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Cesvaine koši mirdz
svētku rotā

Ļauj gaismas straumei sirdij tecēt cauri –
Tam brīnumam, ko Ziemassvētki nes,
No mīlestības silto vārdu auras
Lai atkal sasilst mūsu dvēseles!
Kornēlija Apškrūma
Lai katrā mājā un katrā sirdī Ziemassvētku laikā ienāk gaisma, siltums un miers,
dāvājot veiksmi, izdošanos un daudz gaišu notikumu 2021. gadā!
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!
Cesvaines novada domes vārdā –
domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

Decembrī spoži iemirdzējušies rotājumi daudzās vietās.
Koši ne vien mirdz sniegpārsliņas pie laternu stabiem, bet arī
spīd eglītes vairākās vietās pilsētā. Gaismas instalācijas sveicina gan pie pils, gan skvēros, gan pie pašvaldības iestādēm.
Eglīti bez publiskiem pasākumiem iededzām 10. decembrī.
Šajā vakarā Cesvaini bija apmeklējis Ziemassvētku vecītis,
kuru varēja sadzirdēt un sastapt, ievērojot noteikumus, pilsētas ielās.
Paldies labiekārtošanas nodaļas darbarūķiem par svētku
noformējumu!
Linda Vanaga,
autores foto

Pašvaldībai ražīgs gads
Noslēgumam tuvojas 2020. gads.
Par spīti diviem Covid-19 pandēmijas viļņiem un visiem
piesardzības pasākumiem, saimnieciski Cesvaines pašvaldībai gads ir bijis pat ļoti labs. Par to liecina daudzie paveiktie
darbi un ieguldījumi novada teritorijas infrastruktūrā.
Pēc finanšu apjoma un svarīguma pirmajā vietā jāmin Cesvaines pils jumta pabeigšana un nākamās būvniecības kārtas
sākšana. Nākamajā kārtā tiks izbūvēts panduss, lifts, lai pilī
varētu iekļūt cilvēki ar kustību traucējumiem, tiks atjaunota
virkne komunikāciju un remontētas telpu grupas.
Cesvaines pilsētai ļoti svarīga ir jaunās, automatizētās katlumājas un siltumtrašu izbūve.
Pabeigti darbi lauku ceļu posmos, un atjaunots segums Veidenbauma ielā.
Iepriekšminētie projekti ir īstenoti ar Eiropas Savienības
fondu lielāku vai mazāku līdzfinansējumu, tomēr daudz kas
ir paveikts, prātīgi plānojot un gada laikā pārplānojot pašvaldības pamatbudžeta līdzekļus. Šķiet, ir veikti ieguldījumi visā
pašvaldības publiskajā sektorā.
Lielākajā pašvaldības iestādē Cesvaines vidusskolā veikti
vieni no apjomīgākajiem ieguldījumiem.
Skolas ēkā līdzekļi ir ieguldīti tehnoloģijās – iegādāti interaktīvie paneļi vairākām klašu telpām, iegādāti moderni robotizēti konstruktori, ierīkots universāls āra trenažieris, ēkai
pieslēgts optiskā interneta kabelis.
Viskrasākās pārmaiņas piedzīvojusi internāta ēka: remontēta
gan ēkas āriene, gan daudzas iekštelpas, ieskaitot ieejas mezglu.
Daudzas no pārbūvētajām un remontētajām ēkas vietām izmaiņas piedzīvoja pirmo reizi kopš ēkas uzbūvēšanas 1958. gadā.
Pirmsskolas izglītības iestādē tika izremontēta viena no
kāpņu telpām. Pārplānojot budžetu, sākts vienas grupiņas remonts un āra apgaismojuma sakārtošana.
Arī Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā izremontēta viena
no kāpņu telpām un tās ieejas mezgls.
Pievēršoties kultūras objektiem, jāatzīmē visas kultūras
nama fasādes remonts, kā arī jaunu, izgaismotu informatīvo
stendu ierīkošana. Mums izdevās nosvinēt arī skaistus sava
novada svētkus.
Cesvaines bibliotēkā pašlaik noslēdzas iekštelpu remonts.
Kraukļu bibliotēkā, kas darbojas gan kā bibliotēka, gan kā
izstāžu vieta, gan kā vēsturisko skolas un cita inventāra liecību muzejs, tika veikts ieejas mezgla un fasādes remonts.
Otro elpu, atjaunots no principā sabrukušas būves, ieguva

vēsturiskais šķūnītis, ko tagad var pilnvērtīgi izmantot.
Sociālās aprūpes nodaļā (pansionātā) notiek veco, daļēji sapuvušo logu nomaiņa, kas beigsies tuvākajās nedēļās.
Lieli finansiāli ieguldījumi veikti, lai uz jaunām, Cesvaines
vēsturiskajai elpai atbilstīgām telpām varētu pārcelties Cesvaines tūrisma centrs. Šim mērķim tika izremontētas telpas
vecajā muižas staļļu ēkā. Cesvaines tūrisma centrs šovasar
piedzīvoja būtisku apmeklētāju pieplūdumu, ko veicināja
fakts, ka vasarā apmeklētājiem bija atvērta Cesvaines pils.
Vasaras otrajā pusē ēkai, kuru apsaimnieko tūrisma centrs un
bērnu un jauniešu centrs, izbūvēts siltumtrases pievads, nodrošinot siltumapgādi no jaunās katlumājas.
Remontu piedzīvojis tiltiņš no Brīvības ielas uz daudzdzīvokļu māju pusi. Jauni celiņi ir izbūvēti skvērā starp Pils un
Parka ielām.
Visnopietnākais lēmums šajā gadā laikam ir Cesvaines novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšana. Mēs ļoti
ceram, ka jaunveidojamajā Madonas novadā mūsu izstrādātie grozījumi saglabājot un papildinot tiks respektēti. No šā
dokumenta lielā mērā ir atkarīga Cesvaines nākotne tuvāko
desmitgažu laikā.
Šogad esam izstrādājuši vairākus tehniskos projektus rekonstrukcijai: Madonas ielas posmam gar Cesvaines vidusskolu, kā arī bojātajai vidusskolas ēkas jumta daļai. Ja viss izdosies, kā mēs plānojam un vēlamies, tad, ņemot aizņēmumu
Valsts kasē, darbus varētu paveikt 2021. gadā.
Nedaudz par nākamo gadu un tā finansiālo segumu. Valsts
ir samazinājusi pašvaldībai piešķirtos naudas līdzekļus, vienlaikus paaugstinot minimālo algu un obligātos sociālos pabalstus, taču līdzekļus tam neparedzot. Situāciju sarežģītāku
dara pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma, pašvaldību
vēlēšanas un Covid-19 nekontrolētā izplatība un pēcietekme.
Latvijas iedzīvotāji gan ir piedzīvojuši arī grūtākus laikus…
Ticiet, mēs tiksim tam pāri! Varbūt labi kādreiz gadumijā nebraukt prom no mājām un nevienu neuzņemt, bet pabūt ar
sevi un savu ģimeni. Svinēsim svētkus tikai ģimenes lokā!
Novēlu visiem siltus, gaišus Ziemassvētkus, veselību, spēku un izturību jaunajā 2021. gadā!

Eglīte iemirdzējusies svētku rotā!

Cesvaines Ziņas
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VAS
„Latvijas pasts”
informē un lūdz
pievērst uzmanību
Pasta pakalpojumu zemā pieprasījuma dēļ daudzas pasta nodaļas
piedzīvo reorganizāciju vai slēgšanu. Tā kā dažas Cesvaines kaimiņu
pagastu pasta nodaļas tiek slēgtas,
nodaļu darbu pārdales rezultātā
mainās darba apjoms arī Cesvaines
pasta nodaļā, tāpēc ar 2020. gada
21. decembri Cesvaines pasta nodaļai mainīsies darba laiks: darbdienās (no pirmdienas līdz piektdienai) tā strādās plkst. 7.30–8.30 un
10.30–16.00, bet sestdienās, svētdienās būs slēgta.
Pasta pakalpojumu sniegšanas
vietā iedzīvotājiem būs pieejami
visi pasta pakalpojumi un arī citi
pakalpojumi, kurus nodrošina uzņēmums „Latvijas pasts”.
VAS „Latvijas pasts” plāno aktīvi attīstīt pakomātu tīklu. Tuvāko gadu laikā plānots nodrošināt
pakomātu arī Cesvainē, tomēr vēl
nākamgad tas nenotiks. Aicinām
iedzīvotājus izmantot tuvākās pasta nodaļas, kuras nodrošina sūtījumu saņemšanas un nosūtīšanas
iespējas. Nodaļā ir pieejams jauns
pakalpojums – iespēja nosūtīt paku
no pasta nodaļas uz pakomātu. Pavisam drīz darbosies iespēja no
pakomāta nosūtīt paku uz pasta nodaļu. Papildinformāciju var meklēt:
https://pasts.lv/lv/privatpersonam/
nosutit/pakomati/#cenradis.
Sūtījumu saņemšanai var izmantot
atsevišķas degvielas uzpildes stacijas, visas pakalpojuma sniegšanas
vietas var meklēt šeit: https://pasts.
lv/lv/kategorija/pasta_nodalas/.

