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Pasniegti pašvaldības apbalvojumi
Jau vēstījām par pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu un pasniegšanu ierobežotajos apstākļos. Sagaidot valsts svētkus maijā, piešķirtie pašvaldības apbalvojumi nonāca
to ieguvēju rokās. Tā kā epidemioloģiskā situācija arvien ir nedroša,
publisku pasākumu apbalvojumu
pasniegšanai, kā tas līdz šim bija
ierasts, nav atļauts organizēt.
Informējām, ka pērn, novembrī,
domes sēdē tika apstiprināts apvienotās komitejas sēdē tālāk virzīto

lēmumu projekts par 1. pakāpes
pašvaldības apbalvojuma „Atzinības raksts” piešķiršanu. Tika nolemts piešķirt atzinības rakstu četriem kandidātiem, kurus apbalvojumu saņemšanai bija izvirzījušas
iedzīvotāju grupas, kā arī domes
deputāti. Cesvaines novada domes
atzinības raksts tika piešķirts:
Raitim Krūmiņam par mūža
ieguldījumu veterinārijā un piena
lopkopībā novadā;
Vitai Krūmiņai par ieguldījumu

Monētas „Baltijas ceļš”

izglītības un kultūras jomā un novada popularitātes veicināšanu;
Lilijai Kanaviņai par ieguldījumu izglītības jomā;
Zigfrīdam un Ritai Krieviņiem
par atzīstamiem sasniegumiem uzņēmējdarbībā un ieguldījumu Cesvaines novada attīstībā.
Plašāk par rudenī apstiprinātajiem apbalvojumu saņēmējiem var
izlasīt „Cesvaines Ziņu” 2020. gada
novembra izdevumā.
Jau rudens pusē tika lemts atlikt
apbalvojumu pasniegšanu uz drošāku laiku. Ziemā tika saņemti vēl
vairāki iesniegumi apbalvojumu
piešķiršanai, tie tika izskatīti komiteju un domes sēdēs, un deputāti
lēma par 1. pakāpes pašvaldības
apbalvojuma „Atzinības raksts”
piešķiršanu vēl četriem kandidātiem. Vasarā gaidāma administratīvi teritoriālā reforma, tāpēc, lai
neatliktu apbalvojumu pasniegšanu
uz nenoteiktu laiku, tika lemts pasniegt visus – gan rudenī, gan pavasarī piešķirtos – apbalvojumus
vienlaikus – 30. aprīlī. Pašvaldības
apbalvojumu piešķīra arī:

Cesvaines bibliotēkas kolektīvam par atzīstamu ieguldījumu
pašvaldības kultūras dzīves attīstībā, Cesvaines novada tēla veidošanā, novada popularitātes veicināšanā;
Velgai Sokirkai par atzīstamu ieguldījumu izglītības jomā un Cesvaines novada popularitātes veicināšanu;
Jolandam Andževam par atzīstamiem panākumiem izglītības
jomā, par Cesvaines novada vārda
popularizēšanu;
Baibai Putniņai par atzīstamu
ieguldījumu izglītības jomā un tautas garīgā mantojuma saglabāšanu
un popularizēšanu.
Katram apbalvojuma saņēmējam individuāli, bez skatītāju un
apsveicēju klātbūtnes, ievērojot
epidemioloģiskos drošības noteikumus, atzinības rakstu 30. aprīlī pie tējas namiņa pils pagalmā
pasniedza domes priekšsēdētājs.
Kopā ar atzinības rakstu pašvaldība apbalvotajiem dāvināja ziedus un sudraba kolekcijas monētu
„Baltijas ceļš”, ko Latvijas Banka

2014. gada 19. augustā laidusi apgrozībā par godu „Baltijas ceļa”
25. gadskārtai. Monētas sižets
veltīts pasaules mērogā unikālajai
1989. gada 23. augusta akcijai, kad
aptuveni 2 miljoni baltiešu sadevās
rokās 600 kilometru garā ķēdē, kas
uz 15 minūtēm savienoja Tallinu,
Rīgu un Viļņu. Šī akcija pievērsa
visas pasaules uzmanību vēsturiskajai netaisnībai un apliecināja,
ka brīvības un neatkarības ideja šo
tautu prātos un sirdīs ir dzīva.
Linda Vanaga,
autores foto

Atskats uz gaismas šovu
1. maija vakarā Cesvaines pils
fasāde, pagalms, parka celiņi un
Baronkalns iemirdzējās spožās un
krāsainās gaismās.
Laikā, kad publiski pasākumi nav
atļauti, aicinājām baudīt pastaigu
un ainavisko pils parku neierastā
veidolā. Vakarā, pēc tumsas iestāšanās, ik stundu tika atkārtots gais-

mas un skaņas performances cikls.
Pastaigu varēja baudīt ikviens sev
ērtā laikā – performance notika ar
zināmu laika intervālu.
Maģisku noskaņu radīja izgaismotā taka uz Baronkalnu – tā vijās
pāri Mīlestības tiltiņam un, koku
un krūmu ieskauta, uzveda kalnā.
Kalna virsotnē un koku galotnēs

zaigoja gaismas, kuras it kā spēlējās koku zaros un lapotnē. Vienlaikus Cesvaines pils fasāde kļuva par
gaismu saspēles skatuvi. Prožektori iemirdzējās gan pils tornī, gan
logu ailēs, un projekcijas uz sienām
veidoja īpašu izrādi. Visam par pavadījumu kalpoja Antonio Vivaldi
skaņdarbu cikls „Četri gadalaiki”,

Cesvaines Ziņas

kas arī caurvija gaismas stāstu un
atainojās uz pils sienas un terasēm.
Jau otro gadu nevaram maija
svētkus sagaidīt ierastā formā, taču
noskaņu var radīt arī ar neparastām
idejām.
Linda Vanaga,
autores foto
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Kopš 17. maija
izmaiņas maršrutā
Madona–Cesvaine–
Mentes un Madona–
Cesvaine–Vairogi
Tā kā Cesvaines novadā atceltas mācības klātienē, kopš 2021. gada 17. maija
reisi maršrutā Nr. 6347 Madona–Cesvaine–Mentes un Nr. 6721 Madona–Cesvaine–Vairogi notiks saskaņā ar skolēnu brīvlaika grafiku.
Maršruta Nr. 6347 Madona–Cesvaine–
Mentes autobuss no Vairogu pieturas pirmdienās un piektdienās izbrauks plkst. 7.20, no
Mentēm – plkst. 7.40 un 16.40, bet no Madonas autoostas – plkst. 15.40. Savukārt maršruta Nr. 6721 Madona–Cesvaine–Vairogi autobuss no Cesvaines pirmdienās un piektdienās
izbrauks plkst. 12.00, bet no Vairogiem –
plkst. 12.15. Līdz šim reisi notika darbdienās.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par braucienu, kā arī
atgādina, ka statistiku par reisa pieprasījumu
veido pasažieriem izsniegto biļešu skaits. Par
konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot kontrolieriem, jebkurā diennakts laikā sūtot īsziņu vai zvanot uz
tālruni 27776621.
Autotransporta direkcijas informācija

