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Piešķirti Cesvaines novada pašvaldības 
apbalvojumi – četri atzinības raksti

Valsts svētkos Cesvainē

Cesvaines novada iedzīvotāji!
Ir pienācis valsts svētku mēnesis – novembris.

Tā ir Lāčplēša diena, kad mēs iededzam svecītes, lai pieminētu savus kritušos 
karavīrus.

Tā ir Latvijas valsts proklamēšanas 102. gadadiena, kad mēs lepni pie apģērba 
piespraužam sarkanbaltsarkanās lentītes.

Tas ir laiks, kad jūtamies patriotiski.
Šogad, ievērojot epidemioloģiskos ierobežojumus, mēs nedrīkstam pulcēties, 
lai svinētu kopā, tomēr tas neliedz svētkus svinēt katram savās mājās un sirdī.

Novēlu visiem skaistus svētkus ģimenes lokā!

Vilnis Špats,
Cesvaines pašvaldības vadītājs

Ik gadu novembris ir ne vien valsts svētku 
mēnesis, bet arī laiks, kad godinām aktīvus, 
darbīgus novadniekus. Ierasts, ka 18. no-
vembrī pulcējamies svētku koncertā, kur ne 
vien priecājamies par amatiermākslas kolek-
tīvu paveikto, bet arī godinām Cesvaines no-
vada iedzīvotājus un citus cilvēkus, kuri ir 
ieguldījuši darbu Cesvaines attīstībā, tomēr 
epidemioloģiskās situācijas dēļ šogad pasā-
kums nenotiks.

Cesvaines novadā ir trīs apbalvojumu pa-
kāpes: pateicības raksts, atzinības raksts un 
medaļa, kuru pasniedz par īpašiem nopel-
niem un mūža ieguldījumu novada labā. Arī 
šogad Cesvaines novada domes deputāti do-
mes sēdē 29. oktobrī apstiprināja apvienotās 
komitejas sēdē tālāk virzīto lēmuma projek-
tu par pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. 
Tika nolemts piešķirt četrus atzinības raks-
tus kandidātiem, kurus apbalvojumu saņem-
šanai bija izvirzījušas iedzīvotāju grupas, kā 
arī domes deputāti.

1. pakāpes pašvaldības apbalvojums 
Cesvaines novada domes atzinības raksts 
piešķirts:

Raitim Krūmiņam par mūža ieguldīju-
mu veterinārijā un piena lopkopībā novadā. 
Raitis Krūmiņš ir veterinārārsts ar 45 gadu 
darba stāžu – atsaucīgs, zinošs savā darbā un 
saskarsmē ar cilvēkiem, komunikabls, izpa-
līdzīgs un arī optimistisks, pārvarot grūtības 
un izturot milzīgu darba slodzi. Ar neatlai-
dību, uzņēmību spējis adaptēties jaunajiem 
apstākļiem, pieņemt pārmaiņas, lai attīstītu 
savas saimniecības pamatnozari – piena lop-
kopību, uzņēmumā iesaistījis savu ģimeni 
un dod darbu vietējiem iedzīvotājiem. Vete-
rinārārsts veterinārijā ieinteresējis arī dēlu. 
Raitis Krūmiņš ir sabiedrībā cienīts cilvēks, 
kurš, aktīvi darbojoties, veicinājis novada 
uzņēmējdarbības attīstību;

Vitai Krūmiņai par ieguldījumu izglītī-
bas un kultūras jomā un novada popularitā-
tes veicināšanu. Vita jau 20 gadus ir pasnie-
dzēja Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā, 
profesionāli un aizrautīgi māca audzēkņiem 
mācību priekšmetu „Mākslas valodas pama-
ti”, krāj un veido metodiskos materiālus šim 
priekšmetam. Skolotāja kārto un pilnveido 
arī skolas bibliotēku un fiksē skolas vēs-
turi. Vita prot iedvesmot jauniešus dalībai 
ārpusskolas aktivitātēs: projektos, mākslas 
plenēros, izstādēs, koncertos. Vita Krūmiņa 
aktīvi muzicē pašvaldības iestāžu, amatier-
mākslas kolektīvu pasākumos un, pateico-
ties ģitārspēles prasmēm, guvusi atsaucību 
arī aiz Cesvaines novada robežām – kaimiņu 
novados. Vita Krūmiņa ir leģendārās mūzi-
ķes un dziedātājas Austras Pumpures grupas 
„Austrasbērni” ģitāristu ansambļa dalīb-
niece un kopš 2008. gada strādā Cesvaines 
vidusskolā par interešu izglītības skolotāju. 
Vita Krūmiņa daudziem skolēniem mācījusi 

ģitārspēli, kļuvusi pazīstama kā Austrasbēr-
nu mamma, kuras audzēkņi muzicē kopā ar 
skolotāju;

Lilijai Kanaviņai par ieguldījumu iz-
glītības jomā. Lilija Kanaviņa ir ilggadē-
ja Cesvaines vidusskolas latviešu valodas 
skolotāja. Lilija Kanaviņa, Cesvaines vi-
dusskolas absolvente, pēc studijām Latvijas 
Universitātes Filoloģijas fakultātē atgriezās 
savā skolā un vada radošas, aizkustinošas, 
emocionālas, inovatīvas latviešu valodas 
un literatūras stundas. Vairākus gadus va-
dījusi latviešu valodas un literatūras meto-
disko komisiju. Viņa motivējusi audzēkņus 
ar saviem literārajiem darbiem piedalīties 
vidusskolas konkursos, kā rezultātā viņi 
gan ieguvuši Augusta Saulieša prēmiju, gan 
saņēmuši atbalstu no Skrides fonda, un arī 
starpnovadu literārajos konkursos. Lilija 
Kanaviņa ir arī audzinātāja. Viņa ar savu 
attieksmi pret notikumiem, lietām, dzīvnie-
kiem, valsti mudina arī audzēkņus pievēr-
sties labdarībai un palīdzēt grūtībās nonāku-
šajiem, kā arī veido piederības izjūtu savai 
vietai, skolai, valstij. Kopā ar audzēkņiem 
iestudējusi neaizmir-stamas izrādes žetona 
vakariem, veidojusi izlaidumu programmas, 
ļaujot izpausties un parādīties jauniem ta-
lantiem, radoši iesaistījusies dažādu sabied-
riski nozīmīgu pasākumu organizēšanā;

Zigfrīdam un Ritai Krieviņiem par at-
zīstamiem sasniegumiem uzņēmējdarbībā 
un ieguldījumu Cesvaines novada attīstībā. 
Krieviņi ir veiksmīga uzņēmēju ģimene 
Cesvaines novadā. Pirms 28 gadiem viņi 
izveidoja zemnieku saimniecību „Sviķi”, 
kas bija viena no pirmajām graudkopības un 
dārzeņkopības nozarē. Zemnieku saimniecī-
ba ir ģimenes uzņēmums. Tās dibinātājs un 
īpašnieks ir Zigfrīds Krieviņš, kura pārzi-
ņā ir graudkopība, un viņam rūp, lai lauki 
būtu labi apstrādāti un veidotos skaista ai-
nava. Jau kopš pirmās dienas siltumnīcas ir 
saimnieces Ritas Krieviņas aizraušanās un 
sirdslieta. Saimniecībā audzē un pārstrādā 
dārzeņus – kāpostus, sarkanās bietes, stik-
lotajās platībās – tomātus, gurķus, dēstus. 
Produkcija tiek realizēta ne vien Cesvaines 
novadā, bet arī visā Latvijā. Saimniecība, 
darbojoties kooperatīvā, piedalās program-
mā „Skolas auglis” – piegādā pašu audzētos 
un ražotos pārtikas produktus skolai. Uzņē-
mums ieguvis nacionālās pārtikas kvalitātes 
shēmas norādes „Kvalitatīvs produkts” zīmi 
„Zaļā karotīte”. Iniciatīva, darbs, uzņēmība, 
spēja novērtēt apstākļus, darba vietu radīša-
na, novada pasākumu atbalstīšana – tāds ir 
Zigfrīda un Ritas Krieviņu ģimenes rakstu-
rojums sabiedrībā.

Apbalvojumi ir piešķirti, bet tiks pasnieg-
ti, tiklīdz to ļaus epidemioloģiskā situācija 
valstī.

Linda Vanaga

Tā kā reizē ar ārkārtējo situā-
ciju stājušies spēkā stingrāki ie-
robežojumi, tika mainīta valsts 
svētku svinēšanas kārtība Ces-
vainē.

13. novembrī paredzētā filmas 
„Dvēseļu putenis”, kas stāsta par 
brīvības cīņām, izrādīšana tika 
atcelta – filmu skatījāmies katrs 
savās mājās televīzijā 11. no-
vembra vakarā. Lai novērstu 
masu pulcēšanos, šajā vakarā 
visi bija aicināti arī svecītes un 
ziedus nolikt katram ērtā laikā. 
Uz domes administrācijas ēkas 
sienas tika rādītas videoprojekci-
jas – skanēja karavīru dziesmas 
un iepriekš ierunātas uzrunas.

