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25. martā pieminam 1949. gada
deportācijas un komunistiskā
genocīda upurus
Plkst. 10.00 notika svētbrīdis Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Ik gadu Cesvainē šajā dienā norisinās piemiņas pasākums. Šogad, ievērojot valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, aicinām nepulcēties un respektēt noteiktos ierobežojumus, taču ikviens individuāli 25. martā bija
aicināts nolikt ziedus un svecītes pie represēto akmens baznīcas dārzā un
piemiņas akmens Cesvaines stacijā.
No tagadējā Cesvaines novada tika izvesti 428 cilvēki no 3 mēnešu līdz
87 gadu vecumam, tai skaitā 130 bērnu, pusaudžu un jauniešu. Ceļā un
izsūtījumā mira 65 cilvēki, bet vairāki bērni tur piedzima. Domās kavēsimies atmiņās un pieminēsim tos tautiešus, kuru sapnis par Latviju palika
tur, Sibīrijas plašumos…

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt
Un pašiem mīlestību paust.
Lita Apine
Lai pavasara saules stari silda un uzmundrina, pumpuru
raisīšanās vairo prieku, mieru un saticību!
Mīlestības, veselības un gaismas pilnas un
priecīgas Lieldienas!
Cesvaines novada pašvaldība

Bērnu zīmējumu konkurss
„Pavasaris Cesvainē”
Cesvaines kultūras nams sadarbībā ar Cesvaines
novada domes bērnu un jauniešu centru aicina piedalīties zīmēšanas konkursā „Pavasaris Cesvainē”.
Uzzīmē savu mākslas darbu!
Dalībnieki: Cesvaines novada bērni vecumā no
4 līdz 12 gadiem (ieskaitot).
Norises laiks: no 12. līdz 26. martam (ieskaitot).
Darba izmērs: A4 formāts.
Zīmējumu iesūti elektroniski uz e-pastu inga.bekasova@cesvaine.lv vai nogādā Cesvaines bērnu un

jauniešu centrā Pils ielā 2, iepriekš piesakoties pa tālr.:
29179890 („WhatsApp”).
Zīmējuma otrā pusē vai e-pasta ziņojumā norādi zīmējuma autora vārdu, uzvārdu, vecumu, tālr. Nr. saziņai.
Darbi tiks publicēti Cesvaines novada sociālajos tīklos
un izvietoti uz informācijas stendiem pilsētā.
Piecus zīmējumu autorus iepriecināsim ar pārsteigumu
balvām.
Uzvarētāji tiks paziņoti 1. aprīlī.
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„Velo spieķis 2021”

Sniegs Cesvainē gandrīz nokusis, un sākam gatavoties velosezonai!
Šogad dažādi sportiski izaicinājumi ir modē, tādēļ aprīlī cesvainiešiem
ir sagatavots jauns izaicinājums – „Velo spieķis 2021”. Dodies veloizbraucienos, lieto lietotni „MapMyRide”, kurā būs redzama pieveiktā distance
un izbrauciena datums! Rezultātus iesūti „WhatsApp” 25637052 (Ilvija)
līdz 30.04.2021.
Tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji sieviešu un vīriešu konkurencē – dalībnieki, kuri šo nedēļu laikā ar velosipēdu nobrauks visvairāk kilometru. Pārsteiguma balvas tiem, kas veloizaicinājumā dosies katru dienu
no 12. aprīļa līdz 30. aprīlim. Dodoties veloizbraucienos, piefiksē kādu
fotomirkli! Par labāko foto – pārsteiguma balva! Ar godalgoto vietu ieguvējiem sazināsimies personīgi. Atceries: joprojām turpinām ievērot visus
valstī noteiktos Covid-19 ierobežojumus!
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Paziņojums par
Cesvaines novada
teritorijas plānojuma
grozījumu apstiprināšanu
un saistošo noteikumu
izdošanu
Cesvaines novada dome 2020. gada 10. decembra sēdē Nr. 18 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 Madonas novada
jaunu saistošo noteikumu par teritorijas plānojumu spēkā stāšanās dienai un izdevusi
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””.
Lēmumu un saistošos noteikumus var iepazīt pašvaldības tīmekļa vietnē www.cesvaine.
lv vai portālā Geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19002), vai domē,
kad tas būs pieļaujams, ievērojot ierobežojumus vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai.
Rūta Putniņa,
teritorijas plānotāja

SIA „Cesvaines
komunālie pakalpojumi”
jauns valdes loceklis
Kopš 19. marta SIA „Cesvaines komunālie
pakalpojumi” vada jaunievēlētais valdes loceklis Rihards Erelis. Rihards šo darbu apvienos ar valdes locekļa amatu SIA „Cesvaines
siltums”.
Lēmums pieņemts 17. marta domes sēdē,
atklāti balsojot. Amatam tika virzīti divi pretendenti: Jānis Vanags un Rihards Erelis. Ar
balsu vairākumu (6 deputāti balsoja par Rihardu Ereli) pieņemts lēmums amatā iecelt
Rihardu Ereli.
Iepriekšējai valdes loceklei Inārai Puķītei
18. martā noslēdzās 5 gadu termiņš, uz kuru
ievēlē valdes locekļus. Ināra Puķīte nevēlējās
turpināt darbu un uz pilnvaru termiņu atkārtoti nepretendēja.
Paldies Inārai Puķītei par ieguldījumu un
darbu SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”, un vēlam veiksmi Rihardam Erelim, veicot pienākumus turpmāk!
Linda Vanaga

Noslēdzot darbu, Ināru Puķīti sveica pašvaldības vadītājs un izpilddirektors, kapitālsabiedrības kapitāldaļu turētāja pārstāvis
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Domes sēdē 2021. gada 18. februārī

* Piekrita pagarināt un noslēgt vairākus īres
līgumus par pašvaldības dzīvokļiem, kas atrodas pašvaldības mājīpašumos.
* Piekrita, ka Cesvaines kultūras nams no saviem budžeta līdzekļiem ar 250 EUR līdzfinansējumu atbalsta Cesvaines iedzīvotāja piedalīšanos Eiropas čempionātā jauniešiem ziemas
orientēšanās sacensībās Igaunijā 2021. gada
22.–28. februārī.
* Izslēdza no Cesvaines vidusskolas pamatlīdzekļu uzskaites divas veļas mazgājamās mašīnas, projektoru, digitālo dokumentu kameru,
printeri, laminatoru, mūzikas centru, dokumentu iesiešanas sistēmu, skeneri, televizoru, sekciju, gaļas maļamo mašīnu, divas sulu spiedes:
iekārtas nolietotas, sabojātas, nav remontējamas.

* Izslēdza no domes pamatlīdzekļu uzskaites
(pamatlīdzekļi atrodas Cesvaines pilī) vairākas
torņa telpu vitrīnas, kas fiziski un morāli novecojušas.
* Izslēdza no Cesvaines domes pamatlīdzekļu
uzskaites planšetdatoru: iekārta bojāta, remonts
neatmaksājas.
* Izslēdza no domes bērnu un jauniešu centra
pamatlīdzekļu uzskaites gaisa hokeju: bojāts,
nav remontējams.
* Mainīja nosaukumu zemes vienībai no
„Elkšņi” uz „Laukmalas”.
* Mainīja nosaukumu Cesvaines novada pašvaldības mantojamajai zemei, kas ir daļa no bijušā Madonas apriņķa Kraukļu pagasta nekustamā īpašuma „Kraukļu pagasta nams”, piešķirot
nosaukumus „Liniņi” un „Rudzupuķes”.

* Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības
reorganizācijas plāna konstatējošo daļu.
* Piekrita, ka Cesvaines sociālajā dienestā
sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm ar bērniem amata vienība ar 750 EUR mēnešalgu ar
2021. gada 1. martu tiek reorganizēta par sociālā
darbinieka amata vienību.
* Noteica, ka domes labiekārtošanas nodaļa
atrodas Rīgas ielā 4A Cesvainē. Ēka nodota lietojumā labiekārtošanas nodaļai.

* Pārdeva nekustamo īpašumu, kura adrese ir
„Kalna Kujsviķi” un kurš sastāv no zemesgabala.
* Atbrīvoja no telpu Augusta Saulieša ielā 1
Cesvainē nomas maksas Cesvaines iedzīvotāju
par laika posmu no 2021. gada 8. februāra līdz
28. februārim, kad nekustamo īpašumu neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības
pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai dēļ.

Ārkārtas domes sēdē 2021. gada 25. februārī

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 4
Cesvainē 2021. gada 17. martā (sēdes protokols Nr. 5, 5. §)

Grozījumi Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums”

Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
Izdarīt Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. Grozīt nolikuma 14.6. apakšpunktu, tajā skaitli 5 aizstājot ar skaitli 3.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. aprīlī.
Cesvaines novada domes 2021. gada 17. marta saistošo noteikumu Nr. 4
„Grozījumi Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3
„Cesvaines novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma raksts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarītas izmaiņas
pašvaldības nolikumā, grozot iepirkumu komisijas
skaitlisko sastāvu no 5 locekļiem uz 3 locekļiem.
Saistošajos noteikumos noteikts, ka tie stājas spēkā
2021. gada 1. aprīlī.
Publisko iepirkumu likuma 24. panta trešajā daļā noteikts,
ka pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju vismaz triju
locekļu sastāvā. Ja iepirkuma paredzamā līgumcena ir
lielāka par 1 000 000 euro, pasūtītājs izveido iepirkuma
komisiju vismaz piecu locekļu sastāvā.
Pašvaldības iepirkumu plānā nav plānoti iepirkumi, kuru
līgumcena pārsniegtu 1 000 000 euro, tādēļ vairs nav
nepieciešama iepirkumu komisija 5 locekļu sastāvā.

Projekta satura izklāsts

Projekta nepieciešamības
pamatojums

Projekta ietekme uz pašvaldības
budžetu

Grozījumi saistošajos noteikumos būtiski neietekmē
pašvaldības budžetu.

Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi

Nav attiecināms.

Projekta ietekme uz
administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav nepieciešama.

Domes sēdē
2021. gada 17. martā
* Ievēlēja Cesvaines novada bāriņtiesu uz
5 gadiem 4 cilvēku sastāvā: priekšsēdētāja Sarmīte Šķēla, bāriņtiesas locekles – Iveta Korneta,
Sarmīte Melle, Rudīte Adamkoviča.
* Piekrita, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis
SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” dalībnieku sapulcē par kapitālsabiedrības valdes locekli ievēlē Rihardu Ereli līdz brīdim, kad likumā noteiktajā nominēšanas kārtībā kapitāla daļu
turētājs amatā ieceļ valdes locekli, bet ne ilgāk
kā uz vienu gadu.
* Izdeva saistošos noteikumus Nr. 4 „Grozījumi Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums””.
* Izslēdza no iepirkumu komisijas sastāva
Veltu Trofimovu un Daigu Matrozi ar 2021. gada
1. aprīli.
* Ar 250 EUR līdzfinansējumu atbalstīja izdevniecības „NT klasika” projektu par Andas
Līces grāmatas „Vēl viena diena” sagatavošanu
un izdošanu, pēc projekta realizācijas saņemot
grāmatas 20 eksemplārus.
* Diviem Cesvaines iedzīvotājiem pagarināja
īres līgumu par dzīvokļa īri pašvaldības dzīvojamajās mājās.
* Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no
zemes vienības, piešķīra nosaukumu „Slēdeņu
mežsargmāja”.
* Nolēma ierakstīt zemesgrāmatā uz Cesvaines novada pašvaldības vārda Cesvaines novada pašvaldībai piekritīgo rezerves zemes fondā
ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību, pie kuras nav izdarīta
atzīme par tās piekritību vai piederību valstij vai
pašvaldībai.
* Izslēdza no Cesvaines bibliotēkas pamatlīdzekļu uzskaites divus datorkomplektus, lāzerprinteri.
* Apstiprināja izsoļu rezultātus par pašvaldības īpašumiem „Cīruļi”, Kalna iela 3A, Kalna
iela 5A, „Saulrieti”.
* Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Ķimenes”, kas sastāv no
zemes vienības, pārdodot to izsolē. Noteica nosacīto cenu – 1720 EUR – un apstiprināja izsoles
noteikumus.
* Grozīja lēmumu un nolēma atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Lielkaļķenieki” – 2, pārdodot to izsolē. Noteica nosacīto cenu – 400 EUR – un apstiprināja izsoles
noteikumus.
* Grozīja lēmumu un nolēma atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Lielkaļķenieki” – 3, pārdodot to izsolē. Noteica nosacīto cenu – 850 EUR – un apstiprināja izsoles
noteikumus.
* Nolēma atsavināt Cesvaines vidusskolas
pamatlīdzekļu uzskaitē esošo kustamo mantu –
ēveli (biezuma) un metāla virpu (mazo), pārdodot kustamo mantu par brīvu cenu. Noteica nosacīto cenu: ēvelei – 200 EUR, virpai – 250 EUR.

Cesvaines novada dome pārdod izsolē

 Nekustamais īpašums „Ķimenes”

