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Apkārtējās vides sakārtošana 
Cesvainē turpinās

Nu atnāca Liela diena…

Lai pavasara saules stari silda dvēseli, pumpuri 
raisās un vairo gaišumu, mieru un saticību!
Mīlestības, saticības un gaismas pilnas un 

priecīgas Lieldienas!

Cesvaines novada pašvaldība

Lielas dienas rītiņā
Agri gāju šūpoties,
Lai redzēju koku galus
Zelta sauli margojam.
 Latviešu tautasdziesma

Lai gan visā pasaulē ikdienas 
dzīvē būtiskas izmaiņas ir ievie-
susi koronavīrusa izraisītā sli-
mība COVID-19, darbi neapstā-
jas. Pašvaldības iestādes turpina 
strādāt, tāpat norisinās arī dažādi 
labiekārtošanas darbi. No redza-
mākajiem objektiem ir tiltiņš pār 
Sulas upi pie Brīvības ielas. Ve-
cais tiltiņš, kas nokalpojis ilgus 
gadus, bija vizuāli nepievilcīgs 
un kļuvis nedrošs. Drīzumā re-
dzēsim skaistu, sakārtotu pāreju 
pār upi.

Ilgu laiku vecākus uztrauca 
pirmsskolas izglītības iestādes „Brī-
numzeme” žoga un vārtu stāvoklis. 
Ir uzstādīti jauni vārti, kas nodroši-
na augstāku drošību un neapšaubā-
mi dod pievilcīgāku un sakoptāku 

izskatu pašreizējai infrastruktūrai.
No ārpuses redzam sakārtotu pa-

galmu aiz muižas staļļu ēkas, taču 
arī iekštelpas piedzīvo ievērojamas 
izmaiņas – tiek remontētas telpas, 
kurās drīzumā mitināsies Cesvai-
nes tūrisma centrs. Ir ieklāts jauns 
betona grīdas segums, sakārtota 
elektroinstalācija, pārbūvēta ūdens 
un kanalizācijas sistēma, ierīkota 
ugunsdrošības signalizācija, kā arī 
atsegta senā ieejas durvju ķieģeļu 
arka.

Darbi arvien turpinās un neap-
stājas – tiecamies uz skaistu, sa-
koptu vidi mums apkārt.

Linda Vanaga,
autores un 

Skaidrītes Aveniņas foto

Jauni vārti – drošībai un estētiskam izskatam

Gājēju tiltiņa rekonstrukcija turpinās

Ir dienas, kad pēkšņi viss mainās. 
Arī pavasarī mākoņi mēdz aizsegt 
sauli. Šis pavasaris sācies reizē ar 
vīrusa COVID-19 karu – bailēm 
un postu, aizliegumiem un ierobe-
žojumiem, kas skāruši arī Latviju. 
Pirms vairākiem gadiem kādā mu-
sulmaņu zemē pavasaris sākās rei-
zē ar karu, kuru radīja cilvēks. Irā-
kas tautā mazi bērni, neaizsargātas 
sievietes un sirmgalvji piedzīvoja 
agresijas draudus un ciešanas. Vēl 
pirms gadu desmitiem mūsu maza-
jai latviešu tautai pavasaris atnāca 
ar deportācijām. Daudziem latvie-
šiem personiskās atmiņas ir sāpī-
gas. Cilvēks pret cilvēku, aizmirs-
dami par Augstāko spēku. Dīvaini, 
bet 2003. gada katoļu kalendārā ir 
rakstīts: „25. marts – Kunga paslu-
dināšanas diena. Šie svētki ir vieni 
no visvecākajiem Dievmātes svēt-
kiem un jau 4. gs. pazīstami visās 
baznīcās. Dievbijīgie viduslaiki šo 
dienu saista ar vēl citiem notiku-
miem. Domā, ka 25. marts ir diena, 
kad radīts pirmais cilvēks, kad noti-
kuši grēku plūdi un Pestītāja krustā 
sišana…” Varbūt šajos teikumos 
varam rast daļēju atbildi uz jautāju-
mu „Kāpēc?”.

Cilvēks ir dabas daļa. Ir vērts sa-
just to, ieklausīties sevī un paļauties 
uz Austākajiem spēkiem. Varbūt ir 
jātic dabai un tās spēkam? Jāpaliek 
ticībā. Ticībā saulei! Mēs, latvieši, 
sevi mēdzam saukt par Saules tau-
tu. Sauli godājam, mēdzam saukt 
par māti, māmulīti. Saule ir stabila. 
Aprēķināma. Neatkarīgi no tā, ko 
mēs domājam, rīt no rīta tā uzlēks. 
Rudens pienāks – ticam vai ne. Zie-
ma būs. Dabā viss dzīvo pēc Saules 
ritma. Saule, kuru mēs varam no-
saukt par laimi. Laime – miers… 
prieks. Tas neiekrīt tev klēpī. Tu 
nevari to pieprasīt no citiem. Tu 
to saņemsi par velti, kad pārvarēsi 
sevi un vislielākajā nelaimē ticēsi. 

Dzīve ir pārāk īsa. Laiks negaida. 
Man pieder Saule pie debesīm. 
Gaisma… Cilvēks ir dabas daļa.

Ir aprīlis. Latvijā jau ir uzziedē-
jušas pirmās pavasara puķes, at-
lidojuši pirmie pavasara vēstneši. 
Un varbūt ir vērts justies pat laimī-
giem… iesmaržojot pavasara gai-
su… nedarot un nedomājot neko… 
Šodiena ir manās rokās. Man pieder 
šodiena… Saule…

Saulītes svētki – Lieldienas
Lai ilgāk saglabātu skaistumu, 

Lieldienu rītā, Saulei lecot, senie 
latvieši mazgāja seju strautā vai 
citā tekošā ūdenī. Juris Alunāns 
(1832–1864) rakstīja: „Tikko pir-
mie saules stari šai dienā atspīdēja, 
meitas plānās drēbēs – kreklā – un 
basām kājām skrēja ap māju un uz 
upi, teikdamās pavasarim pretim 
skrejot.” Saimnieks no rīta sagrie-
za olu tik gabalos, cik mājas iedzī-
votāju, un deva katram pa gabali-
ņam. Svētību nesot arī Lieldienu 
rītā izdzīta vaga ap laukiem, tad 
augšot ražena labība. Latviešiem 
saglabājusies teiksma par šūpuļu 
kāršanu Dievam. Saules šūpošanos 
uz ūdens spoguļa novēro Lieldie-
nu rītā. Šūpošanos senči saistīja ar 
ticējumiem par gariem liniem, ka-
ņepēm, apaļām telītēm. Šūpošanās 
bija galvenokārt jauniešu izprieca. 
Ticējums vēsta: ja, olu nesot trīs 
reizes ap šūpolēm un metot pa olai 
trīs reizes pāri šūpoļu kāršu savie-
notājkokam, tā paliek vesela, būs 
labs gads.

Lieldienu olas — Saules, auglības 
un dzīvības simbols. Olu pamatkrā-
sas – sarkanā un dzeltenā. Vienkār-
šākā krāsošana bija pirts slotu lapās 
un sīpolu mizās. Jo vairāk olu saim-
niecei, jo lielāks būs ganāmpulks un 
daudz piena. Olas nedrīkst zagt, tad 
paliks pliks kā ola. Lieldienās jau-
nieši apmainās ar olām kā draudzī-
bas un mīlestības zīmi.

