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Sveicināti, Madonas novada 
iedzīvotāji!

Atskatoties uz svētkiem „Izjūti Cesvaini”

Lielai daļai no jums šī uzruna 
skan neierasti. Laika nogrieznis, 
kopš administratīvi teritoriālā re-
forma (ATR) mūs ir apvienojusi 
vienā novadā, ir ļoti īss, bet dzīves 
ritējums – straujš. Velkot paralē-
les ar laiku pirms 12 gadiem, kad 
mūsu leksikā pirmo reizi ienāca 
vārda „novads” jaunā nozīme, arī 
šoreiz mūs sagaida sarežģītu un 
nozīmīgu pārmaiņu posms. Daudz 
laika un pūļu jau ir veltīts, veido-
jot jauno novada pārvaldes modeli, 
taču šis darbs vēl nav noslēdzies. 
Patiess gandarījums, ka domē ie-
vēlēti deputāti no visiem Madonas 
novadā ietvertajiem līdzšinējiem 
novadiem. Tas ir ļāvis nodrošināt 
iedzīvotāju ģeogrāfisko pārstāv-
niecību novada lēmējvarā, novēr-
tējot katras teritorijas iedzīvotāju 
intereses.

Centrālais novada pašvaldības 
darba vadmotīvs saglabājas ne-
mainīgs arī pēc ATR – līdzsvarota, 
vienmērīga novada teritorijas attīs-
tība. Novada iedzīvotāji netiek šķi-
roti pēc dzīvesvietas pasta indeksa. 
Vienlīdz kvalitatīvs pašvaldības 

pakalpojums jāsaņem gan Mado-
nas pilsētas, gan attālāka pagasta 
iedzīvotājam. Pašvaldības pienā-
kums ir to nodrošināt.

Cesvainieši, lubānieši, ērglēnie-
ši! Paies noteikts laika sprīdis, līdz 
vārdu salikums „esmu no Madonas 
novada” vairs neskanēs svešādi. Šī 
ir fāze, ar kuru mēs visi vienreiz – 
pirmās novadu reformas laikā – jau 
esam saskārušies. Šajos brīžos bū-
tiski atminēties, ka apvienojoties 
mēs nezaudējam savas dzimtās vie-
tas identitāti un savu piederību tai. 
Mēs to bagātinām un nostiprinām. 
Iegūstam jaunus saskares punktus. 
Izvēršam sadarbības iespējas un 
paplašinām resursus, kas ļauj īste-
not vietēja, reģionāla vai nacionāla 
līmeņa pasākumus. Rūpējoties par 
savu dzimto vietu, atcerēsimies, ka 
Madonas novada attīstība ir mūsu 
visu kopēja lieta. Un, tikai kopīgi 
strādājot vienotam mērķim, mēs to 
sasniegsim.

Agris Lungevičs,
Madonas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs,
Agra Veckalniņa foto

Cesvaines modināšana jau ir 
kļuvusi par ikgadēju tradīciju

Muzikālā stunda kopā ar Ivetu 
Baumani un Robertu Pētersonu

 Ābeļdārzs mākslinieku gleznās

Muzikāla pastaiga siltā vasaras 
vakarā

 Skvērs izgaismojas maģiskās krāsās – gaismas performance
 „Saules ceļš”

Muzikālo pastaigu ieskandina Ilze Rijniece

Pasākumi arī mazākajiem 
cesvainiešiem

Cesvaines vidusskolā (Madonas iela 1) au-
dzēkņi aicināti uz klases stundu savās klasēs 
plkst. 9.00. Pēc iespējām un apstākļiem tiks vēr-
tēta iespēja audzēkņiem pulcēties svinīgajā pa-
sākumā. Skolēni un viņu vecāki tiks informēti par organizatoriskajiem 
plāniem 1. septembra norisēm.

Cesvaines pirmsskolas izglītības iestādē „Brīnumzeme” (Celtnieku 
iela 1) 1. septembri svinīgi sagaidīs katrā grupiņā atsevišķi, kopīgs pasā-
kums nav paredzēts.

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā 1. septembra norises gan mū-
zikas, gan mākslas programmās plānotas plkst. 12.00. Izmaiņu gadījumā 
par organizatoriskiem jautājumiem skolotāji informēs individuāli.

Aicinām sekot aktuālajai informācijai par ierobežojumiem un noteiku-
miem slimību profilaksei. Izmaiņu gadījumā audzēkņus un viņu vecākus 
informēs izglītības iestādes.

Cesvaines izglītības iestādēs 
2021. gada 1. septembrī

Lindas Vanagas, Kristīnes Aumeles, Viļņa Špata un Rūdolfa Evardsona foto
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Madonas novada pašvaldības
2. jūlija domes ārkārtas sēdes lēmumi

Madonas novada pašvaldības
20. jūlija domes ārkārtas sēdes lēmumi

Madonas novada pašvaldības
1. jūlija domes sēdes lēmumi

Madonas novada pašvaldības
9. jūlija domes ārkārtas sēdes lēmumi

Madonas novada pašvaldības
29. jūlija domes sēdes lēmumi

Par grozījumiem lēmumā par aizņē-
muma ņemšanu investīciju projekta īs-
tenošanai Cesvainē

Nolemj veikt grozījumus Madonas no-
vada pašvaldības domes 20.07.2021. lē-
mumā Nr. 32 (protokols Nr. 5, 2. p.), izsa-
kot 1. punktu šādā redakcijā:

„Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvo-
jumu kontroles un pārraudzības padomi 
atbalstīt aizņēmuma 32 241,97 eiro ap-
mērā ņemšanu Valsts kasē uz 20 gadiem 
ar noteikto procentu likmi un atlikto mak-

Par Madonas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja ievēlēšanu

Ievēlēja deputātu Agri Lungeviču par 

Par Madonas novada pašvaldības 
nolikuma apstiprināšanu

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likumu un veikto 
administratīvi teritoriālo reformu ar 
2021. gada 1. jūliju ir izveidota jauna 
administratīvi teritoriālā vienība – Ma-
donas novads. Saskaņā ar Adminis-
tratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma pārejas noteikumu 6. punktu 
jaunizveidotā novada pašvaldība ir at-
tiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību 
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un 
saistību pārņēmēja. Lai pašvaldība var 
uzsākt darbību, ir nepieciešams apstip-
rināt saistošos noteikumus „Madonas 
novada pašvaldības nolikums”.

Ar saistošajiem noteikumiem Mado-
nas novada pašvaldības dome nosaka 
pašvaldības pārvaldes organizāciju, 
lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzī-
votāju tiesības un pienākumus vietējā 
pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba 
organizācijas jautājumus, to vidū paš-
valdības teritoriālo dalījumu; pašval-
dības administrācijas struktūru; domes 
komitejas, to skaitlisko sastāvu, kom-
petenci un darba organizāciju; domes 
un tās komiteju darba organizatorisko 
un tehnisko apkalpošanu; pašvaldības 
lēmumu projektu sagatavošanas kārtī-
bu un līgumu noslēgšanas procedūru; 
kārtību, kādā privātpersonas var iepa-
zīt pašvaldības pieņemtos lēmumus, 
noslēgtos līgumus un domes sēžu pro-
tokolus; pašvaldības administrācijas 
izdoto administratīvo aktu apstrīdēša-
nas kārtību; kārtību, kādā pašvaldības 
institūcijās pieņem apmeklētājus un 
izskata iesniegumus; kārtību, kādā rīko 
publisko apspriešanu, kā arī citus jau-
tājumus.

Saistošajos noteikumos tiek noteikta 
pašvaldības pārvaldes darba organi-
zācija, gan paredzot domes darbības 
mehānismus, gan uzskaitot arī pašval-
dības pastarpinātās pārvaldes iestādes, 
kas nodrošina pašvaldības autonomo 
funkciju realizāciju. Pastarpināto pār-
valdes iestāžu funkcijas tiek norādītas 
atsevišķi šo iestāžu nolikumos.

Domes darbu vada domes priekšsē-
dētājs.

Domes priekšsēdētājam ir trīs viet-
nieki: domes priekšsēdētāja vietnieks 
izglītības, kultūras un sociālajos jautā-
jumos, domes priekšsēdētāja vietnieks 
komunālās saimniecības, teritorijas 
pārvaldības un attīstības jautājumos un 
domes priekšsēdētāja vietnieks uzņē-
mējdarbības atbalsta, tūrisma attīstības 
un veselības aprūpes jautājumos. Do-
mes priekšsēdētāja vietnieku amati ir 
algoti.

