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2021. gadu aizvadot
Cesvaines un tās apkārtnes 

iedzīvotāji!
Mēs tuvojamies kārtējai gadu 

mijai un, kā ierasts, atskatā-
mies uz gada laikā paveikto 
un notikušo. Cesvaines pilsē-
tai un pagastam nozīmīgākais 
notikums ir novada vārda jeb 
patstāvības zudums. Nu esam 
apvienojušies ar Ērgļu, Lubā-
nas un Madonas novadu.

Administratīvi teritoriālās re-
formas tēvi savu mērķi realizēt 
reformu ir sasnieguši. Pamat-
doma ir, samazinot administra-
tīvo aparātu, saglabāt pakalpo-
jumu kvalitāti, tādējādi ekono-
mējot finanses. Cik labi vai ne 
tik labi tas būs iedzīvotājiem, 
rādīs laiks, bet pārmaiņas no-
tiek – jāspēj tik tām turēties 
līdzi!

Daļa no Cesvainē sniegta-
jiem pakalpojumiem ir centra-
lizēti un pārcēlušies uz Ma-
donu. Madonā noris arī visa 
plānošana un dažādu nozaru 
metodiskā pārraudzība. Tāpat 
visi jautājumi saistībā ar zemes 
lietām, nodokļiem, finansēm ir 
risināmi jaunā novada centrā. 
Ar jauno gadu arī dzimtsaraks-
tu pakalpojumi būs saņemami 
Madonā.

Cesvainē paliek visi komu-
nālo pakalpojumu sniedzēji, 

Lai Ziemassvētkos izdodas rast sirdsmieru un 
dvēseles gaisma ļauj saredzēt patiesās vērtības!
Lai ar katru skaistu domu dzimst labs darbs un 

drosmīgs sapnis kā atslēga panākumiem 
jaunajā gadā!

Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!

Madonas novada 
Cesvaines apvienības pārvaldes vārdā –

vadītājs Vilnis Špats

teritorijas un īpašumu kopēji 
un uzturētāji. Tāpat par jebku-
ru interesējošu jautājumu var 
zvanīt uz Cesvaines apvienības 
pārvaldi (tā mēs tagad sauca-
mies) vai, iepriekš piesakoties, 
ierasties pārvaldes adminis-
tratīvajā ēkā, lai to risinātu. 
Cesvainē turpina darboties arī 
vienotais valsts un pašvaldības 
klientu apkalpošanas centrs.

Vienai iedzīvotāju daļai nozī-
mīgi ir tas, ka vienotajā novadā 
visiem pirmsskolas, pamata un 
vidējās izglītības ieguvējiem 
ēdienreizes ir bez maksas. Ar 
jauno gadu papildināsies un 
palielināsies sociālo pabalstu 
apmēri. Te gan jāsaprot, ka 
naudas maks ir viens un, ja 
kaut kam nauda tiek piešķirta 
vairāk, citām sfērām tās var būt 
mazāk.

Neskatoties uz reformu un 
pārmaiņām, Cesvainē šogad ir 
īstenoti vairāki nopietni infra-
struktūras projekti. Beidzot ir 
izbūvēts ilgi gaidītais Madonas 
ielas posms gar Cesvaines vi-
dusskolu. Ir saremontēta daļa 
skolas bojātā jumta, un iesākta 
sporta laukuma būvniecība. Sa-
vukārt Cesvaines pilī ir realizē-
ta Latvijas-Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas projek-
ta būvniecības daļa. Rezultātā 

pilī ir izbūvēta daļa komunikā-
ciju, pieeja un lifts cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām. Lai varētu 
veikt Cesvaines pils kultūr-
vēsturiskās vides saglabāšanu, 
izstāžu un pasākumu organizē-
šanu, kā arī ēkas saimniecisko 
uzturēšanu, ir izremontēta daļa 
pils telpu. Pašvaldība ir izvei-
dojusi jaunu struktūrvienību 
Cesvaines pils apsaimniekoša-
nai un uzturēšanai.

Gada laikā esam būtiski ie-
guldījuši līdzekļus tehnoloģiju 
attīstībā pirmsskolas izglītības 
iestādē un vidusskolā. Vairāku 
iestāžu telpās ir noticis kosmē-
tiskais remonts.

Jāatceras, ka visu gadu esam 
dzīvojuši Covid-19 pandēmijas 
ēnā un ievērojuši visus ierobe-
žojumus saistībā ar to.

Kopumā, neskatoties uz dau-
dzajām pārmaiņām, kuras skar 
Cesvaini, gads ir bijis notiku-
miem bagāts un darbīgs. Gal-
venais – tikt visam līdzi pašiem 
gan darbos, gan domāšanā.

Novēlu visiem gaišus, siltus 
Ziemassvētkus un labu jauno – 
2022. – gadu! 

Vilnis Špats,
Madonas novada

Cesvaines apvienības 
pārvaldes vadītājs

Kūst svecīšu gaismā Ziemassvētku vakars,
Un tā kā bērnībā noticam mēs,
Ka cerības visas, kas rodas sirdī,
Kā zelta ābele uzziedēt spēs.

10. decembrī Cesvainē ie-
mirdzējās svētku rota – Zie-
massvētku eglīte, kura kādu 
brīdi priecēs garāmgājējus un 
braucējus. Tā novietota ieras-
tajā vietā – pie Cesvaines ap-
vienības pārvaldes ēkas. Šajā 
vietā aug pirms dažiem gadiem 
iestādītā mazā eglīte, kurai vēl 
jāpaaugas, lai kļūtu par galve-
no svētku rotu, tomēr arī tā tiek 
greznota līdztekus no meža at-
vestajai eglei.

Eglītei palīdzēja iemirdzēties 

Iveta Baumane un Roberts Pē-
tersons, bet dienas gaitā Cesvai-
nē varēja sastapt Ziemassvētku 
vecīti ar savu cītīgo palīgu, kuri 
iepriecināja gan mazos, gan lie-
los cesvainiešus. Paldies čak-
lajiem egles sagādātājiem un 
rotātājiem, kuri, spītējot laik-
apstākļiem, paveica darbiņu – 
nu mūs priecē ļoti daiļa pilsētas 
rota!

Linda Vanaga,
Viļņa Špata un 

Kristīnes Aumeles foto
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Paziņojums par 
mazdārziņu un 

palīgsaimniecību 
zemes nomas 

maksas izmaiņām

Izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā
 Cesvainē un Cesvaines pagastā

Informējam par Cesvaines un Cesvaines 
pagasta sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nas maksas izmaiņām, kas stāsies spēkā ar 
2022. gada 1. janvāri.

Informējam, ka, tāpat kā 2021. gadā, arī 
2022. gadā valstī tiks palielināts dabas resursu 
nodoklis (DRN) par nešķiroto sadzīves atkri-
tumu noglabāšanu poligonos. No 2021. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim 

Izvilkumi no Madonas novada pašvaldības domes sēdēm
19. oktobra domes ārkārtas sēdē

28. oktobra domes sēdē

25. novembra domes sēdē

Par finansiālu atbalstu Ziemassvētkos
Nosaka pašvaldības atbalsta Ziemassvētkos 

apmēru Cesvaines apvienībā no Cesvaines 
novada pašvaldības 2021. gada budžetā pare-
dzētajiem līdzekļiem:

Par Madonas novada Sociālā dienesta iz-
veidošanu

Nolemj reorganizēt Madonas novada paš-
valdības sociālo dienestu, Cesvaines sociālo 
dienestu, Lubānas novada sociālo dienestu, 
Ērgļu sociālo dienestu, iestādes apvienojot, un 
uz reorganizējamo institūciju bāzes izveidot 
Madonas novada pašvaldības iestādi „Madonas 
novada Sociālais dienests” ar darbības teritori-
ju – Madonas novada administratīvā teritorija.