Domes ārkārtas sēdē
23. aprīlī

* Apstiprināja pašvaldības dzīvokļa īpašuma, kura adrese ir „Lielkaļķenieki” 2, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, izsoles
rezultātus, par nekustamā īpašuma ieguvēju
atzīstot iedzīvotāju, kas nosolījis īpašumu par
420 euro.
* Apstiprināja pašvaldības dzīvokļa īpašuma, kura adrese ir „Lielkaļķenieki” 3, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, izsoles
rezultātus, par nekustamā īpašuma ieguvēju
atzīstot iedzīvotāju, kas nosolījis īpašumu par
870 euro.
* Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma „Ķimenes”, kas atrodas Cesvaines pagastā
Cesvaines novadā, izsoles rezultātus, par nekustamā īpašuma ieguvēju atzīstot iedzīvotāju,
kas nosolījusi īpašumu par 1770 euro.
* Nolēma izveidot pašvaldības dzīvojamā
mājā Krasta ielā 6 dzīvokļa īpašumu Nr. 10,
kas sastāv no dzīvokļa un domājamām daļām
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.
* Nolēma izveidot pašvaldības dzīvojamā
mājā „Rūpkombināta māja 1” dzīvokļa īpašumu Nr. 10, kas sastāv no dzīvokļa un domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas un zemes.
* Nolēma apdrošināt pašvaldības iestāžu
darbinieku veselību Covid-19 saslimšanas gadījumos, plānojot apdrošināšanas prēmijas apjomu līdz 1400 euro.

Domes ārkārtas sēdē
30. aprīlī

* Cesvaines novada pašvaldības investīciju
projekta „Cesvaines vidusskolas ēkas ieejas
telpu bloku jumta seguma nomaiņa” realizēšanai nolēma ņemt Valsts kasē aizņēmumu
120 000 euro, paredzot aizņēmumu izņemt
līdz 2021. gada decembrim un garantējot aizņēmumu ar pašvaldības pamatbudžetu.
* Realizējot Cesvaines novada pašvaldības
investīciju projektu „Sporta laukuma izbūve
un teritorijas labiekārtošana pie Cesvaines
vidusskolas Cesvainē”, kas iekļauts Cesvaines novada attīstības programmas 2019.–
2026. gadam investīciju plānā, ņemt Valsts
kasē 500 000 euro aizņēmumu, paredzot aizņēmumu izņemt līdz 2021. gada decembrim
un garantējot aizņēmumu ar pašvaldības pamatbudžetu.
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Vilciens kursēs nedēļas nogalēs līdz Gulbenei, piestās arī Cesvainē
Nodrošinot pasažieriem iespēju ātrāk, ērtāk
un lētāk nokļūt galamērķī, ar 1. jūniju vilciens
līdz Madonai kursēs katru dienu, bet līdz Gulbenei – nedēļas nogalēs, piestās arī stacijā
„Cesvaine”.
Sākot ar 2021. gada 1. jūniju tiks pagarināti
esošie un atklāti jauni vilciena reisi, lai pasažieri varētu ātrāk, ērtāk un lētāk nokļūt Madonā un Gulbenē. Vilciens no Madonas līdz Rīgai un otrādi kursēs katru dienu, bet līdz Gulbenei – piektdienās, sestdienās un svētdienās.
Lai nogādātu pasažierus līdz dzelzceļa stacijai un otrādi – no stacijas līdz vēlamajam galamērķim, tiks mainīti arī reģionālo autobusu
maršruti. Lai nedublētu autobusu un vilcienu
pārvadājumus, tiks slēgti četri reisi maršrutā
Nr. 7989 Rīga–Madona–Lubāna, kas notiek
gandrīz vienlaikus ar plānoto vilciena reisu.
Braucot ar vilcienu no Rīgas līdz Madonai
un otrādi, pasažieri ceļā pavadīs par 33 minūtēm mazāk laika, kā arī ieekonomēs 1,40 eiro.
Savukārt, braucot ar vilcienu līdz Madonai
un pārsēžoties autobusā, kas brauc līdz Lubānai, pasažieri ceļā pavadīs aptuveni par vienu
stundu mazāk laika un ieekonomēs 2,20 eiro.
Vilciens apstāsies šādās pieturās: Centrālā
dzelzceļa stacija, Jāņavārti, Salaspils, Ikšķile,
Ogre, Ķegums, Lielvārde, Jumprava, Skrīveri, Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas, Jaunkalsnava, Kalsnava, Mārciena un Madona.
Pieturu skaits atsevišķos reisos būs atšķirīgs,
tāpēc Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt
aktuālo vilcienu kustības sarakstu mājaslapas www.atd.lv sadaļā „Kustības saraksti”,
AS „Pasažieru vilciens” mājaslapā www.pv.lv
vai portālā „1188”.
Vilciens no Madonas darbdienās izbrauks plkst. 4.56, sestdienās un svētdienās – plkst. 7.33, bet no Rīgas katru dienu – plkst. 19.01. Lai pasažieri varētu nokļūt
no Lubānas līdz Madonas dzelzceļa stacijai
un pēc tam pārsēsties vilcienā, kas brauc uz
Rīgu, maršruta Nr. 6376 Madona–Cesvaine–Dzelzava autobuss no Lubānas pieturas
darbdienās izbrauks plkst. 3.46 (līdz šim