Svinēt Latvijas Republikas 
proklamēšanas 102. gadadienu 
ikviens ir aicināts savās mājās, 
nepulcējoties. Svētku rīts sāk-
sies ar aizlūgumu par Latviju 
Cesvaines evaņģēliski luteris-
kajā baznīcā (ierobežots vietu 
skaits, apmeklējot svētbrīdi, 
lūdzam ievērot distanci, lietot 
sejas aizsargmasku vai vairogu, 
uzturēties norādītajās vietās). 
Šogad publiski pasākumi valsts 
svētkos nenotiek, bet svētku 
izjūtu var radīt citādi. Svētku 
noskaņai 18. novembra vakarā 
skvērs iepretim domei iemirdzē-
sies spožās gaismās – laikā no 
plkst. 18.00 līdz 22.00 tiks rādī-
tas videoprojekcijas un būs klausāmi skaņas 
efekti. Gaismas projekciju programma atkār-
tosies ik pēc noteikta laika, tādēļ pastaigu var 
ieplānot katram piemērotā brīdī. Ikviens ģi-
menes lokā aicināts pastaigāties pa Cesvaini 

un baudīt svaigu gaisu un svētku atmosfēru!
Aicinām ievērot distanci un epidemioloģis-

kos norādījumus!
Linda Vanaga,

autores foto

Cesvaine svētku rotā



2 Cesvaines Ziņas

pildīšanai nepieciešamas aptuveni 
10 minūtes.

Papildinformācija: Ramona Vu-
cāne, Madonas novada pašvaldī-
bas Attīstības nodaļas teritorijas 
plānotāja un plānošanas doku-
mentu izstrādes vadītāja, tālruņa 
numurs – 20228813, e-pasta adre-
se – ramona.vucane@madona.lv.

Aicinām iesaistīties attīstības plānošanā!

Domes sēdē 2020. gada 29. oktobrī

Par higiēnisko 
masku 

nodrošināšanu 
trūcīgajiem un

 maznodroš-
inātajiem

Novada domes 
administrācijas 

darba 
organizācija

Paredzēts, ka līdz šā gada 20. no-
vembrim pašvaldības nodrošinās 
bezmaksas higiēnisko masku iz-
sniegšanu tiem iedzīvotājiem, ku-
riem noteikts trūcīgas vai mazno-
drošinātas personas statuss, kā arī 
tiem, kuri uzturas patversmēs vai 
saņem dienas aprūpes centru, dienas 
centru, krīzes centru vai mājaprūpes 
pakalpojumu. Tas noteikts Covid-19 
infekcijas izplatības pārvaldības li-
kumā. Jāievēro, ka individuālo aiz-
sardzības līdzekļu lietošana daudzās 
publiskās vietās ir obligāta.

Saskaņā ar publiskajās datubāzēs 
pieejamo informāciju šobrīd Latvijā 
ir 25 017 iedzīvotāji ar trūcīgas per-
sonas statusu un 36 867 – ar mazno-
drošinātas personas statusu. Savu-
kārt 6864 cilvēki uzturas naktspa-
tversmēs vai patversmēs, 17 239 – 
saņem mājaprūpes pakalpojumus 
un 22 267 – dienas aprūpes centru, 
dienas centru vai krīzes centru pa-
kalpojumus. Minētās iedzīvotāju 
grupas tuvākajā laikā bezmaksas 
higiēniskās maskas varēs saņemt 
saskaņā ar katrā konkrētajā pašval-
dībā noteikto kārtību. Ievērojot no-
teiktās kopšanas prasības, maskas 
būs vairākkārtēji lietojamas.

Aiga Ozoliņa,
Labklājības ministrijas

Komunikācijas nodaļas vadītāja,
67021581, aiga.ozolina@lm.gov.lv

Madonas novada pašvaldības 
dome 2020. gada 22. septembrī ir 
pieņēmusi lēmumu uzsākt Mado-
nas novada attīstības programmas 
2021.–2027. gadam un Madonas 
novada ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijas 2021.–2035. gadam izstrā-
di sadarbībā ar Cesvaines, Ērgļu 
un Lubānas novada pašvaldībām.

Atbilstīgi Administratīvo terito-
riju un apdzīvoto vietu likumam, 
sākot ar 2021. gada 1. jūliju, Ma-
donas novada administratīvajā 
teritorijā ietilps šādas teritoriālā 
iedalījuma vienības: Aronas pa-
gasts, Barkavas pagasts, Bērzau-
nes pagasts, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines pilsēta, Dzelzavas 
pagasts, Ērgļu pagasts, Indrānu 
pagasts, Jumurdas pagasts, Kal-
snavas pagasts, Lazdonas pagasts, 
Liezēres pagasts, Lubānas pilsēta, 
Ļaudonas pagasts, Madonas pilsē-
ta, Mārcienas pagasts, Mētrienas 
pagasts, Ošupes pagasts, Prau-
lienas pagasts, Sarkaņu pagasts, 
Sausnējas pagasts, Vestienas pa-
gasts.

Lai 2021. gada pašvaldību vēlē-
šanās ievēlētā pašvaldības dome 
varētu sākt pildīt savas funkcijas 
un uzdevumus normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā, nepieciešams 
izstrādāt jaunveidojamā Mado-
nas novada attīstības programmu 
2021.–2027. gadam un Madonas 
novada ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģiju 2021.–2035. gadam.

Attīstības programma ir vidēja 
termiņa plānošanas dokuments, 
kas nepieciešams mērķtiecīgai 
novada teritorijas attīstībai ilgter-
miņā. Šis dokuments būs par pa-
matu pašvaldības budžeta līdzekļu 
plānveidīgai izlietošanai attīstības 
projektiem un investīciju piesais-
tei. Savukārt ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā, ievērojot Madonas no-
vada attīstības programmu un iz-
vērtējot nacionālā līmeņa, attiecī-
gā plānošanas reģiona un kaimiņu 
pašvaldību plānošanas dokumen-
tus, kā arī nodrošinot iedzīvotāju 
līdzdalību izstrādes procesā, tiks 
noteikts attīstības redzējums, stra-
tēģiskie mērķi, prioritātes un to 
īstenošanas vizuāls atspoguļojums 
telpiskās attīstības perspektīvā.

Iedzīvotāji plānošanas doku-
mentu izstrādē varēs līdzdarbo-
ties līdz šā gada 30. novembrim, 
aizpildot Madonas novada paš-
valdības organizēto iedzīvotāju 
aptauju, kā arī piedaloties sa-

biedriskās apspriešanas sapulcēs. 
Aicinām ikvienu Madonas, Ces-
vaines, Ērgļu un Lubānas novada 
iedzīvotāju iesaistīties aptaujā un 
līdzdarboties novada attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādē! 
Saite uz aptaujas anketu: https://
arcg.is/0XjKP00. Termiņš – 2020. 
gada 30. novembris. Anketas aiz-

Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļa
Anketu var aizpildīt, arī nolasot divdimensiju svītrkodu

* Nolēma integrēt pašreizējo 
Cesvaines novada attīstības pro-
grammu 2019.–2026. gadam jaun-
veidojamā Madonas novada attīs-
tības programmā 2021.–2027. ga-
dam; pašreizējo Cesvaines novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2012.–2024. gadam jaunveidojamā 
Madonas novada ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijā 2021.–2035. ga-
dam.

* Nolēma, ka Cesvaines novada 
domes priekšsēdētājs piedalīsies 
jaunveidojamā Madonas nova-
da attīstības programmas 2021.–
2027. gadam un ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijas 2021.–2035. gadam 
izstrādes vadības grupā.

* Nolēma atsavināt, pārdodot par 
brīvu cenu, pašvaldības dzīvok-
ļa īpašumu, kura adrese ir „Liel-
kaļķenieki” 2, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads, un kas sastāv no 
dzīvokļa un kopīpašuma domāja-
majām daļām no dzīvojamās mājas 
un zemes. Noteica nosacīto cenu – 
400 euro.

* Nolēma atsavināt, pārdodot par 
brīvu cenu, pašvaldības dzīvok-
ļa īpašumu, kura adrese ir „Liel-
kaļķenieki” 3, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads, un kas sastāv no 
dzīvokļa un kopīpašuma domāja-
majām daļām no dzīvojamās mājas 
un zemes. Noteica nosacīto cenu – 
850 euro.

* Nolēma atsavināt, pārdodot par 
brīvu cenu, pašvaldības dzīvokļa 
īpašumu, kura adrese ir Kraukļu 
veikals 1, Kraukļi, Cesvaines pa-
gasts, Cesvaines novads, un kas 
sastāv no dzīvokļa un kopīpašu-
ma domājamajām daļām no dzī-
vojamās mājas, divām būvēm un 
zemes. Noteica nosacīto cenu – 
1600 euro.

* Nolēma atsavināt pašvaldī-
bai piederošu nekustamo īpašumu 
„Saulrieti”, pārdodot to izsolē. No-
teica nosacīto cenu – 2958 euro. 

Apstiprināja izsoles noteikumus.
* Nolēma atsavināt pašvaldī-

bai piederošu nekustamo īpašumu 
„Tālava”, pārdodot to izsolē. No-
teica nosacīto cenu – 1000 euro. 
Apstiprināja izsoles noteikumus.

* Izslēdza no domes pamatlī-
dzekļu uzskaites projektoru un 
traktoru. Iekārtas un transportlī-
dzekļa remonts nav iespējams.

* Izslēdza no Cesvaines pirm-
skolas „Brīnumzeme” pamatlī-
dzekļu uzskaites kopētāju un dato-
ru. Ierīces bojātas, to remonts nav 
iespējams, jo iekārtas novecojušas.