Nosaka, ka Cesvaines sociālā dienesta reor-
ganizācijas procesā sociālā dienesta bāzes daļa, 
kas saistīta ar sociālās aprūpes pakalpojuma 
sniegšanu, tiek pievienota Madonas novada 
pašvaldības iestādei „Dzelzavas pansionāts”.

Nosaka, ka Madonas novada pašvaldības 

iestāde „Madonas novada Sociālais dienests” 
darbību sāk 2022. gada 1. janvārī.

Par Cesvaines sociālā dienesta sociālās 
aprūpes nodaļas pievienošanu Dzelzavas 
pansionātam

Nolemj pievienot Madonas novada paš-
valdības iestādei „Dzelzavas pansionāts” 
Cesvaines sociālā dienesta sociālās aprūpes 
nodaļu ar 2022. gada 1. janvāri, pārņemot tās 
mantu un saistības.

Par Dzelzavas pansionāta nosaukuma 
maiņu

Nolemj mainīt Madonas novada pašvaldī-
bas iestādes „Dzelzavas pansionāts” nosau-
kumu uz „Cesvaines un Dzelzavas sociālās 
aprūpes centrs”.

Par Madonas novada Dzimtsarakstu no-
daļas izveidošanu

Nolemj apvienot Madonas novada Dzimt-
sarakstu nodaļu, Cesvaines novada dzimtsa-
rakstu nodaļu, Ērgļu novada dzimtsarakstu 
nodaļu, Lubānas novada dzimtsarakstu noda-
ļu, rezultātā uz reorganizējamo institūciju bā-
zes izveidot Madonas novada Dzimtsarakstu 
nodaļu ar darbības teritoriju – Madonas nova-
da administratīvā teritorija.

Nosaka, ka jaunizveidotā Madonas nova-
da Dzimtsarakstu nodaļa ir Madonas novada 
pašvaldības iestādes „Madonas novada Cen-
trālā administrācija” struktūrvienība.

Nosaka, ka Madonas novada Dzimtsaraks-
tu nodaļa darbību sāk 2022. gada 1. janvārī.

Par amata vienību sarakstu apstiprinā-
šanu

Apstiprina Madonas novada pašvaldības 
iestāžu Madonas pilsētā un Madonas novada 
pašvaldības apvienību pārvalžu, pagastu pār-
valžu un to pakļautības iestāžu amata vienību 
sarakstus, tie Madonas novada pašvaldībā būs 
spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.

Pilnu amata vienību sarakstu iespējams ie-
pazīt vietnē www.madona.lv/lat/domes-lemu-
mu-parskats.

Lēmumu pilnu tekstu var iepazīt www.ma-
dona.lv vai klientu apkalpošanas zālē Saieta 
laukumā 1 Madonā, lēmumu videoapskats 
pieejams www.madona.lv.

Sagatavoja Ilze Riekstiņa,
Madonas novada Centrālās administrācijas

Attīstības nodaļas
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

Informējam, ka 2022. gada 1. janvārī stā-
sies spēkā Madonas novada domes saistošie 
noteikumi „Par Madonas novada pašval-
dībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta 
zemesgabala nomas maksas apmēru”. Tajā 
paredzēta jauna nomas maksa neapbūvē-
tiem zemesgabaliem personisko palīgsaim-
niecību vajadzībām vai sakņu (ģimenes) 
dārza ierīkošanai: tiek noteikta minimālā 
nomas maksa – 10 EUR (bez PVN) gadā.

Saistošie noteikumi pieņemti ar 
2021. gada 19. oktobra Madonas pašval-
dības domes lēmumu Nr. 333 (protokols 
Nr. 12, 33. p.) „Par Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 11 „Par 
Madonas novada pašvaldībai piederoša vai 
piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas 
maksas apmēru” pieņemšanu, pamatojoties 
uz Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija 
noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas 
zemes nomas un apbūves tiesības noteiku-
mi””.

Ja nomnieks nepiekrīt pārskatītajai nomas 
maksai, viņam ir tiesības vienpusēji atkāp-
ties no nomas līguma, par to rakstiski infor-
mējot Madonas novada pašvaldību vienu 
mēnesi iepriekš. Tādā gadījumā iesniegums 
līguma laušanai ir jāiesniedz Madonas no-
vada pašvaldības Centrālajā administrāci-
jā Saieta laukumā 1 Madonā darba laikā 
(pirmdienās – plkst. 8.00–18.00, otrdie-
nās, trešdienās, ceturtdienās – plkst. 8.00–
17.00, piektdienās – plkst. 8.00–16.00) vai 
tuvākajā pagasta vai apvienības pārvaldē. 
Elektroniski parakstītu iesniegumu iespē-
jams nosūtīt uz pasts@madona.lv.

Madonas novada pašvaldība

nodokļa likme par sadzīves atkritumu un ra-
žošanas atkritumu apglabāšanu poligonā ir 
65 EUR par tonnu, savukārt no 2022. gada 
1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim tā 
būs 80 EUR par tonnu. Šīs izmaiņas skars arī 
nešķiroto atkritumu izvešanu iedzīvotājiem 
un uzņēmumiem.*

Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šana Cesvainē un Cesvaines pagastā, sākot ar 
2022. gada 1. janvāri, izmaksās 21,83 EUR/m3 
bez PVN jeb 26,41 EUR/m3 ar PVN.

Izmaiņas SIA „Pilsētvides serviss” sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksā veido ti-
kai un vienīgi DRN likmes pieauguma pro-
porcija. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
39. panta 12. daļā noteikts, ka atkritumu ap-
saimniekotājs atkritumu apsaimniekošanas 
maksā ir tiesīgs iekļaut poligona tarifu un 
DRN aktuālo likmi to izmaiņu gadījumā ar to 
spēkā stāšanās dienu.

Norādītās izmaksas nākamā gada sākumā 
varētu mainīties vēlreiz, jo pašreiz Sabied-
risko pakalpojumu regulēšanas komisija 
(SPRK) lemj par sadzīves atkritumu apglabā-
šanas poligonā „Kaudzītes” tarifa izmaiņām. 
Par SPRK apstiprinātajām izmaiņām un to ie-
tekmi uz atkritumu apsaimniekošanas maksu 
informēsim atsevišķi.

Lai samazinātu izdevumus par sadzīves 
atkritumu izvešanu, aicinām iedzīvotājus tos 
šķirot!

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar 
SIA „Pilsētvides serviss” klientu apkalpoša-
nas centru, tālrunis: 25749599, e-pasts: gul-
bene@pilsetvide.lv, cesvaine@pilsetvide.lv.

* Atbilstīgi likumprojekta „Grozījumi Da-
bas resursu nodokļa likumā” anotācijai pa-
redzēts pakāpeniski paaugstināt DRN likmi 
sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu 

poligonos. Vides un reģionālās attīstības mi-
nistrija ir atkārtoti izvērtējusi DRN likmi par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos, 
ievērojot Eiropas Savienības direktīvās iz-
virzītos mērķus atkritumu apsaimniekošanas 
jomā. Lai veicinātu Latvijas Republikas sais-
tību izpildi attiecībā uz atkritumu pārstrādi 
un reģenerāciju, kā arī samazinātu poligonos 
apglabājamo atkritumu apjomu, DRN likmi 
par sadzīves atkritumu apglabāšanu nepie-
ciešams turpināt paaugstināt. Likumprojek-
tā paredzēts pakāpeniski no 50 (2020. gadā) 
līdz 95 euro par tonnu (2022. gadā 80 euro un 
2023. gadā 95 euro) paaugstināt DRN likmi 
par sadzīves atkritumu apglabāšanu, paredzot 
vietējās pašvaldības pamatbudžetā, kuras teri-
torijā tiek veikta atkritumu apglabāšana.