Cesvaines novada dome 2021. gada 29. aprīlī plkst. 10.00 domes zālē
pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu „Ķimenes”, kadastra Nr. 7007 011 0133, kas sastāv no
0,86 ha zemesgabala un atrodas Cesvaines pagastā Cesvaines novadā.
Izsoles nosacītā cena – 1720 EUR, izsoles solis – 50 EUR. Dalības
maksa (20 EUR) un izsoles nodrošinājums (172 EUR) līdz izsoles sākumam samaksājami Cesvaines novada domes kontā.
Pieteikšanās izsolei – domē līdz 2021. gada 27. aprīļa plkst. 16.00.
Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.
 Nekustamais īpašums „Lielkaļķenieki” – 2
Cesvaines novada dome 2021. gada 29. aprīlī plkst. 10.15 domes
zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr. 2, kura adrese ir
„Lielkaļķenieki” – 2, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, kadastra
Nr. 7027 900 0050, un kas ierakstīts Cesvaines pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0006 1334-2.
Izsoles nosacītā cena – 400 EUR, izsoles solis – 20 EUR. Dalības
maksa (20 EUR) un izsoles nodrošinājums (40 EUR) līdz izsoles sākumam samaksājami Cesvaines novada domes kontā.
Pieteikšanās izsolei – domē līdz 2021. gada 27. aprīļa plkst. 16.00.
Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pir-
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kuma maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.
 Nekustamais īpašums „Lielkaļķenieki” – 3
Cesvaines novada dome 2021. gada 29. aprīlī plkst. 10.30 domes
zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr. 3, kura adrese ir
„Lielkaļķenieki” – 3, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, kadastra
Nr. 7027 900 0051, un kas ierakstīts Cesvaines pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0006 1334-3.
Izsoles nosacītā cena – 850 EUR, izsoles solis – 20 EUR. Dalības
maksa (20 EUR) un izsoles nodrošinājums (85 EUR) līdz izsoles sākumam samaksājami Cesvaines novada domes kontā.
Pieteikšanās izsolei – domē līdz 2021. gada 27. aprīļa plkst. 16.00.
Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles. Pirkuma
maksā tiek ieskaitīta iemaksātā nodrošinājuma nauda.
Izsoles dalības maksa un nodrošinājums līdz izsoles sākumam samaksājami 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”.
Izsoļu 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 īpašuma apskati interesēties pa tālruni: 64852022 vai
28382616.

Paziņojums par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanu
pašvaldību vēlēšanām 2021. gada 5. jūnijā
Madonas novada pašvaldības vēlēšanu
komisija saskaņā ar Republikas pilsētu
un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu aicina pieteikt vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu
kandidātus darbam pašvaldību vēlēšanās
2021. gada 5. jūnijā.
Madonas novadā darbosies 24 vēlēšanu
iecirkņi, pieteikšanās tiek izsludināta uz
22 no tiem, katra vēlēšanu iecirkņa darbības nodrošināšanai ir nepieciešami 7 komisijas locekļi.
Pieteikšanās netiek izsludināta uz vēlēšanu iecirkņiem Nr. 655 „Cesvaines
kultūras nams” un Nr. 656 „Lubānas
pilsētas klubs”, šajos iecirkņos vēlēšanu
iecirkņa komisijas pienākumus turpinās
pildīt attiecīgā novada vēlēšanu komisija
(Cesvaines novada vēlēšanu komisija un
Lubānas novada vēlēšanu komisija).
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus
pārstāvjus iecirkņu komisijās ir:
- reģistrētajām politiskajām partijām vai
reģistrētu politisko partiju apvienībām;
- ne mazāk kā 10 vēlētājiem (turpmāk –
vēlētāju grupa);
- attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.
Par iecirkņa komisijas locekli drīkst
pieteikt ikvienu vēlētāju:
- kurš prot latviešu valodu;
- kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
- kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu
saraksta iesniegšanai;
- kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes
vai novada domes deputāts;
- kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.
Pieteikumā norādāms komisijas locekļa
kandidāta vārds, uzvārds, personas kods,

dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā
un rīkošanā agrāk.
Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt pienākumus, ievērojot
likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas
instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un
veikt fizisko personu datu apstrādi tikai
tam paredzētajā nolūkā.
Ja kandidātu izvirza politiskā partija
vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot lēmuma
pieņemšanas vietu, datumu. Ja attiecīgajā
republikas pilsētā vai novadā politiskā
partija vai partiju apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no attiecīgā lēmuma
var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti
visi izvirzītie kandidāti.
Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu
un dzīvesvietas adresi.
Pieteikums sagatavojams uz veidlapas, kas ir atrodama Centrālās vēlēšanu
komisijas mājaslapā www.cvk.lv (https://
www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibuvelesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/
normativie-dokumenti), un iesniedzams,
nosūtot pa pastu Madonas novada pašvaldības vēlēšanu komisijai (adrese: Saieta
laukums 1, Madona, Madonas novads,
LV-4801) vai ievietojot pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar uzrakstu „Madonas
novada vēlēšanu komisijai” pastkastē pie
Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkas Saieta laukumā 1 Madonā no
2021. gada 18. marta līdz 6. aprīlim.

Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana Madonas novada pašvaldības domes
2021. gada 5. jūnija vēlēšanām notiks
Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā (adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801), 3. stāva zālē.
Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana tiks organizēta noteiktajā Madonas
novada pašvaldības vēlēšanu komisijas
darba laikā, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, iepriekš
obligāti piesakoties (izņemot pēdējo deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanas
dienu, kad sarakstus pieņem iesniedzēju
ierašanās secībā).
Pieteikšanās deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai tika uzsākta 2021. gada
15. martā plkst. 9.00.
Uz noteiktu pieņemšanas laiku var pieteikties, sūtot pieteikumu uz Madonas
novada pašvaldības vēlēšanu komisijas
sekretāres Ilzes Plešas e-pastu ilze-plesa@inbox.lv, vēlams, vismaz dienu pirms
plānotā pieņemšanas laika. Deputātu kandidātu sarakstu iesniedzēji tiek reģistrēti
uz pieņemšanas laiku pieteikumu saņemšanas secībā e-pastā. Par pieteikuma akceptu deputātu kandidātu saraksta iesniedzējs tiek informēts telefoniski.

Pieņemšanas laiks no 17. marta līdz
6. aprīlim:
 otrdienās no plkst. 16.00 līdz 19.00;
 trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00;
 ceturtdienās no plkst. 16.00 līdz 19.00;
 piektdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.
Pēdējā kandidātu sarakstu pieņemšanas
diena ir 2021. gada 6. aprīlis, kad vēlēšanu komisijai jāpieņem visi kandidātu
sarakstu iesniedzēji, kuri ieradušies attiecīgās vēlēšanu komisijas telpās līdz pulksten 18.00.
Deputātu kandidātu sarakstam un tam
pievienojamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu. Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā
(parakstītas (arī elektroniski parakstītas)
izdrukas no lietojumprogrammas) un
elektroniskā formā (lietojumprogrammā).
Depozīta konta rekvizīti drošības naudas iemaksai par deputātu kandidātu sarakstu Madonas novada pašvaldības domes 2021. gada 5. jūnija vēlēšanām:
saņēmējs: Madonas novada pašvaldība,
saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000054572,
kredītiestāde: AS „SEB banka”,
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X,
konta numurs:

Evita Zāle,
Madonas novada pašvaldības
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja,
tālr. 26486811

Iecirkņa
Nr.

Iecirkņa nosaukums

659

BARKAVAS KULTŪRAS NAMS

655

CESVAINES KULTŪRAS NAMS
(pieteikšanās netiek izsludināta)

672

DEGUMNIEKU TAUTAS NAMS

Iecirkņa adrese
Brīvības iela 7, Barkava, Barkavas pag.,
Madonas nov.
Pils iela 8, Cesvaine, Cesvaines nov.