* Apstiprināja Cesvaines bib-
liotēkas apmeklētāju pieņemša-
nas laiku, sākot ar 2. novembri: 
pirmdienās, otrdienās, ceturtdie-
nās – plkst. 9.00–17.00; trešdie-
nās – plkst. 9.00–18.00; piektdie-
nās – plkst. 9.00–16.00; sestdienās, 
svētdienās – slēgts.

* Apdrošināja pašvaldības ie-
stāžu darbiniekus: nelaimes gadī-
jumu apdrošināšana uz vienu gadu; 
veselības apdrošināšana Covid-19 
saslimšanas gadījumos.

* Noteica nomas maksu: inter-
nātā – 1,42 euro par kvadrātmetru 
par internāta telpām Augusta Sau-
lieša ielā 1; maksa par naktsmītni 
internātā, īslaicīgi īrējot gultasvie-
tu: par 1–3 naktīm – 8 euro vienam 
cilvēkam par 1 nakti; par četrām 
un vairāk naktīm – 6 euro vienam 
cilvēkam par 1 nakti; Cesvaines vi-
dusskolas telpas: aula, 1. stāva fo-
ajē, tualetes – 35 euro stundā; aula, 
1., 2. stāva foajē, tualetes – 50 euro 
stundā; ēdamzāle, 1. stāva foajē, 
tualetes – 17 euro stundā; horeo-
grāfijas zāle (zāle, garderobes) – 
8,50 euro stundā.

* Noteica 1 euro nomas maksu 
par telpu uz mācību stundu (40 mi-
nūšu) bezdarbnieku apmācībām uz 
120 stundām.

* Apstiprināja maksu par au-
toapmācības kursiem Cesvaines 

vidusskolā, maksu par apmācību 
profesionālā vadītāja sertifikāta 
(95. kods) iegūšanai, maksu par 
vienu stundu par autotransporta iz-
mantošanu praktiskajā automobiļa 
vadīšanā. Nolēma no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem apmaksāt B ka-
tegorijas automašīnu vadīšanas 
teorētisko kursu Cesvaines vidus-
skolēniem.

* Noteica telpu izmantošanas 
maksu kapličai Augusta Saulieša 
ielā 14 Cesvainē – 4 euro diennak-
tī – un citām telpām kultūras, atpū-
tas un izglītojošu pasākumu orga-
nizēšanai: pirmskolas lielā zāle – 
7 euro stundā; domes zāle – 3 euro 
stundā; Kraukļu skolas zāle kopā 
ar garderobi, tualeti, priekšnamu – 
7 euro stundā. Noteica nomas mak-
su – 0,04 euro par kvadrātmetru 
mēnesī – par pagraba telpu lietoju-
mu Kraukļu skolā un Kraukļu pa-
gasta namā.

* Noteica stundas maksu par 
Cesvaines kultūras nama telpu 
nomu: zāle ar foajē, garderobi, 
tualetēm – 26 euro; bārs ar foajē, 
garderobi, tualetēm – 4 euro; zāle, 
bārs ar foajē, garderobi, tualetēm – 
29 euro.

* Noteica šādus maksas pakalpo-
jumus: Cesvaines kapsētas kapličas 
izmantošana bēru dienā (ar zvanī-
šanu) – 4 euro, kapličas izmanto-
šana (diennakts) – 3 euro; Ķinderu 
kapsētā kapličas izmantošana bēru 
dienā (ar zvanīšanu) – 4 euro, in-
ventāra izmantošana apbedīšanai 
(lāpstas, dēļi, dvieļi) – 4 euro, 
kapličas izmantošana (diennakts) – 
3 euro.

* Nolēma ierakstīt zemesgrā-
matā uz Cesvaines novada pašval-
dības vārda nekustamo īpašumu 
„Svīres”, kas sastāv no pašvaldībai 
piekritīgās zemes vienības; nekus-
tamo īpašumu „Cīruļi”, kas sastāv 
no pašvaldībai piekritīgās zemes 
vienības.

* Nolēma ierakstīt zemesgrā-
matā uz Cesvaines novada paš-
valdības vārda Cesvaines novada 
pašvaldībai piekritīgās rezerves 
zemes fondā ieskaitītās un īpašuma 
tiesību atjaunošanai neizmantotās 
zemes vienības.

* Zemes vienībām noteica ne-
kustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu ze-
mes nodalījuma joslā (kods 1101).

* Piekrita, ka SIA „Laba prak-
se Cesvainē” nodod apakšnomā 
SIA „Baltijas optika” iznomāto 
telpu daļu pašvaldībai piederošajā 
ēkā Augusta Saulieša ielā 9 Cesvai-
nē Cesvaines novadā, saglabājot 
visus līguma nosacījumus.

* No 2020. gada 1. oktobra līdz 
2021. gada 31. janvārim par 50 % 
samazināja nomas maksu par tel-
pām Augusta Saulieša ielā 9 Ces-
vainē Cesvaines novadā, iznomā-
tām SIA „Laba prakse Cesvainē”.

* Nolēma izbeigt pašvaldības 
laikraksta „Cesvaines Ziņas” dar-
bību un izdot pašvaldības infor-
matīvo izdevumu ar nosaukumu 
„Cesvaines Ziņas” ar 2020. gada 
2. novembri, nodrošinot tā pieeja-
mību bez maksas.

* Ar 2020. gada 1. novembri 
apstiprināja Cesvaines pirmskolas 
„Brīnumzeme” darba laiku darba 
dienās no plkst. 7.15 līdz 18.15.

* Piešķīra 1. pakāpes pašvaldības 
apbalvojumu – Cesvaines novada 
domes atzinības rakstu – Raitim 
Krūmiņam par mūža ieguldījumu 
veterinārijā un piena lopkopībā no-
vadā; Vitai Krūmiņai par ieguldīju-
mu izglītības un kultūras jomā un 
novada popularitātes veicināšanu; 
Lilijai Kanaviņai par ieguldījumu 
izglītības jomā; Zigfrīdam Krievi-
ņam un Ritai Krieviņai par atzīs-
tamiem sasniegumiem uzņēmēj-
darbībā un ieguldījumu Cesvaines 
novada attīstībā.

Cesvaines novada pašvaldības 
iestādēs klientu apkalpošana klā-
tienē notiek tikai pēc iepriekšēja 
pieraksta.

Saziņai ar Cesvaines novada 
domi aicinām izmantot tālruni 
64852715, e-pastu dome@cesvai-
ne.lv, e-adreses kontu vai portālu 
Latvija.lv.

Cesvaines novada domes kase 
maksājumus klātienē pieņem Ces-
vaines kultūras namā pirmdienās 
plkst. 7.30–11.00 un trešdienās 
plkst. 14.00–17.00.

Būsim atbildīgi par savu un savu 
tuvinieku veselību!
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PRECIZĒJUMS: „Cesvaines Ziņu” oktobra izdevumā tika publicētas 
neprecīzas budžeta grozījumu tabulas – bez izmaiņu iedaļas, tikai sākotnējais 
plāns. Labojumam tiek publicētas korektas tabulas ar visām nepieciešamajām 
iedaļām.

1. pielikums pašvaldības domes 2020. gada 17. septembra noteikumiem Nr. 7

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumu plāns 2020. gadā

Klasifikāci-
jas kods Nosaukums Plāns EUR Izmaiņas, 

+/–

Plāns pēc 
grozījumiem 

EUR

 PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + 
ieņēmumi) 4 340 874 333 600 4 674 474

 FINANSĒŠANA 218 157 –21 074 197 083
 Naudas atlikums gada sākumā 519 413  519 413
 Aizņēmumi –301 256 –21 074 –322 330
 t. sk. kredītsaistību palielinājums 348 669 –20 041 328 628

 kredītsaistību samazinājums (pamatsummas 
samaksa) 649 925 1033 650 958

 IEŅĒMUMI (I + II + III + IV) 4 122 717 354 674 4 477 391
 I. Tiešie nodokļi 1 372 205 1000 1 373 205

01.1.1.1.
Saņemts no Valsts kases sadales konta 
nesadalītais iepriekšējā gada iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa atlikums

20 140 0 20 140

01.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata 
gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 221 300 0 1 221 300

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 
saimnieciskā gada ieņēmumi 88 853 1000 89 853

04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 
iepriekšējo gadu parādi 10 000 –1000 9000

04.1.1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 
nokavējuma nauda 2500 0 2500

04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā 
gada maksājumi 21 637 –1000 20 637

04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 
iepriekšējo gadu parādi 800 2000 2800

04.1.2.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 
nokavējuma nauda 600 0 600

04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, 
kārtējā gada ieņēmumi 5725 0 5725

04.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, 
iepriekšējo gadu parādi 500 0 500

04.1.3.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli 
nokavējuma nauda 150 0 150

 II. Nenodokļu ieņēmumi 8700 17 005 25 705

08.6.2.2.
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par 
kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) 
vai kredītiestādēs

20 0 20

09.5.1.1.
Nodeva par pašvaldības domes (padomes) 
izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to 
kopiju saņemšanu

1000 0 1000

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 450 0 450
09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 150 0 150
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 700 100 800

12.2.3.0.
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību 
nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas 
izmantošanas (licences)

0 10 10

12.3.1.0. Ieņēmumi no privatizācijas 0 50 50
12.3.9.3. Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi 80 0 80
12.3.9.9.0 Veselības apdrošināšana 0 2835 2835
12.3.9.9.0 Pārējie ieņēmumi 0 300 300
12.3.9.9.1 Dalības maksa sporta spēlēs 0 70 70
12.3.9.9.1 Dalības maksa izsolē 100 0 100
13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 0 7640 7640
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 3000 5000 8000