SIA „Pilsētvides serviss”,
atkritumu apsaimniekotājs

• personai, kuras deklarētā pamata dzīves-
vieta ir bijušajā Cesvaines novada adminis-
tratīvajā teritorijā un kura sasniegusi 90 un 
vairāk gadu vecumu (pašreizējais skaits – 
35 personas), – saldumu un sadzīves priekš-

metu pakas apmēru – 15 eiro;
• Cesvaines sociālā dienesta sociālās ap-

rūpes nodaļas klientam (pašreizējais skaits – 
20 personu) – saldumu un sadzīves priekšme-
tu pakas apmēru – 15 eiro.

Par grozījumiem lēmumā par lauksaim-
niecības zemes nomas pakalpojuma mak-
su

Veikt grozījumus Madonas novada pašval-
dības domes 20.04.2021. lēmumā Nr. 156 
(protokols Nr. 9, 16. p.) „Par lauksaimniecī-
bas zemes nomas pakalpojuma cenrāža ap-
stiprināšanu”, papildinot 1. punktu ar ierak-
stu:

Apstiprināt lauksaimniecības zemes nomas 
pakalpojuma maksas cenrādi (skat. tabulu).

Grozījumi piemērojami līgumiem, kuri tiek 
slēgti vai pārslēgti pēc 2021. gada 1. novem-
bra.

Nr.
 p. 
k.

Pagasts

Vidējā nosacītā lauksaimniecībā izmantojamās zemes 1 ha 
cena (vērtējuma izpratnē – Madonas novada pašvaldībai 
piederošs vai pašvaldības pārvaldībā esošs lauksaimnie-
cībā izmantojams zemesgabals bez apgrūtinājumiem, ar 
ērtas piebraukšanas iespējām – kuram ir regulāras kon-
figurācijas forma, lauksaimniecībai piemērots reljefs un 

kurš tiek uzturēts labā lauksaimniecības stāvoklī)
1. Cesvaines pagasts – 35 balles 68 EUR (sešdesmit astoņi euro 00 centu)
2. Indrānu pagasts – 36 balles 105 EUR (viens simts pieci euro 00 centu)
3. Ērgļu pagasts – 28 balles 65 EUR (sešdesmit pieci euro 00 centu)
4. Jumurdas pagasts – 28 balles 65 EUR (sešdesmit pieci euro 00 centu)
5. Sausnējas pagasts – 31 balle 66 EUR (sešdesmit seši euro 00 centu)

Ziemassvētku gaidās Madona ieguvusi svētku noformējumu
Foto: Agris Veckalniņš
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Par ceļu un ielu uzturēšanu ziemas sezonā Cesvaines teritorijā

Autotransporta direkcija informē

Būvdarbi Cesvaines pilī pabeigti

Autoceļu ziemas uzturēšanas sezo-
na sākas 1. novembrī un ilgst līdz 31. 
martam, bet atkarībā no laikapstāk-
ļiem šis periods var tikt pagarināts. 
1. novembrī darbu sāk VAS „Lat-
vijas autoceļu uzturētājs” (LAU) 
diennakts ziemas dienesta dežuranti, 
kuri kontrolē valsts autoceļu stāvok-
li, izmantojot tiešos novērojumus, 
veicot apsekošanu, sekojot laika 
ziņām, informācijai no vairāk nekā 
50 meteostacijām, kas izvietotas uz 
Latvijas galvenajiem autoceļiem, no 
Satiksmes informācijas centra, kas 
saņem informāciju no autoceļu lieto-
tājiem, kā arī no dienestiem (Valsts 
policijas, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta u. c.).

Ziemas sezonā kompleksās ik-
dienas uzturēšanas darbi tiek veikti 
atbilstīgi Ministru kabineta noteiku-
miem Nr. 224 „Noteikumi par valsts 
un pašvaldību autoceļu ikdienas uz-
turēšanas prasībām un to izpildes 
kontroli”.

Kopš 1. novembra ir izmaiņas 
maršrutā Madona–Cesvaine–
Dzelzava un Madona–Aiviekste–
Pļaviņas

Lai iedzīvotāji varētu nokļūt no 
Aiviekstes un Krievciema darbavie-
tā Pļaviņās, kopš 2021. gada 1. no-
vembra maršruta Nr. 6376 Madona–
Cesvaine–Dzelzava autobuss, kas no 

Valsts autoceļi ir sadalīti piecās 
ziemas uzturēšanas klasēs – A (aug-
stākā), A1, B, C un D (zemākā) – at-
karībā no ceļu klasifikācijas, satik-
smes intensitātes, seguma tipa, teh-
niskā stāvokļa, plānotā (pieejamā) 
finansējuma un sociālekonomiskā 
nozīmīguma. Ir norādīti arī sliktā 
tehniskā stāvoklī esošie ceļu posmi, 
kas apkalpojami, atkāpjoties no uz-
turēšanas klases noteikumiem.

Cesvaines apvienības pārvaldes 
teritorijā ceļi un ielas ziemā tiek uz-
turēti atbilstīgi iepriekšminētajām 
prasībām, kuras ir noteiktas ceļu 
uzturēšanas tehniskajā specifikācijā. 
Sniega tīrīšana tiek uzsākta 4 stun-
du laikā pēc snigšanas beigām, bet 
kaisīt ar pretslīdes materiāliem – 2 
stundu laikā pēc slidenuma konsta-
tēšanas brīža. Pastāvīgos laikapstāk-
ļos ceļa segums no sniega jāattīra 18 
stundu laikā no tīrīšanas sākšanas 
brīža un uz brauktuves ir pieļaujama 
10 cm bieza sasaluša vai piebrauk-

ta sniega kārta, savukārt mainīgos 
laikapstākļos – 10 cm svaiga vai 6 
cm bieza, slapja sniega kārta, vai 
4 cm augstas ledus rises. Mainīgos 
laikapstākļos, sniegputeņa laikā pie-
ļaujami 20 cm biezi aizputinājumi. 
Sekojot laika prognozēm, pirms pa-
redzamas snigšanas vai apledojuma 
veidošanās brauktuves jau laikus 
tiek kaisītas ar pretslīdes materiā-
liem.

Efektīvāko kaisīšanas tehnolo-
ģiju izvēlas, rēķinoties ar autoceļa 
seguma virsmas temperatūru, auto-
ceļa seguma veidu (melnais segums, 
grants segums).

Mitrā sāls tehnoloģiju izmanto, ja 
autoceļa seguma virsmas temperatū-
ra ir līdz −10 ℃. Sāls tiek samitri-
nāts ar NaCL vai CACl2 šķīdumu. 
Šo tehnoloģiju lieto, lai novērstu 
apledojuma veidošanos uz asfaltēto 
ceļu brauktuves un atbrīvotu brauk-
tuvi no sniega un apledojuma. Tem-
peratūrai pazeminoties, mitrais sāls 

vairs neveic savas funkcijas, proti, 
pietiekami nekausē ledu. Pastāvot 
zemākai gaisa temperatūrai (zem 
−10 ℃), izmanto smilts un sāls 
maisījumu, tādējādi tiek samazināta 
slīdamība un paaugstināta transport-
līdzekļu riteņu saķere ar brauktuves 
segumu.

Jāievēro, ka ne mitrā sāls, ne 
smilts un sāls maisījuma tehnoloģija 
negarantē vasaras sezonai pielīdzi-
nāmus braukšanas apstākļus. Auto-
ceļa brauktuve joprojām var būt sli-
dena, kā arī gaisa temperatūras, mit-
ruma un citu laikapstākļu ietekmē 
apledojums var veidoties atkārtoti.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
grantsceļu apstrādes ar pretslīdes 
materiāliem laiks netiek normēts, 
tāpēc ceļu uzturētāji grantsceļu ap-
strādi ar pretslīdes materiāliem veic 
satiksmei bīstamākajos posmos.