Lieldienu galds bija nabadzīgs, 
jo senčiem pārtikas krājumi līdz 
pavasarim bija izsīkuši: „Lieldie-
niņa liela sieva, tā atnāca tukšu 
roku.” Galvenie uzturlīdzekļi svēt-
kos bija olas, ziedaini apaļie plāce-
ņi, speķa un biezpiena rauši, zirņu 
pikas un dzēriens – saldais alus. 
Latgalē senāk bija labs paradums: 
pirms sēsties pie Lieldienu galda, 
nosūtīt dāvanu trūkumcietējiem vai 
cietumniekiem. Vai nevajadzētu šo 
tradīciju atjaunot visos novados?

Putnu dzīšana un putnu šauša-
na – jautra jauniešu izprieca. Dažos 
novados iecienīts gājiens uz kalnu 
mežā – putnu kalnu. Putnu dzīšana 
ar dziesmām, klaigāšanu un trok-
šņošanu rīkota ļauno garu – raganu 
un laumu –, skauģu un citu nelaim-
ju aizbaidīšanai. Ejot mājās no put-
nu kalna, dzinēji salauza zarus un 
ar tiem kūla mājās palikušos, lai 
aizbaidītu nelabos garus no viņiem.

Necentīsimies izdarīt visu sen-
latvisko, bet… Ja tuvumā ir kāds 
strauts, aizstaigāsim, pirms saulīte 
paspējusi uzlēkt, un noskalosim 
visas nedienas un likstas. Ja netā-
lu ir kāds kalns, izmēģināsim dabā 
putnu dzīšanas izdarības. Varbūt 
sirdsbalss lūdz pēc kādas svētvie-
tas apmeklējuma – atjaunosim tur 
savus garīgos spēkus, kuri nomāk-
ti ar ikdienas pārdzīvojumiem un 
rūpēm. Reliģija nereti mūs padara 
cilvēcīgākus. Cilvēkus atjauno arī 
daba savā brīnišķīgajā pavasara 
plaukumā. Dievs aicināja strādāt, 
tādēļ pēc Lieldienām jeb pavasara 
svētkiem ķersimies pie lauku dar-
biem. Tad arī iestāsies harmonija 
mūsu miesā un dvēselē… miers 
un sakārtotība… ar jaunu enerģijas 
plūsmu – mēs dabā un daba mū-
sos. Priecīgus Saules atnākšanas 
svētkus! Svētīgas Lieldienas mums 
visiem!

Zeltīte Dūrīte

Latvija. Nekad un nekur savā mūžā tu vairs 
nedzirdēsi skaistāka vārda par šo vārdu, 
tāpēc nemities to daudzināt, nebeidz slavēt 
valsti, kas šo vārdu nes.

Jānis Jaunsudrabiņš

Sveicam novada iedzīvotājus 
4. maijā – Latvijas Republikas 

neatkarības atjaunošanas gadadienā!

Cesvaines novada pašvaldība
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Nepiemēros soda procentus 
par kavētiem komunālajiem 

maksājumiem

Pašvaldības iestāžu darba organizācija ārkārtējās situācijas laikā

Dome nolēmusi mainīt 
nekustamā īpašuma nodokļa 

samaksas termiņus

Cesvaines novada domes admi-
nistrācija

Domes ēkas ārdurvis ir slēgtas, 
taču darbs turpinās ierastajā režīmā. 
Klātienē apmeklētāji netiek pieņem-
ti. Ja klātienes apmeklējums ir neat-
liekams, iepriekš sava vizīte jāpiesa-
ka un jāvienojas par tās laiku.

Lai saņemtu pašvaldības speciā-
listu konsultācijas un atbildes uz in-
teresējošiem jautājumiem, aicinām 
ar pašvaldības darbiniekiem sazinā-
ties elektroniski vai telefoniski. Visi 
tālruņa numuri un e-pasta adreses 
atrodamas pašvaldības mājaslapas 
www.cesvaine.lv sadaļā „Kontakti”. 
Ar Cesvaines novada domi var sazi-
nāties, zvanot uz tālruni 64852715, 
28382616, 29461212; rakstot uz 
e-pastu dome@cesvaine.lv; portālā 
Latvija.lv; sekojot aktuālajai infor-
mācijai novada mājaslapas www.
cesvaine.lv jaunizveidotajā sadaļā 
„Aktualitātes par COVID-19”.

Valsts un pašvaldības vienoto 
klientu apkalpošanas centru aicina 
neapmeklēt klātienē – speciālisti 
sniedz telefoniskas konsultācijas.

Dzimtsarakstu nodaļa
Cesvaines novada dzimtsarakstu 

nodaļa ārkārtējā situācijā nodroši-
nās miršanas un dzimšanas fakta 
reģistrāciju. Aicinām to veikt vien-
personiski iepriekš saskaņotā lai-
kā: zvanot uz tālruni 64852715 vai 
rakstot uz e-pastu dzimtsaraksti@
cesvaine.lv. Atgādinām, ka bērna 
dzimšana reģistrējama mēneša laikā 
kopš dzimšanas brīža un, reģistrējot 
jaundzimušo, bērns nav jāņem līdzi 
uz dzimtsarakstu nodaļu.

Cesvaines sociālais dienests
Dienesta ārdurvis ir slēgtas, taču 

darbs turpinās ierastajā režīmā. Ne-
atliekamos gadījumos apmeklētāji 
var izmantot zvana pogu pie ārdur-
vīm, bet vizīte iepriekš jāpiesaka, 
sazinoties ar sociālā dienesta dar-
biniekiem. Ja saistībā ar Ministru 
kabineta visā valsts teritorijā izslu-

Likuma „Par valsts apdraudēju-
ma un tā seku novēršanas un pār-
varēšanas pasākumiem sakarā ar   
COVID-19 izplatību” 4. pantā no-
teikts, ka pašvaldībām 2020. gadā 
ir tiesības noteikt citus nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksas termi-
ņus, kas atšķiras no likumā „Par ne-
kustamā īpašuma nodokli” noteik-

Lai gan valsts nodrošina atbalsta 
pasākumus uzņēmumiem un iedzī-
votājiem – dīkstāves pabalstu, valsts 
līdzfinansējumu pašvaldībām pabal-
stu krīzes situācijā piešķiršanai u. c., 
turklāt arī pašvaldības sniedz palīdzī-
bu un atbalstu, daudziem iedzīvotā-
jiem šajā ārkārtējās situācijas laikā ir 
iespējams nonākt krīzes situācijā, ko 
var radīt zaudēts darbs, ierobežotas 
iespējas būt ekonomiski aktīviem, 
nepieciešamība ievērot pašizolāciju 
(mājas karantīnu). Tādējādi iedzīvo-
tājiem var būt ierobežoti iztikas lī-
dzekļi un grūtības apmaksāt rēķinus 
par komunālajiem pakalpojumiem.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 
2020. gada 12. martā izsludināto ār-
kārtējo situāciju visā valsts teritorijā 
(Ministru kabineta 12.03.2020. rīko-
jums Nr. 103 „Par ārkārtējās situāci-
jas izsludināšanu”), Labklājības mi-
nistrija aicina pašvaldības, īpaši, ja tās 
ir kapitāldaļu turētājas uzņēmumos, 
kas sniedz komunālos pakalpoju-
mus, būt sociāli atbildīgām un rosināt 
komunālo pakalpojumu sniedzējus 
pašvaldībās nepārtraukt komunālo 
pakalpojumu sniegšanu un nepiemē-
rot soda procentus par kavētiem ko-
munālo pakalpojumu maksājumiem, 
kā arī vienoties par vēlāku komunā-

dināto ārkārtējo situāciju COVID-19 
izplatības ierobežošanai ATRODIES 
KARANTĪNĀ VAI PAŠIZOLĀ-
CIJĀ un nepieciešama palīdzība 
pirmās nepieciešamības preču pie-
gādei, tad darbadienās plkst. 8.00–
17.00 sazinies ar Cesvaines sociālā 
dienesta darbiniekiem, vienojies par 
vajadzīgajām precēm, apmaksu un 
piegādi. Palīdzību lūdzam izmantot 
tos iedzīvotājus, kuriem nav citas 
iespējas, kā sarūpēt pirmās nepiecie-
šamības preces.