13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un 
mantas realizācijas 2000 1000 3000

13.4.0.0.1 Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un 
mantas realizācijas – Cesvaines tūrisma centrs 1200 0 1200

 III. Transfertu ieņēmumi 2 619 137 316 535 2 935 672

18.6.2.0.1
Finansējums asistenta pakalpojuma 
nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti – sociālais 
dienests

3000 750 3750

18.6.2.0.1
Finansējums asistenta pakalpojuma 
nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti – sociālais 
dienests, administrēšanas izdevumi

185 120 305

18.6.2.0.1 VARAM dotācija vienotā klientu apkalpošanas 
centra darbībai 6900 0 6900

18.6.2.0.1 ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie 
darbi” 9780 0 9780

18.6.2.0.1 Labklājības ministrijas mērķdotācija 
audžuģimenēm 0 121 121

18.6.2.0.1 Labklājības ministrijas mērķdotācija piemaksām 
sociālajiem darbiniekiem 0 3000 3000

18.6.2.0.1 Finansējums vēlēšanām 2305 0 2305
18.6.2.0.1 Finansējums projektam „Latvijas skolas soma” 2000 1120 3120

18.6.2.0.3 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – 
vidusskola 317 656 159 428 477 084

18.6.2.0.6 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – 5 un 
6 gadus veco bērnu apmācībai 39 816 21 756 61 572

18.6.2.0.7 Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei 0 6027 6027

18.6.2.0.8 Mērķdotācija amatiermākslas kolektīvu 
vadītājiem un dziesmu svētkiem 2779 0 2779

18.6.2.1.1 Dotācija brīvpusdienām 10 000 0 10 000

18.6.2.1.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – 
Mūzikas un mākslas skola 49 909 0 49 909

18.6.2.1.4 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) 
fondiem 0 140 196 140 196

18.6.2.1.8

Nodarbinātības pasākumu īstenošanai vasaras 
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādē

3096 0 3096

18.6.2.2.0 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija, kultūrkapitāla fonds – pils 0 2500 2500

18.6.2.2.4 Finansējums krīzes pabalstam 0 1745 1745

18.6.3.0.7 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs, Nr. 8.3.5.0/16/I/001 0 133 133

18.6.3.0.9 Finansējums projektam „Veselai un laimīgai 
ģimenei” 5793 0 5793

18.6.3.1.0 Finansējums projektam „Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai” 6316 13 460 19 776

18.6.3.1.1 Finansējums projektam „Kompetenču pieeja 
mācību saturā”, Nr. 8.3.1.1/16/I/002 0 20 20

18.6.3.1.4 Finansējums projektam „Uzņēmējdarbības 
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība” 65 098 1033 66 131

18.6.3.1.5 Finansējums projektam „Ceļu infrastruktūras 
sakārtošana Cesvainē” 368 000 0 368 000

18.6.3.1.7 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai 0 1400 1400

18.6.3.1.8 Labklājības ministrijas mērķdotācija par iesaisti 
pilotprojektā 0 3922 3922

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 604 188 0 604 188

18.6.4.0.1 PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu 13 382 0 13 382

18.9.1.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) 
fondiem 140 196 –140 196 0

19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 
pašvaldībām 74 153 0 74 153

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 160 000 100 000 260 000

19.2.4.0. Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu 
īstenošanu 734 585 0 734 585

 IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi 122 675 20 134 142 809
21.3.5.1. Mācību maksa – mūzikas skola 2800 0 2800

21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas 
pakalpojumi 30 000 0 30 000

21.3.5.3. Kafejnīcas ieņēmumi 2000 0 2000
21.3.5.9.4 Vecāku līdzfinansējums par internātu 100 0 100

21.3.7.9.1 Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – 
dome 15 5 20

21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – dome 1800 1900 3700
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola 2000 –600 1400
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle 300 –100 200
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams 200 200 400

21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes 
nodaļa 2000 0 2000

21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – pils 0 134 134
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola 50 0 50
21.3.8.1.1 Ieņēmumi par telpu nomu – internāts 10 000 –4500 5500
21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 0 100 100

21.3.8.3.2 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – 
vidusskola 800 0 800

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 1000 0 1000

21.3.9.1.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes 
iestādēs – VSAA pensijas 45 000 500 45 500

21.3.9.1.2 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes 
iestādēs – līdzfinansējums 3600 400 4000

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 3000 0 3000

21.3.9.4.3 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – 
dome 1000 1800 2800

21.3.9.4.4 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – 
sociālās aprūpes centrs 500 120 620

21.3.9.4.5 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – 
sociālais dienests 400 0 400

21.3.9.4.6 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – 
internāts 350 0 350

21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – vidusskola 6000 –1000 5000
21.3.9.9.0 Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi 50 100 150
21.3.9.9.0 Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi 10 5 15
21.3.9.9.0 Avīzes „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi 600 0 600
21.3.9.9.0 Auto kursu ieņēmumi 3000 0 3000
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Ķinderes) 80 60 140
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Cesvaine) 20 10 30
21.3.9.9.0 Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola 5000 –2000 3000
21.3.9.9.1 Tūrisma centra ieņēmumi 1000 19 000 20 000
21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 0 4000 4000
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Par pašvaldības 
informatīvo izdevumu

Kopš 9. novembra Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija

1000
Atlīdzība

2000
Preces un 
pakalpo-

jumi

3000
Subsīdijas, 
dotācijas

4000
Procentu 
izdevumi

5000
Pamatkapitā-
la veidošana

6000
Sociālie 
pabalsti

7000
Transferti

Izdevumi 
kopā Grozījumi, +/–

Dome 175 228 81 644 600 0 2540 0 0 260 012 4542
Vēlēšanu komisija 1287 480 0 0 0 0 0 1767 –538
Būvvalde 0 10 563 0 0 0 0 0 10 563 0
Pārvalde kopā: 176 515 92 687 600 0 2540 0 0 272 342 4004
Pirmskola „Brīnumzeme” 285 526 60 779 0 0 8235 0 0 354 540 32 368
Vidusskola 712 588 221 862 300 1448 37 348 0 52 000 1 025 546 179 529
Ēdināšanas nodaļa 84 405 85 330 0 0 0 0 0 169 735 0
Mūzikas un mākslas skola 105 877 22 306 0 0 1030 0 0 12 9213 3510
Grāmatvedība 66 678 8436 0 0 700 0 0 75 814 0
Izglītība kopā: 1 255 074 398 713 300 1448 47 313 0 52 000 1 754 848 215 407
Sociālais dienests 58 738 34 624 0 0 700 26 429 28 000 148 491 17 527
Bāriņtiesa 29 634 4051 0 1000 0 0 0 34 685 0
Sociālās aprūpes nodaļa 106 545 57 055 0 0 700 0 0 164 300 0
Sociālā aprūpe kopā: 194 917 95 730 0 1000 1400 26 429 28 000 347 476 17 527
Labiekārtošanas nodaļa 90 385 123 679 0 132 15 800 0 322 230 318 51 188
Autoceļu un ielu uzturēšana 0 158 960 0 0 0 0 0 158 960 0
Ieguldījums pamatkapitālā SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” 0 0 0 0 10 727 0 0 10 727 0

Labiekārtošana kopā: 90 385 282 639 0 132 26 527 0 322 400 005 51 188
Kultūras nams 77 844 75 724 1600 0 8700 0 0 163 868 19 070
Cesvaines bibliotēka 52 261 12 169 0 0 6300 0 336 71 066 0
Kraukļu bibliotēka 20 805 12 372 0 0 22 255 0 336 55 768 22 335
Pašvaldības laikraksts „Cesvaines Ziņas” 14 316 3836 0 0 600 0 0 18 752 0
Bērnu un jauniešu centrs 11 210 4131 0 0 0 0 0 15 341 136
Pils 35 067 27 721 0 0 0 0 0 62 788 0
Cesvaines tūrisma centrs 26 456 50 613 0 0 23 519 0 0 100 588 29 614
Kultūra kopā: 237 959 186 566 1600 0 61 374 0 672 488 171 71 155
Darba praktizēšanas pasākumi pašvaldībā 
darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai 748 0 0 0 0 9600 0 10 348 0

Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvdienās 7051 0 0 0 0 0 0 7051 0
Vienotā valsts un pašvaldību klientu apkal-
pošanas centra darbība 7475 1495 0 0 0 0 0 8970 0
„Veselai un laimīgai ģimenei Cesvaines 
novadā” 293 5500 0 0 0 0 0 5793 0
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompe-
tenču attīstībai” 27 968 40 0 0 0 0 0 28 008 13 460
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionā-
lās izglītības iestādēs 5342 2067 0 0 0 0 0 7409 0
Pārrobežu projekts kultūras un vēstures 
mantojuma saglabāšanai (pils) 0 6141 0 0 1 008 000 0 0 1 014 141 0
Pamatpakalpojumi lauku apvidos – grants 
ceļu remonts 0 0 0 0 169 209 0 0 169 209 –20 041
„Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” – pils 
jumta atjaunošana 0 0 0 0 50 204 0 0 50 204 0

Projekti kopā: 48 877 15 243 0 0 1 227 413 9600 0 1 301 133 –6581
Izdevumi kopā: 2 003 727 1 071 578 2500 2580 1 366 567 36 029 80 994 4 563 975 352 700

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 0 10 000 0 0 0 0 0 10 000 0
Izdevumi pavisam kopā: 2 003 727 1 081 578 2500 2580 1 366 567 36 029 80 994 4 573 975 352 700

2. pielikums pašvaldības domes 2020. gada 17. septembra noteikumiem Nr. 7

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 2020. gadā EUR

Respektējot epidemiologu izvērtē-
jumu par pieaugošiem Covid-19 iz-
platības riskiem, līdz 6. decembrim 
Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situā-
cija – noteikti stingri veselības drošī-
bas pasākumi, vienlaikus garantējot 
iedzīvotāju pamattiesību ievērošanu 
un piekļuvi pakalpojumiem pamat-
vajadzību nodrošināšanai.

