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Cesvaines un Merjamā pašvaldību sadraudzības desmitgade

Gunāram Agrīnam Kornetam – 
Atzinības krusta goda zīme

Cesvaines pašvaldībā 12.–
15. maijā vizītē bija ieradusies 
Merjamā (Igaunija) pašvaldības de-
legācija astoņu cilvēku sastāvā, lai 
kopīgi svinētu desmito Cesvaines 
un Merjamā pašvaldību sadarbības 
gadadienu. Igauņu delegācijā bija 
Merjamā mērs Villu Karu, vadītāja 
vietniece Trīna Matsalu, pašvaldī-
bas domes priekšsēdētājs Urmass 
Kristals, pašvaldības domes locekle 
Darja Lehtsalu, pašvaldības sekre-
tāre Maigi Linna, Merjamā Mū-
zikas un mākslas skolas direktore 
Maiu Linnamagi, sociālā dienesta 
vadītāja Marge Viska un sabiedris-
ko attiecību speciāliste Tīna Gilla.

Vizītes laikā viesi no Merjamā 
apmeklēja AS „Cesvaines piens”, 
SIA „Nordtorf” kūdras fabriku, 
Cesvaines vidusskolas zvaniņa 
svētkus, pirmskolu „Brīnumzeme”, 
Cesvaines novada domes bērnu un 
jauniešu centru, Kraukļu bibliotēku 
un Cesvaines pili. Piektdienas pēc-
pusdienā kopā ar viesiem arī visi 
cesvainieši bija aicināti uz svinīgu 
koncertu Cesvaines kultūras namā, 
kur, piedaloties Cesvaines Mūzi-
kas un mākslas skolas audzēkņiem, 
pirmskolas „Brīnumzeme” maza-
jiem dziedātājiem, Cesvaines vi-
dusskolas deju kolektīvam „Sprīdī-
tis” un dāmu deju grupai „Ka-
menes”, izskanēja gan Merjamā 
vadītāja Villu Karu, gan Cesvaines 
novada domes priekšsēdētāja Viļņa 
Špata uzrunas, kā arī tika nolasīts 
Igaunijas vēstnieka Latvijā Tenisa 
Nirka (Tõnis Nirk) svinīgais ap-
sveikums.

Abu pašvaldību sadraudzība 
vairāk nekā pirms desmit gadiem 
aizsākās starp Cesvaines un Mer-
jamā mūzikas un mākslas skolām, 
bet vēlāk tā pārauga sadarbībā 
arī citās jomās – dažādu projek-
tu realizācijā, rīkojot savstarpējas 
tikšanās un pasākumus, izstādes, 
seminārus vai citas aktivitātes. 
Abas puses sadarbojas un veici-
na informācijas apmaiņu dažādās 
nozarēs, piemēram, pašvaldību 
darbā, dažādu Eiropas Savienības 
fondu līdzekļu apgūšanā, neval-
stisko organizāciju jomā, izglītībā, 
kultūrā, sportā, vides aizsardzībā 
un tūrismā. Cesvaines novada do-
mes priekšsēdētājs Vilnis Špats 
savā uzrunā atzīmēja, ka Cesvai-
nes koris, orķestris, deju kolektīvi 
ir piedalījušies dažādos Merjamā 
svētkos, bibliotēkas atklāšanā, folk-
festivālā, bet merjamieši, savukārt, 
ir viesojušies Cesvainē Latvijas 
valsts svētku laikā, astoņsimtgades 
svinībās, Cesvaines vidusskolas 
atklāšanā, karoga iesvētīšanā, deju 
festivālā „Ziemas vitamīns”, kā 
arī Cesvainē ir viesojies Merjamā 
ugunsdzēsēju ansamblis. Ir rakstīti 

kopīgi pārrobežu projekti, un darbs 
tajos ir atklājis citādākas sadarbības 
šķautnes.

„Kā latviešiem, tā mums, 
igauņiem, ir kopīga kultūra, vēs-
ture, tradīcijas, bet ir arī daudz 
kas atšķirīgs. To citādāko jo labāk 
pratīsim mācīties viens no otra, jo 
veiksmīgāk dzīvē iesim uz priek-
šu. Draudzība dara mūs bagātus. 
Visiem veiksmi, attīstību un sa-
darbību!” vēlēja Villu Karu, kurš 
Cesvainē pirmo reizi viesojās 
jau 1999. gadā. Savā uzrunā viņš 
atzīmēja, ka Merjamā un Cesvaines 
delegāciju sastāvā ir cilvēki, kas šo 
sadarbību ir stiprinājuši visu desmit 
gadu garumā, un ka visa pamatā ir 
vēlme un spēja atrast kopīgu valodu 
vienam ar otru.

Merjamā pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Urmass Kristals, 
dāvinot gleznu ar Merjamā ģerboņa 
simbolu tiltu, novēlēja: „Lai tilts 
simbolizē draudzību! Lai tā nekad 
nepazūd! Tilts vienmēr simbolizē 
divu krastu apvienošanos un kopā 
būšanu. Lai tas vienmēr mūs vieno!”

Egita Kalniņa,
autores foto

Par nozīmīgu ieguldījumu paš-
valdības darbā, uzcītīgu un uzti-
cīgu sabiedrisko kalpošanu Lat-
vijai ilggadējais Cesvaines nova-
da pašvaldības un sabiedriskais 
darbinieks GUNĀRS AGRĪNS 
KORNETS ir apbalvots ar valsts 
apbalvojumu – Atzinības krusta 
zeltīto goda zīmi.

„Mūsu valsts lielākā bagātība ir 
cilvēki. Mūsu cilvēki, viņu devums 
un neatlaidīgs darbs ir visu mūsu 
sasniegumu un valsts pamatā. Lat-
vijai ir vajadzīgi cilvēki ar cildenu 
raksturu. Pateicoties šādiem cilvē-
kiem, pirms 26 gadiem bija iespē-
jams atjaunot Latvijas neatkarību. 
Pateicoties šādiem cilvēkiem, mūsu 
valsts turpina attīstības ceļu,” sacīja 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis 
4. maija svinīgajā ceremonijā Meln-
galvju namā, pasniedzot valsts aug-
stākos apbalvojumus.

Egita Kalniņa

Cesvaines un Merjamā pašvaldību pārstāvji pēc koncerta Cesvaines kultūras namā
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Turpinās projekts sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē

Darba tikšanās par pārrobežu infrastruktūras 
projektu Cesvainē

Baltā 
galdauta 

svētki

21. aprīļa 
domes sēdē

Vidzemes plānošanas re-
ģions (VPR) turpina īstenot pro-
jektu „Vidzeme iekļauj”, kura 
mērķis ir Vidzemes reģionā palie-
lināt ģimeniskai videi pietuvinātu 
un sabiedrībā balstītu* sociālo 
pakalpojumu pieejamību dzīves-
vietā personām ar invaliditāti un 
bērniem.

Projekts „Vidzeme iekļauj” tiek 
īstenots ciešā sadarbībā ar projekta 
partneriem – 24 Vidzemes reģiona 
pašvaldībām, Skangaļu muižas bēr-
nu atbalsta un sociālās aprūpes cen-
tru–internātu, Latvijas SOS bērnu 
ciematu asociāciju, nodibinājumu 
„Fonds „Grašu bērnu ciemats””, 
Valsts sociālās aprūpes centru 
(VSAC) „Latgale” un VSAC „Vid-
zeme”.

Projekts aptver trīs mērķa grupas:
ārpusģimenes aprūpē esošus bēr-

nus;
bērnus ar funkcionāliem traucē-

jumiem;
pilngadīgas personas ar garīga 

rakstura traucējumiem.
Projekta ietvaros 4 sociālie dar-

binieki no Strenčiem, Valkas un 
Lubānas pašvaldībām ir apguvuši 
ASV zinātnieku izstrādātu īpašu, 
zinātniski pamatotu metodi „Atbal-
sta intensitātes skala”, kas palīdzēs 
novērtēt cilvēku ar garīga rakstura 
traucējumiem atbalsta vajadzības. 
Atbalsta intensitātes skala vērtē 

ne tikai cilvēka prasmes un spējas 
noteiktu darbību veikšanā, bet arī 
atbalstu, kāds cilvēkam ir nepiecie-
šams, lai dzīvotu neatkarīgu dzīvi. 
Skala ir orientēta uz to, lai veicinātu 
cilvēku ar garīga rakstura traucēju-
miem līdzdalību, dzīves kvalitāti un 
pašnoteikšanos.

Apmācītie eksperti veiks novēr-
tējumu un sagatavos individuālos 
atbalsta plānus cilvēkiem ar garīga 
rakstura traucējumiem.

Lai veiktu individuālo vajadzī-
bu izvērtēšanu un atbalsta plānu 
izstrādi cilvēkiem ar invaliditāti 
un ārpusģimenes aprūpē esošiem 
bērniem, šobrīd ir izsludināts iepir-
kums, kurā tiek aicināti piedalīties 
veselības aprūpes, rehabilitācijas un 
sociālo pakalpojumu sniedzēji.

Minētie atbalsta plāni un tajos 
ietvertā informācija kalpos par pa-
matu Vidzemes reģiona deinstitu-
cionalizācijas (DI) plāna izstrādei, 
kurā būs noteikti nepieciešamie 
uzlabojumi pašreizējo sociālo pa-
kalpojumu optimālai un ilgtspējīgai 
attīstībai. Atbilstīgi tam finansēs 
nepieciešamos sabiedrībā balstītos 
sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar 
invaliditāti un apmācīs sociālo pa-
kalpojumu sniedzējus.

„Šis projekts Vidzemes pašval-
dībām dos iespēju nodrošināt kva-
litatīvus sociālos pakalpojumus, 
kādi ir nepieciešami projekta mērķa 

grupām, kā arī radīs jaunas darba 
vietas un nodrošinās apstākļus ie-
dzīvotāju palikšanai novadā. Tas ir 
solis pretī iespējai bērniem izaugt 
ģimenē, bet pieaugušajiem – dzīvot, 
kur un ar ko kopā vēlas, iekļauties 
sabiedrībā un pieņemt lēmumus par 
savu dzīvi. Projekts aptver dažas 
no vismazāk aizsargātajām cilvēku 
grupām. Ikviens no viņiem vai viņu 
tuviniekiem tiek aicināts tuvākajā 
pašvaldībā jau tagad interesēties par 
iespēju saņemt sev pielāgotus so-
ciālos pakalpojumus,” saka projek-
ta „Vidzeme iekļauj” vadītāja Ineta 
Puriņa.

DI ir pakalpojumu sistēmas iz-
veide, kas personai, kurai ir iero-
bežotas spējas sevi aprūpēt, sniedz 
nepieciešamo atbalstu, lai tā varētu 
dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē.

DI ir vērsta uz neatkarīgas dzīves 
veicināšanu, tādējādi personām ar 
invaliditāti nodrošinot iespēju va-
dīt un izvēlēties savu dzīvesveidu 
un dzīvesvietu, piekļūt pakalpoju-
miem, ko izmanto pārējā sabiedrī-
ba, un saņemt individuālu atbalstu, 
ja tāds ir nepieciešams, un bērniem 
rodod iespēju izaugt ģimeniskā 

vidē.
Projekta „Vidzeme iekļauj” ievie-

šanas laiks ir līdz 2022. gada 31. de-
cembrim, un tā kopējās izmaksas ir 
4 331 134 EUR, no kuriem 85 % 
(3 681 463,90 EUR) līdzfinansē Ei-
ropas Sociālais fonds.

* Sabiedrībā balstīti pakalpojumi 
ir pretēji aprūpei ilgstošas aprūpes 
institūcijās, kur cilvēki ir izolēti no 
plašākas  sabiedrības,  viņiem  nav 
pietiekamas  kontroles  pār  savu 
dzīvi un lēmumiem, kas viņus ietek-
mē, kā arī  institūcijas noteikumi  ir 
prioritāri  pār  cilvēka  individuāla-
jām vajadzībām. Sabiedrībā balstīti 
pakalpojumi ir kvalitatīvi, individu-
alizēti  pakalpojumi,  kas  cilvēkam 
sniedz atbalstu funkcionālo traucē-
jumu radīto ierobežojumu pārvarē-
šanai un dod  iespēju dzīvot mājās, 
bet bērnu gadījumā – augt ģimenis-
kā vai tai pietuvinātā vidē.

Gatis Tauriņš,
VPR sabiedrisko attiecību 

speciālists,
mob. t. 28303078, 

gatis.taurins@vidzeme.lv

27. aprīlī Cesvaines pašvaldībā 
darba vizītē bija ieradusies Ples-
kavas pilsētas (Krievija) un Dau-
gavpils pilsētas domes delegācija, 
lai pārrunātu aktualitātes pārro-
bežu sadarbības projektā „Latvi-
ja–Krievija” 2014.–2020. gadam. 
Tikšanās mērķis bija apstiprināt 
un precizēt aktivitātes attiecībā 
uz pārrobežu sadarbības pro-
grammas infrastruktūras projek-
tu kultūras mantojuma saglabā-
šanas jomā.

Pilsētu pārstāvji pārrunāja turp-
mākās sadraudzības partneru sadar-
bības iespējas, izanalizēja pastāvo-
šos riskus un iezīmēja iespējamos 
risinājumus. Viesu mērķis bija iepa-

Rudenī, seminārā Rīgā klauso-
ties ideju par Baltā galdauta svēt-
kiem, skaidrs bija tas, ka tos būs 
grūti svinēt skolā. Tobrīd klusībā 
nodomāju: kā būtu, ja šos svētkus 
svinētu savu kaimiņu lokā? Tuvo-
joties 4. maijam, šī doma atkal at-
griezās – un neatlika nekas cits kā 
sākt rosīties.

Tas, ka balts galdauts nav prob-
lēma, bija skaidrs. Savā laikā mana 
mamma pie sevis ciemos aicināja 
savus Kraukļu puses ļaudis, svinēja 
dzimšanas dienas, bērnu pilngadību, 
un vienmēr galdā bija balts galdauts. 
Lai svinētu dzīvi, liela nauda nav 
vajadzīga. Šis galdauts, kas ap sevi 
ir pulcinājis daudzus Kraukļu puses 
cilvēkus, goda vietā tika likts arī vēlā 
4. maija pēcpusdienā Madonas ielā 2.