Pašvaldības izpilddirektors šajā noli-
kumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par 
pašvaldības iestāžu darbu un koordinē 
pašvaldības kapitālsabiedrību darbu. 
Pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma 

pašvaldības izpilddirektoru ieceļ amatā 
dome.

Pašvaldības izpilddirektoram ir viens 
vietnieks. Pašvaldības izpilddirektora 
vietnieks ir tieši pakļauts izpilddirekto-
ram. Pēc domes priekšsēdētāja priekš-
likuma pašvaldības izpilddirektora 
vietnieku ieceļ amatā dome.

Madonas pilsētas pārvaldību veic 
Madonas pilsētas pārvaldnieks. Mado-
nas pilsētas pārvaldnieku ieceļ amatā 
dome.

Madonas novada pašvaldības mājas-
lapas internetā domēnu www.madonas-
novads.lv Madonas novada pašvaldība 
uzsāk lietot līdz 2021. gada 31. de-
cembrim. Līdz tam tiek lietots domēns 
www.madona.lv.

Pilnu saistošo noteikumu versiju ie-
spējams iepazīt interneta vietnē www.
madona.lv vai klientu apkalpošanas 
zālē 1. stāvā Saieta laukumā 1 Mado-
nā.

Par Madonas novada pašvaldības 
iestādes „Madonas novada Cesvai-
nes apvienības pārvalde” izveidoša-
nu un nolikuma apstiprināšanu

Nolēma izveidot Madonas novada 
pašvaldības iestādi „Madonas nova-
da Cesvaines apvienības pārvalde” ar 
2021. gada 2. jūliju un apstiprināja tās 
nolikumu.

Nolēma līdz 2021. gada 1. novem-
brim pašvaldības iestādes „Cesvaines 
tūrisma centrs”, „Cesvaines bibliotē-
ka”, „Cesvaines kultūras nams”, „Ces-
vaines novada Kraukļu bibliotēka” 
pievienot Madonas novada pašvaldības 
iestādei „Cesvaines apvienības pārval-
de” kā iestādes struktūrvienības, pār-
ņemot iestāžu mantu, finanses, tiesības 
un saistības.

Par Madonas novada pašvaldības ie-
stādes „Madonas novada Cesvaines ap-
vienības pārvalde” vadītāju ieceļ Vilni 
Špatu.

Par jaunizveidotā Madonas nova-
da ģerboni

Pirms teritoriālās reformas Madonas 
novadam, Lubānas novadam, Cesvai-
nes novadam un Ērgļu novadam bija 
apstiprināts katram savs novada ģerbo-
nis.

Ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidots 
jauns Madonas novads, tādēļ ir nepie-
ciešams apstiprināt jaunizveidotā Ma-
donas novada ģerboni.

Nolemj līdz jaunizveidotā Madonas 
novada ģerboņa apstiprināšanai Ma-
donas novada pašvaldības iestādēm 
un institūcijām lietot mazo valsts ģer-
boni.

Nosaka, ka sarakstē starp pašvaldības 
iestādēm un institūcijām un iestādes 
iekšējos dokumentos Madonas novada 
pašvaldības pagastu pārvaldes ir tiesī-
gas turpināt lietot Latvijas valsts he-
raldikas komisijā apstiprinātos pagastu 
ģerboņus.

Par deputātu pilnvaru izbeigšanu 
pirms termiņa

Nolemj izbeigt deputātu pilnvaras 
pirms termiņa Tālim Saleniekam un Vil-

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju 
projekta īstenošanai Cesvainē

Nolemj lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības pa-
domi atbalstīt aizņēmuma 20 241,97 eiro 
apmērā ņemšanu Valsts kasē uz 20 ga-
diem ar noteikto procentu likmi un atlikto 
maksājumu uz 3 gadiem investīciju pro-
jekta „Cesvaines vidusskolas ēkas ieejas 
telpu bloku jumta seguma nomaiņa” īste-
nošanai. Aizņēmums tiks izņemts un ap-
gūts 2021. gadā, tā atmaksa tiks garantēta 
ar Madonas novada pašvaldības budžetu.

Īstenojot projektu, tiks mainīts jumta 
segums Cesvaines vidusskolas ēkas ieejas 
telpu blokam, kas nodrošinās drošu iekļū-
šanu vidusskolā, lai varētu sniegt audzēk-
ņiem mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību.

Par Madonas novada pašvaldības 
2021. gada budžetu

Apstiprina Madonas novada pašval-
dības saistošos noteikumus Nr. 3 „Par 
Madonas novada pašvaldības 2021. gada 
budžetu”.

Apstiprināti ar Madonas novada pašval-
dības domes 20.07.2021. lēmumu Nr. 53 
(prot. Nr. 5, 23. p.).

Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto 
pašvaldības funkciju un uzdevumu izpil-
des nodrošināšanai.

1. Apstiprināt Madonas novada pašval-
dības pamatbudžetu 2021. gadam ieņē-
mumos 36 600 847 eiro apmērā.

2. Apstiprināt Madonas novada pašval-
dības pamatbudžetu 2021. gadam izdevu-
mos 44 206 437 eiro apmērā.

3. Naudas līdzekļu un noguldījumu atli-
kums gada sākumā – 9 442 516 eiro.

4. Neatmaksātie aizņēmumi uz gada sā-
kumu kārtējā gadā – 2 129 004 eiro, trīs 
turpmākajos gados – 6 647 983 eiro; gal-
vojumi kārtējā gadā – 584 455 eiro, trīs 
turpmākajos gados – 1 865 003 eiro.

5. Apstiprināt Madonas novada pašval-
dības ziedojumus 2021. gadam šādā ap-
mērā: kārtējā gada ieņēmumi – 100 eiro; 
kārtējā gada izdevumi – 607 eiro; nau-
das līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 
25 718 eiro.

6. Madonas novada domes priekšsē-
dētājs ir tiesīgs ar rīkojumu piešķirt lī-
dzekļus neparedzētiem gadījumiem līdz 
2000 eiro.

7. Madonas novada pagastu pārvalžu 

un apvienību vadītāji un Madonas pil-
sētas pārvaldnieks ir tiesīgi ar rīkojumu 
piešķirt līdzekļus neparedzētiem gadīju-
miem līdz 200 eiro.

8. Visus 5. un 6. punktā minētos pie-
šķīrumus iekļaut kārtējos pašvaldības 
budžeta grozījumos, kurus pieņem Ma-
donas novada dome.

9. Noteikt, ka Madonas novada paš-
valdības administrācijas finanšu nodaļa 
budžeta ieņēmumu daļas neizpildes ga-
dījumā var finansēt pašvaldības budžeta 
iestādes proporcionāli budžeta ieņēmu-
mu izpildei.

10. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par 
piešķirto līdzekļu efektīvu un racionālu 
izlietojumu un finanšu disciplīnas ievē-
rošanu.

11. Pilnvarot pašvaldības izpilddirek-
toru, pārvalžu un apvienību vadītājus un 
Madonas pilsētas pārvaldnieku apstipri-
nāt Madonas novada pašvaldības pasāku-
mu, iestāžu un struktūrvienību ieņēmumu 
un izdevumu tāmes 2021. gadam.

Par Madonas novada pašvaldības 
iestāžu amata vienību sarakstu apstip-
rināšanu

Ar š. g. 22. jūliju apstiprina amata vie-
nību sarakstus šādām Madonas novada 
pašvaldības iestādēm:

- „Madonas novada Cesvaines apvienī-
bas pārvalde”;

- „Madonas novada Ērgļu apvienības 
pārvalde”;

- „Madonas novada Lubānas apvienī-
bas pārvalde”.

Par Madonas novada pašvaldības 
iestādes „Madonas novada Centrālā 
administrācija” izveidošanu

Ar š. g. 22. jūliju:
- izveido Madonas novada pašvaldības 

iestādi „Madonas novada Centrālā admi-
nistrācija”;

- apstiprina Madonas novada pašvaldī-
bas iestādes „Madonas novada Centrālā 
administrācija” nolikumu un amata vie-
nību sarakstu.

