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Cesvainē

Turpinās pils atjaunošana

2020.  gada  19.  maijā  no 
plkst.  10.00  Cesvaines  kultūras 
namā Pils ielā 8 būs iespēja saņemt 
Lauku atbalsta dienesta konsultāci-
jas par pieteikšanos 2020. gada pla-
tību maksājumiem.
Aicinām iedzīvotājus pieteikties, 

zvanot  uz  tālruni  64852715,  lai 
vienotos  par  konsultācijas  laiku. 
Uz konsultāciju  līdzi  jāņem Lauku 
atbalsta dienesta EPS lietotājvārds, 
parole, LAD klienta numurs un ie-
priekšējo gadu kartes, ja tādas ir.
Tā  kā  valstī  turpinās  ārkārtējā 

situācija,  konsultācijās  vienlaikus 
tiks  apkalpoti  tikai divi klienti,  tā-
pēc pieteikšanās uz konsultāciju  ir 
obligāta, jāierodas noteiktajā laikā, 
lai nedrūzmētos, kā arī jāievēro dis-
tancēšanās noteikumi.

Cesvaines novada dome

Pils atgūst savu spozmi

Pavasaris  vienlaikus  ar  labvē-
līgākiem  laikapstākļiem  atnesis 
jaunas  vēsmas  pils  vaibstos.  Zie-
mā, kad noslēdzās jumta centrālās 
daļas  rekonstrukcija,  daži  darbi 
tika  atlikti,  līdz  laikapstākļi  ļaus. 
Pils vēl gaida metālkalumus torņu 
smailēm,  bet  šajā  pavasarī  jumtā 
ievietoti  logi,  kuri  izgatavoti  pēc 

īpašām skicēm un pasūtījuma.
Kā  zināms,  šobrīd  norit  darbs 

pārrobežu  projektā.  Tiks  īstenots 
Eiropas  strukturālo  un  investīciju 
fondu  mērķa  „Eiropas  teritoriā-
lā  sadarbība”  Latvijas–Krievijas 
pārrobežu  sadarbības  programmas 
projekts Nr. LV-RU-002 „Kultūras 
un  vēsturiskā  mantojuma  sagla-

bāšana  un  veicināšana  Latvijā  un 
Krievijā”.  Šobrīd  rezultatīvi  no-
slēgusies iepirkuma procedūra pils 
pārbūves un restaurācijas 3. kārtas 
darbiem.  Pirmajās  divās  kārtās  ir 
izbūvēta  siltumtrase,  siltummezgls 
un veikta hidroizolācija, bet 3. kār-
tā  sagaidāma  apkures  sistēmas  ie-
rīkošana  pils  telpās,  elektroinsta-

lācijas  sakārtošana.  Tiks  izbūvēts 
lifts,  lai  piekļuvi  pilij  nodrošinātu 
personām ar kustību traucējumiem, 
izbūvētas semināru, konferenču un 
muzeja  izstāžu  telpas.  Šobrīd  tiek 
sakārtoti  dokumenti,  lai  būvnieki 
iespējami drīz varētu sākt strādāt.

Linda Vanaga,
autores foto

Atzinības krusta kavalieris Aldis Krūmiņš

Atzinības krusts, 5. šķira: ordeņa 
kavaliera krusts ar ordeņa lenti 

dāmām un kungiem

Ierasts, ka maijā Valsts prezidents 
pasniedz  apbalvojumus  personām, 
kurām  ir  īpaši  panākumi  tēvzemes 
un  sabiedrības  labā.  Par  sevišķiem 
nopelniem  Latvijas  valsts  labā  ar 
Viestura ordeni un ar Atzinības krus-
tu apbalvoti vairāki iedzīvotāji, viņu 
vidū  cesvainietis  Aldis  Krūmiņš. 
Tā  kā  valstī  izsludināta  ārkārtējā 
situācija,  par  valsts  apbalvojumu 
pasniegšanu  Ordeņu  kapituls  lems 
pēc  ārkārtējās  situācijas  beigām un 
noteikto ierobežojumu atcelšanas.
Atzinības  krusts  (Croix de la 

reconnaissance),  kas  dibināts 
1710.  gadā  Liepājā,  Latvijas  Re-
publikā  iedibināts  1938.  gadā  pie-
miņai  par  Kurzemes  un  Zemgales 
hercogistes slavas laikiem un atjau-
nots ar Valsts apbalvojumu  likumu 
2004. gadā. Atzinības krusta devīze 
ir „Pour les honnêtes gens” („Goda-
prāta ļaudīm”). Ar Atzinības krustu 
apbalvo  par  izcilu  tēvijas  mīlestī-
bu  un  sevišķiem nopelniem valsts, 
sabiedriskajā,  kultūras,  zinātnes, 
sporta  un  izglītības  darbā.  Par  no-
pelniem uzskatāma uzticīga un uz-
cītīga kalpošana valsts vai pašvaldī-
bas dienestā, darba priekšzīmīga un 
godīga  izpilde,  ikviena  sabiedriska 
kalpošana,  tautas gara, pašdarbības 
un saimniecisko spēku attīstīšana.
Aldis Krūmiņš dzimis 1940. gada 

28. martā Kārzdabā  agronoma Ar-
tūra Krūmiņa un skolotājas Martas 

Krūmiņas  ģimenē  kā  pirmais  no 
četriem bērniem. Septiņu gadu ve-
cumā  uzsāka  mācības  Kārzdabas 
pamatskolā, bet 1949. gada 25. mar-
tā  kopā  ar  tēvu,  tēva  vecākiem un 
vidējo brāli Gunāru tiek izsūtīts uz 
Sibīriju, kur turpina mācības Amū-
ras apgabala Zejas rajona Zarečna-
jas Slobodas sādžas skolā un Zejas 
vidusskolā.  Pēc  atgriešanās  no  Si-
bīrijas  1957.  gada  janvārī  turpina 
mācības Madonas 2. vidusskolā, to 
absolvējot  1958.  gadā.  2018.  gadā 
viņš  Dzintras  Gekas  organizētajā 
ekspedīcijā  uz  Sibīriju  apmeklēja 
izsūtījuma vietas, uz vecvecāku at-
dusas vietu kā sveicienu no dzimte-
nes aizvedot sauju Latvijas zemes.
Pēc atgriešanās no dienesta armi-

jā sācis strādāt Kārzdabas skolā (arī 
Kraukļu pamatskolā) un nodibinājis 
ģimeni,  kurā  kopā  ar  dzīvesbiedri 
Marutu izaudzināti trīs bērni, nu jau 
ir  pieci  mazbērni.  Paralēli  darbam 
Aldis  apgūst  sporta  pedagoģiju. 
Vairāk  nekā  20  gadus  strādā  Ces-
vaines  internātskolā  par  klases  au-
dzinātāju  un  fizkultūras  skolotāju. 
Skolotājs ar savu piemēru skolēnos 
audzina gan stāju, gan atbildību par 
rīcību un tās sekām dažādās dzīves 
situācijās,  uzsverot,  ka  tikai fiziski 
attīstīts un darboties spējīgs jaunie-
tis  var  pilnvērtīgi  pašattīstīties  un 
pilnveidot  zināšanas.  Organizējis 
daudzus  sporta,  vieglatlētikas,  vo-

lejbola pasākumus un nodarbības.
Pēc  Latvijas  valstiskuma  at-

jaunošanas  bijis  Madonas  rajona 
Cesvaines  ciemata  Tautas  deputā-
tu  padomes  deputāts  un  padomes 
priekšsēdētājs, pēc  tam arī Cesvai-
nes  pilsētas  ar  lauku  teritoriju  do-
mes deputāts vairākos sasaukumos. 
Darbojies  Tautas  frontē,  ilggadējs 
TB  / LNNK biedrs, Cesvaines no-
daļas  vadītājs. Aldis Krūmiņš  bijis 
Zemessardzes  26.  Madonas  batal-
jona  štāba  zemessargs,  Cesvaines 
rotas komandieris, operatīvās daļas 
priekšnieka  vietnieks  un  Jaunsar-
dzes vadītājs.
Pašlaik Aldis ir aktīvs pensionārs, 

kurš  joprojām  interesējas  par  no-

tikumiem  politikā,  aktīvi  iesaistās 
kopīgos novada un valsts represēto 
pasākumos,  labprāt  tikšanās  reizēs 
ar  skolēniem  diskutē  par  Latvijas 
vēsturi,  pašreizējiem  notikumiem 
valstī, mudinot ikkatru izzināt savas 
dzimtas  saknes  (Aldis  pats  aktīvi 
izzina savas dzimtas vēsturi). Savās 
mājās Cesvaines pagasta „Mazceļ-
malās”  veido  stādījumus,  iekopj 
dārzu un  rod  laiku  savām  sirdslie-
tām  un  vaļaspriekiem:  mājputnu 
audzēšanai, kā arī suņu audzēšanai 
un apmācībai.
Aldis gan saņēmis piemiņas me-

daļu  „Zemessardzei  15  gadi”,  gan 
2015. gadā apbalvots ar Cesvaines 
novada pirmās pakāpes pašvaldības 

Aldis Krūmiņš

apbalvojumu  „Atzinības  raksts” 
par ilggadēju darbību sabiedriskajā 
jomā,  veicinot  patriotismu Cesvai-
nes novadā.
Aldis Krūmiņš ir patiess Latvijas 

valsts un Cesvaines novada patriots, 
aktīvs  Latvijas  neatkarības  idejas 
atbalstītājs. Viņu raksturo tēvzemes 
mīlestība,  lepnums  par  savu  valsti 
un novadu. Esam lepni un gandarīti 
par Aldim piešķirto valsts apbalvo-
jumu  – Aldis  Krūmiņš  iecelts  par 
Atzinības  krusta  kavalieri.  Svei-
cam!

Linda Vanaga,
Andra Tones foto un foto no 

laikraksta „Stars” arhīva
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Pašvaldības iestāžu darba organizācija ārkārtējās situācijas 
laikā

Cesvaines novada 
domes izsoles

Cesvaines novada domes 2020. gada 24. marta saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija
 saistošajos noteikumos Nr. 3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums””

paskaidrojuma raksts
Projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarītas izmaiņas pašvaldības nolikumā, nosakot 

iespēju domes sēdes norisē izmantot attēla un skaņas pārraidi reāllaikā, nosakot kārtību, 
kādā klātneesošais deputāts reģistrējas dalībai domes sēdē, kā arī nosakot kārtību elek-
troniskai balsošanai tiešsaistē.

Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumus Cesvaines novada pašvaldības nolikumā nepieciešams izdarīt, jo ar Minis-
tru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludinā-
šanu” valstī izsludināta ārkārtējā situācija, un rīkojuma 4.1. punktā paredzēts, ka ārkār-
tējās situācijas laikā valsts un pašvaldību iestādes izvērtē un iespēju robežās nodrošina 
klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Likuma „Par pašvaldībām” 34. panta pirma-
jā un otrajā daļā noteikts, ka pašvaldības nolikumā nosaka iespēju domes sēdes norisē 
izmantot attēla un skaņas pārraidi reāllaikā, noteikt klātneesošo deputātu reģistrēšanās 
kārtību dalībai domes sēdē.

Projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Grozījumi saistošajos noteikumos neietekmē pašvaldības budžetu.
Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Nav attiecināms.
Projekta ietekme uz administratīvajām proce-
dūrām

Saistošie noteikumi būtiski nepalielinās administratīvās procedūras.

Informācija par konsultācijām ar privātperso-
nām

Nav nepieciešama.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 3
Cesvainē 2020. gada 17. martā (sēdes protokols Nr. 5, 14. §)

Grozījumi Cesvaines novada domes 2020. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 
„Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”

Cesvaines novada domes 2020. gada 17. marta saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi Cesvaines novada domes 2020. gada 19. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””

paskaidrojuma raksts
Projekta satura izklāsts Cesvaines novada domes 2020. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par 

vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” (turpmāk – saistošie notei-
kumi) grozīts I nodaļas nosaukums atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra 
noteikumu Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 106. punktam, 
kurā noteikts, ka pirmās nodaļas nosaukums, kurā ietverti vispārīgie jautājumi, ir „Vis-
pārīgie jautājumi”. Precizēts saistošo noteikumu 12. punkts, kurā paredzētas tiesības 
personai iesniegt ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un apliecinātu bērna 
dzimšanas apliecību kopiju.

Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai to redakcija būtu atbilstoša norma-
tīvajiem aktiem un lai būtu noteikts, kādi dokumenti jāiesniedz, ja persona iesniegumu 
nosūta, parakstītu ar elektronisko parakstu.

Projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Nav plānota.
Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Nav plānota.
Projekta ietekme uz administratīvajām proce-
dūrām

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas darba vie-
tas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

Informācija par konsultācijām ar privātperso-
nām

Nav notikušas.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
Izdarīt Cesvaines novada domes 2020. gada 19.  februāra saisto-

šajos noteikumos Nr. 2 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar 
bērna piedzimšanu” šādus grozījumus:
1.1. izteikt I nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: „Vispārīgie jau-

tājumi”;
1.2. izteikt 12. punktu šādā redakcijā: „12. Šo noteikumu 9. pun-

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 4
Cesvainē 2020. gada 24. martā (sēdes protokols Nr. 6, 3. §)

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

Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pir-
mās daļas 1. punktu un 24. pantu
Izdarīt Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums” šādus 
grozījumus:
Papildināt saistošos noteikumus ar 54.1, 54.2, 54.3 punktiem šādā 

redakcijā:
„54.1 Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības 

stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises 
vietā  un  par  to  vismaz 24  stundas  pirms kārtējās  domes  sēdes  un 
2 stundas pirms ārkārtas sēdes ir paziņojis domes priekšsēdētājam, 

ktā minēto iesniegumu un bērna dzimšanas apliecības kopiju var ie-
sniegt arī elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem ak-
tiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicē-

šanas pašvaldības izdevumā „Cesvaines Ziņas”.

Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izman-
tota videokonference (attēla un skaņas pārraide reāllaikā).”
„54.2 Ja domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla 

un skaņas pārraide reāllaikā), klātneesošais domes deputāts reģistrē 
savu dalību domes sēdē, izmantojot e-pastu sedes@cesvaine.lv.”
„54.3 Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un  ir 

tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja vi-
ņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonfe-
rences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana, izmantojot 
e-pastu sedes@cesvaine.lv.”

Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

Darbs un lēmumu pieņemšana neapstājas

* Pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejo-
šu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpa-
šumu – zemesgabalu, kas atrodas Brīvības 
ielā 13 Cesvainē.

Cesvaines novada dome 2020. gada 16. jūnijā 
plkst. 12.00 domes zālē pirmajā mutiskajā izsolē 
ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekusta-
mo īpašumu (kadastra Nr. 7007 004 0121), kas 
sastāv  no  2497  m2 liela  zemesgabala  (kadastra 
apzīmējums 7007 004 0118), kas atrodas Brīvī-
bas ielā 13 Cesvainē Cesvaines novadā.
Izsoles nosacītā cena – 3400 EUR, izsoles so-

lis – 50 EUR.
Dalības  maksa  (20  EUR)  un  izsoles  nodro-

šinājums  (340  EUR)  līdz  izsoles  sākumam  ie-
maksājami  Cesvaines  novada  domes  kontā 
Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 AS „SEB ban-
ka” vai kontā Nr. LV21 PARX 0012 4578 2000 1 
AS  „Citadele  banka”,  vai  kontā 
Nr. LV41 HABA 0551 0323 2908 8 AS „Swed-
bank”.
Pieteikšanās izsolei – līdz 2020. gada 15. jūni-

ja plkst. 16.00.
Nosolītā  summa  jāsamaksā divu nedēļu  laikā 

pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemak-
sātā nodrošinājuma nauda.

* Pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu 
„Graši”.

Cesvaines novada dome 2020. gada 16. jū-
nijā plkst. 11.30  domes  zālē  pirmajā mutiska-
jā  izsolē  ar  augšupejošu  soli  pārdod  pašval-
dības  nekustamo  īpašumu  „Graši”  (kadastra 
Nr. 7027 009 0136), kas atrodas Cesvaines pa-
gastā Cesvaines novadā un sastāv no 1,15 ha lie-
la zemesgabala.
Izsoles nosacītā cena – 2100 EUR, izsoles so-

lis – 50 EUR. Dalības maksa (20 EUR) un izsoles 
nodrošinājums (210 EUR) līdz izsoles sākumam 
iemaksājami  Cesvaines  novada  domes  kontā 
Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 AS „SEB ban-
ka” vai kontā Nr. LV21 PARX 0012 4578 2000 1 
AS  „Citadele  banka”,  vai  kontā 
Nr. LV41 HABA 0551 0323 2908 8 AS „Swed-
bank”.
Pieteikšanās izsolei – līdz 2020. gada 9. jūnija 

plkst. 16.00.
Nosolītā  summa  jāsamaksā divu nedēļu  laikā 

pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemak-
sātā nodrošinājuma nauda.

* Ceturtajā mutiskajā izsolē ar augšupejo-
šu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu 
Rūpkombināta māja 1–11.

Cesvaines novada dome 2020. gada 16. jūni-
jā plkst. 11.00  domes  zālē  ceturtajā  mutiskajā 
izsolē  ar  augšupejošu  soli  pārdod  pašvaldības 
dzīvokļa īpašumu, kura adrese ir Rūpkombināta 
māja  1–11, Kraukļi, Cesvaines  pag., Cesvaines 
novads,  kadastra  Nr.  7027  900  0052,  un  kura 
sastāvs  ir  divistabu  dzīvoklis  49,6  m2  platībā, 
496/6799 domājamās daļas no dzīvojamās mājas 
un zemes.
Izsoles sākumcena – 1100 EUR. Izsoles solis – 

20 EUR.
Izsoles dalības maksa (20 EUR) un nodrošinā-

juma  apmērs  (110 EUR)  līdz  izsoles  sākumam 
iemaksājami  Cesvaines  novada  domes  kontā 
Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 AS „SEB ban-
ka” vai kontā Nr. LV21 PARX 0012 4578 2000 1 
AS  „Citadele  banka”,  vai  kontā 
Nr. LV41 HABA 0551 0323 2908 8 AS „Swed-
bank”.
Pieteikšanās izsolei – līdz 2020. gada 16. jūni-

ja plkst. 10.30.
Nosolītā  summa  jāsamaksā divu nedēļu  laikā 

pēc izsoles. Pirkuma maksā tiek ieskaitīta iemak-
sātā nodrošinājuma nauda.

Izsoļu noteikumus var iepazīt mājaslapā www.
cesvaine.lv  vai  Cesvaines  novada  domē  dar-
ba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 14.00 
līdz 17.00. 
Par dzīvokļa īpašuma apskati interesēties, zva-

not uz tālruni 64852022 vai 28382616.

Jau  informējām par Cesvaines novada domes  iepriekš pieņemto 
lēmumu par attālināto domes sēžu un domes komiteju sēžu organizē-
šanu. Šobrīd, kad ārkārtējā situācija Latvijā ilgst jau aptuveni divus 
mēnešus, domes darbs veiksmīgi norit arī attālināti. Līdz šim domes 
sēdes ir sasauktas un notiek, izmantojot attēla un skaņas pārraidi re-
āllaikā programmā „Zoom”.
Novada domes administrācija un pašvaldības iestādes aizvien ne-

pieņem apmeklētājus klātienē, taču visi pakalpojumi tiek nodrošināti 
attālināti. Lūdzam iedzīvotājus klātienē iestādes apmeklēt tikai ne-
atliekamas nepieciešamības gadījumā (iepriekš  jāsazinās ar domes 
speciālistiem, lai vienotos par tikšanās laiku).

Atgādinām, ka par laikā neveiktiem norēķiniem par komunālajiem 
pakalpojumiem soda procenti vai nokavējuma nauda netiks aprēķi-
nāti (jāvēršas pašvaldības kapitālsabiedrībā ar iesniegumu). Izvērtē-
jot dažādu vecumu iedzīvotāju digitālās prasmes un iespējas rīkoties 
ar elektroniskajiem pakalpojumiem, arvien par SIA „Cesvaines sil-
tums” pakalpojumiem ir iespējams norēķināties uzņēmumā klātienē 
(Veidenbauma  iela 18) katru  trešdienu plkst. 16.00–20.00. Šos pa-
kalpojumus var apmaksāt arī veikalā „Sēlis” (LaTS) tā darba laikā 
(uzmanību: par norēķiniem veikalā tiek piemērota komisijas maksa).

Linda Vanaga
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Cesvaines pilī atgriežas vēsturiskas klavieres

Ārkārtējā situācija pagarināta līdz 9. jūnijam

Pēc daudziem gadiem  savā  sākot-
nējā mājvietā  – Cesvaines  pilī  –  at-
griezušās vēsturiskas klavieres, kuras 
būvētas  ap  1900.  gadu.  Šis  ir  viens 
no nedaudzajiem instrumentiem, kas, 
būvēts  Latvijā  pirmajā  klavierbūves 
meistara Jura Kļaviņa darbnīcā, kura 
atradās Rīgā, Tapešu ielā, saglabājies 
līdz mūsdienām.
Juris  Kļaviņš  dzimis  1849.  gada 

23.  martā  Nītaures  pagasta  „Lejas 
Saveļās”.  1885.  gadā  „Lejas  Save-
ļās” viņš nodibina savu klavierbūves 
darbnīcu, bet pēc dažiem gadiem at-
ver darbnīcu Rīgā. Juris Kļaviņš bija 
pirmais  klavieru  būvētājs  latvietis. 
Savā  darbnīcā  specializējies  klavia-
tūras izgatavošanā un apgādājis visus 
Rīgas, Tērbatas, Maskavas un Pēter-
pils  klavierbūvētājus.  Firmu  vēlāk 
pārņēma Alfrēds Jānis Kļaviņš – Jura 
Kļaviņa  dēls.  1927.  gadā  laikrakstā 
„Jaunā Nedēļa” rakstīts: „Alfrēds pa-
līdz  tēvam  darbā  no  agras  bērnības. 
Viņš  beidz  vispārējo  izglītību  Rīgas 
Pētera  reālskolā,  pēc  tam papildinās 
arodzināšanās  Vācijā  vairākās  kla-
vieru  fabrikās.  1907.  gadā  pārņem 
veikala  vadību  savās  rokās,  iekār-
todams  darbnīcu  ar  modernām  ma-
šīnām. Pasaules  kara  laikā  visu  teh-
nisko  iekārtu, kā arī vērtīgākos eva-
kuētos  materiālus  pa  daļām  rekvizē 
gan kara intendantūra, gan lielinieki. 
1920.  gadā,  atgriezies  no  Krievijas, 
Alfrēds Kļaviņš no jauna uzsāk darbu. 
Pie darba ierodas visi vecie klavieru 
būvētāji  speciālisti,  ar  kuru  palīdzī-
bu, pielietojot modernas tehniskās ie-
kārtas, Kļaviņa instrumenti drīz vien 
atkal iekaro šejienes tirgu. Paplašinot 
darbību,  firma  iegūst  savā  īpašumā 
piemērotas telpas Zasulaukā. Fabrika 
nodarbina ap 40 strādniekus un izlaiž 
gandrīz  ik  dienas  pa  instrumentam. 
Visas klavieru detaļas tiek pilnīgi uz 

vietas  izgatavotas.  Galvenais  dzelzs 
rāmis  tiek  liets šejienes dzelzs  lietu-
vē,  bet  apstrādāts,  saurbts  un  zeltīts 
tieši fabrikā; skaņu galds (rezonanss) 
no sevišķi izmeklētiem un sagatavo-
tiem  galdiem  tiek  pēc  ilggadējiem 
novērojumiem  speciāli  apstrādāts, 
lai  klavieres  pēc  gadiem  nezaudētu 
savu  skaņu;  tiek  vērptas  resnas  vai-
rākkārt apvītas stīgas uz speciāli šim 
nolūkam  konstruētas  mašīnas.  Kauc 
ēvelmašīnas, svelpj zāģi, sagatavoda-
mi ārējo ietērpu. Turpretim klaviatū-
ru un mehāniku būves nodaļās darbs 
norit  gausāk,  jo  sīkās  daļiņas  visas 
jāpiemēro viena otrai un rūpīgi jāno-
regulē, lai spēle būtu elastīga un visi 
taustiņi pilnīgi klausītu katrai pianis-
ta  sajūtai,  sākot  no  vismaigākā  līdz 
visstiprākam piesitienam. Pateicoties 
rūpīgam darbam un pieredzei klavie-
ru būvē, firmas ražojumi ir godalgoti 
jau pirms kara: Starptautiskā  izstādē 
Madridē  ar  1.  godalgu  un  Viskrie-
vijas  izstādē  Rostovā  ar  1.  godal-
gu  un  pēckara  Rīgas  starptautiskā 
izstādē  1926.  gadā  ar  1.  godalgu.” 
1928. gada Rīgas adrešu grāmatā uz-
ņēmums saukts par akciju sabiedrību 
„Kļaviņš J. un biedri”, adrese – Tape-
šu ielā Nr. 4, bet veikals – K. Barona 
ielā Nr. 6. Uzņēmējs minēts arī Rīgas 
latviešu rūpniecības un  tirdzniecības 
adresu  grāmatā  1935.–1936.  gadam. 
1941. gadā Kļaviņam fabriku atņēma 
un kopā ar kādu galdniecības darbnī-
cu pārcēla uz Tallinas ielu, izvietojot 
kinoteātra „Gaisma” sētā. 1944. gada 
Rīgas  adrešu  grāmatā  atrodams  ie-
raksts:  „Kļaviņš  J. Alfrēds – klavie-
ru  būvētājs  –  Depkina  ielā  Nr.  4.” 
1945. gadā Alfrēds Kļaviņš emigrēja 
uz Vāciju,  tad  aizceļoja  uz Kanādu. 
Pēdējos  dzīves  gados  bija  konsul-
tants Simpsona klavieru būves firmā 
Toronto. Kā vēsta laikraksts „Latvija 

Amerikā”, meistars 
miris  1962.  gada 
16.  jūnijā  Toron-
to  un  apglabāts 
Toronto  Latviešu 
kapos. Uz Kļaviņa 
uzņēmuma  bāzes 
1947.  gadā  tika 
izveidota  klavieru 
fabrika „Rīga”.

19. gadsimta 
beigās  un  20.  gad-
simta  sākumā  visa 
kultūrvide bija cie-
ši saistīta ar Vāciju, 
mūsu meistari labprāt devās uz turie-
ni  apgūt  amatu,  bet  vēlāk  atgriezās 
Latvijā,  lai  gūtās  zināšanas un pras-
mes  lietotu  praksē.  Arī  no  Vācijas 
brauca  virkne  meistaru,  kuri  te  gan 
piedāvāja  jau  gatavu  preci,  gan  vei-
doja jaunus instrumentus. 2019. gadā 
tieši  koncertzālei  „Latvija”  Vents-
pilī  tika  uzbūvēts  un  tajā  uzstādīts        
jauns instruments – pasaules mērogā 
unikālas  koncertklavieres  „Klavins 
Piano  Manufaktura  KFF”  (Ungāri-
ja). Klavieru augstums – 4,70 m. Šo 
klavieru idejas radītājs un būvētājs ir 
Dāvids Kļaviņš –  latviešu  izcelsmes 
meistars,  kurš  šobrīd  dzīvo  Vācijā 
un Ungārijā. Nav noliedzams, ka arī 
Dāvida Kļaviņa saknes iestiepjas pir-

mā  latviešu  klavierbūvētāja  Kļaviņa 
dzimtā.
Reizē  ar  pavasara  atnākšanu Ces-

vaines  pilī  turpināsies  arī  iesāktie 
iekštelpu  restaurācijas  darbi.  Valsts 
kultūrkapitāla  fondā  ir  atbalstīts  ie-
sniegtais  projekts  „Cesvaines  pils 
viesu uzgaidāmās  telpas griestu pla-
fona un ieloces glābšanas un restau-
rācijas  darbi”.  Īstenojot  šo  projek-
tu,  viesu  uzgaidāmās  telpas  griestu 
plafona  mākslinieciskā  apdare  būtu 
pilnīgi  pasargāta  no  neatgriezenis-
kiem zudumiem un vienlaikus tiktu 
pabeigta  arī  visa  viesu  uzgaidāmās 
telpas griestu plafona dekoratīvo vei-
dojumu,  ieloces  un  dzegas  restaurā-
cija. Viesu uzgaidāmās telpas griestu 
plafona  četros  stūros  ir  attēloti  visi 
četri  gadalaiki,  un  tas  ir  unikāls  tēl-
niecības  meistardarbs.  Restaurācija 
notiek  saskaņā  ar  monumentāli  de-
koratīvās  tēlniecības  objektu  restau-
ratora vecmeistara Gunāra Grīnfelda 
izstrādāto glābšanas darbu metodiku 
un viņa vadībā.