Lai tiktos ar kaimiņiem, bija jāpār-
domā, kas būs mūsu sarunu vienojo-
šais elements. Jā, tie ir svētki latviešu 
tautai, bet neslēpsim arī faktu, kā šo-
brīd cilvēkiem laukos klājas… Mūsu 
vienojošais šāgada elements bija 
atmiņas par mums pašiem, jo māju 
tā aktīvi apdzīvot sāka tieši pirms 
26 gadiem. Tā bija mazā paradīze 
mūsu vairāk nekā 50 bērniem. Kā 
viņi paši atmiņās dalījās, „mums ne-
vajadzēja neko, jo Madonas iela bija 
mūsu mazā pasaule”. Secinājām, ka 
šobrīd mums kopā jau ir ap 50 maz-
bērniem, ka no pirmsākumiem tur vēl 
aizvien dzīvojam 19 ģimeņu, no bēr-
nu atmiņām uzzinājām šādus tādus 
noslēpumus.

Tā, galda sarunās un atmiņās kavē-
joties, pat nepamanījām, ka no ilgās 
kopā būšanas aukstums ir iezadzies 
kaulos, saule paslēpusies aiz māko-
ņiem un vienīgajam mazbērnam, kas 
bija mūsu pulkā, ir jādodas gulēt. 
Tas bija viens fantastisks vakars, kas 
mums lika justies kā vienai stiprai, 
lepnai Madonas ielas 2 komandai. Šis 
vakars noteikti cēla arī mūsu pašapzi-
ņu: mēs to izdarījām, mēs to varam – 
būt draudzīgi.

Paldies visiem kaimiņiem, kas šo 
ideju atbalstīja! Un jau ir sapnis par 
nākamo 4. maiju…

Baltā galdauta ideju paķēra arī da-
žas klašu audzinātājas. Klašu audzi-
nātāju vēlāk teiktais „Paldies, šī bija 
labākā klases stunda!” liek domāt, ka 
baltajam galdautam ir liels spēks.

Sarma Kurme, 
Cesvaines vidusskolas direktora 

vietniece ārpusklases darbā

zīties ar centrālo objektu – Cesvai-
nes pili, kurā ir plānotas galvenās 
aktivitātes, lai sasniegtu projekta 
mērķi – saglabājot kultūras man-
tojuma objektus, veicināt jaunu 
tūrisma produktu veidošanu un pār-
robežu reģiona pievilcības paaug-
stināšanu tūrisma, kultūras sakaru 
un biznesa attīstības nolūkos.

Pasākuma noslēgumā delegāci-
jas pārstāvji uzaicināja Cesvaines 
pašvaldību kā sadarbības partne-
ri uz pierobežas reģionu forumu, 
kas notiks Pleskavā šā gada 26. un 
27. maijā.

Iveta Raimo,
projektu vadītāja,

Diānas Glaudānes fotoPie Cesvaines pils

* Piekrita, ka domes priekšsēdē-
tājs kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis 
SIA „Cesvaines komunālie pakalpo-
jumi” dalībnieku sapulcē apstiprina 
SIA „Cesvaines komunālie pakalpoju-
mi” pamatkapitāla palielināšanas no-
teikumus, paredzot pamatkapitāla pa-
lielināšanu, saistībā ar atbalstu ūdens-
saimniecības projektam, dalībniekiem 
izdarot ieguldījumus 11 000 euro ap-
mērā sabiedrības pamatkapitālā un pretī 
saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu.

* Piekrita, ka domes priekšsēdē-
tājs kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis 
SIA „Cesvaines siltums” apstiprina 
uzņēmuma pamatkapitāla palielināša-
nas noteikumus, paredzot pamatkapi-
tāla palielināšanu, dalībniekam izdarot 
mantisko ieguldījumu (siltumtrasi no 

centralizētās siltumtrases Augusta Sau-
lieša ielā 4 līdz Cesvaines internātpa-
matskolas katlumājai ar atzaru uz Au-
gusta Saulieša ielu 3 180 metru garumā 
un trīs siltummezglus: katlumājas ēkā, 
internātpamatskolas ēkā un internāta 
ēkā) 69 200 euro apmērā sabiedrības 
pamatkapitālā un pretī saņemot attie-
cīgu skaitu jaunu daļu. Pēc SIA „Ces-
vaines siltums” dalībnieku sapulces lē-
muma par pamatkapitāla palielināšanu 
domei nodot SIA „Cesvaines siltums” 
ieguldāmos pamatlīdzekļus.

* Nolēma izdot saistošos noteikumus 
Nr. 4 „Grozījumi Cesvaines novada 
domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 3 „Cesvaines novada 
pašvaldības nolikums””.

* Nolēma grozīt Cesvaines Mūzikas 
un mākslas skolas nolikumu.

* Apstiprināja pašvaldības aģentū-
ras „Cesvaines tūrisma centrs” darbības 
stratēģiju 2016.–2017. gadam.

* Noteica pašvaldības nekustama-

jam īpašumam „Ozoli”, kas atrodas 
Cesvainē, nosacīto cenu – 1900 euro. 
Domes izpilddirektoram mēneša lai-
kā nosūtīt uz zemesgabala esošo ēku 
īpašniekam atsavināšanas paziņojumu 
par pašvaldības īpašuma „Ozoli” iegādi 
par 1900 euro ar atlikto maksājumu uz 
3 gadiem un pirmo iemaksu 30 % ap-
mērā no īpašuma pirkuma summas ar 
norādi viena mēneša laikā dot atbildi.

* Apstiprināja Cesvaines, Lubānas un 
Varakļānu novada apvienotās būvvaldes 
nolikumu.

* Apstiprināja apvienotās būvvaldes 
uzraudzības padomes nolikumu.

* Nolēma apmaksāt no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem neparedzētiem ga-
dījumiem novada 2 daudzbērnu ģimeņu 
2 bērnu, kuri pavadīs 2 mēnešus vies-
ģimenēs Francijā, lidmašīnas biļetes uz 
Franciju un atpakaļ par kopējo summu 
abiem bērniem līdz 600 euro, apdroši-
nāšanas izmaksas – 80 euro, paredzot 
vecāku līdzfinansējumu 70 euro par kat-

ra bērna biļeti (jāiemaksā domes kasē 
līdz 2016. gada 1. augustam).

* Nolēma ar līdzfinansējumu atbal-
stīt divu Cesvaines novada jauniešu 
(100 euro katram) dalību karatē sacen-
sībās 2016. gadā, līdzekļus no kultū-
ras nama budžeta pārskaitot biedrībai 
„Sporta centrs „Samuraji””. Jauniešu 
trenerim iesniegt domei informāciju par 
līdzekļu izlietojumu un dalību sacensī-
bās līdz 2016. gada 31. oktobrim.

* Nolēma atbalstīt Cesvaines novada 
jauniešu dalību Madonas novada atklā-
tajā čempionātā florbolā 2016. gadā, 
apmaksājot komandas dalības maksu 
30 euro, pārskaitot to biedrībai „Florbola 
klubs „Madona”” no kultūras nama bu-
džetā paredzētajiem līdzekļiem. Koman-
das trenerim iesniegt domei informāciju 
par līdzekļu izlietojumu un dalību sacen-
sībās līdz 2016. gada 30. maijam.

* Nolēma atbalstīt novada politiski 
represētās personas ar dalības maksā-
jumu 70 euro, kas ir paredzēts Latvijas 

politiski represēto personu salidojuma 
organizēšanai, pārskaitot dalības maksu 
uz biedrības „Latvijas politiski represē-
to apvienība” kontu, kā arī atbalstīt re-
presēto personu nokļūšanu salidojumā 
Ikšķilē, nodrošinot transportu.

* Nolēma nodot Cesvaines novada do-
mes bērnu un jauniešu centra lietošanā 
telpu (Nr. 2) un nodot Cesvaines vidus-
skolas Cesvaines 42. skautu vienības lie-
tošanā telpas (Nr. 7 un Nr. 8), kas atrodas 
pašvaldības īpašumā Pils ielā 2 Cesvainē.

* Mainīt nekustamajam īpašumam 
„Ūbāni” nosaukumu, piešķirot nosau-
kumu „Ūbānu mežs”, Cesvaines pa-
gasts, Cesvaines novads.

* Nolēma grozīt 2016. gada 11. feb-
ruāra domes sēdes Nr. 2 11.2. lēmuma 
grafisko pielikumu, apstiprināt grafisko 
pielikumu pēc precizēšanas.

* Apstiprināja deputāta Matīsa Vas-
ka pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa, 
pamatojoties uz viņa personīgo iesnie-
gumu.
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Teātra pavasaris
Žogam, ko prāts uzceļ, jūtas 

viegli kāpj pāri.
 Rūdolfs Blaumanis
15. aprīlī Cesvainē notika starp-

novadu amatierteātru skate, kurā 
piedalījās Cesvaines tautas teātris 
ar G. Drezovas izrādi „Kāzas Ba-
zūnēs” un Tirzas amatierteātris 
ar izrādi „… un kamēr ilgu ne-
miers nenorims”, ko režisore Alda 
Alber-

te veidoja pēc Marisa Vētras grā-
matas „Mans baltais nams” un 
„Rīga toreiz…” motīviem.

Teātru sniegumu vērtēja profesio-
nāla žūrija: Smiltenes tautas teātra 
režisors Agris Mārsēns un Valmie-

ras teātra aktrise Lelde Kalēja. Abu 
teātru sniegums bija pārliecinošs, 
un to atzinīgi novērtēja gan skatītā-
ji, gan žūrija.

14. maijā Cesvaines tautas teāt-
ris visus teātra mākslas cienītājus 

aicināja uz pirmizrādi. Šoreiz 
skatītāju vērtējumam tika nodo-
ta izcilā latviešu rakstnieka un 
dramaturga Rūdolfa Blaumaņa 
luga „No saldenās pudeles”.

Luga ir iestudēta gan profesio-
nālajos teātros, gan amatierteātros, 
bet katrs iestudējums ir citādāks, un 
katra režisora un aktieru redzējums 
par tās saturu – nedaudz atšķirīgs. 
Cesvainieši pirmizrādi nospēlēja 
pārliecinoši – kolektīva kopdarbs ir 
izdevies. Kā pēc pirmizrādes atzina 
režisore Alda Alberte un aktieri, ir 
vēl dažas idejas, ko gribētos pamai-
nīt vai izspēlēt citādi, bet tas pēc 
pirmās atrādīšanās skatītājiem ir 
pilnīgi normāli.

„Ezerlauku” saimnieces Ievas 
lomā iejutās Biruta Romanču-
ka, Marija, viņas meita, – Ritma 
Kļaviņa, krustmāte Lavīze, Ievas 
māsa, – Sarma Blumfelde, Rin-
dēns, bagātais saimnieks un tiesas 
priekšnieks, – Margons Akmens, 
Mārtiņš, priekšstrādnieks „Ezerlau-
kos”, – Edmunds Mitenieks, „Ezer-
lauku” saime: Auce – Irēna Lecīte, 
Pičuks – Normunds Lecītis, Krišs – 
Viktors Leimanis, Taukšķis – Gun-
tis Kurms, Zīle – Sanita Driķe. 
Pārliecinoši aktieru ansamblī dar-
bojās Taukšķa suns – Tobis. Izrādē 
līdzdarbojās sufliere Iveta Āboliņa, 
muzikālo noformējumu veidoja Ai-
nārs Melbārdis.

Valda Kļaviņa,
Cesvaines kultūras nama vadītāja,

Jāņa Dziļuma foto

Kopš pavasarīgi ziedošā mai-
ja vidus Cesvaines pilī ir atklāta 
jaunās mākslinieces Viktorijas 
Rustamovas gleznu izstāde „Ver-
tikālā plūsma”. Šī ir jau otrā vi-
ņas personālizstāde. Tiekoties ar 
cesvainiešiem izstādes atklāšanā 
11. maijā, Viktorija aizrautīgi 
stāsta par katru savu darbu – un 
ar katru darbu arvien vairāk ie-
interesē par savu radošo darbī-
bu. Kā pavasarī katru dienu no 
pumpura izplaukst jauns zieds, tā 
Viktorijas darbi viens pēc otra ir 
jauns atklājums… un ir jūtams, 
ka būs vēl – kā jau pavasarī.

Jaunā māksliniece šobrīd ir uz-
sākusi radošo darbību patstāvīgi un 
vēlas iepazīstināt katru ar savu līdz 
šim atrasto un paveikto mākslā, ai-
cinot ļauties krāsu, līniju un ritmu 
vertikālai virzībai tālākā attīstībā un 
sevis dziļākā iepazīšanā. Izstādes 
iedvesmota, aicināju Viktoriju ne-

Vertikālā plūsma
daudz pastāstīt par sevi un iepazīsti-
nāt ar savu radošo darbību kopumā.

Lūdzu, pastāsti par savu izglītī-
bu – kā tu izdomāji, ka ir jāstudē 
Latvijas Mākslas akadēmijā?

Es dzīvoju Cesvaines novadā 
un jau pamatskolas laikā mācījos 
mākslas skolā Madonā. Pēc tam Rē-
zeknes Mākslas vidusskolas Vizuāli 
plastiskās mākslas nodaļā ieguvu 
vizuāli plastiskās mākslas māksli-
nieka kvalifikāciju. Vēlāk esmu ap-
guvusi arī floristes profesiju. Man 
ļoti patīk izdomāt un gatavot dažā-
das ziedu kompozīcijas vai, piemē-
ram, dekorus kāzām un citiem pasā-
kumiem. Bet studēt Mākslas akadē-
mijā mani pierunāja draudzene, un 
kopā akadēmijas Latgales filiālē arī 
mācījāmies. Manā kursā gleznoša-
nas nodaļā bijām četras. Visus čet-
rus gadus kopīgi un draudzīgi mācī-
jāmies, arī tagad satiekamies – kopā 
ir jautrāk un interesantāk, mums 

katrai ir savs gleznošanas stils un 
rokraksts. Un tā pagājušajā gadā 
es ieguvu bakalaura grādu mākslā. 
Man šķiet, ka arī izstādi atklāt kopā 
ar vēl kādu mākslinieku būtu aiz-
raujošāk.

Vai studiju laikā tu jau piedalī-
jies izstādēs?

Jā, dažādās jauno mākslinieku 
izstādēs kopā ar citiem mākslinie-
kiem.

Šī ir tava otrā personālizstā-
de…

Jā, šī ir mana otrā izstāde. Šā gada 
janvāra sākumā mana pirmā perso-
nālizstāde bija Latgales Kultūrvēs-
tures muzejā Rēzeknē. Bet tur bija 
mazākas telpas un tāpēc arī izstādī-
to darbu bija mazāk. Arī katra telpa 
piešķir izstādei savu noskaņu. Šeit, 
Cesvaines pilī, jo īpaši ir jādomā 
par katra darba novietojumu, lai tas 
nepazustu uz milzīgās sienas. Bet 
mani lielformāta darbi, manuprāt, 
te ļoti labi izskatās, atdzīvina un iz-
daiļo pils otro stāvu. Es ļoti gribētu 
ik pēc diviem gadiem veidot jaunu 
izstādi. Redzēs, kā man izdosies.

