2021. gada oktobris

Cesvaines apvienības pārvaldes informatīvais izdevums

Latvija,
Mūsu māte un māsa,
Ar drānu baltu
Pārsieta asins krāsa
Karogā tavā,
Kas laiku laikos
Mūsu pagalmos plīvos
Uz jaunu un bagātu dienu,
Malā neatstājot nekad,
nekur un nevienu.
A. Skalbe

Sveicam Lāčplēša dienā
un Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienā!

Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti…
Tu esi Latvija!
Ojārs Vācietis

Nr. 10 (338)

Valsts svētku
nedēļa Cesvainē

 11. novembrī Lāčplēša diena
Lāčplēša dienā nenotiks tradicionālais lāpu gājiens, taču visas dienas garumā iedzīvotāji ir
aicināti iedegt svecīti pie stēlas (pretim Cesvaines apvienības pārvaldes ēkai), lai godinātu
Latvijas brīvības cīnītājus.
Apmeklējot piemiņas vietu, aicinām nepulcēties, ievērot savstarpējo distancēšanos.
 16.–18. novembrī no plkst. 13.00 līdz 16.00
Cesvaines kultūras namā valsts svētkiem veltīta izstāde „Dzimtā puse Cesvaine”:
apskatāmi Cesvaines kultūras nama mākslas studijas un rokdarbu studijas dalībnieku meistardarbi
 18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas diena
plkst. 12.00 svētbrīdis Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
 18. novembrī plkst. 19.00, 19. novembrī plkst. 19.00, 20. novembrī plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā spēlfilma „Emīlija. Latvijas preses karaliene”
(ieeja: 2 EUR, ar Covid-19 sertifikātu)
Aicinām sekot informācijai par epidemioloģisko situāciju un ierobežojumiem, kuri var
ietekmēt pasākumu norisi!

Cesvaine un Cesvaines pils 2021. gada oktobrī
Agra Veckalniņa foto

Cesvaines Ziņas
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Vakcinācijas
iespējas Madonā
oktobrī – Madonas
sporta centrā
Madonā vakcinācija pret Covid-19
oktobra otrajā pusē turpināsies Madonas pilsētas sporta centrā Gaujas
ielā 13.
Vakcinācija Madonas sporta centra 1. stāvā:
23. oktobrī plkst. 9.00–17.00
(„Janssen” pote; „Pfizer” pirmā un
otrā pote);
26. oktobrī plkst. 9.00–17.00
(„Janssen” pote; „Pfizer” pirmā un
otrā pote);
30. oktobrī plkst. 9.00–17.00
(„Janssen” pote; „Pfizer” pirmā un
otrā pote).
Vakcinācijas procesu Madonā organizē AS „Veselības centru apvienība”,
kuras nokomplektētajās medicīnas
darbinieku un palīgpersonāla brigādēs darbojas speciālisti no Madonas
novada.
Pierakstīties iespējams, zvanot uz
8989 vai apmeklējot www.manavakcina.lv, turklāt visas dienas garumā ir
dzīvā rinda bez iepriekšēja pieraksta.
Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai
ID karte), potēšanas pase (ja tāda ir);
vēlams ierasties tādā apģērbā, kas
ļauj viegli atbrīvot plecu, savukārt
pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem
nepieciešama mātes vai tēva (vai cita
likumiskā pārstāvja) klātbūtne, kā arī
šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim – pase vai personas apliecība, kā
arī apliecinošs dokuments par bērnu
(ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas
apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara).
Madonas novada iedzīvotāju vakcinācija, tāpat kā līdz šim, tiek veikta arī
vakcinācijas kabinetos ģimenes ārstu
praksēs (tajās, kas sniedz vakcinācijas
pakalpojumu) un Madonas slimnīcā:
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/covid19-vakcinacijas-kabinetu-karte.
Aicinām aktīvi sekot aktuālajai informācijai vietnē manavakcina.lv un
www.madona.lv.
Madonas novada pašvaldības
informācija

Kopš 11. oktobra Latvijā ārkārtējā situācija
Kopš 11. oktobra Latvijā uz trim
mēnešiem izsludināta ārkārtējā situācija, lai apstādinātu Covid-19
infekcijas izplatības ātrumu, nepārslogotu veselības aprūpes sistēmu
un glābtu iespējami vairāk cilvēku
dzīvību. Veselības aprūpes resursu
izsīkums, jaunu Covid-19 gadījumu
lielais skaits, zemā vakcinācijas aptvere un epidemioloģijas ekspertu
prognozes ir apstākļu kopums, kas
lika valdībai nekavējoties pieņemt
lēmumu par stingriem drošības pasākumiem visā Latvijas teritorijā.
Visiem iedzīvotājiem jāatgriežas
pie daudz plašākas sejas masku
nēsāšanas, jo tas ir viens no epidemioloģiskās drošības pamata pasākumiem. 11. oktobrī stājās spēkā
nosacījums publiskās iekštelpās nēsāt sejas masku gan pret Covid-19
vakcinētiem un izslimojušiem, gan
nevakcinētiem iedzīvotājiem. Pareizi uzlikta maska nosedz gan degunu, gan muti.
Visiem darbiniekiem publiskajā
pārvaldē un pašvaldībās būs jāstrādā attālināti, bet, ja darba pienākumi
to nepieļauj, klātienē tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu
un atsevišķos gadījumos – ar negatīvu testu. Darbinieka pienākums
būs uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā
10 dienu laikā, ja darba devējs būs
noteicis, ka darba pienākumi veicami tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Sertifikāts
būs jāiegūst līdz 15. novembrim.

Arī privātā sektora darbiniekiem ir
pienākums vakcinēties. Turklāt attālināto darbu kā būtisku drošības
pasākumu stingri tiek rekomendēts
īstenot arī privātajā sektorā, kur
vien darba specifika to ļauj.
Ārkārtējās situācijas laikā spēkā
esošo drošības pasākumu ievērošanu un kontroli sadarbībā ar pašvaldības policiju primāri īstenos Valsts
policija, kura ir pārorientējusi savus resursus tā, lai nodrošinātu vēl
stingrākas pārbaudes tai uzticētajās
jomās. Uzmanība tiks pievērsta galvenokārt mutes un deguna aizsega
pareizai lietošanai publiskās vietās,
īpaši sabiedriskajā transportā un
tirdzniecības vietās, kā arī pulcēšanās ierobežojumu ievērošanai. Policija pastiprinās pašizolācijā esošo
personu kontroli, kā arī orientēs resursus uz sadarbspējīgo sertifikātu
pārbaudi pierobežā. Arvien biežāk
tiks īstenotas pēkšņas masveida
pārbaudes vienlaikus visā Latvijā.
Iedzīvotājiem jārēķinās, ka ārkārtējās situācijas laikā, Covid-19 saslimstībai paplašinoties, policijas
kontroles intensitāte un piemēroto
sodu biežums būtiski pieaugs.
Diemžēl mūsu valstī tiek prognozēts ievērojams Covid-19 saslimšanas gadījumu pieaugums, arī hospitalizēto pacientu skaita palielināšanās slimnīcās. Katastrofu medicīnas
centra 7. oktobrī sniegtā informācija liecina, ka līdz 23. oktobrim varētu tikt hospitalizēti vidēji 135 jauni