Daiga Matroze,
Cesvaines muzeja speciāliste,

Lindas Vanagas foto un
 foto no muzeja krājuma

Alfrēds Kļaviņš

Kļaviņu dzimtas ģerbonis, kas 
atrodams klavieru iekšpusē

Juris Kļaviņš, firmas 
dibinātājs, 1885. gadā

* Nolēma atsavināt pašvaldībai pie-
derošu dzīvokļa  īpašumu, kura  adrese 
ir  Rūpkombināta māja  1–11, Kraukļi, 
Cesvaines pag., Cesvaines novads, un 
kas sastāv no divistabu dzīvokļa domā-
jamajām  daļām  no  dzīvojamās  mājas 
un zemes, pārdodot to ceturtajā izsolē. 
Noteica  nosacīto  cenu  –  1100  EUR. 
Apstiprināja izsoles noteikumus.
* Nolēma atsavināt pašvaldībai pie-

derošu  nekustamo  īpašumu  „Graši”, 
kas  sastāv  no  1,15  ha  lielas  zemes 
vienības un atrodas Cesvaines pagastā 
Cesvaines novadā, pārdodot  to  izsolē. 
Noteica  nosacīto  cenu  –  2100  EUR. 
Apstiprināja izsoles noteikumus.
*  Atsavināja  pašvaldībai  piedero-

šu  nekustamo  īpašumu,  kas  sastāv  no 
zemes  vienības  un  atrodas  Brīvības 
ielā  13  Cesvainē  Cesvaines  novadā, 
pārdodot  to  izsolē.  Noteica  nosacīto 
cenu – 3400 EUR. Apstiprināja izsoles 
noteikumus.
* Nolēma  atklātā  izsolē  ar  augšup-

ejošu soli izsolīt zemes nomas tiesības 
uz zemes vienības daļu 5,6 ha platībā, 
apstiprināja  izsoles  norises  kārtību  un 
informāciju par nomas tiesībām uz ne-
apbūvēto zemes vienības daļu. Apstip-
rināja izsoles noteikumus.
* Apstiprināja Cesvaines novada at-

tīstības  programmas  2019.–2026.  ga-
dam  rīcības  un  investīciju  plāna  ak-
tualizēto 2020. gada redakciju.
* Nolēma  aprīlī  saņemto  valsts  bu-

džeta  dotāciju  brīvpusdienu  nodroši-
nāšanai  1.–4.  klases  izglītojamajiem 
par  laikposmu,  kad  valstī  ir  noteikta 
ārkārtējā situācija, izlietot pārtikas pa-
kām Cesvaines  novadā  to  dzīvesvietu     
deklarējušo 1.–4. un 5.–9. klases izglī-
tojamo  ēdināšanai,  kuri  nāk  no  trūcī-
gām, maznodrošinātām vai daudzbērnu 
ģimenēm. Uzdeva  izglītības  speciālis-
tei, Cesvaines sociālajam dienestam un 
Cesvaines vidusskolai sagatavot un no-
gādāt ģimenēm pārtikas pakas.
* Apstiprināja Cesvaines novada do-

mes un pašvaldības  iestāžu  iepirkuma 
plānu 2020. gadam.
* Nolēma domes finanšu un grāmat-

vedības nodaļā  samazināt kasiera-grā-
matveža  amata  vienības  slodzi  no  1 
uz 0,5 un saimniecības vadītāja amata 
vienības slodzi no 1 uz 0,5, domes lab-
iekārtošanas nodaļā palielināt labiekār-
tošanas strādnieka amata vienības slo-
dzi no 2 uz 2,5 ar 2020. gada 1. jūniju.
* Piekrita,  ka Cesvaines  vidusskolā 

ar  2020.  gada  1.  jūniju  tiek  likvidēta 
sporta zāles pārziņa amata vienība.
* Piekrita, ka vidusskolā izveido au-

tobusa vadītāja amata vienību (0,2 slo-
dzes  pēc  autobusa  vadītāja  likmes)  ar 
2020.  gada  1.  septembri  uz  mācību 
gada laiku un sporta organizatora ama-
ta vienību (0,25 likmes ar mēnešalgu) 
ar 2020. gada 1. jūniju. Sporta organi-
zatora  amata  vienība  tiek  pārcelta  no 
kultūras  nama  uz  vidusskolu. Apstip-
rināja  grozījumus  Cesvaines  novada 
domes,  Cesvaines  kultūras  nama  un 
Cesvaines  vidusskolas  amata  vienību, 
mēnešalgu un piemaksu sarakstā, kā arī 
amatu klasificēšanas sarakstus.
* Apstiprināja  zemes  ierīcības  pro-

jektu  nekustamā  īpašuma  „Saulieši” 
sadalei.
* Piekrita, ka no nekustamā īpašuma 

„Silavas”,  kas  atrodas  Cesvaines  pa-
gastā  Cesvaines  novadā,  tiek  atdalīta 
2. zemes vienība un tā veido patstāvīgu 
īpašumu. No nekustamā īpašuma atda-
lītajai  daļai  (zemes  vienībai)  noteica 
nekustamā  īpašuma  lietošanas  mērķi: 
zeme,  uz  kuras  galvenā  saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
*  Noteica,  ka  pašvaldības  iestādes 

„Cesvaines  tūrisma  centrs”  juridiskā 
adrese  ar  2020.  gada  5.  maiju  ir  Pils 
iela  2,  Cesvaine,  Cesvaines  novads, 
LV-4871.

7. maijā Ministru kabinets pagari-
nāja  ārkārtējo  situāciju  līdz  9.  jūni-
jam, vienlaikus pieņemot lēmumu par 
pakāpenisku atsevišķu  ierobežojumu 
atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts 
priekšnoteikums šo ierobežojumu sa-
mazināšanai  ir  stingra  visu  fiziskās 
distancēšanās  un  epidemioloģisko 
drošības pasākumu ievērošana ikdie-
nā visās jomās arī turpmāk.
Ministru  prezidents  Krišjānis  Ka-

riņš  informēja:  „Valdības  stratēģija 
nākamajam  COVID-19  ierobežoša-
nas  posmam  balstīsies  uz  stingriem 
veselības  drošības  pasākumiem  sa-
dzīvē  un  pakāpenisku  ierobežojumu 
samazinājumu. Mēs iesim soli pa so-
lim,  lai  ierobežojumi būtu minimāli, 
bet  vienlaikus vīruss  vairs  neizplatī-
tos.”
Lēmums  pieņemts,  balstoties  uz 

valdībā  apstiprinātajiem  kritērijiem 
un  pamatprincipiem,  kuros  noteikts, 
kad  iespējama  COVID-19  krīzes 
laikā  ieviesto  ierobežojumu  samazi-
nāšana.  Ierobežojumu  atcelšanā  tiek 
vērtēta  Latvijas  epidemioloģiskā  si-
tuācija, atbildīgo institūciju spēja at-
klāt infekciju un atrast kontaktperso-
nas, kā arī veselības aprūpes  iestāžu 
kapacitāte un situācija ārvalstīs. Kri-
tēriji tiek mērīti četru nedēļu periodā, 
un atceltie  ierobežojumi var  tikt gan 
pastiprināti,  gan  samazināti  atkarībā 
no kritēriju izpildes.
Kopš 12. maija samazināti  ierobe-

žojumi  izglītības,  sporta, dažādu pa-
sākumu organizēšanas un pulcēšanās, 
transporta un tūrisma jomās.

Izglītība un sports
Izglītības  jomā visu veidu mācību 

process  joprojām  notiks  attālināti, 

turklāt pašlaik netiks organizētas bēr-
nu nometnes.
Ievērojot  epidemioloģiskās  drošī-

bas nosacījumus, pirmskolas kopā ar 
pašvaldībām varēs lemt, kā – klātienē 
vai  attālināti  –  šajā mācību  gadā  or-
ganizēt 5–6 gadus veco bērnu izglīto-
šanu.
Ievērojot  noteiktos  fiziskās  distan-

cēšanas un epidemioloģiskās drošības 
pasākumus,  tiks  atļautas  klātienes 
konsultācijas,  lai  sagatavotos  valsts 
pārbaudījumiem  vai  profesionālās 
kvalifikācijas  eksāmeniem.  Lai  gan 
9.  klases  skolēniem  obligātie  eksā-
meni ir atcelti, arī viņiem būs atļautas 
konsultācijas klātienē.
Par mācību procesa norisi militārās 

izglītības  iestādēs  lēmumu  pieņems 
aizsardzības  ministrs,  savukārt  iekš-
lietu  sistēmas  izglītības  iestādēs  to 
pieņems iekšlietu ministrs.
Klātienē varēs notikt arī organizēti 

bezkontakta sporta treniņi vai no-
darbības,  ievērojot  šādus  nosacīju-
mus:
 vienā treniņgrupā vienlaikus 

pulcējas ne vairāk kā 25 personas;
 treniņa laiks iekštelpās – trīs

stundas, ārtelpās – neierobežots;
 nodarbību vada sertificēts  tre-

neris;
 tiek  ievērota  savstarpēja  divu 

metru distance;
 fiziski nepārklājas dažādu tre-

niņgrupu plūsmas;
 treniņā  neiesaistās  bērni,  kas 

jaunāki par septiņiem gadiem;
 jāievēro  sporta  norises  vietas 

pārvaldnieka un trenera norādījumi;
 jāievēro citi fiziskās distancēša-

nās un epidemioloģiskās drošības pa-

sākumi,  kas  tiks  izstrādāti  sadarbībā 
ar Veselības ministriju.

Pasākumi un pulcēšanās
Ja iespējams nodrošināt savstarpēju 

divu  metru  distanci  un  pārējos  epi-
demiologu  noteiktos  drošības  notei-
kumus,  tiks  atļauta  pulcēšanās  iekš-
telpās  un  ārtelpās  līdz  25  cilvēkiem 
organizētos  publiskos  un  privātos 
pasākumos, kā arī sapulcēs, gājienos 
un  piketos.  Tiks  atļauta  organizēta 
reliģisko darbību veikšana. Arī privā-
tos pasākumos mājās būs jārēķinās ar 
dzīvokļa platību, lai nepārsniegtu cil-
vēku skaitu, kas atbilst epidemiologu 
norādījumiem.
Pasākumos, kuros apmeklētājs pie-

dalīsies, atrodoties vieglajā transport-
līdzeklī,  netiks  piemērots  noteiktais 
cilvēku skaita ierobežojums.
Pasākumu  norises  ilgums  ārtelpās 

netiks  ierobežots,  iekštelpās  tas  ne-
drīkstēs pārsniegt  trīs  stundas. Orga-
nizatoram būs jānodrošina arī ierobe-
žojumu  ievērošana  un  dezinfekcijas 
līdzekļu pieejamība.
Kultūras,  izklaides,  sporta  un  citu 

atpūtas vietu darba  laiks  tiks pagari-
nāts no plkst. 7.00 un līdz 24.00.
Netiks atļauti publiskie un privātie 

sporta pasākumi, kas rīkoti saskaņā ar 
Publisku izklaides un svētku pasāku-
mu drošības likumu.
Vides  aizsardzības  un  reģionālās 

attīstības  ministrs  varēs  apstiprināt 
sociālās  un  fiziskās  distancēšanās 
pasākumus, kas  jāievēro, organizējot 
sapulces, gājienus un piketus.
Savukārt  kultūras  ministram  būs 

tiesības reglamentēt kārtību, kādā ie-
vērojamas  fiziskās  distancēšanās  un 
dezinficēšanas prasības kultūras insti-

tūcijās, piemēram, bibliotēkās, muze-
jos u. c. vietās.
Atgādinām,  ka,  neievērojot  divu 

metru  distanci,  vienlaikus  pulcēties 
publiskās  iekštelpās  un  ārtelpās  jop-
rojām drīkst ne vairāk par divām per-
sonām vai arī tikai personas, kas dzī-
vo vienā mājsaimniecībā,  vai  vecāki 
un  viņu  nepilngadīgie  bērni,  ja  viņi 
nedzīvo vienā mājsaimniecībā, vai arī 
personas, kuras veic darba vai dienes-
ta pienākumus.

Tirdzniecības centri
Turpmāk brīvdienās un svētku die-

nās  tirdzniecības  centros  strādās visi 
veikali.  Ir  atcelts  ierobežojums,  ka 
tirdzniecības  centros  darbojas  tikai 
pārtikas  veikali,  preses  tirdzniecības 
vietas, aptiekas, vakcinācijas kabine-
ti,  optikas  veikali,  dzīvnieku  barības 
veikali,  ķīmiskās  tīrītavas,  higiēnas 
un saimniecības preču veikali, kā arī 
būvniecības  un  dārzkopības  preču 
veikali.