Madonas novada Cesvaines ap-
vienības pārvaldes teritorijā autoce-
ļu un ielu uzturēšanas darbus ziemas 

pieturas Lubāna darbadienās izbrauc 
plkst. 3.41, kursē līdz pieturai Pļavi-
ņas. Tātad autobuss brauc maršrutā 
Nr. 6357 Madona–Aiviekste–Pļavi-
ņas. Papildus tam maršrutā Nr. 6357 
Madona–Aiviekste–Pļaviņas tika 
atklāts jauns reiss: autobuss no pie-
turas Pļaviņas darbadienās izbrauc 
plkst. 6.00.

Autotransporta direkcija aicina 
iedzīvotājus izmantot sabiedriskā 
transporta pakalpojumus un paņemt 
biļeti par savu braucienu, atgādinot, 
ka statistiku par reisa pieprasījumu 
veido pasažieriem izsniegto biļešu 
skaits. Par konstatētiem biļešu tirdz-
niecības pārkāpumiem pasažieri var 
ziņot kontrolieriem jebkurā dien-

nakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot 
uz tālruni 27776621.

Vilcienu kustības izmaiņas zie-
mas periodā

Valsts SIA „Autotransporta di-
rekcija” informē, ka ir saņemta AS 
„Pasažieru vilciens” 2021. gada 17. 
novembra vēstule par izmaiņām 
vilcienu kustībā – vilcienu kustības 

Vilciens Rīga–Gulbene:
līdz pieturai „Cesvaine”
Piektdienās
Rīga Cesvaine
19.01 21.47
Sestdienās
Rīga Cesvaine
8.01 10.46
Svētdienās
Rīga Cesvaine
11.31 14.19

Vilciens Gulbene–Rīga:
no pieturas „Cesvaine”
Sestdienās
Cesvaine Rīga
7.19 10.00
18.47 21.30
Svētdienās
Cesvaine Rīga
16.21 19.00

Rīga–Madona
Darbadienās
Rīga Madona
19.01 21.47
Sestdienās
Rīga Madona
8.01 10.46
19.01 21.32
Svētdienās
Rīga Madona
11.31 14.05
19.01 21.32

Madona–Rīga
Darbadienās
Madona Rīga
4.55 7.30
Sestdienās
Madona Rīga
7.33 10.00
19.01 21.30
Svētdienās
Madona Rīga
7.33 10.00
16.35 19.00

Vērienīgie Cesvaines pils pār-
būves un restaurācijas 3. kārtas 
būvdarbi noslēgušies. Tie tika veik-
ti pārrobežu sadarbības projektā 
Nr. LV-RU-002 „Kultūras un vēs-
turiskā mantojuma saglabāšana un 
veicināšana Latvijā un Krievijā”. 
Kopējais projekta beigu termiņš ir 
2021. gada 30. aprīlis.

Nākamajā gadā no projektā ie-
plānotajiem finanšu līdzekļiem tiks 
iegādāts semināru zāles aprīkojums, 
kā arī telpa tiks aprīkota ar tehnolo-
ģiskajām iekārtām.

Būvdarbus par 1 425 316,69 EUR 
(t. sk. PVN) veica SIA „RERE 
MEISTARI”, kuriem ir iepriekšēja 
pieredze darbā vēsturiskās ēkās.

SIA „RERE MEISTARI” projek-
ta vadītājs Andris Sausiņš par šābrī-
ža situāciju pilī saka: „Pārbūves 
darbi Cesvaines pilī tika pabeigti un 
nodoti pasūtītājam 22. novembrī, 
un šobrīd ir sagatavota un iesnieg-
ta visa nepieciešamā dokumentāci-
ja institūcijām darbu nodošanai un 
pieņemšanai.

Tā kā restaurācijas, atjaunošanas 
un pārbūves darbi nenotiek uzreiz 
visā pilī, bet tiek veikti atsevišķās 
ēkas platībās, būvniekam ar pasū-
tītāju ir izdevies sasniegt optimālo 
rezultātu, lai no šā projekta finan-
sējuma ne vien veiktu pamatīgus 

sezonā veic ZS „Akmeņkrogs”, ZS 
„Tirzupi”, SIA „Cesvaines siltums” 
un SIA „Cesvaines komunālie pa-
kalpojumi”. Līgumos ar ceļu uzturē-
tājiem noteikts, ka tiek tīrīti piebrau-
camie ceļi uz viensētām. Aicinām 
iedzīvotājus būt saprotošiem un, 
ņemot vērā mainīgos laikapstākļus, 
pacietīgiem, jo visus ceļus vienlai-
kus nav iespējams iztīrīt (un, ja snig-
šana turpinās, tie piesnieg atkārtoti).

Ja ir ieteikumi, ierosinājumi un 
jautājumi par ceļu un ielu infra-
struktūras uzturēšanu un apsaim-
niekošanu, ir iespējams sazināties 
ar Cesvaines novada ceļu speciālistu 
Jāni Āboliņu pa tālruni – 25772252 
vai e-pastu: janis.abolins@mado-
na.lv. Aicinām apdomāt paredzētos 
braucienus un zvanīt speciālistiem 
laikus, lai ielas un ceļi tiktu iztīrīti 
jau pirms jūsu došanās ceļā!

Linda Vanaga,
autores foto

grafiks pārkārtots atbilstīgi ziemas 
sezonai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 
2016. gada 15. jūlija noteikumu Nr. 
472 „Publiskās lietošanas dzelzceļa 
infrastruktūras jaudas sadales notei-
kumi” un 2010. gada 13. jūlija notei-
kumu Nr. 634 „Sabiedriskā transpor-
ta pakalpojumu organizēšanas kār-
tība maršrutu tīklā” nosacījumiem 
un Sabiedriskā transporta padomes 
2014. gada 10. janvāra lēmuma Nr. 3
„Par operatīvo lēmumu izpildes 
nodrošināšanu” 3.1.2. punktu ir ie-
sniegtas 2021. gada 12. decembra 
izmaiņas, ieskaitot par dīzeļvilciena 
maršrutu Rīga–Madona–Gulbene.

Saskaņā ar iesniegto vilcienu kus-
tības sarakstu ir mainīti reisu izpil-
des laiki no galapunktiem un citām 
pieturām maršrutā. Aicinām sekot 
izmaiņām vilcienu kustības grafikos!

ieguldījumus, piemēram, sakār-
tojot siltumsistēmu, kanalizācijas 
un notekūdeņu sistēmu, uguns-
drošības signalizāciju, trauksmes 
izziņošanas sistēmu, apsardzes 
signalizāciju, bet arī atstātu lo-
ģiskas darba turpinājuma iespējas 
nākamajiem secīgi veicamajiem 
būvdarbiem.

Šā projekta laikā ir izbūvētas tel-
pas kafejnīcai ar palīgtelpām, izbū-
vētas betona kāpnes, pacēlājs cil-
vēkiem ar pārvietošanās grūtībām. 
Kāpnes ir izbūvētas tādas, kādas 
tās bija 20. gadsimta 20. gados, kad 
te bija iekārtota skola, – izveidojot 
kāpņu reliņus pēc to gadu parau-
ga. Esam izbūvējuši arī vestibilu ar 
konferenču zāli 2. stāvā. Uz to ved 
koka kāpnes, kas arī ir izgatavotas 
no jauna. Lai kāpnes būtu pēc ie-
spējas tādas, kādas tās bija pirms 
ugunsgrēka, to izveidē būvgald-
niekiem palīdzēja saglabājies koka 
elements – liela koka bumba, kā arī 
senās fotogrāfijas.