Covid-19 pacienti ik dienu, bet līdz
30. oktobrim – jau 130 līdz 200 jaunu pacientu. Rezultātā vienlaikus
slimnīcās atrastos 1300–1700 pacientu, kas ievērojami noslogos veselības aprūpes sistēmu.
Turpmākajās nedēļās ir apdraudēta slimnīcu spēja uzņemt jaunus
pacientus, arī nopietnu traumu,
ceļu satiksmes negadījumu, dzemdību komplikāciju dēļ un citos ar
Covid-19 vīrusu nesaistītos gadījumos. Iedzīvotājiem jārēķinās, ka
neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes uz izsaukumiem
ārkārtas gadījumos var ierasties ar
kavēšanos vai atteikt ierasties. Pārslodzes rezultātā ikdienā iedzīvotājiem tuvākās slimnīcas var nebūt
pieejamas, un uz nākamo brīvo ārstniecības iestādi var nākties doties
uz citu pilsētu.
Netiek izslēgta iespēja situācijas

pasliktināšanās gadījumā veidot
lauka hospitāļus un vērsties pēc ārvalstu palīdzības.
Tuvākajās dienās un nedēļās izšķirīgi svarīga ir ikviena Latvijas
iedzīvotāja izlēmīga un atbildīga
rīcība, ievērojot valstī noteiktos pastiprinātās drošības pasākumus.
Vienlaikus
vakcinācija
pret
Covid-19 saglabājas galvenā valsts
stratēģija vīrusa uzvarēšanai. Pateicoties 50 % Latvijas iedzīvotāju,
kas ir pilnīgi pabeiguši vakcinācijas
kursu pret Covid-19, daļa sabiedrības jau ir pasargāta. Valdība un ikviens šajā valstī var justies pateicīgs
par atbildīgu rīcību pret savu un
līdzcilvēku veselību un drošību. Tomēr, lai vīrusa izplatību bremzētu,
nepieciešama ātrāka un izlēmīgāka
tās sabiedrības daļas rīcība, kura ir
vilcinājusies un vakcinēšanos atlikusi.

Latvijā mājsēde līdz 15. novembrim
18. oktobrī Krīzes vadības padome, uzklausot veselības un citu
nozaru speciālistus, nolēma, ka ir
nepieciešams noteikt daudz stingrākus drošības pasākumus, lai
samazinātu Covid-19 infekcijas izplatības aizvien pieaugošo ātrumu,
tādējādi pēc iespējas samazinot laiku, kad ārstniecības sistēma piedzīvos pārslodzi. Vienlaikus ir jāturpina palielināt vakcinācijas aptveri,
tāpēc ikvienam nevilcinoties jārod
iespēja vakcinēties pret Covid-19,
lai pasargātu sevi no inficēšanās vai
smagas slimības gaitas.
Ārstniecības iestāžu situācija šobrīd ir kritiska, tāpēc visa sabiedrība tiek aicināta solidarizēties ar
mediķiem un ievērot stingrus drošības pasākumus. Jaunie, īpaši stingrie drošības pasākumi rīkojumā par
ārkārtējo situāciju vēl jāapstiprina

valdības ārkārtas sēdē 20. oktobrī.
Mājsēdes mērķis ir pēc iespējas
apturēt galveno Covid-19 izplatības ceļu – klātienes kontaktēšanos.
Tāpēc klātienē nedrīkstēs notikt ne
publiski, ne privāti pasākumi. Klātienē būs pieļauta tikai pašu nepieciešamāko veikalu darbība un visbūtiskāko pakalpojumu sniegšana.
Tātad līdz 15. novembrim tiek pārtraukta visu veidu izklaides, labsajūtas, sabiedriskās ēdināšanas u. c.
pakalpojumu sniegšana klātienē.
Attālinātais darbs kā būtisks drošības pasākums aizvien paliks spēkā. Tas nozīmē, ka klātienē drīkstēs
strādāt tikai noteiktās darba vietās,
kas ir būtiskas ekonomikas un sabiedrības funkcionēšanas nepārtrauktībai. Darbiniekiem, kuriem
jāstrādā klientu apkalpošanā klātienē, jābūt vakcinācijas sertifikātam.

Lai samazinātu savstarpējo kontaktu iespēju, plānots noteikt, ka
laikā no plkst. 20.00 līdz plkst. 5.00
ārpus dzīvesvietas drīkstēs atrasties
tikai ar pamatotu iemeslu – darba,
ārstniecības pakalpojuma saņemšanas u. tml. iemeslu dēļ.
Skolēnu brīvdienas paredzēts
pagarināt līdz 29. oktobrim. 1. novembrī klātienē mācības atsāks
1.–3. klases skolēni. 15. novembrī mācībās klātienē atgriezīsies
4.–12. klases skolēni. Līdz 15. novembrim atceltas visas interešu izglītības nodarbības un ārpusklases
pasākumi. Bērnudārzos paredzēts
saglabāt tikai tā saukto dežūrgrupu
darbību bērniem, kuru vecāki strādā
klātienē kādā kritiski nepieciešamajā darba vietā. Profesionālajā un
augstākajā izglītībā mācību procesam jānotiek attālināti.

Pēc 15. novembra paredzēts atjaunot klātienes tirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu, izglītību,
privātus un publiskus pasākumus,
taču primāri tikai zaļajā režīmā –
cilvēkiem, kuri ir pabeiguši pilnu
vakcinācijas pret Covid-19 kursu
un var uzrādīt sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu. Spēkā vēl
joprojām ir arī prasība līdz 15. novembrim vakcinēties valsts pārvaldē nodarbinātajiem un tiem privātā
sektora darbiniekiem, kuri pēc darba devēja izvērtējuma ir pakļauti
inficēšanas riskam un var inficēt
kolēģus un klientus.
Ministru kabineta informācija
Aktuālajai informācijai lūdzam
sekot Ministru kabineta mājaslapā
mk.gov.lv, kā arī vienotajā
mājaslapā covid19.gov.lv!

Ar 1. novembri aizsargātajiem lietotājiem palielinās atbalstu
elektroenerģijas apmaksai
Ministru kabinets (MK) 19. oktobra sēdē atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) rosinātos grozījumus
MK noteikumos Nr. 345 „Aizsargātā
lietotāja tirdzniecības pakalpojuma
noteikumi”, tādējādi jau ar šā gada
1. novembri visām aizsargāto lietotāju grupām par 10 EUR tiek palielināts atbalsts norēķiniem par elektroenerģiju, tā kompensējot šobrīd
vērojamo straujo elektroenerģijas
cenu kāpumu.
Reizē ar grozījumiem, rēķinoties
ar augsto elektroenerģijas cenu kāpumu un līdzšinējā atbalsta apjoma
proporcionalitāti, no 2021. gada
1. novembra (t. i., decembra sākumā saņemtajos rēķinos par patērē-
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to elektroenerģiju novembrī) līdz
2022. gada 31. decembrim tiek noteikts šāds atbalsts norēķiniem par
elektroenerģiju:
 trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) –
15 EUR (šobrīd 5 EUR);
 ģimenei (personai), kuras
aprūpē ir bērns ar invaliditāti, –
15 EUR (šobrīd 5 EUR);
 personai ar I invaliditātes
grupu vai tās aizgādnim – 15 EUR
(šobrīd 5 EUR);
 daudzbērnu ģimenei –
20 EUR (šobrīd 10 EUR).
2021. gada pēdējiem mēnešiem un
2022. gadam nepieciešamos finanšu
līdzekļus EM radusi savā budžetā.

