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Lieldienu laikā Cesvainē*

25. martā – Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena

Satiec savu meistaru arī
 šajā pavasarī!

Vēju šūpoles augšā un lejā
Līdz pat galotnei sirdi nes līdz,
Lai caur Lieldienu gaismu no jauna
Atkal tiek dāvāts cerību rīts.

Vēlam svētīgas, mierpilnas, pavasara gaismas 
piepildītas Lieldienas!

Cesvaines apvienības pārvalde

14. aprīlī plkst. 11.00
Cesvaines kultūras namā

 � „Teātris un es” aicina uz jautru izrādi bērniem un vecākiem „Trušu kāposti jeb Kā kļūt 
par varoni?”

 � pavasara putniņu darbnīca
16. aprīlī plkst. 10.00–12.00
Cesvaines parkā

 � putnu vērošanas pārgājiens kopā ar ornitologu Elviju Kantānu
17. aprīlī no plkst. 13.00
Cesvaines kultūras namā un skvērā

 � svinēsim Lieldienas kopā! Dziesmas, rotaļas, multiplikācijas filmas, stafetes, olu 
ripināšanas sacensības

Piedalīsies Cesvaines kultūras nama pašdarbības kolektīvi un viesi.
Līdzi jāņem skaistākā Lieldienu ola un pozitīvs noskaņojums!
* pilnīga norišu un notikumu programma būs iepazīstama pilsētvidē izvietotajās afišāsRadošajā mājā Cesvainē, Pils 

ielā 4, 8. aprīlī no plkst. 10.00 
līdz 15.00 Cesvaines kultūras 
nama rokdarbu studijas vadītā-
ja Vanda Podiņa piedalīsies pa-
sākumā „Satiec savu meistaru 
2022”. Būs iespēja apskatīt, vēlāk 
īstenot arī savā izpildījumā austu 
paklāju puspersieša tehnikā.

„Satiec savu meistaru!” ir 
2009. gadā aizsāktās tradicionālo 
prasmju skolas turpinājums. Pasā-
kuma būtība – plašākai sabiedrībai 
vēstīt par cilvēku, par viņa zināša-
nām un prasmēm, kas saglabātas un 
pārmantotas no paaudzes paaudzē. 
Pasākuma forma ir brīva, meistari 
rīko meistardarbnīcas, individuā-
las nodarbības, atvērtās darbnīcas, 
paraugdemonstrējumus, lekcijas, 

priekšlasījumus, koncertus vai dan-
čus u. tml.

„Projekta laikā visā Latvijā ie-
spējams sastapt dažādu paaudžu 
cilvēkus, kurus viņu zināšanu, pras-
mju un patības dēļ varam dēvēt par 
nacionālajiem dārgumiem, jo ar to 
esam savdabīgi un īpaši citu pasau-
les kultūru vidū. Mēs ļoti vēlētos, 
lai pēc zināma laika sabiedrībā būtu 
ierasta prakse, ka tradicionālo pras-
mju zinātāji ir gaidīti ikvienā izglītī-
bas iestādē, sadarbībā ar viņiem top 
tradīcijās balstīti slaveni preču un 
pakalpojumu zīmoli un mūsu valsts 
ir tīkams galamērķis tūristiem nolū-
kā iepazīt Latviju kā daudzveidīgas 
un bagātas kultūras zemi,” stāsta 
Latvijas Nacionālā kultūras centra 
direktore Signe Pujāte.

Ikviens, kam svešumā zudis 
kāds radinieks vai draugs vai kuru 
aizskar tautas skarbais liktenis, 
ir aicināts pieminēt Latvijas vēs-

turē tik traģiskos notikumus. 
25. martā plkst. 10.00 notiek 
piemiņas pasākums Cesvaines 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā, 

tam tradicionāli seko ziedu nolik-
šana pie piemiņas akmens baznīcas 
dārzā, kā arī pie piemiņas akmens 
Cesvaines stacijā. Pēc piemiņas pa-
sākuma represētie tiekas pie kopī-
ga pusdienu galda un dalās atmiņu 
stāstos.

Ik gadu pieminam tos, kam šīs de-
portācijas ir atstājušas dziļas rētas 
sirdī un dvēselē, kā arī izjaukušas 
ģimenes. Ikvienā ģimenē ir vēstures 
liecības un stāsti par piedzīvotajām 
šausmām. Brīvības cena nereti tiek 
novērtēta par zemu – nekas neat-
svērs to cilvēku dzīvību un izpostīto 
nākotni, kuri mira izsūtījumā, ceļā, 
vagonos… Piemiņas brīžos pulcē-
jas ne vien tie, kuri paši, vēl būdami 
bērni, bijuši izsūtīti, bet arī deportē-
to cilvēku pēcteči – bērni, mazbēr-
ni, kuriem arvien ir zināmi atmiņu 
stāsti un nav vienaldzīgs senču lik-
tenis.