Centrālā administrācija nodrošina do-
mes lēmumu projektu sagatavošanu, 
domes pieņemto lēmumu izpildi, domes 
darba organizatorisko un tehnisko apkal-
pošanu, pašvaldības pakalpojumu snieg-
šanu iedzīvotājiem un citus tās nolikumā 
noteiktos uzdevumus.

Madonas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāju.

nim Špatam, pamatojoties uz abu deputā-
tu 2021. gada 5. jūlija iesniegumiem par 
deputāta pilnvaru nolikšanu.

sājumu uz 3 gadiem investīciju projekta 
„Cesvaines vidusskolas ēkas ieejas telpu 
bloku jumta seguma nomaiņa” īstenoša-
nai.”

Lēmumus un pilnu to tekstu var iepazīt 
www.madona.lv vai klientu apkalpoša-
nas zālē Saieta laukumā 1 Madonā.

Sagatavoja:
Ilze Riekstiņa,

Madonas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas

vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
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Vakcinācijas 
iespējas 

Madonas 
novadā

Kopš 1. augusta – izmaiņas Covid-19 laboratoriskajā testēšanā

Par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem

Noslēdzoties Ministru kabine-
ta noteiktajam pārejas periodam, 
2021. gada 1. augustā stājās spēkā 
izmaiņas pieaugušo Covid-19 la-
boratoriskajā testēšanā, paredzot, 
ka turpmāk testēšanu pasākumu 
apmeklēšanai un dažādu pakalpoju-
mu saņemšanai varēs veikt tikai par 
maksu – informē Nacionālais vese-
lības dienests (NVD). Samaksa par 
laboratorisko testu būs jāveic atbil-
stīgi laboratorijas maksas pakalpo-
jumu cenrādim.

Savukārt Covid-19 simptomu 
gadījumā laboratorisko testēšanu 
epidemioloģiskajai izmeklēšanai, 
tāpat kā līdz šim, apmaksās no 

Augustā vakcinācija turpinās 
tirdzniecības centrā „Konzums” 
Saules ielā 4A Madonā, 2. stāvā. 
Vakcinācija tiek organizēta gan 
pēc iepriekšēja pieraksta, gan pēc 
dzīvās rindas principa. Gaidot dzī-
vajā rindā, jārēķinās, ka līdztekus 
notiek to personu vakcinācija, 
kuras ir pierakstījušās iepriekš, 
tādējādi var nākties nedaudz uz-
gaidīt, kad būs brīva vieta vak-
cīnas saņemšanai. Vakcinācijas 
laikiem un dienām var sekot www.
madona.lv. Pieteikties vakcīnai, 
izvēloties konkrētu vakcinācijas 
vietu un laiku, iespējams vietnē 
www.manavakcina.lv vai pa tālru-
ni 8989.

Vakcinācijas procesu Madonas 
C līmeņa vakcinācijas centrā or-
ganizē AS „Veselības centru ap-
vienība”, kuras nokomplektētajās 
medicīnas darbinieku un palīgper-
sonāla brigādēs darbojas speciā-
listi no Madonas novada. Mado-
nas vakcinācijas centra darbību, 
kontrolējot iedzīvotāju plūsmu un 
mērot centra apmeklētāju tempe-
ratūru, palīdz nodrošināt arī Lat-
vijas Republikas Zemessardzes 
2. Vidzemes brigādes 25. kājnieku 
bataljona zemessargi.

Aktīvāka kļuvusi arī izbrauku-
ma vakcinācija, kas notiek bez 
iepriekšēja pieraksta un kuras or-
ganizēšanā iesaistās gan pašvaldī-
bas, gan vakcinācijas pakalpoju-
mu sniedzēji, gan NBS.

Uz vakcināciju līdzi jāņem per-
sonu apliecinošs dokuments (pase 
vai ID karte), potēšanas pase (ja 
tāda ir), savukārt 12 līdz 13 gadus 
veciem pusaudžiem vakcinācija 
notiek mātes vai tēva (vai cita li-
kumiskā pārstāvja) klātbūtnē un 
ir nepieciešami šādi dokumenti: 
likumiskajam pārstāvim – pase 
vai personas apliecība, kā arī ap-
liecinošs dokuments par bērnu 
(ieraksts par bērnu pasē vai dzim-
šanas apliecība, vai nepieciešamī-
bas gadījumā notariāli apstiprinā-
ta pilnvara).

Uz vakcināciju vēlams ierasties 
tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrī-
vot plecu.

„Pfizer” vakcīnai var pieteikties 
arī pusaudži un jaunieši, sākot ar 
12 gadu vecumu. Jautājumi un 
atbildes par jauniešu vakcināciju 
un visiem ar Covid-19 saistītiem 
jautājumiem pieejami https://co-
vid19.gov.lv.

Madonas novada iedzīvotāju 
vakcinācija, tāpat kā līdz šim, tiek 
veikta arī vakcinācijas kabinetos 
ģimenes ārstu praksēs (tajās, kas 
sniedz vakcinācijas pakalpojumu) 
un Madonas slimnīcā.

valsts budžeta līdzekļiem.* Ārpus 
ģimenes ārsta darba laika pacienti 
ar Covid-19 infekcijai raksturīgiem 
simptomiem to varēs veikt bez ārsta 
nosūtījuma. NVD vērš uzmanību uz 
faktu, ka turpmāk šādos gadījumos 
pēc testēšanas nevarēs izveidot di-
gitālo Covid-19 sertifikātu un ie-
dzīvotājs saņems tikai laboratorijas 
izrakstu par rezultātu, lai nepiecie-
šamības gadījumā tiktu nodrošināta 
ģimenes ārsta uzraudzība vai ārstē-
šana.

Digitālā Covid-19 sertifikāta iz-
veide un izmantošana būs iespēja-
ma, ja iedzīvotājs ir:

vakcinējies pret Covid-19;

pārslimojis Covid-19;
veicis maksas laboratorisko tes-

tēšanu.
Digitālais Covid-19 sertifikāts 

būs izveidojams arī gadījumā, ja 
iedzīvotājs bez Covid-19 simpto-
miem ir veicis maksas laboratorisko 
testēšanu, lai dotos ceļojumā ārpus 
Latvijas Republikas robežām.

Bērniem, kuri jaunāki par 18 ga-
diem, Covid-19 laboratorisko tes-
tēšanu pasākumu apmeklēšanai un 
pakalpojumu saņemšanai no valsts 
budžeta līdzekļiem apmaksās līdz 
šā gada 1. septembrim.

Jau iepriekš tika ziņots, ka no 
2021. gada 10. jūnija līdz 1. augus-
tam Ministru kabinets bija noteicis 
pārejas periodu, kura laikā labora-
toriskie testi pasākumu apmeklēša-
nai, pakalpojumu saņemšanai u. c. 
gadījumos, lai izveidotu Covid-19 
laboratoriskās testēšanas sertifikā-
tu, tika apmaksāti no valsts budžeta 
līdzekļiem. Pārejas periods tika no-
teikts, lai nodrošinātu iedzīvotājiem 
iespēju veikt pilnu vakcināciju pret 
Covid-19 un turpmāk izmantot savu 
vakcinācijas sertifikātu.

Vienlaikus NVD atgādina, ka Co-
vid-19 tests nav alternatīva vakci-

nācijai! Arī testēts cilvēks jebkurā 
brīdī var kļūt infekciozs un radīt 
inficēšanās risku apkārtējiem. Ja 
satiekas vakcinēti vai pārslimojuši 
cilvēki un nevakcinēti cilvēki, pa-
stāv lielāka iespēja vīrusa pārneša-
nai un cirkulācijai nekā gadījumā, 
ja satiekas tikai vakcinēti un pār-
slimojuši cilvēki. Turklāt vakcinēts 
cilvēks ir pasargāts no saslimšanas 
ar Covid-19 ilgākā laika periodā, 
savukārt testēts cilvēks var aplie-
cināt savu statusu tikai konkrētajā 
brīdī.

* No valsts budžeta līdzekļiem arī 
turpmāk tiks apmaksāta skrīninga 
testēšana bērna pavadošajai perso-
nai, ja nepieciešams palikt pie bēr-
na diennakts stacionārā; stacionārā 
ilgi aprūpējamajiem pacientiem, 
kuri nav Covid-19 inficēti (ieskaitot 
pacientus ar psihiskām un garīga 
rakstura slimībām), u. c. gadījumos 
atbilstīgi valstī noteiktajam testēša-
nas algoritmam.