Cesvaines pansionātā izsludināta 
karantīna. Lūgums piederīgajiem 
ievērot karantīnu un pienesumu ga-
dījumos sazināties ar nodaļas perso-
nālu, iepriekš piezvanot uz tālruni 
64852318.

Bāriņtiesa
Domes ēkas ārdurvis ir slēgtas, 

taču darbs turpinās ierastajā režīmā. 
Neatliekamos gadījumos apmek-
lētāji var izmantot zvana pogu pie 
ārdurvīm. Lai saņemtu bāriņtiesas 
darbinieku konsultācijas un atbildes 
uz interesējošiem jautājumiem, ar 
bāriņtiesas darbiniekiem aicinām sa-
zināties elektroniski vai telefoniski, 
zvanot uz tālruni 64852031 vai raks-
tot uz e-pastu barintiesa@cesvaine.
lv. Ievērojot ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu valstī saistībā ar CO-
VID-19, lūdzam iedzīvotājus ziņot 
bāriņtiesai, ja esat konstatējuši bērnu 
atstāšanu, nepietiekamu uzraudzību 
vai aprūpi vai jums ir ziņas par pie-
augušu personu, kurai nepieciešama 
palīdzība.

Cesvaines kultūras nams
Visi publiskie pasākumi ir atcelti, 

amatierkolektīvu mēģinājumi neno-
tiek, radošā mākslas studija un rok-
darbu studija Pils ielā 4 nedarbojas. 
Kultūras nama vadītāja un tehniskie 
darbinieki strādā ierastajā režīmā 
savā darbavietā. Māksliniecisko 
kolektīvu vadītāji strādā attālināti – 
plāno, organizē radošu ideju īsteno-
šanu nākotnē.

Cesvaines bibliotēka
Ārkārtējās situācijas laikā Cesvai-

nes bibliotēkai mainīts darba laiks:
 bibliotēka atvērta apmeklētā-

jiem darbadienās plkst. 9.00–16.00;
 sestdienās, svētdienās – slēgta.
Pakalpojumu sniegšana klātienē 

Cesvaines bibliotēkā nenotiek. Kopš 
23. marta bibliotēkas durvis apmek-
lētājiem ir slēgtas, taču grāmatu ap-
maiņa tiek veikta, iepriekš sazino-
ties: tālrunis 64852586 vai e-pasts 
biblioteka@cesvaine.lv.

Kraukļu bibliotēka
Kopš 17. marta bibliotekāro pa-

kalpojumu sniegšana (bibliotēkas 
darba laikā) notiek attālināti. Lasītājs 
var saņemt interesējošo informāciju, 
konsultācijas un uzziņu pakalpoju-
mus:
 zvanot uz bibliotēkas tālruni 

64800804;
 rakstot uz e-pastu kraukli.

bibl@inbox.lv.
Grāmatu un periodisko izdevumu 

lasīšanas termiņš tiek pagarināts. 
Iesakām lasīt e-grāmatas www.3td.
lv (nepieciešami autorizācijas dati); 
skatīties filmas www.filmas.lv, www.
pasakas.net.

Cesvaines vidusskola
Pamatojoties uz valstī izsludināto 

ārkārtējo situāciju COVID-19 izpla-
tības dēļ, skolā noteikta attālināta 
nodarbību norise. Tiek īstenotas at-
tālinātas mācības, izmantojot elek-
tronisko skolvadības sistēmu „E-
klase”, lietotnes telefonā, vairākas 
interneta vietnes – virtuālās mācību 
platformas www.uzdevumi.lv, www.
soma.lv. Vairāk informācijas sko-
lēniem un vecākiem pieejams „E-
klasē”. Skolēnu pārvadājumi netiek 
organizēti.

Cesvaines novada pirmskola 
„Brīnumzeme”

Lai pirmsskolas izglītības pakal-
pojumu sniegtu vecākiem, kas paši 
nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu, 
pirmsskolas izglītības iestāde nodro-

šina dežūrgrupu darbību. Lai bērni 
varētu apmeklēt pirmskolu, vecā-
kiem vienu reizi nedēļā ir pirms-
skolas izglītības iestādē ir jāiesniedz 
rakstisks apliecinājums, ka bērns un 
ģimene pēdējo 14 dienu laikā nav bi-
juši ārvalstīs, nav bijuši kontaktā ar 
COVID-19 slimniekiem vai kontakt-
personām un vecākiem nav iespēju 
citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. 
Ēdināšanas talonus varēs iegādāties 
uz vietas pirmskolā, bet ieteicams 
maksāt ar bankas pārskaitījumu. 
Skolēnu pārvadājumi ir atcelti.

Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skola

Pamatojoties uz valstī izsludināto 
ārkārtējo situāciju COVID-19 izpla-
tības dēļ, skolā noteikta attālināta 
nodarbību norise. Visi instrumentu 
spēles skolotāji ar audzēkņiem un 
viņu vecākiem sazinās pa telefonu 
vai tiešsaistē, izskaidro mācību pro-
cesa norisi. 

Ja audzēkņiem neizdosies apgūt 
programmu līdz 31. maijam, tiks 
nodrošināta iespēja to izdarīt līdz 
15. augustam; ja arī tad neizdosies 
apgūt programmu, tiks piedāvāta ie-
spēja atkārtot klasi.

Cesvaines tūrisma centrs
Cesvaines tūrisma centrs nesniedz 

gida pakalpojumus, neapkalpo tū-
ristus klātienē Pils ielā 4, bet pie-
dāvā tūristiem apskatīt Cesvaines 
pili, muižas kompleksu un citus 
tūrisma objektus patstāvīgi, nedrūz-
mējoties un ievērojot distanci. Tiek 
sniegta informācija par tūrisma ie-
spējām Cesvaines pusē telefoniski 
(+371 26172637), e-pastā (turisma.
info@cesvaine.lv) vai pašvaldī-
bas mājaslapā (www.cesvaine.lv/
turisms). Individuāliem ceļotājiem 
piedāvā attālinātu gida pakalpojumu 
ar telefona starpniecību. Tūrisma 
centrs aicina palikt mājās vai doties 
dabā individuāli.

Sargāsim sevi un savus tuvākos!

Par lielgabarīta 
atkritumu 
izvešanu

Cesvainieti!
Tu, kas esi piedzimis, uzaudzis, 

mācījies, vasaras pavadījis, strādājis, 
mīlējis, cietis, priecājies, cēlis māju, 
dziedājis, dejojis, piedalījies talkās 
un ekspedīcijās, ciemojies… Cesvai-
nē un (vai) visā tagadējā Cesvaines 
novada teritorijā (Grašos, Kraukļos, 
Kārklos, Kārzdabā)!

Kad ārējas skriešanas un iešanas 
mazāk, velti laiku albumu pārska-
tīšanai, uzraksti savas atmiņas par 
Cesvainē satiktajiem cilvēkiem, pie-
dzīvotajiem notikumiem! Pastāsti, 
kāda bija Cesvaine kādreiz, kā un 
kādi cilvēki Cesvainē dzīvoja! Varbūt 
tieši Tavs stāsts kādu iedvesmos nozī-
mīgai izvēlei un darbiem. Un varbūt 
taps „Cesvaines grāmata, V”.