Ierīkotā centrālā apkure ir novēr-
susi mitruma un pelējuma rašanos, 
kas ir ļoti būtiski, lai nepasliktinā-
tos telpu kopējais tehniskais stā-
voklis. Piemēram, 2. stāvā nosil-
tinājām pārsegumu, un tas pozitīvi 
ietekmē vēl neizremontētās cen-
trālās daļas zāles, arī tur atklātos 

ģipša veidojumus, kurus izdevās 
saglābt.

Restaurējām vienu no pils lep-
numiem – vēsturisko zaļo glazēto 
podiņu kamīnu, kuram ir vēstures 
pieminekļa nozīmes statuss (valsts 
aizsardzības Nr. 4047). Atjaunojām 
arī āra terasi ar liektas formas kapa-
ra jumtu, koka kolonnām un kok-
griezumiem.

Šajā objektā nostrādājām vie-
nu gadu un esam iepazinuši pili ar 
tās funkcionālajām īpatnībām, lai-
ku laikos uzkrātajām sistēmām un 
daudzkārtīgajiem ēkas pārbūves 
līkločiem. Protams, ja būtu iespēja 

piedalīties jaunā konkursā, lai turpi-
nātu darbus, mēs būtu ieinteresēti, 
jo redzam, ka pils iepazīšana jau ir 
liela daļa no veicamā.

Novēlam, lai pilī atgriežas rosība. 
Tā atdzīvinās pils mūrus, aicinās 
apmeklētājus iegriezties un aplūkot 
šo vēsturisko mantojumu.”

Liela nozīme darbu secības ie-
vērošanā un materiālu pareizā lie-
tojumā ir projekta autoram. Autor-
uzraudzību veica Ināra Caunīte no 
SIA „Arhitektes Ināras Caunītes 
birojs”. Kopējās šā pakalpojuma iz-
maksas veido 13 939,20 EUR (t. sk. 
PVN).

Būvuzraudzības pienākumus vei-
ca SIA „WARSS+” par 17 424 EUR 
(t. sk. PVN), un galvenais būvuz-
raugs bija Ivars Markovskis.

Šī publikācija ir sagatavota Lat-
vijas-Krievijas pārrobežu sadarbī-
bas programmas 2014.–2020. ga-
dam projektā. Latvijas-Krievijas 
pārrobežu sadarbības programmu 
2014.–2020. gadam līdzfinansē Ei-
ropas Savienība, Latvijas Republi-
ka un Krievijas Federācija. Latvi-
jas-Krievijas pārrobežu sadarbības 
programma 2014.–2020. gadam 
finansiāli atbalsta vienotas pārrobe-
žu attīstības aktivitātes, lai uzlabotu 
reģionu konkurētspēju, izmantojot 
to potenciālu un atrašanās priekš-
rocības krustcelēs starp Eiropas Sa-
vienību un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa ir www.
latruscbc.eu. Kopējais projek-
ta budžets ir 3 466 666,67 EUR. 
Projekta līdzfinansējums no Latvi-
jas-Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.–2020. gadam ir 
3 120 000 EUR.

Iveta Raimo, 
projekta vadītāja,

autores foto
Restaurēts vēsturiskais zaļas 
krāsas glazēto podiņu kamīns

Izbūvētas jaunas, skaistas
 kāpnes
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Cesvaines vidusskolas aktualitātes fotomirkļos

Cesvaines pirmsskolas izglītības iestādes „Brīnumzeme” 
aktualitātes fotomirkļos Pastkaršu 

konkurss 
noslēdzies

Liesmiņa Latvijai: silto un 
spožo sirdssveicienu Latvijai 
svētkos Latvijas kontūrā aizdedza 
katrs skolēns un skolotājs – lai 
mirdz gaišā sveicienā Latvijas 
Republikas proklamēšanas 
103. gadadienai par godu!

 5. klases audzēkņi bauda sniega 
priekus

Veiksmīgi noritējusi projekta 
„Labbūtības ceļakarte skolā” 
3. aktivitāte „Mentālās veselības 
pārgājiens”. Pārgājienā tika 
izmantoti konkursa elementi – 
klasei kopīgi bija jāveic dažādi 
uzdevumi, kas ir saistīti ar 
psihoemocionālo veselību. 
Skolēni dziedāja, dejoja, sportoja, 
intervēja vietējos iedzīvotājus un 
labi pavadīja laiku kopā ar savu 
klasi. Projekts īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas jaunatnes 
politikas valsts programmā 2021.–
2023. gadam

Sportiskais pasākums „Augsim stipri Latvijai!”: rekordi sasniegti, 
punkti saskaitīti, uzvarētāji noskaidroti. 1.–3. klašu grupā uzvaru 
šķēršļu joslā „Kustību prieks” un ceļojošo kausu ieguva 3. klase. 

Individuāli šķēršļu joslu visprecīzāk veica Marta Ābele no 2. klases un 
Rajens Tuskovs no 1.b klases. Spēkavīra klases titulu ieguva 6. klase. 

Labākie spēka trīscīņā bija Raitis Ivanovs un Megija Breča no 6. klases. 
Titulu „Stiprs un vēl stiprāks” ieguva 8.b un 12. klase. Individuāli 

spēcīgāki par citiem bija Bruno Kalējs no 9.a klases, Lelde Strode no 
9.b klases, Osvalds Tutiņš un Sabīne Cimuška no 12. klases

Grupa „Skudriņa” piedalījās Madonas bērnu un jauniešu centra 
sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību rīkotajā labo darbu iniciatīvu 

parādē un ieguva 2. vietu

Pastkaršu konkurss „Mīļš 
sveiciens, Latvija!”, kuru valsts 
svētkiem par godu organizē-
ja Cesvaines bērnu un jaunie-
šu centrs sadarbībā ar kultūras 
namu, ir noslēdzies. Darbiņus 
kopš 11. novembra varēja apska-
tīt pilsētas infostendā pie veikala 
„Top”.

Liels paldies visiem mazajiem 
māksliniekiem par piedalīšanos! 
Šoreiz izlozes kārtībā balvas ie-
gūst Harijs Lūsis, Artioms Žeiris, 
Ģirts Bergvalds, Eimija Vībotne 
un Kalvis Romanovs (par balvu 
saņemšanu sazināsimies indivi-
duāli).

Nāc apskatīt mazo cesvainiešu 
veikumu, tas radīs svētku izjūtu 
katrā no mums!

Tradicionāli novembris tiek veltīts patriotiskajai un pilsoniskajai 
audzināšanai. Visu mēnesi notika izglītojoši pasākumi par mājām, 
Cesvaini, Latviju, saulgriežu svētkiem Mārtiņiem. Patriotisms ir 
emocionāla attieksme, un to nevar iemācīt – tā var rasties vienīgi 

pozitīva pārdzīvojuma un reālas darbības rezultātā

Gaidot Latvijas 103. dzimšanas dienu, interaktīvi un ar rotaļām 
apceļotas Latvijas skaistākās vietas, pētītas tautas receptes, izzinātas 

latvju zīmes un to nozīme

Bērni kopā ar skolotājām gatavoja gardas un latviskas tortes
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Valsts svētku laikā Cesvainē
Valsts svētku nedēļā Cesvainē, ievē-

rojot epidemioloģiskās drošības notei-
kumus, bija iespēja aplūkot izstādi, pie-
minēt brīvības cīnītājus un pateikties par 
neatkarīgu Latviju, noskatīties spēlfilmas 