Informāciju sagatavoja:
Evija Štālberga,

Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja,
tālr.: 67045007; 28383970

Nesenā laikā vairākkārt ir novē-
rota negodprātīga iedzīvotāju rīcī-
ba saistībā ar sadzīves atkritumu 
izmešanu šķiroto atkritumu kon-
teineros, kuri paredzēti stikla vai 
plastmasas un papīra atkritumiem.

Aptuveni mēneša laikā ir fiksēti 
vairāki gadījumi, kad šķiroto atkri-
tumu laukumā pie pils stāvlaukuma 
ir novietoti vairāki maisi ar nešķi-
rotiem atkritumiem. Novērošanas 
kameras ir fiksējušas personas, kas 
veikušas šādas darbības, un to au-
tomašīnu reģistrācijas numurus, no 
kurām atkritumi izņemti. Informā-
cija un kameru ieraksti ir apkopoti 
un var tikt iesniegti kārtībsargājo-
šām iestādēm lemšanai par soda 
piemērošanu.

Jāpievērš uzmanība faktam, ka, 
šķiroto atkritumu konteineros ie-
vietojot tur nederīgus atkritumus, 
tiek sabojāts viss konteinera saturs, 
tādējādi par to tiek piemērota mak-
sa kā par nešķirotiem sadzīves at-
kritumiem, un tas nozīmē, ka par to 
maksā visi iedzīvotāji.

Šāda situācija ir arī pie citiem 
uzstādītajiem konteineriem, piemē-
ram, pie daudzdzīvokļu mājām. Tas 
nozīmē, ka par personu, kuras izmet 
savus atkritumus svešos konteine-
ros (arī šķirošanai paredzētajos), 
atkritumiem maksā visi daudzdzī-
vokļu mājas iedzīvotāji. Taču, tikko 
būs noskaidrots šis svešais atkritu-
mu radītājs, iedzīvotājiem būs tie-
sības prasīt zaudējumu atlīdzību (ja 
negodprātīgas atkritumu izmešanas 
fakts ir oficiāli konstatēts).

Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma 16. pantā paredzēts, ka sa-
dzīves atkritumu sākotnējam ra-
dītājam vai valdītājam jāpiedalās 
pašvaldības organizētajā sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanā, arī at-
kritumu dalītajā savākšanā, ievēro-
jot normatīvos aktus par atkritumu 
apsaimniekošanu (arī pašvaldības 
izdotos saistošos noteikumus) un 
noslēdzot līgumu par sadzīves at-
kritumu savākšanu un pārvadāšanu 
ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš 

ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar paš-
valdību.

Kā skaidro LVportals.lv juris-
ti, redzot pārkāpēju, vajag izsaukt 
Valsts policiju, kas sastādīs ad-
ministratīvo aktu (protokolu). Ja 
vainīgo izdosies atrast, tas tiks 
saukts pie atbildības pēc Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodek-
sa (LAPK) 58. panta, kurā par gai-
sa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu 
(virszemes vai pazemes) piesārņo-
šanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām 
vielām, ieskaitot bīstamas vai citas 
kaitīgas vielas, materiāliem vai at-
kritumiem, piegružošanu vai citā-
du kaitīgu iedarbību uz tiem jeb-
kādā veidā paredzēta naudas soda 
noteikšanu fiziskajām personām 
no 70 līdz 700 eiro, konfiscējot 
pārkāpuma izdarīšanai izmantotos 
transportlīdzekļus vai nepiemēro-
jot konfiskāciju, bet juridiskajām 
personām – 350–2900 eiro apmērā, 
konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai 
izmantotos transportlīdzekļus vai 
nepiemērojot konfiskāciju.

Aicinām iedzīvotājus izmest at-
kritumus tam atbilstīgās vietās, kā 
arī būt vērīgiem, ja redz kādu pār-
kāpēju!

Atgādinām!
Šķirojot atkritumus, jāatceras, ka:
 papīra un kartona konteine-

rā drīkst mest avīžpapīru, kartonu, 
rakstāmpapīru, grāmatas, izjauktas 
kartona vai papīra kastes. Taču jā-
izvairās no tādu šķietami pašsa-
protamu lietu nokļūšanas papīra 
konteinerā kā slapjš, netīrs kartons, 
kartons ar metāla skavām, piena, 
sulu, kefīra u. c. tetrapakas, glancē-
tie žurnāli, kā arī izstrādājumi, kas 
satur foliju. Pārstrādei nav derīgas 
arī nekāda veida un izmēra lami-
nēta papīra loksnes un vienreizējie 
trauki;
 polietilēna un PET kontei-

nerā drīkst mest dzērienu plast-
masas pudeles (saplacinātas), tīrus 
polietilēna maisiņus, plēvi, kā arī 
metāla kārbas, bundžas un vāciņus, 
taču nedrīkst izmest eļļas pude-

les, jogurta, krējuma un margarīna 
trauciņus, rotaļlietas, saimniecī-
bas preces, sadzīves priekšmetus 
un plastmasas lentes. Jāpiemin, ka 
pārstrādei neder arī biezās un krā-
sainās daudzslāņu PET pudeles, 
kuras parasti izmanto enerģijas 
dzērieniem, – tās arī metamas pie 
sadzīves atkritumiem;
 stikla konteinerā drīkst mest 

izskalotas stikla pudeles un burkas. 
Bet nekādā gadījumā nedrīkst iz-
mest spoguļu un logu stiklu, spul-
dzes, kā arī keramikas vai porcelā-
na traukus.

Turklāt šķirošanas konteinerā, 
kas ir domāts plastmasas atkritu-
miem, drīkst mest visus plastmasas 
iepakojumus, uz kuriem ir norādīta 
reciklēšanas (Recycled) zīme. Tā 
izskatās kā trīsstūris ar bultiņām 
pulksteņa rādītāja virzienā un no-
zīmē, ka attiecīgo iepakojumu var 
pārstrādāt otrreiz vai tas ir daļēji 
vai pilnīgi ražots no otrreizējām iz-
ejvielām. Tikai jāatceras, ka pirms 
plastmasas atkritumu izmešanas 
konteinerā tie ir jāizskalo, jāizžāvē 
un jāsaplacina.

Atgādinām, ka Cesvaines apvie-
nības pārvaldes teritoriju arvien 
apkalpo atkritumu apsaimniekotājs 
SIA „Pilsētvides serviss”, ar kuru 
iedzīvotājiem noslēgti līgumi par 
atkritumu izvešanu.

Ja ir nepieciešamas atkritumu iz-
vešanas papildreizes, to iespējams 

pieteikt telefoniski un rakstiski, in-
formējot klientu apkalpošanas spe-
ciālistus savlaicīgi, vismaz vienu 
darba dienu pirms paredzamā reisa, 
līdz plkst. 16.00. Pieteikumi atkri-
tumu izvešanas dienās telefoniski 
un rakstiski vairs netiek pieņemti. 
Ja līgumslēdzējam nav nepiecieša-
ma atkritumu izvešana pēc grafika, 
tā ir obligāti jāatsaka, citādi maksa 
par pakalpojumu tiek iekasēta. Lū-
dzam klientus savlaicīgi informēt 
par gaidāmajām izmaiņām!

Atkritumi tiek nogādāti poligo-
nā SIA „AP Kaudzītes” Gulbenes 
novadā. Atkritumu poligonam „AP 
Kaudzītes” fiziskas personas var 
pieteikt būvgružu konteinera nomu 
(jautājumiem par būvgružu kon-
teineriem un specializētajiem at-
kritumiem: tālr. 64474145, e-pasts 
info@kaudzites.lv).

Nolietotās elektropreces 
bez maksas ir iespējams nodot 
SIA „Cesvaines siltums” teritorijā 
Veidenbauma ielā, novietojot ie-
kārtas pie tām paredzētā konteine-
ra. Savukārt Madonā, Augu ielā, ir 
iespēja nodot gan skārdenes, gan 
nolietotās riepas, arī  nokalpojušās 
elektroierīces un elektriskās spul-
dzes. Lauksaimnieki bieži vien iz-
vēlas uz Augu ielu aizvest izmazgā-
tus vējstikla šķidruma traukus. Tiek 
pieņemti arī lielgabarīta atkritumi, 
par kuru nodošanu gan būs jāmaksā 
neliela naudas summa.