961

Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pag.,
Madonas nov.
Kultūras nams, Dzelzava,
DZELZAVAS KULTŪRAS NAMS
Dzelzavas pag., Madonas nov.
Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag.,
ĒRGĻU SAIETA NAMS
Ērgļu nov.
ĢIMENES ATBALSTA CENTRA
„Jaunozoliņi”, Sidrabiņi, Sausnējas pag.,
„ZĪĻUKS” ZĀLE „JAUNOZOLIŅI” Ērgļu nov.
Jāņukalna tautas nams, Jāņukalns,
JĀŅUKALNA TAUTAS NAMS
Kalsnavas pag., Madonas nov.
Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pag.,
JUMURDAS PAGASTA PĀRVALDE
Ērgļu nov.
Vesetas iela 8, Jaunkalsnava,
KALSNAVAS KULTŪRAS NAMS
Kalsnavas pag., Madonas nov.
Kraukļu skola, Cesvaines pag.,
KRAUKĻU SKOLA
Cesvaines nov.
Skolas iela 3, Kusa, Aronas pag.,
KUSAS PAMATSKOLA
Madonas nov.
Dzirnavu iela 7, Ļaudona,
ĻAUDONAS KULTŪRAS NAMS
Ļaudonas pag., Madonas nov.
Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pag.,
LAZDONAS PAGASTA PĀRVALDE
Madonas nov.
Jaunatnes iela 6, Ozoli, Liezēres pag.,
LIEZĒRES PAMATSKOLA
Madonas nov.
LUBĀNAS PILSĒTAS KLUBS
Tilta iela 14, Lubāna, Lubānas nov.
(pieteikšanās netiek izsludināta)
MADONAS KULTŪRAS NAMS
Raiņa iela 12, Madona, Madonas nov.
MĀRCIENAS PAGASTA
Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pag.,
PĀRVALDE
Madonas nov.
„Pilsdārzi”, Prauliena, Praulienas pag.,
PRAULIENAS PAMATSKOLA
Madonas nov.
SAIKAVAS TAUTAS NAMS
„Buzula”, Praulienas pag., Madonas nov.

674

SARKAŅU PAGASTA PĀRVALDE

661
662
675
954
664
665
953
658
668
666
667
656
654
669
673

660
653
670
677

Biksēre, Sarkaņu pag., Madonas nov.
Aronas iela 1, Sauleskalns,
SAULESKALNA TAUTAS NAMS
Bērzaunes pag., Madonas nov.
SPORTA HALLE
Gaujas iela 13, Madona, Madonas nov.
Tautas iela 1, Mētriena, Mētrienas pag.,
TAUTAS NAMS
Madonas nov.
Pagastmāja, Vestiena, Vestienas pag.,
VESTIENAS PAGASTA PĀRVALDE
Madonas nov.

Par deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanu Madonas novada pašvaldības domes
2021. gada 5. jūnija vēlēšanām
LV37 UNLA 0030 9001 3011 6,
maksājuma mērķis: kandidātu saraksta
„__________” drošības nauda pašvaldības domes vēlēšanām.
Drošības nauda par deputātu kandidātu
sarakstu pašvaldības domes vēlēšanām
ir 15 euro par katru ievēlējamo deputātu
(15 euro X 19 deputātu = 285 euro).
Drošības naudu drīkst iemaksāt gan
juridiska, gan fiziska persona. Iemaksātā
drošības nauda dod tiesības iesniegt viena nosaukuma kandidātu sarakstu vienas
domes vēlēšanām. Ja no šā nosaukuma
kandidātu saraksta attiecīgās domes vē-

Cesvaines Ziņas

lēšanās tiks ievēlēts kaut viens deputāts,
drošības nauda tiks atdota iemaksātājiem,
savukārt, ja netiks ievēlēts neviens deputāts, vēlēšanu komisija drošības naudu
ieskaitīs pašvaldības budžetā.
Madonas novada pašvaldības vēlēšanu
komisijas kontakti:
 komisijas priekšsēdētāja: Evita Zāle,
tālr. 26486811,
e-pasts: evita.zale@madona.lv;
 komisijas sekretāre: Ilze Pleša,
tālr. 20080871,
e-pasts: ilze-plesa@inbox.lv.
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Cesvaine VAR!
EUFC ir vairāku Eiropas uzņēmēju iniciatīva ieguldīt (uzdāvināt) 60 000 EUR
CO2 izmešu samazināšanai atmosfērā. Tas
ir līdzīgi kā Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums, tikai finansējuma grantu jeb
naudas ieguldījumu, kurš nav jāatmaksā,
sniedz Eiropas uzņēmēji (nav ne jausmas,
kuri, bet naudu dod – forši!). Uz šo finansējumu var kandidēt pašvaldības, kurām ir
izstrādāts un apstiprināts CO2 samazināšanas plāns līdz 2020. gadam – par to paldies
Cesvaines novada domes darbiniekiem un
vadībai. Kandidātiem ir jāiesniedz biznesa
plānam līdzīgs pieteikums ar ekonomiski
pamatotām CO2 samazināšanas idejām.
Piemēram:
 priekšizpēte (vēlamies būvēt vēja
ģeneratoru parku, jāizpēta, kur, kā, cik);
 tehniskā analīze (daudzdzīvokļu
ēku energoaudits, lai saprastu, kur zūd
siltums);
 juridiskā analīze (labākās prakses
identificēšana iepirkumos);
 sociālā izpēte (darbs ar iedzīvotājiem, namu apsaimniekotājiem);
 tirgus izpēte (jaunu patērētāju pieslēgšana katlumājai, jaunu pilotprojektu
identificēšana, ieviešana; saules baterijas,
saules kolektori, 4. paaudzes apkures sistēmas);
 finanšu analīze utt.
Konkrēti piemēri:
 enerģijas ietaupījumi no daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas;
 siltumavota nomaiņa uz atjaunojamiem dabas resursiem vai saules kolektori
vasaras slodzei;
 ielu apgaismojuma sakārtošana, pievienošana veloceliņam.
Šis konkurss notiek Eiropas līmenī, un
visi iesniegtie pieteikumi konkurēs ar visas Eiropas pieteikumiem. Ideju apkopošanu uzņēmies SIA “Cesvaines siltums” un
SIA “Cesvaines komunālie pakalpojumi”
valdes loceklis Rihards Erelis. Idejas aicina sūtīt uz cs@cesvaine.lv. Interesantākās
idejas tiks publicētas Cesvaines avīzē un
Cesvaines novada mājaslapā.
Rihards Erelis

Par māju apsaimniekošanu
Ir pagājis laiciņš, kopš darbību uzsāka
jaunizveidotā namu apsaimniekošanas biedrība „Cesvaines nami”. Kādi darbi ir paveikti, un ko plānots darīt?
Paveikts Krasta ielā 5:
 noslēgti līgumi par kāpņutelpas elektroenerģijas piegādi visām kāpņutelpām;
 nomainīti kanalizācijas notekūdeņu
stāvvadi 3. kāpņutelpas dzīvokļu grupai;
 nomainīts ūdensvads 3. kāpņutelpas
dzīvokļu grupai;
 nomainīta apkures stāvvada caurule
un noslēgarmatūra, kā arī veikta caurules
siltināšana 3. kāpņutelpas dzīvokļu grupai;
 nomainīta apkures noslēgarmatūra
pieciem stāvvadiem 1. kāpņutelpas pagrabā;
 veikti jumta kores avārijas remontdarbi virs 1. kāpņutelpas.
Tuvākajā nākotnē Krasta ielā 5 plānots:
 veikt ventilācijas skursteņu jumta pieslēguma remontdarbus visiem skursteņiem;
 veikt jumta kores remontu visā jumta
garumā;
 turpināt siltuma stāvvadu noslēgarmatūras pakāpenisku nomaiņu;