Transports
Satiksmes  ministrijai  būs  jāsaga-

tavo  satiksmes  ministra  apstiprināti 
pasākumi,  lai  nodrošinātu  epidemio-
loģiski  drošu  sabiedriskā  transporta 
izmantošanu, paredzot arī pienākumu 
sabiedriskajā transportā valkāt mutes 
un deguna aizsegu.

Tūrisms
Pēc 12. maija tiek atļauts organizēt 

tūrisma pakalpojumus ceļošanai tikai 
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 14 dienu 
pašizolācija  dzīvesvietā  neattieksies 
uz  Latvijas  valstspiederīgajiem  un 
pastāvīgajiem  iedzīvotājiem,  kā  arī 
ārzemniekiem,  kuri  pēdējo  14  dienu 
laikā nav apmeklējuši valstis, kas nav 
Latvija, Lietuva vai Igaunija.



4 Cesvaines Ziņas

Kā Cesvaines novada izglītības iestādēs noritējušas mācības attālināti

Kas atrodams skolēnu pārtikas pakās

Kopš marta koronavīrusa  izraisī-
tās  saslimšanas  dēļ  mācības  visās 
Latvijas  izglītības  iestādēs  norisi-
nās attālināti, savukārt bērnudārzos 
darbojas  dežūrgrupas.  Pāreja  uz 
jaunu mācību modeli ne vien radīja 
satraukumu, apmulsumu un šaubas, 
bet arī lika paraudzīties uz izglītības 
sistēmu kopumā. Cesvaines novada 
izglītības iestāžu pārstāvjiem vaicā-
ju, kā  līdz  šim veicies ar attālinātā 
mācību  procesa  īstenošanu,  kādus 
izaicinājumus  tas  ir  sagādājis  un 
kādu  iespaidu  uz  mācību  procesu 
nākotnē varētu atstāt.

Par darbu pirmsskolas izglītī-
bas iestādē „Brīnumzeme” stās-
ta vadītājas vietniece izglītības 
jomā Daina Stikāne: Apkopojot 
pirmskolas pedagogu pieredzi, varu 
teikt,  ka  attālinātā  mācīšanās  Ces-
vaines pirmskolā „Brīnumzeme”  ir 
pārbaudījumu  laiks  visiem  –  bēr-
niem,  vecākiem,  pedagogiem.  Tas 
ir  laiks,  kad  arī  pašām  skolotājām 
jāmācās  padziļināti  apgūt  jaunas 
tehnoloģiju izmantošanas iemaņas.
Lai  atbalstītu bērnu mācībās mā-

jās,  skolotājas katru dienu vai  reizi 
nedēļā  sagatavo  nodarbības  visās 
mācību jomās (mācību priekšmetos) 
atbilstīgi  izzināmajam  tematam  un 
iepriekš apgūtajām zināšanām, pras-
mēm un iemaņām. Skolotājas nodod 
ziņu  vecākiem,  izmantojot  lietotni 
„WhatsApp”,  e-pastu  vai  individu-
āli.  Pateicoties  labai  sadarbībai  ar 
Cesvaines sociālo dienestu, mācību 
materiāli un uzdevumi tiek nogādāti 
dzīvesvietā  arī  tiem  bērniem,  kuri 
nedzīvo Cesvaines pilsētā.
Ārkārtējās  situācijas  apstākļos 

mācību  un  audzināšanas  process 
pārsvarā  ir  balstīts  uz  vecāku  at-
bildību  un  izpratni. Attālinātā  mā-
cīšanās  nozīmē  lielāku  pašvadību 
bērnam,  tāpēc  vecākiem  ir  iespēja 
vērot  savu  bērnu:  cik  zinošs  viņš 
ir, kā spēj patstāvīgi, bez pieaugušā 
palīdzības,  paveikt darbu, kā orga-
nizē savu darba vietu.
Skolotājas  patiesi  priecājas,  sa-

ņemot no vecākiem aprakstus, foto 
vai  video  materiālus  par  paveikto. 

Iesūtītā  informācija  tiek  apkopota 
un analizēta, bērniem un vecākiem 
sniegta  atgriezeniskā  saite  par  sa-
sniegto rezultātu un vēl paveicamo, 
lai rezultātu uzlabotu.
Pirmskolā  šāds  mācību  modelis 

ilgstoši  nav  vēlams.  Pirmsskolas 
izglītības  pakāpes  nobeigumā  bēr-
niem  ir  jāapgūst  vairāku  pratību 
pamati,  kas  ietver  vērtības  un  ti-
kumus,  caurviju  prasmes  un  zinā-
šanas,  izpratni  un  pamatprasmes. 
Pirmsskolas  vecumā  ļoti  būtiska  ir 
sociālo  prasmju  attīstība.  Bērniem 
ir  svarīgi  iemācīties  sadarboties  ar 
citiem bērniem,  spēt  pazīt  un kon-
trolēt savas emocijas,  ievērot  labas 
uzvedības  noteikumus,  prognozēt 
dažādas rīcības sekas u. c. Vislabāk 
bērni prasmes apgūst kopā ar citiem 
bērniem profesionālu pedagogu va-
dībā.
Priecājamies,  ka  vecāki  novērtē 

skolotāju  darbu,  –  uzmundrinoši 
bērnu un viņu vecāku vēlējumi prie-
cē  un motivē  skolotājas  turpmāka-
jam darbam.
Ja vēl  ilgstoši būtu  jāstrādā attā-

lināti,  tad  saziņas  un  mācību  plat-
formas,  piemēram,  „E-klase”  vai 
„Eliis”, ieviešana iestādē atvieglotu 
pedagogu darba plānošanu un bērnu 
un vecāku apziņošanu. Mēs ļoti ce-
ram, ka drīz darbu ar bērniem varē-
sim atsākt klātienē.
Paldies  vecākiem  par  sadarbību, 

aktīvi  piedaloties  mācību  procesa 
īstenošanā attālināti!

Visvairāk neziņas valda vispā-
rējās izglītības posmā. Ar Cesvai-
nes vidusskolas pieredzi iepazīs-
tina direktora vietniece izglītības 
jomā Kristīne Bekmane: Skolēnu, 
viņu  vecāku un  pedagogu  aptaujas 
rezultāti liecina, ka attālinātās mācī-
šanās process Cesvaines vidusskolā 
norit sekmīgi. Šis laiks jaunu darba 
un  mācīšanās  formu  apgūšanā  un 
izmantošanā  ir  liels  izaicinājums 
gan  skolēniem,  gan  skolotājiem. 
Veiksmīgs  rezultāts  izdodas,  patei-
coties lielajam skolotāju, vecāku un 
arī pašu skolēnu ieguldījumam.
Būtiskākās  skolotāju,  bērnu  un 

vecāku  minētās  problēmas  bija 
nodrošinājums  ar  darbspējīgām 
informācijas  un  komunikācijas 
tehnoloģijām un  viedierīcēm,  īpaši 
vairākbērnu  ģimenēs,  kā  arī  apjo-
mīgs skolēnu un vecāku laika resur-
sa  ieguldījums  mācīšanās  procesā. 
Izmantojot  skolu  portatīvo  datoru 
un  planšetdatoru  resursus,  kā  arī 
privātpersonu ziedojumus,  tika no-
drošinātas  aprīkojuma  vajadzības. 
Sākotnēji  par  problēmu  tika  no-
saukts pārāk liels uzdoto uzdevumu 
apjoms un īsi iesniegšanas termiņi, 
taču šobrīd tas ir atrisināts. Pilnvei-
dojusies  skolotāju  prasme  samērot 
plānotā  darba  apjomu  ar  skolēnu 
individuālajām iespējām.
Attālinātās  mācīšanās  procesā  ir 

arī ieguvumi. Ir uzlabojušās skolēnu 
prasmes plānot savu darbu un laiku, 
pieaugusi patstāvība, uzlabota digi-
tālā pratība, apgūtas daudzveidīgas 
komunikācijas  formas,  pilnveidota 
mācīšanās,  ieskaitot  pašvadītu mā-
cīšanos, kompetence, kā arī prasme 
darboties  nestandarta  situācijās, 
veidojusies  ciešāka  sadarbība  ar 
vecākiem  un  pedagogiem.  Sko-
lēni  paši  un  viņu  vecāki  uzņemas 
lielāku  atbildību  par mācīšanos  un 
zināšanu  apguvi.  Paldies  viņiem 
par to! Bez viņu līdzdomāšanas un 
līdzdalības  šāds  mācību  procesa 
modeļa  nodrošinājums  nebūtu  tik 
veiksmīgs.  Arī  skolotāji  atzīst,  ka 
pilnveidojusies digitālā pratība, uz-
labojušās  informācijas  tehnoloģiju 
izmantošanas prasmes, tiek apgūtas 
un izmantotas jaunas iespējas mācī-
bu tiešsaistes platformās, kuras va-
rēs  izmantot mācību procesa dažā-
došanai arī pēc ārkārtējās situācijas 
atcelšanas.  Skolēni  mācību  saturu 
apgūst  arī  tiešsaistē  ar  platformu 
„WhatsApp”,  „Skype”  un  „Zoom” 
starpniecību.
Komunikācija  ar  skolēniem  un 

viņu  vecākiem  kļuvusi  regulārāka, 
uzlabojusies  sadarbība  un  sapratne 
starp skolēniem, vecākiem un skolo-
tājiem. Sadarbojoties atrisinām dau-
dzas problēmas, iegūstam jaunu pie-
redzi un apgūstam jaunas prasmes.

Paldies  vecākiem,  pedagogiem 
un  skolēniem par  sapratni,  pacietī-
bu, atbalstu un ieguldīto darbu!
Cerot, ka tad, kad šīs krīzes laika 

putekļi  nosēdīsies,  mēs  aptversim, 
cik maz mums ir nepieciešams, cik 
daudz mums patiesībā pieder, un tā 
pa  īstam  novērtēsim  cilvēku  sav-
starpējo saskarsmi.

Par mācību procesu Cesvaines 
Mūzikas un mākslas skolā infor-
mē direktore Inta Stiene: Rit  ot-
rais mēnesis, kopš sākām attālināto 
mācību procesu. Esam labi apguvu-
ši nezināmus un reizēm biedējošus 
ceļus,  kā  rīkoties  nestandarta  si-
tuācijā. Sākumā, protams, katrs no 
mums  juta  satraukumu.  Izrādījās, 
ka ierastais telefons un dators, kuru 
parasti  lietojām  vairāk  izklaidei, 
šoreiz būs galvenais mācīšanas un 
mācīšanās  rīks.  Parasti  uztraucā-
mies, ka bērni pārmērīgi daudz lai-
ka  pavada  pie  datora  vai  telefona. 
Nu  tas  jādara  regulāri,  apzinīgi un 
obligāti.  Labās  iemaņas  noder.  To 
jau  varēja  paredzēt,  ka  dators  un 
viedtālrunis  izgudrots  dzīves  ne-
pieciešamībai.  Esam  ļoti  apmieri-
nāti ar to, ka ārkārtējā situācijā gan 
audzēkņi, gan skolotāji, gan vecāki 
jau  veiksmīgi  apguvuši  visas  mā-
cību  procesam  nepieciešamās  dar-
bības.  Esam  pateicīgi  Cesvaines 
vidusskolas  direktoram  Didzim 
Baunim,  ka  vienojāmies  par  „E-
klases”  izmantošanu  grupu  stundu 
vajadzībām,  jo  mums  „E-klases” 
nav. Nu ir labs iemesls izveidot „E-
klasi” arī mūsu skolā.
Visas mākslas nodaļas nodarbības 

notiek  grupās.  Nepieciešams  regu-
lāri demonstrēt dažādus mācību ma-
teriālus un lietot bibliotēkas fondus. 
Šajā situācijā skolotājas ar interneta 
palīdzību  audzēkņiem  ir  nogādāju-
šas visu nepieciešamo, lai attālināti 
un patstāvīgi varētu veikt program-
mā paredzētos darbus visos mācību 
priekšmetos: zīmēšanā, gleznošanā, 
kompozīcijā, veidošanā un mākslas 
valodas  pamatos.  Pateicība  avīzes 
redaktorei Lindai Vanagai, kura iz-
veidoja  pārskatāmas  sadaļas  Ces-

vaines novada mājaslapā. Audzēkņi 
jau  iesnieguši  izvērtēšanai  darbus 
visos  priekšmetos.  Izvietojām  ap-
skatīšanai vairākus paraugus mājas-
lapas mākslas sadaļā.
Mūzikas  nodaļā  mācības  norit 

lielākoties individuāli. Nebija nekā-
das  pieredzes,  kā  šo  procesu  veikt 
attālināti. Šobrīd  jau veiksmīgi  lie-
tojam  dažādus  interneta  sazināša-
nās veidus un nodarbības notiek pēc 
parastā  stundu  saraksta,  taču  tam 
tomēr  vajadzīgs  vairāk  laika  nekā 
40 minūšu  katram  audzēknim  vie-
nā nodarbībā. Izvietojām mājaslapā 
vairākus paraugus, kā audzēkņi kār-
to ieskaites, sniedz mācību koncer-
tus pārcelšanai un liek programmas 
noslēguma  eksāmenus.  Mūsu  rīcī-
bā  ir  ļoti  aizkustinoši  videoieraks-
ti,  piemēram,  mājās  Madara  spēlē 
klavieru pavadījumu brālim Jānim, 
kurš liek savu pirmo pārcelšanas ek-
sāmenu klarnetes spēlē; Kate iesūtī-
ja pašas filmētu video, kā akordeons 
tiek spēlēts dārzā; nofilmēts brīniš-
ķīgi  atraktīvs  Agates  dziedāšanas 
nodarbības uzdevuma dziedāt brīvā 
dabā izpildījums; māmiņa Alla spē-
lē klavieru pavadījumu dēlam Mar-
kusam,  kuram  šogad  jābeidz  klar-
netes  spēles programma. Audzēkņi 
izvēlas interesantu fonu, paši, brāļi, 
māsas, vecāki filmē. Sazinoties  in-
ternetā,  piedzīvojam  ļoti  jautrus, 
asprātīgus  un  neaizmirstamus mir-
kļus. Redzam, ka vecāki savu bērnu 
izglītošanai velta ļoti daudz enerģi-
jas. Bieži  vien viņu  zināšanas mū-
zikas izglītībā ir tik labas, ka mūsu 
mazie  iesācēji  ar  māmiņas  un  tēta 
palīdzību  lieliem  soļiem  dodas  uz 
priekšu  instrumenta spēles apguvē. 
Bērni  demonstrē  savu  patieso  pat-
stāvību. Secinām, ka šāds attālināts 
mācību process mūs vairāk satuvina 
ar ģimenēm.
Šobrīd pat grūti fiksēt vai formu-

lēt  kādu  konkrētu  ideju  vai  piere-
dzi,  kas  noderēs  nākotnei,  jo  katra 
diena  nes  kaut  ko  jaunu  un  nebi-
jušu.  Viens  secinājums  ir  pavisam 
skaidrs:  esam  ielēkuši  nākotnē  āt-
rāk, nekā bijām gaidījuši…