4 Cesvaines Ziņas

Cesvainiešiem godpilnā 3. vieta

Cesvainē tiek īstenoti vairāki projekti

Madonas ielas pārbūve Cesvainē

Aicinājums atbalstīt filmas par aktrisi Elvīru Baldiņu tapšanu

Cesvaines apvienības pārvalde 
realizē projektu „Satiksmes dro-
šības uzlabošana Madonas ielas 
posmā pie Cesvaines vidusskolas”, 
kas ir noteikts kā prioritārais inves-
tīciju projekts. Ir izstrādāts būvpro-
jekts, veiktas iepirkuma procedūras 

Šajā vasarā ir redzami aktīvi 
būvdarbi ap Cesvaines vidusskolu. 
Ir uzsākta un jau aktīvi norisinās 
Madonas ielas pārbūve, bet nupat 
pļavu aiz vidusskolas apjozis žogs, 
kas liecina par to, ka ir sākusies 
projekta „Sporta laukuma izbūve 
un teritorijas labiekārtošana pie 
Cesvaines vidusskolas Cesvainē” 
īstenošana.

Ir notikušas iepirkuma proce-

dūras, kuru rezultātā noskaidroti 
darbu veicēji un uzraugi. Projek-
tu izstrādājis un autoruzraudzī-
bas darbus par 2050 euro (IIN un 
VSAOI iekļauti) veiks Cesvaines 
vidusskolas absolvents Edgars 
Šķēls, būvdarbus par 414 915,53 
(PVN iekļauts) – SIA „Buildim-
peks”, savukārt būvuzraudzības ie-
pirkumā tiesības uzraudzīt būvdar-
bus ieguva SIA „Sunlight avenue” 

par 8107 euro (ar PVN). Kopējās 
projekta īstenošanas izmaksas ir 
425 072,53 euro (iekļauti visi no-
dokļi).

Būvdarbi ir uzsākti. Vispirms 
tiek veikti mobilizācijas darbi: 
būvdarbu zonas nožogojuma uzstā-
dīšana, mobilā vagoniņa uzstādīša-
na un pieslēgšana pie elektroapgā-
des, mobilās tualetes uzstādīšana. 
Drīzumā tiks veikta nivelēšana, 

tiks pārbaudīts, vai zemes atzīmes 
dabā atbilst projekta topogrāfiska-
jām atzīmēm, un tad sekos zemes 
darbi – auglīgās virskārtas noņem-
šana, grunts pārvietošana u. c. Pa-
redzēts, ka darbi veicami 6 mēne-
šu laikā, taču jārēķinās, ka rudens 
pusē iespējams tehnoloģiskais pār-
traukums laikapstākļu dēļ.

Drīzumā sāksies arī projekta 
„Cesvaines vidusskolas ēkas ieejas 

Stadionā šobrīd notiek zemes darbi – rakšana, stumšana, 
līdzināšana u. c.

Lai iekļautos noteiktajā darbu veikšanas termiņā, ēdināšanas bloka 
jumta daļas nomaiņa rit pilnā sparā

būvniecībai, autoruzraudzībai un 
būvuzraudzībai. Rekonstruējamais 
Madonas ielas posms 317 m garu-
mā atrodas starp Pils ielu un Vei-
denbauma ielu un ir cieši saistīts ar 
2007. gadā uzbūvēto vidusskolu.

Ielas posms līdz šim ir bijis grūti 

izbraucams, bez gājēju ietves. Ielu 
iecerēts pārbūvēt, daļēji mainot tās 
novietojumu un pieslēgumu Pils ie-
lai, kura ir Cesvaines centrālā iela, 
kas tika pārbūvēta un nodota eks-
pluatācijā 2019. gadā.

Līdzšinējā situācijā gājēji (skolē-
ni), kas pārvietojās, ejot pa šo ielas 
posmu, izmantoja braucamo daļu, 
un tas ir pretrunā ar satiksmes dro-
šības normu prasībām. Nozīmīgi ir 
rekultivēt vecās ielas posmu, izvei-
dot jaunās ielas krustojumu ar Pils 
ielu atbilstīgi visām satiksmes dro-
šības prasībām.

Investīciju projekts „Satiksmes 
drošības uzlabošana Madonas ielas 
posmā pie Cesvaines vidusskolas” 
ir iekļauts Cesvaines novada attīs-
tības programmas 2019.–2026. ga-
dam investīciju plānā. Īstenojot 
projektu, rekonstruējamais Mado-

nas ielas posms tiks savienots ar 
Cesvaines centrālo ielu un nodroši-
nās drošu un mūsdienīgu satiksmes 
plūsmu un piekļuvi izglītības iestā-
dei, baznīcai, arī kultūras namam un 
dzīvojamajām mājām.

Pēc projekta realizācijas ielas 
posms tiks aprīkots ar ceļazīmēm, 
tiks izbūvēti gājēju un velosipē-
distu celiņi, gājēju pārejas, kā arī 
ātrumvaļņi. Īstenojot projektu, tiks 
būtiski uzlabota satiksmes drošība 
un optimizēta satiksme minētajā 
ielas posmā. Tiks uzlabots arī ielas 
apgaismojums – būs apgaismota 
piekļuve vidusskolai un izgaismots 
plānotais stāvlaukums, kas pare-
dzēts starp skolu un pretī esošo 
kultūras namu. Lai nodrošinātu ie-
dzīvotāju un viesu piekļuvi abiem 
pašvaldības objektiem, paredzēta 
stāvvieta arī transportlīdzekļiem, 

Madonas ielas būvdarbi rit savu gaitu, lai iespējami drīzāk varētu ērti 
un droši pārvietoties pa pārbūvēto ielu

Kinorežisores un scenāristes 
Virdžīnijas Lejiņas vadībā norit 
dokumentālās filmas par aktrisi 
Elvīru Baldiņu „Es esmu runāju-
si” veidošana.

Dokumentālā filma par simtgad-
nieci aktrisi Elvīru Baldiņu iecerēta 
kā pētījums par cilvēka mūžu, par 
dzīves jēgu un vērtībām, par dzim-
tās vietas, Madonas un Cesvaines 
puses nozīmi viņas izaugsmes pro-
cesā – ar Madonas novada tradīci-
jām, ar bērnībā iemīlētām tautas-
dziesmām, kuras ir caurvijušas visu 
Elvīras Baldiņas dzīvi.

Elvīra Hortenzija Maiga Baldi-
ņa dzimusi 1919. gada 11. augustā 
Madonas apriņķa Kraukļu pagasta 
„Jostu Kantēs” laukstrādnieces un 
piensaimnieka ģimenē. Skolojusies 
Kārklu Nikolaja (Gubeņa) četrga-
dīgajā skolā, pēc tam – Kraukļu 
sešgadīgajā (Viļuma) skolā. Šobrīd 
Kraukļu bibliotēkā ir apskatāma 
pastāvīgā ekspozīcija, kas veltīta 
Elvīras Baldiņas dzīvei un profe-
sionālajām gaitām.

Elvīras kā aktrises darba mūžs 
bijis ārkārtīgi garš. Elvīra Baldiņa 
spēlējusi gan Maiju Annas Brigade-
res „Maijā un Paijā”, gan Saulcerīti 
Raiņa „Zelta zirgā”, Mirdzu Annas 
Sakses romāna „Pret kalnu” iestu-
dējumā, gan daudzas citas lomas 
bērniem un jauniešiem domātās 

telpu bloka jumta seguma nomai-
ņa” īstenošana. Ir veiktas iepir-
kuma procedūras un noskaidroti 
darbu izpildītāji, jau norisinājušās 
pirmās būvsapulces. Projektēšanu 
un autoruzraudzību par 1694 euro 
(ar PVN) veic SIA „B & L projek-
ti”, jumta nomaiņa un kosmētiskie 
remontdarbi par 150 137,41 euro 
(ar PVN) uzticēti SIA „Kraf-
ter”, savukārt darbus uzraudzīs 
SIA „Būvrem” par 3993 euro (ar 
PVN). Kopējā projekta īstenošanas 
summa ir 155 824,41 euro (ar vi-
siem nodokļiem). Jumta nomaiņa 
šajā daļā nepieciešama, jo vecais 
jumts ir bojāts un vietām caurs, kā 
rezultātā caur to ēdināšanas bloka 
telpās lietus laikā tek ūdens. Dar-
bus paredzēts veikt 3 mēnešu laikā.