Visi kopā par saules mūžu Cesvai-
nei!

Sanita Dāboliņa,
Cesvaines grāmatu redaktore

tajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 
2020. gada ietvaros.

Cesvaines novada dome nolēmu-
si mainīt nekustamā īpašuma mak-
sāšanas termiņus, nosakot šādus: 
15. maijs, 15. jūnijs, 15. augusts, 
15. novembris. Nodokli iespējams 
maksāt arī avansā par visu gadu uz-
reiz.

lo pakalpojumu apmaksu, ja ģimene 
(persona) nonākusi krīzes situācijā 
vai apstākļos, kad tā nespēj veikt sav-
laicīgus maksājumus iepriekšminētās 
ārkārtējās situācijas dēļ.

Cesvaines novada pašvaldības ka-
pitālsabiedrības SIA „Cesvaines ko-
munālie pakalpojumi” un SIA „Ces-
vaines siltums” nepiemēros soda 
procentus un kavējuma naudu par 
saņemtajiem, bet neapmaksātajiem 
pakalpojumiem personām, kurām 
nav iespēju veikt norēķinus ārkārtē-
jās situācijas laikā. Lai netiktu aprē-
ķināti soda procenti, iedzīvotājiem ir 
jāraksta iesniegums un jānorāda, ka 
ārkārtējās situācijas laikā ir radušās 
grūtības veikt ikmēneša maksājumus. 
Kavējuma nauda un soda procenti 
netiek piemēroti tikai par laiku, kad 
ir izsludināta ārkārtējā situācija; uz 
iepriekš kavētiem maksājumiem un 
aprēķināto soda naudu atvieglojums 
neattiecas. Vairāk informācijas:

SIA „Cesvaines komunālie pa-
kalpojumi”, tālrunis: 64852380; 
valdes locekle: Ināra Puķīte, tālrunis: 
64852293, e-pasts: cesvainekp@e-
apollo.lv;

SIA „Cesvaines siltums”, valdes 
loceklis: Rihards Erelis, tālrunis: 
24200089, e-pasts: cs@cesvaine.lv.

Informējam, ka platību maksāju-
mu pieteikumu iesniegšanas termiņš 
ir pagarināts līdz 15. jūnijam (ie-
priekš – 22. maijs), taču, tā kā valstī 
ir izsludināta ārkārtējā situācija, lai 
ierobežotu vīrusa COVID-19 izplatī-
bu, ikgadējās Lauku atbalsta dienes-
ta (LAD) klātienes konsultācijas Ces-
vainē nav plānotas.

LAD pārstāvis informēja, ka LAD 
speciālisti paši zvanīs tiem klientiem, 
kuriem pērn palīdzēja iesniegt pie-
teikumu, un telefoniski palīdzēs ie-
sniegt pieteikumu arī šogad. Klients 
var pieteikties platību maksājumiem 
arī patstāvīgi. Ja ar kādu no tiem, 
kam pērn palīdzēja, līdz 15. maijam 
LAD darbinieki nav sazinājušies, tad 
aicinām lauksaimniekus pašus zvanīt 
uz 67095000. Uz šo tālruni klien-
ti var zvanīt, arī lai konsultētos par 
pieteikšanos platību maksājumiem. 
Informējam, ka platību maksājumu 
iesniegšanas termiņš bez atbalsta ap-
joma samazinājuma ir pagarināts līdz 
15. jūnijam.

Cesvaines novada valsts
un pašvaldības vienotais

klientu apkalpošanas centrs

Marta izskaņā Cesvainē tika no-
vietots atkritumu konteiners, kurā 
ikviens iedzīvotājs bez maksas va-
rēja ievietot lielgabarīta atkritumus. 
Konteiners piepildījās dažu stundu 
laikā, jo šo iespēju iedzīvotāji ir visai 
iecienījuši. Pašvaldība par konteine-
ra aizvešanu (gandrīz divas tonnas 
atkritumu) samaksājusi 499,80 eiro. 
Pašvaldības pārstāvji norāda, ka šāda 
iespēja bez maksas nodot lielgabarīta 
atkritumus ir ekstra, kas pašvaldībai 
izmaksā krietnu naudas summu. Vis-
ticamāk, turpmāk šāds bezmaksas pa-
kalpojums nebūs pieejams, jo katram 
iedzīvotājam ir iespēja pieteikt lielo 
konteineru lielgabarīta atkritumu iz-
vešanai, par ko attiecīgi jānorēķinās 
ar atkritumu poligonu. Aicinām būt 
atbildīgiem, neizmest būvgružus sa-
dzīves atkritumu konteineros un liel-
gabarīta atkritumiem pieteikt savu 
konteineru!

Par pieteikšanos 
platību 

maksājumiem
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Kopš 1. aprīļa kompensējamo zāļu receptē norāda aktīvo vielu

Informē par atkritumu izvešanas un apsaimniekošanas pakalpojumu nepārtrauktību

Domes sēdē 2020. gada 17. martā

Domes ārkārtas sēdē 2020. gada 24. martā

* Saskaņoja Cesvaines pirmskolas 
„Brīnumzeme” pašnovērtējumu.

* Noteica, ka Cesvaines pirmskola 
„Brīnumzeme” izglītības programmas 
īsteno tās atrašanās vietā, kuras adrese 
ir Celtnieku iela 1, Cesvaine, Cesvai-
nes novads.

* Izdeva noteikumus par bērnu uz-
ņemšanas un atskaitīšanas kārtību 
Cesvaines pirmskolā „Brīnumzeme”.

* Ārkārtējās situācijas dēļ atlika lē-
mumu pieņemšanu jautājumā par ār-
zemju komandējumiem.

* Cesvaines iedzīvotājai un viņas 
bērniem pagarināja īres līgumu par 
pašvaldības sociālā dzīvokļa īri uz vie-
nu gadu.

* Cesvaines iedzīvotājam pagarinā-
ja dzīvokļa īres līgumu uz vienu gadu, 
paredzot tiesības līgumu pagarināt, ja 
izpildīti visi likuma „Par dzīvojamo 
telpu īri” nosacījumi.

* Piekrita, ka no nekustamā īpašu-
ma, kas atrodas Cesvaines pagastā 
Cesvaines novadā, tiek atdalīta 2. ze-
mes vienība un tā veido patstāvīgu 
īpašumu. Atdalītajai daļai piešķīra no-
saukumu „Baltavoti”. Nekustamā īpa-
šuma „Stradi” paliekošajai daļai sagla-
bāja pašreizējo nosaukumu un adresi.

* Apstiprināja zemes ierīcības pro-
jektu nekustamā īpašuma „Vidus Ku-
bas” zemes vienības sadalei. Īpašuma 
paliekošajai daļai mainīja nosaukumu 
uz „Viduskubu mežs”. Zemes ierīcības 
projektā projektētajai 1. zemes vienī-
bai noteica nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecī-
ba; 2. zemes vienībai un uz tās esoša-
jām ēkām saglabāja nosaukumu „Vi-
dus Kubas”.

* Apstiprināja zemes ierīcības pro-
jektu robežu pārkārtošanai starp ne-

kustamo īpašumu „Stradukalni” un 
nekustamo īpašumu „Stradi”. Zemes 
ierīcības projektā projektētajai 1. un 
2. zemes vienībai saglabāja pašreizējo 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

* Vairākus pašvaldības zemesga-
balus uz pieciem gadiem iznomāja 
Cesvaines novada iedzīvotājiem sak-
ņudārza vajadzībām bez apbūves tie-
sībām.