Kā tu nonāci līdz šīs izstādes 
nosaukumam?

Vienu no maniem darbiem sauc 
„Vertikālā plūsma”. Tas ir tecinā-
jums ar tušu. Ar šo darbu es pieda-
lījos jauno mākslinieku izstādē un 
konkursā „Art Sessio 2014” Vitebs-
kā Baltkrievijā. Mans darbs tur bija, 
bet pati gan tur nebiju, taču ieguvu 
laureātes titulu – manu darbu izcēla 
starp vairāk nekā 250 mākslinieku 
no piecām valstīm darbiem.

Kurš šīs izstādes darbs tev pa-
šai vislabāk patīk?

Mans mīļākais darbs ir sēnes. 

Koši krāsu toņi, dažādas faktūras un 
dažādas tehnikas – tas man vislabāk 
patīk.

Kas vēl tev dzīvē patīk bez glez-
nošanas?

Man ļoti patīk ceļot. Lielāko daļu 
gleznu motīvu esmu ieguvusi ceļo-
jot, esmu meklējusi tos dabā. Man 
patīk fotografēt, mēdzu zīmēt arī 
pēc savām fotogrāfijām, piemēram, 
glezna ar čūsku – to es ieraudzīju 
ceļojuma laikā.

Vēl pašmācības ceļā apgūstu biš-
kopību. Lai gan pagājušajā ziemā 
abas manas bišu saimes neizdzīvo-
ja, es ļoti vēlos pilnveidot zināšanas 
šajā jomā. Bites taču arī var uzglez-
not! Vasarā, protams, ir dārza darbi. 
Tāpēc mans gleznošanas laiks vai-
rāk ir ziemā un rudenī. Bet ziemā, 
kad bija daudz sniega, es savā dārzā 
izveidoju sniega skulptūras – man 
bija gan sniegavīrs, gan valis, gan 
vēl citas. Māsas bērnam ļoti patika.

Esmu pateicīga un saku lielu pal-
dies Daigai Matrozei, Inesei Jakobi 
un Mārim Apfelbergam, kuri bija 
ļoti pretimnākoši, palīdzēja un at-
balstīja mani šīs izstādes tapšanā.

Nāc arī Tu ļauties faktūru spē-
lei, krāsu virpulim un vertikālajai 
plūsmai! Šajā Viktorijas radoša-
jā daudzveidībā nāc atrodi darbu 
„Zaļā varde”, kurš pagājušajā gadā 
ir piedalījies izstādē un konkursā 
„Art & Moto”!

Izstāde „Vertikālā plūsma” būs 
apskatāma visu vasaru – līdz šā 
gada 15. septembrim. Visi esat laip-
ni aicināti un gaidīti Cesvaines pilī!

Egita Kalniņa,
autores foto

* Nolēma ievēlēt domes attīstības 
komitejā un domes sociālo, kultūras un 
izglītības jautājumu komitejā Vitāliju 
Stikānu.

* Apstiprināja Cesvaines novada paš-
valdības 2015. gada konsolidēto saim-
niecisko pārskatu.

* Nolēma izdot saistošos noteikumus 
Nr. 5 „Grozījumi Cesvaines novada do-
mes 2016. gada 11. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 2 „Cesvaines novada 
pašvaldības 2016. gada budžets””.

* Apstiprināja Cesvaines novada paš-
valdības ceļu un ielu fonda izlietoša-
nas vidējā termiņa programmu 2016.–
2018. gadam ar grozījumiem 2016. gada 
izdevumu plānā.

* Noteica, ka domes priekšsēdētā-
ja 1. vietnieks ir saskaņā ar 2013. gada 
13. jūnija ārkārtas domes sēdes Nr. 2 
lēmumu ievēlētais domes priekšsēdētāja 
vietnieks deputāts Juris Rozenbergs.

* Ievēlēja deputāti Vēsmu Noru par 
Cesvaines novada domes priekšsēdētāja 
2. vietnieku, nosakot, ka ar 2016. gada 
23. maiju domes priekšsēdētāja pienā-
kumus priekšsēdētāja prombūtnē pilda 
domes priekšsēdētāja 2. vietnieks.

* Noteica izdot saistošos noteikumus 
Nr. 6 „Grozījumi Cesvaines novada do-
mes 2009. gada 24. jūlija saistošajos no-
teikumos Nr. 3 „Cesvaines novada paš-
valdības nolikums””.

* Nolēma deleģēt Cesvaines, Lubānas 
un Varakļānu novadu apvienotās būvval-
des uzraudzības padomē domes priekš-
sēdētāja 1. vietnieku Juri Rozenbergu un 
2. vietnieku Vēsmu Noru.

* Nolēma izdarīt grozījumus Cesvai-
nes novada domes atlīdzības izmaksas 
nolikumā.

* Nolēma izdot saistošos noteikumus 
Nr. 7 „Par pašvaldības nodevu par būvat-
ļauju vai būvniecības ieceri”.

* Nolēma izdot saistošos noteikumus 
Nr. 8 „Grozījumi Cesvaines novada do-
mes 2013. gada 14. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 14 „Pašvaldības aģentū-
ras „Cesvaines tūrisma centrs” maksas 
pakalpojumi””.

* Nolēma Cesvaines novada domē 
likvidēt ēku apsaimniekošanas meistara 
amata vienību ar 2016. gada 30. jūniju un 
izveidot jaunu saimniecības pārziņa vie-
nu amata vienību ar 2016. gada 1. jūliju.

* Piekrita, ka Cesvaines Mūzikas un 
mākslas skolā tiek likvidēta remontstrād-
nieka amata vienība ar 2016. gada 30. jū-
niju un tiek reorganizēti apkopšanas un 
kurināšanas darbi.

* Nolēma izslēgt no vidusskolas pa-
matlīdzekļu uzskaites nolietotos pamat-
līdzekļus.

* Nolēma veikt izmaiņas domes pa-
matlīdzekļu uzskaitē.

* Nolēma braucienam uz pierobežu 
reģionu pašvaldību forumu Pleskavas 
apgabalā Krievijā 2016. gada 26. un 
27. maijā izveidot delegāciju šādā sastā-
vā: Vilnis Špats, Uģis Fjodorovs, Iveta 
Raimo, Daiga Matroze.

* Nolēma iesaistīties nacionālajā ve-
selīgo pašvaldību tīklā, nosakot, ka Ces-
vaines sociālā dienesta vadītāja Daina 
Markevica ir atbildīgā darbiniece, kura 
koordinēs nacionālā veselīgo pašvaldību 
tīkla noteikto kritēriju ieviešanu Cesvai-
nes novada pašvaldībā. Atbildīgā poli-
tiskā amatpersona – Skaidrīte Aveniņa. 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komiteja nodrošinās nacionālo veselīgo 
pašvaldību tīkla kritēriju īstenošanas uz-
raudzību Cesvaines novadā.

* Nolēma izstrādāt projekta iesniegu-
mu „Sporta inventāra iegāde Cesvaines 
pirmskolas audzēkņiem” un ar to pieda-
līties Izglītības un zinātnes ministrijas 
izsludinātajā projektu konkursā.

* Piekrita, ka kapitāla daļu turētāja 
pārstāvis dalībnieku sapulcē apstiprina 
SIA „Cesvaines komunālie pakalpoju-
mi” vidējā termiņa darbības stratēģiju 
2016.–2018. gadam.

* Nolēma no pašvaldībai piekritīgās 
zemes vienības atdalīt daļu 0,4 ha platībā 
un noteikt, ka tā ir pašvaldībai piekritīgā 
zeme – pašvaldības ceļa Kārzdaba–La-
pukrogs daļa.

* Nolēma no pašvaldībai piekritīgās 
zemes vienības atdalīt daļu 0,06 ha un 
noteikt, ka tā ir pašvaldībai piekritīgā 
zeme – pašvaldības ceļa Svinci–Doreņi 
daļa.

18. maija 
domes sēdē

Pirmizrāde – luga „No saldenās pudeles”

Viktorija ar mammu Aiju Rustamovu izstādes atklāšanā



4 Cesvaines Ziņas

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Cesvaines vidusskola lepojas!

Cesvaines 
Mūzikas un 

mākslas skola 
piedāvā

MĀKSLA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu 

mērķi vizuāli plastiskās mākslas 
prasmju apguvē, piedāvājam spe-
ciālistu vadībā apgūt zīmēšanas, 
gleznošanas, mākslas valodas pa-
matu, veidošanas, kompozīcijas 
prasmes profesionālās ievirzes 
izglītības programmā „Vizuāli 
plastiskā māksla”

ar 9 gadu vecumu valsts finan-
sētā 5 gadu programmā ar 7 EUR 
vecāku līdzfinansējumu mēnesī 

vai gleznošanas nodarbības per-
sonām bez vecuma ierobežojuma, 
samaksa – 7 EUR par vienu nodar-
bību (sadalot samaksu uz grupas 
dalībniekiem līdz 12 personām).

Iespējamas arī bezmaksas nodar-
bības.

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

Ja jums nav skaidri mērķi, palī-
dzēsim tos atrast un izveidot īsteno-
šanas plānu, tiekoties ceturtdien, 
2016. gada 2. jūnijā, plkst. 18.00 
Pils ielā 4 II stāvā vai sazinoties pa 
telefonu 64852498, 26446141.

Sagatavojiet dzimšanas apliecī-
bas kopiju. Pārējo dokumentu veid-
lapas aizpildīsiet uz vietas.

MŪZIKA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu 

mērķi mūzikas instrumenta spēles 
vai dziedāšanas prasmju apguvē, 
piedāvājam speciālistu vadībā ap-
gūt klavierspēles, vijoles spēles, 
flautas spēles, saksofona spēles, 
klarnetes spēles, dziedāšanas pras-
mes profesionālās ievirzes izglītī-
bas programmās

ar 6–9 gadu vecumu
valsts finansētās 4, 6, 8 gadu 

programmās ar 7 EUR vecāku līdz-
finansējumu mēnesī

vai pašapmaksas nodarbības 
personām bez vecuma ierobežo-
juma, samaksa – 6 EUR par vienu 
nodarbību.

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

Ja jums nav skaidri mērķi, palī-
dzēsim tos atrast un izveidot īsteno-
šanas plānu, tiekoties

ceturtdien, 2016. gada 2. jū-
nijā, plkst. 18.00 Cesvaines pils 
II stāvā vai sazinoties pa telefonu 
64852498, 26446141.

Bērniem ir jānodzied dziesma. 
Sagatavojiet dzimšanas apliecības 
kopiju.

Pārējo dokumentu veidlapas aiz-
pildīsiet uz vietas.

Inta Stiene,
Cesvaines Mūzikas un mākslas 

skolas direktore

Mūsu skolēnu un skolotāju panākumi 2015./2016. m. g. mācību olim-
piādēs, konkursos Madonas zonā, Vidzemē, valstī

1. vieta
Diāna Rone  11. klase krievu valoda sk. V. Afanasjeva
Ritvars Lepeškins 3. klase matemātika sk. I. Āboliņa
Sindija Rapša  4. klase matemātika sk. R. Pinka
Jānis Šņucītis  6. klase matemātika sk. S. Rimša
Lauma Cīrule  9. klase vizuālā māksla sk. Ē. Dogana
Andželika Korneta 6. klase vizuālā māksla sk. Ē. Dogana
Patrīcija Auzāne 5. klase vizuālā māksla sk. Ē. Dogana

2. vieta
Markuss Mačukāns 9. klase bioloģija  sk. S. Dimpere
Vīgants Vasilišins 7. klase neklātienes bioloģijas olimpiāde  

   sk. S. Dimpere
Reinis Kalniņš  12. klase matemātika sk. S. Lukša
Elvis Kristiāns Eglītis 10. klase matemātika sk. S. Lukša
Rihards Purens 8. klase ģeogrāfija sk. V. Sabule
Patrīcija Kupča 4. klase vizuālā māksla sk. R. Pinka
Renāte Gaponova 2. klase vizuālā māksla sk. D. Tēberga
Rihards Purens 8. klase ģeogrāfija Vidzemes reģionā  

   sk. V. Sabule
3. vieta

Kaspars Ziediņš 10. klase bioloģija  sk. S. Dimpere
Kristaps Korņejevs 8. klase bioloģija  sk. S. Dimpere
Evija Kalve  12. klase krievu valoda sk. V. Afanasjeva
Ieva Liberte  8. klase angļu valoda sk. I. Driķe
Ritvars Lepeškins 3. klase matemātika Vidzemes reģionā  

   sk. I. Āboliņa
Margrieta Anna Apfelberga 6. klase vizuālā māksla   

    sk. Ē. Dogana
Enija Butreho  6. klase vizuālā māksla sk. Ē. Dogana
Lauris Ungurs  12. klase angļu valoda sk. Z. Burņevska

Atzinība
Rebeka Anna Mālkalne 4. klase latviešu valoda   

    sk. R. Pinka
Markuss Mačukāns 9. klase matemātika sk. S. Lukša
Dita Rūta Ceriņa 8. klase matemātika sk. S. Lukša
Ingars Haritonovs 5. klase matemātika sk. A. Graudupe
Krista Ruicēna 7. klase vizuālā māksla sk. Ē. Dogana
Katrīna Stikāne 4. klase vizuālā māksla sk. R. Pinka
Andrejs Gaponovs 3. klase vizuālā māksla sk. I. Āboliņa
Mārtiņš Markuss Ozoliņš 3. klase matemātika 
    sk. G. Libeka

Panākumi VISC konkursos
Margrieta Anna Apfelberga 6. klase 
1. pakāpes diploms XIV stāstnieku konkursā Madonā
2. pakāpes diploms XIV stāstnieku konkursā Rīgā sk. B. Putniņa
Pēteris Apfelbergs 3. klase 
1. pakāpes diploms XIV stāstnieku konkursā Madonā
2. pakāpes diploms XIV stāstnieku konkursā Rīgā sk. G. Libeka
2. pakāpes diploms skatuves runas konkursā Vidzemes reģionā
sk. G. Libeka