 turpināt siltumtīklu korodējušās daļas
pakāpenisku nomaiņu;
 veikt aukstā ūdens ūdensvada korodējušās daļas pakāpenisku nomaiņu;
 sakārtot jumta ūdens notekas;
 veikt centrālo pagraba kanalizācijas
cauruļu nomaiņu uz nosēdumakām;
 veikt teritorijas uzturēšanas darbus.
Paveikts Krasta ielā 6:
 noslēgti līgumi par kāpņutelpas elektroenerģijas piegādi visām kāpņutelpām;
 nomainīts kanalizācijas stāvvads
1. kāpņutelpas dzīvokļu grupai;
 nomainīts ūdensvads 1. kāpņutelpas
dzīvokļu grupai;
 novērsti dzīvībai bīstami elektroinstalācijas bojājumi vienā dzīvoklī (finansēja
dzīvokļa īpašnieks);
 veikts jumta remonts virs 2. kāpņutelpas dzīvokļu grupas.
Tuvākajā nākotnē Krasta ielā 6 plānots:
 atjaunot atlikušās jumta daļas bitumena segumu;
 sakārtot jumta ūdens notekas;

Apkures sezonas izskaņā

Ir pienācis pavasaris, un saule silda jūtami spēcīgāk, dodot skaidru signālu, ka drīz
mūsu budžetā parādīsies brīvāka vieta dārza
darbiem un citām pavasara nodarbēm. „Cesvaines siltumam” beidzot ir bijusi iespēja
izmēģināt jauno katlumāju normālas ziemas
apstākļos un saprast moderno tehnoloģiju
sniegtās iespējas un lietas, ko varētu uzlabot. Arīdzan „Cesvaines siltuma” klienti varēja pārliecināties par sniegtā pakalpojuma
kvalitāti relatīvi lielā aukstumā un izdarīt
savus secinājumus par mums visiem tik aktuālo siltuma tēmu.
Lai spētu efektīvi saražot siltumu, ļoti
svarīga ir kurināmā kvalitāte, un te lielākais darbs sākas agrā pavasarī, kad notiek uzkrājumu sagāde nākamajai apkures
sezonai. Jau pagājušā gada pavasarī tika
veikts ļoti kvalitatīvas zaru šķeldas uzkrājums, un, apkures sezonai sākoties, mūsu
rīcībā bija pietiekami daudz kvalitatīva,
sausa kurināmā. Papildus gatavajai šķeldai tika sagādāts ap 1500 m3 malkas, kas
gan kalpoja kā garantija iespējai kurināt
vecos, vasarā saremontētos malkas apku-

Attālinātā apkures katlu vadība

res katlus, gan ietaupīja asfaltētā laukuma
vietu, jo gatavs sašķeldotas malkas produkts aizņem 2,5 reizes vairāk vietas. Papildus jau uzkrātajām kurināmā rezervēm
izmēģinājām visus iespējamos jaunajos
apkures katlos paredzētā kurināmā veidus.
Vairāku mēnešu monitorings pierādīja, ka
kombinācijā ar sauso pavasara uzkrājuma
šķeldu un sašķeldotu malku varam ražot
visefektīvāk. No 1,30 berkubiem šķeldas
saražojam 1 MWh siltuma, tas ir ļoti labs
rādītājs, kuru nevar sasniegt bez mērķtiecīgas, plānotas kurināmā iegādes. Tiesa
gan, šādu rādītāju nevarēja sasniegt uzreiz,
jo katlumājai bija vairākas nozīmīgas tehniskas problēmas, kuru atrisināšana bija iespējama tikai ar iekārtu ražotāja līdzdalību,
bet Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ
rezerves daļas bija jāgaida vairākus mēnešus. Tiem, kurus interesē tehniskā daļa, īsi
uzskaitīšu lielākos remontus:
 apkures katlu air shot sistēmas remonts, kas attīra katla siltummaini no sodrējiem un pelniem;
 gaisa sistēmas sūces novēršana;
 pelnu novadīšanas sistēmas hidraulikas sūces remonts;
 kustīgo ārdu konfigurācijas maiņa;
 siltummaiņa sūces novēršana (sūce
atkārtojās, un par garantiju tika uzstādīts
jauns);
 siltummaiņa sistēmas krānu sūces
novēršana, nomainot blīvējumu;
 2 MWh apkures katla kolektora sūces
novēršana;
 pelnu novadīšanas sistēmas šneku
elektromotora nomaiņa (garantija);
 kustīgās grīdas atbalsta sienas stiprinājumu maiņa (garantija);
 kustīgās grīdas asaku skavas pārmetināšana utt.
Kopumā katlumājas darbība bija traucēta
neskaitāmas reizes, taču kļūdu un avārijas
apziņošanas sistēma visos gadījumos ļāvu-

Ekrānattēls no katlumājas uzraudzības kamerām
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 pakāpeniski veikt siltumtīklu korodējušās daļas nomaiņu;
 pakāpeniski veikt siltumtīklu noslēgarmatūras nomaiņu;
 pakāpeniski veikt dzeramā ūdens
ūdensvada korodējušās daļas nomaiņu;
 uzstādīt atsperes mehānismu visu
kāpņutelpu ārdurvīm;
 veikt teritorijas uzturēšanas darbus.
Paveikts Celtnieku ielā 7:
 noslēgti līgumi par kāpņutelpas elektroenerģijas piegādi visām kāpņutelpām;
 apsekoti avārijas stāvoklī esošie
iekšējie siltumtīkli, uzrunāti potenciālie
uzņēmēji, kas veiks nomaiņas darbus, lūgti
iesniegt būvniecības piedāvājumus saskaņošanai ar iedzīvotājiem.
Celtnieku ielā 7 plānots:
 nomainīt iekšējos siltumtīklus, novērst avārijas situāciju;
 veikt teritorijas uzturēšanas darbus.
Atskaiti par finanšu rādītājiem iedzīvotāji
saņems tuvākajā laikā.
Rihards Erelis,
biedrības „Cesvaines nami” valdes loceklis