Kopš valstī ir noteikta ārkārtējā si-
tuācija, skolēni izglītojas attālināti – 
no mājām ar viedierīču palīdzību.
Tā  kā  skolēni  fiziski  neapmeklē 

mācību  iestādes,  valstī  kļuva  ak-
tuāls  jautājums  par  valsts  budžeta 
dotācijas  brīvpusdienu  nodrošinā-
šanai  1.–4.  klases  izglītojamajiem 
izlietošanu. Cesvaines novada domē 
pieņemts  lēmums  par  laikposmu, 
kad  valstī  ir  noteikta  ārkārtējā  si-
tuācija,  piešķirtos  valsts  budžeta 

līdzekļus izlietot to pašvaldības ad-
ministratīvajā  teritorijā  dzīvesvietu 
deklarējušo 1.–9. klases izglītojamo 
ēdināšanai,  kuri  nāk  no  trūcīgām, 
maznodrošinātām  vai  daudzbērnu 
ģimenēm  (neatkarīgi  no minēto  iz-
glītojamo  izglītības  ieguves  formas 
vai  vietas).  Līdzīgi  kā  daudzviet 
Latvijā, pašvaldība lēmusi sagatavot 
un nogādāt bērnu dzīvesvietā pārti-
kas pakas.
Šobrīd,  maija  sākumā,  jau  ir  sa-

gatavotas un bērniem no daudzbēr-
nu,  trūcīgām  vai  maznodrošinātām 
ģimenēm  nogādātas  divas  pārtikas 
pakas:  pirmā  adresātus  sasniedza 
īsi pirms Lieldienām, bet otrā paka 
piegādāta  pirms  maija  brīvdienām. 
Cesvaines novadā katrā  reizē  saga-
tavotas 65 pārtikas pakas.
Paku  komplektēšana  un  nogādā-

šana  ir  vidusskolas  ēdināšanas  no-
daļas  kompetencē.  Ar  paku  saturu 
iepazīstināja  nodaļas  vadītāja  Iveta 
Aveniņa. Viņa stāsta, ka paku saga-
tavošana  bija  laikietilpīgs  process, 
bet,  tā  kā  bija  svarīgi  tās  piegādāt 
pirms svētkiem, darbs tika paveikts 
ļoti  operatīvi.  Aptaujājot  vecākus, 
noskaidrots,  ka  viena  ģimene  ir 

svaigēdāji, kuriem pārtikas pakā ie-
vietoti  tādi  produkti,  kurus  viņi  iz-
vēlas patērēt uzturā savā ikdienā. Kā 
stāsta  ēdināšanas  speciāliste,  pirmā 
paka bija nedaudz mazāka par otro, 
bet tajā atrodami produkti no visām 
uzturgrupām:  pusžāvēta  desa,  aknu 
pastēte, pilnpiena biezpiens, kausē-
tais siers, skābais krējums, eļļa, olas, 
majonēze, jogurts, kā arī tā sauktais 
skolas piens. Savukārt otrā paka bija 
nedaudz  bagātīgāka,  tika  padomāts 
arī par nelieliem našķiem. Pakā  ie-
vietoti  spageti,  cīsiņi,  aknu pastēte, 
olas,  pilnpiena  biezpiens,  skābais 
krējums,  kausētais  siers,  skolas 
piens,  kārbiņa  kondensētā  piena, 
šokolādes  krēms,  jogurts,  bumbie-
ri, dažas šokolādes konfektes, „Ra-
sēns”, mazā sulas paciņa un cepumi 
„Salmiņi” vai kukurūzas nūjiņas.
Iveta  uzsver,  ka  paku  satura  iz-

veidē  tiek  ievērotas valstī noteiktās 
uztura vadlīnijas, kā arī paku sastā-
vu  kontrolē  Pārtikas  un  veterinārā 
dienesta  (PVD)  darbinieki.  Tā  kā 
Cesvaines novadā pakas sagatavotas 
ļoti  pārdomāti  (viss  ir  oriģinālajos 
iepakojumos,  nekas  nav  uz  vietas 
gatavots un pakots, pārbaudīts pro-

duktu saturs –  tiem  jābūt no visām 
pārtikas produktu grupām), PVD iz-
teicies atzinīgi un šīs pārtikas pakas 
vērtējis pozitīvi.
Paku  komplektēšana  ir  laikietil-

pīgs process,  tomēr  liela daļa  laika 
un laba loģistika vajadzīga arī paku 
piegādei bērnu dzīvesvietās. Piegādi 
veikuši paši ēdināšanas nodaļas dar-
binieki.
Vaicāju,  vai  ir  saņemtas  kādas 

atsauksmes  par  pakām.  Ēdināšanas 
nodaļas  darbinieki  bilst,  ka  saņem-
tas  vien  divas  pozitīvas  īsziņas. 
Apvaicājoties  pie  saņēmējiem,  no-

skaidrots, ka ar pakām visi ir apmie-
rināti.  Ikviens no paku saņēmējiem 
ir aicināts atsauksmes un ieteikumus 
iesūtīt ēdināšanas nodaļas darbinie-
kiem. 
Maija  domes  sēdē  tiks  lemts  par 

valsts mērķdotācijas par periodu no 
13. līdz 31. maijam izlietojumu pār-
tikas pakām. Par šiem līdzekļiem at-
kal plānots sagatavot pārtikas pakas 
un tās nogādāt saņēmējiem.

Linda Vanaga,
foto no Ivetas Aveniņas 

personiskā arhīva

Otrās pārtikas pakas saturs

 Paku komplektēšanas procesā
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Cesvaines tūrisma centrs pārceļas uz muižas staļļu ēku
Kopš  brīža,  kad  2018.  gada  va-

sarā noslēdzās pašvaldības projekts 
„Cesvaines pilsmuižas staļļu  jumta 
rekonstrukcija” un ēkai tika pabeig-
ta  jumta  seguma maiņa – manēžas 
daļai uzklāts skārds, bet pamatkor-
pusam  –  māla  dakstiņi,  Cesvaines 
tūrisma centrs ar vienu kāju ir mitis 
staļļos.
Jau  tās  pašas  vasaras  izskaņā  ar 

Māra  Apfelberga  māksliniecisko 
skatījumu  un  talantu  dažās  telpās 
tika  veiktas  izmaiņas,  lai  rudens 
sezonā tajās varētu uzņemt ekskur-
santu  grupas. Arī  viena  no  tāgada 
Leģendu  nakts  nodarbēm  –  kafijas 
degustācijas vakars – notika staļļos. 
Atsauksmes par  ēku bija  ļoti  pozi-
tīvas.
Gada  izskaņā nolēmām, ka  ir  jā-

sāk aktīvāka staļļu apdzīvošana, tā-
dēļ jau 2019. gada sākumā tika sāk-
ti  pamatīgi  laušanas  darbi:  lai  gan 
samērā  nesen  ēkā  bija  noticis  kos-
mētiskais  remonts,  daļa  grīdu  bija 
izpuvusi un iebrukusi. Saprotot, ka 
darbu  apjoms  palielinās  un  kļūst 
nopietnāks,  tika  slēgts  līgums  ar 
būvfirmu SIA „Solart būve”. Sadar-
bība  veidojās  ļoti  pozitīva  – mūsu 
vēlmes  sakrita  ar  firmas  iespējām, 
bet, kā jau vecās ēkās, sākās pārstei-
gumi. Ar katru izlauztu dēli atklājās 
arvien  vairāk  puves  postījumu,  tie 
bija satopami arī uz sienām un pa-
matiem.
Nācās  meklēt  speciālistus.  Kon-

sultējoties ar arhitektu Ainaru Mar-
kvartu,  būvmākslas  mantojuma 
restauratoru  Valdi  Plato,  nokļu-
vām  līdz  mikrobioloģei  Renātei 
Daukstei,  savukārt  viņa  ieteica 
valstī  vienīgo  ēku  sēņu  speciālis-
ti  – mikoloģi Dr. biol.  Ilzi  Irbi  no 
Latvijas Koksnes kvalitātes eksper-
tu savienības. Ekspertīzes slēdziens 
diemžēl  apstiprināja  speciālistes 
aizdomas par bīstamāko no ēku sē-

nēm  –  Serpula lacrymans  jeb  īsto 
mājassēni.  Tautas  valodā  tā  pazīs-
tama  kā  brants  (koka  konstrukciju 
trupe), kas mūsu platuma grādos ir 
sastopama tikai un vienīgi ēkās, ne 
dabā. Šī sēne ieviešas koksnē, ja tai 
ir radušies piemēroti vides apstākļi: 
ir barības vielas (koksne), optimāla 
temperatūra (ap 20 ℃) un mitrums 
(30–40 %). Mūsu ēkā sēne ilgstoši 
attīstījusies  paaugstinātā  mitrumā, 
iespējams,  sanitāro  mezglu  cauru-
ļu  tecēšanas vai kondensācijas dēļ. 
Nācās  turpināt  rūpīgu,  kompleksu 
sēnes  apkarošanu.  Īpaša  uzmanība 
bija  jāpievērš  mitruma  likvidēša-
nai  un  pareizai  būvniecībai.  Daļa 
problēmu jau tika novērsta ar jumta 
remontu: ēka daudz mazāk pakļau-
ta  lietus  ietekmei,  jo  jumts  vairs 
netek,  ir  jaunas notekcaurules. Da-
ļēji  veicām  pamatu  hidroizolāciju, 
pagalma  daļā  tika  mainīts  grunts 
augstums un  ieklāts bruģis,  lai no-
drošinātu  lietus  ūdens  noteci  prom 
no ēkas; ēkas pamatu hidroizolācija 
jāturpina arī šogad.
No  ēkas  tika  aizvākts  milzīgs 

daudzums  koksnes,  grunts  un  citu 
bojāto materiālu. Drošības dēļ  bija 
nepieciešams  aizvākt  un  iznīcināt 
ne tikai sēnes skartos, bet arī vese-
los  (kas  atradušies  0,5  metrus  aiz 
pēdējām bojājumu vietām) materiā-
lus. Nācās nojaukt pat vairākas sie-
nas, arī jauniešu centra labierīcībās, 
un daļu grīdas. Ieilgušo un sarežģīto 
darbu dēļ – darbu apjoms tikai pa-
lielinājās – vairākkārt mainījām  lī-
gumu ar būvniekiem.
Bija vairāki dīkstāves posmi: vis-

pirms – kamēr gaidījām ekspertīzes 
slēdzienu,  vēlāk  –  kad  ēku  nācās 
vēdināt,  nodrošināt  tās  žūšanu  un 
veikt apstrādi ar boru. Piesaistījām 
arī SIA „Hydra Baltic” santehnikas 
un  ventilācijas  speciālistus,  kuri 
pilnīgi  nomainīja  kanalizācijas  un 

izveidoja  ventilācijas  sistēmu  ēkā. 
2019.  gada  ziemā  bijām  nonākuši 
līdz  grīdas  betonēšanai.  Labi,  ka 
ziema nebija barga un darbi varēja 
turpināties. Darbiem pieslēdzās  arī 
SIA „IM būve”; skaistās koka durvis 
vēsturiskās ailas izmērā un veidolā 
izgatavoja vietējās SIA „Ozols LG” 
galdniecībā;  veco  elektroinstalā-
ciju  demontēja  un  jaunu  ierīkoja 
SIA „Eglaines”; SIA „AL SignAL” 
ierīkoja  ugunsgrēka  un  trauksmes 
signalizāciju, bet betona grīdas slī-
pēja prasmīgie SIA „M. S. AQUA” 
puiši. Visvairāk uz saviem pleciem, 
protams,  iznesa  Artūrs  Škute  ar 
SIA „Solart būve” komandu. Vēstu-
riskā ēka gādāja par pastāvīgu plāna 
maiņu, lielākiem un mazākiem pār-
steigumiem,  jaunas  un  ne  vienmēr 
vieglas  pieredzes  gūšanu.  Galare-
zultāts ir patiešām iepriecinošs.
Liels paldies jāsaka arī vietējiem 

resursiem. Paldies domes priekšsē-
dētājam Vilnim Špatam par atbalstu 
un finanšu  līdzekļu  rašanu apjomī-
gajiem darbiem! Paldies labiekārto-
šanas nodaļas vīriem par sava spēka 
un  laika veltīšanu staļļiem! Kārlim 
Bandeniekam  milzīgs  paldies  par 
brīvprātīgo  darbu  visa  procesa  ga-
rumā!  Kārlis  gan  konsultējis  par 
vēsturiskas  ēkas  atjaunošanas,  re-
staurācijas  niansēm,  gan  palīdzējis 
pārcelties  un  iekārtoties,  gan  re-
staurējis vienas durvis un izveidojis 
vēsturisku ķieģeļu grīdas  fragmen-
tu  staļļu  tornīša  daļā.  Par  traktor-
tehnikas  pakalpojumiem  –  izvest, 
aizvest, pievest – gādāja SIA „Ces-
vaines  komunālie  pakalpojumi”. 
Paldies  par  sapratni  jauniešu  cen-
tram,  kuram  staļļu  „pārsteigumu” 
dēļ kārtējo reizi nācās pārcelties uz 
pagaidu  telpām  dīķa  mājā!  Tagad 
būsim ļoti tuvi kaimiņi, jo izmaiņu 
rezultātā  abas  iestādes esam savie-
notas  arī  ar  durvīm  ēkas  iekšpusē. 