* Atbalstīja biedrības „Autosporta 
klubs „SK Cesvaine”” projekta „Ap-
rīkojuma iegāde autosporta kluba „SK 
Cesvaine” attīstībai” īstenošanu ar 
600 EUR līdzfinansējumu.

* Piekrita, ka Cesvaines kultūras 
nams no saviem budžeta līdzekļiem ar 
250 EUR līdzfinansējumu atbalsta spor-
tista Ilgvara Martemjanova piedalīšanos 
Latvijas amatieru čempionāta motokro-

sa sacensībās un enduro sacensībās.
* Piekrita, ka sociālajā dienestā tiek 

likvidēta sociālās palīdzības organiza-
tora amata vienība un izveidota viena 
sociālā darbinieka amata vienība. Gro-
zīja Cesvaines sociālā dienesta amata 
vienību un mēnešalgu sarakstu.

* Svītroja domes 2020. gada 23. jan-
vāra sēdes Nr. 2 13. lēmuma 16. pieli-
kuma „Amatu klasificēšanas rezultātu 
apkopojums Cesvaines sociālajā die-
nestā” 3. punktu.

* No VAS „Valsts nekustamie īpašu-
mi” pašvaldības īpašumā pārņēma īpa-
šumu Pils ielā 2–9 Cesvainē Cesvaines 
novadā.

* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 3 
„Grozījumi Cesvaines novada domes 
2020. gada 19. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 2 „Par vienreizēju 
pabalstu ģimenei sakarā ar bērna pie-
dzimšanu””.

Projektā no 1. marta līdz 30. ap-
rīlim bija plānotas fizioterapijas 
nodarbības visām trim mērķa gru-
pām – gan senioriem, gan citiem 
interesentiem; šobrīd notikusi ti-
kai viena nodarbība. Saistībā ar         
COVID-19 izplatīšanos Latvijas 
teritorijā fizioterapijas nodarbības 
nenotiks, jo grupās ir liels cilvēku 
skaits (20–35), turklāt liela daļa da-
lībnieku ietilpst riska grupā (senio-
ri). Tā kā projekts noslēdzas maija 
sākumā, šīs nodarbības nenotiks.

Aprīļa beigās bija plānots nodar-
bību cikls „Seksuālā un reproduk-
tīvā veselība”. Tas nenotiks, jo tā 
norise bija plānota vidusskolā, kas 
šobrīd strādā attālināti. Ievērojot 
pagaidu informāciju par attālināto 
mācīšanos un iespējamo šā perioda 
pagarinājumu, projektā šo ciklu līdz 
maijam nevarēsim sarīkot.

Bija uzsāktas sarunas par divu 
jaunu pasākumu organizēšanu aprī-
lī, bet arī tās ir atliktas neziņas dēļ.

Jana Medniece,
projekta koordinatore

Labklājības ministrija atgādina, 
ka trūcīgā un maznodrošinātā sta-
tuss dod tiesības ģimenei (personai) 
saņemt valsts un pašvaldības no-
teikto atbalstu un atvieglojumus.

Personas, kuras valsts vai pašval-
dības apmaksātus sociālās aprūpes 
un (vai) sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumus saņem kā trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas, var tur-
pināt saņemt šos pakalpojumus arī 
tad, ja COVID-19 izraisītās ārkārtē-
jās situācijas laikā personai beidzas 
trūcīgas personas vai maznodroši-
nātā statusa derīguma termiņš. Pa-
kalpojuma sniedzējam ir iespējams 
sazināties ar klienta pašvaldības so-
ciālo dienestu un pārliecināties par 
izziņas derīgumu.

2020. gada 17. martā valdības 
sēdē pieņemtajā likumprojektā 
„Grozījums Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumā” pa-
redzēts, ka izsniegtās trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) izziņas derīguma termiņš ir uz-
skatāms par pagarinātu uz ārkārtējās 
situācijas laiku un vienu kalendāro 
mēnesi pēc ārkārtējās situācijas bei-
gām, tas nozīmē – līdz 2020. gada 
31. maijam.

Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas

sabiedrisko attiecību speciālists

Cesvaines novadā ir reģistrētas 
1183 adreses, no kurām pastkastītes 
ir izvietotas tikai 1017 adresēs. Tas 
nozīmē, ka vairāk nekā 150 adresēs 
korespondences saņēmēji nav parū-
pējušies par pienākošo sūtījumu dro-
šu saņemšanu. VAS „Latvijas pasts” 
pastnieki, piegādājot sūtījumus klien-
tiem, savus pienākumus veic ar lielu 
atbildību, tomēr viņu darba kvalitāti 
tiešā veidā ietekmē pastkastītes, par 
kurām klienti nerūpējas, kuras ir ne-
atbilstīgā tehniskā stāvoklī un kurās 
nav iespējams ievietot sūtījumus vai 
kuru gluži vienkārši nav vispār.

Šobrīd, kad īpaši nozīmīga ir attā-
lināta komunikācija – ar pastu, kā arī 
elektronisko sakaru līdzekļu palīdzību, 
ir īpaši būtiski pievērst uzmanību past-
kastītes stāvoklim un esamībai.

Cesvainē sūtījumu piegādes pro-
blēmas pastniekiem lielākoties sagā-
dā pastkastīšu neesamība, īpaši tas ir 
novērots, sūtījumus piegādājot juri-
diskajām personām – uzņēmumiem 
un pat valsts iestādēm, kuras nav ie-
rīkojušas pastkastītes, tādējādi pasta 
sūtījumu piegādi adresātiem padarot 
faktiski neiespējamu.

Pastnieki ir novērojuši arī to, ka 
daudzviet pastkastītes ir bojātas vai 
salauztas un nav attiecīgi numurē-
tas – uz pastkastītes nav norādīts 
dzīvokļa numurs vai juridiskās per-
sonas nosaukums; šāda situācija 
lielākoties ir daudzdzīvokļu mājās. 
Ir arī tādas daudzdzīvokļu māju 
pastkastītes, kuras ir salauztas, kuru 
saturs ir brīvi pieejams trešajām 
personām, turklāt nav skaidri sa-

protams, kurš ir pareizais dzīvokļa 
numurs.

Uzsverot to, ka par pastkastītes uz-
turēšanu kārtībā ir atbildīgs tās lieto-
tājs, „Latvijas pasts” aicina klientus 
pievērst uzmanību savas pastkastītes 
stāvoklim: lai tā nav bojāta, ir slē-
dzama; lai uz tās ir skaidri saskatāma 
adrese, dzīvokļa numurs vai mājas 
nosaukums, uzvārds vai juridiskās 
personas nosaukums; lai pastkastīte 
atrodas pieejamā vietā un ir atbilstīga 
izmēra. Pastkastītes izmēram un past-
kastītes atvēruma izmēram ir jābūt 
tādam, lai tajā varētu ievietot vienkār-
šas (standarta) vēstules A4 formātā.

Pie privātmājām „Latvijas pastam” 
ir jāapkalpo pastkastītes, kas ir pie-
stiprinātas pie mājas (ja māja atrodas 
ne tālāk kā 5 metrus no ielas) vai ār-

pusē, pie žoga (sētas). Pie privātmājas 
novietotajai pastkastītei ir jābūt pie-
ejamai pastniekam jebkurā laikā. Uz 
pastkastītes ir jānorāda labi salasāms 
mājas numurs, mājas nosaukums vai 
mājas īpašnieka uzvārds.