Lai nodrošinātu, ka atbalstu saņem
arī daudzbērnu ģimenes, kurās vismaz viens bērns vecumā no 18 līdz
24 gadiem mācās vai studē ārzemēs,
tiek ieviests manuāls risinājums, izmantojot Latvijas goda ģimenes apliecības programmā noteikto nosacījumu, uz kura pamata Sabiedrības
integrācijas fonds, izvērtējot ārvalstu
izglītības iestādes dokumentu, kas
apliecina, ka pilngadīgā persona līdz
24 gadiem iegūst izglītību attiecīgajā
izglītības iestādē, piešķirs apliecību.
Tātad, ja daudzbērnu ģimenē vismaz viens bērns vecumā no 18 līdz
24 gadiem iegūst izglītību ārzemēs,
ģimenei atbalsta saņemšanai būs ar
attiecīgajiem dokumentiem jāvēršas
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Būvniecības valsts kontroles birojā.
Šā gada 1. septembrī sāka darboties aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēma (ALDIS) – jauns
un efektīvs risinājums automātiskā
atbalsta piešķiršanā elektroenerģijas
izmaksu segšanai daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem ar invaliditāti,
ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti,
maznodrošinātām mājsaimniecībām.
MK noteikumu projektā precizēts,
ka ģimenēs, kurās ir vairāki bērni ar
invaliditāti, maksājuma samazinājumu ģimene saņems par katru bērnu
ar invaliditāti. Tā kā nepieciešamas
izmaiņas atbalsta piešķiršanas sistēmā ALDIS, šī norma stāsies spēkā ar
2022. gada februāri.

Vienlaikus MK noteikumos tiek
izslēgta iespēja aizsargātā lietotāja
atbalstu saņemt uzturlīdzekļu parādniekiem, kuri reģistrēti Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā.
Kā zināms, Elektroenerģijas tirgus
likumā noteikts, ka aizsargātajiem
lietotājiem tiek nodrošinātas tiesības
saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, kas būtībā ir no
valsts budžeta finansēts elektroenerģijas rēķina maksājuma samazinājums. Atbalstu aizsargātajiem lietotājiem sniedz Būvniecības valsts
kontroles birojs.
Ministru kabineta informācija

Pret Covid-19 vakcinētiem senioriem izmaksās pabalstu
Katram Latvijā dzīvojošajam cilvēkam, kurš līdz šā gada beigām
būs sasniedzis 60 gadu vecumu
un būs pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 infekciju,
no 2021. gada 1. novembra līdz
2022. gada 31. martam tiks izmaksāts 20 eiro pabalsts mēnesī. Pabalstu būs tiesības saņemt arī tad, ja cilvēkam ir ārstu konsilija atzinums par
nepieciešamību atlikt vakcināciju.
Pabalsta maksājumi tika ierosināti, ievērojot zemo vakcinēšanās
pret Covid-19 aptveri valstī, jo īpaši vecuma grupā virs 60 gadiem,
kā arī rēķinoties ar vispārējo cenu
pieaugumu, arī energoresursu cenu
sadārdzinājumu 2021. gadā, – pamato Labklājības ministrija (LM),
pēc kuras iniciatīvas izstrādāti šie
likuma grozījumi.
LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists Egils
Zariņš informē, ka to personu grupā, kurām ir tiesības uz 20 eiro ikmēneša pabalstu, būs arī tie, kuri

vakcināciju pret Covid-19 veica
pirms likuma grozījumu spēkā
stāšanās dienas, ja šie cilvēki līdz
2021. gada 31. decembrim sasniedz
60 gadu vecumu. Šo pabalstu piešķirs arī tiem 60 gadu vecumu sasniegušajiem cilvēkiem, kuri veselības dēļ nedrīkst vakcinēties un ir
saņēmuši Klīniskās universitātes
slimnīcas konsilija atzinumu par
nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19 līdz 2022. gada
31. martam.
Pabalstu varēs saņemt tikai tie
cilvēki, kuri dzīvo Latvijā. Ja personas deklarētā dzīvesvietas adrese ir
Latvijā, bet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) rīcībā ir
informācija, ka reālā personas dzīvesvieta ir citā valstī, tad tiek uzskatīts, ka šī persona Latvijā nedzīvo.
Latvijā jau ilgu laiku ir iespējams brīvprātīgi vakcinēties pret
Covid-19, tāpēc, tā kā likumprojekta mērķis ir veicināt tieši vakcināciju, tad 20 eiro ikmēneša pabalsta

izmaksa netiek paredzēta tiem, kuri
izslimojuši Covid-19 un saņēmuši
sertifikātu par Covid-19 izslimošanas faktu (arī tad, ja šāds sertifikāts
ir izsniegts ārvalstīs).
VSAA 20 eiro mēnesī izmaksās
bez personas iesnieguma, ja persona
ir Latvijā piešķirtās vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma
pensijas saņēmēja, arī priekšlaicīgi
un avansā piešķirtās pensijas saņēmēja, speciālās valsts pensijas saņēmēja, VSAA administrētās izdienas
pensijas saņēmēja, atlīdzības par
darbspēju zaudējumu vai atlīdzības
par apgādnieka zaudējumu saņēmēja, valsts sociālās apdrošināšanas
pabalsta vai valsts sociālā pabalsta
saņēmēja. Šie cilvēki jauno pabalstu saņems tāpat kā līdz šim piešķirto pensiju, atlīdzību vai pabalstu.
Ja cilvēks no VSAA nesaņem nevienu pakalpojumu, 20 eiro pabalstu
izmaksās, pamatojoties uz personas
iesniegumu. Tas būs jāiesniedz sešu
mēnešu laikā no likumprojekta spē-

kā stāšanās dienas, ja vakcinācija
veikta pirms grozījumiem, kuros
plānota 20 eiro ikmēneša pabalsta
izmaksa, vai no pilna vakcinācijas
kursa pret Covid-19 pabeigšanas
dienas, ja pilns vakcinācijas kurss
veikts no grozījumu spēkā stāšanās dienas līdz 2021. gada 31. decembrim. Iesniegumā būs jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un
personas kods, iesniedzēja tālruņa
numurs vai elektroniskā pasta adrese, kā arī Latvijas kredītiestādes
vai pasta norēķinu sistēmas konta
numurs.
Līdzīgā kārtībā iesniegums jāiesniedz arī tad, ja Latvijā dzīvojoša
persona vakcināciju veikusi citā
Eiropas Savienības (ES) valstī un
ir saņēmusi ES digitālo Covid-19
sertifikātu.
Grozījumu projektā noteikts arī
tas, ka VSAA 20 eiro ikmēneša
pabalstu sāks maksāt 2021. gada
decembrī, kad vienlaikus izmaksās
pabalstu par novembri un decembri.