Par darba
organizāciju
pašvaldībā

Ievērojot valstī noteiktos slimību
profilakses noteikumus, Cesvaines
novada domes administrācija apmeklētājus klātienē pieņem tikai
pēc iepriekšēja pieraksta (daļa darbinieku darba pienākumus veic daļēji attālināti).
Domes kase, kā ierasts, maksājumus pieņem Cesvaines kultūras
namā:
 pirmdienās plkst. 7.30–11.00;
 trešdienās plkst. 14.00–17.00.
Saziņai ar Cesvaines novada domi
aicinām izmantot tālruni 64852715,
e-pastu dome@cesvaine.lv, e-adreses kontu vai vienoto pakalpojumu
portālu Latvija.lv.

Konkursa „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” finālā
no Vidzemes iekļūst Cesvaine un Kocēni
Konkurss „Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība 2020”, ko Sabiedrības
integrācijas fonds organizē, lai kopā
ar iedzīvotājiem izvērtētu un godinātu pašvaldības, kas īpaši rūpējas
par ģimeņu labklājību un rāda labu
piemēru citām pašvaldībām, tuvojas
noslēgumam. Konkursa vērtēšanas
komisija, otrajā konkursa kārtā izskatot 25 pašvaldību ieguldījumu
ģimeņu labklājības veicināšanā un
iedzīvotāju atsauksmes, finālam nominēja desmit pašvaldību. Vidzemes
plānošanas reģiona līderi ir Cesvaines novads un Kocēnu novads.
Konkursa finālā nokļuvušas tās
pašvaldības, kuras saņēmušas visaugstākos rezultātus pirmajā un otrajā konkursa norises posmā, kad
tika izvērtēti un izanalizēti pašvaldību administratīvie dati, dzimstības
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Iedzīvotāji vēlētos, lai pašvaldības
aktīvāk sakārtotu jautājumus, kas
saistīti ar vietu nodrošināšanu bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs,
kā arī līdzfinansējumu ēdināšanai
izglītības iestādēs. Visas atsauksmes
un priekšlikumi konkursa izskaņā
tiks nosūtīti pašvaldībām tālākam
darbam.
„Ģimeņu atbalsta pasākumu, kā
arī iedzīvotāju balsojumā gūto atsauksmju izvērtēšana ļauj noskaidrot iedzīvotāju apmierinātību ar
dzīves kvalitāti savā reģionā. Un tā
nav atkarīga no pašvaldības lieluma
vai attāluma no galvaspilsētas. Galvenais konkursa uzdevums paliek
nemainīgs, proti, iesaistot iedzīvotājus, palīdzēt visām pašvaldībām
izprast iedzīvotāju vēlmes un rast
iespējas attīstīt ģimenēm draudzīgu
vidi Latvijā,” stāsta Zaiga Pūce, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore.
„Man ir patiess prieks un lepnums
par konkursa finālā iekļuvušajām
pašvaldībām, kas ir lielisks paraugs
ģimenēm draudzīgas un atvērtas vides veidošanā. Galvenais konkursa
vērtētājs – iedzīvotājs – ir augsti novērtējis pašvaldību darbu, piepildot
ģimeņu ikdienas vēlmes un vajadzības. Tiek uzsvērts plašais pakalpojumu un atbalsta klāsts ģimenēm, kā
arī interešu izglītības pieejamībai,
īpaši akcentējot arī sporta, atpūtas
un kultūras infrastruktūras nozīmi.
Vēlos teikt lielu paldies iedzīvotājiem par priekšlikumiem un ieteikumiem, kas būtu jāpilnveido un jāuz-

labo pašvaldībās. Tām ir ļoti svarīgi
iedzīvotāju ieteikumi, lai nodrošinātu draudzīgu, drošu un pieejamu
vidi,” atzīst Mudīte Priede, Latvijas
Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre.
Konkursa trešajai kārtai nominētās pašvaldības plānošanas reģionos:
Kurzemes: Alsungas novads, Brocēnu novads;
Latgales: Līvānu novads, Ludzas
novads;
Rīgas: Ādažu novads, Stopiņu novads;
Vidzemes: Cesvaines novads, Kocēnu novads;
Zemgales: Rundāles novads, Tērvetes novads.
Tuvāka iepazīšanās ar šo pašvaldību darbu un centieniem veidot
ģimenēm draudzīgu vidi, tāpat kā
konkursa noslēgums un uzvarētāju
godināšana, šogad norisināsies attālināti, izmantojot digitālās iespējas.
Titula „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2020” ieguvējs un
pieci laureāti – viens katrā plānošanas reģionu pašvaldību grupā – tiks
paziņoti decembra izskaņā. Plašāka
informācija tiks publicēta tīmekļa
vietnē www.vietagimenei.lv.
Konkurss „Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība” ir viens no trim ģimeņu atbalsta pasākumiem, ko realizē Sabiedrības integrācijas fonds.
Fonds īsteno arī programmu „Ģimenei draudzīga darbavieta”, kā arī
izsniedz Latvijas goda ģimeņu apliecību „3+ ģimenes karte” Latvijas
daudzbērnu ģimenēm.

Domes sēdē 2020. gada 19. novembrī

* Izteica vairākus Cesvaines novada domes 2020. gada 13. augusta sēdes lēmumus un to pielikumu
jaunā redakcijā, precizējot mājīpašumu adreses un nosaukumus.
* Mainīja nosaukumu zemes vienībai no „Lejas Skrūles” uz „Silulejas”.
* Noteica pašvaldības atbalsta
Ziemassvētkos apmēru: saldumu
paka bērniem – 3,40 euro; saldumu
un sadzīves priekšmetu paka senioriem – 15 euro.
* Nolēma atsavināt pašvaldībai

piederošu nekustamo īpašumu,
kas sastāv no zemes vienības un
atrodas Brīvības ielā 13 Cesvainē,
pārdodot to otrajā izsolē. Otrajai
izsolei noteica nosacīto cenu –
3000 euro. Apstiprināja izsoles noteikumus.
* Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma, kas sastāv no
zemes vienības un uz tā esošas
ēkas, adrese – Augusta Saulieša iela 9A, Cesvaine, izsoles rezultātus, par nekustamā īpašuma
ieguvēju atzīstot izsoles uzvarē-

tāju, kas nosolījis īpašumu par
4950 euro.
* Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma „Godiņi”, kas
sastāv no zemes vienības un kas
atrodas Cesvainē Cesvaines novadā, izsoles rezultātus, par nekustamā īpašuma ieguvēju atzīstot
izsoles uzvarētāju, kas nosolījusi
īpašumu par 2350 euro.
* Atļāva plānotos Cesvaines vidusskolas budžeta līdzekļus brīvpusdienu nodrošināšanai trūcīgu
un daudzbērnu ģimeņu bērniem no

7. līdz 12. klasei attālinātā mācību
procesa laikā (kopš 2020. gada
26. oktobra) izlietot pārtikas pakām vidusskolas 7.–12. klases
skolēnu trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 3 vai vairāk
nepilngadīgi bērni vai bērni līdz
24 gadu vecumam, ja viņi apgūst
vispārējās vidējās izglītības programmu, profesionālās pamatizglītības, vidējās profesionālās izglītības vai arodizglītības programmu
klātienē vai studē augstskolas dienas nodaļā pilna laika klātienē.

* Nolēma pagarināt Cesvaines novada domes 2009. gada 15. oktobra
saistošo noteikumu Nr. 7 „Cesvaines
novada teritorijas plānojuma 2008.–
2020. gadam grafiskā daļa, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”
darbību līdz jaunveidojamā novada
jaunu saistošo noteikumu par teritori-

jas plānojumu spēkā stāšanās dienai.
Apstiprināja Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2019. gada grozījumus, kas sastāv no paskaidrojuma
raksta, grafiskās daļas – kartes „Cesvaines novada teritorijas funkcionālais zonējums” un kartes „Cesvaines
pilsētas teritorijas funkcionālais zonē-

jums”, no teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem, un izdot Cesvaines novada domes saistošos noteikumus Nr. 8 „Grozījumi Cesvaines
novada domes 2009. gada 15. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 7 „Cesvaines novada teritorijas plānojuma
2008.–2020. gadam grafiskā daļa,

teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi””.
* Nolēma pārdot par brīvu cenu –
1400 euro – Cesvaines iedzīvotājam, kurš izmanto pirmpirkuma tiesības, pašvaldības nekustamo īpašumu, kas atrodas Baznīcas ielā 15
Cesvainē un sastāv no zemesgabala.