Viensētām un privātmājām, kas at-
rodas ārpus apdzīvotas vietas centra 
un tālāk par 20 metriem no tuvākā 
valsts vai pašvaldības autoceļa (ie-
las), ar kuru ir savienots tās pieved-
ceļš (ceļš, kas savieno tuvāko valsts 
vai pašvaldības autoceļu ar attiecīgo 
viensētu vai privātmāju), „Latvijas 
pastam” ir jāapkalpo pastkastītes, kas 
ir novietotas ne tālāk kā 10 metru no 
tuvākā valsts vai pašvaldības autoce-
ļa, ar kuru ir savienots tās pievedceļš.

„Latvijas pasts”

1. aprīlī spēkā stājās jaunā kom-
pensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība. 
Tajā paredzēts, ka ārsti kompensēja-
mo zāļu receptē norāda zāļu aktīvo 
vielu, nevis to nosaukumu. Savukārt 
aptiekā no vienādas iedarbības zālēm 
pacientam izsniegs tās zāles, kurām ir 
zemākā cena.

Jaunās kārtības mērķis ir pārņemt 
citu Eiropas Savienības valstu līdzīgu 
praksi, kā arī novērst līdzšinējo situā-
ciju, kad pacienti ik gadu ap 25 mil-
joniem eiro pārmaksā, jo nopērk dār-
gākas zāles, lai gan tikpat kvalitatīvas 
un drošas ir zemākas cenas zāles ar 

tādu pašu ārstniecisko iedarbību. 
Stingru atbalstu Latvijas pārejai uz 
jauno zāļu izrakstīšanas kārtību iz-
teikusi gan Pasaules Veselības orga-
nizācija, gan OECD, kas Veselības 
ministrijai adresētā vēstulē uzsver, 
ka zāļu aktīvās vielas izrakstīšana ne 
vien veicina racionālu zāļu lietošanu 
un ļauj pacientiem ietaupīt, bet arī 
ievērojami uzlabo vispārējo veselības 
aprūpes kvalitāti. Turklāt šī kārtība 
veiksmīgi darbojas gan Lietuvā un 
Igaunijā, gan tādās turīgās valstīs kā 
Vācija, Somija, Nīderlande, Dānija, 
Zviedrija un citās.

Saistībā ar 12. martā Ministru ka-
bineta un Krīzes vadības padomes 
izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā 
koronavīrusa izplatības ierobežošanai 
atkritumu apsaimniekotājs SIA „Pil-
sētvides serviss” informē iedzīvotājus 
par pakalpojumu nodrošināšanas ne-
pārtrauktību Malienas reģionā – Gul-
benes, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, 
Alūksnes novadā – COVID-19 pan-
dēmijas laikā. Uzņēmuma pārstāvji 
ziņo, ka ir gatavi operatīvai rīcībai, 
pieejamo resursu un darbaspēka mo-
bilizēšanai, lai nodrošinātu pilnvērtī-
gu pakalpojuma sniegšanu un kvali-
tātes nemainību arī ārkārtējā situāci-
jā. Lai gan nav iespējams prognozēt 

turpmāko vīrusa izplatību Latvijas 
reģionos, jārēķinās ar iespējamu at-
kritumu plūsmas palielinājumu tāpēc, 
ka apturēta kultūras, sporta un izglī-
tības iestāžu darbība. Arī atkritumu 
apsaimniekošanas nozares starptau-
tiskās organizācijas paredz, ka, cil-
vēkiem vairāk laika pavadot mājās, 
varētu pieaugt saražotais sadzīves 
atkritumu daudzums.

SIA „Pilsētvides serviss”, apsverot 
darbinieku un klientu drošības un ve-
selības jautājumus, pieņēmusi lēmu-
mu no 13. marta uz nenoteiktu laiku 
pārtraukt visu reģionālo klientu cen-
tru darbību, aicina izmantot e-pasta 
saziņas iespējas un zvanīt uz klientu 

centriem pa tālruni, tādējādi samazi-
not saslimstības risku.

Pasaules Veselības organizācija 
(World Health Organization – WHO) 
COVID-19 apstākļos aicina īpaši 
rūpēties arī par veselības aprūpes at-
kritumu pārvaldību (sejas maskas, 
cimdi, vairāku personu lietoti roku 
dezinfekcijas līdzekļi). Arī SIA „Pil-
sētvides serviss” aicina šāda veida 
atkritumus uzreiz pēc lietošanas uti-
lizēt kopā ar sadzīves atkritumiem, 
nelietot atkārtoti un nedalīties tajos ar 
citiem cilvēkiem.

SIA „Pilsētvides serviss” informē, 
ka no 13. marta uz nenoteiktu laiku 
tiek slēgti visi klientu centri un filiā-

les: Alūksnē (Rūpniecības ielā 8F), 
Gulbenē (Brīvības ielā 87C), Balvos 
(Tirgus ielā 3).

Aicinām rūpēties par savu un tuvi-
nieku drošību un veselību, apsvērt ne-
pieciešamību doties uz dažādiem risku 
palielinošiem pasākumiem un izvērtēt 
katras rīcības iespējamās sekas.

Vairāk informācijas par turpmāko 
atkritumu apsaimniekošanas kārtību 
un jautājumiem – zvanot uz attiecīgā 
klientu apkalpošanas centra tālruni 
(https://www.pilsetvide.lv/lv/par-
mums/kontakti) vai rakstot e-pastu uz 
info@pilsetvide.lv.

„Savukārt pa-
cientu vēl plašāku 
tiesību nodrošinā-
šanai gandrīz treša-
jā daļā zāļu recepšu 
jeb 30 % gadījumu 
ārsti arī pēc 1. ap-
rīļa varēs izrakstīt zāļu komerciālo 
nosaukumu, norādot tam medicīnis-
ku pamatojumu, piemēram, ja kādam 
pacientam tiek novērotas blaknes vai 
ir individuāla reakcija – alerģija. Lē-
mumu, kuras zāles pacients lietos, 
jāpieņem pacienta un ārsta sarunā 
pirms receptes izrakstīšanas,” uzsver 

Veselības ministrijas Farmācijas de-
partamenta direktore Inese Kaupere.

Dita Okmane,
Zāļu valsts aģentūras

Sabiedrisko attiecību nodaļas va-
dītāja

* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 4 
„Grozījumi Cesvaines novada domes 
2009. gada 24. jūlija saistošajos notei-
kumos Nr. 3 „Cesvaines novada paš-
valdības nolikums””, kuros noteikts, 
ka domes sēdes drīkst notikt attālināti. 
Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas 
citā vietā un veselības stāvokļa vai ko-
mandējuma dēļ nevar ierasties domes 

sēdes norises vietā un par to vismaz 
24 stundas pirms kārtējās domes sē-
des un 2 stundas pirms ārkārtas sēdes 
ir paziņojis domes priekšsēdētājam, 
domes priekšsēdētājs var noteikt, ka 
domes sēdes norisē tiek izmantota vi-
deokonference (attēla un skaņas pār-
raide reāllaikā). Sēdes audiomateriāls 
un protokols pēc tam arvien būs pie-

ejamas novada mājaslapā.
* Noteica, ka Cesvaines nova-

dā nekustamā īpašuma nodoklis par 
2020. gada pirmo ceturksni mak-
sājams ne vēlāk kā līdz 2020. gada 
15. maijam, par otro ceturksni – ne 
vēlāk kā līdz 2020. gada 15. jūnijam.

* Pārdošanai par brīvu cenu atsa-
vināja pašvaldības dzīvokļa īpašuma 

(Krasta ielā 6), kas sastāv no dzīvokļa 
kopīpašuma domājamajām daļām un 
dzīvojamās mājas. Noteica nosacīto 
cenu – 2500 EUR.