Ministru kabineta ārkārtas un Krī-
zes vadības padomes kopsēdē tika 
lemts, ka, sākot ar 9. novembri, ie-
dzīvotājiem būs pieejami tie klātie-
nes pakalpojumi, kuri ir īpaši svarīgi 
veselīgai un drošai sadzīvei un kuru 
pieejamība nav atliekama.

Pulcēšanās, izklaide, atpūta, 
sports un sabiedriskā ēdināšana

Tiek atcelti un aizliegti publiskie 
pasākumi klātienē (piemēram, teātra 
izrādes, koncerti). Pulcēties privā-
tos pasākumos drīkst ne vairāk kā 
10 cilvēku, kuri pārstāv ne vairāk 
kā divas mājsaimes. Sapulcēs, gā-
jienos un piketos ārā drīkst pulcēties 
līdz 50 cilvēkiem. Bērēs drīkst pie-
dalīties vairāk nekā divu mājsaimju 
pārstāvji, nepārsniedzot 10 cilvēku 
skaitu (neieskaitot cilvēkus, kuri no-
drošina bēru norisi).

Nenotiek izklaides pasākumi, 
piemēram, diskotēkas. Ir slēgtas 

spēļu zāles un bāri, nestrādā slido-
tavas, bērnu viesību organizēšanas 
vietas, izklaides un atrakciju centri, 
batutu parki, bērnu rotaļu laukumi 
un pieskatīšanas istabas (ieskaitot 
tirdzniecības centros). Nestrādā arī 
ūdens izklaides un atrakciju centri, 
pirtis un spa centri. Dabas takas ir 
pieejamas individuālai atpūtai, un 
strādā arī muzeji, izstāžu zāles, bib-
liotēkas un citas kultūrvietas. Pasā-
kumi šajās vietās nenotiek.

Nenotiek sporta pasākumi – sa-
censības, paraugdemonstrējumi, 
šovi u. tml. Sporta treniņos ārā 
vienkopus drīkst pulcēties ne vai-
rāk kā 10 personu, neskaitot tre-
neri. Ģērbtuves nedrīkst izmantot. 
Iekštelpās drīkst trenēties tikai in-
dividuāli – treneris un viens klients 
vai arī treneris un cilvēki no vienas 
mājsaimes. Uz vienu personu jāno-
drošina ne mazāk kā 10 kvadrāt-
metru no kopējās iekštelpas platī-
bas. Darba laiks porta pasākumu 
vietām un sporta klubiem ir līdz 
plkst. 22.00.

Bez skatītājiem notiek starptau-
tisko olimpisko sporta federāciju 
sporta sacensību kalendārā iekļautās 
sporta sacensības pieaugušo izla-
šu sportistiem un komandu sporta 

spēļu starptautisko un augstāko līgu 
sporta sacensības, kurās piedalās ti-
kai pilngadīgi profesionāli sportisti.

Sabiedriskās ēdināšanas vietas 
drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņem-
šanai, izņemot izglītības iestādes, 
darbavietas un lidostu „Rīga”.

Pakalpojumu pieejamība, tirdz-
niecības vietas un darba laiks

Valsts un pašvaldību iestādēs pa-
kalpojumi tiek nodrošināti attālināti 
vai pēc pieraksta. Nestrādā skais-
tumkopšanas, pīrsinga un tetovē-
šanas pakalpojumu sniedzēji, taču 
pieejami frizieru pakalpojumi – pēc 
iepriekšēja pieraksta un ievērojot 
2 metru distanci starp klientiem.

Brīvdienās un svētku dienās tirdz-
niecības centros strādā tikai pārti-
kas veikali, aptiekas, veterinārās 
aptiekas, dzīvnieku barības veikali, 
grāmatnīcas, preses tirdzniecības 
vietas, optikas veikali, higiēnas un 
saimniecības preču veikali, teleko-
munikācijas preču un pakalpojumu 
vietas.

Tirdzniecības vietās jānodrošina 
10 kvadrātmetru platība uz vienu 
apmeklētāju un jāvalkā maska. Mas-
ka jāvalkā arī atklātā tirgus teritorijā 
un ielu tirdzniecības vietās.

Ir saīsināts darba laiks kultūras 

pasākumu vietām (drīkst apmeklēt 
tikai individuāli) un izstāžu zālēm, 
baznīcām u. c. reliģiskās darbības 
veikšanas vietām – tās drīkst darbo-
ties no plkst. 6.00 līdz 20.00.

Izglītība un regulējums citās no-
zarēs

Mācību process klātienē notiek 
1.–6. klasē. Strādā pirmsskolas 
izglītības, speciālās izglītības ie-
stādes un bērnudārzi. Attālināti mā-
cās 7.–12. klase, kā arī studenti un 
pieaugušie profesionālajā pilnveidē 
un tālākizglītībā, izņemot praktis-
kās nodarbības. Klātienē nenotiek 
bērnu nometnes, interešu izglītības, 
profesionālās ievirzes izglītības 
programmu nodarbības, amatier-
mākslas un citu māksliniecisko ko-
lektīvu mēģinājumi, izņemot indi-
viduālas nodarbības un nodarbības, 
kurās piedalās cilvēki no vienas 
mājsaimes.

Papildregulējums ārkārtējās si-
tuācijas laikā ir arī tiesvedības pro-
cesu organizēšanai, bāriņtiesu dar-
bam, sociālās aprūpes institūcijām 
un sociālo pakalpojumu sniedzē-
jiem, kas sniedz sociālos pakalpoju-
mus ar pilnu vai daļēju izmitināša-
nu, ieslodzījuma vietām, virsstundu 
darbam u. c.

Saeima galīgajā lasījumā atbalstī-
jusi ierobežojumus pašvaldības infor-
matīvo izdevumu saturam un izdoša-
nas biežumam, un tie iestrādāti liku-
ma „Par pašvaldībām” grozījumos. 
Grozījumi stājušies spēkā šā gada 
2. novembrī.

Saskaņā ar izmaiņām pašvaldības ir 
tiesīgas izdot informatīvu izdevumu, 
kurā informē vietējos iedzīvotājus par 
pašvaldības funkciju izpildi, kā arī 
publicē likumā noteikto informāciju. 
Tas attiecas arī uz informatīvā izdevu-
ma pārpublicēšanu elektroniskā vei-
dā. Turklāt izdevumus drīkst izdot ne 
biežāk kā vienu reizi mēnesī, un tiem 
jābūt pieejamiem bez maksas.

Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrija iestājusies par prin-
cipu, ka skaidri jānodala žurnālistika 
un sabiedrisko attiecību darbs. Minis-
trija uzskata, ka ir jāstiprina kvalita-
tīva žurnālistika reģionos, iedzīvotāji 
jānodrošina ar objektīvu informāciju, 
ko var sniegt tikai neatkarīgs plašsa-
ziņas līdzeklis – reģionālie izdevumi.

Domes sēdē 29. oktobrī nolemts 
izslēgt no masu informācijas līdzekļu 
reģistra laikrakstu „Cesvaines Ziņas” 
un izdot pašvaldības informatīvo iz-
devumu ar tādu pašu nosaukumu. 
Turpmāk „Cesvaines Ziņas” būs pie-
ejamas bez maksas gan pašvaldības 
iestādēs, domes administrācijā, gan 
citās vietās, kur iespējams izvietot in-
formatīvus materiālus.

Likuma grozījumos ir paredzēts, ka 
pašvaldības izdevumos ir ļauts publi-
cēt ar pašvaldību funkciju nodrošinā-
šanu saistītu informāciju, domes sēžu 
lēmumus (un to skaidrojumus), kā arī 
informāciju no pašvaldības iestādēm. 
Aizliegts publicēt komerciāla satura 
informāciju, sludinājumus, tāpat arī 
izdevumā pēc iespējas jāizvairās no 
žurnālistikas stila materiāliem – ne-
drīkst publicēt intervijas. Likuma 
grozījumi ir kompromisa risinājums 
ieilgušajām diskusijām starp pašval-
dību izdevumiem un reģionālajiem 
izdevumiem.

Linda Vanaga

Cesvaines novada 
teritorijas plānojuma 
2019. gada grozījumu 

2. redakcijas 
publiskā apspriešana 
21. oktobrī Cesvaines novada 

domē norisinājās Cesvaines nova-
da teritorijas plānojuma 2019. gada 
grozījumu 2. redakcijas publiskās ap-
spriešanas sanāksme. Tajā piedalījās 
Cesvaines novada iedzīvotāji, domes 
pārstāvji un teritorijas plānojuma 
izstrādātājs. Publiskās apspriešanas 
laikā teritorijas plānojuma izstrādā-
tājs īsumā pastāstīja par paveikto, 
bija iespēja uzdot jautājumus, sniegt 
priekšlikumus.