Domes sēdē 2020. gada 10. decembrī

Paziņojums par Cesvaines novada teritorijas
plānojuma grozījumu apstiprināšanu un saistošo
noteikumu izdošanu
Cesvaines novada dome 2020.
gada 10. decembra domes sēdē
Nr.1 8 pieņēmusi lēmumu “Par Cesvaines novada teritorijas plānojumu”, pagarinājusi Cesvaines novada
domes 2009. gada 15. oktobra saistošo noteikumu Nr. 7 „Cesvaines
novada teritorijas plānojuma 2008.–
2020. gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” darbību līdz jaunveidojamā
novada jaunu saistošo noteikumu
par teritorijas plānojumu spēkā stāšanās dienai un izdevusi saistošos

un migrācijas saldo dati, pašvaldību iesaiste konkursa informatīvajā
kampaņā, pašvaldību īstenotie atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem
un ģimeniskas vides nodrošināšanai, ko apliecina vismaz 100 dažādu
pakalpojumu apraksti un par kuru
pieejamību konkursa vērtēšanas
komisija pārliecināsies trešajā konkursa kārtā – finālā. Viens no svarīgākajiem konkursa komponentiem
bija iedzīvotāju balsojums. Iedzīvotāji visbiežāk atzinīgi novērtējuši
atbalsta pasākumus pašvaldībās, kas
sniedz daudzveidīgu un pieejamu
interešu izglītību, attīsta un uztur
sporta un atpūtas infrastruktūru, arī
rotaļu laukumus. Tāpat iedzīvotāji
priecājas par kultūras un sporta aktivitāšu daudzveidību un pašvaldību
atbalstu dažādās dzīves situācijās.

noteikumus Nr. 8 „Grozījumi Cesvaines novada domes 2009. gada
15. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 7 „Cesvaines novada teritorijas
plānojuma 2008.–2020. gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi””.
Ar lēmumu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.cesvaine.lv
vai portālā https://geolatvija.lv vai
domē, kad tas būs pieļaujams, ievērojot ierobežojumus vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 8 Cesvainē 2020. gada 10. decembrī (sēdes protokols Nr. 18, 3. §)

Grozījumi Cesvaines novada domes 2009. gada 15. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7

„Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam grafiskā daļa,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 3. punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 25. panta pirmo
daļu, Ministru kabineta 2014. gada
14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 91. punktu
Izdarīt Cesvaines novada domes
2009. gada 15. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 7 „Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2008.–

Cesvaines Ziņas

2020. gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” šādus grozījumus:
1. Grozīt noteikumu 2. punktu un
2.1.1, 2.2. apakšpunktu un izteikt tos
šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Cesvaines novada
teritorijas plānojuma saistošās daļas:
2.1.1 Cesvaines novada teritorijas
plānojuma grafisko daļu – 1. pielikumu, kas sastāv no šādām kartēm:
„Cesvaines novada teritorijas funk-

cionālais zonējums” un „Cesvaines
pilsētas teritorijas funkcionālais zonējums”;
2.2. Cesvaines novada teritorijas
plānojuma teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumus – 2. pielikums.”
2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma par to
pieņemšanu publicēšanas oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Domes priekšsēdētājs
Vilnis Špats

Ārkārtējā situācija Latvijā pagarināta līdz 11. janvārim,
stingrāki drošības pasākumi un ierobežojumi
Lai mērķtiecīgāk ierobežotu Covid-19 un cīnītos pret vīrusa apdraudējumu Latvijas iedzīvotāju veselībai un dzīvībai, tika ieviesti stingrāki un precīzāki drošības pasākumi,
kas jāievēro līdz 11. janvārim. To
mērķis ir visai sabiedrībai kopīgi radīt apstākļus, kuros vīruss nevar izplatīties. Tas nozīmē, ka 2020. gada
nogalē jāsasparojas svētku laiku veltīt kopīgai, bet savrupai cīņai pret vīrusu. Papildus drošības pasākumiem
būs pieejams atbalsts gan uzņēmējiem, gan strādājošajiem. Vienlaikus
valdība konsekventi strādā, lai būtu
pieejama vakcīna.
1. decembrī, pieņemot lēmumu
par ārkārtējās situācijas pagarinājumu, Ministru kabinets nolēma vienkāršot drošības pasākumus, tādējādi
atvieglojot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu.
Sabiedriskajā transportā un ārpus
mājām telpās, kur ir vairāk par vienu
cilvēku, visiem jāvalkā sejas maska.
Sejas maskas drīkst nevalkāt bērni
līdz septiņu gadu vecumam un cilvēki, kuri acīmredzamu funkcionālu
traucējumu dēļ tās nespēj lietot.
Pulcēšanās
Kopš 3. decembra visā Latvijā
ikvienam ikdienas gaitās jāievēro 2 + 2 princips: divi metri, divi
cilvēki. Tātad jāievēro divu metru
distance un tikšanās jāierobežo līdz
diviem cilvēkiem.
Līdz 11. janvārim ir pārtraukta
visu kultūrvietu, izstāžu, kā arī gadatirgu, ieskaitot Ziemassvētku tirdziņus, darbība. Bibliotēkas drīkst
klātienē izsniegt grāmatas līdzņemšanai.
Privāti pasākumi drīkst notikt tikai vienas mājsaimniecības ietvaros.
Drīkst apciemot cilvēkus, kuri dzīvo

vieni un kuriem ir nepieciešama aprūpe, ievērojot 2 + 2 principu.
Neatliekamos gadījumos bērēs
un kristībās ārpus telpām, lietojot
mutes un deguna aizsegus, drīkst
pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēku
(neskaitot ar to norisi tieši saistītos
cilvēkus, piemēram, garīdznieku) ne
vairāk kā no divām mājsaimēm.
Reliģiskās darbības vietās vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā
20 % no maksimāli pieļaujamā cilvēku skaita.
Joprojām drīkst notikt organizētas
sapulces, piketi un gājieni, bet tajos
drīkst pulcēties ne vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot epidemioloģiskās
drošības prasības – divu metru fizisku distanci un organizatora noteiktās prasības.
Izglītība
Klātienē mācību process drīkst
notikt tikai bērnudārzos un 1.–
4. klasē. Skolās jānodrošina 3 kvadrātmetru platība vienam skolēnam.
Kopš 3. decembra bērnudārzu darbiniekiem visu laiku jānēsā maskas.
Ar 4. janvāri skolās maskas gan
stundu laikā, gan ārpus mācību procesa būs jāvalkā gan skolēniem, gan
skolotājiem.
Augstākās izglītības, profesionālās izglītības un pieaugušo profesionālās tālākizglītības un neformālās
izglītības process drīkst notikt tikai
attālināti. Savukārt praktiskās iemaņas, kuras nav iespējams apgūt
attālināti, drīkst klātienē apgūt tikai
individuāli – viens pasniedzējs ar
vienu audzēkni.
Interešu izglītības praktiskā daļa
drīkst notikt klātienē tikai individuāli. Klātienē nav atļauti koru un
pūšaminstrumentu kolektīvu mēģinājumi.

Sports
Kopš 3. decembra klātienē telpās
sporta treniņi drīkst notikt tikai Latvijas pieaugušo izlases, olimpiskās
vienības un paraolimpiskās vienības sportistu un komandu sporta
spēļu starptautisko un augstāko līgu
komandu pilngadīgu profesionālo
sportistu (profesionāļi, kuriem nodarbošanās ar sportu ir pamatdarbs)
treniņi.
Pārējie sporta treniņi telpās drīkst
notikt tikai individuāli vai divatā ar
treneri, savukārt grupu treniņi (līdz
10 cilvēkiem) drīkst notikt tikai ārpus telpām.
Jāievēro, ka teltis vai citas pagaidu būves, ja tām ir sienas, arī tiek
uztvertas kā iekštelpas, taču apjumti
laukumi bez sienām tiek uzskatīti
par ārtelpām.
Veikali un pakalpojumi
Kopš 3. decembra veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās vienam
apmeklētājam jānodrošina 15 kvadrātmetru platība. Informācijai par
pieļaujamo cilvēku skaitu jābūt
skaidri redzamai pie ieejas. Mazās
telpās apmeklētāji drīkst ieiet pa
vienam.
Saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem, veikaliem un pasākumu organizatoriem jānodrošina, ka cilvēki, kuri nelieto sejas masku vai dara
to nepareizi (neaizsedzot gan muti,
gan degunu), netiek ielaisti telpās un
ka netiek sniegti pakalpojumi tiem,
kuri neievēro epidemioloģiskās drošības prasības.
Visi veikali un tirdzniecības centri
neatkarīgi no kopējās tirdzniecības
platības drīkst strādāt darbdienās no
plkst. 6.00 līdz 20.00. Sestdienās,
svētdienās un svētku dienās drīkst
strādāt tikai aptiekas, to vidū vete-

rinārās aptiekas, savukārt veikalos
drīkst tirgot tikai pārtikas preces
(izņemot alkoholu un cigaretes), higiēnas preces, degvielu un degvielas
uzpildes stacijās nopērkamās autopreces.
Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, drīkst darboties
skaistumkopšanas
pakalpojumu
sniedzēji – friziera un manikīra pakalpojumu sniedzēji.
Sabiedriskais transports
Lai pasargātu cilvēkus sabiedriskajā transportā, kopš 7. decembra
pasažieru skaits nedrīkst pārsniegt
50 % no transportlīdzekļa ietilpības. Ja nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, tad
transportlīdzeklī jābūt norādēm par
sēdvietu izmantošanu, nodrošinot
fizisko distancēšanos.
Papildu drošībai, lai gan Covid-19
izplatība lielākoties notiek valsts
iekšienē un inficēšanās lielā daļā
gadījumu nav izsekojama, kopš
7. decembra sāksies stingrāka Latvijā ieceļojušo cilvēku kontrole, lai
pārliecinātos par Covidpass.lv aizpildīšanu, tā atvieglojot infekcijas
izplatības kontroli.
Reinis Grāvītis,
Ministru kabineta preses sekretārs

Otrajā mutiskajā
izsolē ar
augšupejošu soli
pārdod pašvaldības
nekustamo īpašumu
Brīvības ielā 13
Cesvaines
novada
dome
2020. gada 29. decembrī plkst. 10.00
domes zālē otrajā mutiskajā izsolē
ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7007 004 0121, zemesgabalu 2497 m2 ar kadastra apzīmējumu 7007 004 0118, adrese – Brīvības iela 13, Cesvaine, Cesvaines
novads.
Izsoles nosacītā cena – 3000 EUR,
izsoles solis – 50 EUR.
Dalības maksa (20 EUR) un izsoles nodrošinājums (300 EUR)
līdz izsoles sākumam iemaksājami Cesvaines novada domes kontā
Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2
AS „SEB banka” vai kontā
Nr. LV21 PARX 0012 4578 2000 1
AS „Citadele banka”, vai kontā
Nr. LV41 HABA 0551 0323 2908 8
AS „Swedbank”.
Pieteikšanās izsolei – līdz
2020.
gada
28.
decembra
plkst. 16.00.
Nosolītā summa jāsamaksā divu
nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma
maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.
Izsoles noteikumus var iepazīt
mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās
no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 14.00
līdz 17.00. Par nekustamā īpašuma apskati interesēties pa tālruni:
64852022 vai 28382616.