Atvainojamies par neērtībām, 
kas radušās, nodrošinot projektu 
īstenošanu!

Linda Vanaga,
autores foto

kurus vada vai kuru pasažieri ir per-
sonas ar invaliditāti.

Tā kā bērni tiek nogādāti skolā un 
aizvesti mājās no skolas, ir svarīgi, 
ka autobusu apstāšanās un stāvēša-
na pie skolas būs droša.

Autoruzraudzības darbus 
par 3630 euro (ar PVN) veic 
AS „Ceļuprojekts”, būvdarbus 
par 378 698 euro (ar PVN) – 
SIA „8 CBR”, būvuzraudzību par 
4840 euro (ar PVN) – SIA „Sun-
light avenue”. Kopējās projekta iz-
maksas – 387 168 euro (ar PVN). 
Lai īstenotu projektu, pašvaldība 
ir ņēmusi aizņēmumu Valsts kasē. 
Projekta realizācijas laiks – pieci 
mēneši, un tas nozīmē, ka ielas pār-
būvi paredzēts noslēgt rudenī.

Linda Vanaga,
autores foto

izrādēs. Jaunatnes teātrī spēlējusi 
vairākas puiku lomas, piemēram, bi-
jusi Janka Jāņa Grīziņa „Vārnu ielas 
republikas” iestudējumā, Tonis Zen-
tas Ērgles „Mūsu sētas bērnos” vai 
Gavrošs iestudējumā pēc Viktora 
Igo romāna „Nožēlojamie”. Aktrise 
pazīstama kā Sprīdīša vecmāmiņa 
Gunāra Pieša filmā „Sprīdītis”, ak-
trises balss dzirdama daudzos ra-
dioteātra iestudējumos un radio lasī-
jumos, īpaši bērniem un jauniešiem. 
Bijusi Jaunatnes teātra aktrise.

Elvīra Baldiņa ir unikāla perso-
nība Latvijas teātra un kino māk-
slā – viņa ne tikai visu savu aktrises 
mūžu dāvājusi teātra un kino ska-
tītājiem, bet arī viņas latviešu tau-
tasdziesmās izteiktie cilvēku mūža 
apraksti ir pavadījuši lielu mūsu 
tautas daļu gan bēdās, gan priekos. 
Ilgu laiku aktrise savu talantu likusi 
lietā kā aizgājēju izvadītāja, spējot 
katra mūžam atrast piemērotākās 
četrrindes.

Iemūžināt šādus mūsu tautas 
dižgarus ir Latvijas dokumentālā 
kino virsuzdevums. Šādai filmai 
ir kultūrvēsturiska nozīme un 
neatsverama loma mūsu kultūras 
saglabāšanā nākamajām paau-
dzēm.

Dokumentālās filmas projek-
tu producē producentu grupa 
SIA „Tumsa Music” sadarbībā ar 

SIA „Red Dot Media”. Projekta 
sagatavošanas posmā ir safilmēts 
95 % no nepieciešamā materiāla. 
Filmas režisore – Virdžīnija Lejiņa, 
kuru pazīstam kā TV seriāla „Lik-
teņa līdumnieki” un dokumentālās 
filmas par Andu Līci režisori. Fil-
mas mūzikas autors ir komponists 
Raimonds Tiguls.

Dokumentālās filmas par Elvīru 
Baltiņu „Es esmu runājusi” pirmiz-
rāde plānota 2021. gada 30. decem-
brī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 
Lai filma nonāktu pie skatītājiem, 
vēl garš ceļš ejams – lai filmu pa-
beigtu, nepieciešams finansiāls at-
balsts.

Dokumentālās filmas projekts 
atkārtoti šā gada augustā tiks ie-
sniegts Valsts kultūrkapitāla fonda 
mērķprogrammas konkursā, par 
atbalstu lems arī Madonas novada 
pašvaldība. Līdztekus atbalstam no 
valsts un pašvaldības ikviens, kam 
zināma aktrise un viņas daiļrade, 
kas novērtē režisores Virdžīnijas 
Lejiņas darbu, atbalsta dokumentālā 
kino devumu Latvijas kultūras man-
tojuma saglabāšanā, aicināts ziedot 
filmas pabeigšanai uz SIA „Tum-
sa Music” ziedojumu kontu 
Nr. LV32 RIKO 0002 0132 6508 4, 
AS „Luminor Bank”, RIKOLV2X.

Kopā ir iespējams paveikt lielas 
un nozīmīgas lietas!

7. augustā Madonā, Priežu kalna 
laukumos, notika pirmās Atzeles 
3 × 3 basketbola līgas noslēguma 
jeb finālposma spēles. Sacensības 
organizēja biedrība „BKK Alsviķi” 
sadarbībā ar Gulbenes, Madonas, 
Balvu un Alūksnes pašvaldībām.

Finālposmā par pirmajām Atzeles 
3 × 3 basketbola līgas trofejām kat-
rā vecuma grupā cīnījās 8 labākās 
kopvērtējuma komandas.

Open grupā par čempioniem 
kļuva komanda „Šrots Madona” 
(M. Liberts, T. Kohanovs, A. Pēter-

sons, J. Dumburs), 2. vieta – „BK 
3 × 3 Madona” (J. Mednis, J. Juška, 
A. Škute), savukārt 3. vietā ierin-
dojās Cesvaines „Divarpus vīri” 
(R. Kecko, D. Tonnis, P. Putniņš, 
J. Iškāns), 4. vieta – „3 × 3 Madona / 
šrotsmadona.lv”, 5. vieta – „35+”, 
6. vieta – „BK Lazdukalns”, 7. vie-
ta – „BK Lazdukalns 2”, 8. vieta – 
Madonas „Nejūt spriedzi”.

Lai veicas arī turpmāk!
Basketbola kluba 

„3 × 3 Madona” 
informācija un foto

Goda pjedestāls open grupā
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Ārija Vīksna nosvinējusi 102. jubileju

Velobrauciens par bibliotēkām Dzejniecei un publicistei Andai Līcei – 80

Informatīvais 
stends pie 

stāvlaukuma
Pie automašīnu stāvlaukuma Cesvainē 

(starp pārvaldes ēku un pili) uzstādīts infor-
matīvais stends.

Pirms kāda laika vietā, kur atrodas jaunais 
stends, bija novietots iepriekšējais informāci-
jas ieguves avots, kas laikapstākļu ietekmē un 
laika gaitā bija sabojājies un savu nokalpojis, 
tādēļ tika demontēts. Cesvaines tūrisma cen-
tra vadībā tika izveidots jauns stends.

Netālu no tūrisma centra ieejas jau pirms 
kāda laika izvietots arī ziņojumu dēlis stilizē-
tu vārtu veidolā.

Aicinām iepazīt Cesvaini, izzināt to, iz-
mantojot pilsētā izvietotos pieejamos palīg-
materiālus!

Tūrisma centra speciālisti izsaka pateicī-
bu ikvienam, kurš pieliek roku, lai kopdarbā 
Cesvaine iegūtu vēl vairāk, lai Cesvaines vie-
si justos gaidīti!

Linda Vanaga,
foto no tūrisma centra arhīva

2021. gada 23. jūlijā savu 102. jubileju svinēja 
Cesvaines vecākā iedzīvotāja Ārija Vīksna.

Ārija bērnības dienas vadījusi Aiviekstes 
krastos, taču jau kopš 1950. gada dzīvo Ces-
vaines pusē. Darba gadus vadījusi kā skolotāja 
Grašu un Cesvaines skolā. Sasniedzot pensijas 
vecumu, turpinājusi mācīt jauno paaudzi – uzai-
cināta strādāt par audzinātāju Cesvaines bērnu-
dārzā. Kā pati jubilāre smejoties saka, strādājot 
ar bērniem, pati saglabājusi jauneklīgumu.