„Emīlija. Latvijas preses karaliene” ciklu.
Svētku nedēļa, kā ierasts, sākās ar ziedu 

un svecīšu nolikšanu pie stēlas, tādējādi 
godinot tos, kuri cīnījās, un tos, kuri krita 
par to, lai šobrīd mēs varētu dzīvot savā, 

Pēcpusdienā stēlu ieskāva ne vien skvēru izgaismojošās prožektoru 
gaismas, bet arī svecīšu liesmiņas

neatkarīgā valstī. Viena no ikgadējām tra-
dīcijām ir kopā ar Cesvaines vidusskolas 
audzēkņiem un pedagogiem doties uz pie-
miņas un apbedījumu vietām, kur pieminēt 
kritušos karavīrus. Tas šogad nevarēja īs-

Ziedu nolikšana, pieminot Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus no 
bijušā Cesvaines novada teritorijas

Ugunsdzēsēji atgādina par drošību

Izsoļu paziņojumi

Atrasties uz ūdenstilpju ledus ir bīstami
Laikā, kad uz ūdenstilpēm veidojas le-

dus kārta, VUGD aicina būt piesardzīgiem. 
Ik gadu ziemā vairāk nekā 10 cilvēku ielūst 
ledū un noslīkst. Jāatceras, ka ledus kārta uz 
ūdenstilpēm neveidojas vienmērīgi. Tā ir bie-
zāka pie krastiem, bet ūdenstilpes vidū var 
būt plāna, tomēr cilvēkiem nereti veidojas 
maldīgs priekšstats, ka ledus ir izturīgs.

Ko darīt, ja tomēr esi ielūzis ledū?
 Saglabā mieru!
 Turi galvu virs ūdens! Drīkst to mazliet 

atmest atpakaļ.
 Haotiski nekusties – tā zaudēsi spēkus! 

Labāk vienmērīgi kustini kājas, it kā griežot 
velosipēda pedāļus.
 Elpo pēc iespējas lēnāk un dziļāk!
 Ja iespējams, sauc palīgā!
 Ja soma vai smags mētelis velk uz leju, 

mēģini no tiem atbrīvoties.
 Pagriezies ar seju uz to pusi, no kuras 

atnāci, un noliec rokas uz ledus. Izstiept tās 
pēc iespējas tālāk.
 Mēģini uzgulties uz ledus malas ar krū-

tīm un izstumt sevi no ūdens.
 Ja izkļūsti no ūdens, nevajag uzreiz cel-

ties kājās! Labāk ritināties prom no bīstamās 
vietas vai rāpot uz krastu pa to pašu ceļu, pa 
kuru atnāci.
 Ticis krastā, neapstājies, bet turpini kus-

tību un pēc iespējas ātrāk dodies uz tuvāko 
silto vietu!

Lai sekmīgi izkļūtu no ledus, makšķernie-
kiem ieteicams ņemt līdzi dažādus palīglī-
dzekļus – ledus irbuļus vai āķus, ar kuru pa-
līdzību var ieķerties ledū un tādējādi izvilkt 
sevi ārā. Labs risinājums ir pilns makšķerēša-
nas tērps, kuram ir peldfunkcija vai glābšanas 
veste, kas ļaus pēc ielūšanas ledū peldēt pa 
ūdens virsu.

Ko darīt, ja redzat, ka cilvēks ir ielūzis?
 Jāzvana uz 112! Jānosauc dispečeram 

adrese vai jāizskaidro, kā nokļūt līdz notiku-
ma vietai. Jāatbild uz visiem dispečera jautā-
jumiem.
 Lai palīdzētu, ielūzušajam jātuvojas rā-

pus vai guļus, netuvojoties līdz pašai ielūzu-
ma vietai. Ielūzušajam apmēram no 2–5 met-
ru attāluma jāpamet aukla, sasieti apģērba 
gabali, garš koks vai kāds cits priekšmets. Ja 
glābēji ir vairāki, jāievēro, ka vienam no otra 
jāatrodas 2–3 metru attālumā.
 Pēc izvilkšanas vai izkļūšanas uz ledus 

rāpus jāvirzās prom no bīstamās vietas līdz 
krastam.

Rūpējoties par siltumu mājoklī, pārlieci-
nieties, ka apkures iekārtas ir darba kār-
tībā!

Nepareiza šo iekārtu izmantošana ir viens 
no izplatītākajiem ugunsgrēku iemesliem, 
tāpēc neaizmirstiet ievērot ugunsdrošības no-
teikumus:
 neizmantojiet bojātas apkures iekārtas 

vai dūmvadus,

 regulāri iztīriet sodrējus no dūmvada,
 kurināmo un citus degtspējīgus materi-

ālus novietojiet ne tuvāk par 1,2 metriem no 
apkures iekārtas durtiņām,
 nekuriniet apkures iekārtas ar malku, ku-

ras garums pārsniedz kurtuves izmērus,
 nenovietojiet  apkures  ierīču  tuvumā 

degtspējīgus priekšmetus, piemēram, uz krāsns 
vai kamīna nežāvējiet drēbes un apavus.

Svētku laikā atcerieties par drošību!
Mājokļus un sabiedriskās ēkas rotā adven-

tes vainagi, eglītes, un svētku noskaņas radī-
šanai tiek iedegtas sveces. VUGD statistika 
liecina, ka ik gadu šajā laikā bez uzraudzī-
bas atstātu iedegtu sveču dēļ izceļas vairāki 
ugunsgrēki, tāpēc VUGD atgādina drošības 
padomus, lai no degošām svecēm neizceltos 
liela nelaime.

Kas jāievēro, lai nenotiktu ugunsnelaime?
 Adventes vainagi un dekori lielākoties 

tiek gatavoti no degtspējīgiem materiāliem, 
tādēļ ir rūpīgi jāpārdomā sveču izvietojums, 
lai to liesmas būtu drošā attālumā no vainaga 
un dekorācijām.
 Ja tiek izmantots klasisks adventes vai-

nags, tad tajā ir jāievieto stabili un nedego-
ši sveču turētāji – un tikai uz tiem drīkst likt 
sveces.
 Adventes vainags vai dekors ir jānovie-

to uz stabilas un nedegošas virsmas.
 Jāpievērš uzmanība tam, kur novietots 

pats adventes vainags vai eglīte un citi Zie-

massvētku rotājumi. Degošas sveces ir jāno-
vieto drošā attālumā no aizkariem, mēbelēm 
vai citiem degtspējīgiem priekšmetiem.
 Jārūpējas, lai pie aizdedzinātām svecēm 

nevarētu piekļūt mazi bērni un mājdzīvnieki.
 Sveces un vainagus nevajag novietot uz 

televizoriem, radiatoriem, iekurtām krāsnīm 
vai kamīniem.
 Neatstājiet  degošas  sveces  bez uzrau-

dzības, pat ne uz īsu brīdi, un, dodoties prom 
no telpas vai ejot gulēt, pārliecinieties, ka 
sveces ir nodzēstas!

Kas jāievēro, uzstādot elektriskās virtenes?
Ja svētku dekorācijām, piemēram, Ziemas-

svētku egles vai mājas rotāšanai, izvēlaties 
elektriskos rotājumus, arī virtenes, atcerieties:
 pirms elektrisko rotājumu, virteņu lieto-

šanas rūpīgi izlasiet instrukciju un aplūkojiet 
marķējumu uz iepakojuma: ja redzat mājiņas 
apzīmējumu ar paskaidrojumu angļu valodā 
„for outdoor use”, tad šis rotājums būs pie-
mērots ēkas vai eglītes greznošanai laukā;
 iekštelpām paredzētās virtenes nedrīkst 

lietot ārpus mājas, jo spuldzītes neizturēs gai-
sa temperatūras svārstības un mitrumu;
 ja izmantojat jau lietotas elektrisko spul-

dzīšu virtenes, pārliecinieties, vai tās nav bo-
jātas.