no Lubānas plkst. 4.00 izbrauca maršruta
Nr. 7989 Madona–Cesvaine–Lubāna autobuss), bet maršruta Nr. 6339 Madona–Meirāni–Lubāna autobuss no Lubānas izbrauks
plkst. 3.56 – autobuss kursēs arī līdz Barkavai
(līdz šim no pieturas Lubāna plkst. 4.50 izbrauca maršruta Nr. 7989 Madona–Barkava–
Lubāna autobuss). Sestdienās un svētdienās
maršruta Nr. 6376 Madona–Cesvaine–Dzelzava autobuss no Lubānas pieturas izbrauks
plkst. 6.23, bet maršruta Nr. 6339 Madona–Meirāni–Lubāna autobuss – plkst. 6.33.
Savukārt vakarā, lai nogādātu pasažierus no
Madonas dzelzceļa stacijas līdz Lubānai, stacijā plkst. 21.40 tiks uzsākti divi reisi: viens
autobuss brauks cauri Cesvainei, otrs – cauri
Barkavai. Lai pasažieri varētu nokļūt Mārcienā, Sauleskalnā un Aiviekstē, vilciena reisam
tiks pieskaņots maršruta Nr. 6457 Madona–
Pļaviņas autobuss, kas no Pļaviņu dzelzceļa
stacijas izbrauks plkst. 20.53. Pļaviņās pārsēžoties no vilciena autobusā, ceļā pavadītais
laiks samazināsies līdz 25 minūtēm.
Vilciens no Rīgas uz Gulbeni kursēs piektdienās plkst. 19.01, sestdienās plkst. 8.01
un svētdienās plkst. 12.01, bet no Gulbenes
līdz Rīgai – sestdienās plkst. 6.43 un 18.41
un svētdienās plkst. 15.46. Vilciens apstāsies
šādās pieturās: Centrālā dzelzceļa stacija,
Jāņavārti, Salaspils, Ikšķile, Ogre, Ķegums,
Lielvārde, Jumprava, Skrīveri, Aizkraukle,
Koknese, Pļaviņas, Jaunkalsnava, Kalsnava,
Mārciena, Madona, Cesvaine un Gulbene.
Nedēļas nogalē nodrošinot vilcienu līdz
Gulbenei, ērtāk un lētāk galamērķī varēs tikt
gan vietējie iedzīvotāji, gan pilsētas viesi,
kuri vēlas apskatīt pilsētu un izbraukt arī ar
bānīti maršrutā Gulbene–Alūksne. Vilciena
un bānīša kustības saraksts tiks saskaņots:
bānītis no Gulbenes izbrauks plkst. 13.00,
no Alūksnes – plkst. 16.30, pienāks Gulbenē
plkst. 18.00. Tādējādi pasažieri sestdienā varēs aizbraukt līdz Gulbenei, pārsēsties bānītī
un pēc tam pagūt atpakaļ uz vilciena vakara
reisu. Tiem, kuri vēlēsies Gulbenē palikt pa
nakti, būs iespēja doties uz Rīgu nākamajā

dienā, braucot pēcpusdienas reisā. Plānots, ka
vilcienu kustības sarakstam tiks pielāgoti autobusu reisi virzienā uz Stariem, Jaungulbeni,
Tirzu, Druvienu un Ūdrupi.
Lai nepalielinātos sabiedriskā transporta
pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamais
finansējums un netiktu dublēti vilciena un autobusa reisi līdzīgā laikā, maršruta Nr. 7989
Rīga–Madona–Lubāna autobuss, kas no Rīgas Starptautiskās autoostas katru dienu izbrauc plkst. 17.40 un 18.10, bet no Lubānas –
plkst. 4.00 un 5.50, pasažieru pārvadājumus
vairs nenodrošinās.
Saskaņā ar transporta attīstības pamatnostādnēm laika periodā no 2021. līdz 2027. gadam un sabiedriskā transporta sistēmas
koncepciju nākamajiem 10 gadiem dzelzceļa pārvadājumi ir noteikti par sabiedriskās
transporta sistēmas mugurkaulu. Tas nozīmē,
ka pārvadājumi pa dzelzceļu ir galvenais pasažieru pārvadāšanas veids maršrutos ar lielu
pasažieru plūsmu un, lai novērstu sabiedriskā
transporta dublēšanos un nodrošinātu ātrāku
pasažieru nokļūšanu galapunktā, autobusi
vietās, kur pieejams dzelzceļš, pilda pasažieru pievešanas līdz dzelzceļa stacijām funkciju. Atklājot jaunus un pagarinot esošos reisus
līdz Madonai un Gulbenei, kā arī pieskaņojot
autobusa reisus vilcieniem, tiek stiprināta vilciena loma sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā.
Lilita Pelčere,
VSIA „Autotransporta direkcija”
sabiedrisko attiecību speciāliste

 „Gala Bebri” 2
Cesvaines novada dome 2021. gada
25. maijā plkst. 10.00 domes zālē Pils ielā 1A
Cesvainē Cesvaines novadā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kura adrese ir „Gala Bebri” 2,
Cesvaines pag., Cesvaines novads, kadastra
Nr. 7027 900 0054 un kura sastāvs ir divistabu
dzīvoklis 32,1 m2 platībā un 321/2647 domājamā daļa no dzīvojamās mājas un zemes.
Izsoles sākumcena – 400 euro. Izsoles solis – 20 euro. Izsoles dalības maksa – 20 euro,
nodrošinājuma apmērs – 40 euro. Pieteikšanās izsolei – līdz 2021. gada 21. maija
plkst. 10.00.
Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā
pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.
 „Gala Bebri” 6
Cesvaines novada dome 2021. gada
25. maijā plkst. 10.15 domes zālē Pils ielā 1A
Cesvainē Cesvaines novadā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kura adrese ir „Gala Bebri” 6,
Cesvaines pag., Cesvaines novads, kadastra
Nr. 7027 900 0056 un kura sastāvs ir vienistabas dzīvoklis 38,4 m2 platībā un 384/2647 domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes.

Izsoles sākumcena – 380 euro. Izsoles solis – 20 euro. Izsoles dalības maksa – 20 euro,
nodrošinājuma apmērs – 38 euro. Pieteikšanās izsolei – līdz 2021. gada 21. maija
plkst. 10.15.
Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā
pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.
 „Kārzdabas mazā skola”
Cesvaines novada dome 2021. gada
25. maijā plkst. 11.30 domes zālē Pils ielā 1A
Cesvainē Cesvaines novadā otrajā mutiskajā
izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo
īpašumu ar kadastra Nr. 7027 008 0177, adrese – „Kārzdabas mazā skola”, Kārzdaba, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.
Izsoles nosacītā cena – 9200 euro, izsoles
solis – 100 euro. Dalības maksa – 20 euro,
izsoles nodrošinājums – 920 euro. Nosolītā
summa jāsamaksā mēneša laikā.
Pieteikums izsolei jāreģistrē Cesvaines novada domē līdz 2021. gada 21. maijam.
 „Svīres”
Cesvaines novada dome 2021. gada
25. maijā plkst. 10.45 domes zālē Pils
ielā 1A Cesvainē Cesvaines novadā otrajā
mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod
pašvaldības nekustamo īpašumu „Svīres”, ka-

dastra Nr. 7007 004 0125, īpašums sastāv no
zemesgabala un atrodas Cesvainē Cesvaines
novadā.
Izsoles nosacītā cena – 9400 euro, izsoles
solis – 50 euro. Dalības maksa – 20 euro,
izsoles nodrošinājums – 940 euro. Nosolītā
summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles.
Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.
Pieteikšanās izsolei – domē līdz 2021. gada
21. maija plkst. 16.00.
Lai piedalītos īpašumu pārdošanas izsolēs, līdz izsoles sākumam samaksājama
izsoles dalības maksa un nodrošinājuma
summa. Maksājums veicams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr. 90000054727,
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”.
Izsoles noteikumus var iepazīt mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada
domē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00
un no plkst. 14.00 līdz 17.00. Par īpašumu
apskati interesēties pa tālruni: 64852022 vai
28382616.