Vīgants Vasilišins 7. klase starptautiski sasniegumi karatē
treneris R. Družoks
Rainers Dominiks Iecelnieks 2. klase vieglatlētika 
sk. Z. Gulbis
Raivis Matisons 4. klase vieglatlētika sk. Z. Gulbis
Simona Krieva 4. klase vieglatlētika sk. Z. Gulbis
Kristijans Jānis Sipāns 6. klase vieglatlētika sk. Z. Gulbis
Sandis Rošāns  9. klase vieglatlētika sk. Z. Gulbis
Eva Ūbele  9. klase vieglatlētika sk. Z. Gulbis
Kaspars Stradiņš 8. klase vieglatlētika sk. Z. Gulbis
Kristaps Ozols  9. klase vieglatlētika sk. Z. Gulbis
Markuss Isačenko 4. klase vieglatlētika sk. Z. Gulbis
Aivis Pupausis  9. klase sasniegumi spēka trīscīņā
Niks Verebs  7. klase sasniegumi BMX sacensībās
   treneris K. Kuprāns
Mārcis Matīss  8. klase sasniegumi karatē 
   treneris R. Družoks
Edgars Beļkevičs 12. klase sasniegumi basketbolā 
   treneris A. Beķeris
Daniels Šulcs  8. klase sasniegumi basketbolā 
   treneris A. Grunte
Krista Ruicēna 7. klase sporta pasākumu atbalstītāja, vadītāja
Alīna Lapa  10. klase sporta pasākumu atbalstītāja, vadītāja 
Jānis Zaļkalns  8. klase sporta pasākumu atbalstītājs, vadītājs

Panākumi citos konkursos
Laura Krūmiņa 9. klase 
atzinība R. Blaumaņa literārās prēmijas 11. konkursā sk. B. Putniņa
Liene Bērziņa  7. klase 
atzinība I. Indrānes literārās jaunrades konkursā sk. L. Kanaviņa
Oskars Goters  8. klase 
atzinība I. Indrānes literārās jaunrades konkursā sk. L. Kanaviņa
Madara Vimba 1. klase 
atzinība glītrakstu konkursā sk. S. Skujiņa
Ance Bērziņa  2. klase 
atzinība starpnovadu dambretes turnīrā sk. I. Mickeviča
Sindija Rapša 4. klase 
matemātikas konkurss „Ķengurs-2016” sk. I. Āboliņa
Ritvars Lepeškins 3. klase 
matemātikas konkurss „Ķengurs-2016” sk. I. Āboliņa
Sindija Rapša  4. klase 
3. vieta LU rīkotajā matemātikas olimpiādē „Tik vai… cik?” sk. I. Āboliņa
Ritvars Lepeškins 3. klase 
atzinība LU rīkotajā matemātikas olimpiādē „Tik vai… cik?” sk. I. Āboliņa
Paulis Adrians Brimerbergs 2. klase 
matemātikas konkurss „Ķengurs-2016” sk. I. Āboliņa
10. klase 1. vieta EP Informācijas biroja konkursā „Nost ar plāno!” 
sk. S. Dimpere
8. klase atzinība konkursā „Mežs – mūsu bagātība” sk. I. Āre
9.a klase ZZ čempionāts sk. O. Ķimele
Paldies skolotājiem!

Skolas administrācija

IZLAIDUMI 
CESVAINES 

VIDUSSKOLĀ
12. klase – 

3. jūnijā plkst. 18.00
9. klase – 

11. jūnijā plkst. 18.00

Renāte Gaponova 2. klase 
1. pakāpes diploms XIV stāstnieku 
konkursā Madonā

3. pakāpes diploms XIV stāstnie-
ku konkursā Rīgā sk. G. Libeka

Roberts Šīris    3. klase 
1. pakāpes diploms XIV stāstnieku 
konkursā Madonā

2. pakāpes diploms XIV stāstnie-
ku konkursā Rīgā sk. G. Libeka

Patrīcija Auzāne 5. klase
2. pakāpes diploms XIV stāstnie-

ku konkursā Madonā sk. B. Putniņa
Marta Tipaine  7. klase 
2. pakāpes diploms XIV stāstnie-

ku konkursā Madonā
Popgrupa „RES” 
(Ramona Kozlovska, Elīna Fa-

dejeva, Santa Tkačova) 
2. pakāpes diploms Vidzemes re-

ģiona skatē vadītājs A. Melbārdis
Panākumi sportā

Dāvis Ceļmals  6. klase republi-
kas čempions augstlēkšanā  treneris 
Z. Gulbis

Ritvars Lepeškins 3. klase 2. un 
3. vieta orientēšanās sportā treneris 
G. Ikaunieks

Kristīne Vīča 10. klase s t a r p -
tautiski sasniegumi karatē treneris 
R. Družoks
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Cesvaines novada pašvaldības ceļu un ielu mērķdotāciju 
izlietošanas vidējā termiņa programma 2016.–2018. gadam

 Izdevumu veids 2016. gada 
plāns

2017. gada 
plāns

2018. gada 
plāns

1. Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 110 801 126 897 126 897
1.1. Autoceļu, ielu uzturēšana ziemā 21 000 28 000 28 000
1.2. Autoceļu, ielu uzturēšana vasarā 40 105 28 000 29 600
1.2.1. Ceļa klātnes planēšana un profilēšana, putekļu 

absorbents 19 305 18 000 18 000
1.2.2. Grants segumu atjaunošana 20 800 10 000 11 600
1.2. Tiltu uzturēšana 2500 5000 4500
1.2.1. Tiltu, caurteku remonts 2500 5000 4500
1.3. Gājēju celiņu, ielu uzturēšana (smiltis kaisīšanai) 5500 24 000 20 300
1.3.1. Smiltis ziemas kaisīšanai 1500 1500 1500
1.3.2. Celiņu seguma remonts 4000 22 500 18 800
1.4. Ielu apgaismojuma uzturēšana 22 000 19 000 18 700
1.4.1. Ielu apgaismošana 17 000 17 000 17 000
1.4.2. Apgaismojuma ierīču uzturēšana, remonts, būve 5000 2000 1700
1.5. Ceļa zīmju uzturēšana 570 570 570
1.5.2. Ceļa zīmes 570 570 570
1.6. Melno segumu uzturēšana 11 000 12 300 14 700
1.6.1. Bedrīšu remonts 11 000 9500 12 500
1.6.2. Kanalizācijas akas pārseguma remonts 0 2800 2200
1.7. Autoceļu kopšana 1800 3700 4200
1.7.1. Krūmu izciršana autoceļa joslās, autopacēlāja 

izmantošana koku novākšanai 1800 2500 2000
1.7.2. Mehanizēta zāles pļaušana 0 1200 2200
1.8. Autoceļu apsekošana, mācības 53 54 54
1.8.1. Satiksmes vizuālā uzskaite 0 0 0
1.8.2. Semināri 53 54 54
1.9. Ceļu speciālista un strādājošo darba samaksa 6273 6273 6273
1.9.1. Darba samaksa  5076 5076 5076
1.9.2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 1197 1197 1197
1.10. Ceļu tehnikas uzturēšana 0 0 0
1.10.1. Materiāli  0  
1.10.2. Degviela, eļļas 0 0  
1.10.3. Tehnikas iegāde, apkope, remonts, apdrošināšana, 

tehniskā skate 0 0  
2. Pakalpojumi 30 30 30
2.1. Bankas pakalpojumi 30 30 30
3. Autoceļu un ielu rekostrukcija un būvniecība 17 000   
3.1. Autoceļa projektēšana 16 000   
3.2. Ielu apgaismojuma projekta izstrāde 1000   
Kopā 127 831 126 927 126 927

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 5
Cesvainē 2016. gada 18. maijā (sēdes protokols Nr. 6, 5. §)

Grozījumi Cesvaines novada domes 2016. gada 11. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 2 „Cesvaines novada pašvaldības 

2016. gada budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 30. pantu
1. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta ieņēmumus par 37 254 

euro un apstiprināt pamatbudžeta ieņēmumus 2 693 025 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Palielināt Cesvaines novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta izdevumus par 37 254 

euro un apstiprināt pamatbudžeta izdevumus 2 700 981 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

1. pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr. 5

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns 
ar grozījumiem 2016. gadam (euro)

Klasifikā-
cijas kods Nosaukums

Gada 
plāns 

(EUR)

Grozīju-
mi (EUR)

Precizētais 
plāns 

(EUR)

 PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + 
ieņēmumi) 2 718 054 37 254 2 755 308

 FINANSĒŠANA 62 283 0 62 283
 Naudas atlikums gada sākumā 180 571 0 180 571
 Aizņēmumi 118 288 0 118 288
 t. sk. kredītsaistību palielinājums 0 0 0
 kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa) 118 288 0 118 288

KOPĀ IEŅĒMUMI (I + II + III + IV) 2 655 771 37 254 2 693 025
 I. Nodokļu ieņēmumi 1 243 324 850 1 244 174
01.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada 

nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums
7818 0 7818

01.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā 
ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis

1 121 969 0 1 121 969

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 
saimnieciskā gada ieņēmumi

72 963 0 72 963

04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu 
parādi

7000 0 7000

04.1.1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi nokavējuma nauda 2800 0 2800
04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada 

maksājumi
20 910 0 20 910

04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu 
parādi

3000 850 3850

04.1.2.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām nokavējuma nauda 400 0 400

04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā gada 
ieņēmumi

5764 –30 5734

04.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem iepriekšējo 
gadu parādi

500 30 530

04.1.3.3. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli nokavējuma 
nauda

200 0 200

 II. Nenodokļu ieņēmumi 8320 1685 10 005
08.6.2.0. Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 0 15 15
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

1200 0 1200

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 800 0 800

09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 250 0 250
09.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 50 0 50
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 80 50 130
12.3.9.9.0 Veselības apdrošināšana 2600 0 2600
12.3.9.9.0 Pārējie ieņēmumi 0 400 400
12.3.9.9.1 Dalības maksa sporta spēlēm 100 0 100
12.3.9.9.1 Dalības maksa izsolē 20 20 40
13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 0 2000 2000
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 3000 –800 2200
13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas 

realizācijas
200 0 200

 III. Transfertu ieņēmumi 1 272 757 31 360 1 304 117
18.6.2.0.1 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā 

ar invaliditāti – sociālais dienests
9175 –372 8803

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

0 372 372

18.6.2.0.1 VARAM dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra 
izveidei

6840 60 6900

18.6.2.0.1 ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” 12 337 0 12 337
18.6.2.0.3 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – vidusskola 253 399 0 253 399
18.6.2.0.4 Mērķdotācija izglītības pasākumiem – CIP pedagogi 176 984 0 176 984
18.6.2.0.5 Mērķdotācija izglītības pasākumiem – dotācija pārējiem 

izdevumiem CIP
133 314 0 133 314

18.6.2.0.6 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – 5, 6 gadus vecu 
bērnu apmācībai

24 792 0 24 792

18.6.2.0.7 Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei 6150 0 6150
18.6.2.0.8 Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un 

dziesmu svētkiem
3069 0 3069

18.6.2.1.1 Dotācija brīvpusdienām 15 000 0 15 000
18.6.2.1.2 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – Mūzikas un 

mākslas skola
45 168 0 45 168

18.6.2.1.9 VARAM mērķdotācija pašvaldības pasākumam – 
elektrības pieslēguma izveidošana

3000 0 3000

18.6.2.2.0 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija – pils 
balles zāles logu un durvju komplektu restaurācija

0 11 500 11 500

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda

447 399 0 447 399

18.6.4.0.1 PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu 11 860 0 11 860
18.6.9.1.5 Dotācija par iemītniekiem pansionātā 4270 0 4270
18.6.9.1.6 Kultūrkapitāla fonds – pils telpu izpēte, inventarizācija, 

restaurācija
0 2800 2800

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 120 000 17 000 137 000
 IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi 131 370 3359 134 729
21.3.5.1. Mācību maksa – mūzikas skola 5000 0 5000
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas pakalpojumi 30 000 0 30 000
21.3.5.3. Kafejnīcas ieņēmumi 9000 0 9000
21.3.5.4. Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu 3600 0 3600
21.3.7.9.1 Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – dome 10 0 10
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – dome 1000 0 1000
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola 1000 0 1000
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle 400 0 400
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams 600 0 600
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa 1500 0 1500
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – pils 1000 0 1000
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola 50 0 50
21.3.8.1.1 Ieņēmumi par telpu nomu – internātpamatskola 4000 0 4000
21.3.8.3.2 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – vidusskola 2500 0 2500
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 1000 500 1500
21.3.9.1.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes 

iestādēs – VSAA pensijas
48 000 0 48 000

21.3.9.1.2 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes 
iestādēs – līdzfinansējums

2400 500 2900

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 8000 0 8000
21.3.9.4.3 Ieņēmumi par komunālajiem maksājumiem – dome 0 200 200
21.3.9.4.4 Ieņēmumi par komunālajiem maksājumiem – sociālās 

aprūpes centrs
1400 0 1400

21.3.9.4.5 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – 
internātpamatskola

400 0 400

21.3.9.7. Budžeta iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas 
sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo 
mantu, t. sk. autoavārijā cietušu automašīnu

0 1035 1035

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 0 50 50
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – vidusskola 5000 0 5000
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – internātpamatskola 600 0 600
21.3.9.9.0 Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi 300 0 300
21.3.9.9.0 Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi 10 15 25
21.3.9.9.0 Avīzes „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi 900 0 900
21.3.9.9.0 Auto kursu ieņēmumi 3500 0 3500
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Ķinderes) 150 0 150
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (A. Saulieša iela) 50 0 50
21.3.9.9.0 Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola 0 500 500
21.3.9.9.1 Ēdināšanas pakalpojumi – internātpamatskola 0 359 359
21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 0 200 200
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Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns ar 
grozījumiem 2016. gadam (euro)

1000 
Atlīdzī-

ba

2000 
Preces 

un 
pakal-
pojumi

3000 
Subsī-
dijas, 

dotāci-
jas

4000 
Pro-
centu 

izdevu-
mi

5000 
Pamat-
kapi-
tāla 

veido-
šana

6000 
Sociālie 
pabalsti

7000 
Trans-
ferti

Izde-
vumi 
kopā

Grozī-
jumi, 
+/–

Dome 136917 57 730 1000 5912 0 722 202 281 3542
Būvvalde 0 10 474 0 0 0 0 10 474 0
Pārvalde kopā: 136 917 68 204 0 1000 5912 0 722 212 755 3542
Pirmskola „Brīnumzeme” 201 738 33 893 0 347 605 0 0 236 583 817
Vidusskola 499 349 208 788 1310 11 440 0 65 800 786 687 11 401
Internātpamatskola 269 326 94 102 110 2500 0 0 366 038 224
Mūzikas un mākslas skola 91 090 10 694 0 315 0 0 102 099 0
Grāmatvedība 57 743 8350 0 1500 0 0 67 593 0
Izglītība kopā: 1 119 