* Pārdošanai par brīvu cenu atsavi-
nāja nekustamo īpašumu „Jaunpakal-
nes”, kas atrodas Cesvaines pagastā 
un sastāv no zemesgabala (1,19 ha). 
Noteica nosacīto cenu – 2000 EUR.



4 Cesvaines Ziņas

Nr. 4 (320) 2020. gada 9. aprīlī
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 470 eks.
Redaktore – Linda Vanaga,
tālr. 64852030,
e-pasts: linda.vanaga@cesvaine.lv
Iespiests: SIA „Erante”.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus ie-
sniegt līdz katra mēneša 10. datumam.

Nākamais „Cesvaines Ziņu” 
numurs iznāks 

2020. gada 14. maijā

Profilakses pasākumi cīņai pret COVID-19

Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona
Ir sākusies dabas skaitīšanas ce-

turtā, noslēdzošā sezona, kurā eks-
perti Dabas aizsardzības pārvaldes 
uzdevumā līdz oktobrim apsekos 

dabas vērtības 78 novados, izvēr-
tējot tajos sastopamo purvu, mežu, 
saldūdeņu, piekrastes, alu, iežu at-
segumu un bioloģiski vērtīgo zālāju 
atbilstību Eiropas Savienības nozī-
mes aizsargājamajiem biotopiem.

Dabas skaitīšanai Latvijas teri-
torija ir sadalīta 495 kvadrātos, un 
katru gadu eksperti apsekošanu veic 
noteiktos kvadrātos, nevis nova-
du teritoriju robežās. Tādēļ bioto-
pi – ilglaicīgi veidojušās un pareizi 
apsaimniekotas teritorijas, kurās 
sastopama lielāka dabas daudzvei-
dība, – daļā novadu tiek vērtēti vai-
rākas sezonas.

Dabas vērtību apsekošanu ietek-
mē arī pati daba un laikapstākļi, 
piemēram, ilgstošās 2017. gada lie-
tavas un plūdi un 2018. gada maija 
un jūnija sausums aizkavēja sezo-
nas lauku darbu izpildi, un laikap-
stākļi neļāva apsekot vairākas bio-

topu grupas. Šīs teritorijas plānots 
apsekot šogad.

Biotopu kartēšanā būs iesaistīti 
vairāk nekā 100 eksperti, kuri dabā 
apsekos plānotās teritorijas, aizpil-
dīs anketu, redzamās sugu sabied-
rības un biotopa robežas atzīmējot 
kartē, ievērojot Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministri-
jas apstiprināto un Zemkopības 
ministrijas saskaņoto ES nozīmes 
biotopu izplatības un kvalitātes ap-
zināšanas un darbu organizācijas 
metodiku (https://www.daba.gov.lv/
upload/File/DOC_MON/BIOTO-
PI_met_160722.pdf).

Sezonas izskaņā visas aizpildītās 
anketas nonāks Dabas aizsardzības 
pārvaldes rīcībā, un pēc datu kva-
litātes pārbaudes biotopu īpašnieki 
saņems informāciju par rezultātiem. 
No iepriekšējo sezonu iesniegta-
jiem datiem pašlaik ir pārbaudītas 

divas trešdaļas. Vienlaikus ar īpaš-
nieku apziņošanu rezultātus pakā-
peniski ievada dabas datu pārvaldī-
bas sistēmā „Ozols” (https://ozols.
gov.lv/pub), kas pieejama ikvienam. 
Datu pieejamība digitālā formātā 
ļaus zemes īpašniekiem taupīt laiku 
un finanses, kā arī atvieglos dažādu 
jautājumu risināšanu, atļauju sa-
ņemšanu utt.

Biotopu apzināšana ir viena no 
trim dabas skaitīšanas jeb Eiropas 
Savienības kohēzijas fonda pro-
jekta „Priekšnosacījumu izveide 
labākai bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai un ekosistēmu aizsar-
dzībai Latvijā” aktivitātēm. Visu 
aktivitāšu īstenošana paredzēta līdz 
2023. gadam.

Ilze Reinika,
projekta vadītājas asistente,

ilze.reinika@daba.gov.lv,
Dabas aizsardzības pārvalde

Daļa novada teritorijas apsekota jau iepriekšējās sezonās, taču daļā 
darbi notiks šogad

Kas ir COVID-19
Koronavīrusa izraisītajai slimībai 

COVID-19 ir raksturīgas elpceļu 
slimību pazīmes: paaugstināta tem-
peratūra, klepus, iekaisusi rīkle un 
apgrūtināta elpošana. Šīs pazīmes 
parasti ir vieglas un sākas pakāpenis-
ki. Daži cilvēki inficējas, bet viņiem 
nekādas slimības pazīmes nerodas. 
Lielākā daļa cilvēku (apmēram 
80 %) no slimības atveseļojas bez 
īpašas ārstēšanas. Apmēram vienam 
no sešiem cilvēkiem, kuri inficējas ar 
COVID-19, slimības gaita ir smaga, 
izpaužas smagi elpošanas traucējumi 
un drudzis. Gados vecākiem cilvē-
kiem un tiem, kam ir tādas veselības 
problēmas kā paaugstināts asinsspie-
diens, sirdsdarbības traucējumi vai 
cukura diabēts, ir paaugstināts risks 
smagai slimības norisei.

Slimību profilakses un kontroles 
centrs (SPKC) nodrošina iespē-
ju iedzīvotājiem saņemt atbildes 
uz interesējošajiem jautājumiem 
par koronavīrusa izraisīto slimību               
COVID-19. Pa telefonu (67387661) 
SPKC speciālisti sniedz iedzīvotā-
jiem atbildes uz jautājumiem, kas 
saistīti ar COVID-19, karantīnu, 
pašizolāciju, kā arī norāda, kur var 
meklēt vairāk informācijas par inte-
resējošo tēmu.

Pazīmes, pēc kurām var pazīt 
COVID-19

Slimības pazīmes cilvēkiem iz-
paužas atšķirīgi, taču starp biežāk 
sastopamajiem simptomiem ir pa-
augstināta ķermeņa temperatūra, 
drudzis (vairāk nekā 90 % gadīju-
mu); sauss klepus (apmēram 80 % 
gadījumu). Citi simptomi: elpas trū-
kums (ap 55 % gadījumu); muskuļu 
sāpes, nogurums, spiedoša sajūta 
krūtīs, iekaisusi rīkle, kakla sāpes; 

reti – caureja, slikta dūša un iesnas. 
Šīs pazīmes parasti ir vieglas un 
sākas pakāpeniski. Ir arī gadījumi, 
kad cilvēki inficējas, bet viņiem ne-
kādas slimības pazīmes neparādās.

Cesvainei tuvākā COVID-19 
pārbaužu vieta atrodas Madonā, 
Augu ielā 27 (iekšpagalmā). Lai 
pieteiktos valsts apmaksātām analī-
zēm, zvaniet uz 8303, maksas ana-
līzēm – uz 20030006 vai 20033722. 
Pārbaužu punkts strādā katru dienu 
plkst. 10.00–16.00; pieteikšanās ob-
ligāta. Ierašanās uz analīžu ņemša-
nas punktu atļauta tikai ar personis-
ko auto. Ja nav sava personiskā auto, 
tiks nodrošināts mobilās brigādes 
izbraukums uz mājām.

Pašaizsardzība un drošības pa-
sākumi

COVID-19 profilakses pasākumi 
ir līdzīgi kā citām akūtām augšējo 
elpceļu infekcijām: bieži mazgājiet 
rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem 
cilvēkiem vai viņu apkārtni, klepo-
jiet un šķaudiet elkonī, klepojot un 
šķaudot izmantojiet vienreizlietoja-
mās salvetes un pēc tam nomazgājiet 
rokas.