Cesvaines Ziņas

si reaģēt operatīvi. Manuprāt, visas apkures
sezonas laikā bija tikai dažas reizes, kad
problēmas varēja sajust „Cesvaines siltuma”
klienti.
Kopumā jauno katlumāju vērtēju pozitīvi. Nav bijis pieredzes ar citu ražotāju
šķeldas katliem, bet SIA „AGB serviss”
ražotos katlus un katlu apsaistes sistēmas
varu rekomendēt citiem. Galvenais iemesls
ir ļoti labi katlu lietderības rādītāji un lielā jaudas rezerve. Eksperimentējot sapratām, ka ar 2 MWh katlu spējām saražot
2,6 MWh, bet ar 1 MWh katlu – 1,4 MWh,
un tas nozīmē, ka īslaicīgi no paredzētās
3 MWh katlumājas jaudas varam izspiest
4 MWh, turklāt saglabājot pieklājīgus lietderības rādītājus. Gandrīz 99,9 % apkures
sezonas tika darbināts tikai 2 MWh apkures katls, tātad katlumāja ir uzprojektēta
un uzbūvēta ar 33,3 % nominālās (vidējās)
jaudas rezervi. Tas nozīmē, ka varam pieslēgt vairāk patērētāju, un tas labi ietekmētu siltumenerģijas tarifu, tāpēc par jauniem
klientiem tiek domāts.
Šobrīd notiek Dārzu ielas jaunās siltumtrases projektēšanas darbi, tur potenciālo
klientu kopējā jauda ir ap 0,5 MWh. Strādājam tā, lai būvniecība tiktu uzsākta šogad.
No jaunumiem: šovasar „Cesvaines siltums”
realizēs vienu pilotprojektu, bet par to vēl
saglabāšu intrigu un pastāstīšu, kad tas tiks
īstenots; turpinās pirms krīzes iesāktās sarunas par automātisko siltuma skaitītāju nolasīšanas iekārtu uzstādīšanu māju siltummezglos, paredzot iespēju tos vadīt attālināti,
piemēram, Celtnieku ielā 7 varēs noregulēt
siltumu – samazināt vai palielināt, vakarā
sēžot mājās dīvānā, kā arī veikt ļoti plaša
mēroga siltummezgla monitoringu (grafiki,
tabulas). Tas mainīs pašreizējo situāciju, ka
neviens mājas iedzīvotājs nezina siltummezgla uzstādījumu vēsturi.
Kā jau sākumā ieminējos, „Cesvaines
siltuma” klienti šoziem varēja izdarīt savus
secinājumus. Būšu priecīgs saņemt
ieteikumus par iespējamiem uzlabojumiem, ko, jūsuprāt, vajadzētu īstenot. Tieši šobrīd tiek pabeigts vidēja
termiņa darbības stratēģijas plāns, vēl
ir iespēja kaut ko papildināt. Tas īsumā ir viss, ar ko vēlējos padalīties.
Labu jums veselību un daudz siltuma!
Rihards Erelis,
SIA „Cesvaines siltums”
valdes loceklis

Cesvaines sociālās aprūpes nodaļā veikta
vakcinācija pret Covid-19
23. februārī vakcīnas pret Covid-19 pirmo poti saņēma 18 no 20
Cesvaines sociālās aprūpes nodaļas
klientiem; divi klienti atteikušies.
Tika vakcinēti arī sociālās aprūpes
nodaļas darbinieki (daži no darbiniekiem atteikušies no vakcīnas sa-

ņemšanas). Tajā pašā dienā vakcinācija veikta arī Grašu bērnu ciematā
(kā sociālās aprūpes iestādē) – gan
iemītniekiem, gan darbiniekiem.
Sociālās aprūpes nodaļas klienti
un darbinieki saņēma ražotāja „Astra
Zeneca” vakcīnas pirmo devu. Otrās

vakcīnas devas saņemšana paredzēta apmēram aprīļa pirmajā pusē.
Linda Vanaga,
Cesvaines sociālās aprūpes
nodaļas pārvaldnieka p. i.
informācija,
autores foto

Vakcinācija Cesvaines sociālās aprūpes nodaļā

Vakcinācija sāksies jaunā prioritārajā grupā – iedzīvotājiem ar
hroniskām slimībām
Turpinot vakcināciju pret Covid-19, šonedēļ ar Veselības ministrijas rīkojumu tiek atvērta nākamā
prioritārā grupa – iedzīvotāji ar hroniskām slimībām. Tas nozīmē, ka
gan ģimenes ārsti, gan ārstniecības
iestādes pakāpeniski, rēķinoties ar
pieejamo vakcīnu apjomu, varēs uzsākt vakcinēt iedzīvotājus, kuriem ir
hroniskas slimības.
Iedzīvotāju atbilstību hronisko slimību grupai noteiks divos veidos:
1) ja pieteikšanās vakcinācijai notikusi vietnē manavakcina.lv vai pa
tālruni 8989, dati tiks salīdzināti ar
informāciju vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas
sistēmā – pret pieejamajiem hronisko
slimību reģistriem un izrakstītajiem
kompensējamajiem medikamentiem;
2) ja pieteikšanās vakcinācijai notikusi pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsts
ievēros SPKC rekomendācijas hroniski slimo pacientu vakcinācijai.
Veselības ministrija, nosakot prio-
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ritāri vakcinējamās sabiedrības
grupas, ir ievērojusi medicīniskās
un epidemioloģiskās indikācijas,
aicinot agrāk vakcinēt iedzīvotājus,
kuriem inficēšanās ar Covid-19 var
radīt smagus veselības traucējumus,
piemēram, seniori, personas ar hroniskām slimībām, personas, kurām
tiek veiktas nopietnas medicīniskas
manipulācijas.
Kā pieteikties Covid-19 vakcīnai
Ja vakcināciju veiks personas ģimenes ārsts, seniors piesakās vakcinācijai sava ārsta praksē. Ja ārsts
nevakcinēs, bet veidos pacientu sarakstu, ārsts senioru iekļaus vakcinācijas sarakstā. Ja seniora ģimenes
ārsts nevakcinēs un neveidos sarakstu, jāpiesakās:
- pa bezmaksas tālruni 8989
- vai www.manavakcina.lv.
Piesakoties vakcinēšanai, senioru
informēs, kurp viņam doties, lai saņemtu vakcīnu (tuvāk viņa dzīvesvietai).
Pašvaldībā saņemti iedzīvotāju
jautājumi par to, vai būs iespējams
vakcinēties Cesvainē. Noskaidrots, ka

Cesvainē praktizējošā ģimenes ārste
nav pieteikusies vakcinēšanai un tuvākajā laikā arī neplāno pieteikties,
par iemeslu minot epidemioloģisko
drošību – lai samazinātu saskarsmi ar
iespējami inficētajiem, kuri varētu doties uz praksi kā vakcinēšanas vietu,
būdami infekcijas pārnēsātāji.
Ģimenes ārstes praksē atgādināja,
ka ikvienam pašam ir jāzvana uz tālruni 8989 vai jāreģistrējas manavakcina.lv, lai pieteiktos vakcinēšanai.
Ar iedzīvotājiem sazināsies vakcinācijas koordinatori, kuri informēs par
vakcinēšanās laiku un vietu iespējami tuvāk dzīvesvietai.
Tuvākā vieta, kur novada iedzīvotāji varēs saņemt vakcīnu, ir
Madonā. Šobrīd vakcinācija tiek
veikta vakcinācijas kabinetā Madonas slimnīcā; aprīlī paredzēts atvērt
vakcinācijas punktus (centrus) visā
Latvijā, arī Madonā (sporta centrā).
Pašvaldība, komunicējot ar Vakcinācijas projekta biroju, noskaidrojusi, ka visai drīz paredzēts sākt
izbraukuma vakcināciju. Pašvaldība
ir lūgusi prioritāri nodrošināt izbrau-

Sudraba medaļa stafetē
Eiropas jauniešu čempionātā

Apsveicam un lepojamies!
Cesvaines vidusskolas 8. klases skolēns Ritvars Lepeškins Latvijas izlases sastāvā izcīnīja sudraba medaļu Eiropas jauniešu čempionātā ziemas
orientēšanās sacensībās Igaunijā. Pašvaldība ar līdzfinansējumu atbalstījusi
jaunieša dalību čempionātā. Priecājamies par Ritvara sasniegumiem!
Cesvaines vidusskolas informācija