Notiek vērienīgi būvdarbi Cesvaines pilī
Latvijas-Krievijas
pārrobežu
sadarbības programmu 2014.–
2020. gadam līdzfinansē Eiropas
Savienība, Latvijas Republika un
Krievijas Federācija. LatvijasKrievijas pārrobežu sadarbības
programma 2014.–2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu
attīstības aktivitātes, kuru mērķis ir
uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanos
krustcelēs starp Eiropas Savienību
un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa ir www.latruscbc.
eu. Par lapas saturu pilnīgi atbild
Cesvaines novada dome, un tā var
neatspoguļot programmas, prog-

rammas dalībvalstu Latvijas un
Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Kopējais projekta budžets ir 3 466 666,67 EUR.
Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.–2020. gadam ir
3 120 000 EUR.
Par spīti vīrusa epidēmijas izraisītajai ārkārtējai situācijai valstī,
Cesvaines pilī turpinās vērienīgi
pārbūves un restaurācijas 3. kārtas
būvdarbi.
Šobrīd ārpusē ir veikti pils pamatu
hidroizolācijas darbi. Pagrabstāvā ir
demontēts grīdas segums, uzsākta
kanalizācijas sistēmas izbūve, tiek

sagatavotas tranšejas, kurās tiks ievietotas apkures un ūdensapgādes
caurules. Notiek sienu un griestu
virsmas attīrīšana no uzslāņojuma.
Tiek veikti elektroinstalācijas ierīkošanas darbi, uzsākta apsardzes
un ugunsgrēka izziņošanas sistēmas
izbūve. Siltummezglā ierīkots apkures sistēmas kolektors. Ar autoruzraugu tiek saskaņots pagraba logu
dalījums rūtīs, profili un furnitūra,
kā arī akmens keramikas un māla
keramikas flīžu daudzums un izvietojums. Uzsāktas sarunas par izbūvējamā lifta veidu, izmēriem un tehniskajām prasībām. Ikdienā objektā
nodarbināti aptuveni 15 strādnieki.

Remontdarbu gaita

Cesvaines Ziņas

Būvdarbu rezultātā gan pils
2. stāvā, gan arī pils 1. stāvā un cokolstāvā plānots atjaunot tās telpas,
kurās paredzēts nodrošināt konferenču zāles funkcijas. Daļā no
pils tiks izbūvēta apkures sistēma,
ūdensvada un kanalizācijas sistēma,
kā arī uzlabota ugunsdzēsības automātiskā signalizācija un apsardzes
signalizācija. Lai nodrošinātu konferenču zāles funkcijas un uzlabotu
vides pieejamību ēkā, šajā būvdarbu kārtā paredzēts izveidot jaunu

ieeju ēkas cokolstāvā, vienlaikus
gar ēkas austrumu korpusa rietumu fasādi izbūvējot uzbrauktuvi un
nobrauktuvi (pandusu). Vides pieejamības uzlabošanai pilī plānots
iebūvēt liftu. Saistībā ar iepriekš
minētajiem darbiem plānots veikt
pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbus, ierīkojot jaunu celiņu
segumu, kur tas nepieciešams pēc
teritorijas planēšanas darbu pabeigšanas, un atjaunojot būvdarbu gaitā
bojāto pašreizējo segumu.
Būvdarbi tiek veikti pārrobežu
sadarbības projektā „Kultūras un
vēsturiskā mantojuma saglabāšana
un veicināšana Latvijā un Krievijā” (Nr. LV-RU-002). Būvdarbus
veic SIA „RERE meistari”, kurai
kā apakšuzņēmēji palīdz SIA „Rubate”, SIA „RCI Gulbene” un
SIA „Ozolmājas”. Autoruzraudzību
nodrošina SIA „Arhitektes Ināras
Caunītes birojs”. Būvuzraudzību
veic SIA „Warss+”.
Projekta īstenošanas ilgums:
12 mēnešu.
Ja rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, lūgums vērsties pie Cesvaines novada domes projektu vadītājas Ivetas Raimo.
Iveta Raimo,
autores foto

3

Aicinām iesaistīties jaunveidojamā Madonas
novada attīstības plānošanā!
Madonas novada pašvaldības
dome 2020. gada 22. septembrī ir
pieņēmusi lēmumu uzsākt Madonas novada attīstības programmas
2021.–2027. gadam un Madonas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035. gadam izstrādi, sadarbojoties ar Cesvaines,
Ērgļu un Lubānas novada pašvaldībām.
Atbilstīgi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam,
sākot ar 2021. gada 1. jūliju, Madonas novada administratīvajā
teritorijā ietilps šādas teritoriālā
iedalījuma vienības: Aronas pagasts, Barkavas pagasts, Bērzaunes
pagasts, Cesvaines pagasts, Cesvaines pilsēta, Dzelzavas pagasts,
Ērgļu pagasts, Indrānu pagasts,
Jumurdas pagasts, Kalsnavas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres
pagasts, Lubānas pilsēta, Ļaudonas pagasts, Madonas pilsēta, Mār-

cienas pagasts, Mētrienas pagasts,
Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Sausnējas
pagasts, Vestienas pagasts.
Lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā pašvaldības dome
varētu uzsākt pildīt savas funkcijas
un uzdevumus normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, nepieciešams
izstrādāt jaunveidojamā Madonas novada attīstības programmu
2021.–2027. gadam un Madonas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021.–2035. gadam.
Attīstības programma ir vidēja
termiņa plānošanas dokuments,
kas nepieciešams, lai nodrošinātu
mērķtiecīgu novada teritorijas attīstību ilgtermiņā. Šis dokuments
būs par pamatu pašvaldības budžeta līdzekļu plānveidīgai izlietošanai attīstības projektiem un investīciju piesaistei. Savukārt Madonas
novada ilgtspējīgas attīstības stra-

tēģijā noteikts attīstības redzējums,
stratēģiskie mērķi, prioritātes un
vizuāls to īstenošanas atspoguļojums telpiskās attīstības perspektīvā, ievērojot Madonas novada
attīstības programmu un izvērtējot
nacionālā līmeņa, attiecīgā plānošanas reģiona un blakus pašvaldību plānošanas dokumentus, kā arī
nodrošinot iedzīvotāju līdzdalību
izstrādes procesā.
Iedzīvotāji līdzdarboties plānošanas dokumentu izstrādē varēs,
līdz šā gada 30. decembrim aizpildot Madonas novada pašvaldības
organizēto iedzīvotāju aptaujas anketu, kā arī piedaloties sabiedriskās
apspriešanas sapulcēs. Aicinām
ikvienu Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novada iedzīvotāju
iesaistīties aptaujā un līdzdarboties
novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē! Saite uz aptaujas
anketu: https://arcg.is/0XjKP00.

Anketu var aizpildīt, arī nolasot divdimensiju svītrkodu
Termiņš – 2020. gada 30. decembris. Anketas aizpildīšanai nepieciešamas aptuveni 10 minūtes.
Papildinformācija: Ramona Vucāne, Madonas novada pašvaldības
attīstības nodaļas teritorijas plāno-

tāja, plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja, tālr. Nr. 20228813,
e-pasta adrese ramona.vucane@
madona.lv.
Madonas novada pašvaldības
attīstības nodaļa

Tūrisma aktualitātes

Jauni tūrisma objekti novadā: Lācītes dižakmens, akmeņu grava un citi dabas brīnumi