Norisinājusies pieredzes apmaiņa tiešsaistē
2021. gada 29. septembrī pārrobežu sadarbības projektā norisinājās pieredzes apmaiņas seminārs – tikšanās tiešsaistē. Seminārs
tika veltīts tūrisma centru darbībai,
darbojoties kultūrvēsturiskajos pieminekļos, un, protams, arī inovācijām un interesantām iniciatīvām,
lai rastu aizraujošas idejas darbam
pandēmijas apstākļos.
Seminārā piedalījās gan Latvijas,
gan Krievijas tūrisma informācijas
centru pārstāvji. Latvijas pusi pārstāvēja Cesvaines tūrisma centrs,

Daugavpils pilsētas tūrisma centrs,
Daugavpils novada tūrisma centrs
un Krāslavas tūrisma centrs, Krievijas pusi – vairāki tūrisma centri,
to vidū Pleskavas apgabala tūrisma
centrs, kurš izvietots atjaunotajā
gubernatora namā (tas atjaunots
pārrobežu sadarbības projektā, kurā
sadarbojas Cesvaine (partneris –
Madonas novada pašvaldība), Daugavpils pilsēta un Pleskavas administrācija).
Laikā, kad klātienes tikšanās nav
iespējams organizēt, seminārs snie-

dza iespēju virtuāli paviesoties citās
pilsētās, kā arī parādīt Cesvaini citiem – Cesvaines tūrisma centrs iepazīstināja ar sevi un Cesvaini, prezentējot to semināra dalībniekiem.
Gūti ideju aizmetņi iespējamai turpmākai sadarbībai.

Semināra virtuālie dalībnieki

Vakances Cesvaines apvienības pārvaldē
CESVAINES SOCIĀLĀ DIENESTA SOCIĀLĀS APRŪPES
NODAĻA aicina darbā:
* APRŪPĒTĀJU uz nenoteiktu
laiku.
Amata pienākumi: veikt klientu aprūpi atbilstīgi klientu individuālajām
vajadzībām, nodrošinot viņiem nepieciešamo palīdzību un higiēnas prasību ievērošanu.
Prasības pretendentam:
 pamatizglītība, aprūpētāja kvalifikācija tiks uzskatīta par priekšrocību;
 komunikācijas prasmes latviešu un krievu valodā;
 pozitīva attieksme pret darbu.
Darba laiks: summētais darba laiks (saskaņā ar grafiku), 0,5 slodzes.
Darba samaksa: 3,70 EUR/h.
Kontaktpersona: Ilvija Kecko. Pieteikšanās, sūtot CV uz ilvija.kecko@
madona.lv līdz 01.11.2021.
* SOCIĀLO REHABILITĒTĀJU uz nenoteiktu laiku.
Prasības: profesionālās kvalifikācijas līmenis – sociālais rehabilitētājs.
 Kandidātam obligāts sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts.
Pienākumi:
 plānot un realizēt sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu
klientiem;
 veikt klienta funkcionālo spēju izvērtēšanu sadarbībā ar starpprofesionāļu komandu;
 iesaistīt klientu apmācību programmās, lai uzturētu, atjaunotu vai
apgūtu dzīves pamatprasmes;
 palīdzēt klientam būt sociāli aktīvam dažādos pasākumos un
nodarbībās, specializētās un radošās darbnīcās, kultūras un sporta pasākumos. Organizēt saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Novērtēt sniegto
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu rezultātus un izstrādāt priekšlikumus to pilnveidei; veicināt klienta līdzdarbību sociālās rehabilitācijas
pakalpojumos.
Prasmes: valsts valodas prasme – augstākais (C) līmenis.
Izglītības joma: veselības aprūpe un sociālā labklājība.
Alga (bruto): 295 EUR.
Slodze: normālais darba laiks, 0,5 slodzes.
Kontaktpersona: Ilvija Kecko. Pieteikšanās, sūtot CV uz ilvija.kecko@
madona.lv līdz 01.11.2021.

MADONAS NOVADA CESVAINES APVIENĪBAS PĀRVALDE
CESVAINES PILĪ aicina darbā VĒSTURNIEKU
Galvenie darba pienākumi:
 Cesvaines pils krājuma priekšmetu un vēstures zinātniskās izpētes
veikšana un publikāciju sagatavošana saskaņā ar pils ikgadējo darba plānu;
 uz pētījumiem balstītu pils krājuma izstāžu, kā arī ceļojošo izstāžu
sagatavošana;
 līdzdalība muzeja krājuma un ekspozīciju darbā;
 pils apmeklētāju un speciālistu konsultēšana par pils materiālo un
nemateriālo mantojumu;
 muzeja materiālu papildināšana par pils muzeja darba plānā noteiktajām zinātniskajām tēmām;
 gida pienākumu veikšana pēc nepieciešamības;
 sezonas gidu apmācība darbam ar tūristu grupām.
Prasības kandidātam:
 augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs;
 augstākā izglītība vēsturē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 izpratne un ieinteresētība par Latvijas kultūras mantojumu un tā
saglabāšanas nozīmi;
 analītiskā domāšana, precizitāte un atbildība par uzticētajiem pienākumiem;
 labas iemaņas darbā ar datoru;
 labas sadarbības un saskarsmes spējas;
 svešvalodu zināšanas (vēlama krievu un angļu valoda);
 labas publiskās uzstāšanās un komunikācijas prasmes;
 pieredze muzeja darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
 iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu;
 iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 stabilu darba atalgojumu – 803 EUR (pirms nodokļu nomaksas),
sociālās garantijas;
 profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas;
 iedvesmojošu darba vidi.
Darba vieta – Cesvaine, Pils iela 1.
Uzziņas pa tālr.: 64852022, 22331112.
Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli un CV – ar norādi „Konkurss uz vēsturnieka amatu” līdz 2021. gada 22. oktobrim (ieskaitot) sūtīt
uz Madonas novada Cesvaines apvienības pārvaldi Pils ielā 1A Cesvainē,
LV-4871, vai uz e-pastu cesvaine@madona.lv.

Cesvaines Ziņas

Par
ierobežojumiem,
apmeklējot
Cesvaines
sociālās aprūpes
nodaļas
iemītniekus
Saistībā ar Covid-19 kopējās
saslimstības pieaugumu Latvijā, sekojot SPKC un Veselības
ministrijas rekomendācijām, kā
arī rūpējoties par Cesvaines sociālās aprūpes nodaļas klientu
drošību, kopš 2021. gada 4. oktobra klientu apmeklējumi tiek
ierobežoti (5 apmeklētāji dienā).
 Apmeklējumi atļauti, ja
apmeklētājs un apciemojamais
ir vakcinēti. Apciemojot tuvinieku, ir jāuzrāda vakcinācijas
sertifikāts, obligāti PAPĪRA
formātā, vai Covid-19 negatīvs
tests (48 h).
 Satikšanās ilgums – ne
ilgāk par 30 min. svaigā gaisā.
 Tikties ar tuviniekiem ir
iespējams, iepriekš piesakoties
pie sociālās darbinieces pa
tālr. 25637052, darba dienās
plkst. 9.00–16.30.
 Par tikšanos telpās zvanīt
sociālajai darbiniecei Ilvijai
Kecko pa tālr.: 25637052.
Uzmanību! Sekojiet epidemioloģiskai situācijai, jo tā
var ierobežot apmeklējumus!
Obligāti iepriekš sazināties ar
sociālo darbinieci!