246
355 827 0 1767 16 360 0 65 800 1 559 

000
12 442

Sociālais dienests 54 577 23 815 0 250 32 096 27 900 138 638 0
Bāriņtiesa 21 777 4810 0 0 0 0 26 587 0
Sociālās aprūpes nodaļa 101 443 76 404 0 4820 0 0 182 667 0
Soc. aprūpe kopā: 177 797 105 029 0 0 5070 32 096 27 900 347 892 0
Labiekārtošanas nodaļa 62 219 53 329 2290 41 307 0 0 159 145 150
Ieguldījums pamatkapitālā 
SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi”

0 0 0 11 000 0 0 11 000 0

Labiekārtošana kopā: 62 219 53 329 0 2290 52 307 0 0 170 145 150
Kultūras nams 67 501 39 448 1900 450 665 0 0 109 964 –649
Cesvaines bibliotēka 44 496 17 004 0 5293 0 336 67 129 0
Kraukļu bibliotēka 17 259 5340 0 2000 0 336 24 935 0
Pašvaldības laikraksts 
„Cesvaines Ziņas”

10 730 3052 0 0 0 0 13 782 0

Bērnu un jauniešu centrs 8829 30 330 0 0 0 0 39 159 7294
Pils 53 235 39 151 944 26 650 0 0 119 980 14 475
Pašvaldības aģentūra 
„Cesvaines tūrisma centrs”

0 10 000 0 0 0 0 10 000 0

Kultūra kopā: 202 050 144 325 1900 1394 34 608 0 672 384 949 21 120
Darba praktizēšanas pa-
sākumi pašvaldībā darba 
iemaņu iegūšanai un uztu-
rēšanai

1900 0 0 0 0 10 800 0 12 700 0

Vienotā valsts un pašval-
dības klientu apkalpošanas 
centra darbība

7700 840 0 0 0 0 0 8540 0

Projekti kopā: 9600 840 0 0 0 10 800 0 21 240 0
Izdevumi kopā: 1 707 

829
727 554 1900 6451 114 257 42 896 95 094 2 695 

981
37 254

Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem

0 5000 0 0 0 0 5000 0

Izdevumi pavisam kopā: 1 707 
829

732 554 1900 6451 114 257 42 896 95 094 2 700 
981

37 254

Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs

2. pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr. 5 Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 6
Cesvainē 2016. gada 18. maijā (sēdes protokols Nr. 6, 8. §)

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

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

ļas 1. punktu un 24. pantu
Izdarīt Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos notei-

kumos Nr. 3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. Papildināt nolikumu ar 14.2 punktu šādā redakcijā: „Domes priekšsē-

dētājs uz DOMES pilnvaru laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem apstip-
rina komisiju par izglītojamo atbrīvošanu no noteiktajiem valsts pārbaudī-
jumiem.”

2. Papildināt nolikumu ar 14.3 punktu šādā redakcijā: „Dome Cesvaines, 
Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes pārraudzību realizē ar 
Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes uzraudzī-
bas padomes starpniecību, kurā deputāti deleģē savus pārstāvjus.”

Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2016. gada 18. maija saistošo noteikumu Nr. 5
„Grozījumi Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos no-

teikumos Nr. 3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums”
paskaidrojuma raksts

Projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarītas 
izmaiņas pašvaldības nolikumā, papildinot to ar 
punktu par komisiju par izglītojamo atbrīvošanu 
no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem un punktu 
par Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu 
apvienotās būvvaldes pārraudzību ar uzraudzības 
padomes starpniecību.

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Lai atbrīvotu izglītojamos no valsts noteiktajiem 
pārbaudījumiem, priekšsēdētājs ar rīkojumu 
apstiprina komisiju. Nolikumā ir nepieciešams 
noteikt, ka būvvaldes kā apvienotās pašvaldību 
iestādes pārraudzību īsteno uzraudzības padome. 
Likuma „Par pašvaldībām” 24. panta pirmajā daļā 
ir norādīts, ka pašvaldības nolikums ir saistošie 
noteikumi. Grozījumus saistošajos noteikumos 
izdara tikai ar saistošajiem noteikumiem.

Projekta ietekme 
uz pašvaldības 
budžetu

Grozījumi saistošajos noteikumos tieši neietekmē 
pašvaldības budžetu.

Projekta 
ietekme uz 
uzņēmējdarbības 
vidi

Nav attiecināms.

Projekta 
ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav nepieciešama.

Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs

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 4.2. punktu, tajā 
vārdu „vietnieku” aizstājot ar vārdu 
„vietniekus”.

Grozīt nolikuma 9. punktu un 
izteikt to šādā redakcijā: „Būvnie-
cības procesa tiesiskuma nodroši-
nāšanai Cesvaines novada dome, 
Lubānas novada dome un Varakļā-
nu novada dome, savstarpēji vieno-
joties, izveidojušas kopīgu iestādi – 
Cesvaines, Lubānas un Varakļānu 
novadu apvienoto būvvaldi.”

Grozīt nolikuma 17. punktu, pa-
pildinot to ar 17.8.1 punktu šādā re-
dakcijā: „Veic pašvaldības kapitāla 
daļu turētāja pārstāvja funkcijas ka-
pitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai 

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 4
Cesvainē 2016. gada 21. aprīlī (sēdes protokols Nr. 5, 6. §)

Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums”

pieder kapitāla daļas.”
Grozīt nolikuma II nodaļas no-

saukumu, tajā vārdu „vietnieka” 
aizstājot ar vārdu „vietnieku”.

Grozīt nolikuma 18. punktu un 
izteikt to šādā redakcijā: „Domes 
priekšsēdētājam ir divi vietnieki: 
1. vietnieks un 2. vietnieks.”

Grozīt nolikuma 19. punktu un 
izteikt to šādā redakcijā: „Domes 
priekšsēdētāja 1. vietnieks pilda 
domes priekšsēdētāja pienākumus 
viņa prombūtnes laikā vai viņa uz-
devumā, kā arī pilda citus pienā-
kumus likumā „Par pašvaldībām” 
paredzētajos gadījumos. Domes 
priekšsēdētāja 2. vietnieks pilda 
domes priekšsēdētāja pienākumus 
viņa prombūtnes laikā vai viņa uz-
devumā tikai domes priekšsēdētāja 
1. vietnieka prombūtnes gadīju-
mos.”

Grozīt nolikuma 21. punktu, tajā 
vārdu „vietnieks” aizstājot ar vārdu 
„vietnieki”.

Grozīt nolikuma 56.7. punktu, 
tajā vārdu „vietniekam” aizstāt ar 
skaitļiem un vārdiem „1. vai 2. viet-
niekam”.

Grozīt nolikuma 63. punktu, tajā 
vārdu „vietnieks” aizstājot ar vārdu 
„vietnieki”.

Grozīt nolikuma 64. punktu, tajā 
vārdu „vietnieks” aizstājot ar vārdu 
„vietnieki”.

11. Papildināt nolikumu ar 
100.1 punktu šādā redakcijā: „Ces-
vaines novada domes, Lubānas 
novada domes un Varakļānu no-
vada domes izveidotās kopīgās 
iestādes – Cesvaines, Lubānas un 
Varakļānu novadu apvienotās būv-
valdes – izdotos administratīvos 
aktus un faktisko rīcību attiecībā uz 
katras pašvaldības fiziskajām un ju-
ridiskajām personām un (vai) īpašu-
miem apstrīd attiecīgās pašvaldības 
domē.”

Vilnis Špats,
domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2016. gada 21. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 4 
„Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistoša-

jos noteikumos Nr. 3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums””
paskaidrojuma raksts

Projekta satura 
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarītas 
izmaiņas pašvaldības nolikumā, paredzot 
domes priekšsēdētājam divus vietniekus – 1. un 
2. vietnieku – un nosakot viņu kompetenci.

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Domes priekšsēdētājam ir nepieciešami 
2 vietnieki, lai nodrošinātu domes priekšsēdētāja 
pienākumu izpildi laikā, kad tos nevar pildīt ne 
domes priekšsēdētājs, ne 1. vietnieks. Likuma 
„Par pašvaldībām” 24. panta pirmajā daļā ir 
norādīts, ka pašvaldības nolikums ir saistošie 
noteikumi. Grozījumus saistošajos noteikumos 
izdara tikai ar saistošajiem noteikumiem.

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Grozījumi saistošajos noteikumos tieši neietekmē 
pašvaldības budžetu.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Nav attiecināms.

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav nepieciešama.

Vilnis Špats, 
domes priekšsēdētājs
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Notikumi 
Cesvaines 

novada domes 
BJC

Aktīvs vasarā

Iespēju 
stipendija

Strukturētais dialogs – diskusija „Kafija ar politiķiem”
Šā gada februārī tika uzsākts 

jauns projekts, lai kādam Ces-
vaines vidusskolas absolventam 
sniegtu finansiālu atbalstu studiju 
uzsākšanai. Balva tiks pasniegta 
izlaidumā, un pretendēt uz to 
varēja visi, kam vidējā atzīme 
ir vismaz 7,5 balles. Noteiktajā 
termiņā ir saņemti pieteikumi no 
trīs stipendijas kandidātiem, un tie 
ir Reinis Alksnis, Reinis Kalniņš un 
Evija Kalve.

Kandidāti ir pacentušies sagata-
vot arī savus CV, kas nebija obligāti 
prasīti, bet noteikti pašiem noderēs 
jau tuvāko gadu laikā.

Iniciatīvas atbalstītāju uzdevums 
ir līdz maija beigām šos pieteiku-
mus izvērtēt un izvēlēties uzvarētāju. 
Sapulce notiks 27. maijā Cesvaines 
novada domes bērnu un jauniešu 
centrā plkst. 16.00.

Joprojām ceram uz plašāku 
atbalstītāju loku, lai šādas stipendi-
jas piešķiršana kļūtu par tradīciju. 
Pasniedzot balvu, noskaidrosim, vai 
šī stipendija panāca savu mērķi un 
deva kandidātam papildu motivāciju 
uzlabot sekmes pēdējā pusgadā. 
Laikā, kad skolotājiem ir ierobežotas 
iespējas panākt rezultātu ar senajām 
audzināšanas metodēm, sabiedrībai 
būtu jānāk palīgā ar jaunām idejām. 
Tāpēc visi, kas ar šīs iniciatīvas 
palīdzību vēlas paaugstināt Cesvaines 
vidusskolas konkurētspēju nākotnē, 
ir laipni aicināti piedalīties sapulcē, 
lai redzētu pieteikuma vēstules un 
pārliecinātos par procesa godīgumu.

Ēriks Eisaks,
Cesvaines vidusskolas absolvents

17. maijā Cesvainē pirmo rei-
zi norisinājās strukturētais dia-
logs – diskusija „Kafija ar poli-
tiķiem”. Tā ir īpaši organizēta 
un sagatavota pēcpusdiena, kurā 
jaunieši un lēmumu pieņēmēji 
satiekas pie kafijas vai tējas ta-
ses, lai pārrunātu kādu noteiktu 
tematu, uzklausītu viens otra vie-
dokli un kopā radītu jaunas ide-
jas vai meklētu pašreizējo problē-
mu risinājumus.

„Kafija ar politiķiem” ir platfor-
ma neformālām sarunām brīvā gai-
sotnē, kurā visi runā viens ar otru 

28. aprīlī bērnu un jauniešu cen-
trā (BJC) ciemojās franču jaunieši, 
kuri kopā ar Cesvaines novada jau-
niešiem kopā gatavoja ēst. Franču 
jaunieši mācīja cept viņu valsts tra-
dicionālās pankūkas un citronu kūku.

Otro gadu pēc kārtas bērniem 
un jauniešiem bija iespēja piedalī-
ties Mātes dienas videoapsveikuma 
tapšanā. Ikviens varēja pateikt kaut 
ko mīļu par savu māmiņu un vecmā-
miņu. Videoapsveikumu ir iespējams 
apskatīt youtube.com (nosaukums: 
„Mātes diena 2016”) vai Cesvaines 
novada mājaslapas videosadaļā.

Pēc jauno BJC telpu atklāšanas 
interesi par centru ir izrādījuši arī 
pirmskolas „Brīnumzeme” audzēk-
ņi. Centru apmeklēja grupas „Bizmā-
rītes’’ un „Skudriņas”, lai iepazītos ar 
centra darbību un jaunatnes lietu spe-
ciālista profesiju. Grupas „Skudriņa” 
bērni, kuri šogad mācās sagatavoša-
nas grupā un nākamajā mācību gadā 
sāks mācības 1. klasē, iepazinās ar 
centra iekšējās kārtības noteikumiem, 
kopīgi spēlēja spēli „Mēmais šovs” 
un gatavoja picu.

Lāsma Markevica,
BJC vadītāja,

autores foto

No 1. jūnija līdz 31. augustam 
Cesvaines novada bērniem un 
jauniešiem būs iespēja piedalī-
ties konkursā „Aktīvs vasarā”. 
Konkurss tiek organizēts, lai 
aktualizētu Cesvaines novada 
kultūras un sporta pasākumus 
vasarā, iesaistītu Cesvaines no-
vada bērnus un jauniešus pasā-
kumu organizēšanā, veicinātu 
lietderīgu brīvā laika pavadī-
šanu vasaras brīvdienās un no-
skaidrotu aktīvāko 2016. gada 
vasaras Cesvaines novada bērnu 
un jaunieti.

Dalībniekiem tiks izsniegta pun-
ktu uzskaites grāmatiņa, kurā pēc 
katra apmeklētā kultūras un sporta 
pasākuma tiks iespiests viens zī-
mogs. Dalībnieki, kuri piedalīsies 
pasākumu organizēšanas procesā, 
saņems papildu zīmogu. Aktīvākais 
bērns un jaunietis tiks noteikts pēc 
tā, kuram uzskaites grāmatiņā būs 
visvairāk zīmodziņu. 31. augustā 
līdz plkst. 17.00 grāmatiņas ir jāno-
dod Cesvaines novada domes bērnu 
un jauniešu centrā (BJC) vai Ces-

vaines grāmatnīcā „Jumava”.
Dalībniekiem ir aizliegts viltot 

zīmogus. Ja organizatori fiksē šādu 
pārkāpumu, dalībnieks automātiski 
tiek diskvalificēts.

Konkursa „Aktīvs vasarā” dalīb-
nieku uzskaites grāmatiņas saņem-
šana – BJC vai Cesvaines grāmat-
nīcā „Jumava”. Konkursā var pie-
dalīties bērni 6–12 gadu vecumā un 
jaunieši 13–25 gadu vecumā.