Taupot  līdzekļus,  lietosim  vienu 
virtuvi,  īpašām vajadzībām piemē-
roto tualeti un kopīgu nodarbību un 
semināru zāli.
Kas vēl atlicis? Lielākā daļa pār-

celšanās  un  iekārtošanās  darbu  ir 
paveikta.  Strādāt  varam.  Inventāra 
papildināšana  laika  gaitā  gan  vēl 
būs jāveic, bet bāze ir. Esam gatavas 
uzsākt  tūrisma  vasaras  sezonu  un 
lepni  vērt  skaistās  ēkas  durvis  gan 
cesvainiešiem, gan viesiem. Laipni 
lūgti! Protams, ievērojot attiecīgajā 
brīdī valstī noteiktās prasības.
Perspektīvā vēl daudz darāmā. Ie-

las pusē jāatjauno viens vēsturiskais 
logs, kura vietā gadu desmitiem bi-
jušas neveiksmīgi ieplānotas durvis. 
Pagalma pusē jāizgatavo lielākas un 

Bīstamā mājassēne vietām bija 
izplatījusies līdz griestiem gan 
koka, gan mūra konstrukcijās

Jaunā klientu apkalpošanas zāle

Ieejas durvju pārvērtību process

Pagalmā notika apjomīgi izrakumi

mazākas  durvis  un  to  butaforijas. 
Jāsakārto notekūdeņu sistēma arkas 
daļā un pamatu hidroizolācija ielas 
pusē.  Varenā  manēža  gaida  savu 
triumfa  brīdi:  jaunatklātās,  uz  tās 
griestiem gleznotās  pārdesmit  bez-
delīgas ļoti alkst publikas acu skatu. 
Staļļu  tornītis  iekšpusē vēlas  atbrī-
voties no kaitinoši zaļās eļļas krāsas 
kārtas un atgūt sākotnējo skatu. Un 
tas vēl nav viss, bet  sākums  ir  ļoti 
labs. Mums kopā izdosies!
Vēlreiz  gribam  uzsvērt,  ka  vēs-

turiskā  muižas  staļļu  ēka  ir  neat-
ņemama Cesvaines pils kompleksa 
sastāvdaļa. Savulaik greznākie staļ-
ļi visā Latvijā ir pelnījuši pienācīgu 
uzmanību. Mēs ceram, ka tie sagla-
bās  savu  kultūrvēsturisko  vērtību 
vēl vairākās paaudzēs.
Lai  gan  Pils  ielā  4  jutāmies  ļoti 

labi un sakām sirsnīgu paldies kul-
tūras namam par mūsu izmitināšanu 
savās mājās gandrīz trīs gadu garu-
mā,  esam  ļoti  priecīgas  par  jauna-
jām mājām Pils ielā 2.
Vēl  tikai kāds  lūgums:  ja kādam 

mājās  vietu  aizņem  neizmantots 
bērnu  šūpuļzirdziņš,  mēs  labprāt 
pārrunātu ar jums iespēju mums to 
uzdāvināt.  Staļļiem  piestāvētu  zir-
gi…

Laura Smudze,
Cesvaines tūrisma centra vadītāja,

foto no tūrisma centra arhīva
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Laikā,  kad  pasauli  ir  pārņēmusi 
koronavīrusa  izraisītās  slimības 
COVID-19  pandēmija,  kuru  apvij 
daudz neskaidrību, norisinās aktīvs 
zinātniski  pētnieciskais  slimības 
izzināšanas  darbs.  Pētnieki  ievāc 
datus  par  saslimšanu,  analizē  tos, 
izdara  secinājumus,  kuri  sniedz 
jaunus  pavedienus  efektīvākai  ār-
stēšanai.  Latvijas  zinātniskajās 
laboratorijās notiek aktīvs darbs – 
pat  gēnu  līmenī  tiek  veikti  pētīju-
mi,  lai  noskaidrotu,  ko  slēpj  vēl 
tikai  nedaudz  iepazītais  koronavī-
russ.  Latvijas  Biomedicīnas  pētī-
jumu un studiju centrā (BMC) par 
zinātnisko asistenti strādā jau-
nā zinātniece cesvainiete Monta     
Ustinova. Viņas darbs šobrīd sais-
tīts tieši ar COVID-19 pētniecību.

Kā nolēmāt pievērsties pētnie-
cībai? Vai tas bija apzināts lē-
mums? Vai jau skolas laikā Ces-
vainē izlēmāt, ka tas ir ceļš, kuru 
vēlaties iet?
Saistīt savu dzīvi ar zinātni – tas 

noteikti ir bijis apzināts, taču neva-
rētu  teikt,  ka  ilgi plānots  lēmums. 
Interese  par  ģenētiku  man  radās 
aptuveni  11.  klasē,  kad  skolotāja 
Sarma  Dimpere  mani  pirmo  reizi 
ar  šo  terminu  iepazīstināja  visai 
nepiespiestā  gaisotnē.  Par  to  sko-
lotājai  izsaku  milzīgu  pateicību. 
Vidusskolā bioloģijas apgūšanu es 
neizjutu  kā  pienākumu  vai  nastu, 
tas  pavisam  vienkārši  man  šķita 
nedaudz  interesantāk  par  to,  ko 
mācīja citās stundās, un skolotājas 
veselīgā attieksme pret manu inte-
resi  toreiz noteikti veicināja manu 
izaugsmi.  Tiesa  gan,  bioloģija  ir 
plašs jēdziens – ne toreiz, ne tagad 
es  nespēju  iedomāties  sevi  pētām 
aļģes vai ķeram  tauriņus, bet gēni 
un tas, kā un kāpēc mēs tik daudz 
pazīmju  pārmantojam  no  saviem 
vecākiem, – tas viss man šķiet aiz-
raujoši joprojām. Lai gan Cesvainē 
nedzīvoju  jau vairāk nekā astoņus 
gadus, tā man joprojām ir ļoti mīļa 
vieta, kur bieži atgriežos.
Pēc  Cesvaines  vidusskolas  ab-

solvēšanas man šķita, ka viss ir ie-
spējams un visa pasaule man ir pie 
kājām, jo atzīmes man bija visai la-
bas un arī enerģijas netrūka. Mani 
vecāki Ginta  un Dzintars  ir  bijuši 
mans  lielākais  atbalsts  gan  skolas 
gaitās  un  studijās,  gan  joprojām. 
Lēmumu par profesijas  izvēli viņi 
atstāja  pilnīgi manā  ziņā,  taču  jau 
bērnībā  piekodināja,  lai  mācos 
un lai esmu no tiem, kas strādā ar 
galvu,  nevis  rokām.  Tas  iekšējais 
dzinulis, kas neļauj atslābt, nepār-
protami  ir  no  viņiem  abiem –  gē-

Nevis izzināt aļģes un ķert taureņus, bet pētīt gēnus
nos.  Man  profesijas  izvēlē  bija 
divi  priekšnoteikumi,  ko  izvirzīju 
sev pati:  es gribēju veikt darbu ar 
pievienoto  vērtību,  un  es  vēlējos 
iespēju  robežās  izvairīties no  rutī-
nas.  Silti  iesaku  jauniešiem  pirms 
profesijas izvēles izvērtēt visas ie-
spējas, kas mūsdienās ir ļoti plašas, 
un nebaidīties būt ambicioziem.

Jūs esat zinātniskā asistente 
Latvijas Biomedicīnas pētījumu 
un studiju centrā. Kāda ir jūsu 
ikdiena, kādi nozīmīgi pētījumi 
tiek veikti un vai tiek iegūta in-
formācija par latviešu genofon-
du? Vai mums, visiem latviešiem, 
ir kādas kopīgas iezīmes?
Zinātnieki  ir  ļoti  daudzfunkcio-

nālas personas, jo īpaši doktorantū-
ras  studenti. Atšķirībā no vairuma 
citu  darbavietu,  mums  lielākoties 
netiek  deleģēts  kāds  konkrēts  uz-
devums  pētījumā,  bet  mēs  paši 
organizējam  un  realizējam  pētīju-
mus  no  sākuma  līdz  beigām. Tas, 
protams,  ir  komandas  darbs.  Re-
gulārās  mūsu  zinātniskās  grupas 
sapulcēs  (pašlaik  virtuālās)  mēs 
ģenerējam idejas, ko, kāpēc un kā 
pētīt.  Pēc  tam  paši  rakstām  pro-
jektu  pieteikumus,  lai  konkursa 
kārtībā  iegūtu  finansējumu  savu 
pētījumu  īstenošanai. Veicam eks-
perimentus,  izmantojot  bioloģisko 
materiālu, kas ir iegūts no veseliem 
cilvēkiem, dažādu slimību pacien-
tiem  un  arī  laboratorijas  dzīvnie-
kiem,  apkopojam  un  analizējam 
iegūtos  rezultātus,  rakstām  zināt-
niskas  publikācijas  starptautiskos 
žurnālos,  prezentējam  rezultātus 
dažādās  zinātniskajās  konferencēs 
un  papildus  tam  arī  sagatavojam 
projektu  atskaites,  lasām  lekcijas, 
vadām  diplomdarbu  izstrādi  Bio-
loģijas  un  Medicīnas  fakultāšu 
studentiem, kā arī līdzdarbojamies 
dažādās  organizācijās,  piemēram, 
es darbojos Latvijas Cilvēka ģenē-
tikas asociācijā. Mana darba diena 
kopumā  ir  strauja un noteikti  pār-
sniedz  normālu  darba  laiku,  bet 
man ir interesanti.
Ikdienā  esmu  iesaistīta  dažādu 

zinātnisku  projektu  realizēšanā. 
Manas doktora disertācijas tēma ir 
saistīta ar 2. tipa cukura diabēta iz-
pēti, taču papildus tam esmu iesais-
tīta sepses, iekaisīgo zarnu slimību, 
kairināto zarnu sindroma, ģimenes 
hiperholesterinēmijas  ģenētisko 
faktoru  izpētē,  zarnu  mikrobioma 
analīzē un pašlaik, protams, arī jau-
nā koronavīrusa pētīšanā. Man per-
sonīgi sirdij tuvākais ir bērnu ļaun-
dabīgo  audzēju  izpētes  projekts, 
kurā,  sadarbojoties  ar  uzņēmumu 

SIA  „Mikrotīkls”,  meklējam  tās 
ģenētiskās izmaiņas, kas varētu pa-
līdzēt mazo pacientu ārstēšanā.
No  ģenētikas  aspekta  mēs,  lat-

vieši,  esam  ļoti  līdzīgi  mūsu  kai-
miņiem  lietuviešiem,  krieviem  un 
igauņiem, un tas ir saistīts ar mūsu 
vēsturisko  izcelsmi,  taču,  piemē-
ram,  krūts  vēža  izpētē  ir  atrastas 
dažas  tieši  Latvijai  raksturīgas  tā 
dēvētās  ciltstēva mutācijas,  kas  ir 
iedzimtas un palielina sievietes ris-
ku saslimt ar krūts vēzi. Nepiecie-
šamības gadījumā  tās  ir  iespējams 
noteikt vairākās klīnikās Rīgā.