No 5. oktobra līdz 2. novembrim 
Cesvaines novada iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem un citiem interesentiem 
bija iespēja izteikt viedokli par Ces-
vaines novada teritorijas plānojuma 
2019. gada grozījumu 2. redakciju. 
Teritorijas plānojuma materiālus 
elektroniskā formātā varēja iepazīt 
Cesvaines novada domes interneta 
vietnē, valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā, izdruku formā-
tā – Cesvaines novada domē.

Rūta Putniņa,
Cesvaines novada domes 

teritorijas plānotāja
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Andas Līces grāmatas atklāšana Cesvainē

Remontdarbi Cesvaines skeitparkā pabeigti

Lapsēns Miķelis ciemojas arī Cesvainē

Pārdod izsolēs 

Skvērs 
piedzīvojis 
pārvērtības

Skvērā iepretim domei šajā rude-
nī ir veikti sakārtošanas darbi – ce-
liņu segums kļuvis līdzenāks un arī 
vizuāli pievilcīgāks.

Kad tika sakārtota Pils iela, skvē-
ra celiņiem tika salabotas nobrauk-
tuves no ielas puses, taču tālāk ce-
liņus segušais asfalts vietām bija 
izdrupis, saplaisājis un salūzis. Tā 
kā skvērā ik pa laikam notiek pa-
sākumi un ikdienā pa to pārvietojas 
iedzīvotāji, tika nolemts celiņus re-
montēt. Nu celiņus sedz stingri pie-
blietētas šķembas. Darbi veikti par 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Linda Vanaga,
autores foto

26. oktobrī Cesvaines tūrisma 
centrā notika pirmais pasākums 
jaunajās centra telpās – Andas Līces 
grāmatas „Ceļadomas” atklāšanas 
pasākums Cesvainē.

„Ceļadomās” ietvertie liriskie 
monologi, dzejoļi un esejas atspo-
guļo nobrieduša cilvēka dzīves re-
dzējumu, ko caurvij īpašs motīvs – 
iekšēja saruna ar Antuāna de Sent-
Ekziperī Mazo princi. Andai Līcei 
ir sajūta, ka Mazais princis ir viņas 
laikabiedrs un ka viņiem ir daudz kā 
kopīga. Viņa saka: „Mums visiem 
vajadzētu sajust Mazo princi savā 
sirdī.”

Tūrisma centrā tika izveidota im-
provizēta viesistaba, lai radītu mājī-
gu gaisotni. Grāmatas „Ceļadomas” 
atvēršanas svētkos Cesvainē ska-
nēja autores lasījumi no grāmatas, 

muzicēja dziesminiece Vita Krū-
miņa, ar lasījumiem to papildināja 
Sanita Dāboliņa. Pasākums notika 
interesantā laikā – tas bija jāapmek-
lē maskās. Arī šo motīvu apspēlēja 
dzejniece, pozitīvi priecājoties par 
katru atnākušo. Interesanti, ka „Ce-
ļadomas” ir arī Andas māju nosau-
kums.

Anda Līce ir vairāk nekā 20 dze-
jas un prozas grāmatu autore. Sa-
vos darbos viņa pievēršas cilvēka 
attiecībām ar laiku un laikmetu. 
Anda Līce, kura aktīvi darbojusies 
arī publicistikā, ir Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavaliere, bet 2004. gadā 
saņēmusi Eduarda Veidenbauma 
prēmiju un 2005. gadā – Aspazijas 
prēmiju.

Linda Vanaga,
autores foto Anda Līce, uzstājoties klausītājiem Cesvaines tūrisma centrā

Cesvaines novada dome 
2020. gada 15. decembrī 
plkst. 11.30 domes mazajā zālē 
pirmajā mutiskajā izsolē ar aug-
šupejošu soli pārdod pašvaldības 
nekustamo īpašumu „Tālava” (ka-
dastra numurs 7007 004 0078), kas 
sastāv no zemesgabala un atrodas 
Cesvainē Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena – 1000 EUR, 
izsoles solis – 100 EUR. Dalī-
bas maksa (20 EUR) un izsoles 
nodrošinājums (100 EUR) līdz 
izsoles sākumam iemaksājami 
Cesvaines novada domes, reģis-
trācijas Nr. 90000054727, kontā 
Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 
AS „SEB banka” vai kontā 
Nr. LV21 PARX 0012 4578 2000 1 
AS „Citadele banka”, vai kontā 
Nr. LV41 HABA 0551 0323 2908 8 
AS „Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei – domē 
līdz 2020. gada 11. decembra 
plkst. 16.00.

***
Cesvaines novada dome 

2020. gada 15. decembrī 
plkst. 11.00 domes mazajā zālē 
pirmajā mutiskajā izsolē ar aug-
šupejošu soli pārdod pašvaldības 
nekustamo īpašumu „Saulrieti” 
(kadastra numurs 7007 004 0104), 
kas sastāv no zemesgabala un atro-
das Cesvainē Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena – 2958 EUR, 
izsoles solis – 50 EUR. Dalības 
maksa (20 EUR) un izsoles no-
drošinājums (295,80 EUR) līdz 
izsoles sākumam iemaksājami 
Cesvaines novada domes, reģis-
trācijas Nr. 90000054727, kontā 
Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 
AS „SEB banka” vai kontā 
Nr. LV21 PARX 0012 4578 2000 1 
AS „Citadele banka”, vai kontā 
Nr. LV41 HABA 0551 0323 2908 8 
AS „Swedbank”.

Pieteikšanās izsolei – domē 
līdz 2020. gada 11. decembra 
plkst. 16.00.

***
Nosolītā summa jāsamaksā divu 

nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma 
maksā tiek ieskaitīta iemaksātā no-
drošinājuma nauda.

Izsoles noteikumus var iepazīt 
mājaslapā www.cesvaine.lv vai Ces-
vaines novada domē darba dienās no 
plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 14.00 
līdz 17.00. Par īpašumu apskati in-
teresēties pa tālruni: 64852022 vai 
28382616.

Jau ilgāk nekā divas nedēļas Ces-
vaines bērni un jaunieši atkal var 
pilnvērtīgi un droši izmantot nova-
da skeitparka rampas konstrukcijas. 
Pēc vasaras sezonas skeitparkam 
bija nepieciešami nopietnākie re-
montdarbi kopš tā būvniecības. Tie, 
pateicoties novada domei, steidza-
mā kārtā tika veikti jau šoruden. 
Rampu konstrukcijām ir pilnīgi 
nomainītas braucamās daļas pār-
klājuma plāksnes un lielākoties arī 
balsta daļas. Aktīvākie rampas lie-
totāji noteikti ir pamanījuši un jau 
izmēģinājuši jaunās konstrukcijas, 
kas, veicot nelielu aptauju, tika uz-
labotas un veidotas pēc jauniešu vēl-

mēm un ieteikumiem. Par to paldies 
Bruno Kalējam, Gatim Zaharovam 
un skices autoram Arvim Trečakam! 
Pavasarī rampa, cerams, tiks arī pie 
mākslinieciskā noformējuma – gra-
fiti zīmējumiem, bet tas šobrīd vēl ir 
ieceru stadijā.

Tā kā skeitparkā īstenotie sporta 
veidi ir saistīti ar paaugstinātu trau-
mu risku, lūgums vecākiem mājās ar 
mazajiem sportistiem pārrunāt dro-
šības noteikumus un uzvedības kul-
tūru, atrodoties skeitparkā. Novēro-
ju, ka lielākā daļa bērnu, kas braukā 
skeitparkā, ir bez personiskajiem 
drošības līdzekļiem – ķiverēm, ceļu 
un elkoņu sargiem, tādējādi krītot 

var gūt smagus miesas bojājumus. 
Atgādinu, ka pirms nodarbēm skeit-
parkā tā lietotājiem ir pienākums 
pārliecināties par tā drošību (atbrī-
vot konstrukcijas un brauktuvi no 
gružiem un citiem priekšmetiem, 
kas traucē skeitparku izmantot dro-
ši), atturēties no jebkādas darbības 
vai rīcības, ja tā traucē citus apmek-
lētājus, rada viņiem neērtības un 
izraisa pamatotus iebildumus. Katrs 
skeitparka apmeklētājs pats (un viņa 
vecāki) uzņemas pilnu atbildību par 
sava veselības un sportiskā stāvokļa 
un inventāra atbilstību izvēlētajām 
nodarbēm: par drošību katram pa-
šam jādomā saistībā ar izvirzītajiem 

mērķiem, ko vēlas sasniegt, un pār-
liecību par sevi, saviem spēkiem.

Ieilgušais rudens ietekmējis rosī-
bu skeitparkā, bērni, ievērojot valstī 
noteiktos Covid-19 drošības pasāku-
mus, labprāt tur sporto pat novem-
bra sākumā. Aicinu izmantot siltos 
laikapstākļus fiziskām aktivitātēm 
arī turpmāk, atceroties, ka vide ap 
mums ir tāda, kādu mēs paši to vei-
dojam, tāpēc pārliecināsimies, ka at-
kritumus izmetam paredzētajās vie-
tās, ka nelaužam un nepiedrazojam.