* Nolēma atsākt klātienes mācības Cesvaines vidusskolā 1.–4. klašu grupā ar
2021. gada 10. maiju.
* Piekrita, ka no nekustamā īpašuma
„Kurpnieki”, kas atrodas Cesvaines pagastā
Cesvaines novadā, tiek atdalīta zemes vienība un tā veido patstāvīgu īpašumu. Atdalītajai daļai piešķīra nosaukumu „Lieces”.
* Piekrita, ka no nekustamā īpašuma „Stra-

dukalni”, kas atrodas Cesvaines pagastā Cesvaines novadā, tiek atdalīta 2. zemes vienība un
tā veido patstāvīgu īpašumu. Atdalītajai zemes
vienībai piešķīra nosaukumu „Stradu mežs”.
* Piekrita, ka no nekustamā īpašuma „Īves”,
kas atrodas Cesvaines pagastā Cesvaines novadā, tiek atdalīta zemes vienība un tā veido
patstāvīgu īpašumu. Atdalītajai zemes vienībai piešķīra nosaukumu „Īvītes”.

* Atbrīvoja Ivetu Saulīti no Cesvaines
novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekles pienākumiem ar
2021. gada 21. maiju.
* Piešķīra domes priekšsēdētājam ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma daļu – vienu dienu –
2021. gada 8. maiju, nosakot, ka atvaļinājuma
laikā viņu aizvieto priekšsēdētāja 1. vietniece.

Cesvaines novada domes izsoles

7. maija domes sēdē
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5. jūnija vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī
5. jūnijā gaidāmajās pašvaldību
vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, par balsošanas dokumentu izmantojot vai nu pasi, vai personas
apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks vēlētāju tiešsaistes
reģistrs.
Iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks ar viedierīci noskenēs vēlētāja pases vai personas apliecības
svītrkodu vai QR kodu un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā
un vēlētāju reģistrā jau nav atzīmes
par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Sistēmā balsotājs tiks atzīmēts elektroniskajā vēlētāju sarakstā, savukārt
iecirkņa komisijas darbinieks ziņas
par vēlētāju ierakstīs balsotāju papīra sarakstā, kur vēlētājam būs jāparakstās par vēlēšanu aploksnes un
vēlēšanu zīmju saņemšanu.
Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs
iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas aploksnē. Vēlētāju ierakstīs atsevišķā balsotāju sarakstā, kurā
vēlētājs parakstīsies par balsošanas
materiālu saņemšanu. Vēlētājam
kopā ar vēlēšanu aploksni un zīmēm
tiks izsniegta vēl viena aploksne –

reģistrācijas aploksne, uz kuras būs
vēlētāja vārds, uzvārds un personas
kods. Pēc tam kad izvēle izdarīta, vēlētājam anonīmā vēlēšanu aploksne
ar balsojumu būs jāievieto reģistrācijas aploksnē. Reģistrācijas aploksne
būs jānodod iecirkņa darbiniekam
pie vēlēšanu kastes — darbinieks to
apzīmogos ar iecirkņa zīmogu un iemetīs vēlēšanu kastē.
Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai atjaunojoties, vēlēšanu komisija
pārbaudīs, vai vēlētāja balsojums
nav reģistrēts citā iecirknī. Ja vēlētājs nebūs nobalsojis citā iecirknī,
balsotāju sarakstā atzīmēs, ka balsojums ir derīgs, un to pieskaitīs. Ja
vēlētājs pa šo laiku būs nobalsojis
citā iecirknī, balsojums tiks dzēsts
un netiks līdzskaitīts.
Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija
veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu.
2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas notiks 41 vēlēšanu apgabalā
jaunajās administratīvajās teritorijās – sešās valstspilsētās un 35 novados.
Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus
ikviens vēlētājs var noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas www.cvk.lv sadaļā „Vēlēšanu
iecirkņi”, savukārt savu vēlēšanu

Esošajā Cesvaines novada teritorijā atradīsies divi vēlēšanu iecirkņi:
Nr. 655 Cesvaines kultūras nams (Pils
iela 8, Cesvaine, Cesvaines nov.);
Nr. 953 Kraukļu skola („Kraukļu skola”, Cesvaines pagasts, Cesvaines nov.).
Pašvaldību vēlēšanām Madonas novadā
pieteikti seši kandidātu saraksti. Deputātu
kandidātu aprakstus un partiju programmas
iespējams iepazīt Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā https://pv2021.cvk.lv.
Vēlēšanām Madonas novadā pieteikti
šādi saraksti:
1. „Jaunā VIENOTĪBA”
1.
Andrejs Ceļapīters
2.
Arvīds Greidiņš
3.
Oskars Žvagins
4.
Ilze Mailīte
5.
Kaspars Udrass
6.
Artūrs Grandāns
7.
Andrejs Piekalns
8.
Liena Hačatrjana
9.
Mārtiņš Ezeriņš
10. Aldis Stienis
11. Laura Smudze
12. Ojārs Krūmiņš
13. Gundars Riekstiņš
14. Viktors Abramovs
15. Daiga Maderniece
16. Aldis Jēkabsons
17. Ligita Irbe
18. Andris Levis
19. Aigars Oļukalns
20. Vilnis Strautiņš
21. Dāvis Veckalniņš
22. Normunds Arama
2. Partija „Vienoti Latvijai”
1.
Ivars Miķelsons
2.
Andris Sakne
3.
Andris Spaile
4.
Inguna Kaņepone
5.
Rūdolfs Pulkstenis
6.
Ilze Šulce
7.
Silvija Čurkste
8.
Artūrs Vāvere
9.
Edgars Lācis
10. Ivars Janovskis
11. Liene Ankrava
12. Māris Belorags
13. Dace Kalve
14. Valdis Broks

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā „Vēlēšanu apgabala noskaidrošana”.
Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem
un vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs
reģistrēts vēlēšanām, var saņemt,
arī zvanot uz Centrālās vēlēšanu
komisijas uzziņu tālruni 67049999.
Tālrunis strādā katru dienu no pulksten 9.00 līdz 20.00.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks
pašvaldību
vēlēšanu
dienā,
5. jūnijā, būs no pulksten 7.00
līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot
arī iespēju nobalsot iepriekš:
pirmdien, 31. maijā, no
plkst. 16.00 līdz 20.00;
ceturtdien, 3. jūnijā, no
plkst. 9.00 līdz 16.00;
piektdien,
4.
jūnijā,
no
plkst. 13.00 līdz 20.00.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa
dēļ nevarēs nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā
atrašanās vietā. Pieteikt balsošanu
atrašanās vietā vēlēšanu nedēļā,
sākot ar 31. maiju, varēs vēlēšanu
iecirkņos. Savukārt, ja ir iespēja iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu,
tad to var iesniegt arī pašvaldības
vēlēšanu komisijai.
20.
21.
22.