Nesen televīzijas raidījumā 
kopā ar Dr. Pēteri Apini runājāt 
ne vien par cilvēku, bet arī vī-
rusu gēnu pētniecību. Vai varat 
iepazīstināt ar pašreiz aktuālo 
koronavīrusu – kā tas izplatās, 
vairojas? Minējāt faktu par gēnu 
mutācijām – kā Latvijas vīrusa 
gēns atšķiras no Uhaņas vīrusa, 
un vai tas ietekmē saslimšanu?
Jaunais koronavīruss joprojām ir 

mīkla.  Balstoties  uz  vīrusa  ģenē-
tiskā materiāla analīzi,  ir  secināts, 
ka  tas  pie  cilvēka  ir  nonācis  no 
sikspārņa  caur  zvīņnesi,  taču  ne-
tiek izslēgti arī citi ceļi. Kā jau tiek 
plaši ziņots medijos, ar COVID-19 
saslimis  cilvēks  spēj  inficēt  citus, 
izplatot vīrusu nelielu pilienu vei-
dā  šķaudīšanas,  klepošanas un  ru-
nāšanas laikā. Apkārtējie inficējas, 
vai  nu  ieelpojot  šos  pilienus,  vai 
pieskaroties  ar  pilieniem  klātām 
virsmām un  pēc  tam –  acīm, mu-
tei  vai  degunam. Lai  vairotos,  vī-
rusam ir nepieciešams iekļūt dzīvā 
cilvēka šūnā, tieši tāpēc vīruss pēc 
būtības  nav  ieinteresēts  nogalināt 
cilvēku,  jo  tas  apdraudētu  viņa 
paša eksistenci. Vairošanās procesā 
vīruss nokopē pats savu ģenētisko 
materiālu,  tomēr  kopēšanas  laikā 
tas mēdz pieļaut kļūdas. Šīs kļūdas 
mēs saucam par mutācijām. Mutā-
ciju  rašanās  ir  normāls  bioloģisks 
process, kas notiek arī citos vīrusos 
un cilvēka šūnās. Lielākā daļa mu-
tāciju  neietekmē  vīrusa  funkcijas, 
savukārt  citas  var  padarīt  to  spē-
cīgāku vai –  tieši otrādi – vājāku, 
un tas notiek nejauši. Šobrīd, ana-
lizējot COVID-19 pacientu parau-
gus,  mēs  intensīvi  meklējam  tās 
mutācijas,  kas  ir  raksturīgas  tieši 
Latvijā  sastopamajiem  vīrusiem. 
Salīdzinot  ar  Uhaņas  vīrusu,  Lat-
vijā  konstatēto  vīrusu  ģenētiskajā 
materiālā novēro no trijām līdz pat 
16  dažādām  mutācijām  katrā  pa-
raugā. Lielākā daļa  šo mutāciju  ir 
atrastas arī citur pasaulē, tomēr nu 
jau esam identificējuši 18 tieši Lat-

vijas  vīrusiem  unikālu  mutāciju. 
Dažas no  tām,  iespējams,  ietekmē 
vīrusa  spēju  saistīties  ar  cilvēka 
šūnu,  taču  šo  funkciju  apstiprinā-
šanai ir nepieciešams veikt papildu 
eksperimentus.
Pašlaik visā pasaulē noris pētīju-

mi, lai noskaidrotu, vai šīs mutāci-
jas ietekmē slimības norisi, simpto-
mus  un  ārstēšanu,  taču  jārēķinās, 
ka  šāda  veida  pētījumiem  vaja-
dzīgs liels skaits paraugu, detalizē-
ta  informācija  par  slimības  norisi 
un  arī  funkcionāli  eksperimenti, 
piemēram,  dzīvnieku  modeļos.  Jo 
vairāk jaunā koronavīrusa ģenētis-
kās  izpētes  rezultātu  pasaulē  tiek 
iegūts,  jo precīzāk iespējams izse-
kot  vīrusa  izplatības  ceļiem.  Pēc 
vīrusa  gēnu  analīzes  redzam,  ka 
vīruss pie mums ir ievests no Beļ-
ģijas, Krievijas, ASV u. c. valstīm. 
Visā  pasaulē  tiek  analizēts  vīrusa 
ģenētiskais kods un iegūtie dati vi-
siem zinātniekiem ir brīvi pieejami 
specifiskās datubāzēs.

Kādas ir jūsu prognozes par 
turpmāku vīrusa izplatību, vai 
pētījumos iegūtā informācija 
ļaus to ierobežot, izprast, kā ar 
to cīnīties?
Manuprāt,  vīrusa  turpmākā  iz-

platība  ir  atkarīga  no  piemērota-
jiem  ierobežojumiem  globālā mē-
rogā,  ko,  savukārt,  ietekmē  katrā 
valstī  individuāli  piemērotās  in-
fekcijas  ierobežošanas  stratēģijas. 
Lai gan lielas cerības tiek liktas uz 
vakcīnas izveidi, tas nenotiks ātri – 
un  līdz  tam  infekcijas  attīstību  ie-
tekmēs  mūsu  pašu  attieksme  pret 
situāciju,  tāpēc  aicinu  ikvienu  uz-
tvert COVID-19 pietiekami nopiet-
ni un saudzēt gan sevi, gan neaiz-
sargāto sabiedrības daļu – seniorus 
un hronisku slimību pacientus.
Mūsu  pētījumos  iegūtie  rezultā-

ti jau šobrīd ir Slimību profilakses 
un  kontroles  centra  rīcībā,  kur  tie 
nepieciešamības  gadījumā  tiek  iz-
mantoti  infekcijas  ierobežošanai. 
Analizējot  arvien  vairāk  paraugu 
un iegūstot klīnisko papildu infor-
māciju par slimības norisi, mēs ce-
ram atrast tās mutācijas, kas ietek-
mē  slimības  smaguma  pakāpi  vai 
ārstēšanas  efektivitāti  un  ko  tālāk 
varētu izmantot arī klīnikā. Līdzte-
kus tam šobrīd sadarbībā ar Latvi-
jas universitātēm veidojam atvērtu 
COVID-19 izpētes platformu – tiks 
veikta plašāka, ar cilvēka imūnsis-
tēmas darbību saistīta vīrusa  izpē-
te,  izmantojot dažādus COVID-19 
pacientu  bioloģiskos  paraugus: 
DNS,  asinis,  fēces,  urīnu.  Iegūtie 
dati  būs brīvi pieejami gan citiem 

zinātniekiem, gan medicīnas noza-
res pārstāvjiem.

Vai ir kāda informācija par 
to, kādu iespaidu vīruss var at-
stāt pēc pārslimošanas? Kā jūs 
uzskatāt – ja vīrusa gēnā notiek 
mutācijas, vai tas nozīmē, ka 
pret to nevar rasties imunitāte?
Ir  ziņots  par  lielu  skaitu  tādu 

pacientu Ķīnā, Japānā un Dienvid-
korejā,  kuriem  pēc  simptomu  pa-
zušanas vīruss organismā nav kon-
statēts, tomēr vēlāk atkal ir atrasts. 
Visticamāk, šis vīruss cilvēka orga-
nismā spēj eksistēt vēl vairākas ne-
dēļas pēc simptomu pazušanas, bet 
vēl nav noskaidrots, cik ilgi. Šobrīd 
trūkst zinātnisku pētījumu, kas de-
talizēti  aprakstītu  vīrusa  funkcijas 
pēc  simptomu  izzušanas.  Neliels 
eksperiments,  kas  veikts  pērti-
ķiem  Ķīnā,  liecina,  ka  pret  jauno 
koronavīrusu  veidojas  imunitāte, 
taču nav zināms, cik  ilgi atkārtota 
inficēšanās  nav  iespējama,  turklāt 
cilvēkiem  šāda  veida  pētījumi  vēl 
nav veikti.
Mutāciju rašanās ir normāls bio-

loģisks process, kas notiek gandrīz 
visās  dzīvajās  šūnās  un  arī  vīru-
sos. Lai  gan  lielākā daļa mutāciju 
ir neitrālas un neietekmē vīrusa un 
cilvēka  imūnsistēmas  mijiedarbī-
bu, nevar izslēgt, ka varētu rasties 
tāda  mutāciju  kombinācija,  pret 
kuru  imunitāte  organismam  būtu 
jārada  no  jauna.  Pētījumi  liecina, 
ka  vīruss  ir  mēreni  mainīgs,  tajā 
notiek mutācijas,  tomēr  pagaidām 
nav pierādījumu par tādu mutāciju 
rašanos, kas ietekmētu vīrusa agre-
sivitāti.  Papildus  tam  jāievēro,  ka 
vīrusa  mutāciju  veidošanās  ietek-
mē  ne  tikai  vīrusa  dzīvotspēju  un 
imūnsistēmas  atbildi  tiešā  veidā, 
bet arī vakcīnu efektivitāti un pašu 
vakcīnas  izstrādes  procesu,  radot 
nepieciešamību nepārtraukti anali-
zēt vīrusa ģenētisko kodu. Tā kā tas 
šobrīd  ir aktuāls pētījumu objekts, 
domāju, ka visai drīz šie ar imuni-
tāti saistītie jautājumi tiks atklāti.

Noslēdzot sarunu, vēlu veik-
smi un izdošanos pētījumos, 
kas vieš skaidrību, kā cīnīties ar 
COVID-19. Pievienojamies Mon-
tas vēlējumam: „Šajā sarežģītajā 
periodā iesaku visiem būt atbil-
dīgiem, saudzējot apkārtējos, un 
kreatīviem, pielāgojoties situāci-
jai.”

Ar Montu sarunājās 
Linda Vanaga,

foto no Montas personiskā 
arhīvaMonta laboratorijā veic pētījumu un apkopo datus

Monta

Monta ar kolēģi Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā
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No sapņiem pie darbiem

Laulību reģistrācija dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās, 
kā arī reliģisko organizāciju darbība, sākot ar 12. maiju

#Ēkultūra: digitālie resursi un 
e-pakalpojumi

2018.  gadā  Cesvaines  novada 
iedzīvotājiem  Jānim  Lielķikutam 
un Uģim Staršinskim  radās  ideja 
apvienot Cesvaines novada auto 
entuziastus. Draugi saliedēja spē-
kus un dibināja oficiālu biedrību – 
autosporta klubu „SK Cesvaine”, 

Kluba biedri piedalās sacensībās

kas  darbību  uzsāka  2018.  gada 
1. aprīlī.
Laikam  ejot,  radās  idejas,  pie-

vienojās  jauni  biedri,  kuri  katrs 
nāca ar savām idejām un pienesu-
mu kluba attīstībā. Ar katru dienu 
biedrība virzās uz augšu, tiek vei-

doti  sakari  un  piesaistīti  atbalstī-
tāji,  kas  palīdz  kluba  izaugsmes 
procesā.  Mums  nav  redzējuma, 
cik tālu attīstības ziņā gribam iet, 
mērķis  ir neapstāties pie sasnieg-
tā, bet gan tiekties uz augšu.
2020.  gadā  biedrība  īstenoja 

Eiropas  Lauksaimniecības  fon-
da  lauku  attīstībai Latvijas  lauku 

attīstības  programmas  2014.–
2020.  gadam  apakšpasākuma 
„Darbības  īstenošana  saskaņā  ar 
sabiedrības virzītas vietējās  attīs-
tības  stratēģiju”  aktivitātes  „Vie-
tas  potenciāla  attīstības  iniciatī-
vas”  projektu  Nr.  19-05-AL23-
A019.2202-000018  „Aprīkojuma 
iegāde autosporta kluba „SK Ces-
vaine”  attīstībai”.  Projektā  sagā-
dāti  pamatlīdzekļi:  atslēdznieku 
instrumentu  komplekts,  speciā-
lo  instrumentu  komplekts,  hid-
raulisko  instrumentu  komplekts, 
auto  treileris  ar  pilnu  masu  līdz 
3500 kg, akumulatora  instrumen-
tu komplekts, divstatņu hidraulis-
kais autopacēlājs ar 4 t celtspēju, 
4 × 8 m plaša  telts.  Projekta  ko-
pējā  summa  ir  12  633,43  EUR: 
publiskais  finansējums  – 
11 370,08 EUR, līdzfinansējums – 
1263,35 EUR.
Lielu paldies sakām Cesvaines 

novada  domei,  kura  sniedza  at-
balstu  līdzfinansējuma  segšanai 
600 EUR vērtībā. Pārējie līdzek-
ļi  rasti no kluba biedru ziedoju-
miem.
Katrs no šiem pamatlīdzekļiem 

palīdzēs  klubam,  tā  biedriem  un 
interesentiem  sagatavoties  un 
startēt  autosporta  sacensībās,  kā 
arī organizēt dažnedažādus intere-
santus pasākumus.

Uģis Staršinskis,
biedrības „Autosporta klubs 

„SK Cesvaine”” valdes loceklis,
foto no biedrības arhīva

Tieslietu ministrija  atbilstīgi Mi-
nistru kabineta 2020. gada 7. maija 
lēmumam  grozīt  Ministru  kabine-
ta  2020.  gada  12.  marta  rīkojumu 
Nr.  103  „Par  ārkārtējās  situācijas 
izsludināšanu”  informē  par  laulību 
noslēgšanu  dzimtsarakstu  noda-
ļās  un  baznīcās,  kā  arī  par  reliģis-
ko  organizāciju  darbību,  sākot  ar 
2020. gada 12. maiju.

Par laulību noslēgšanu dzimt-
sarakstu nodaļās un baznīcās. 
Tā ir atļauta, ja tiek ievērotas šādas 
prasības:
 ja iekštelpās un ārtelpās, ievē-

rojot fiziskās distancēšanās un epi-
demioloģiskās drošības pasākumus, 
pasākumā  vienlaikus  piedalās  ne 
vairāk kā 25  cilvēki  (ieskaitot  lau-
lājamos,  lieciniekus,  dzimtsarakstu 
nodaļas  amatpersonas  vai  garīdz-
niekus un citas personas);
 ja iekštelpās pasākuma laiks 

nepārsniedz  trīs  stundas  (ārtelpu 
pasākumiem  maksimālais  norises 
laiks netiek ierobežots);
 ja pasākuma organizators no-

drošina  ierobežojumu  ievērošanu 

un dezinfekcijas līdzekļu pieejamī-
bu dalībniekiem.

Par reliģisko organizāciju dar-
bību. Ar 12. maiju tiek atļauta pul-
cēšanās gan iekštelpās, gan ārtelpās 
organizētos  pasākumos,  arī  reliģis-
kās  darbības  veikšanai,  pulcējoties 
ievērojot šādas prasības:
 vienlaikus pasākumā piedalās 

ne  vairāk  kā  25  cilvēki,  ievērojot 
fiziskās distancēšanās un epidemio-
loģiskās drošības pasākumus;
 pasākuma laiks nepārsniedz

trīs stundas iekštelpās;
 pasākumiem, kuros apmeklē-

tājs  piedalās,  atrodoties  vieglajā 
transportlīdzeklī,  nepiemēro  ie-
priekšminēto cilvēku skaita ierobe-
žojumu;
 pasākuma organizators nodro-

šina  ierobežojumu  ievērošanu  un 
dezinfekcijas  līdzekļu  pieejamību 
dalībniekiem.
Tieslietu  ministrija  norāda,  ka 

garīgā  un  kalpojošā  personāla  no-
turēts  dievkalpojums,  neaicinot 
uz  to  draudzi,  nav  uzskatāms  par 
organizētu  pasākumu. Tādējādi  re-
liģiskās  darbības  veikšanas  vietās 
vienlaikus drīkst atrasties  tāds per-
sonu  skaits,  kas  nodrošina  savstar-
pējās  divu metru  distances  un  citu 
noteikto  fiziskās  distancēšanās  un 
epidemioloģiskās  drošības  pasāku-
mu ievērošanu.
Laulību,  kristību,  bēru  ceremo-

nijas  tiek uzskatītas par organizētu 
pasākumu  minētā  rīkojuma  izprat-
nē,  tāpēc dalībnieku  skaits  (ieskai-
tot  garīgo  un  kalpojošo  personālu) 
nedrīkst  pārsniegt  25  cilvēkus  ne-
atkarīgi  no  tā,  vai  pasākums  tiek 
organizēts  iekštelpās  vai  ārtelpās. 
Turklāt  iekštelpās  pasākuma  laiks 
nedrīkst  pārsniegt  trīs  stundas. 
Ārtelpu  pasākumiem  maksimālais 
norises  laiks netiek  ierobežots. Pa-
pildus  minētajam  pasākuma  orga-
nizatoram  ir  pienākums nodrošināt 
ierobežojumu ievērošanu un dezin-
fekcijas  līdzekļu  pieejamību  dalīb-
niekiem.
Abos  iepriekšminētajos  gadī-

jumos  atgādinām,  ka,  neievērojot 
divu metru distanci, vienlaikus pul-
cēties publiskās  iekštelpās un pub-
liskās ārtelpās drīkst:
 ne vairāk kā divas personas;
 personas, kas dzīvo vienā māj-

saimniecībā;
 vecāki un viņu nepilngadīgie 

bērni, arī ja viņi nedzīvo vienā māj-
saimniecībā;
 personas, kuras veic darba vai 

dienesta pienākumus.