Par Sarkanā
Krusta Madonas
nodaļas humāno
palīdzību
Informācijai – remontdarbu
un pārbūves darbu dēļ Sarkanā
Krusta Madonas nodaļa pārtraukusi humānās palīdzības
pieņemšanu un izsniegšanu līdz
2022. gadam.
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Atgādinājumam:
Covid-19
sertifikāta
saņemšana, ja
iedzīvotājs
nelieto internetu
Vēlamies atgādināt, ka šā gada
1. jūlijā Latvijā uzsākta digitālo
Covid-19 sertifikātu izmantošana. Tas ir dokumentāls apliecinājums, ar kuru pakalpojumu sniedzēji var pārliecināties par saņemtu Covid-19 vakcīnu, slimības pārslimošanu vai veikta testa
faktu. Sertifikātus var saņemt gan
elektroniski, gan kā izdruku.
Ir trīs veidu digitālie sertifikāti:
 par veiktu vakcināciju pret
Covid-19;
 veiktā Covid-19 laboratoriskā testa rezultāts;
 Covid-19 pārslimošanas
fakts.
Sertifikātu var saņemt:
elektroniski tīmekļvietnē www.
covid19sertifikats.lv, pieslēdzoties ar kādu no drošas piekļuves
līdzekļiem un sistēmā pieprasot
izveidot savu sertifikātu, kuru var
aplūkot un lejuplādēt PDF formātā vai kā attēlu;
drukātā formā (ieteicams, dodoties uz pasākumiem vai braucienā ārpus Latvijas).
Katrs sertifikāts satur unikālu
kvadrātkodu (QR kodu).
Iedzīvotāji, kuri nelieto internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv
ar internetbanku vai citu piekļuves līdzekli, savus digitālos Covid-19 sertifikātus var saņemt
valsts un pašvaldības vienotajos
klientu apkalpošanas centros, arī
Madonas novada Cesvaines pilsētas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Cesvaines VPVKAC) Pils
ielā 1A Cesvainē pārvaldes darba
laikā, tālrunis: 64852715.
Pirms došanās uz klientu apkalpošanas centru vai informācijas centru, ar to ir jāsazinās,
lai noskaidrotu, kāda ir klientu
apkalpošanas kārtība Covid-19
epidēmijas apstākļos. Ja tas būs
nepieciešams, jāpierakstās uz
konkrēto dienu un laiku. Līdzi
jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Ierodoties klientu apkalpošanas centrā, būs jāaizpilda un
jāparaksta veidlapa. Darbinieks
vizītes laikā sagatavos iedzīvotāja digitālo Covid-19 sertifikātu
un izsniegs to papīra formātā.

Top Cesvaines pils un parka teritorijas labiekārtošanas plāns
Vairākkārt ir vērsta uzmanība uz
to, lai Cesvaines pils apkārtne un
parks būtu pievilcīgāks, tiktu vairāk
izkopts, ērtāk pieejams viesiem un
pašiem cesvainiešiem, tādēļ sākta
parka labiekārtošanas plāna izstrāde.
Jau ir notikušas dažas speciālistu
tikšanās, kurās piedalījās Cesvaines
apvienības pārvaldes iestāžu speciālisti, Madonas centrālās adminis-

labi pazīstamo dendrologu Andreju
Svilānu.
Par pamatu labiekārtošanas konceptam kalpo 1896. gada pils teritorijas plāns. Ap 30 ha lielajā teritorijā
plānots attīstīt trīs dažādas zonas:
divas kultūrvēsturiskās – prezentācijas un meža parka – zonas un
dabas izziņas zonu.
Plāns tiek veidots saskaņā ar Na-

cionālā kultūras mantojuma pārvaldes kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām.
Turpmāk informēsim par plāna
izstrādes progresu un iespējamajiem risinājumiem.
Pēc Cesvaines tūrisma centra informācijas sagatavoja Linda Vanaga,
attēlos – ekrānuzņēmumi no
Vinetas Radziņas prezentācijas

Madonas novada pašvaldības domes lēmumu pārskats
Domes ārkārtas sēdē 21. septembrī:
* Par programmai „Latvijas skolas soma” paredzēto valsts budžeta
līdzekļu sadali
Sadala Madonas novada pašvaldības vispārējās pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestādēm programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus 20 041 eiro apmērā saskaņā ar
pievienoto sarakstu.
Iniciatīva „Latvijas skolas soma” ir
valsts finansēta atbalsta programma,
lai visiem 1.–12. klases skolēniem
būtu iespēja teorētiskās zināšanas papildināt ar klātienē dažādos pasākumos, muzejos, teātros, koncertzālēs,
uzņēmumos, dabas takās un citviet
gūtu pieredzi.
Izglītojamo Finanskaits
sējums,
01.09.2021. EUR
Cesvaines apvienības pārvalde
Cesvaines
1893
269
vidusskola

Izglītības
iestāde

* Par Madonas novada attīstības
programmas 2013.–2021. gadam investīciju plāna aktualizāciju
Lai nodrošinātu attīstības programmas atbilstību pašreizējai situācijai,
kad ir izveidojusies jauna pašvaldība
ar jaunu teritoriju, jaunu nolikumu un
kopīgu budžetu, atbilstīgi aktualizē
Madonas novada attīstības programmas 2013.–2021. gadam investīciju
plānu.
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trācijas speciālisti, kā arī citi pieaicinātie jomas zinātāji.
Pamazām ir iesākta Cesvaines
pils teritorijas un parka labiekārtošanas plāna izstrāde. Plāna izstrādē darbojas vēsturisku parku un
dārzu atjaunošanā pieredzējusī ainavu dizainere Vineta Radziņa no
SIA „Laba vide”. Dizainere sadarbojas ar speciālistiem, piemēram,

Domes sēdē 30. septembrī:
* Par valsts mērķdotācijas sadali
Madonas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem
Sadala Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai
un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021. gada 1. septembra līdz 31. decembrim paredzēto
valsts mērķdotāciju 1 626 930 eiro
apmērā, ieskaitot 318 eiro piemaksu
par 3. kvalitātes pakāpi.
* Par valsts mērķdotācijas sadali
Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbinātajiem pirmsskolas izglītības pedagoģiskajiem darbiniekiem
Sadala Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagoģisko
darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021. gada 1. septembra
līdz 31. decembrim paredzēto valsts
mērķdotāciju 281 559 eiro apmērā, ieskaitot 222 eiro piemaksu par
3. kvalitātes pakāpi.
* Par Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu
direktoru darba samaksas apstiprināšanu

