizējot internātpamatskolu. 
Ceram, ka grāmatai taps izsmeļošs 
materiāls par internātskolas absol-
ventiem, skolotājiem, citiem darbi-
niekiem, kā arī atmiņas par skolu.

Atgādinu, ka savas dzimtas pē-
tījumu vai atmiņu stāstus, tāpat kā 

līdz šim, cilvēki raksta un iesniedz 
sabiedriskā kārtā, t. i., nesaņemot 
atlīdzību, taču, ja esat iecerējuši 
plašāku pētījumu par kādu vispā-
rīgu Cesvaines novada vēstures, 
dabas, kultūras, saimnieciskās dzī-
ves lappusi, ir iespēja iesniegt pie-
teikumu Cesvaines novada domē, 
lai saņemtu arī finansiālu atbalstu 
pētījuma veikšanai.

Pagaidām vismazāk realizējas 
ideja par ārzemēs dzīvojošo un 
strādājošo cesvainiešu un viņu 
ģimeņu stāstiem. Uzdrīkstieties 
un rakstiet! Tie būs nozīmīgi gan 
grāmatas lasītājiem, gan pašu ģi-
menei, jo notikumi ātri vien kļūst 
par vēsturi – un diemžēl ātri aiz-
mirstas.

Palīdzēt tapt mūsu nāka-
majai grāmatai var, arī ziedo-
jot līdzekļus: ar pārskaitīju-
mu – AS „SEB banka”, konts 
LV20 UNLA 0030 9007 0000 6,
norāde „Ziedojums Cesvaines grā-
matai”; ziedojumus var pārskaitīt 
arī no Latvijas Pasta bankas uz 
jau minēto „SEB bankas” kontu; 
samaksāt skaidrā naudā, saņemot 
pretī kvīti (zvanīt 29432776). Pal-
dies Ingai un Ilgonim Vasilišiniem, 

kuri jūnijā ziedoja grāmatas izdo-
šanai! Esam pateicīgi visiem, kuri 
jautā un interesējas par iespējām 
ziedot. Vislielākie līdzekļi būs ne-
pieciešami tieši nākamajā vasarā 
un rudenī, kad noritēs grāmatas 
maketēšana un iespiešana (šobrīd 
precīzas izmaksas nav zināmas, 
jo pagaidām nav skaidrs grāmatas 
apjoms – turpinām pieņemt ma-
teriālus). Esam saņēmuši svarīgu 
apstiprinājumu no Valsts ieņēmu-
mu dienesta – mūsu biedrībai ir 
piešķirts sabiedriskā labuma orga-
nizācijas statuss. Tas nozīmē, ka 
visiem ziedotājiem turpmāk būs 
iespēja saņemt nodokļu atlaides, 
iesniedzot gada pārskatus vai gada 
ienākumu deklarācijas.

Par visām idejām un ieteiku-
miem, kā arī jau gataviem mate-
riāliem, 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

Saulgriežu laikā bibliotē-
kā pulcējās lasīšanas pasākuma 
„Burtu spēles pieaugušajiem” da-
lībnieki. Pavisam ir iesaistījušies 
49 grāmatu vērtētāji, bet šoreiz 
laiku atvēlēt izdevās mazāk nekā 
pusei lasītāju. Sapulcējāmies, lai 
sarunātos par izlasītajām grāma-
tām un vēlreiz pārliecinātos, ka 
lasīšanas gaume tiešām ir ļoti in-
dividuāla. Un labi, ka tā, jo ikvie-
nai grāmatai ir savs lasītāju loks: 
citai – šaurāks, citai – plašāks.

Pie tējas vai kafijas tases un 
siera uzkodām, ko mums laipni 
sagādāja AS „Cesvaines piens” 
(paldies viņiem par to!), katrs va-
rēja izteikt savu vēlmi par rudenī 
uzaicināmo viesi no literātu vidus 
vai ieteikumu noslēguma izzinošā 
brauciena maršrutam.