Lana Mauliņa,
Tieslietu ministrijas Komunikācijas 
un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

sabiedrisko attiecību speciāliste,
tālrunis: 67036738,

e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv

Kultūras ministrijas iestādes kopš 
16. marta turpina informatīvu kam-
paņu  „#Ēkultūra”,  ārkārtējās  situā-
cijas  laikā aicinot  iedzīvotājus vis-
dažādākās kultūras norises izbaudīt 
virtuāli,  savukārt  kultūras  jomas 
pakalpojumus saņemt attālināti,  ie-
stādes klātienē neapmeklējot.
Vairāk nekā 200 filmu Nacionālā 

kino  centra  uzturētajā  vietnē www.
filmas.lv;  virtuāla  360  grādu  tūre 
Rundāles  pils  dārzā  un  iekštelpās; 
Latvijas Nacionālās operas un bale-
ta piedāvātās operas  izrādes neklā-
tienē;  Latvijas  Nacionālā  mākslas 
muzeja  mobilā  lietotne  pastāvīgo 
ekspozīciju  izzināšanai;  Rīgas  cir-
ka  vēstures  audiostāsti;  Nacionā-
lās  kultūras  mantojuma  pārvaldes 
pieminekļu  saraksts,  kurā  uzzināt, 
vai  tuvākajā  apkārtnē  atrodas  kāds 
aizsargājams  kultūras  piemineklis; 
digitālā krātuve „Redzi, dzirdi Lat-
viju!” Latvijas Nacionālā arhīva au-
diovizuālā, skaņas un foto mantoju-
ma iepazīšanai; 99 mākslas un kul-
tūras  vērtības,  par  kurām  Latvijas 
Nacionālā bibliotēka stāsta Latvijas 
kultūras kanonā; Kultūras informā-
cijas sistēmu centra runas atpazīša-
nas un mašīntulkošanas rīks hugo.lv 
un  „3td  e-GRĀMATU bibliotēka”; 
Latvijas  Nacionālā  kultūras  centra 
apkopotais latviešu skatuviskās tau-
tas dejas zelta fonds; virtuālie stāsti 
par Latvijas Nacionālā vēstures mu-

zeja krājuma priekšmetiem –  tie  ir 
tikai  daži  no  informatīvās  kampa-
ņas „#Ēkultūra” piemēriem.
„Šobrīd,  kad  ir  strauji  mainījies 

iedzīvotāju ikdienas ritms, tieši kul-
tūras pieejamība katram savās mā-
jās  var  kļūt  būtiska  mūsu  ikdienā, 
tāpēc  esam  apkopojuši  valsts  kul-
tūras  iestāžu  digitālos  resursus  un 
informāciju  par  e-pakalpojumiem, 
lai piedāvātu ar mirkļbirku #Ēkultū-
ra. Esmu gandarīts, ka virkne rado-
šo  personību  jau  uzsākusi  lieliskas 
iniciatīvas  sociālajos  tīklos. Aicinu 
aktīvi pievienoties visus nevalstiskā 
un privātā sektora pārstāvjus,” saka 
kultūras ministrs Nauris Puntulis.
Katrs  kampaņas  dalībnieks  par 

piedāvājumu  informēs  savos  so-
ciālo  mediju  profilos;  mirkļbirkas 
#Ēkultūra  lietojums palīdzēs iedzī-
votājiem vieglāk atrast  informāciju 
par visu kampaņā piedāvāto.

Lita Kokale,
Kultūras ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja,

tālr.: 67330343, 26469946
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Nākamais „Cesvaines Ziņu” 
numurs iznāks 

2020. gada 18. jūnijā

Aicinājums doties dabā – Cesvaines parkā!

Lielā talka norisināsies 16. maijā

Par grants 
ceļu 

būvdarbiem

Kultūra attālināti
Lai  gan  šogad  Latvijas  neatka-

rības  atjaunošanas  30.  gadadiena 
tika  svinēta  bez  publiskiem  pasā-
kumiem,  sarūpēt  svētku  noskaņu 
bija  iespējams  attālināti.  Viena  no 
šādām nodarbēm sociālajos tīklos – 
tautastērpu  gājiens.  Jau  iepriekš 
ikviens  tika  aicināts  tērpties  goda 

Jūtot gaisā spēcīgas pavasara vēs-
mas un tuvojoties gada siltajam lai-
kam, citējam 1929. gada „Madonas 

Aizkulises”  (www.periodika.lv): 
„Lai nedod Dievs  romantiķiem, mī-
lētājiem un citiem gaisīgiem ļaudīm 

nonākt  Cesvaines  pils  parkā!  Tādu 
sirdis  tur  izkusīs  kā Latvijas  sviests 
pusdienas  tveicē!…  Masīvās  pils 

tērpā,  nofotografēties  un  publicēt 
attēlu  4.  maijā  ar  tēmturi  #tautas-
tērpugājiens.  Savukārt  mākslinie-
ciskie  kolektīvi  tika  rosināti  jau 
iepriekš sagatavot fotokolāžu ar da-
lībniekiem tautastērpos.
Cesvaines kultūras nama kolektī-

vi  šajā  akcijā  piedalījās  ļoti  aktīvi. 

„Krauklēnieši” novada 
etnogrāfiskajos tērpos

Jauktā kora „Cesvaine” dalībnieki 
virtuāli sadodas rokās

Paldies par dalību Cesvaines jauktā 
kora  dalībniekiem un vadītājai  Ijai 
Voiničai-Grīnai! Katrs no dalībnie-
kiem  individuāli  iesūtīja  fotogrāfi-
ju,  no  tām  tika  izveidota kolāža  ar 
kora kopskatu. Malači, paldies!
Paldies  Cesvaines  jauniešu  deju 

kolektīva  vadītājam  Jānim  Šķēlem 
un  Marikai  Šķēlei  par  iesūtītajām 
fotogrāfijām  no  lieliskās  4.  maija 
rīta  fotosesijas  Cesvaines  pils  pa-
galmā pie  baltā  galdauta! Tika  uz-
burta svinīga Latvijas baltā galdau-
ta svētku noskaņa. Paldies!
Paldies folkloras kopai „Krauklē-

nieši”  un  vadītājai Baibai  Putniņai 
par  Cesvaines  novada  vēsturiski 
etnogrāfisko tērpu foto! Paldies ko-
lektīva „Virši” dalībniekiem un va-

TDA „Cesvaine” svētku sveiciens, vadītājs – Jānis Šķēle

Ievērojot  pašreizējo  situāciju 
Latvijā  un visā  pasaulē,  kā  arī  pa-

Iedzīvotājus  ir  satraukusi  bieži 
redzamā kravas automašīnu pārvie-
tošanās pa pilsētu (galvenokārt Pils, 
Rīgas un Raiņa ielām). Tiek vaicāts, 
uz kurieni šie auto ved ar zemi pil-
nās  kravas  un  vai  nebojā  pilsētas 
ielas. Cesvaines novada pašvaldība 
informē,  ka  kopš  20.  aprīļa  atsākti 
novada  grants  ceļu  būvdarbi  pēc 
ziemas  tehnoloģiskā  pārtraukuma 
trīs  ceļu  posmos:  autoceļš  Dzeņi–
Spieķi;  autoceļš  Kalnakrogs–Le-
jas  Putniņi  un  Lāgi–Egle;  autoceļš 
Tirzbanurti–Kārkli.
Cesvaines novada domes projek-

tu vadītāja Iveta Raimo informē, ka 
kravas automašīnas devušās no paš-
valdības  norādītās  atbērtnes  vietas 
Cesvaines pilsētā (tā sauktās jaunās 
estrādes  teritorijas)  uz  būvobjek-
tiem  –  grants  ceļiem  novadā.  Lai 
gan šķiet, ka automašīnas pārvieto-
joties varētu bojāt nesen rekonstruē-
to Pils ielu, projektu vadītāja mieri-
na, ka iela ir uzbūvēta, paredzot šā-
das un arī lielākas slodzes izturību. 
Tiek uzsvērts, ka darbi ir noslēdzo-
šajā fāzē – risinās pēdējie būvdarbi 
un  apzaļumošanas  darbi,  tādēļ  šo-
brīd vairs tik intensīvai kravas auto 
plūsmai nevajadzētu būt, vien dažas 
mašīnas, kas ved melnzemi.
Darbu  veicējs  SIA  „8 CBR”  pa-

redzējis  būvdarbus  pabeigt  jūnija 
otrajā pusē.

Linda Vanaga,
autores foto

drūmais,  ziemeļnieciskais  izskats, 
tad koku zaļums, dziļās gravas, strau-
ti – viss kā visjūtīgākā gleznā, kā sen-
timentālos bruņniecības romānos.”
Interese  par  Cesvaines  pili  un 

parku nesamazinās arī šajā savādajā 
laikā. Gids pa telefonu (26172637) 
palīdzēs iepazīt parku, un patstāvī-
gu  parka  un muižas  iepazīšanu  at-
ļautās devās patiešām iesakām. Par 
nodarbes intensitāti rūpējieties paši: 
ejiet,  skrieniet,  soļojiet,  vingrojiet, 
elpojiet! Ja vajag kādu ideju, kā sa-
turīgāk  aizpildīt  pastaigu,  piedāvā-
jam dažus ieteikumus.
Papildus  līdzību meklēšanas  no-

darbei piedāvājam vienu senā parka 
tiltiņa fotogrāfiju. Sameklē vietu un 
salīdzini skatus!
Cesvaines pils parka karti, kā arī 

citu noderīgu informāciju par parku 
meklē Cesvaines tūrisma centra mā-
jaslapā www.cesvaine.lv/turisms!
Lai veselīgi un saturīgi!

Cesvaines tūrisma centrs

dītājai Antrai  Āboltiņai  par  dalību 
virtuālā  tautastērpu  gājiena  akcijā! 
Paldies ikvienam cesvainietim, kurš 
apliecināja  savu  identitāti  un  pie-
derību  valstij,  kurā  dzīvojam,  pie-
daloties  virtuālajā  gājienā  „Uzvelc 
tautastērpu par godu Latvijai”!

Zeltīte Dūrīte,
Cesvaines kultūras nama 

direktore,
foto no kolektīvu arhīviem

augstinātas  drošības  un  sociālās 
distancēšanās apstākļus, Lielā talka 

šogad tiek organizēta, vairāk akcen-
tējot  individuālo  talkošanu.  Kā  ie-
priekš tika ziņots, talka norisināsies 
16. maijā,  un  visi  talkotāji  aicināti 
izvēlēties  vienu  no  piemērotāka-
jiem  un  pašreizējos  apstākļos  pie-
ļaujamajiem talkošanas formātiem.
Šogad Lielās talkas moto ir „Mēs 

piederam nākotnei – Latvija pieder 
nākotnei!”, un šogad tam ir arī pa-
pildu vēstījums: „Sakop savu sētu! 
Tava  sēta  –  Latvija.” Tā mērķis  ir 
veicināt  izpratni,  ka mums  jārūpē-
jas  par  savu  sētu  un  pagalmu,  kas 
veido valsti kopumā, jo visa Latvija 
ir mūsu  kopējā  dzīves  telpa. Visus 
aicinām vairāk pievērsties savas ap-
kārtnes  sakārtošanai,  ievērojot  so-
ciālās distancēšanās noteikumus un 
izvēloties kādu no šiem formātiem:

SOLO talkas – talkojiet vienat-
nē,  pastaigājoties  pa mežu  vai  gar 
jūru, sakopjot savas mājas apkārtni;

DUO talkas – talkojiet divatā. Ja 
esat  vienas  mājsaimniecības  pār-
stāvji,  tad  droši  talkojiet  kopā;  ja 
esat  draugi  vai  paziņas,  ievērojiet 
vismaz divu metru distanci;

ĢIMENES talkas – talkojiet 
visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka 
jums  jābūt  vienas mājsaimniecības 
pārstāvjiem.
Tā kā 16. maijā joprojām ir jāie-

vēro visi valstī pašreiz noteiktie vai 
jebkādi citi piesardzības pasākumi, 
ievērosim tos! Esiet veseli, uzturiet 
možu  garu,  rūpējieties  par  sevi  un 
saviem  tuvākajiem,  kā  arī  rīkojie-
ties atbildīgi pret līdzcilvēkiem!
Uz tikšanos visā Latvijā 16. maijā 

un uz tikšanos 19. septembrī Latvijā 
un  visā  pasaulē! Vairāk  informāci-
jas: www.talkas.lv.

Jana Kralliša,
Lielās talkas sabiedrisko 

attiecību konsultante

Kravas auto pārvietošanās
 pa Pils ielu