Cesvaines Ziņas

Apstiprina Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru darba samaksu.
* Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības
interešu un profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu pedagoģiskajiem
darbiniekiem
Sadala Madonas novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagoģisko darbinieku darba samaksai
un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021. gada 1. septembra līdz 31. decembrim paredzēto
mērķdotāciju 84 480 eiro apmērā, ieskaitot 96 eiro piemaksu par 3. kvalitātes pakāpi.
* Par Cesvaines, Ērgļu un Lubānas apvienību izglītības iestāžu
pedagoģisko darbinieku amata vienību apstiprināšanu
Ar 2021. gada 1. septembri apstiprina [..] Cesvaines apvienības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku
amata vienības.
* Par slēguma pārskatu apstiprināšanu
Realizējot administratīvi teritoriālo
reformu reorganizējamās pašvaldības,
kuru institūcijas, finanses, manta, tiesības un saistības tiek pārņemtas, veic
slēguma inventarizāciju un sagatavo slēguma pārskatu, lai to iesniegtu
Valsts kasē. Apstiprina slēguma pārskatu pēc stāvokļa uz 30.06.2021. [..]
Cesvaines novada pašvaldībai:

 bilances kopsumma –
18 183 178 eiro;
 pārskata gada darbības rezultāts – 110 200 eiro.
* Par Madonas novada pašvaldības 2021. gada budžeta grozījumiem
Apstiprina Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 10
„Par grozījumiem Madonas novada
pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr. 3 „Par Madonas novada pašvaldības 2021. gada budžetu””.
Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai.
* Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības amata vienību
sarakstos
Nolemj veikt grozījumus Madonas
novada Cesvaines apvienības pārvaldes amata vienību sarakstā: izdara izmaiņas īpašumu uzturēšanas nodaļas
amata vienību skaitā, kā arī pārvaldes
un Cesvaines pils amata vienību sarakstos.
Sagatavoja Ilze Riekstiņa,
Madonas novada
Centrālās administrācijas
Attīstības nodaļas
vecākā sabiedrisko attiecību
speciāliste
Lēmumu pilnu tekstu var iepazīt
www.madona.lv vai klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1 Madonā, savukārt lēmumu videoapskatu
iespējams iepazīt www.madona.lv.

Cesvaines grāmatu jaunumi
Mūsu autors Juris Sārnis
Kārklos dzimušais Juris Sārnis
(1932–2018), kura dzimšanas un arī
aiziešanas mēnesis ir oktobris, savu
mantojumu novadam atstājis grāmatās.
Juris Sārnis bija autodidakts, kuram diemžēl nebija lemts piepildīt
Gunāra Priedes ieteikumu rakstīt
profesionāli, jo dzīves ceļi aizveda
prom no literatūras (autora biogrāfiju lasiet grāmatas „Cesvainieši”
156.–157. lpp.). Taču piedzīvojumu
viņam netrūka, Juris visu mūžu spēja pamanīt savdabīgo un, aizgājis
pensijā, nodevās rakstīšanai kā vaļaspriekam. Daudzi pieaugušajiem
adresēti stāsti tika publicēti periodikā, un autors bija ļoti priecīgs, kad
piedzīvoja iznākam vairākas savas
grāmatas arī Cesvainē. Tās ir: „Īsi
stāsti un pasakas” (2008, 80 lpp.;
pasakas, teikas, stāstiņi par dabu,
lauku darbiem, tradīcijām un sadzīvi
agrāk – 20. gadsimta 30.–40. gados;
māksliniece Meldra Bērziņa, ilustrācijas paredzētas izkrāsošanai); „Cesvainei. Bērnībai. Mīlestībai” (2009,
96 lpp.; miniatūras, tēlojumi un
dzejoļi; grāmatu ilustrējuši Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi); „Pieviltie” (2015, 112 lpp.;

likteņstāsts par Otrā pasaules kara
nobeigumu Valmieras apriņķī, biogrāfisko stāstu papildina fotogrāfijas); „Reiz… un tagad” (2017,
130 lpp.; stāsti, teikas, pasakas
bērniem un pieaugušajiem kopīgai
lasīšanai un izkrāsošanai ģimenē,
bērnudārzā, sākumskolā, pamatskolā; Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolas un Siguldas Mākslu skolas
„Baltais flīģelis” audzēkņu ilustrācijas); „No Cesvaines līdz Siguldai”
(2017, 98 lpp.; tēlojumi un pārdomu
mirkļu atziņas; divu pilsētu – Cesvaines un Siguldas – fotogrāfijas).
Grāmatu izdošanā tika iesaistīti arī
Cesvaines bērni un jaunieši.
Sirsnība, dzīvesprieks, rūpes bija
autora vadmotīvi dzīvē, un tie strāvo arī no Jura Sārņa grāmatām.
Grāmatu dāvinājums
Dzejas dienu laikā Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība Cesvainē izdotās grāmatas dāvināja pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes
un vidusskolas audzēkņiem, pedagogiem un darbiniekiem. Dāvinājuma mērķis bija popularizēt Cesvaines mazās un lielās grāmatas un nodrošināt izglītības iestāžu audzēkņu
un darbinieku pieejamību tām.
„Brīnumzemes” audzēkņi un pe-
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dagogi, kā arī 1.–4. klases skolēni var lasīt un izkrāsot Jura Sārņa
grāmatu „Reiz… un tagad”: daba,
lauku darbi, tradīcijas un sadzīve
agrāk – 20. gadsimta 30.–40. gados – iegūs jaunas krāsas, kad lasītāji izkrāsos Cesvaines Mūzikas un
mākslas skolas un Siguldas Mākslu
skolas „Baltais flīģelis” audzēkņu
ilustrācijas. Grāmata palīdzēs iejusties agrāko laiku dzīvē, kad ne
pieaugušo, ne bērnu rīcībā nebija
mobilu telekomunikācijas ierīču un
atbildes uz jautājumiem bija jāmeklē pašiem.
5.–7. klases skolēni, vidusskolas
pedagogi un darbinieki, kā arī „Brīnumzemes” darbinieki var iepazīt
Cesvaini un Siguldu suvenīrizdevumā „No Cesvaines līdz Siguldai”,
kas var būt arī ceļvedis ģimenes,
klases vai domubiedru grupas ceļojumam: lasi un atrodi dabā vietas,
kuras grāmatā attēlotas fotogrāfijās!
8.–12. klases skolēni dāvanā saņēma „Cesvaines grāmatu, II” un
„Cesvainiešus”, turklāt 10.–12. klases skolēni tika arī pie „Cesvaines
grāmatas, IV”. Tās ir trīs pamatīgas
grāmatas, kurās iepazīt Cesvaini,
tās vietas un cilvēkus: „Cesvaines
grāmatā, II” vēstīts par pili, aptiekām, draudzēm, skolām, 1905. un
1919. gada notikumiem, dzīvi pagastos starpkaru posmā, karu, represijām, pēckara gadu dzīvi un dzimtām un dzimtu mājām (atgādināšu,
ka šajā grāmatā ir pieejams Cesvaines vidusskolas absolventu (sakārtojis Arnis Vīksna) un pedagogu
(sakārtojusi Ilga Holste) saraksts);
„Cesvainiešos” skartas nedaudzas
vispārīgas tēmas – PSRS gulags, izsūtījums, nacionālo partizānu darbība Cesvaines apkārtnē, bet plašākā
sadaļa grāmatā ir stāsti par atsevišķām personībām, kuru dzīves gaitas
saistītas ar Cesvaini, – vācu muižnieku dzimtu locekļiem, skolotājiem un kādreizējiem skolēniem,
tautsaimniekiem,
zinātniekiem,
kultūras darbiniekiem, literātiem,
māksliniekiem; „Cesvaines grāmatā, IV” turpināts un padziļināts
iepriekšējās desmitgadēs veiktais
novadpētniecības un novada dzīves
dokumentēšanas darbs, aplūkoti arī
visai Latvijai un Eiropai būtiski notikumi, atklātas vēl neizzinātas vēstures lappuses (piemēram, Latvijas