Latvijas izlase pēc medaļas pasniegšanas

kuma vakcinācijas vienību došanos
uz novadiem, kur nav iespējams saņemt vakcīnu (to vidū ir Cesvaines
novads). Nepieciešamības gadījumā
pašvaldība ir gatava nodrošināt telpas un transportu uz vakcinācijas
punktu izbraukuma vakcinācijas nodrošināšanai novadā.
Sarunās ar Vakcinācijas projekta
biroju novērsta nepilnība vakcinācijas sistēmā, kad seniori tika norīkoti uz tālākām vietām (Gulbene,
Balvi). Šāda nepilnība bija radusies,
jo pieteikšanās brīdī Madonas slimnīca vēl nebija noslēgusi līgumu par
vakcinēšanas kabineta izveidi. Turpmāk paredzēts, ka visi tiks norīkoti
uz Madonu vai, ja tiks norīkota izbraukuma vakcinēšanas vienība, tad
uz tās ierašanās vietu Cesvainē. Šobrīd vakcīnu var saņemt tikai atvērto
prioritāro grupu pārstāvji.
Paredzams, ka nākotnē vakcināciju veiks izbraukuma vienības arī
iedzīvotāju dzīvesvietā, ja tie būs
izteikuši vēlmi vakcinēties, bet nav
spējīgi ierasties vakcinācijas vietā.
Sekojiet aktuālajai informācijai!

Programmas „Latvijas skolas soma” pasākumi Cesvaines vidusskolā

Par spīti pasaulē un valstī notiekošajam, Cesvaines vidusskolas
skolēniem ir iespēja piedzīvot kultūras pasākumus arī attālināti.
Mācību gadam iesākoties, septembrī klašu grupas izmantoja iespēju apmeklēt muzejus klātienē.
Skolēni pabija dzejnieka Kārļa
Skalbes memoriālajā muzejā „Saulrieti”, brāļu Kaudzīšu memoriālajā
muzejā „Kalna Kaibēni”, Rūdolfa Blaumaņa memoriālajā muzejā „Braki”. 10. klases skolēniem
bija iespēja aizbraukt uz Ērgļiem
un piedalīties meistarklasē „Stelles, audums, tautasdziesma”. Tika

apskatītas dažādu meistaru izstādes Madonas novadpētniecības un
mākslas muzejā. Skolēni noskatījās
animācijas filmu „Mans mīļākais
karš”. Pirmā semestra noslēgumā
skolēni iepazina tiešsaistes koncertus un teātra izrādi, un tas bija jaunums gan pašiem māksliniekiem,
gan bērniem.
Otrajā semestrī 12. klase piedalījās konferencē „X stunda. Barikādēm 30”. Marta sākumā skolēni
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tiešsaistē skatījās Ērika Vilsona monoizrādi – Rūdolfa Blaumaņa „Pazudušo dēlu” un baudīja koncertu
„Imantam Kalniņam 80”.
Attālināto mācību laikā skolēniem piedāvātie kultūras pasākumi
ļauj mazliet izrauties no mācībām
un piedzīvot skaistus mirkļus.
Lāsma Markevica,
skolotāja, „Latvijas skolas
somas” koordinatore
Cesvaines vidusskolā

Arī viesnīca
„Grašu pils” saņem
zīmi „GĀJĒJAM
DRAUDZĪGS”
Aktīva atpūta dabā šobrīd ir īpaši aktuāla, un došanās pārgājienos
ir lielisks veids, kā iepazīt Latvijas
dabu. Latvijā ir arvien plašākas
iespējas izmantot gājējam draudzīgu uzņēmumu pakalpojumus,
tādējādi padarot pārgājiena pieredzi pēc iespējas pozitīvāku un kājāmgājējiem radot sajūtu „es šeit
esmu gaidīts, mani šeit sapratīs”.
Sagaidot pavasari, zīmi „Gājējam
draudzīgs” visā Latvijā saņems
vēl 87 tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kuri piedāvā kājāmgājējiem
nepieciešamos pakalpojumus.
Zīme „Gājējam draudzīgs”
(„Hiker-friendly”) tiek piešķirta
tūrisma pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs. Tā parāda,
ka uzņēmējs saprot un respektē
kājāmgājēju vajadzības, ka viņi ir
gaidīti. Uzņēmējs piedāvā kājāmgājējiem būtiskus un nepieciešamus pakalpojumus, piemēram, informāciju par maršrutu, dzeramo
ūdeni, pirmās palīdzības aptieciņu, elektroierīču uzlādi, iespēju
naktsmītnē izžāvēt slapjās un izmazgāt netīrās drēbes, zābakus un
citu ekipējumu.
2021. gada februāra izskaņā
notika otrā komisijas „Gājējam
draudzīgs”
(„Hiker-friendly”)
sēde Latvijā, kas tika organizēta
projektā „Garās distances pārrobežu pārgājienu maršruts „Mežtaka””. Bija liela atsaucība – uz sēdi
tika iesūtīti daudzi pieteikumi.
Tika pieņemts lēmums zīmi piešķirt 87 uzņēmumiem, to vidū
viesnīcai „Grašu pils” Cesvaines
novadā.
Asnāte Ziemele,
LLTA „Lauku ceļotājs”
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Atgādinājums par apmeklētāju
apkalpošanu attālināti
Atgādinām, ka Cesvaines novada pašvaldības administrācija apmeklētājus klātienē pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Saziņai ar pašvaldību un speciālistiem aicinām izmantot tālruni 64852715 un e-pasta adresi dome@cesvaine.lv.
Atgādinājums par kases pakalpojumiem: kase klātienē maksājumus pieņem tikai Cesvaines kultūras namā pirmdienās
plkst. 7.30–11.00 un trešdienās plkst. 14.00–17.00.
Atkritumu apsaimniekotājs SIA „Pilsētvides serviss” klātienē pieņems reizi mēnesī Cesvaines kultūras namā.

Cesvaines sociālā dienesta sociālās
aprūpes nodaļa aicina darbā
strādnieku 0,5 amata vienībām

Darba pienākumi:
* ziemas sezonā – krāšņu kurināšana (malkas nešana, krāšņu tīrīšana); sniega tīrīšana;
* vasaras sezonā – zāles pļaušana ar trimmeri un zāles pļāvēju; teritorijas uzkopšanas un labiekārtošanas darbi; malkas
skaldīšana, nogādāšana malkas šķūnī; sīki remontdarbi.
Galvenās prasības:
* pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
* augsta pienākuma un atbildības izjūta par veicamo darbu;
* iemaņas darbā ar zāles pļaušanas tehniku;
* fiziskā noturība, koncentrēšanās spējas, precizitāte.
Atalgojums:
250 euro pirms nodokļu nomaksas.
Pieteikšanās:
* līdz 2021. gada 16. aprīlim, zvanot uz tālruni 64852032 vai
29365023 vai rakstot uz e-pastu daina.markevica@cesvaine.lv.