Par „dižkoku bagātību un dižakmeņu trūkumu” Cesvaines novadā
varam lasīt novadpētnieka Bruno
Podiņa rakstā „Cesvaines grāma-

tas, IV” 25. lappusē. Divus gadus
vēlāk, 2020. gada izskaņā, Bruno
kopā ar domubiedriem izdevies sagādāt pārsteigumu – šīs apkārtnes
dabas vērtībām pievienot vēl vienu – Lācītes
dižakmeni. Pateicoties
entuziastu veikumam,
mums ir radusies iespēja gan paplašināt savu
redzesloku, gan mērot
kājām jaunu ceļu – uz
Lācītes gravu. Lai atklājumi nebeidzas!
Grašu pusē atrodas
kāda līdz šim pētnieciski neapzināta vieta: tā
ir mazās Lācītes upītes
grava. Pirms pāris gadiem te mežsargs Andris
Driķis palīdzēja uzmeklēt Kalna Pakuļu akmeni, kam ir vāji noapaļota
forma ar četrām sānu
šķautnēm un līdzenu
virsu, kas līdzinās galdam. Akmens tilpums ir
apmēram 10,3 m3.
Šā gada novembrī
Sausajā Lācītes gultnē – liels akmens, uz kopā ar pilskalnu pētniekiem Aigaru Krīgerkura aug trīs koki

tu un Lailu Lūsi notika pirmatnējās
Lācītes gravu upītes augšteces
iepazīšana. Izmērīts jau pirms gada
ievērotais lielais akmens, kurš nosaukts par Lācītes dižakmeni. Tas
ir iegarens, noapaļots akmens ar
slīpu virsu – nedaudz līdzīgs platam
maizes klaipam. Dižakmens garums
ir 4,8 m, platums – 3 m, augstums –
1,5 m, tilpums – ap 10,8 m3. Pēc
virszemes tilpuma Lācītes dižakmens ir otrais lielākais Cesvaines
novada akmens pēc pazīstamā Voļģu velnakmens un valsts nozīmes
dabas piemineklis.
Lācīte ir Kujas upes pieteka, kas
tek cauri Grašiem. Lejtecē tai ir cits
nosaukums – Grūbu strauts. Šobrīd
pašā upītes augštecē, iepretī „Kalna
Pakuļiem”, tās grava ir gandrīz sausa, to pamazām sāk pildīt vien nogāžu avoti. Bet tā nav bijis vienmēr.
Vecās kartēs redzams, ka lielākā Kārzdabas upe Urdava ir bijusi
mākslīgi savienota ar Lācīti. Lieta
tāda, ka Grašu muižas dzirnavām
trūka ūdens, un tad arī izdomāja, ka
ūdeņiem bagātā Urdava jānovirza
sīkajā Lācītē.
Dabā šobrīd apskatāms rokām
raktais un samērā dziļais savie-

Pētnieki pie Lācītes dižakmens
nojošais grāvis, kas rakts pirms
1915. gada. Tā gultne ir sausa un
malas vietām nostiprinātas ar akmeņiem. Savukārt Urdava pēc grāvja
izrakšanas pazaudēja visus augšteces ūdeņus un kaut cik atjaunojās
tikai aiz Plātera meža, pie Grašu
„Kūrēniem”.
Vēlreiz viss mainījās padomju saimniecības „Cesvaine” laikā
20. gadsimta 70. gados: tolaik Urdavas gultne jau agrāk meliorētajā
Velnapurvā tika ievērojami padziļi-

nāta un upe atjaunojās savā pirmatnējā lielumā. Turpretī Lācīte atkal
kļuva par mazu upīti, jo Grašu dzirnavas bija pārstājušas malt.
Lācītes gravas labajā pusē labi
kopta valsts meža pauguros var apskatīt neskaitāmus lielus zaļi apsūnojušus akmeņus. Cesvaines novadā
nekā līdzīga šai akmeņu gravai nav.
Cesvaines tūrisma centra un
novadpētnieka Bruno Podiņa
informācija,
Lailas Lūses foto

Valsts svētku svinības neierastā formā
Visā Latvijā un arī ārpus valsts
robežām 18. novembrī ik gadu svinam Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu. Šogad svinības

nenotika ierastā veidolā epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ –
iztikām bez koncertiem un citiem
publiskiem pasākumiem.

Gaismas šova laikā koku galotnes iemirdzējās Latvijas karoga krāsās
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18. novembra rītā Cesvaines
evaņģēliski luteriskajā baznīcā notika svētbrīdis par godu Latvijas
Republikas proklamēšanas gada-

dienai – veltījums valstij, tautai.
Vakarā, pēc tumsas iestāšanās, Cesvaine iemirdzējās lāzeru un gaismu spožumā: laikā no plkst. 18.00

Gaismas efekti spēj radīt sirreālas izjūtas

Cesvaines Ziņas

līdz 22.00 Cesvaines centrā tika rādīts gaismas un lāzeru šovs latviešu
mūzikas pavadījumā. Ikviens sev
ērtā laikā varēja baudīt gaismas instalācijas mūzikas skaņās.
Pateicamies vietējiem uzņēmējiem par atbalstu gaismas šova
organizēšanā, kā arī Rūdolfam
Evardsonam par šova iemūžināšanu
fotogrāfijās!
Tā kā apstākļi šogad liek radoši
domāt par svētku organizēšanu un
arī Ziemassvētku laikā nav ļauts
organizēt publiskus pasākumus, pilsēta ir izgaismota dažādās rotās, lai
ikviens veselīgas pastaigas laikā var
baudīt svētku noskaņu. Prieks, ka
savus īpašumus ir izgreznojuši arī
vietējie uzņēmumi un iedzīvotāji.
Linda Vanaga,
Rūdolfa Evardsona foto

Par tūrismu Cesvaines novadā 2020. gadā
STATISTIKA
2020. gada sākums bija ļoti cerīgs – galvenais Cesvaines tūrisma objekts – pils – ticis pie jauna
jumta, varēja sākt domāt par viesu
uzņemšanu, staļļos aktīvi notika
remontdarbi, brieda tūrisma centra
pārcelšanās uz jaunām, plašām, labiekārtotām telpām. Diemžēl viesu
uzņemšanas prieki beidzās, īsti pat
nesākušies, – līdz pirmās ārkārtējās situācijas sākumam 12. martā
paspējām sagaidīt vien ap 300 apmeklētāju. Ar otriem priekiem veicās labāk – pie jaunām telpām Pils
ielā 2 pavasara izskaņā tikām, un
par to plašāk rakstīts šā gada maija
„Cesvaines Ziņās”. Ārkārtējai situācijai periodiski pagarinoties līdz
pat 9. jūnijam, mūsu darbība vairāk
bija saistīta ar praktiskām norisēm
jaunajā mājvietā un dažādu aizkadra uzdevumu veikšanu, jo cilvēkus
klātienē neapkalpojām un gida pakalpojumus nesniedzām. Statistikā
no 12. marta līdz 26. maijam tas
atspoguļojās ar apaļu nulli klātienes
klientu ziņā. Nenotika arī plānotais
jaunā tūrisma centra atklāšanas pasākums. No jūnija līdz oktobrim,
kad pils tika slēgta apmeklētājiem
uz nākamo remonta periodu līdz
2021. gada rudenim, tūristu skaits
bija sasniedzis 12 264. Kopējais
vietējo un ārvalstu viesu skaits, ar
kuriem 2020. gadā strādājuši tūrisma centra darbinieki, ir 13 208. Arī
lielāku un mazāku organizēto ekskursiju skaits (167) šogad daudzkārt
pārsniedz iepriekšējos divus gadus.
Ārvalstu viesu skaits (1029) šogad,
protams, jūtami samazinājās Covid-19 ierobežojumu dēļ. Šā paša
iemesla dēļ visvairāk ārvalstu viesu
bija no tuvajām kaimiņvalstīm –
Igaunijas (535) un Lietuvas (320).
Tūrisma sezona bija spraiga: ārvalstu tūrisms bija slēgts, iekšzemes
tūrisms, jo īpaši lauku reģionos, slavēja pašreizējo situāciju. Šā gada
tendence – individuālais tūrisms: ģimenes ar bērniem, draugi, radi, mazākas kolektīvās grupas. Ar šo faktu
izskaidrojams arī lielais ekskursiju
skaits, jo daudzkārt vadījām ekskursiju arī diviem trim cilvēkiem, savukārt lielās organizētās grupas bija
mazākumā. Cesvaines pilī kavējās
plānoto iekštelpu remontdarbu uzsākšana; tas ļāva daudziem jo daudziem izdarīt gandrīz vai jaunatklājumu: Latvijā ir tāāāda pils! Otras
tik skaistas pils Latvijā nav! Mūsu
cilvēkresursu, izrādījās, tik tikko
pietika, lai apkalpotu negaidīti lielo
cilvēku plūsmu. Labi, ka jūlijā un
augustā tomēr tika atļauta vasaras
skolēnu nodarbinātības programma un mēs savu komandu varējām
papildināt ar lieliskajām vasaras gidēm Sabīni Zani Cimušku un Eniju
Butreho no Cesvaines vidusskolas.
Paldies viņām par lielisko darbu, tāpat kā bijušajai vasaras gidei Mārai
Elizabetei Bandeniecei par nākšanu
talkā vasaras izskaņā!
Arī mūsu tūrisma uzņēmēji aizvadīto sezonu vērtē lielākoties atzinīgi. Pēc bezcerīgā pavasara nāca
vasara, kad par klientu un darba trūkumu žēloties nevarēja. Detalizētāk
situāciju izvērtēsim, kad būs atļauts
sanākt visiem kopā.
JAUNUMU KOPSAVILKUMS
Tūrisma centrs jaunās telpās bijušajos muižas staļļos Pils ielā 2.
Tūrisma nozarē sveicam jaunpie-