Bankas vēsturē), publicēti pētījumi,
dokumenti, atmiņas, savukārt „Cesvaines grāmatas, IV” leļļu burtnīcā
iekļauta zīmola „Claudia” papīra
lelle Līga no Cesvaines novada,
Līgu var ietērpt Cesvaines novada
tautastērpā. Visās trijās grāmatās ir
plašs dokumentu kopiju, melnbalto
un krāsu (izņemot „Cesvainiešus”)
fotogrāfiju klāsts, „Cesvaines grāmatā, IV” publicēti unikāli Cesvaines un Cesvaines pils aerofoto.
Ar dāvinājumu aicinām jauniešus
izzināt savu ģimeni, dzimtu, mājas,
rakstīt dzimtas vēsturi.
Top 5. grāmata
Palēnām krājas materiāli „Cesvaines grāmatai, V”. Esam saņēmuši
pamatīgu kādreizējā Cesvaines vidusskolas skolotāja Jūlija Nusbauma dēla Jura Nusbauma pētījumu –
veselu stāstījumu, biogrāfiju, dokumentu un fotogrāfiju paketi; Līvijas
Akurateres atmiņas par viesošanos
pie vectētiņa Cesvainē, tās papildinātas ar autores zīmējumiem; skaistas un vēsturiskas Cesvaines teātra
fotogrāfijas; stāstījumu par lidmašīnas nokrišanu Cesvainē 1985. gadā;
vairākus atmiņu stāstus par skolas laiku un dzīvi Cesvainē. Savus
stāstus ir pieteikuši vairāki dzimtu
pētnieki. Prieks, ka tieši fotoalbumu
šķirstīšana dažus potenciālos rakstītājus pamazām tuvina domai par atmiņu fiksēšanu uz papīra.
Grāmatas izdošanai vēl nav konkrētu termiņu, tomēr aicinu nekavēties un ierobežojumu un mājsēdes
laiku izmantot lietderīgi – pārskatīt
fotoalbumus, dokumentus un jau
uzrakstīto (nereti atklājas, ka kāds
no priekšgājējiem dzīves nogalē jau
ir rakstījis par sevi, savu dzimtu, un
to noteikti nevajadzētu laist zudībā). Ja grūti rakstīt pašiem, iesaistiet bērnus, mazbērnus, kaimiņus,
paziņas – kopīgais darbs nesīs gandarījumu visiem.
Pateicamies arī visiem, kuri iesūta kādus precizējumus vai iepriekšējo grāmatu kļūdu labojumus.
Kontaktinformācija
sūtījumiem,
jautājumiem, precizējumiem: tālrunis 29432776, e-pasts ckvb@inbox.
lv vai sanita.dabolina@inbox.lv.
Sanita Dāboliņa,
Cesvaines grāmatu redaktore,
autores foto

Zīmi „Gājējam draudzīgs” saņem arī Grašu pils
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
pārgājiena pieredzi padarot iespējami pozitīvāku un kājāmgājējiem
radot izjūtu „es šeit esmu gaidīts,
mani šeit sapratīs”.
Zīme „Gājējam draudzīgs” (angļu val. Hiker-friendly) tiek piešķirta tūrisma pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs. Tā parāda,
ka uzņēmējs saprot un respektē
kājāmgājēju vajadzības, ka konkrētajā tūrisma objektā viņi ir gaidīti.
Uzņēmējs piedāvā kājāmgājējiem
būtiskus un nepieciešamus pakalpojumus, piemēram, informāciju
par maršrutu, dzeramo ūdeni, pirmās palīdzības aptieciņu, elektroierīču uzlādi, naktsmītnē ir iespēja
izžāvēt slapjās un izmazgāt netīrās

drēbes, zābakus un citu ekipējumu.
Tika pieņemts lēmums zīmi „Gājējam draudzīgs” piešķirt arī sešiem
Madonas novada tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kuri atbilda izvirzītajiem kritērijiem. Tie ir:
 brīvdienu dzīvoklis Saules
ielā Madonā;
 Lubāna mitrāja informācijas
centrs;

 dabas fito spa „OzolRasas”
Vestienā;
 brīvdienu māja „Piekūni”
Vestienā;
 viesu nams „UpeNes” Lubānā;
 viesnīca „Grašu pils”.
Kā uzņēmēji var iegūt zīmi „Gājējam draudzīgs”?
Latvijā zīmi piešķir komisija,

Informatīva
plāksne
Oktobrī, iestājoties rudenīgam
laikam, Cesvainē pie stēlas uzstādīta informatīvā plāksne ar informāciju par Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieriem.
Atgādinājumam un informācijai. Gaidot Latvijas simtgadi, visos Latvijas novados, kur apzināti
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri,
projektā „Atceries Lāčplēšus”
tika uzstādītas pelēkā granīta piemiņas zīmes. Nosaukums „stēla”
(akadēmisko terminu datubāzē šo
nosaukumu skaidro šādi: informatīvais piemiņas stends jeb piemiņas stabs) tiek lietots reti, tādēļ
tas piešķir piemiņas vietai īpašu
svinīgumu.
Pelēkā granīta staba augšgalā ir
iegravēts stilizēts Lāčplēša Kara
ordenis. Lāčplēša Kara ordenis
bija pirmais un augstākais Latvijas valsts apbalvojums, ko piešķīra par kaujas nopelniem brīvības
cīņās. Zem tā ir uzraksts „Par
Latviju 1918–1920”, kas simbolizē latviešu tautas pateicību brīvības cīņu dalībniekiem. Granītā ir
iegravēti ordeņa kavalieru vārdi,
piešķirtā ordeņa pakāpe un dzimšanas un miršanas dati. Cesvainē
ir apzināti desmit Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieri. Stēlas otrā pusē
iekalts uzraksts „Latvijas brīvības
cīņu varoņiem Latvijas simtgadē”.
Informatīvajā plāksnē ir sniegta
informācija par katru no ordeņa
kavalieriem.
Linda Vanaga,
autores foto