Ārijas kundze ir bijis sievišķības etalons 
daudzām darbabiedrēm, kā arī jaunajai paau-
dzei – arī šodien un citkārt jubilāre mīl rotāties 
ar krellēm, rokassprādzēm un citām rotaslietām. 
Līdz sirmam vecumam saglabājusi sirsnību, dzī-

vesprieku un ar aizrautību izzina visu jauno. Arī 
pārkāpusi simtgadības slieksni, kundze turpinā-
jusi lietot datoru, mīl lasīt un mācīties no galvas 
dzejoļus, interesējas par literatūru un notiekošo 
valstī.

Svētku dienā Cesvaines apvienības pārvaldes 
vārdā Āriju Vīksnu bija ieradušies sveikt pārval-
des un sociālā dienesta pārstāvji.

Vēlam Ārijas kundzei izturību, stipru veselī-
bu, dzīvesprieku un enerģiju vēl daudzus dzīves 
gadus!

Linda Vanaga,
foto no pārvaldes arhīva

Apvienības pārvaldes vadītājs Vilnis Špats kopā ar jubilāri viņas svētku dienā

Dziesmu svētku „Saulesvija” ievijusies arī mūsu pusē
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētki 2021. gadā notiek netradicionā-
lā un epidemioloģiskajai situācijai pielāgotā 
formātā. Svētku kopējo programmu veido 
dažādas norises kora dziedāšanā, vokālajā un 
instrumentālajā mūzikā, dejā, vizuālajā un vi-
zuāli plastiskajā mākslā, teātrī, folklorā.

Tradicionālais dalībnieku gājiens šogad 
tika aizstāts ar dziesmu un deju svētku ceļu 
„Saulesvija”, kurā svētku auto 30 dienu garu-
mā izripoja pa septiņiem Saules rotas stariem, 
un tam varēja sekot mobilo sakaru operatora 
„Latvijas mobilais telefons” platformā „LMT 
straume”.

Viens no stariem 22. jūlijā ievijās arī Ma-

donā, godinot XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku dalībniekus no Ma-
donas novada. Šajā pasākumā piedalījās arī 
Cesvaines dziedātāji un dejotāji – Cesvaines 
vidusskolas folkloras kopa „Urdaviņa” Bai-
bas Putniņas vadībā un tautas deju ansam-
bļa „Sprīdītis” mazie un lielie dejotāji Jāņa 
Šķēles vadībā. Pēc uzstāšanās un filmēšanās 
sporta bāzē „Smeceres sils” bērniem bija ie-
spēja apmeklēt Ivara Mailīša veidoto interak-
tīvo vides objektu – skaņu stabules „Latvija 
skan”, kuras šobrīd tiek restaurētas. Stabu-
les atrodas pie Lazdonas mācītājmuižas, kur 
pirms 155 gadiem, Lazdonas draudzes mācī-
tāja organizēti, notika pirmie skolēnu dziedā-

šanas svētki. Bērniem bija iespēja satikt pašu 
stabuļu meistaru Ivaru Mailīti. Bērni apmek-
lēja arī dziesmu un deju svētku virsdiriģenta 
Haralda Medņa muzeju. No svētku organiza-
toriem bērni saņēma somiņas un nozīmītes ar 
svētku atribūtiku.

Paldies par ieguldīto darbu svētku repertu-
āra sagatavošanā kolektīvu vadītājiem Baibai 
Putniņai, Jānim Šķēlem un Aināram Melbār-
dim, kā arī skolotājām Lāsmai Kausa, Mari-
kai Šķēlei, Baibai Pūriņai, Ivetai Āboliņai par 
līdzdarbošanos, palīdzību bērnu sapošanā!

Linda Vanaga,
Agra Veckalniņa foto

Cesvaines pārstāvji svinīgajā pasākumā Cesvainieši iedzied un iedejo „Saulesvijā”

Informācijas dēlis pie tūrisma 
centra un jauniešu centra

Stends pie stāvlaukuma

2021. gads ir dzejnieces, publicistes Andas 
Līces 80. jubilejas gads, šogad iznākusi arī 
dzejnieces jaunākā grāmata „Vēl viena die-
na”. Anda Līce ir staļinisma upuru liecību grā-
matu „Via dolorosa” sakārtotāja un joprojām 
aktīva publiciste.

Cesvaines novads ir bagāts ar daudziem ie-
vērojamiem literātiem, piemēram, Jākobu Mi-
haelu Reinholdu Lencu, Pēteri Sarķi, Augustu 
Saulieti, Jāni Ezeriņu, Marģeri Zariņu u. c. 
Spilgtākā mūsdienu dzejniece ir Anda Līce. 
Tieši tāpēc Cesvainē, Andas Līces bērnības 
un jaunības pusē, jubilejas pasākumos stipri-
nāsim lasītāju un rakstnieku dzīvās tikšanās 
saiti, aktualizēsim radošas personības lomu 
sabiedrībā, diskutēsim par savstarpēji urdī-
giem jautājumiem.

Dzejas dienu laikā, 
2021. gada 8. septem-
brī, Cesvainē norisi-
nāsies divas tikšanās 
ar dzejnieci, publicisti 
Andu Līci un viņas mei-
tu – dzejnieci, dziesmi-
nieci Elīnu Līci:

plkst. 14.00 Cesvai-
nes vidusskolā skolēni 
un skolotāji aicināti kopā 
ar abām radošajām per-
sonībām ieskatīties viņu 
daiļrades laboratorijā, 
diskutēt par talantu, tā 
pārmantojamību un ra-
došajiem meklējumiem, 

11. augusta rītā 14 bibliotēkas 
draugi un bibliotekāri devās jau 
piektajā velobraucienā par biblio-
tēkām. Ceļš veda garām Cesvaines 
pilij, kur kādreiz atradās vidussko-
la, tālāk piestājot pie Kraukļu sko-
las, kurā šobrīd darbojas bibliotēka, 
līdz nonācām Kārklu skolas pagal-
mā. Visas minētās mācību iestādes 
ir bijušas nozīmīgas kārklēniešiem 
aktrisei Elvīrai Baldiņai un kinore-
žisoram Ērikam Lācim.

Diena tika izvēlēta apzināti, jo 
1919. gada 11. augustā Madonas 
apriņķa Kraukļu pagasta „Jostu 
Pāpenos” pasaulē nākusi Elvīra Baldiņa, un, 
kā vēlāk uzzinājām, 1947. gada 11. augusts 
ir miršanas diena Kraukļu pagastā dzimuša-
jai pirmajai profesionāli izglītotajai mūzikas 
darbiniecei Latvijā Marijai Gubenei.

Iepazīstinot ar Kārklu skolas vēsturi, 
Kraukļu bibliotēkas vadītāja Larisa Maligi-
na pastāstīja par Gubeņu dzimtu. Novērtējot 
Jāņa Gubeņa (Marijas tēva) lielo ieguldījumu 
pagastskolas darbā, 1936. gadā Kārklu Niko-
laja skolu pārdēvēja par Gubeņa skolu. Viņa 
dēls Aleksandrs Gubens bija izcils jurists, 
senators Senāta Kriminālās kasācijas depar-
tamentā (no 1931. gada bija departamenta 
priekšsēdētājs), Senāta Apvienotās sapulces 
pēdējais priekšsēdētājs (1934–1940). Senāts 
bija Latvijas Republikas augstākā tiesa, kas 
pastāvēja no 1918. gada līdz 1940. gadam.

Braucot tālāk, piestājām „Baltiņu”–
„Daukstu” ceļa galā, kur klausījāmies La-
risas stāstījumā par latviešu kinorežisoru 
Ēriku Lāci, kurš dzimis Kraukļu pagasta 
„Daukstēs” un dzīvojis „Baltiņos”. Pavieso-
jāmies arī „Šeru” saimniecībā, kur apskatī-
jām interesantus mājlopus.

Brauciens noslēdzās Kraukļu skolas pa-
galmā, kur atpūtāmies, iestiprinājāmies un 
iepazinām bibliotēkā izvietotās izstādes un 
novadpētniecības materiālus, kam pamatā 
ir bijušās Kraukļu skolas skolotājas Ainas 
Monakas ieguldītais darbs.

Paldies katram velobrauciena dalībniekam, 
kas ar savu klātbūtni darīja šo dienu īpašu, 
kopā pieveicot aptuveni 22 kilometrus!