Konkursu organizē Cesvaines no-
vada domes BJC sadarbībā ar Ces-
vaines grāmatnīcu „Jumava”.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cesvaines novada domes BJC 

darba laiks skolēnu vasaras brīv-
dienās:

Pirmdiena 9.00–18.00
Otrdiena 9.00–17.00
Trešdiena 9.00–17.00
Ceturtdiena 9.00–17.00
Piektdiena 9.00–16.00

Vasaras aktivitāšu dēļ darba laiks 
var mainīties. Sekot informācijai 
sociālajos tīklos vai BJC.

kā līdzīgs ar līdzīgu. Tā ir Zviedrijā 
radīta un Latvijā adaptēta līdzdalī-
bas metode, kurā jauniešiem nereti 
ir pirmā iespēja tieši un nepastarpi-
nāti uzrunāt lēmumu pieņēmējus, 
izstāstīt par sev svarīgo un uzdot 
jautājumus, savukārt politiķiem tā 
ir iespēja dzirdēt par jauniešiem ak-
tuālo no pirmavota – paša jaunieša.

Strukturētais dialogs noris pa cik-
liem, un šis ir piektais. Piektā cikla 
tēma ir veicināt visu jauniešu iesais-
ti dažādā, vienotā un iekļaujošā Ei-
ropā ar moto „Gatavi dzīvei, gatavi 
sabiedrībai”.

Cesvainē ar jauniešiem tikās Ces-
vaines novada domes priekšsēdētājs 
Vilnis Špats, deputāts un vidussko-
las direktors Didzis Baunis, depu-
tāte un bibliotēkas vadītāja Vēsma 
Nora, deputāte un skolotāja Baiba 
Putniņa, sociālā dienesta vadītāja 
Daina Markevica un domes izpild-
direktors Uģis Fjodorovs.

Jauniešiem un lēmumu pieņē-
mējiem bija jādarbojas trīs darba 
grupās un kopā jāatbild uz sešiem 
jautājumiem; pieci no tiem bija 
strukturētā dialoga piektā cikla jau-
tājumi, kuri tiek pārrunāti visā Eiro-
pā un pēc tam tiek apkopoti.

Diskusijas jautājumi bija šādi:
• kas jauniešiem palīdzētu satuvi-

nāties un veidot uzticēšanos cilvē-
kiem ar atšķirīgu kultūru, sociālo, 
ekonomisko, reliģisko un etnisko 
piederību, vecumu, dzimumu;

• ko vajadzētu darīt, lai nepieļautu 
dažādu jauniešu grupu stigmatizāci-
ju (apzīmogošanu) un sniegtu tām 
vienādas iespējas sabiedrībā;

• kas veicina jauniešu piederības 
izjūtu vietējai kopienai, sabiedrībai, 
Eiropai;

• kādas kompetences jauniešiem 
varētu palīdzēt, saskaroties ar sa-
režģītām situācijām;

• kādi faktori var veicināt vai 
kavēt jaunieša pašizziņas procesu; 
kas būtu nepieciešams, lai jaunietis 
pilnībā realizētu savu potenciālu un 
palīdzētu citiem realizēt savējo?

Bet viens bija brīvais jautājums – 
jautājums par to, ko jaunieši vēlētos 
Cesvaines novadā.

Pateicoties šai diskusijai, jaunieši 
ieteica idejas, kuras, cerams, paši 
arī realizēs. Paldies visiem par da-
lību pasākumā!
Projektu  īsteno  Latvijas  Jaunat-

nes  padome  sadarbībā  ar  Izglītī-
bas  un  zinātnes ministriju  Eiropas 
Savienības  neformālās  izglītības 
programmas  „Erasmus+”  finan-
sētā  projekta  „Strukturētā  dialoga 
īstenošana Nīderlandes,  Slovākijas 
un  Maltas  prezidentūras  Eiropas 
Savienības padomē” ietvaros. Pro-
jektu  līdzfinansē Eiropas Komisija. 
Vairāk: www.ljp.lv.

Lāsma Markevica,
BJC vadītāja

„Burtu spēles”
Pagājušā gada decembrī Ces-

vaines bibliotēkā iesākām jauno 
lasīšanas veicināšanas pasākuma 
„Burtu spēles” sezonu. Nepilnu 
piecu mēnešu laikā „Burtu spēļu” 

dalībnieki lasīja grāmatas, paši šuva 
spēļu lāčus, kopā ar lāci Tobiasu ie-
pazina kaimiņvalstu bērnu grāma-
tas, to autorus, ielūkojās Cesvaines 
pils pagrabos, guva daudz jaunu zi-

nāšanu par pili un, aizpildot anketas, 
vērtēja izlasītās grāmatas.

Aprīļa nogalē lielāko klašu lasī-
šanas pasākuma dalībnieki pulcē-
jās pilī, kur pašvaldības aģentūras 
„Cesvaines tūrisma centrs” direk-
tore Diāna Glaudāne atklāja daudz 
interesanta par pili, pils pagrabos 
vajadzēja atrast apslēpto mantu un 
atminēt ar pili saistītu krustvārdu 
mīklu. Lūk, dažu dalībnieku at-
sauksmes par pasākumu!

Ivonna: „Bija ļoti interesanti, sa-
vādāk nekā citus gadus… Varēja 
iemācīties kaut ko jaunu par Cesvai-
nes pili…”

Aiga un Sabīne Zane: „Bija ļoti 
interesanti, uzzināju daudz ko jau-
nu par Cesvaines pili. Ļoti patika 
meklēt apslēpto mantu un iejusties 

pagrīdes ieceļotāju lomā.”  
Zane: „Man patika šī pēcpusdie-

na, jo bija ļoti interesanta ekskursija 
pa Cesvaines pili, kurā es uzzināju 
ko jaunu. Man patika krustvārdu 
mīkla, kurā bija apslēpti dažādi vār-
di, daži no tiem bija ļoti vienkārši, 
bet grūti uzminami. Tāpat intere-
sants bija uzdevums meklēt apslēp-
to mantu.”

Paldies visiem „Burtu spēļu” da-
lībniekiem par aktīvo darbošanos 
un neatlaidību, lasot grāmatas, ve-
cākiem, kuri ieinteresēti iesaistījās 
un apmeklēja lāču izstādi, Diānai 
no Cesvaines pils un Ievai no dia-
konijas centra!

Līga Čevere,
bērnu literatūras nodaļas vadītāja,

autores foto
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Nesabīstieties – ar rakstnieci Noru 
Ikstenu, pašlaik visdedzīgāk lasītā 
latviešu romāna „Mātes piens” au-
tori, nav atgadījies nekas slikts! Par 
mūdžiem viņa sauc sieviešu rakst-
nieču iedvesmotājus (iepretī vīriešu 
rakstnieku mūzām), tādējādi paužot 
gan skarbo patiesību par ārkārtīgi 
grūto un personīgās rētas plosošo 
rakstnieka darbu, gan ironizējot par 
rakstītājiem, kuri gaida iedvesmu: 
rakstnieka darbs ir darbs, un paļau-
ties uz iedvesmu var nozīmēt neko 
neuzrakstīt…

Tiekoties ar cesvainiešiem Ces-
vaines bibliotēkā 20. maijā, rakst-
niece sarunā ar Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas projektu vadītāju Liegu 
Piešiņu mums atklājās gan profe-
sionāli, gan cilvēciski. Nopietno 
dialogu par literatūru, latviešu li-
teratūras lomu latviešu dzīvē (ar 
visbiežāk minēto frāzi „lasījis nees-
mu, bet viedoklis man ir”) un vēs-

Koncerts „Cesvainieši dzied”

Nora Ikstena un viņas mūdžiVeiksmīgs starts 
skatē

1. maijā Madonā visas dienas ga-
rumā notika koru skate. Skates žū-
rijas komisiju veidoja Latvijā pazīs-
tami kora mākslas un mūzikas spe-
ciālisti: komponists Uģis Prauliņš, 
Siguldas koru apriņķa virsdiriģents 
Jānis Baltiņš un Cēsu koru apriņķa 
virsdiriģents Mārtiņš Klišāns.

Dienas pirmajā daļā uzstājās senio-
ru, vīru un sieviešu kori. Senioru kora 
„Virši” uzstāšanās tika novērtēta ar 
otro pakāpi, kas ir atzīstams sasnie-
gums savā vecuma grupā.

Dienas otrajā daļā žūrijas priekšā 
stājās jauktie kori. Līdzās Madonas 
novada koriem no Praulienas, Ļaudo-
nas un Madonas un arī Ērgļu korim 
konkurenti „Cesvainei” bija arī kori 
no Cēsīm, Rīgas un Balviem. Cesvai-
niešu sniegums bija ļoti pārliecinošs 
un skanīgs, par ko liecina žūrijas vēr-
tējums – pirmā pakāpe.

Paldies diriģentēm Ijai Voiničai, 
Antrai Āboltiņai, kormeistarei Baibai 
Putniņai un kolektīvu dalībniekiem 
par sezonas darbu!

Valda Kļaviņa,
Cesvaines kultūras nama vadītāja

3. maija vakarā Cesvaines kul-
tūras namā notika koncerts, kurā 
skanēja Raimonda Paula dzies-
mas. Šogad izcilais komponists 
nosvinēja skaistu dzīves jubileju 
un koncertā, kurā uzstājās lieli un 
mazi cesvainieši, klausītājiem bija 
iespēja dzirdēt 21 viņa komponēto 
dziesmu.

Lielākā daļa no melodijām, kas 
skanēja, ir tautā pazīstamas, un daļa 
skatītāju tās dungoja līdzi. Koncer-
tā dziedāja gan tie, kas ar mūziku 
vairāk vai mazāk ir saistīti ikdienā, 
gan tie, kam dziesma ir mīļa nodar-
be, bez kuras iztikt ir grūti. Droši 
un pārliecinoši koncertā uzstājās 
pirmskolas „Brīnumzeme” mazie 
mākslinieki un Cesvaines vidussko-
las 3. klase. 10. klases skolēni, kas 
izpildīja „Mežrozīti”, lika ieskatī-
ties vēstures lappusēs gandrīz pirms 
50 gadiem, jo tieši ar šo dziesmu 
Raimonds Pauls kļuva vairāk pazīs-
tams.

Rudīte Adamkoviča ar meitu 
Madaru un Liene Volčoka ikdienā 
nemuzicē, bet dziesma ir viņu pava-

done, un, kā atzina koncerta apmek-
lētāji, viņām tas izdodas lieliski.

Ramona Kozlovska, Elīna Fade-
jeva un Santa Tkačova dziedāšanas 
prasmes pilnveido pie skolotāja Ai-
nāra Melbārža. Katra uzstāšanās vi-
ņām ir liela pieredze, un arī rezultāti 
ir.

Duets Antra Āboltiņa un Ainārs 
Melbārdis pasākumos ir uzstājušies 
vairākkārt un iemantojuši skatītāju 
simpātijas. Dueta koncertu repertu-
ārs ir visdažādākais, un tajā netrūkst 
arī Raimonda Paula dziesmu.

Cesvaines vidusskolas absolvents 
un bijušais tautas teātra režisors 
Zigmunds Bekmanis koncertā pie-
dalīties piekrita, jo tieši šajās die-
nās viesojās dzimtajā pusē. Viņa 
sniegumā izskanēja dziesma „Kad 
man maziņam”. Jautāts, kāda viņam 
šķiet Cesvaine pēc nedaudz vairāk 
kā 30 gadiem, kopš viņš pabeidza 
vidusskolu, Zigmunds atbildēja, ka 
pilsēta ir ļoti mainījusies pozitīvā 
nozīmē. Izmaiņas gan šķietot mazā-
kas, jo samērā bieži tiek mērots ceļš 
uz dzimto Dzelzavas pusi, bet, ja te 

tures romānu sēriju „MĒS. Latvija, 
XX gadsimts”, kura ir mainījusi 
latviešu lasīšanas paradumus, no 
ārzemju literatūras atkal pievēršo-
ties savējai – latviešu, Nora Ikstena 
papildināja ar personīgiem stāstiem 
par satiktajiem cilvēkiem, ikdienas 
dzīvi Ikšķilē un literātu vidi.

Rakstīšana, sēņošana, ēst gata-
vošana – tās ir rakstnieces dzīves 
intereses, kuras pārkārtojas pavi-
sam citā secībā, ja ir runa par pa-
tīkamāko – tad rakstīšana paliek 
aiz sēņošanas un ēst gatavošanas. 
Un, līdzīgi kā savā grāmatā „Dzī-
vespriecīgais vakarēdiens”, Nora 
Ikstena jautāta labprāt dalās ar ie-
teikumiem un receptēm. Viņas sap-
nis šobrīd esot ceļot, iepazīt sēnes 
un rakstīt par tām. Latvijas, Gruzi-
jas un Gotlandes mežu iemītnieces 
prozaiķe jau pazīstot gana labi, bet 
šīm gudrībām varētu pievienot vēl 
kādas valsts sēņu pasauli.

Protams, saruna veidojās arī par 
idejām un iecerēm. Pašlaik uzvaras 
gājienu svin romāns „Mātes piens”, 
un tas tiks izdots arī krievu un an-
gļu valodā, turklāt šo kinemato-
grāfisko darbu pārmīcīt, pārkausēt, 
iedzīvināt filmā pašlaik plāno pat 
vairāki režisori, to vidū arī Jānis 

Streičs. Nākamā gada sākumā tiks 
izdota triloģija „Dzīves svinēšana. 
Jaunavas mācība. Mātes piens”, ko 
lasītāji no jauna varēs iepazīt vienā 
grāmatā, vienos vākos. Un viena no 
iecerēm esot arī sēņošanas pasāku-
mi kopā ar Noru Ikstenu dažādos 
Latvijas novados. Cesvainieši jau 
sparīgi pieteicās, no rakstnieces 
šķiroties ar vārdiem: „Uz tikšanos 
rudenī, sēņu laikā!”

Kopš pagājušā rudens, kad tika 
izdots „Mātes piens”, Nora Ikste-
na ir tikusies ar lasītājiem visā pa-
saulē, kā pati teica, no Vašingtonas 
līdz Silakrogam. Pēdējā pietura 
šajā tikšanos seriālā bija Cesvai-
ne. Gandarījums – abpusējs: Norai 
Ikstenai – liela padarīta darba izjū-
ta, mums – tikšanās prieks un kāds 
iekšējs mūdzis, kas mudina turpināt 
lasīt latviešu rakstnieku grāmatas.

Sanita Dāboliņa,
Jāņa Dziļuma foto

dzied pirmo reizi.
Gan dalībnieki, gan skatītāji iz-

teica vēlmi, ka šāda veida koncerts 
varētu kļūt par tradīciju, jo esot vēl 
daudzi vietējie talanti, kas varētu 
uzstāties publikas priekšā.