Inga Bekasova,
Cesvaines bērnu un jauniešu 

centra vadītāja,
Lindas Vanagas foto

Skeitparks atjaunots Rampa ieguvusi jaunus elementus

16. oktobrī, atsaucoties uz biedrī-
bas „Dzīvnieku brīvība” aicinājumu 
piedalīties Latvijā vēl nebijušā foto-
akcijā „Lapsu tūre”, kuras mērķis ir 
pievērst sabiedrības un lēmējvaras 
uzmanību nevajadzīgajām dzīv-
nieku ciešanām zvēraudzētavās un 
cīnīties par kažokzvēru audzēša-

nas aizliegumu Latvijā, Cesvaines 
pirmskolas „Brīnumzeme” grupā 
„Skudriņas” viesojās plīša lapsēns 
Miķelis ar savu sargu.

„Lapsu tūres” pamatā ir stāsts par 
četrām lapsām, kuras, lai gan dzimu-
šas sprostā, instinktīvi ilgojas pēc tā, 
ko viņas nepazīst, – pēc brīvības un 

pilnvērtīgas dzīves dabā. Dienā, kad 
cilvēki vēlas atņemt viņām dzīvību 
un kažokus, lapsām izdodas izbēgt 
no zvēraudzētavas. Nonākot brī-
vībā un sastopot pirmos dzīvnieku 
draugus, atklājas lapsu interese par 
pasauli un katrā no lapsām uzmirdz 
savs raksturs un personība. Lapsas ir 
adaptīvi dzīvnieki un tic pārmaiņām, 
tāpēc nolemj doties tūrē pa Latviju, 
lai vēstītu par dzīvnieku tiesībām uz 
dzīvi brīvībā un savu kažoku.

„Skudriņas”, uzklausījušas Miķe-
ļa stāstu, mēģināja iejusties savvaļā 
dzīvojošu lapsu ādā, apzināt dzīv-
nieku maņas, paradumus, izzināt 
ēdienkarti un citus interesantus fak-
tus, lai salīdzinātu ar to lapsu dzī-
vi, kuras audzē būros kažokādām. 
Atraktīvi un izzinoši spējām apgūt 
informāciju, kas topošajai patērē-
tāju paaudzei rada izpratni par hu-
mānu izturēšanos pret dzīvniekiem 
un ar to saistītajiem ētikas jautāju-
miem. Paldies „Skudriņām” un viņu 
audzinātājām Janai un Sandrai par 
līdzdarbošanos un vienmēr tikai po-
zitīvajām emocijām!

Akcijas laikā no 5. līdz 19. ok-
tobrim lapsēni viesojās 55 Latvijas 
pilsētās un ciemos, ceļā pieveicot 
3000 kilometru. Akcijas foto apska-
tāmi sociālā tīkla „Instagram” viet-
nē, lietojot tēmturus #Lapsutūre un 
#Kažokādaspagātnē.

Pēc Lauksaimniecības datu cen-
tra informācijas, šobrīd Latvijā 
darbojas 10 zvēraudzētavas, kurās 
kažokādu ieguvei audzē ūdeles, lap-
sas un šinšillas. Zvēraudzētavās šie 
savvaļas sugu dzīvnieki ir pakļau-
ti nemitīgām ciešanām, ieslodzīti 
šauros sprostos, līdz tos nonāvē, lai 
no viņu ādām izgatavotu dekoratī-
vus apģērba elementus. 2020. gada 
vasarā Latvijas zvēraudzētavās ko-
pumā bija vairāk nekā pusmiljons 
(579 945) dzīvnieku. Ētisku un lab-
turības apsvērumu dēļ kažokzvēru 
audzēšana jau ir aizliegta vairāk 
nekā 15 Eiropas valstīs.

Lapsu sargs Cesvainē –
Inga Bekasova,

Cesvaines bērnu un jauniešu centra 
vadītāja,

foto no PII „Brīnumzeme” arhīvaGrupa „Skudriņas”
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Nr. 11 (327) 2020. gada 12. novembrī
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Tirāža – 470 eks.
Atbildīgā par izdevumu – 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.

Nākamais 
„Cesvaines Ziņu” numurs iznāks 

2020. gada 17. decembrī

Policija aicina iedzīvotājus rūpēties par 
savu transportlīdzekļu drošību

Izstāde domes zālē

Saulieša dzejas 
izlase iznāks 

decembrī

Ārkārtējās situācijas 
laikā #Ēkultūra digitālo 

resursu apkopojums 
palīdzēs kultūras 
norises izbaudīt 

virtuāli

Cesvaines tūrisma 
centrs aicina

Jaunas izstādes Kraukļu bibliotēkas sarīkojumu zālē

Cesvaines tūrisma centrs aicina atsaukties 
skaistu dārzu, daiļdārzu, piemājas ainavu, 
augu kolekciju īpašniekus.

Ja jūsu dārzā ir kas tāds, kas priecē jūs pa-
šus un varētu iepriecināt un ieinteresēt arī ci-
tus, atsaucieties! Jums jābūt vēlmei par savu 
dārzu pastāstīt un uzņemt pie sevis viesus vie-
nā no vasaras nedēļas nogalēm.

Vairāk informācijas pa tālruni: 26172637 
(tūrisma centrs).

Valsts policija aicina iedzīvotājus neat-
stāt automašīnas salonā personiskās mantas, 
jo pat šķietami nevērtīgs priekšmets var būt 
iemesls, lai zaglis izsistu automašīnas logu. 
Īpašniekiem, atstājot automašīnu stāvvietā, ir 
nepieciešams pārliecināties par logu un dur-
vju aizvēršanu. Pēdējā laikā aktuālas kļuvu-
šas automašīnu priekšējo lukturu zādzības no 
„Volvo” markas automašīnām. Valsts policija 
atgādina iedzīvotājiem būt piesardzīgiem un 
parūpēties par sava transportlīdzekļa drošību.

Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā ne-
pilnos desmit šā gada mēnešos ir reģistrētas 
78 zādzības no transportlīdzekļiem, automa-
šīnām un traktoriem, turklāt 11 gadījumos 
zagļiem ir bijusi brīva piekļuve transportlī-
dzeklī atstātajām mantām, jo tie nav bijuši 
aizslēgti. Reģistrētas 25 degvielas zādzības 
no dažādiem transportlīdzekļiem, bieži no 
traktortehnikas. Pēdējā laikā aktuālas kļuvu-
šas automašīnu priekšējo lukturu zādzības no 
„Volvo” markas automašīnām.

Lai pasargātu savu transportlīdzekli no 
garnadžiem, policija aicina transportlīdzekļu 
īpašniekus ievērot dažas būtiskus padomus:
 novieto transportlīdzekli drošā vietā. 

Vienmēr izvēlies drošu vietu, kur atstāt savu 
auto. Neizvēlies nomaļas un apšaubāmas vie-
tas, jo tas pastiprina iespēju, ka zaglis klusi, 
nevienam nemanot, var piekļūt tavai mašīnai;
 vienmēr aizslēdz. Vienmēr aizslēdz au-

tomašīnu, arī privātmājas pagalmā, garāžā vai 
apsargātā autostāvvietā. Neaizmirsti aizslēgt 
degvielas bāku;
 aprīko transportlīdzekli ar signalizā-

ciju. Jauno mašīnu īpašnieki var neuztrauk-
ties par signalizācijas sistēmu mašīnā, jo tā 
jau ir iebūvēta, bet vecāku modeļu mašīnu 
īpašniekiem vajadzētu pārliecināties, ka sig-
nalizācija ir ievietota un strādā korekti. Sig-
nalizācija ir galvenā, kas ziņos par zagļu ie-
laušanos tavā auto;
 neatstāj mantas redzamā vietā trans-

portlīdzeklī. Ja zaglis mašīnas salonā redzēs 
vērtīgas lietas, piemēram, somu, maku, tele-
fonu, tad viņam būs vēl lielāks kārdinājums 
to apzagt, tāpēc vienmēr, pirms atstāj mašīnu, 
pārliecinies, ka automašīnas salonā neatstāj 
vērtīgas mantas;
 marķē automašīnas detaļas. Auto 

īpašniekus lūdzam atcerēties, ka viena no 
efektīvākajām aizsardzības metodēm pret 
auto detaļu zādzībām ir to marķēšana;
 neesi vienaldzīgs! Ja redzi, ka stāvlau-

kumā pie kāda transportlīdzekļa vai nomaļā 
vietā novietotas tehnikas grozās svešas perso-
nas, kuras acīmredzami nav transportlīdzekļa 
īpašnieki, un šo personu nodomi, pēc tava ie-
skata, ir izdarīt noziegumu, nekavējoties ziņo 
policijai pa tālruni 110. Ja iespējams, informē 
transportlīdzekļu saimnieku vai vadītāju par 
svešu personu aktivitāti.

Paziņojums!
Lai ierobežotu koronavīrusa Covid-19 

izplatību, SIA „Cesvaines komunālie pa-
kalpojumi” sabiedriskā pirts sestdienās 
SLĒGTA UZ NENOTEIKTU LAIKU.

Kultūras ministrija un tās iestādes kopš 9. no-
vembra atsākušas piedāvāt vienuviet apkopotu 
un atjaunotu resursu #Ēkultūra un aicina iedzī-
votājus ārkārtējās situācijas laikā visdažādākās 
kultūras norises izbaudīt virtuāli, savukārt kul-
tūras jomā pieejamos e-pakalpojumus saņemt 
attālināti, iestādes klātienē neapmeklējot.