Gita Lancmane
Jana Medniece
Guntis Šahno
Vaira Studente
Oskars Janovičs
Jevgenijs Tarasovs
Uldis Ogorodņikovs
Andris Stalīdzāns

Aldis Ošs
Rihards Saulītis
Aigars Šķēls

5. „Latvijas attīstībai”, POLITISKĀ
PARTIJA „IZAUGSME”
1.
Artūrs Čačka
2.
Andris Dombrovskis
3.
Valentīns Rakstiņš
4.
Lienīte Ozolniece
5.
Ilze Brante
6.
Andris Trečaks
7.
Reinis Braķis
8.
Jānis Sirmais
9.
Silvija Smeltere
10. Ivars Tirzmalis
11. Edīte Miķelsone
12. Aldis Bondars
13. Elīna Štromberga
14. Artūrs Vīle-Bērziņš
15. Jānis Putniņš
16. Valdis Madernieks
17. Dace Meldere
18. Agris Kaščjuks
19. Andis Akmentiņš
20. Monta Zepa
21. Sergejs Falejs
22. Irēna Lecīte

3. Jaunā konservatīvā partija
1.
Vita Robalte
2.
Mārtiņš Kalnājs
3.
Sandra Maksimova
4.
Inga Bite
5.
Aivars Zariņš
6.
Imants Spridzāns
7.
Sandis Kalniņš
8.
Armands Cirsis
9.
Juris Silups
10. Rihards Erelis
11. Sandra Spaile
12. Kārlis Edvards Bandenieks
13. Ilona Zeltiņa
14. Andris Blāķis
15. Klinta Ieleja
16. Ija Malkause
17. Edmunds Malta
18. Kaiva Veita
19. Gintis Birziņš
4. Politiskā partija „Latvijas Reģionu
apvienība”, „LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”
1.
Agris Lungevičs
2.
Gunārs Ikaunieks
3.
Valda Kļaviņa
4.
Māris Olte
5.
Guntis Klikučs
6.
Uģis Fjodorovs
7.
Gatis Teilis
8.
Vents Ikaunieks
9.
Dace Raubiška
10. Aleksandrs Šrubs
11. Guntis Ķeveris
12. Rūdolfs Preiss
13. Ilvija Kecko
14. Tatjana Kriškāne
15. Santa Šķēle
16. Jānis Mārciņš
17. Igors Šapovals
18. Sarmīte Pabērza
19. Jānis Lūsis

6. Nacionālā apvienība „„Visu Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai / LNNK””
1.
Zigfrīds Gora
2.
Tālis Salenieks
3.
Vilnis Špats
4.
Aivis Masaļskis
5.
Didzis Baunis
6.
Edgars Šķēle
7.
Inese Strode
8.
Laila Ozoliņa
9.
Edgars Avišāns
10. Lolita Kostjukova
11. Dace Zeile
12. Linda Bakmane
13. Imelda Saulīte
14. Iveta Peilāne
15. Vēsma Nora
16. Līga Ozola
17. Atis Brants
18. Marika Veiba
19. Sandris Sproģis
20. Normunds Broks
21. Ilze Kanča
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Apstiprina papildu atvieglojumus
vakcinētām personām
18. maijā Ministru kabineta sēdē apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos,* nosakot cilvēkiem, kuri vakcinējušies pret Covid-19 vai pārslimojuši Covid-19, noteikt papildu atvieglojumus.
Grozījumos paredzēts, ka pret Covid-19
vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas
personas varēs brīvāk pulcēties slēgtā un
kontrolētā vidē, piemēram, darba kolektīvi
darba telpās un sanāksmēs, amatiermākslas
kolektīvi vai sporta komandas. Nelietojot
mutes un deguna aizsegus un neievērojot
distancēšanās prasības, darbavietā vai vienā telpā drīkstēs tikties ne vairāk kā 20 cilvēku, kuri ir vakcinēti vai ir pārslimojuši
Covid-19. Šāda kārtība attieksies tikai uz
pastāvīgiem kolektīviem, kas var uzrādīt
vakcinācijas vai pārslimošanas apliecinājumus. Koplietošanas telpās arī turpmāk būs
jālieto mutes un deguna aizsegi un jāievēro
distancēšanās.
Līdz 1. jūnijam slēgtos un kontrolētos ne
vairāk kā 20 cilvēku lielos kolektīvos apliecināt vakcinācijas un Covid-19 pārslimošanas faktu varēs, uzrādot vakcinācijas kartīti,
izdruku no portāla „E-veselība” vai izziņu
no ģimenes ārsta vai vakcinācijas iestādes.
Paralēli rit iedzīvotājiem daudz ērtāku gan
nacionālu, gan Eiropas līmeņa risinājumu

apzināšana un izstrāde. Sākot ar 1. jūniju,
apliecinājumu lietošanai Latvijā vakcinētie
un Covid-19 pārslimojušie iedzīvotāji varēs
iegūt tiešsaistē, bet ar 15. jūniju šie apliecinājumi jau kļūs par daļu no ES digitālā zaļā
sertifikāta.
Prasības lietot maskas, distancēties un
ievērot citus epidemioloģiskās drošības
pasākumus tiks saglabātas vietās, kurās:
1) vienlaikus uzturas gan vakcinēti vai pārslimojuši, gan nevakcinēti cilvēki; 2) nav
viegli pārliecināties par personas statusu,
piemēram, veikalos, sabiedriskajā transportā un citās publiskās vietās.
Jau ziņots, ka pret Covid-19 vakcinētie
drīkst neievērot mājas karantīnu un pašizolāciju, kā arī neveikt rutīnas testus darbavietās. 15 dienas pēc pilna vakcinācijas
kursa pabeigšanas drīkst neievērot pašizolāciju, ierodoties Latvijā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts,
Šveices Konfederācijas vai Lielbritānijas.
* Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija
noteikumi Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
Oskars Šneiders,
Veselības ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītājs

Konkurss „Novadpētniecība novados”
Apgāds „Jumava” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izsludina manuskriptu konkursu „Novadpētniecība novados”. Manuskriptu konkursa mērķis ir
celt Latvijas novadu cilvēku pašapziņu un
popularizēt kultūrvēsturisko mantojumu,
stāstot par mūsu zemes pamatu – novadu
kultūru, stiprajām latviešu saimēm un ģimenes tradīcijām. Manuskriptu konkursa laiks: 1. maijs – 1. augusts; honorāru
fonds: 8000 eiro.
Konkursā aicināts piedalīties ikviens
interesents, kurš sagatavojis darbu atbilstoši iesniegšanas prasībām. Iesniegtie
darbi tiek izskatīti divu mēnešu laikā pēc
iesniegšanas termiņa beigām. Trīs labāko
darbu autori pretendē uz daļu no 8000 eiro
lielā honorāru fonda, un konkursa uzvarētājs slēdz līgumu ar apgādu „Jumava” par
darba izdošanu.