Plāksne pie stēlas Pils ielā
Cesvainē

kurā ir 13 dalībnieku – gan valsts
iestādes, gan organizācijas, kuras
atbalsta kājāmiešanu, aktīvo atpūtu un dabas tūrismu. Šo zīmi var
saņemt jebkurš triju Baltijas valstu uzņēmējs tūrisma pakalpojumu
sniedzējs, kurš vēlas piedāvāt kājāmgājējiem nepieciešamos pakalpojumus, – ne tikai naktsmītnes, bet
arī, piemēram, kafejnīcas, krodziņi
un restorāni, tūrisma informācijas
centri, degvielas uzpildes stacijas,
veikali u. tml.
Uz nākamo komisijas sēdi, kas
tiek plānota 2022. gada janvārī, zīmes saņemšanai varēs pieteikties
pakalpojumu sniedzēji visā Latvijā
neatkarīgi no tā, kāds pārgājienu
maršruts vai taka atrodas viņu tuvumā (interesenti var pieteikties, rakstot uz lauku@celotajs.lv).
Informāciju sagatavoja:
Ilze Stūre
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Cesvaines torņu mērīšana

Sagaidot jauno mācību cēlienu, Cesvaines
tūrisma centrs aicina atklāt, izzināt un samērīt
Cesvaines torņus.
Septembrim un oktobrim tūrisma centrs ir
sagatavojis izzinoši izklaidējošu nodarbi –
Cesvaines torņu mērīšana. Ar ģimeni, draugiem vai klasesbiedriem brauc ciemos pie
mums, tūrisma centrā Pils ielā 2 saņem uzdevumu, izpildi to un piedalies galvenās balvas – apgāda „Jāņa sēta” kasāmkartes „Visvis-vietas” – izlozē!
Lai kļūstam zinošāki un iepazīstam lietas
mums apkārt!

Makulatūras nodošana
Kraukļu bibliotēkā līdz
gada beigām

Līdz gada beigām, 30. decembrim, Kraukļu
bibliotēkā ir iespējams nodot makulatūru –
nevajadzīgo papīru, žurnālus, grāmatas. Lūgums makulatūru pirms nodošanas sasiet vai
salikt kartona kastēs.
Makulatūru pieņem Kraukļu bibliotēkas
darba laikā: O., T., C., Pk. plkst. 9.00–17.00;
S. 9.00–14.00 (Sv., P. nestrādā).
Tālrunis uzziņām – 64800804.

Spēlfilmas cikls „Emīlija.
Latvijas preses karaliene”

Viens no šāgada lielākajiem kultūras notikumiem Latvijā – spēlfilmas cikls „Emīlija.
Latvijas preses karaliene” – Cesvaines kultūras namā:
 18. novembrī plkst. 19.00,
 19. novembrī plkst. 19.00,
 20. novembrī plkst. 19.00.
Latvijas vēsturē bagātākās sievietes un izdevējas Emīlijas Benjamiņas dzīvesstāsts, sākot
ar 1924. gadu, kad viņa kopā ar vīru Antonu
Benjamiņu nolemj izdot ilustrēto izdevumu
„Atpūta”, kas kļūst par vienu no populārākajiem dzīvesstila izdevumiem Latvijā.
Lomās: Guna Zariņa, Juris Bartkevičs, Rai-

monds Celms, Enzo Leonardo Borneo, Sandis
Runge, Baiba Broka, Ligita Dēvica, Inga Tropa-Fišere, Uva Segliņa, Artūrs Skrastiņš, Lauris
Dzelzītis, Uldis Anže, Dainis Gaidelis, Arnolds
Osis, Jēkabs Reinis, Edgars Ozoliņš, Gatis Maliks, Anta Aizupe. Režisori: Andis Mizišs, Kristīne Želve, Dāvis Sīmanis, Gints Grūbe.
Ieeja – 2 EUR.
Pasākums paredzēts zaļajā drošības līmenī – ieeja tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Sekojiet aktuālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju un
ierobežojumiem, kas var ietekmēt pasākuma
norisi!

„No tevis jau neprasa daudz – no tevis prasa
visu” – ar tādu moto Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā veidota izstāde, veltīta
Madonas slimnīcas 90 gadu jubilejai, ko svinēja 2021. gada 15. martā.
Izstādē aplūkota ne tikai Madonas slimnīcas
vēsture, bet arī apkārtējo (nu jau pārsvarā bijušo) slimnīcu – Ērgļu, Varakļānu, Lubānas, Ļaudonas, Cesvaines – būtiskākās iezīmes un darbība. Fotogrāfijās redzams slimnīcu personāls
ne tikai darbā, bet arī atpūtas un svētku brīžos.
Gandrīz 40 gadus, apmēram kopš 1960. gada,
visas Madonas rajona veselības aprūpes iestādes bija Madonas rajona centrālās slimnīcas
pārvaldībā. Vietējo pašvaldību pārziņā tās nonāca 1992. gadā. Atsevišķa uzmanība izstādē
pievērsta Madonas slimnīcas vadītāju biogrāfijām.
13 planšetes 70 × 100 cm.

Jauniešiem vajag lietas!

Oktobris ir ne tikai krāšņo lapu, bet arī labo
darbu mēnesis. Jaunieši ir svarīga sabiedrības
daļa, un ir būtiski nodrošināt vidi, kurā jaunietis savā brīvajā laikā var darboties un attīstīties. Varam priecāties, ka novadā ir arvien
vairāk jauniešu centru, bet skaitam līdzi aug
arī vajadzības.
Varbūt Tev mājās ir kāda labā stāvoklī esoša galda, prāta spēle, puzle vai, iespējams, pat
tenisa vai novusa galds, vai kas cits, kas varētu būt noderīgs jauniešiem brīvā laika pavadī-

šanai un telpu iekārtošanai?
Ja ir, tad aicinām Tevi piedalīties akcijā
„Jauniešiem vajag lietas jeb Dāvini Madonas
novada bērnu un jauniešu centriem”.
Vēlies ko uzdāvināt vai iegūt sīkāku informāciju, zvani uz 27862080 vai raksti uz inga.
strazdina@madona.lv.
Inga Strazdiņa,
Madonas novada Centrālās administrācijas
Attīstības nodaļas vecākā speciāliste
jaunatnes un ģimenes lietu politikas jomā

Atgādinām!

Atkritumu izvešana Cesvaines pilsētā un
pagastā notiek katru trešdienu.
Pieņemšanas dienas 2021. gadā līdz
turpmākiem paziņojumiem notiek katra
mēneša otrajā trešdienā Cesvaines kultūras
namā plkst. 9.00–12.00:
 10. novembrī,
 8. decembrī.
Nr. 10 (338) 2021. gada 22. oktobrī
Izdevējs: Cesvaines apvienības pārvalde
Tirāža – 700 eks.
Atbildīgā par izdevumu – Linda Vanaga,
tālr. 64852030,
e-pasts: linda.vanaga@cesvaine.lv
Iespiests: SIA „Erante”.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild
rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus iesniegt līdz
katra mēneša 10. datumam.
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Izstāde
„Madonas slimnīcai – 90”
Kraukļu bibliotēkā
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Vingrošanas nodarbības
tiešsaisstē