nācēju – brīvdienu māju „Klusuma
kabatas”, kur cieņā ir miers, meditācija un harmonija ar dabu Kārzdabas Ūsiņkalna pakājē!
Kopš 1. jūlija varam priecāties
par „Divu torņu” atgriešanos Cesvainē. Cerams, ka vasaras izskaņas
koncerti salona pagalmā iezīmēja
lieliskas tradīcijas sākumu.
Prasmīgā rokdarbniece Vineta
Meistere aktīvi popularizē izšūšanu
un savu krustdūrienā darināto gleznu galeriju, visaktīvāk gaidot pie
sevis nedēļas nogalēs. Ja kāds vēl
nezina, tad – Veidenbauma iela 11.
Iecienītā kempinga „Rozītes”
teritorijā durvis viesiem vērusi atsevišķa brīvdienu māja, tāpat atdzimusi arī pirts; skaisti iekoptā vieta
piedzīvo arvien jaunus uzlabojumus.
Mums labi zināmie Cesvaines
brūža dzērieni startē nemainīgā kvalitātē, bet ar jaunu zīmolu – „Nord
Wolf” stiprie dzērieni. Pazīstam un
turpinām izmantot kā Cesvaines suvenīru!
Ir arī vairāki tehniskie jauninājumi.
Kopš 27. maija norēķiniem ar
klientiem izmantojam kases aparātu un norēķinu karšu termināli, bez
kuriem šovasar nevarētu tik veiksmīgi strādāt.
Statistikas datu uzskaitei augusta
izskaņā pie pils tika ierīkots cilvēku skaitītājs, jo reālās apmeklētāju plūsmas noteikšanai ar tūrisma
centra uzskaiti vien nepietiek.
Pēc pašreizējiem datiem, iekārta
identiskā laika posmā reģistrējusi
divreiz vairāk apmeklējumu nekā
tūrisma centra darbinieki. Arī šie,
protams, nav nekādi absolūtie
skaitļi, bet tas palīdz gan sniegt
nepieciešamās atskaites jau īstenotajiem pils attīstības projektiem,
gan veiksmīgāk plānot un pierādīt
nākotnes ieceres.
Izgatavotas 13 informatīvas objektu norādes nozīmīgākajām Cesvaines ēkām. Ja to atļaus laikapstākļi, norādes tiks uzstādītas pēc
Jaungada. Tapšanas stadijā ir vēl
vairāki informatīvi materiāli – bukleti, norādes, afišu stends, lielie infostendi.
Staļļos nu jau mitinās arī divi zirgi. Sirsnīgs paldies iepriekšējiem
saimniekiem!
PASĀKUMI
5. jūlijā Cesvaines pils parkā otro
gadu pēc kārtas notika vēsturisko
parku un dārzu dienas, kas pulcēja
visai lielu interesentu skaitu, ap 50.
Pagājušajā gadā ciemos aicinājām
toreizējo botāniskā dārza direktoru
Andreju Svilānu, šoreiz pie mums
viesojās dendroloģe, koku pētītāja
mūža garumā, pieredzējusī ainavu
veidotāja un, kā viņa pati sevi dēvē,
brīvdārzniece Aija Kaškure no Kalsnavas. Tradīciju cer turpināt gan
akcijas koordinators Latvijas Piļu
un muižu asociācija, gan mēs.
Jau tradicionālajā lauku apceļošanas un iepazīšanas pasākumā
„Atvērtās dienas laukos” 22. un
23. augustā ceļotāji visā Latvijā tika
gaidīti ar īpaši sagatavotām programmām, degustācijām, atlaidēm
ražojumu iegādei un citiem piedāvājumiem. Cesvainē durvis interesentiem vēra alus darītava, stipro
dzērienu brūzis un Vineta Meistere;
apmierināti ar pasākuma norisi bija
visi trīs dalībnieki. Akciju organizē

profesionālā lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”.
27. septembrī, Pasaules tūrisma
dienā, aicinājām piedalīties pārgājienā uz Strūves ģeodēziskā loka
punktu Nesaules kalnā Kārzdabā.
Aicinājumam atsaucās un 14 km
kājām mēroja ap 40 aktīvas atpūtas cienītāju un novadpētniecības
interesentu. Pa ceļam vērojām Anšlava Eglīša, Jāņa Ezeriņa, Augusta
Saulieša darbos aprakstītās ainavas,
baudījām „Urdavu” tēju pie Voļģu
velnakmens, iepazinām Kārzdabas
sakrālo mantojumu – pareizticīgo
baznīcu un kapsētu, ciemojāmies
viesu mājā „Klusuma kabatas”, bet
Nesaules kalnā kopā ar Madonas
novada pašvaldības tūrisma darba
organizatori Sanitu Somu atklājām
informatīvo stendu „Strūves meridiāna loka punkts Nessaule-kalns”.
LEPOJAMIES
Uzņēmējdarbības jomā vēlreiz suminām uzņēmuma „Centrs MORA”
kolektīvu – 2020. gada Vidzemes
veiksmes stāstu no Cesvaines!
Cesvaines pilī uzņemtajai filmai
„Melnā vēža spīlēs” šogad aprit jau
45 gadi. Mūsu viesiem šī filma joprojām patīk un asociējas ar Cesvaini. Skaista un muzikāla filma,
kas neapnīk!
Oktobra sākumā mūsu mazpilsēta piedzīvoja neaizmirstamus un,
cerams, vēsturiskus mirkļus – Cesvaines pilī un tās apkārtnē notika
starptautiska kinoprojekta – filmas
„Hamelinas stabulnieks” – uzņemšana. Komplektam – reālai Vācijas
pilsētiņai, īstai un ļoti populārai
viduslaiku leģendai, brāļu Grimmu pasakai nu varam pievienot arī
Cesvaines pili. Šim projektam ir
potenciāls arī no tūrisma viedokļa. Stabulnieks jeb žurku ķērājs no
Hamelinas (Der Rattenfänger von
Hameln) Vācijā jau ir uzmeklējis
mūs… Filmas parādīšanās uz ekrāniem plānota nākamā gada beigās.
Kāzu tradīcijas, kamēr atdzimst
pils, labprāt turpinās pie pils un
tējas namiņā. Paldies visiem jaukajiem pāriem, kuri savu īpašo dienu,
par spīti dažādiem ierobežojumiem,
izvēlas svinēt Cesvainē!
Latvijas televīzijas garšu ekspedīcija „Iekodies Vidzemē” vienu
no šīssezonas raidījumiem noslēdza
pie Cesvaines pils. Ar saviem iespaidiem Cesvainē, vairojot šīs vietas pazīstamību, interneta vidē dalās
arī daudzi foto un video entuziasti.
Prieks par katru publicitāti mūsu
Cesvainei!
SADARBĪBA
Gada sākumā Cesvainē notika
projekta „Greenways Riga-Pskov”
partneru tikšanās. Projekts saistīts
ar tā saukto zaļo dzelzceļu jeb veco,
demontēto dzelzceļa līniju pielāgošanu aktīvajam tūrismam – riteņbraukšanai, iešanai. Lai savienotu
posmu Rīga–Ērgļi ar Gulbenes–
Alūksnes bānīti un tālāk – Pleskavu, tiek izstrādāts savienojošais
maršruts pa Vidzemes augstieni,
iekļaujot Cesvaini. Projektu īsteno un koordinē Vidzemes Tūrisma
asociācija.
Ļoti veiksmīga sadarbība izveidojusies ar tuvākajiem kaimiņiem –
Madonas un Gulbenes novadiem.
Pieredzes gūšanas nolūkā šogad
izdevies apmeklēt Madonas tūrisma
jaunumu semināru, kā arī biznesa
nedēļas tūrisma dienu un iniciatīvu