Izvērtējiet nepieciešamību izman-
tot sabiedrisko transportu, kā arī ie-
spējami retāk apmeklējiet publiskas 
vietas, uz kurām dodas arī citi cilvē-
ki, – veikalus, sabiedriskās ēdināša-
nas iestādes, brīvdabas atpūtas vietas 
u. tml.

Strikti ievērojiet fizisko distan-
ci – 2 metrus no citiem cilvēkiem. 
Pulcēties atļauts ne vairāk kā 2 cil-
vēkiem. Bez vajadzības neizejiet no 
mājām (apmeklēt veikalu reizi nedē-
ļā, strādāt un mācīties attālināti, ja 
iespējams); neejiet ciemos un neai-
ciniet viesus; neapmeklējiet veikalus 
sastrēgumstundās; dezinficējiet vai 
mazgājiet rokas pirms un pēc virsmu 
aizskaršanas publiskā telpā. Ar cie-
ņu un sapratni izturieties pret citiem 
sabiedrības locekļiem, kuri ievēro fi-
zisko distancēšanos, kā arī paši mu-
diniet līdzcilvēkus ievērot noteiktos 
ierobežojumus COVID-19 izplatī-
bas ierobežošanai! Aiciniet apkārtē-

jos ievērot fizisko distancēšanos!
#PaliecMājās
Svarīgi ir rūpīgi attīrīt un dezin-

ficēt visus priekšmetus un virsmas, 
kurām bieži pieskaras cilvēki, pie-
mēram, durvju rokturus, krānus, sie-
nas un logu virsmas, virsmas tuale-
tēs un vannasistabās, kā arī tālruņus, 
planšetdatorus u. c. Nelielu virsmu 
apstrādei ieteicams lietot 70 % eta-
nola šķīdumu. Visi tekstilmateriāli 
(piemēram, gultasveļa, dvieļi, aizkari 
utt.) jāmazgā ar veļas mazgāšanas lī-
dzekli, izmantojot veļas mazgājamās 
mašīnas karstā ūdens ciklu (90 ℃). 
Ja auduma īpašību dēļ nedrīkst iz-
mantot karstā ūdens ciklu, mazgājot 
tekstilmateriālus, jāizmanto veļas 
mazgāšanas līdzekļi ar dezinficējo-
šu iedarbību (piemēram, balinātāju, 
vai veļas mazgāšanas līdzekļi, kas 
satur nātrija hipohlorītu). Veļu savāc 
piesardzīgi, atsevišķā maisā, to ne-
purinot, t. i., neinficējot pārējo veļu. 
Virsmu tīrīšanai izmanto vienreiz-
lietojamas drānas, sūkļus, lupatiņas, 
salvetes vai mopus un, beidzot telpas 
uzkopšanu, notīra un dezinficē arī 
telpu uzkopšanas aprīkojumu.

Kur meklēt informāciju
Cesvaines novada mājaslapā iz-

veidota īpaša sadaļa „Aktualitātes 
par COVID-19” (http://www.ces-
vaine.lv/sakums/aktualitates-par-co-
vid-19.html): tur atrodama nozīmīga 
informācija par Cesvaines novadā 
noteiktajiem ierobežojumiem un at-
vieglojumiem, kā arī rīkojumiem sli-
mības izplatības ierobežošanai.

Informatīvā lapa par COVID-19 
izplatību Latvijā (https://covid19.
gov.lv/): šajā interneta vietnē apko-
pota visa informācija, kas saistīta ar 
slimības izplatību, ierobežošanu un 
informācijas iegūšanas iespējām.

Informatīvie tālruņi, uz ku-
riem zvanīt, ja ir neskaidrības par           
COVID-19:

Saziņai ar Cesvaines novada ie-
stādēm

Pašvaldība aicina iedzīvotājus 
bez īpašas vajadzības neapmeklēt 
pašvaldības iestādes klātienē un 

Uz kādiem jautājumiem atbildēs Tālruņa 
numurs Kad var zvanīt

Vienotais bezmaksas tālrunis palīdzēs 
rast atbildes uz biežāk uzdotajiem 
jautājumiem par COVID-19

8345 24/7

Konsulārās palīdzības diennakts 
tālrunis ārvalstīs ārkārtas situācijā 
nonākušajiem

26337711 24/7

SPKC informatīvais tālrunis, ja 
ir jautājumi par saslimšanu ar 
COVID-19, profilaksi, pašizolāciju 
un karantīnu

67387661 P–Pk: 8.30–21.00
S, Sv: 8.30–17.00

Lai pieteiktos valsts apmaksātu 
COVID-19 analīžu veikšanai, ja 
persona atgriezusies no ārzemēm 
un 14 dienu laikā pēc atgriešanās 
ir parādījušies viegli saslimšanas 
simptomi

8303 P–Sv: 9.00–18.00

Ja ir smagi saslimšanas simptomi 
(ļoti augsta temperatūra, elpas 
trūkums)

113 24/7

E. Gulbja laboratorija, lai pieteiktos 
uz valsts apmaksātām analīzēm (ja 
ir bijis ārzemēs, ir simptomi) vai 
maksas analīzēm

67801112 P–Sv: 9.00–20.00

Ja nepieciešama tūlītēja policijas 
palīdzība, ziņošanai par iespējamiem 
likumpārkāpumiem

110 24/7

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 
akūtu slimību un traumu gadījumos, 
kā arī hronisku slimību saasinājuma 
brīžos

66016001 24/7

iestādēm adresētos iesniegumus no-
sūtīt elektroniski. Lai saņemtu atbil-
des uz interesējošiem jautājumiem, 
kā arī pašvaldības speciālistu kon-

sultācijas, aicinām ar pašvaldības 
darbiniekiem sazināties elektroniski 
vai telefoniski. Klātienē apmeklētā-
ji netiek apkalpoti. 

Ar Cesvaines novada pašvaldības 
iestādēm var sazināties:
 Cesvaines novada dome: 

tālr. 64852715, 
e-pasts dome@cesvaine.lv;
 dzimtsarakstu nodaļa: 

tālr. 64852715, 
e-pasts dzimtsaraksti@cesvaine.lv;
 būvvalde: tālr. 29422298, 

e-pasts buvvalde@cesvaine.lv;
 Cesvaines sociālais dienests: 

tālr. 64852032,
e-pasts socdienests@cesvaine.lv;
 bāriņtiesa: tālr. 64852031, 

e-pasts barintiesa@cesvaine.lv;
 Cesvaines kultūras nams: 

tālr. 28367820, 

e-pasts kulturasnams@cesvaine.lv;
 Cesvaines bibliotēka: 

tālr. 64852586, 
e-pasts biblioteka@cesvaine.lv;
 Kraukļu bibliotēka: 

tālr. 64800804, 
e-pasts kraukli.bibl@inbox.lv;
 Cesvaines vidusskola: 

tālr. 64852231, cvsk@cesvaine.lv;
 Cesvaines novada pirmskola 

„Brīnumzeme”: tālr. 28352392, 
e-pasts brinumzeme@cesvaine.lv;
 Cesvaines Mūzikas un māk-

slas skola: 
tālr. 26446141, 
e-pasts inta.stiene@inbox.lv;
 Cesvaines tūrisma centrs: 

tālr. 26172637, 
e-pasts turisma.info@cesvaine.lv;
 SIA „Cesvaines komunālie 

pakalpojumi”: 
tālr. 64852293,
e-pasts cesvainekp@e-apollo.lv;
 SIA „Cesvaines siltums”: 

tālr. 24200089, 
e-pasts cs@cesvaine.lv.