Otrs pasākuma mērķis bija 
saviem pastāvīgajiem lasītājiem 
parādīt jaunos grāmatu plauktus 
un citas bibliotēkas mēbeles, kā 
arī izremontētās telpas, pastāstīt 
par šo Eiropas Lauksaimniecības 
fonda atbalstīto projektu un tā īs-
tenošanu.

Paldies grāmatu lasītājiem! 
Turpināsim lasīt grāmatas un, ie-
klausoties dzirdētajos ieteikumos, 
gatavosimies nākamajai tikšanās 
reizei rudenī!

Vēsma Nora,
Cesvaines bibliotēkas vadītāja

Kraukļu bibliotēkā sestdien, 
15. jūlijā, tika atklāta Ineses Li-
tauniks darināto leļļu izstāde. To 
varēs apskatīt vēl nākamnedēļ – 
līdz 31. jūlijam, bet, iespējams, pat 
vēl kādu dienu ilgāk.

Izstādes atklāšanā bija iespējams 
aprunāties ar leļļu autori lazdonie-
ti Inesi Litauniks. Ikdienā Inese ir 
Lazdonas bērnudārza audzinātāja, 
bet brīvā laika hobijs ir neparasto 
rotaļlietu un interjera priekšmetu 
darināšana. Izstādē apskatāmās 
lelles gan nav paredzētas, lai ar 
tām spēlētos, bet veic interjera 
priekšmetu funkciju.

Leļļu meistare apmeklētājiem 
stāstīja, ka vienas lelles darinā-

šanai viņa velta no pāris dienām 
līdz pat divām nedēļām. Tas esot 
atkarīgs no vēlamā rezultāta, ap-
joma un citiem faktoriem. Leļļu 
pagatavošanai galvenie nepiecie-
šamie materiāli ir zeķbikses un 
sintepons, pārējie materiāli tiek 
meklēti pēc vajadzības. Visus 
leļļu gatavošanas knifus Inese ir 
apguvusi pašmācības ceļā, mek-
lējot informāciju internetā, ska-
toties pamācību video un lasot 
pieredzes stāstus. Jau izsenis Ine-
sei ir paticis radoši darboties, bet 
nekad viņa nebija jutusi, ka kāda 
nodarbe būtu tā, ko gribētos tur-
pināt, taču, tiklīdz pamēģināja iz-
gatavot pirmo lelli un tā izdevās, 

viņa aizrāvās ar leļļu darināšanu.
Pirmā lelle, ko Inese pagatavoja 

nedaudz vairāk kā pirms gada, bija 
mazulis maisiņā. Arī tā ir aplūko-
jama izstādē. Leļļu gatavošanas 
procesā viņai patīk izdomāt kopējo 
kompozīciju un tēliem piešķirt arī 
atribūtiku, aksesuārus, tā teikt – 
apaudzēt lelli ar apkārtējo vidi.

Inese Litauniks atklāj, ka, raugo-
ties nākotnē, vēlas turpināt leļļu iz-
gatavošanu un attīstīties šajā jomā. 
Varbūt ar laiku tā varētu būt joma, 
kurā piepelnīties, savukārt šobrīd 
leļļu izgatavošana galvenokārt ir 
mīļš hobijs. Ik pa laikam viņa sa-
ņem pasūtījumus kādas dāvanas 
izgatavošanai, tomēr esot jāatce-

ras, ka diezin vai bērnu rotaļām šīs 
trauslās lelles derēs. Tiek gatavoti 
arī ledusskapja magnētiņi, mājas 
gariņi, kurus itin bieži dāvina, no-
vēlot veiksmi. Ar dzirksteli acīs 
Inese labprāt dalās pieredzē, nežē-
lo padomus leļļu gatavošanā, jo, kā 
pati saka, ir prieks redzēt citu acīs 
prieku. Inese labprāt atsaucas ai-
cinājumiem lelles izrādīt izstādēs, 
tādēļ ikviens interesents ir aicināts 
sazināties ar mākslinieci.

Skaistās lelles būs iespējams ap-
lūkot Kraukļu bibliotēkā (biblio-
tēkas darba laikā) līdz 31. jūlijam. 
Laipni aicināti!