Cesvaines Ziņas

Tūrisma dienas pārgājiena dalībnieki bauda „Klusuma kabatu” mieru,
skaistumu un viesmīlību
„Tūrisma brokastis” rudenī. Gulbe- izmaiņas tas radīs tūrisma jomā,
nes novada pašvaldības aģentūras pagaidām ziņu nav. Priecājamies,
„Gulbenes tūrisma un kultūrvēstu- ka jau līdz šim esam veiksmīgi sariskā mantojuma centrs” darbinieki darbojušies un diezgan labi pārzi26. augustā viesojās pie mums pie- nām kaimiņu tūrisma piedāvājumu.
redzes apmaiņas vizītē, bet septem- Ceram, protams, uz to, ka no jaunās
brī Stāmerienas pilī mums bija ie- kopības arī Cesvainei tiks savs laspēja apmeklēt seminārus par parku bums – vērienīgāka tirgzinība, poun dārzu tematiku dažādos aspek- zicionēšanās starptautiskajā tirgū kā
tos. Ar Stāmerienu Cesvainei vispār lielākam spēlētājam, jauni, spējīgi
ir īpašas attiecības – daudzi ceļotāji cilvēkresursi.
abas vietas salīdzina un iekļauj vieNezināmā ir daudz, tāpēc nākanotā maršrutā.
majā gadā uzsvaru liksim uz dauPaldies Madonas novada fondam dziem maziem plāniem. Lielās
par iesaistīšanu kārtējā projektā! pārmaiņas, kā jau redzam, šobrīd
Šoreiz uz Cesvaini tika atvests glez- notiek pašas…
nošanas plenērs „Varakļānu un CesPALDIES
vaines pils atspulgi gleznās”. GlezPaldies visiem – gan vietējiem,
nu izstāde nākamgad atceļos arī pie gan viesiem – par iespaidiem bamums.
gāto vasaras sezonu! Mums liels
Liels prieks par Cesvaines nova- prieks par katru, kas apmeklē mūsu
da biedrību rosību.
šarmanto mazpilsētu, kas priecājas
Motosporta klubs „SK Cesvaine” par skaisto pili un sakopto vidi, kas
aktīvi iesaistījies novada aktivitāšu ar savu ciemošanos atbalsta vietējos
dažādošanā – 29. augustā organizē- uzņēmējus.
jot pasākumu „Cesvaines leģenda
Paldies Kārlim Bandeniekam no
2020” gan jau sev ierastajās bezceļu brīnišķīgās zaļās mājas par prakbraukšanas, gan tūrisma tradīcijās, tisku pieslēgšanos vajadzīgajos
bet 17. oktobrī – labdarības orien- brīžos, kā arī Cesvaines viesu attēšanās braucienu „Ķepaiņu medī- saucīgu uzņemšanu savā pagalmā!
bas”.
Paldies Mārai Evardsonei par paCesvaines dārznieku un amat- līdzību vēstures līkloču izprašanā!
nieku biedrība „DAb-a” un meista- Paldies SIA „Ozols LG” un Jānim
res Sanita Ozola, Vanda Podiņa un Ozolam personīgi par grandiozo
Sandra Briede vadījušas keramikas, dāvinājumu mūsu pagalmam – fanaušanas un izšūšanas darbnīcas. tastiskajiem soliem (ideja noskatīta
Šādi pasākumi ļoti bagātina mūsu jaukajā kempingā „Rozītes”), arī
pilsētiņas tūrisma piedāvājumu.
par jaunajām durvīm un vārtiem!
Cesvaines kultūras veicināšanas Paldies „Divu torņu” saimniecēm
biedrībai un Sanitai Dāboliņai sa- Ilvai un Sanitai, kā arī Oksanai no
kām paldies par pirmo pasākumu stādaudzētavas „Urdavas” par ziedu
mūsu jaunajās telpās – Andas Līces un augu skaistumu tūrisma centra
grāmatas „Ceļadomas” atvēršanas pagalmā un tējas namiņā visas vasvētkiem Cesvainē. Kad tas būs saras garumā! Peteram Langbēnam
ļauts, staļļu viesistaba labprāt gaidīs no Vācijas paldies par dažādu interciemos arī citus pasākumus.
jera priekšmetu dāvāšanu tūrisma
ATTĪSTĪBA
centram! Paldies domes labiekārJau pavasarī tika izsludināta ie- tošanas nodaļai, īpaši Jānim Ābopirkuma procedūra pils pārbūves liņam un Reinim Aļeksejevam, par
un restaurācijas 3. kārtai, bet ru- atsaucību „smagos” brīžos! Ļoti
denī – noslēgts līgums ar būvnie- liels un sirsnīgs paldies kolēģei Liku. Tādējādi turpināsies pārrobežu litai Ļavai par nerimstošo enerģisadarbības projekta „Kultūras un ju, dzīvesprieku un aizraujošajiem
vēsturiskā mantojuma saglabāšana Cesvaines stāstiem, ko augstu noun veicināšana Latvijā un Krievijā” vērtē arī mūsu ciemiņi!
īstenošana. Projektā, sadarbojoties
Paldies ikvienam, kurš priecājas
Daugavpilij, Cesvainei un Pleska- par Cesvaini! Mēs sekojam jūsu
vai, ne tikai notiks būvdarbi, bet arī iespaidiem sociālajos tīklos un prietaps tūrisma maršruts, kas savienos cājamies par jūsu prieku.
trīs projektā iesaistītās pilsētas, un
Lai priecīgi svētki!
tiks realizētas citas norises.
P. S. Tūrisma centrs no 14. deNākamais gads, visticamāk, būs cembra līdz 11. janvārim devies atne mazāk spraigs kā šis. Adminis- vaļinājumā.
tratīvi teritoriālā reforma novietos
Laura Smudze,
Cesvaini atpakaļ lielajā Madonas
tūrisma centra vadītāja,
novadā. Par to, kādas praktiskas
autores foto
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Aicina pievienoties
Zemessardzes
25. kājnieku bataljona
profesionālā dienesta
rotai Vidzemē,
Stāmerienā
Pievienojies Zemessardzes 25. kājnieku bataljona profesionālā dienesta rotai Vidzemē,
Gulbenes novada Stāmerienā!
Piedāvā:
 dienesta iespējas tuvāk dzīvesvietai –
Gulbenes novada Stāmerienā;
 stabilitāti:
konkurētspējīgu atlīdzību, sākot ar 900 eiro
(neto);
līgumu par profesionālo militāro dienestu
uz pieciem gadiem, to iespējams pagarināt
līdz karavīra dienesta pakāpei noteiktajam
maksimālajam vecumam;
pagarinot līgumu – vienreizēju izdienas pabalstu pēdējo triju mēnešalgu apmērā;
 plašas sociālās garantijas:
veselības aprūpi, zobārstniecības pakalpojumus, optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensāciju;
ar pārcelšanos saistīto izdevumu kompensāciju;
pēc 15 gadu izdienas – garantētu izdienas
pensiju, kas var sasniegt līdz pat 80 % no saņemtā atalgojuma;
tiesības karavīru bērnus ārpus kārtas iekārtot pirmsskolas izglītības iestādēs;
atvaļināta karavīra veselības aprūpi u. c.;
 stabilu karjeru – izaugsmi un bezmaksas apmācību.
Profesionālā militārā dienesta kandidātam izvirzītas šādas prasības:
- Latvijas Republikas pilsonība;
- vecums no 18 līdz 40 gadiem;
- vismaz pamatizglītība;
- valsts valodas prasme;
- kriminālās sodāmības neesamība.
Esi viens no mums – kļūsti karavīrs!
Vairāk informācijas – Zemessardzes
25. kājnieku bataljona štābā Gulbenē, O. Kalpaka ielā 58. Tālrunis uzziņai: 26317364,
20278149 (plkst. 08.30–17.00).
Vienotā pieteikšanās: rekrutesana@mil.lv.

Nākamais
„Cesvaines Ziņu” numurs iznāks
2021. gada 22. janvārī
Nr. 12 (328) 2020. gada 17. decembrī
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Tirāža – 630 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.
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Vidzemnieki aicināti iesaistīties kultūras
prioritāšu noteikšanā
Līdz 30. decembrim ikvienam vidzemniekam
ir iespēja nobalsot par svarīgākajiem kultūras
virzieniem reģionā, tā izsakot viedokli par to,
kādām kultūras norisēm būtu jāsaņem Vidzemes
kultūras programmas finansējums 2021. gadā.
Vidzemes plānošanas reģions jau 14. gadu
gatavojas realizēt Valsts kultūrkapitāla fonda un AS „Latvijas valsts meži” atbalstīto
kultūras programmu reģionos, tajā iespējams
pretendēt uz finansējumu kultūras projektu
īstenošanai. Programmas mērķis ir veicināt
līdzsvarotu visu kultūras un mākslas nozaru
jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī.
Ik gadu konkursa nolikums tiek pilnveidots,
iekļaujot tajā aktuālākās kultūras prioritātes,
balstoties uz nozares ekspertu viedokli, pētījumiem kultūras nozarē, plānošanas dokumentiem
un – kopš pagājušā gada – arī vidzemnieku viedokli. Līdzīgi kā pērn, arī šogad sabiedrības balsojuma rezultāts būs būtisks konkursa nolikuma
veidošanā, definējot tās kultūras prioritātes,
kurās būs iespējams iesniegt kultūras projektu
pieteikumus 2021. gadā.
Vidzemes plānošanas reģions uzskata, ka,
iesaistot sabiedrību kultūras prioritāro jomu

noteikšanā, konkursam iesniegtie projekti kļūs
daudzveidīgāki un iedzīvotāju interesēm atbilstīgāki. Ikviens tiek aicināts savu izvēli izdarīt,
rēķinoties arī ar šābrīža izaicinājumiem, ar ko
sastopas kultūras nozare.
Paust viedokli var ikviens, līdz šā gada
30. decembrim aizpildot tiešsaistes anketu
https://ej.uz/parkulturuvidzeme, kā arī vairākās
vietās klātienē (vairāk par klātienes balsošanas
vietām – www.vidzeme.lv).
Pagājušajā gadā viedokli pauda 726 iedzīvotāji un balsojuma rezultāts tika iekļauts konkursa nolikumā. Papildus, pamatojoties uz vidzemnieku ieteikumiem, šogad izveidota jauna
tematiskā prioritāte – sabiedrības iesaiste un
kultūrizglītība.
2020. gadā konkursam „Vidzemes kultūras
programma” pavisam tika pieteikti 149 projekti
kopā par 637 373 EUR, konkursā tika atbalstīti 69 projekti, sadalot pieejamo finansējumu
143 000 EUR apmērā. Konkursā apstiprinātie
projektu pieteikumi tika balstīti uz sabiedrības
noteiktajām prioritātēm.
Apkopoto informāciju par balsojuma rezultātiem varēs iepazīt 2021. gada janvārī Vidzemes
plānošanas reģiona mājaslapā www.vidzeme.lv.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
ieteikumi
Lai svētku laiku un gada aukstāko periodu
pavadītu droši, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ir sagatavojis aktuālus
ieteikumus.
Ugunsdrošība.
Gada nogale ir svinību laiks, kad telpas un
pagalms rotāts gaismas virtenēm, tiek dedzinātas sveces, kurinātas krāsnis un pirtis, gatavoti
svētku ēdieni, kā arī noskaņas radīšanai izmantota pirotehnika. Lai Ziemassvētki un Jaungada
svinības nepārvērstos traģēdijā, VUGD aicina
cilvēkus neaizmirst par drošību.
Iedegtas sveces vienmēr jāuzmana!
Lai no aizdegtas sveces neizceltos ugunsgrēks, atcerieties, ka:
 sveces stabili jānovieto uz nedegošas virsmas un nav vēlams sveci novietot citu siltuma
avotu tuvumā, piemēram, pie radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem;