Konkursa žūrijas komisijas sastāvā – apgāda „Jumava” galvenā redaktore un valdes pārstāvis, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Bibliotekāru biedrības
pārstāvis.
Plašāka informācija par pieteikšanās
kārtību, kā arī konkursa nolikums pieejams www.jumava.lv un Latvijas Pašvaldību savienības mājaslapā www.lps.lv.

Aicinām topošos pirmklasniekus uzsākt
mācības Cesvaines vidusskolā
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Sākusies reģistrācija skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumam

Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā 17. maijā sākusies
skolēnu elektroniskā reģistrācija
dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā.
Kas drīkst pieteikties?
Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot).
Kad un kā pieteikties dalībai
pasākumā?
Reģistrēties elektroniski var no
2021. gada 17. maija līdz 16. augustam. NVA tīmekļvietnē būs pieteikuma anketa.
Ar 17. maija plkst. 10.00 varēs
reģistrēties skolēni, kas vēlēsies
strādāt Vidzemes, Kurzemes reģionā (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas).
Ar 18. maija plkst. 10.00 varēs
reģistrēties skolēni, kas vēlēsies
strādāt Rīgas reģionā (neatkarīgi no
deklarētās dzīvesvietas).
Ar 19. maija plkst. 10.00 varēs reģistrēties skolēni, kas vēlēsies strādāt Latgales, Zemgales reģionā (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas).
Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs līdz šā gada
16. augustam, tādējādi visi skolēni,
kuri vēlēsies reģistrēties, to varēs
izdarīt. Taču skolēna reģistrācija
vēl negarantē iesaisti pasākumā,

jo valsts līdzfinansēto darba vietu
skaits ir ierobežots.
Skolēns var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un
nodarbināšanas periodu, informācija par vienošanos ar darba devēju skolēnam jāieraksta pieteikuma
anketā. Ja skolēns nav vienojies ar
darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā viņam telefoniski vai
ar e-pasta starpniecību tiks paziņots
par iespēju pretendēt uz darba devēju pieteiktajām darba vietām.
Pirms iesaistes pasākumā skolēns
tiks uzaicināts apmeklēt NVA filiāli, lai saņemtu norīkojumu dalībai
pasākumā. Dodoties uz NVA filiāli,
skolēnam līdzi jāņem:
personu apliecinošs dokuments
(pase vai identifikācijas karte);
ārsta izziņa par medicīnisko
apskati, ja skolēns ir jaunāks par
18 gadiem.
Skolēnam ar invaliditāti līdzi jāņem arī ģimenes vai ārsta izziņa,
kurā ir norādīts, kādus darba pienākumus viņš nedrīkst veikt.
Darba devēju pienākums skolēnu
darba vietās nodrošināt valstī noteikto epidemioloģiskās drošības
pasākumu ievērošanu un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu
Covid-19 infekcijas izplatības riska
novēršanai.

Skolēna mēneša atalgojumam par
pilnu nostrādātu darba laiku jābūt
vismaz valstī noteiktās minimālās
algas apmērā – 500 eiro pirms nodokļu nomaksas.
Atgādinām, ka vienam no skolēna vecākiem ir tiesības saglabāt
nodokļa atvieglojumu par vasaras
brīvlaikā strādājošu skolēnu. Informācija par nodokļa atvieglojumu
par vasaras brīvlaikā strādājošu
skolēnu pieejama Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) mājaslapā: https://
www.vid.gov.lv/lv/vienam-no-vecakiem-ir-tiesibas-saglabat-nodoklaatvieglojumu-par-vasaras-brivlaika-stradajosu-2.
Skolēnu vasaras nodarbinātības
pasākums norisināsies no 1. jūnija

Kultūras nams ir vieta, kurā mēs,
cilvēki, veidojam savas attiecības,
kopā strādājam, kopā priecājamies,
atpūšamies un veidojam kopīgu,
pozitīvu kultūrvidi.
Mums ir skaista ēka. Gaišas, siltas, mājīgas, ar radošu garu bagātas
telpas. Bet atcerēsimies, ka ēkas dvēsele ir cilvēki. Tie, kuri nāk te darboties, tie, kuri apmeklē pasākumus.
Tāpat kā Jaungadā mēs viens
otram un paši sev dodam dažādus
solījumus, tāpat arī šodien mēs varam viens otram un paši sev apsolīt,
ka pēc pandēmijas beigām aktīvi
iesaistīsimies Cesvaines kultūras
dzīvē un piepildīsim šīs telpas ar
dejām, dziesmām un kuplu pulku

skatītāju.
Ir pagājuši 10 gadi, notikušas dažādas pārmaiņas, daudz pasākumu,
daudz mēģinājumu, bet 2020. gada
pavasaris mazliet apstādināja laiku.
To izmantojam savā labā. Februārī
atgriežoties darbā pēc ilgāka atvaļinājuma, esmu apjautusi darāmos
darbus, kam ar Cesvaines novada
domes atbalstu cītīgi ķērāmies klāt.
Kultūras nama telpu noslodze ir liela, tāpēc esam veikuši grīdas seguma maiņu un kosmētisko remontu
foajē telpā, pilnīgi rekonstruējuši
zāles grīdu. Pilnībā modernizēta siltā ūdens apgādes sistēma. Ieguldām
līdzekļus Cesvaines kultūras nama
otras ēkas (dīķa jeb baltā māja),

kurā kādreiz atradās Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas mākslas
nodaļa, labiekārtošanā. Sācies pamatīgs darbs, tiek mainīta elektroinstalācija, lai ēka ir droša visiem tur
mītošajiem mākslas kolektīviem –
mākslas studijai, rokdarbu studijai,
pūtēju orķestrim, novusa klubam,
Cesvaines tautas teātrim.
Mīļie cesvainieši, izturību, spēku
un galvenais – optimismu! Tiklīdz
varēsim atkal tikties, laipni gaidīti
gan amatiermākslas kolektīvu, gan
skatītāju rindās!
Kristīne Aumele,
Cesvaines kultūras nama
direktore,
Lindas Vanagas foto

Cesvaines kultūras namā

Kultūras nama foajē un zāles grīda piedzīvojusi pārmaiņas

līdz 31. augustam. Šovasar NVA
plāno līdzfinansēt 7826 darba vietu izveidi skolēniem vecumā no
15 līdz 20 gadiem (ieskaitot).
Detalizētāka informācija par
NVA īstenoto aktīvo nodarbinātības pasākumu „Nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādē” izlasāma NVA
mājaslapas sadaļā „Skolēnu vasaras nodarbinātība”.
Visa aktuālā informācija par pasākumu un skolēnu darba vietu
vakances būs pieejamas NVA tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/
lv/skolenu-vasaras-nodarbinatibabezdarbniekiem.