Linda Vanaga,
autores foto

„Šurp, Jāņa bērni!”Māksliniece ar lellēm izstādē

Sabiedrisko pakalpojumu re-
gulēšanas komisija ir apstip-
rinājusi atkritumu poligona 
SIA „AP Kaudzītes” sadzīves 
atkritumu apglabāšanas pakalpo-
juma tarifus, ko veido sadzīves 
atkritumu apglabāšanas kompo-
nente un dabas resursu nodokļa 
starpības komponente. Šāds lē-
mums ietekmēs atkritumu ap-

saimniekošanas tarifus, tādēļ, 
sadarbojoties ar atkritumu ap-
saimniekotājiem Cesvaines no-
vadā SIA „Pilsētvides serviss”, 
tiek precizētas mazā (0,24 m3) un 
lielā (0,9 m3) atkritumu kontei-
nera izvešanas cenas. Tiklīdz iz-
maksas būs zināmas, tā sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāji infor-
mēs klientus, kā arī informācija 

būs pieejama Cesvaines novada 
mājaslapā.

Tarifa izmaiņas nav Cesvaines 
novada pašvaldības lēmums, tās 
ir atkarīgas no dabas resursu no-
dokļa izmaiņām, atkritumu poli-
gona noteiktajām (un regulatora 
apstiprinātajām) komponentēm. 
Ar pilnu regulatora lēmumu var 
iepazīties www.cesvaine.lv sadaļā 

„Pašvaldība” ►„Atkritumu ap-
saimniekošana Cesvaines nova-
dā”.

Sekojiet jaunākajai informā-
cijai! SIA „Pilsētvides serviss” 
darbinieki pieņem klientus Ces-
vaines novada domes telpās (biju-
šās bankas telpas) katru trešdienu 
plkst. 9.00–13.00.

Linda Vanaga

Cesvaines novada valsts 
un pašvaldības vienotais 

klientu apkalpošanas 
centrs

Adrese: Pils iela 1A, 
Cesvaine, Cesvaines novads, 
LV-4871
Tālrunis: 64852715
E-pasts: cesvaine@pakalpo-
jumucentri.lv

VPVKAC darba laiks
Pirmdienās 8.00–18.00
Otrdienās 8.00–17.00
Trešdienās 8.00–17.00
Ceturtdienās 8.00–17.00
Piektdienās 8.00–16.00
Pārtraukums 13.00–14.00

Lai saņemtu pakalpojumu 
VPVKAC, ir jāuzrāda 
personu apliecinošs 

dokuments – pase vai 
identifikācijas karte.
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   Ķinderu kapu pārzines 
informācija

Jūnijā
Skaidrīte Sīgate 1931–2017
Arnis Briģeris 1946–2017

Dzimtsarakstu nodaļas 
informācija:

Egons Miļeiko 1961–2017
Zelma Kažoka 1922–2017

Cesvaines kapu pārziņa 
informācija:

Pelageja Aleksejeva
1921–2017

Evalds Āriņš 1962–2017
Vanda Urbāne 1933–2017

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem.

Laulāti

Apsveikumi

Nr. 7 (287) 2017. gada 20. jūlijā 
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 470 eks.
Redaktore – Linda Vanaga,
tālr. 64852030,
e-pasts: linda.vanaga@cesvaine.lv
Iespiests: SIA „Erante”.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus 
iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam.

Miruši

Afiša

Nākamais „Cesvaines Ziņu” 
numurs iznāks 

2017. gada 24. augustā

… un zeltains taurenis no 
 tavas plaukstas
tik ilgi projām neaizlidot 
  gribēs,
cik ilgi tu to vieglām rokām
  skarsi,
cik ilgi vieglu elpu uzrunāsi.
Tik ilgi, cik pats tu brīnums 
  būsi,
tev acu plakstos zelta spāre 
  sēdēs,
būs rasa vizoša, būs 
 varavīksne koša,
un taurenis uz tavas 
  plaukstas –
drošs.
               Maija Laukmane

Sirsnīgi sveicam visus jūlijā 
dzimušos un īpaši

80 gados –
GAĻINU BISTROVU,
HENRIKU DUBOKU,
AUSTRU GOTTERI,
ULDI KRIEVIŅU,
DZIDRU LĪCĪTI,

LĪVIJU LOČMELI,
BIRUTU SKADIŅU,

85 gados –
MILDU KĻAVIŅU,

90 gados –
RUTU ZELTIŅU,

93 gados –
HERTU BALTO,

MARIJU RAČKO,
98 gados –

ARIJU ALDONU VĪKSNU!