degoša svece rada augstu temperatūru,
tāpēc tā jānovieto drošā attālumā no degtspējīgiem priekšmetiem – mēbelēm, audumiem, aizkariem u. c;
 degošas sveces pat uz īsu brīdi nedrīkst
atstāt bez uzraudzības! Dodoties ārpus telpas,
kurā atrodas degošas sveces, vai pirms gulētiešanas, ir jāpārliecinās, ka sveces ir nodzēstas.
VUGD atgādina, ka eglītes zaros iestiprinātas
sveces dedzināt ir ļoti bīstami, jo no tām viegli
var uzliesmot pati egle vai tās dekorācijas!
Kurinot krāsnis, kamīnus un pirtis, neaizmirstiet par drošību!
Viens no izplatītākajiem ugunsgrēku iemesliem ir nepareiza apkures iekārtu izmantošana,
tāpēc svētkos, kurinot pirtiņu, krāsni vai kamīnu, neaizmirstiet ievērot drošības noteikumus:
 nekuriniet un neizmantojiet bojātas apkures iekārtas vai dūmvadus;
 aizdegšanai neizmantojiet viegli uzliesmojošus un degtspējīgus šķidrumus, bet kurināmo un citus degtspējīgus materiālus apkures
iekārtas durtiņu priekšā novietojiet ne tuvāk par
1,2 metriem;
 nenovietojiet uz un pie apkures ierīcēm
degtspējīgus priekšmetus un materiālus, piemēram, nežāvējiet drēbes un apavus;
 ja apkures iekārtu iekurināt tikai svētku
laikā, pirms lietošanas pārliecinieties, ka dūmvadā nav izveidojušies kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas, savlaicīgi nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina apkures ierīces darbības
efektivitāti, bet sliktākajā – var izraisīt intensīvu
šo produktu degšanu.
Ievērojiet elektrisko rotājumu lietošanas
instrukciju!
Krāsainas spuldzītes glīti izrotā jebkuru eglīti
vai svētku telpu, tomēr jāatceras, ka nepareiza
to lietošana var izraisīt ugunsgrēku. Ja svētku
dekorācijām, piemēram, Ziemassvētku egles
vai mājas rotāšanai, izvēlaties elektrisko spul-

dzīšu virtenes, aicinām pirms to lietošanas rūpīgi izlasīt instrukciju un lietot tikai paredzētajos
apstākļos – ar virtenēm, kas paredzētas lietošanai telpās, nerotājiet pagalmu vai mājas fasādi.
Izmantojot jau lietotas virtenes, pārliecinieties,
vai tās nav bojātas!
Lietojot pirotehnikas izstrādājumus, ir jāievēro īpaša piesardzība.
Daudzi svētku svinētāji bieži vien savus svētkus bagātina ar krāšņu un krāsainu salūtu, tomēr
pirotehnikas lietošanas noteikumu pārkāpšana
un pārgalvība svētku sagaidīšanu var pārvērst
traģēdijā. Ja svētkos plānojat lietot pirotehniskos izstrādājumus, atcerieties:

pirms svētkiem iztīriet māju balkonu
un (vai) pagalmu no viegli degošām lietām, jo
kaimiņu šautā raķete vai nevērīgi izmestais izsmēķis var nokrist uz balkona vai pagalmā un
izraisīt ugunsgrēku;
 pirotehniku iegādājieties tikai sertificētos
veikalos un pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību, to ievērojiet un neskaidrību
gadījumā konsultējieties ar speciālistu;
 pirms pirotehnikas raķešu palaišanas novietojiet tās uz stabilas virsmas, lai tās neapgāztos, bet, ja pirotehnikas raķetes nav nostrādājušas, tās atkārtoti neaizdedziniet.
Pirms svētkiem pārrunājiet ar bērniem
drošības jautājumus!
Bērni svētkus gaida vairāk par citiem, tāpēc
pirms svinēšanas atrodiet laiku, lai ar bērniem
pārrunātu drošības jautājumus.
Iesakām, gatavojoties svētkiem, bērniem uzticēt veikt nelielus darbiņus, visu laiku paturot
viņus redzeslokā un uzmanot. Aicinām neatstāt
mazus bērnus vienus telpā ar iedegtu kamīnu vai
krāsni, bet lielākiem bērniem neuzticēt apkures
ierīces iekurināšanu – to drīkst darīt tikai pieaugušo klātbūtnē un īpaši piesardzīgi. VUGD
atgādina, ka bērniem nav atļauts lietot pirotehniskos izstrādājumus, tāpēc nepieļaujiet pirotehnikas nonākšanu bērnu rokās!
Pirms svētkiem pārrunājiet ar bērniem drošības jautājumus un pareizu rīcību dažādās situācijās. Kopā atkārtojiet, kuros gadījumos ir
jāzvana uz 112, kāda informācija jāsniedz piezvanot un kā jārīkojas, ja notikusi nelaime, bet
nav pieejams telefons.
Dūmu detektors – lieliska dāvana!
Domājot par savu tuvinieku iepriecināšanu
svētkos, aicinām dāvināt drošību – dūmu detektoru. Visbiežāk traģiskas ugunsnelaimes notiek
naktīs, kad cilvēki guļ, jo miegā cilvēks nejūt
dūmus, toties dzird skaņas, tāpēc dūmu detektors ļauj savlaicīgi pamanīt ugunsgrēka izcelšanos un pamest piedūmotās telpas.
VUGD novēl mierpilnus un drošus svētkus!
Ja tomēr notikusi nelaime un ir nepieciešama
operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet uz tālruņa numuru 112!

Cesvaines Ziņas

Cesvaines bibliotēka
informē

Lūgums visiem, pie kuriem ir aizkavējušās Cesvaines bibliotēkas grāmatas, tās atnest. Līdz 6. janvārim kavējuma nauda nebūs
jāmaksā.

Iniciatīvas „Burtu spēles pieaugušajiem” jaunā sezona jau sākusies un turpināsies
līdz 2021. gada 10. septembrim. Anketas un
informāciju par grāmatām var saņemt, rakstot
uz e-pastu biblioteka@cesvaine.lv vai zvanot
uz tālruni 64852586. Aicinām pievienoties!
 Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas
Nacionālo bibliotēku īstenojusi projektu „Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām”. No šīs programmas Cesvaines bibliotēka saņēmusi 72 jaunas dažādu nozaru grāmatas 830,53 EUR vērtībā: saņemtas filozofijas,
psiholoģijas, politikas, tiesību, mākslas un
vēstures grāmatas, kā arī vērtīgi daiļliteratūras
izdevumi.
Kur ņemsim tādu gaišumu,
Kas cauri naktīm iet
Uz lielo dienu pilnumu,
Kur saule nenoriet?
		
Jānis Ezeriņš
Gaišus Ziemassvētkus un
svētītu jauno gadu!

Iespēja ziedot asinis
22. decembrī plkst. 9.00–12.00 Cesvainē
strādās Valsts asinsdonoru centra (VADC)
izbraukuma komanda.
Aicinām ikvienu VADC asins nodošanas vietu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai
ierobežotu Covid-19 izplatību.
Vēršam uzmanību uz to, ka:
• pastāv 10 dienu aizliegums ziedot asinis personām pēc atgriešanās no valstīm, kur ir augsts
Covid-19 saslimstības līmenis, kas iekļautas
Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC)
sarakstā un uz kurām attiecināmas pašizolācijas
prasības, izņemot tās valstis, kurās noteikts vēl
ilgāks lieguma periods saskaņā ar endēmisko
valstu karti: https://www.vadc.lv/donoriem/endemisko-valstu-karte. Aktuālie valstu saslimstības ar Covid-19 rādītāji apskatāmi SPKC
mājaslapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0;
• personas, kas pārslimojošas Covid-19,
drīkst nodot asinis 28 dienas pēc pilnīgas izveseļošanās.
Asinis drīkst ziedot, ja donors:
 jūtas labi un ir pārliecināts par savu veselības stāvokli;
 pēdējo 14 dienu laikā nav bijis saskarē ar
cilvēkiem, kuriem ir aizdomas par saslimšanu
ar Covid-19;
 atbilst visiem nepieciešamajiem kritērijiem, vairāk informācijas VADC mājaslapā:
https://www.vadc.lv/donoriem/vai-vari-ziedot.
Ziedošanas vietās tiek ievēroti šādi drošības pasākumi:
 tiek regulēta donoru plūsma, lai ievērotu
nepieciešamo 2 m distanci;
 ir nodrošināti pastiprināti dezinfekcijas
pasākumi;
 ir pieejami individuālie aizsardzības līdzekļi (sejas maskas) gan donoriem, gan darbiniekiem.
Ja pēc asins un asins komponentu ziedošanas
tiek konstatētas veselības stāvokļa izmaiņas,
kas norāda uz saslimšanu, lūdzam steidzami par to informēt VADC speciālistus, zvanot
uz bezmaksas tālruni 8000 0003 (darba laikā
plkst. 08.30–17.00) vai 26158678 (ārpus darba
laika).
Nepieciešamības gadījumā informācija par
asinsdonora apmeklējumu var tikt nodota Slimību profilakses un kontroles centram.
Ja ir jautājumi, aicinām sazināties ar VADC,
rakstot sociālo tīklu kontos, mājaslapas jautājumu sadaļā vai zvanot uz bezmaksas tālruni
8000 0003.