„Velo spieķis
Cesvainē”
Apkopojot sportiskā izaicinājuma „Velo spieķis Cesvainē”
rezultātus, esam noskaidrojuši
izturīgākos velobraucējus, kuri
kopā pieveikuši 5021,76 kilometrus par spīti brīžiem nelabvēlīgiem laikapstākļiem un dažādām veselības ķibelēm.
Sieviešu konkurencē 3. vietas
ieguvēja nominusi 380,04 km,
2. vietas ieguvēja – 470,68 km,
1. vietas ieguvēja pievarējusi
584,02 km 19 dienu laikā!
Savukārt vīriešu konkurencē 3. vietas ieguvējs nobraucis
312,63 km, 2. vietas ieguvējs –
416,72 km, bet uzvarētājs pieveicis 499,97 km.
Apsveicam arī tos, kas pievarēja izaicinājumu un veloizbraucienos devās katru dienu. Pateicību un saldus našķus sūtām visiem mazajiem velobraucējiem.
Paldies visiem dalībniekiem!
„Velo spieķa Cesvainē” laikā
dalībniekiem bija uzdevums izaicinājuma karstumā fiksēt kādu
skaistu foto. Pēc izaicinājuma,
skatoties galeriju Cesvaines novada „Facebook” lapā, ikviens
varēja novērtēt, ko sacensību
dalībnieki ir piefiksējuši, un atzīmēt ar „Like” („Patīk”) to foto
(vai vairākus), kuri visvairāk
iepatikušies. Foto, kurš saņēma
visvairāk „patīk” īkšķīšu līdz
13. maija plkst. 12.00, autors saņēma pārsteiguma balviņu. Paldies visiem par iesaistīšanos!
Linda Vanaga,
foto no dalībnieku
personiskajiem arhīviem

Fotokonkursa laureāts –
ieguvis 45 „patīk” atzīmes
Facebook balsošanā

Pieminot 80 gadus kopš pirmās deportācijas,
14. jūnijā vienlaikus visā valstī lasīs izsūtīto vārdus
Atgādinām, ka šogad apritēs
80 gadi kopš pirmās masu deportācijas, kad 1941. gadā padomju
režīms izsūtīja vairāk nekā 15 tūkstošus Latvijas pilsoņu. Atceroties
šo noziegumu, 14. jūnijā vienlaikus
visā valstī lasīs izsūtīto iedzīvotāju
vārdus.
Atceres pasākums „Aizvestie.

Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” notiks vienlaikus
visās pašvaldībās, un plkst. 11.00
sāks lasīt deportēto vārdus.
Lasījumu no katras pašvaldības
straumēs sabiedrisko mediju portālā LSM.lv un Latvijas Nacionālās
bibliotēkas mājaslapā. Tur būs digitāla karte, kurā ievietos piemiņas

pasākumu videomateriālus, datus
un stāstus par izsūtītajiem, tā palīdzot aptvert deportāciju apmērus un
sekas.
Piemiņas pasākumi notiks arī tautiešu mītņu zemēs ārpus Latvijas.
Par pasākuma norisi Cesvaines
novadā informēsim, pasākumam
tuvojoties!
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Velosezona ir sākusies: policija atgādina par satiksmes drošību
Atgādinām par
atkritumu
apsaimniekotāja
SIA „Pilsētvides
serviss” klientu
pieņemšanu Cesvainē

Iestājoties pavasarīgajam un siltajam laikam, satiksmes dalībniekiem pievienojas
arvien vairāk velosipēdistu. Pēc šo transportlīdzekļu sezonas pārtraukuma būtiski ir atkārtot ceļu satiksmes noteikumus, lai, piedaloties
ceļu satiksmē, tā gan gājējiem, gan braucējiem būtu droša un patīkama.
Piedaloties ceļu satiksmē ar velosipēdu,
pirmajā vietā ir drošība. Uzmanība jāpievērš
tam, lai transportlīdzekli pareizi aprīkotu ar
gaismu atstarojošiem elementiem, kā arī nedrīkst aizmirst lietot ķiveri. Velosipēdam ir

Atkritumu apsaimniekotāja SIA „Pilsētvides serviss” klientu speciālists, kurš apkalpo Cesvaines novadu, klātienē pieņem reizi
mēnesī Cesvaines kultūras namā (iepriekš –
domes administrācijas ēkā) noteiktos datumos. Nākamā pieņemšanas diena ir 9. jūnijā
plkst. 9.00–13.00.
Par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem aicinām sazināties (pēc iespējas
neklātienē) ar SIA „Pilsētvides serviss”
Malienas reģiona vadītāju Inetu Ivašenko,
tālr. 25666837.
SIA „Pilsētvides serviss” biroja (klientu
apkalpošanas centra) kontakti: e-pasts gulbene@pilsetvide.lv, cesvaine@pilsetvide.lv;
tālrunis +371 25749599; +371 64495050.

Atgādinājums par
nolietoto elektropreču
utilizāciju

VUGD atgādina: ievērojiet piesardzību atpūtā pie ūdeņiem!
15. maijā visā Latvijā tika atklāta oficiālā
peldēšanas sezona. Lai atpūta pie ūdeņiem nepārvērstos traģēdijā, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests (VUGD) atgādina vairākus
noteikumus.
Neapdomīga un pārgalvīga rīcība, kā arī
nezināšana nereti izraisa traģiskus negadījumus. Gada siltākie mēneši ir laiks, kad notiek
visvairāk nelaimes gadījumu pie un uz ūdens,
piemēram, pērn, laika posmā no maija līdz
septembrim, izglābti 32 cilvēki, kuri, izbaudot ūdens priekus, bija piedzīvojuši dažādas
nelaimes, bet traģiski atpūta pie ūdeņiem beidzās 58 cilvēkiem, tai skaitā pieciem bērniem.
23 gadījumos bojāgājušie izcelti no upēm,
15 – no ezeriem, bet 9 – no dīķiem.
Peldsezonu sāciet apdomīgi!
VUGD aicina uzsākt peldēšanas sezonu tikai tad, kad ūdens temperatūra ir sasniegusi
vismaz +18 ℃. Peldēties ieteicams tikai oficiālajās peldvietās. Nepārvērtējiet savus spēkus: ja kādreiz esat varējis pārpeldēt šo upi,
tas nenozīmē, ka varat to arī šodien!
Izmantojiet glābšanas vestes!
Nodarbojoties ar kādu no ūdenssporta veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri vai kādu
citu peldlīdzekli, bērniem līdz 12 gadu vecumam obligāti ir jābūt uzvilktai glābšanas
vestei. Papildu drošībai arī pieaugušos aici-