Agrita Korneta,
Ainara Tīsa foto

iepazīt radošas personības tapšanas procesu, 
personiskās dienasgrāmatas veidošanas no-
zīmi, dzejnieka, publicista un dziesminieka 
profesionālo darbību, tās nozīmi un devumu 
sabiedrībai, uzsvērt saistību ar Cesvaini, bio-
grāfijas un daiļrades saskares nozīmīgumu;

plkst. 17.00 Cesvaines tūrisma centrā uz 
literāro tikšanos aicināti dažādu paaudžu ces-
vainieši, Cesvaines un apkārtējo pagastu dze-
jas un mūzikas cienītāji, represētie.

Gatavojoties dzejas dienām, aicinu lasīt An-
das Līces un Elīnas Līces grāmatas un iegriez-
ties Cesvaines bibliotēkā, kur jau septembra 
pirmajās dienās būs apskatāma Andas Līces 
grāmatu izstāde. Tikšanos laikā būs iespē-
jams iegādāties dzejnieces jaunākās grāmatas. 

Tikšanās tiks dokumentētas un 
vēlāk to atziņas videoformātā 
pieejamas plašai sabiedrībai.

Pasākumus rīko Cesvaines 
kultūras veicināšanas biedrī-
ba (CKVB) sadarbībā ar Ces-
vaines izglītības un kultūras 
iestādēm, projektu „Dzejniecei 
un publicistei Andai Līcei – 
80” atbalsta Valsts kultūrkapi-
tāla fonds un Madonas novada 
Cesvaines apvienības pārvalde.

Informācijai: tālrunis 
29432776, e-pasts sanita.dabo-
lina@inbox.lv.

Sanita Dāboliņa,
CKVB vadītāja,

autores foto

Velobrauciena dalībnieki finišēja Kraukļu bibliotēkā

Elīna un Anda Līces grāmatas 
„Vēl viena diena” atklāšanā As-

pazijas mājā Jūrmalā 12. augustā
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Nr. 8 (336) 2021. gada 20. augustā
Izdevējs: Cesvaines apvienības pārvalde
Tirāža – 700 eks.
Atbildīgā par izdevumu – Linda Vanaga, tālr. 64852030,
e-pasts: linda.vanaga@cesvaine.lv
Iespiests: SIA „Erante”.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus iesniegt līdz katra mēneša
10. datumam.

Nākamais „Cesvaines Ziņu” izdevums gaidāms 
2021. gada 24. septembrī

Pludmales volejbola spēles 
Cesvainē

Informācija par „Madonas Vēstnesi”

Folkdžezs no Francijas: Davida 
Ševaljē trio koncerts Cesvainē
22. augustā plkst. 17.00
Cesvaines kultūras namā
Biļetes iegādājamas „Biļešu paradīzes” kasēs, kā arī inter-

netā: www.bilesuparadize.lv.
Koncerta apmeklējums tikai vakcinētām vai Covid-19 pār-

slimojušām personām ar derīgu digitālo sertifikātu!
Koncerta laikā notiks filmēšana un fotografēšana!

* Davids ŠEVALJĒ (David Chevallier) – akustiskā 6 un 
12 stīgu ģitāra, bandžo

* Sebastjēns BUASO (Sébastien Boisseau) – kontrabass
* Kristofs LAVERNS (Christophe Lavergne) – sitamin-

strumenti
Ar daudziem talantiem apveltītais ģitārists Davids Ševaljē 

jau daudzus gadus ir sevi apliecinājis ne tikai kā izcils franču 
džeza, bet arī baroka repertuāra izpildītājs. Trio, ko viņš iz-
veidojis 2013. gadā kopā ar kontrabasistu Sebastjēnu Buaso 
un sitaminstrumentālistu Kristofu Lavernu, muzicē iedomāta 
Jazz Folk manierē.

Davids Ševaljē (1969) dzimis mūziķu ģimenē, sākotnēji ap-
guvis klasiskās ģitāras spēli, vēlāk aizrāvies ar kompozīciju un 
džeza improvizācijām. Daudzus gadus D. Ševaljē muzicējis ar 
tādiem pazīstamiem franču džeza grandiem kā Lorāns Deors 
(Laurent Dehors) vai Patriss Karatini (Patrice Caratini), līdz 
2003. gadā viņš nodibina pats savu mūzikas kompāniju, kurā 
attīsta daudzus projektus, apvienojot džezu, baroka mūziku, 
dziesmu un popmūziku.

Vairāk par trio: https://en.lesonart.net/trio.

Cesvaines kultūras nama 
jauktais koris „CESVAINE” 

sāk jauno 
2021./2022. gada sezonu

Atgādinām par iespēju nodot 
makulatūru 

Kraukļu bibliotēkā

Veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumi 

Cesvainē

21. augustā ekskursija
 „Ar vilcienu uz Madonu un 

Cesvaini”

Koris aicina savā pulkā dziedāt gribošus novadniekus visās 
balss grupās, lai kopā piedalītos gan novada, gan valsts, gan 
starptautiska mēroga pasākumos.

Kora mēģinājumi plānoti otrdienās plkst. 18.30 Cesvaines 
kultūras namā.

Kontakti: Oskars Jeske, tālr. 25225712, e-pasts oskars.jes-
ke@gmail.com.

Līdz gada beigām, 30. decembrim, Kraukļu bibliotēkā ir ie-
spējams nodot makulatūru.

Pirms nodošanas lūgums makulatūru – nevajadzīgo papīru, 
žurnālus, grāmatas – sasiet vai salikt kartona kastēs. Makula-
tūru pieņem Kraukļu bibliotēkas darba laikā: O., T., C., Pk. 
plkst. 9.00–17.00; S. 9.00–14.00; Sv., P. nestrādā.

Tālrunis uzziņām – 64800804.

21. augustā:
plkst. 9.30 vīri 40+
plkst. 13.00 jaunieši 16+
22. augustā:
plkst. 10.00 jaunietes, sievietes
Pasākums norisināsies, ievērojot valstī noteiktos drošības 

pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Programma:
10.29 vilciens Rīga–Gulbene pienāk Madonas stacijā
MADONA kopā ar vietējo gidu:
ekskursija pa Madonu;
keramikas vecmeistara Jāņa Seiksta darbnīca un piemājas 

skaistais dārzs;
Madonas muzeja izstāžu zāles ar 4 skaistām izstādēm;
brīvais laiks pusdienām.
Gids dalībniekus sagaidīs uz vilciena perona un pavadīs līdz 

iekāpšanai autobusā. Uz visiem objektiem iesim kājām, kopā 
ap 5 km.

15.08 brauciens Madona–Cesvaine, 17 km
CESVAINE kopā ar vietējo gidu:
ekskursija Cesvaines pilsmuižā;
Vinetas Meisteres izšūto gleznu galerija.
Gids dalībniekus sagaidīs pie autobusa un pavadīs līdz vil-

cienam. Uz visiem objektiem iesim kājām, kopā ap 4 km.
18.47 vilciens Gulbene–Rīga atiet no Cesvaines
19.01 vilciens pienāk Madonā
21.30 vilciens pienāk Rīgas pasažieru stacijā
Informācija dalībniekiem
Cena: 7 EUR pieaugušajiem, 5 EUR skolēniem, pensionā-

riem, personām ar invaliditāti. Cenā iekļautas ieejas biļetes 
objektos, ekskursijas ar gidu un brauciens Madona–Cesvaine.

Grupas lielums – 20 pers.
Dalība pasākumā – tikai pēc pieteikuma! Reģistrēšanās pa 

tālr. 26172637 līdz 19. augustam.
Nepieciešami ērti apavi un laikapstākļiem piemērots ap-

ģērbs.

Vienlaikus ar Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas no-
vadu apvienošanos kopīgā novadā arī Cesvaines pilsētas un 
pagasta iedzīvotājus reizi mēnesī sasniegs oficiālais Madonas 
novada pašvaldības informatīvais izdevums „Madonas Vēst-
nesis”. Tas tiks piegādāts ar pasta starpniecību visās pasta 
kastēs, kurās tiek piegādāta adresēta pasta korespondence, – 
speciāli pieteikties nav nepieciešams.

„Madonas Vēstnesis” informēs par visiem oficiālajiem do-
mes lēmumiem un citu visam novadam aktuālu informāciju. 
Arī „Cesvaines Ziņas” iznāks reizi mēnesī, informējot par 
Cesvaines apvienības norisēm, notikumiem un aktualitātēm.