Vairāk padomu drošībai skatiet arī VUGD 
tīmekļa vietnē: https://www.vugd.gov.lv/lv/
svetku-laika.

VUGD informācija

tenoties, taču individuāli nolikt ziedus un 
svecītes pie stēlas ieradās Cesvaines apvie-
nības pārvaldes vadītājs Vilnis Špats, pār-
valdes darbinieki, kā arī Cesvaines vidus-
skolas pārstāvji. Reizē ar tumsas iestāšanos 
visā skvērā iemirdzējas svecīšu liesmiņas, 
un ikviens varēja novietot ziedus un sveces 
pie stēlas.

18. novembrī, ievērojot noteikumus, ka 
publiski pasākumi nedrīkst notikt, Cesvaines 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā norisinājās 
svētbrīdis par godu valsts neatkarībai un tās 
aizstāvjiem.

Kultūras namā zaļajā režīmā svētku laikā 
bija iespēja noskatīties spēlfilmas „Emīlija. 
Preses karaliene” ciklu – 6 sērijas, kas vēs-
ta par spilgtu personību Emīliju Benjamiņu, 
kā arī bija apskatāma izstāde „Dzimtā puse 
Cesvaine”.

Linda Vanaga,
autores foto

* Pašvaldības nekustamais īpašums 
„Dālijas” 2, Cesvaines pagasts, Madonas 
novads

Madonas novada pašvaldība nodod iz-
solīšanai mutiskā izsolē ar augšupejo-
šu soli pašvaldības nekustamo īpašumu 
„Dālijas” 2, Cesvaines pagasts, Madonas 
novads (kadastra Nr. 7027 900 0034). Ne-
kustamais īpašums sastāv no vienistabas 
dzīvokļa 28 kvadrātmetru platībā (kop-
īpašuma 280/1067 domājamās daļas no 
dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 
70270150094001; šķūnis, kadastra apzī-
mējums 70270150094002; šķūnis, kadastra 
apzīmējums 70270150094003, un zeme, 
kadastra apzīmējums 70270150094).

Izsoles sākotnējā cena – 850 EUR, iz-
soles solis – 50 EUR, nodrošinājums – dro-
šības nauda 10 % apmērā no nosacītās ce-
nas – 85 EUR.

Drošības nauda jāieskaita Mado-
nas novada pašvaldības Cesvaines ap-
vienības pārvaldes norēķinu kontā 
LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 AS „SEB 
banka”, norādot maksājuma mērķi „Drošī-
bas nauda objekta „Dālijas” 2, Cesvaines 
pagasts, Madonas novads, izsolei”.

Samaksa par pirkumu ir veicama divu ne-

„Drošības nauda objekta „Zaļnieki” Cesvainē 
izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu 
nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināša-
nas.

Izsole notiks 2022. gada 14. janvārī 
plkst. 15.00 Madonas novada pašvaldības 
telpās Saieta laukumā 1 Madonā.

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022. gada 
13. janvāra plkst. 17.00, iesniedzot pieteiku-
mu Madonas novada Centrālajā administrācijā 
Saieta laukumā 1 Madonā, klientu apkalpoša-
nas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@
madona.lv.

* Pašvaldības nekustamais īpašums „Iele-
jas”, Cesvaine, Madonas novads

Madonas novada pašvaldība nodod iz-
solīšanai mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pašvaldības nekustamo īpašumu „Iele-
jas”, Cesvaine, Madonas novads (kadastra 
Nr. 7007 002 0056).

Nekustamais īpašums sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
70070020057 3,99 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – 10 400 EUR, iz-
soles solis 100 EUR, nodrošinājums – drošī-
bas nauda 10 % apmērā no nosacītās cenas – 
1040 EUR.

Drošības nauda jāieskaita Madonas 

dēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.
Izsole notiks 2022. gada 14. janvārī 

plkst. 14.30 Madonas novada pašvaldības 
telpās Saieta laukumā 1 Madonā.

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022. gada 
13. janvāra plkst. 17.00, iesniedzot pieteiku-
mu Madonas novada Centrālajā administrācijā 
Saieta laukumā 1 Madonā, klientu apkalpoša-
nas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@
madona.lv.

* Pašvaldības nekustamais īpašums „Zaļ-
nieki”, Cesvaine, Madonas novads

Madonas novada pašvaldība nodod izso-
līšanai mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
pašvaldības nekustamo īpašumu „Zaļnie-
ki”, Cesvaine, Madonas novads (kadastra 
Nr. 7007 002 0060).

Nekustamais īpašums sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
70070020059 1,86 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – 4800 EUR, izso-
les solis – 100 EUR, nodrošinājums – drošī-
bas nauda 10 % apmērā no nosacītās cenas – 
480 EUR.

Drošības nauda jāieskaita Madonas novada 
pašvaldības Cesvaines apvienības pārvaldes no-
rēķinu kontā LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 
AS „SEB banka”, norādot maksājuma mērķi 

novada pašvaldības Cesvaines ap-
vienības pārvaldes norēķinu kontā 
LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 AS „SEB 
banka”, norādot maksājuma mērķi „Drošī-
bas nauda objekta „Ielejas” Cesvainē izso-
lei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu 
nedēļu laikā no izsoles protokola apstipri-
nāšanas.

Izsole notiks 2022. gada 14. janvārī 
plkst. 15.30 Madonas novada pašvaldī-
bas telpās Saieta laukumā 1 Madonā.

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022. gada 
13. janvāra plkst. 17.00, iesniedzot pietei-
kumu Madonas novada Centrālajā adminis-
trācijā Saieta laukumā 1 Madonā, klientu 
apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstī-
tu uz pasts@madona.lv.

Izsoļu noteikumus var iepazīt interneta 
vietnē www.madona.lv, kā arī Madonas no-
vada Centrālās administrācijas telpās (Saie-
ta laukums 1, Madona) darba laikā (pirm-
dienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, 
trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 
17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00). 
Nekustamo īpašumu var apskatīt darbadie-
nās, iepriekš zvanot un vienojoties par ap-
skates laiku ar Cesvaines apvienības pārval-
des vadītāju Vilni Špatu, tālr. Nr. 29461212.
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Nr. 11 (339) 2021. gada 17. decebbrī
Izdevējs: Cesvaines apvienības pārvalde
Tirāža – 700 eks.
Atbildīgā par izdevumu – Linda Vanaga, tālr. 64852030,
e-pasts: linda.vanaga@madona.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 2022. gada 21. janvārī

Ziemassvētku koncerts
 Cesvainē

Piedalies konkursā
 „Skaistākais Ziemassvētku 

noformējums”!

Aicinām saņemt saldumu paciņas 
pirmsskolas vecuma bērniem

Baudi ziemu, 
slēpojot 

Cesvainē!

18. decembrī plkst. 16.00 
Cesvaines evaņģēliski lute-
riskajā baznīcā – Igo un Jāņa 
Strazda Ziemassvētku koncerts 
„VISS ŠONAKT ĀTRĀK RI-
MIS”.

Biļetes pieejamas bilesupa-

radize.lv. Biļete derīga tikai 
kopā ar Covid-19 vakcinācijas 
vai pārslimošanas sertifikātu un 
personu apliecinošu dokumentu 
(pase vai ID karte), bērniem līdz 
12 gadu vecumam Covid-19 
sertifikāts nav nepieciešams.