Cesvaines novada dome

24.–28. jūlijā
Cesvainē

mākslas plenērs 
„Cesvaine 2017”

***
28.–30. jūlijā

Cesvaines novada svētki
***

29. jūlijā
„Pakavos”

jātnieku sporta sacensības
***

30. jūlijā plkst. 15.00
Ķinderu kapos

kapusvētki
***

4. augustā
Cesvainē 

(Augusta Saulieša ielā 9)
Mobilā veselības aprūpes 

brigāde
Bērniem (līdz 18 gadiem) vizī-
te pie speciālista – bez maksas.

Iepriekš pieteikties 
Cesvaines sociālajā dienestā 
līdz 02.08.2017. (tālrunis: 
64852032 vai 29365023)!

***
5. augustā plkst. 9.30
Cesvaines evaņģēliski 

luteriskajā baznīcā
Daugavpils diecēzes draudžu 
diena „Garīgā atjaunošanās”

***
12. augustā

ģimeņu sporta diena
***

Plašāka informācija ir 
pieejama novada mājaslapā un 

afišās.

Un kas par to, ka gadu vesels
   klēpis
Kā pļavu ziedi laika vāzēs 
  mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs 
  slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs 
  priekš sirds –
Lai sajustu, cik dzīve tomēr 
  skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļu kārēm
   vācot,
Kas neapsūb un vējos 
  nepazūd!
 Kornēlija Apškrūma

Sirsnīgi sveicam Birutu Ritmu 
Romančuku skaistajā dzīves 

jubilejā!

Pirmskolas „Brīnumzeme” 
kolektīvs

Mans miers ir nemiers,
Mana laime ir sāpes,
Nav lemts man stāvēt,
Nav lemts man dusēt,
Un mūžam man steigties,
Kā nākotne steidzas
Ar degošām kurpēm
Pār pagātni pāri.
                Aspazija

Sirsnīgi sveicieni Rutai 
Zeltiņai skaistajā 90 gadu 

jubilejā!
Kaimiņi

Cienītie Cesvaines novada 
iedzīvotāji!

Cesvaines novada mājaslapas 
sadaļā „Pašvaldība”► „Publi-
kācijas un statistika” ir ievietots 
Cesvaines novada publiskais 
pārskats par 2016. gadu. Aici-
nām iepazīties!

Arvien atgādinām, ka Cesvai-
nes novada mājaslapai ir mai-
nīts uzturēšanas serveris, tādēļ, 
apmeklējot novada mājaslapu 
www.cesvaine.lv, lūdzu, nospie-
diet uz klaviatūras taustiņu F5, 
lai atjauninātu lapu! Neatjauni-
not lapu, var gadīties, ka netiek 
attēlota jaunākā informācija.

Paldies par sapratni!
Linda Vanaga

29. jūlijā plkst. 11.00
bērnu un jauniešu sporta laukumā
Cesvaines novada svētku kauss 

strītbolā 2017
Plkst. 11.00: 7–10 g. v. un 

11–15 g. v. zēnu komandu spēles
Plkst. 13.00: 16+ jauniešu un 

vīriešu komandu spēles
Komandu pieteikšanās: 

30 minūšu pirms sacensību 
sākuma uz vietas, dalība – bez 

maksas.

Lai ir, ko mīlēt, un ir, kas mīl,
Lai ir, ko gaidīt, un ir, kas gaida,
Lai ir, ko darīt, un ir, kas 
  novērtē,
Lai sargā no debesīm un saprot
   uz zemes!

Sveicam Lidiju Kočanovu 
85 gadu jubilejā!

Kaimiņi

Jānis Kvants un 
Gerda Audže

Visvaldis Putniņš un 
Liesma Putniņa