Novembra jubilārs Dailes teātris šomēnes 
atvērs savas aizkulises digitāli. Tiek gatavota 
rakstu sērija „Dailes teātrim 100”, kurā ska-
tītājiem tiks atklāta ikdienā neredzamā teātra 
daļa, stāstot par teātra kultūru un radīšanas 
procesu. Savukārt, sākot ar 19. novembri, 
teātra tīmekļvietnē virtuāli varēs izstaigāt 
kostīmu izstādi „Tuvāk kailumam”, kurā būs 
iekļauti 40 teātra izrāžu kostīmi – gan vēstu-
riskie, gan mūsdienu.

Jaunais Rīgas teātris, sākot ar 27. novem-
bri, interneta platformā www.agentura.jrt.lv 
piedāvās šovasar filmēto daudzsēriju mākslas 
filmu „Aģentūra”, ko būs iespējams skatīties 
no jebkuras ierīces ikvienam ērtā laikā visā 
pasaulē. Tas ir maksas piedāvājums – iespēja 
baudīt teātra aktieru sniegumu tuvplānā savās 
mājās visas ģimenes lokā 10 stundu garumā.

Īpašu piedāvājumu skolēniem sagatavojis 
Latvijas Nacionālais teātris, valsts svētku lai-
kā, no 16. līdz 26. novembrim, piedāvājot di-
gitālu izrādi „Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas 
II teātris”, kas iekļauta programmā „Latvijas 
skolas soma”.

Līdz novembra beigām pieejama teātra 
trupas „Kvadrifrons” interaktīvā klausām-
izrāde „Rolanda dziesma”, kas nominēta 
2019./2020. gada sezonas Spēlmaņu nakts 
balvai kategorijā „Gada notikums digitālajā 
vidē”. Izrāde ir klausāma pa telefonu, un to 
iespējams darīt jebkurā paša izvēlētā vietā un 
laikā, iegādājoties biļeti un reizē ar to – indi-
viduālu pieejas kodu teātra trupas tīmekļviet-
nē www.kvadrifrons.lv.

Ievērojami papildināts virtuāli pieejamais 
klasiskās mūzikas koncertu klāsts – Latvijas 
Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) 
izveidojis LNSO digitālo koncertzāli. Noteik-
tos datumos LNSO „YouTube” vietnē ikvie-
nam bez maksas būs iespēja baudīt līdz šim 
neredzētus LNSO koncertu videoierakstus.

Liepājas Simfoniskā orķestra mājaslapā 
skatāms koncertinterviju cikls „Tuvāk”, iz-
glītojošs koncerts bērniem un koncertsaruna 
„Mūzika kultūrvēstures telpā”, papildināts arī 
orķestra piedāvājums vietnē Replay.lv un Lat-
vijas radio 3. programmas „Klasika” arhīvos.

Lai gan muzeji ārkārtējās situācijas lai-
kā atvērti arī klātienes apmeklējumiem, arī 
šajā jomā papildināts #Ēkultūra virtuālais 
piedāvājums. Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs (LNMM) digitālajā piedāvājumā ie-
kļāvis audio un video stāstus par mākslu, kā 
arī daļu no mākslas darbu zelta fonda, kas 
glabājas LNMM, savukārt Rundāles pils mu-
zejs #Ēkultūra resursu krātuvi papildinājis 
ar īsfilmām par mākslas stiliem un muzeja 
tīmekļvietnē apskatāmajiem digitalizētajiem 
krājuma priekšmetiem.

Amatierkolektīviem noteikti noderēs 
LNKC ekspertu padomi attālinātajai darbībai 
kultūras mantojuma, lietišķās mākslas un tau-
tas mūzikas jomās.

Atgādinām, ka pirmoreiz informatīvā kam-
paņa #Ēkultūra tika organizēta šopavasar, 
Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā, 
sākot ar 16. martu.

Lita Kokale,
Kultūras ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība 
ir sagatavojusi latviešu skolotāja, rakstnieka, 
dzejnieka, esejista, dramaturga, grāmatizdevē-
ja un sabiedriskā darbinieka Augusta Saulieša 
(1869–1933) dzejas izlasi „Baltos ceļos”. Sau-
lietis dzimis un dzīvojis tagadējā Cesvaines 
novadā – Grašu pagasta „Sauliešos”. Dzejoļus 
atlasījusi un sakārtojusi Sanita Dāboliņa, grā-
matas ilustrācijas un mākslinieciskā ietērpa 
veidošanā piedalījās māksliniece Ērika Doga-
na, fotogrāfs Jānis Dziļums un datordizainere 
Māra Prātniece. Grāmatā līdzās Saulieša dze-
jai iekļauts Jolanda Andževa dziesmas „Ziedu 
diena” nošu raksts, kā arī divas literatūrpēt-
nieciskas apceres: Sanitas Dāboliņas darbs 
„Augusts Saulietis – sava ceļa gājējs latviešu 
lirikā” un žurnāla „konTeksts” galvenās re-
daktores Sandras Ratnieces pētījums „Literārā 
jūgendstila iezīmes Augusta Saulieša daiļra-
dē”. Grāmatai ievadu rakstījusi Latvijas Uni-
versitātes profesore Ausma Cimdiņa, anotāci-
ju – literatūrzinātnieks Viesturs Vecgrāvis. Iz-
lases zinātniskā redaktore – Dace Zvirgzdiņa.

Grāmatas izdevumu finansējušas juridiskas 
un fiziskas personas – ziedotāji un sponsors, 
kā arī ar līdzfinansējumu atbalstījusi Cesvai-
nes novada dome.

Grāmata iznāks decembrī, uz Saulieša 
151. dzimšanas dienu. Plānotais atvēršanas 
svētku pasākums notiks saskaņā ar tābrīža si-
tuāciju un noteikumiem valstī. Par grāmatas 
iepriekšpasūtīšanu un iegādi interesēties Ces-
vaines kultūras veicināšanas biedrībā, kon-
takttālrunis – 29432776.

Sanita Dāboliņa,
Cesvaines kultūras veicināšanas biedrības

valdes locekle

Domes zālē līdz jaunajam gadam skatāma 
Ingas Šleseres-Gražules gleznu izstāde. Auto-
re nāk no Jēkabpils puses, Salas pagasta, paš-
reiz ir rīdziniece.

2008. gadā māksliniece absolvējusi Latvi-
jas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas noda-
ļu, pašreiz darbojas kā brīvmāksliniece.

Cesvainē aplūkojama izstāde „Māte daba”. 
Pasakains krāsainums staro no ikvienas glez-
nas. Te nojaušama pavasara mošanās, vasaras 
spilgtums, nedaudz caur zāļu stiebriem iespīd 
rudenīgums un ziema parādās kā skaists pār-
steigums. Un cilvēks ir tikai kaut kur klāt-
esošs, viņš vēro dabas daudzveidīgumu, un ik 
mirkli no tā aizraujas elpa.

Izstāde Cesvaines novada domes zālē ir ap-
skatāma domes darba laikā. Ieeja uz izstādi – 
ar sejas maskām, domes ēkā nedrūzmējoties 
un ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.

Linda Vanaga, autores foto

Kraukļu bibliotēkas sarīkojumu zālē apska-
tāmas divas jaunas izstādes.

Komunistiskajās represijās cietušo pie-
miņas vietas. Māra Loca fotogrāfijas.

Autors fotogrāfijās fiksējis piemiņas vietas 
bijušajā Madonas rajonā, foto nosacīti aptver 
3 tēmas: 1919. gadā lielinieku nobendēto zaļo 
partizānu apbedījumi ģimenes kapos un sa-
biedrības uzstādītās piemiņas zīmes; nacionā-
lo partizānu, kas pretojās padomju okupācijas 
režīmam 1940./1941. gadā un pēc 2. pasaules 
kara, apbedījumi ģimenes kapos un sabiedrī-
bas uzstādītās piemiņas zīmes; piemiņas zī-
mes 1941. un 1949. gadā represētajiem.

Izstāde: 8 planšetes (45 × 65 cm).
Līgas Kellijas šokolādes iepakojumu ko-

lekcijas izstāde
Līgas Kellijas dzimtā puse ir Cesvaines 

novada Kraukļi. Skolas gaitas Līga uzsāk 

Kraukļu astoņgadīgajā skolā, kur mācās līdz 
5. klasei. Lai aktīvi nodarbotos ar sportu, 
pāriet uz Cesvaines vidusskolu, kur treniņus 
vada sporta skolotājs Zigmārs Gulbis. Tagad 
Līga ar ģimeni dzīvo Madonas novada Prau-
lienā, kur ir aptiekas vadītāja, kā arī strādā 
zemnieku saimniecībā.

Šokolādes iepakojumu krāšana sākās jau 
70. gados, kad gandrīz katram bērnam bija 
sava kolekcija – konfekšu papīriņi, sērkociņu 
etiķetes, markas, aploksnes, apsveikumu kar-
tītes. Līgas kolekcijā ir dažādu ražotāju šoko-
lādes papīriņi. Interesantākais ir tas, ka Līgai 
šokolāde negaršo. Zinot, ka viņa kolekcionē 
iepakojumus, draugi, radi, paziņas bieži tos 
dāvina, lai būtu papildinājums kolekcijai, bet 
ne vienmēr iepakojumā ir arī saturs.

Izstāde: 4 albumi, 6 planšetes, 5 fotorāmīši, 
38 iepakojumi.