Madonas novadā ziema ir iera-
dusies un nostiprinājusies! Svētku 
laiks nav aiz kalniem. Arī šogad 
svētku svinēšana būs rimtāka un 
distancētāka nekā citkārt, taču tas 
nenozīmē, ka jāatsakās no svētku 
izjūtas radīšanas Madonas novadā, 
kas šogad ir kļuvis vēl kuplāks. Ai-
cinām visus novada iedzīvotājus, 
uzņēmumus un iestādes kā ik gadus 
krāšņot savu māju fasādes, logus, 
jumtus un pagalmus ar skaistiem 
rotājumiem un svētku dekoriem, 
radot pozitīvu gaisotni sev un ap-
kārtējiem.

Lai veicinātu Ziemassvētku lai-
kam un Jaungada tematikai atbilstī-
gas noskaņas radīšanu pilsētā un pa-
gastos, Madonas novada pašvaldība 
turpina iedzīvināt tradīciju un rīko 
konkursu „Skaistākais Ziemassvēt-
ku noformējums”.

Konkursā aicinām piedalīties ik-
vienas Madonas novada privātmājas 
vai daudzīvokļu dzīvojamās mājas 
iedzīvotājus, ikvienu uzņēmumu un 
iestādi (valsts un pašvaldības), kas 
svētku laiku vēlas padarīt skaistāku, 
košāku un svinīgāku.

Noformējumu Madonas novadā 
vērtēs 7 kategorijās:
 „Skaistākais privātmājas Zie-

massvētku noformējums”;
 „Skaistākais daudzdzīvokļu 

dzīvojamās ēkas Ziemassvētku no-
formējums”;
 „Skaistākais sabiedriskās 

(pašvaldības, valsts iestādes, kapi-
tālsabiedrības) ēkas Ziemassvētku 
noformējums”;
 „Skaistākais izglītības iestā-

des Ziemassvētku noformējums”;
 „Skaistākais uzņēmuma Zie-

massvētku noformējums”;

 „Oriģinālākais pašdarinātais 
Ziemassvētku noformējums”;
 „Madonas novada iedzīvotāju 

simpātija”.
Konkursa norises kārtība:
 noformēto objektu dalībai 

konkursā var pieteikt no 2021. gada 
1. decembra līdz 2021. gada 19. de-
cembrim (ieskaitot) vērtējamā 
objekta pārstāvis vai jebkura cita 
fiziska vai juridiska persona;
 konkursam pieteikumu 

iesniedz elektroniski, sūtot pietei-
kumu uz e-pasta adresi komunikaci-
ja@madona.lv;
 konkursam iesūtītos pie-

teikumus sešās kategorijās vērtēs 
komisija, savukārt iedzīvotāji savu 
favorītu varēs noteikt, balsojot par 
to kategorijā „Madonas novada 
iedzīvotāju simpātija”. Balsojuma 
anketa būs pieejama Madonas no-
vada pašvaldības mājaslapā http://
www.madona.lv;
 konkursam pieteikto objektu 

izvērtēšana un iedzīvotāju balso-
jums notiks no 2021. gada 22. de-
cembra līdz 2022. gada 6. janvārim;
 uzvarētāji tiks apbalvoti pēc 

iedzīvotāju balsojuma un žūrijas 
vērtējuma apkopošanas, datums tiks 
precizēts.

Kopējais konkursa balvu fonds – 
2000 eiro.

Lai piedalītos konkursā, obligā-
ti jāiesniedz objekta fotogrāfija un 
aizpildīta pieteikuma veidlapa! Kon-
kursa nolikums un pieteikuma veid-
lapa pieejama Madonas novada paš-
valdības mājaslapā www.madona.lv.

Egils Kazakevičs,
Madonas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists

Nodibinājums „Madonas novada 
fonds” izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 
17. kārtu Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Latvijas Lau-
ku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam 19.2. apakšpasākuma 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītu vietējās attīstības 
stratēģiju” 19.2.1. aktivitātē „Vietas 
ekonomikas stiprināšanas iniciatī-
vas” un vietējās attīstības stratēģijā 
„Cilvēks, vieta, darbs Madonas re-
ģionā 2015–2020”.

LEADER projektus Madonas 
novada fondā var iesniegt Mado-
nas un Varakļānu novada iedzīvo-
tāji un uzņēmēji.

Projektu iesniegumu pieņemša-
na – no 2021. gada 18. decembra 
līdz 2022. gada 18. janvārim.

17. kārtā pieejamais publiskais 
finansējums – 945 403 EUR.

Projektus īsteno atbilstīgi attieci-
nāmajām izmaksām:
 ja tiek veikta būvniecība – 

divi gadi no Lauku atbalsta dienes-
ta lēmuma pieņemšanas par pro-

Madonas novada fonds izsludina 
LEADER projektu iesniegumu 

pieņemšanas 17. kārtu
jekta iesnieguma apstiprināšanu;
 pārējiem projektiem projektu 

īstenošanas termiņš ir viens gads 
no Lauku atbalsta dienesta lēmu-
ma pieņemšanas par projekta ie-
snieguma apstiprināšanu.

Mērķis – sabiedrības dalība un 
sadarbība vietējās ekonomikas un 
dzīves kvalitātes stiprināšanā, sa-
biedriski aktīvas un attīstošas dzī-
ves vides veidošanā.

Iepazīt vietējās attīstības stra-
tēģiju var vietējā rīcības grupā 
„Madonas novada fonds” Madonā, 
Saules ielā 16. Papildu informā-
cija – mājaslapā www.mnf.lv un 
https://www.lad.gov.lv/lv/atbal-
sta-veidi/projekti-un-investicijas/
atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-
istenosana-saskana-ar-sabiedri-
bas-virzitas-vietejas-attistibas-
strategiju-235.

Kontaktinformācija: LEADER 
administratīvā vadītāja Jogita Bau-
ne, tālrunis: 27527343, e-pasts: 
jogitabaune@inbox.lv. Lūgums 
par individuālajām konsultācijām 
iepriekš vienoties telefoniski.

Ziemassvētki ir brīnišķīgs laiks, 
kad gaisā virmo prieks un pateicība. 
Svētku brīvdienas sagaidīt šķiet gan-
drīz neiespējami, tāpēc labākais, ko 
Ziemassvētku laikā darīt, ir svētkus 
pagarināt. Tieši tāpēc gatavošanās 
svētkiem sākas tik laikus – lai pēc 
iespējas ilgāk saglabātu šo maģisko 
izjūtu un paspētu sagādāt Ziemas-
svētku dāvanas.

Lūdzam Cesvaines pilsētas un pa-

Turpinās 
nodarbības 

veselības 
veicināšanas 

projektā
Veselības veicināšanas projek-

tā turpinās nodarbības attālinātā 
formā – ar programmas „ZOOM” 
starpniecību. Novembra beigās ir 
sācies vingrošanas nodarbību cikls. 
Ir iespējams izkustēties:

OTRDIENĀS – platfor-
mā „ZOOM”, meeting ID: 
825 8465 3305, passcode: 770558; 
pieslēgšanās no plkst. 17.30, vin-
grošana 18.00–19.00;

CETURTDIENĀS – plat-
formā „ZOOM”, meeting ID: 
825 8465 3305, passcode: 770558; 
pieslēgšanās no plkst. 17.30, vin-
grošana 18.00–19.00.

Visa informācija par projek-
tu, nodarbībām un to izmai-
ņām pieejama projekta profilā 
„Facebook”, meklējot pēc no-
saukuma „Veselības veicināša-
nas projekts Madonas novadā”.

gasta vecākus, kuriem ir pirmsskolas 
vecuma bērni, kas neapmeklē bērnu-
dārzu Cesvainē, ierasties Cesvaines 
sociālajā dienestā Rīgas ielā 4 pēc 
dāvanas savam mazulim:

pirmdienās no plkst. 9.30 
līdz 13.00 un no plkst. 14.00 
līdz 17.00;

otrdienās un piektdienās no 
plkst. 9.30 līdz 13.00.

Sociālais dienests