Valda Kļaviņa,
Cesvaines kultūras nama vadītāja,

Egitas Kalniņas foto

Latvijas veselības 
nedēļa arī 
Cesvainē

No 23. līdz 29. maijam visā Lat-
vijā norisināsies Latvijas veselības 
nedēļa, kuru koordinē Latvijas 
Tautas sporta asociācija. Pasāku-
ma mērķis ir popularizēt veselīgu 
dzīvesveidu, iesaistīt pēc iespējas 
vairāk cilvēku sportiskās, veselī-
gās un fiziskās aktivitātēs, atbalstīt 
amatieru sporta aktivitātes, kā arī 
lietderīgi pavadīt laiku.

Katras pašvaldības organizatori no-
drošina jebkādas fiziskās aktivitātes 
visu grupu iedzīvotājiem visas ne-
dēļas garumā, lai iesaistītu tajās pēc 
iespējas lielāku iedzīvoju skaitu atbil-
stīgi viņu fiziskajai sagatavotībai, ve-
cumam, interesēm. Dalībnieku skaits 
katrā no aktivitātēm tiks uzskaitīts, 
un nedēļas beigās rezultāti tiks nodoti 
Latvijas Tautas sporta asociācijai.

Cesvainē 23. maijā notika akti-
vitātes āra skeitparkā „Rampas pa-
vēlnieki”. 24. maijā veselīgas sporta 
aktivitātes mazākajiem – sporta diena 
pirmskolā „Brīnumzeme” – un ak-
tivitātes senioru trenažieru laukumā 
ar fizioterapeiti Kristīni Čačku Ces-
vaines pansionāta iedzīvotājiem, kā 
arī visiem cesvainiešiem, kuri vēlējās 
izkustēties svaigā gaisā.

25. maijā plkst. 11.00, pulcējoties 
Cesvaines pils pagalmā, – pārgājiens 
jaunajām māmiņām ar mazuļiem 
ratiņos; plkst. 19.30 un 29. maijā 
plkst. 16.00 – volejbols Cesvaines 
sporta hallē (brīvais apmeklējums).

27. maijā Cesvaines sporta hallē no 
plkst. 18.00 līdz 20.00 lēcieni ar auk-
liņu un svara bumbu celšana.

28. maijā no plkst. 10.00 līdz 18.00 
pakāpienu pievarēšana visas die-
nas garumā Cesvaines pils viesiem 
„Uzkāp Cesvaines pils tornī”. No 
plkst. 16.00 līdz 17.00 cesvainiešu 
skrējiens pils tornī.

Aicinājums visiem cesvainiešiem 
būt aktīviem un piedalīties Latvijas 
veselības nedēļā, sīkāka informācija 
pa telefonu – 25637052.

Ilvija Trupavniece

nebūtu būts visus 30 gadus, Cesvai-
ni nevarētu pazīt.

Koncerta noslēgumā vairākas 
dziesmas izskanēja no mūziķiem, 
kam dziedāšana un muzicēšana aiz-
ņem ievērojamu viņu dzīves daļu. 
Edmundam Vestmanim un Raivim 
Ribakovam dziedāt nākas katru 
nedēļas nogali, bet, kā atzina paši 
puiši, šādā formātā savās mājās viņi 

Svētdiena, 22. maijs, Cesvainē 
bija notikumiem bagāta: ikvienu 
aicināja pavasara tirgus, bet paralēli 
tam norisinājās sacensības „Velo-
fotoorientēšanās Cesvainē 2016”. 
Katru gadu aktīvā tūrisma sezonu 
atklāt ar velobraukšanu – tas jau ir 
pārtapis tradīcijā.

Velofotoorientēšanās Cesvainē!
Šogad, popularizējot veloorien-

tēšanās sportu un veicinot aktīvu 
dzīvesveidu, tika rīkotas sacīkstes. 
Kopumā pasākumā piedalījās 8 lie-
liskas komandas. Prieks, ka vairāki 
vecāki izvēlējās startēt kopā ar bēr-
niem. Komandām bija uzdevums 
atrast 10 objektus Cesvaines nova-

dā, nosakot to atrašanās 
vietu pēc fotogrāfijas, 
nofotografēties pie katra 
no objektiem kopā ar ve-
losipēdiem un izdarīt to 
pēc iespējas ātrāk.

Šoreiz visus objektus 
visātrāk atrast izdevās 

komandai „Foto” (Raivis Kecko, 
Artis Bahvalovs), 2. vietā – „VČ” 
(Lāsma Markevica, Mārtiņš Mar-
kevics), 3. vietu ieņēma komanda 
„Zuši” (Ingus Zutis, Roberts Zutis).

Laikapstākļi bija labvēlīgi, lai 
sacensības noritētu veiksmīgi un 
braucēji gūtu gandarījumu par ve-
selīgi un aizraujoši pavadītu dienu. 
Paldies visām komandām, kas pie-
dalījās!

Diāna Glaudāne,
p/a „Cesvaines tūrisma centrs” 

direktore
Ilvijas Trupavnieces foto
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Stipro skrējiens

Madonas gaiļi

Kas tas par dārgakmeni – zobakmens?

Vidzemes veselīgo 
produktu tirdziņš, 

Līgo svētkus 
gaidot

Ir klāt maijs, un jau atkal ir 
pienācis stipro skrējiens!

Jau domas par to liek sirdij 
straujāk pukstēt…

7. maijā Ķeguma mototrasē 
„Zelta zirgs” pulcējās gan spor-
tisti, gan drosmīgie entuziasti, lai 
piedalītos astotajā „DNB stipro 
skrējienā”, kas tika organizēts 
par godu Latvijas neatkarības 
deklarācijas gadadienai.

Šogad „DNB stipro skrējienā 
2016” tika pārsniegts iepriekšējā 
gada dalībnieku skaits un uz star-
ta izgāja vairāk nekā 4500 skrējē-

ju – 1500 vīriešu, 550 sieviešu un 
600 komandu.

Šogad pirmo reizi stipro skrējiens 
norisinājās jaunā vietā – Ķeguma 
mototrasē „Zelta zirgs”, kur bija 
gan jauni, gan iepriekšzināmi šķēr-
šļi, daudz dubļu, daudz ūdens un 
ļoti labi laikapstākļi, lai baudītu šo 
izaicinājumu.

Cesvaines novads jau 5. gadu pēc 
kārtas piedalās šajā izturības un spē-
ka skrējienā. Šajā gadā Cesvaines 
novadu pārstāvēja divas komandas: 
vienas dalībnieki bija Raivis Kecko, 
Māris Liepiņš, Baiba Uļģe-Frolova 

un Vitālijs Stikāns, otras – Nelda 
Žentiņa, Artis Bahvalovs, Jānis Brī-
vība un Raivis Kampāns.

Skrējiena laikā komandām bija 
jāpārvar 33 šķēršļi, kas bija izvietoti 
9 kilometrus garā distancē. Distan-
cē dalībniekiem nācās stāties pretī 
dažāda lieluma mototrases tramplī-
niem un pauguriem, bija jāpārvar 
vairākas ūdenstilpes, kā arī grūti un 
gari pārskrējieni pa dūksnāju, stigu 
un mežu.

Visi Cesvaines komandu da-
lībnieki godam noskrēja distanci, 
viens otru atbalstīdami, un, ar prie-

Vitālijs Stikāns, Baiba Uļģe-Frolova, Māris Liepiņš un Raivis Kecko Nelda Žentiņa, Jānis Brīvība, Artis Bahvalovs un Raivis Kampāns

cīgām sejām ieskrienot finiša taisnē, 
saņēma īpašu piemiņas medaļu.

Liels paldies Cesvaines novada 
domei par sniegto atbalstu un trans-
porta noorganizēšanu, šoferītim un 
līdzjutējiem! Ir liels prieks par foto-
grāfa Edmunda Mitenieka klātbūtni 
un skaistajām bildēm no neaizmir-
stamā skrējiena.

Un paldies Cesvaines puišiem par 
izturību un atbalstu skrējiena laikā!

Baiba Uļģe-Frolova,
Edmunda Mitenieka foto

Šā gada 18. jūnijā Cesvaines kul-
tūras nama pagalmā no plkst. 9.00 
rītā līdz 13.00 norisināsies veselīgo 
produktu tirdziņš – Līgo svētku tir-
dziņš. Tā laikā kultūras nama foajē 
pie diabēta apmācības māsām bez 
maksas būs iespēja izmērīt cuku-
ra līmeni asinīs un asinsspiedienu. 
Veselīgo produktu tirdziņš, kā arī 
veselības pārbaudes notiks Latvi-
jas Endokrinologu asociācijas se-
mināra, kas norisināsies Cesvainē, 
ietvaros.

Veselīgo produktu tirdziņā varēs ie-
gādāties dažādu mājražotāju produk-
ciju, kā arī vietējā reģiona amatnieku 
izstrādājumus. Diabēta apmācības 
māsas sniegs interesentiem bezmak-
sas konsultācijas un informatīvos 
materiālus par pareizu ēšanu. Konsul-
tācijas un informācija būs pieejama 
Cesvaines kultūras nama foajē.

Latvijas Endokrinologu asociāci-
ja apvieno Latvijā strādājošus ārstus 
endokrinologus. Viena no galvenajām 
problēmām šajā nozarē ir agrīna cuku-
ra līmeņa diagnostika. Aicinām visus 
interesentus noteikt cukura līmeni asi-
nīs, lai mierīga un jauka līgošana!

Papildu informācija:
Aija Balode, tālr. 29230091,

Eva Sokolovska, tālr. 29990785

Jau otro gadu pēc kārtas Ces-
vainē tiek veidotas Madonas pil-
sētas svētku dekorācijas. Parka 
ielā 12 Cesvaines iedzīvotāji ik pa 
laikam var apskatīt Imanta Spri-
dzāna un SIA „Zaļā māja Cesvai-
nē” īpašnieka Kārļa Bandenieka 
veidotos svētku noformējumus.

„Madonas maiznieka” maizes ku-
kulīši, „Lazdonas piena” piena un 
kefīra pakas, Madonas „Baudalus” 
kausi, kā arī Lieldienu zaķi ar ziedu 
bumbām tika izgatavoti tepat, Ces-
vainē, mākslinieka Imanta Spridzā-
na darbnīcā. Aicināju darbu autoru 
uz sarunu, jo pavisam nesen atkal ir 
tapis kaut kas jauns.

– Katrā no izveidotajiem objek-
tiem tiek izmantots cits materiāls un 
lietota cita tehnika. Lieldienu zaķi 
un ziedu bumbas ir veidotas no salī-
mēta putuplasta, kurš ar motorzāģa 
palīdzību ieguva attiecīgo formu un 

Atnākot pavasarim, cilvēkos ro-
das vēlme rosīties, atbrīvoties no ve-
cām un nevajadzīgām lietām. Dau-
dzi veic ne tikai vides, bet arī sava 
ķermeņa attīrīšanas procedūras. 
Ikdienā mēs visi cenšamies uzņemt 
pēc iespējas veselīgāku pārtiku, daži 
papildus lieto vitamīnus, cenšas 
vairāk kustēties svaigā gaisā. Katrs 
rūpējas par sevi, balstoties uz zinā-
šanām un savu pieredzi. Tāpēc vēlos 
padalīties ar dažiem faktiem par mu-
tes dobuma higiēnu, un varbūt jums 
radīsies jauni ieradumi, kas uzlabos 
jūsu veselību, izskatu un pašsajūtu.

Mutes veselība ietekmē vairāk, 
nekā varētu domāt. Smaganu slimī-
bas un iekaisumi zem zoba saknēm 
ir nopietna infekcija, kas asinsritē 

vajadzīgo rezultātu. Madonas pil-
sētas 90 gadu jubilejas logo – gai-
ļa forma – tika izveidota no koka 

konstrukcijas un linoleja pārsega. 
Gailis muzikants ar Cesvaines pū-
tēju orķestra muzikanta Dzintara 

Graudupa tubu šobrīd ir apskatāms 
pie Jāņa Norviļa Madonas Mūzi-
kas skolas, gailis mākslinieks, kurš 

glezno Madonas logo 
„Madonai – 90”, atro-
das skvērā pie mazās 
estrādes starp kul-
tūras namu un Jāņa 
Simsona Madonas 
Mākslas skolu. Tre-
šais gailis – Madonas 
iedzīvotājs ar saukli 
„Madonai – 90” – at-
rodas netālu no paš-
valdības ēkas Saieta 
laukumā. Katram 
objektam gailim tika 
izlietoti 8 m2 linole-
ja, tie tika krāsoti un 
patinēti. Liels paldies 
Cesvaines iedzīvo-
tājiem, kas atbalstīja 
mani šo ieceru īsteno-

var izplatīt baktērijas. Tā kā iesais-
tīts ir mazais asinsrites loks, pir-
mais orgāns, kuru šīs baktērijas var 
ietekmēt, ir sirds. No vienas puses, 
smaganas var izraisīt hroniskas un 
sistēmiskas slimības, no otras pu-
ses, smaganas arī norāda uz orga-
nisma vispārējo stāvokli. Hronisku 
saslimšanu gadījumā cilvēks var tās 
pat nepamanīt. Hronisks periodon-
tīts vai gingivīts var nebūt sāpīgs, 
smaganas var asiņot ļoti nedaudz 
vai pat nemaz, sevišķi, ja tās nedie-
go. Tāpēc cilvēki bieži ir pārsteigti, 
ka zobārsts vai higiēnists norāda 
uz smaganu problēmām. Un tās ir 
nopietnas problēmas. Sākumstadijā 
gan tās ir salīdzinoši viegli novēr-
šamas – ir jāveic kvalitatīva mutes 

dobuma higiēna vismaz vienu reizi 
gadā. Ja problēmas jau ir skārušas 
dziļākus audus, ir sākusies kaula 
resorbcija (noārdīšanās), zobi ir 
kļuvuši kustīgi, tad problēma jau ir 
lielāka, tai ir nepieciešama ilgstošā-
ka ārstēšana, biežāka kontrole, rūpī-
gāka ikdienas kopšana. Bet parasti 
šādu situāciju var uzlabot un kaula 
tālāku noārdīšanos apturēt.

Kā jau saprotams, mutes higiēna 
ir ļoti svarīga. Kāpēc cilvēki tam 
nepievērš pietiekami lielu uzmanī-
bu? Visbiežāk tāpēc, ka problēmas 
nejūt fiziski, kā arī nezina to sais-
tību ar vispārējo veselību. Dažkārt 
cilvēki saņemas un aiziet uz hi-
giēnu, bet pēc tam ir vīlušies. Kāpēc 
tā? Zobakmens noņemšana var būt 

nepatīkama, pat ja tiek lietota nelie-
la atsāpināšana. Arī pēc zobakmens 
noņemšanas kādu laiku smaganas 
un zobi var būt jutīgi. Tas ir normā-
li, jo procedūra skar zobu virsmas 
un smaganas. Pēc higiēnista apmek-
lējuma ir svarīgi pašam uzturēt kār-
tīgu higiēnu. Un, ja ikdienā tiek uz-
turēta laba mutes dobuma higiēna, 
nākamais higiēnista apmeklējums 
jau ir patīkamāks, līdz pie tā pierod 
un tīrs mutes dobums ir ikdienas ne-
pieciešamība.