Nākamais „Cesvaines Ziņu”
numurs iznāks
2021. gada 18. jūnijā
Nr. 5 (333) 2021. gada 21. maijā
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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jābūt tehniskā kārtībā, aprīkotam ar bremzēm.
Valsts policija satiksmes dalībniekus aicina
ievērot drošus intervālus un distanci vienam
no otra. Piedaloties ceļu satiksmē, velosipēda vadītājam savs transportlīdzeklis ir jāvada
iespējami tuvu brauktuves labajai pusei. Ja
vienlaikus uz brauktuves atrodas vairāki velosipēdisti, tad jābrauc vienam aiz otra, nevis
blakus. Svarīgi atcerēties, ka, ar velosipēdu
braucot pa gājēju ietvi, priekšroka ir gājējiem
un jāpārvietojas ar ātrumu, kas neapdraud citus satiksmes dalībniekus.
Kā liecina ceļu satiksmes statistikas dati,
2020. gadā valstī kopumā fiksēts 921 ceļu
satiksmes negadījums, kur iesaistīti velosipēdu vadītāji, no tiem 16 beigušies ar letālām
sekām. Vidzemes reģionā fiksēti 85 tādi ceļu
satiksmes negadījumi. Savukārt šā gada trijos
mēnešos Vidzemes reģionā fiksēti jau 11 satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti velosipēdisti.
Valsts policija vēlreiz atgādina pirms došanās ceļā pārbaudīt sava transportlīdzekļa
tehnisko stāvokli. Lai izvairītos no zādzībām,
satiksmes dalībnieki tiek aicināti transportlīdzekļus novietot drošā vietā un parūpēties par
drošības aprīkojumu. Cieni citus satiksmes
dalībniekus un ievēro ceļu satiksmes noteikumus!
Informāciju sagatavoja:
Eva Marta Zaula,
Valsts policijas Vidzemes reģiona
pārvaldes praktikante,
Vidzemes Augstskolas studente

nām izmantot glābšanas vestes.
Esiet atbildīgi un atsakieties no alkohola
lietošanas atpūtā pie ūdeņiem!
Viens no biežākajiem noslīkšanas iemesliem ir peldēšanās alkohola reibumā, kad
cilvēkam ir traucēta apziņa un viņš labprāt
uzņemas risku, taču ir samazināta koordinācijas spēja un reakcijas ātrums, piemēram, lai
saprastu, cik tālu ir aizpeldēts un ātri peldētu
atpakaļ. Otrs iemesls – cilvēku pārdrošība,
piemēram, lēkšana ūdenī nepārbaudītās vietās, cenšanās pierādīt savu spēju aizpeldēt
tālāk par citiem. Treškārt, karstajā laikā var
parādīties veselības problēmas, kuras rodas,
sakarsušam cilvēkam pārāk strauji ieejot aukstā ūdenī.
Alkohola lietošana un atpūta pie ūdeņiem
nav savienojamas parādības! Ja tomēr esat
reibumā, neejiet peldēties, palieciet krastā!
Atcerieties, ka lielākā daļa cilvēku noslīkst,
būdami alkohola reibumā! Atturiet savus
draugus vai radus no došanās ūdenī, ja viņi ir
alkohola reibumā!
Rūpējieties par bērnu drošību!
VUGD aicina vecākus apzināties, ka atrašanās ar bērnu pie ūdenstilpes nav atpūta,
bet divkāršs darbs, jo bērni ir jāuzmana visu
laiku, bez pārtraukuma – pat ja uz minūti novērsta uzmanība no bērna, viņš tikmēr var iekrist ūdenī un var notikt nelaime. Atgādinām,
ka piepūšamie peldlīdzekļi (riņķi, matracīši,
bumbas u. c.) bērniem noder tikai rotaļām, turklāt seklumā un tikai pieaugušo uzraudzībā.
Pārrunājiet ar bērniem jautājumus, kas
saistīti ar drošību pie ūdenstilpēm un rīcību
ārkārtas gadījumos, lai atpūta pie ūdeņiem
nepārvērstos traģēdijā. Vecākiem un citiem
pieaugušajiem jāatceras, ka bērni mācās, skatoties, kā rīkojas viņu vecāki un citi pieaugušie: ja pieaugušie būs neapdomīgi un pārkāps
drošības noteikumus, tā rīkosies arī bērni, jo
domās, ka tā ir pareizi.
VUGD atgādina: ja redzat, ka cilvēks slīkst,
nekavējoties izsauciet glābējus, zvanot uz tālruni 112, pēc iespējas precīzāk norādot nelaimes vietas koordinātas un piebraukšanas
iespējas!
Plašākai informācijai:
Agrita Vītola,
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļa
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Par apmeklētāju
pieņemšanu
Aicinām saziņai ar speciālistiem izmantot
neklātienes formu! Atgādinām, ka Cesvaines
novada pašvaldības administrācija apmeklētājus klātienē pieņem tikai pēc iepriekšēja
pieraksta.
Kasē klātienē maksājumi tiek pieņemti
Cesvaines kultūras namā tikai pirmdienās
plkst. 7.30–11.00 un trešdienās plkst. 14.00–
17.00. Aicinām maksājumus veikt elektroniski!

Izstāde „Ceļā uz 1990.
gada 4. maiju”
Kraukļu bibliotēkā
Latvija, 1990. gada 4. maijs. Ir pagājis
gandrīz pusgadsimts kopš Latvijas okupācijas, un Augstākā Padome pieņem deklarāciju
„Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Sākas pāreja uz valstiskās neatkarības atjaunošanu.
Līdz tam ir noiets garš un grūts ceļš. Trešās atmodas laiks. Latvijas Tautas frontes
atbalsta grupu veidošana, Madonas rajona
nodaļas dibināšana, Latvijas Tautas frontes
dibināšana. Laikrakstu „Atmoda” un „Madonas Atmoda” izdošana. Mītiņi, sanāksmes,
konferences, kongresi, sarkanbaltsarkanais
karogs, dziesmas, brīvības cīnītāju piemiņas
vietu sakopšana, Baltijas ceļš…
Pēc 1990. gada 4. maija vēl būs barikādes,
vēl būs tik daudz notikumu, līdz 1991. gada
21. augustā Latvijas Republikas Augstākā
Padome pieņems konstitucionālo aktu „Par
Latvijas Republikas valstisko statusu”. Ieskats Trešās atmodas laika notikumos – izstādē „Ceļā uz 1990. gada 4. maiju” – 16 planšetēs (70 × 100 cm).
Laipni aicināti aplūkot izstādi Kraukļu bibliotēkā darba laikā!