Traktortehnikas tehniskā skate
2021. gada pavasarī

Lai piedalītos ceļu satiksmē, īpaši pirms
pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika
un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējā tehniskajā apskatē.
Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates pilnu grafiku (plānoto) skatīt
vai lejupielādēt Latvijas atvērto datu portālā, Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūras sadaļā. Traktortehnikas un tās piekabju
ikgadējās valsts tehniskās apskates grafiku (plānoto) var meklēt arī skatāmajā versijā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras tīmekļa vietnē.
Traktortehnikas skate Cesvaines novada teritorijā paredzēta:
23. aprīlī no plkst. 9.30 Kraukļu mehāniskajās darbnīcās;
23. aprīlī no plkst. 15.00 Cesvainē, Rīgas ielā 4 (pagalmā).

Lielā talka 2021
Atgādinājums par nolietoto
elektropreču nodošanu pārstrādei

Šogad visas Latvijas pašvaldības
atbalsta Lielo talku, kura notiks jau
24. aprīlī. Visi pašvaldību koordinatori ir gatavi darbam, lai informētu talkotājus par talkas norisi
un talkošanas iespējām. Tāpat kā
pērn, arī šogad jāievēro visi drošības priekšnosacījumi, kas būs
aktuāli Lielās talkas norises brīdī.
Pašvaldības aicina visus, kuri vēlas un var talkot, aprīļa pēdējā
sestdienā vienoties Latvijas sakopšanā un labiekārtošanā.
Visi solo talkotāji jeb cilvēki, kuri plāno doties dabā un sakopt savu apkārtni individuāli, savu talkošanas vietu var atzīmēt Lielās talkas mājaslapā, solo talkas kartē https://talkas.
lv/liela-talka/solo-talkas/. Ja dodaties talkot divatā, rīkojat ģimenes talku (vienā mājsaimē) vai esat plānojuši talkot citādi
atbilstīgi tābrīža ierobežojumiem, savu talkošanas vietu varat
atzīmēt Lielās talkas kartē https://talkas.lv/liela-talka/pieteikttalku/, sākot ar šā gada 24. martu – mēnesi pirms Lielās talkas.
Visa informācija: www.talkas.lv.

Izstāde „Celtnes un būvplāni
Madonā”

Nākamais „Cesvaines Ziņu”
numurs iznāks 2021. gada 23. aprīlī

Sadarbībā ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju
no 12. februāra līdz 30. aprīlim Kraukļu bibliotēkas sarīkojumu zālē apskatāma izstāde „Celtnes un būvplāni Madonā”.
Izstāde par būvniecību Madonā tika sagatavota uz pilsētas
deviņdesmitgadi. Pirmskara celtniecība izstādē pārstāvēta ar
7 privātmājām (12 planšetu) un pilsētas pamatskolu (3).
Pēdējā pusgadsimta būvniecība tematiski dalās šādi: bērnudārzi (1), vidusskola, ģimnāzija (1), stacija un apkārtne (1),
Saieta laukums (1), muzeja izstāžu zāles (1), pēdējo gadu celtniecība (2).
Izstāde apskatāma Kraukļu bibliotēkas darba laikā:
O, T, C, P no plkst. 9.00 līdz 17.00,
S no plkst. 9.00 līdz 14.00;
svētdienās, pirmdienās – slēgta.

Nr. 3 (331) 2021. gada 26. martā
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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Par atkritumu apsaimniekotāja
SIA „Pilsētvides serviss”
pieņemšanu Cesvainē
Atkritumu apsaimniekotāja SIA „Pilsētvides serviss” klientu speciālists, kurš apkalpo Cesvaines novadu, klātienē pieņems reizi mēnesī Cesvaines kultūras namā (iepriekš – domes
administrācijas ēkā) noteiktos datumos:
14. aprīlī plkst. 9.00–13.00;
12. maijā plkst. 9.00–13.00;
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, tel. 25666837.
SIA „Pilsētvides serviss” biroja (klientu apkalpošanas centra)
kontakti: e-pasts gulbene@pilsetvide.lv, cesvaine@pilsetvide.
lv; tālrunis +371 25749599; +371 64495050.

Mobilās veselības brigāde Cesvainē
bērnus pieņems 16. aprīlī

16. aprīlī Cesvainē (Rīgas ielā 4 – aiz bijušās internātpamatskolas ēkas) pieņems mobilās veselības aprūpes
brigādes speciālisti:
 bērnu acu ārsts,
 bērnu neirologs.
Pieteikties pa tālr.:
64852032; 29365023.

Darbinieku maiņa
Cesvaines kultūras namā

Informējam, ka ar šā gada 19. februāri pēc ilgāka atvaļinājuma Cesvaines kultūras nama direktores amatā atgriezusies
Kristīne Aumele.
Ar kultūras nama direktori iespējams sazināties, rakstot
uz e-pastu kristine.aumele@cesvaine.lv vai zvanot uz tālruni 28658274.

Norisinājusies spēle svaigā gaisā
„Cesvaines globuss 2021”
Covid-19 ierobežojumu dēļ sporta pasākumi gandrīz nenotiek, bet, mēģinot rast radošu izeju un motivēt iedzīvotājus
vairāk laika pavadīt svaigā gaisā, februārī tika organizēta aktivitātes spēle „Cesvaines globuss 2021”.
Spēles uzdevums bija izveidot katram dalībniekam vai komandai individuālu maršrutu pilsētas ielās, ievērojot nosacījumu, ka maršrutā tiek iekļauti 16 dažādu ielu posmi tā, lai
ielu nosaukumos būtu ietverts vismaz viens burts no spēles
nosaukuma „Cesvaines globuss” (C; E; S; V; A; I; N; E; S; G;
L; O; B; U; S; S), turklāt ielu nosaukumi nedrīkstēja atkārtoties. Maršrutu drīkstēja veidot gan individuāli, gan kopā vienā
mājsaimē dzīvojošie. Dalībniekiem bija jāveic savs izveidotais maršruts, ejot, skrienot, nūjojot vai braucot ar velosipēdu,
jānofotografē pilsētvidē katras ielas nosaukums, kurā atrasts
nepieciešamais burts no spēles nosaukuma „Cesvaines globuss”, jāizmēra kopējais distances garums, izmantojot kādu
no lietojumprogrammām (mapmywalk, walking app u. c.).
Visi aktivitātes dalībnieki piedalījās galvenās balvas izlozē,
kas šoreiz bija ļoti praktiska – 50 euro dāvanu karte lielveikalā.
Spēles galvenais mērķis tika
sasniegts, jo spēlē piedalījās
arī dalībnieki, kuri ikdienā
nav profesionāli sportisti,
bet, braucot ar velosipēdu vai
staigājot, varēja piedalīties.
Prieks, ka spēle šķita saistoša arī ciemiņiem no kaimiņu novada, prieks par mazākajiem dalībniekiem un kuplāko komandu no Cesvaines
pirmskolas „Brīnumzeme” –
grupas „Skudriņas” bērniem
ar audzinātāju. Galvenās balvas izloze tika uzticēta Cesvaines novada domes priekšsēdētājam, un balvu ieguva
komanda „Daina & Alīna”.
Spēles dalībniece
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Sporta dzīves
organizatores informācija