Bieži vien zobakmens ir redzams 
pat ar neapbruņotu aci vai sajūtams 
ar mēli. (Vēlos iestarpināt – mēle ir 
izcils identifikators. Katru dienu ar 
mēli jūs varat pārbaudīt katru zobu – 
tam būtu jābūt gludam no visām pu-

sēm. Un, ja šādi ar mēli pārbaudīsiet 
savus zobus vairākkārt dienā, jūs 
tos arī mazliet mehāniski notīrīsiet.) 
Tomēr zobakmens var būt arī zem 
smaganām un zobu spraugās, kur to 
var neredzēt un ar mēli nejust. Tad 
parasti smaganas spēcīgāk asiņo. 
Smaganu asiņošana norāda uz audu 
iekaisumu – ar pastiprinātu apasi-
ņošanu organisms cīnās pret bak-
tērijām. Diemžēl ir arī tādi cilvēki, 
kuriem ir zobakmens, bet ikdienā 
simptomus nenovēro. Tāpēc labāk ir 
vismaz reizi gadā apmeklēt higiēnis-
tu, lai ar laiku tas jums kļūst pat par 
baudāmu pasākumu.

Alise Leimane,
zobārstniecības klīnikas 

„AL Denta” zobārste un īpašniece

šanā, – Kārlim Bandeniekam, Dzin-
taram Graudupam, Jānim Galejam 
un Vitālijam Stikānam! Veidojot 
visus šos objektus, garāmgājēji un 
tūristi vairākkārt ir uzdevuši man 
jautājumu: „Kāpēc Madonai?” Zi-
not mazā Cesvaines novada iespē-
jas, esmu varējis atbildēt tikai to, ka 
pienāks laiks un arī Cesvaini kād-
reiz uz pilsētas svētkiem varēs izro-
tāt ar kādu no manām instalācijām 
vai monolītajām skulptūrām, – ie-
interesējot optimistiski stāsta darbu 
autors Imants Spridzāns.

Lai cesvainiešiem gandarījums 
un prieks, ka kaimiņu novada centrs 
Madona, 90 gadu jubileju gaidot, 
ir paspilgtināts un izrotāts ar mūsu 
Cesvaines novadā tapušajiem deko-
ratīvajiem pilsētvides objektiem!

Egita Kalniņa,
autores fotoDarbu autors Imants Spridzāns
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iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam.
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Informācija

Laulāti

Pateicība

Fotokonkurss albumam
 „Vidzemē man būt!”

Nākamā Cesvaines grāmata: 
kāda un kad?

Jau piekto gadu uzsāk skaistāko Latvijas 
lauku saimniecību meklējumus

Biedrība „Balvu olūts” sadar-
bībā ar Vidzemes kultūrvēstu-
riskā novada pašvaldībām aicina 
fotogrāfus no visas Latvijas pie-
dalīties unikāla fotoalbuma „Vid-
zemē man būt!” tapšanā. Tā būs 
fantastiska iespēja mums kopā 
radīt lielisku vērtību kopumu, 
kas dos iedvesmu mūsu cilvēkiem 
atklāt Vidzemi no jauna un paliks 
atmiņai nākamajām paaudzēm.

Albums veidos stāstu par Vidzemi 
un vidzemniekiem, atspoguļojot da-
bas un kultūrvēsturiskās vides krāš-
ņumu, vienlaikus sniedzot neatkār-
tojamus izjūtu mirkļus vidzemnieku 
pasākumos, svētkos, aktīvā tūrisma 
un sporta notikumos, amatnieku un 
uzņēmēju darbībā.

Fotoalbumā būs iekļauti 196 at-
tēli, kas atspoguļos 49 Vidzemes 
kultūrvēsturiskā novada pašvaldību 
dabu, vidi un sabiedrību. Fotoat-
tēlu tematika ir noteikta nolikuma 

1. pielikumā, jo šis būs reprezen-
tabls izdevums, kura koncepciju 
ir veidojusi biedrība „Balvu olūts” 
sadarbībā ar Vidzemes kultūrvēstu-
riskā novada pašvaldībām. Savukārt 
fotogrāfiem ir iespēja šo koncepciju 
ietērpt krāsās, izjūtās, garšās, smar-
žās un noskaņās, radot fantastisku 
piedzīvojumu pašmāju un ārvalstu 
ļaudīm. Tā kā fotoattēlu tematikā ir 
iekļauti gan pazīstami, gan vēl ne-
redzēti vai maz fotografēti notikumi 
un vietas, aicinu ikvienu fotogrāfu 
pārskatīt savu fotoarhīvu, iesūtīt 
pēdējos trijos gados tapušās foto-
grāfijas, sekot albuma fotonotikumu 
kalendāram biedrības „Balvu olūts” 
mājaslapā https://www.facebook.
com/balvuoluts.lv/  un Vidzemes 
novada pašvaldību mājaslapās un 
apceļot Vidzemi šajā pavasarī un 
vasarā, lai radītu neaizmirstamus 
fotomirkļus sev un citiem.

Fotogrāfijas ir jāiesūta līdz šā 

gada 5. septembrim Zandai Arnicā-
nei uz e-pastu zandaarnicane@in-
box.lv, norādot fotogrāfijas autoru, 
kontaktus un attēlā redzamo. Savu-
kārt fotoattēlu atlasi albumam veiks 
biedrība „Balvu olūts” sadarbībā ar 
Vidzemes novada pašvaldībām.

Ar katru autoru tiks noslēgts au-
toratlīdzības līgums par konkrēto 
fotoattēlu izmantošanu un publi-
cēšanu fotoalbumā „Vidzemē man 
būt!”, kā atlīdzību par to saņemot 
vienu albuma eksemplāru. Skatītāju 
simpātijas balvas ieguvējs saņems 
pārsteiguma dāvanas no atbalstītā-
jiem.

Fotoattēlu tematika un citi tehnis-
kie parametri ir norādīti fotokon-
kursa nolikumā un tā 1. pielikumā 
un ir lasāmi Cesvaines novada mā-
jaslapā www.cesvaine.lv.

Zanda Arnicāne,
biedrības „Balvu olūts” valdes 

priekšsēdētāja

Dzīvot brīnumā un noturēties
krasta gredzenā, kur vilnis plīst.
Iekāpt varavīksnē saulei pretī,
kad caur padebešiem stari līst.
Krāsas izšķērdīgi šķiest un 
     sajaukt,
tad pa zilbei kopā salasīt.
Ar to paļāvību, kādā bērni taujā,
ar to ticību, ko nedrīkst apmānīt.
             Lija Brīdaka

Sirsnīgi sveicam visus maijā 
dzimušos,

īpaši 91 gada jubilejā 
VILI RUDZĪTI

Cesvaines novada dome

16. jūnijā Cesvainē
(Augusta Saulieša ielā 9)
darbosies mobilās veselības 

aprūpes brigāde,
speciālisti:
• bērnu acu ārsts,
• bērnu mikrologopēds.
(Līdz 18 gadu vecumam – bez 

maksas.)
Iepriekš pieteikties Cesvaines 

sociālajā dienestā pie Agitas 
Semjonovas līdz 14.06.2016., 
zvanot 64852032

Dzimtsarakstu nodaļas 
informācija

Egons Treikals 
1939–2016
Ilga Vāliņa
1933–2016

Emīlija Ivanova
1928–2016
Gaida Jurka
1937–2016

Ķinderu kapu pārzines 
informācija

 Annija Baiba Rīnāse
2002-2016

Vilnis Stāmers
1935-2016

Cesvaines kapu pārziņa 
informācija

Andris Šakins
1944-2016

Rute Sirsniņa
1931-2016

Rinalds 
Rustamovs

aprīlī

Artūrs Pudulis un 
Agnija Ance Ozola

aprīlī

23.-29. maijā visā Latvijā 
un arī Cesvainē – 

Latvijas veselības nedēļa
(sīkāk par to – 8. lpp. vai afišās)

sss
1.jūnijā plkst. 17:30

Cesvaines kultūras namā
Pirmsskolas deju kolektīva 

“Ritmiņš” un vokālā ansambļa 
“Domiņa” koncerts
Ieeja bez maksas

sss
22. jūnijā 

ielīgošanas pasākums
(konkrētāka informācija – afišās)

sss
IZLAIDUMI

27. maijā plkst. 16.00
pirmsskolā „Brīnumzeme”

grupai „Skudriņa”   

sss
10. jūnijā plkst. 16.00

Cesvaines internātpamatskolas
izlaidums

Cesvaines kultūras namā

„Citadeles” mobilā banka
Cesvainē, Pils ielā 1A

(bijušajās bankas telpās),
viesosies 26. maijā

no plkst. 10.00 līdz 15.00

2. jūnijā plkst. 15.00 tikšanās 
Cesvaines pilī

Aicinu tos, kuriem ir idejas un 
viedoklis, vai Cesvaines grāmatai 
būt un kādai tai būt, tos, kuri ir sa-
vākuši jau publicējamus materiālus 
vai tikai gatavojas to darīt, tos, kas 
vēlas šo darbu materiāli vai finan-
siāli, vai ar citādu ieguldījumu 

(piemēram, rakstot projektus, vācot 
ziedojumus) atbalstīt. Aicinu Ces-
vaines kultūras veicināšanas biedrī-
bas (CKVB) biedrus.

Pie tējas vai kafijas tases pārru-
nāsim, kas jau ir sakrājies (publi-
cējamie materiāli un nauda) kopš 
grāmatas „Cesvainieši” izdošanas 
un ko varam darīt tālāk.

Informācijas līdzekļi tiem, kuri 
nevar ierasties klātienē, bet grib 
piedalīties grāmatas tapšanas dar-
bā: tālr. 29432776 (Sanita), e-pasts 
ckvb@inbox.lv.

Sanita Dāboliņa,
CKVB valdes locekle,

grāmatas „Cesvainieši” 
redaktore

Izsaku pateicību Cesvaines no-
vada domei par sniegto atbalstu, 
lai es varētu piedalīties mūzikas 
festivālā „Lago di Garda” Itālijā 
29.03.–04.04.2016.

Jēkabs Apfelbergs

sss

Izsaku pateicību visiem, kas 
palīdzēja organizēt un piedalījās 
pasākumā par godu Merjamā 
(Igaunija) un Cesvaines novada 
pašvaldību sadarbības līguma 
10. gadadienai.

Vilnis Špats,
Cesvaines novada domes 

priekšsēdētājs

Valsts SIA „Autotransporta 
direkcija” informē par reģionālā 
starppilsētu nozīmes maršruta 
Nr. 7997 Rēzekne–Madona–Rīga 
autobusu kustības izmaiņām, sā-
kot ar 2016. gada 9. maiju.

Turpmāk minētais auto-
buss no Madonas uz Rīgu aties 
plkst. 8.00.

Šos grozījumus rosināja veikt 
Cesvaines novada iedzīvotāji, kon-
taktpersona – Anita Jansone, bied-
rība „Cesvaines attīstībai”.

Laikraksta „Cesvaines Ziņas” 
nākamais numurs iznāks 

2016. gada 22. jūnijā

Ikviena Latvijas lauku saim-
niecība, kura ir izveidojusi 
skaistu un sakoptu lauku sētu, 
ir aicināta piedalīties konkursā 
“Skaistākā lauku saimniecība 
2016” un cīnīties par 2016.gada 
skaistākās saimniecības titulu 
un galveno balvu – ceļojumu uz 
Berlīnes Zaļo nedēļu. Aicināti 
pieteikties līdz 31.jūlijam ir visi 
laukos strādājošie, neatkarīgi 
no lauku saimniecības izmēra, 
atrašanās vietas vai lauksaimnie-
ciskās nodarbošanās. Konkursu 
“Skaistākā lauku saimniecība 
2016” organizē Latvijas vado-
šais piena pārstrādes uzņēmums 
Food Union un vienīgais Latvijas 
lauku dzīvesstila žurnāls “IEVAS 
Māja”; konkursa patrons ir Lat-

vijas valsts prezidents Raimonds 
Vējonis.

Tāpat kā pērn, arī šī gada kon-
kursā tiks pasniegtas divas papildu 
nominācijas. Konkursa “Skaistākā 
lauku saimniecība 2016” uzvarētājs 
balvā no Food Union saņems ap-
maksātu braucienu divām personām 
uz Berlīnes Zaļo nedēļu – pasaules 
lielāko starptautisko pārtikas, lauk-
saimniecības un dārzkopības izstā-
di 2017.gada 20.–29. janvārī, kā 
arī citas vērtīgas dāvanas no Food 
Union un žurnāla IEVAS Māja. Visi 
konkursa finālisti tiks aicināti uz 
svinīgo apbalvošanu īpašā pieņem-
šanā pie Valsts prezidenta. 

Konkursā aicināts pieteikties ik-
viens zemnieku saimniecības īpaš-
nieks, kurš veic lauksaimniecisko 

darbību un ir izveidojis skaistu, 
sakoptu lauku sētu. Konkursā zem-
nieku saimniecības var pieteikt citi 
– šo saimniecību īpašnieku radi, 
draugi, paziņas, kaimiņi vai sadar-
bības partneri. Lai pieteiktos, jāsūta 
zemnieku saimniecības nosaukums, 
saimnieka vārds, uzvārds, adrese un 
kontakti, kā arī pieteicēja vārds, uz-
vārds un kontakti uz saimnieciba@
santa.lv līdz šī gada 31.jūlijam. 
Konkursa nolikums atrodams: ht-
tps://www.manizurnali.lv/IEVAS_
MAJA/skaistaka-lauku-saimnieci-
ba-2016/

Aiva Ziemele,
Mārketinga projektu vadītāja

SIA “Žurnāls SANTA”
Tālr.: 6 7006105

Uzmanību!
Labiekārtošanas nodaļa aici-

na ikvienu cienīt savus līdzcil-
vēkus:

* Pēc pastaigas pilsētā kopā ar 
saviem mīluļiem savākt savu suņu 
ekskrementus maisiņā un izmest 
tos tuvākajā atkritumu urnā.

* Neizrakt puķes no apstādī-
jumiem. Tās jau ir iestādītas tām 
paredzētajā vietā!