2 Cesvaines Ziņas

Apstiprināts 
Madonas novada 

pašvaldības 
budžets

Madonas novada 
pašvaldības 
2022. gada 

1. marta domes 
ārkārtas sēdē

2022. gada 15. marta domes ārkārtas 
sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības 2022. gada 24. februāra domes sēdē

Madonas novada pašvaldības 
dome šā gada janvārī apstipri-
nāja Madonas novada pašval-
dības 2022. gada budžetu. No-
vada pamatbudžets 2022. ga-
dam ieņēmumos ir apstiprināts 
39 614 078 eiro, bet izdevumos – 
42 879 771 eiro apjomā.

Atgādinām, ka pilnu budžeta 
izklāstu var iepazīt Madonas no-
vada mājaslapā www.madona.lv, 
pašvaldības izdevumā „Madonas 
Vēstnesis”.

Nr. 
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena 
EUR (bez 
PVN, ar 

2022. gada 
1. jūliju ar 

PVN)
1. Cesvaines pils apskate

1.1. pieaugušajiem 1 apmeklējums 
1 personai 6,00

1.2. skolēniem, studentiem, pensio-
nāriem

1 apmeklējums 
1 personai 3,00

1.3.
ģimenei (1 pieaugušais ar 1 līdz 
3 bērniem; 2 pieaugušie ar 1 līdz 
2 bērniem)

1 apmeklējums 
1 ģimenei 10,00

1.4.

ģimenei (1 pieaugušais ar 1 līdz 
4 bērniem; 2 pieaugušie ar 1 līdz 
3 bērniem; viena daudzbērnu ģi-
mene, uzrādot Latvijas goda ģime-
nes apliecību „3+ ģimenes karte” 
vai citu daudzbērnu ģimenes statu-
su apliecinošu dokumentu)

1 apmeklējums 
1 ģimenei 8,50

1.5. skolēnu, studentu, pensionāru 
grupai (10 personu un vairāk)

1 apmeklējums 
1 personai 2,50

1.6. pieaugušo grupai (10 personu un 
vairāk)

1 apmeklējums 
1 personai 5,00

2. Gida pakalpojumi (papildus ieejas maksai pilī)

2.1.

Ekskursijas vadīšana pa Cesvaines pili
(1 ekskursija – 45 minūtes)
Ekskursijas vadīšana pa Cesvaines pilsmuižas kompleksu 
(1 ekskursija – 45 minūtes)

2.1.1. Ekskursijas vadīšana grupām 
līdz 10 personām valsts valodā

1 personai 
1 ekskursija 2,00

2.1.2. Ekskursijas vadīšana grupām 
līdz 10 personām svešvalodā

1 personai 
1 ekskursija 2,50

2.1.3. Ekskursijas vadīšana grupām 
līdz 29 personām valsts valodā

1 grupai 
1 ekskursija 25,00

2.1.4. Ekskursijas vadīšana grupām 
līdz 29 personām svešvalodā

1 grupai 
1 ekskursija 30,00

2.1.5. Ekskursijas vadīšana grupām no 
30 personām valsts valodā

1 grupai 
1 ekskursija 40,00

2.1.6. Ekskursijas vadīšana grupām no 
30 personām svešvalodā

1 grupai 
1 ekskursija 60,00

2.2. Ekskursijas vadīšana pa Cesvaines pili un pilsmuižas teritori-
ju (1 ekskursija – 1 stunda 30 minūšu)

2.2.1. Ekskursijas vadīšana grupām 
līdz 10 personām latviešu valodā

1 personai 
1 ekskursija 3,00

2.2.2. Ekskursijas vadīšana grupām 
līdz 10 personām svešvalodā

1 personai 
1 ekskursija 3,50

2.2.3. Ekskursijas vadīšana grupām 
līdz 29 personām latviešu valodā

1 grupai 
1 ekskursija 30,00

2.2.4. Ekskursijas vadīšana grupām 
līdz 29 personām svešvalodā

1 grupai 
1 ekskursija 35,00

2.2.5. Ekskursijas vadīšana grupām no 
30 personām latviešu valodā

1 grupai 
1 ekskursija 50,00

2.2.6. Ekskursijas vadīšana grupām no 
30 personām svešvalodā

1 grupai 
1 ekskursija 70,00

3. Citi ar pils apmeklējumu saistītie pakalpojumi

3.1. Muzejizglītojošā programma 1 nodarbība 
1 personai 2,50

3.2. Muzejizglītojošā programma 
ģimenēm

1 nodarbība 
1 personai 2,00

3.3.
Muzeja krājuma apmeklējums 
vēsturnieka vadībā (līdz 10 per-
sonām)

1 apmeklējums 
1 personai 2,00

3.4. Spēļu aktivitātes muzejā (papil-
dus ieejas maksai)

1 aktivitāte 
1 personai 1,00

3.5. Radošās darbnīcas (papildus ie-
ejas maksai)

1 radošā darbnī-
ca 1 personai 3,00

3.6.

Jaunlaulāto fotografēšanās pilī vai 
cita profesionāla fotografēšanās 
pils telpās (pakalpojuma cenā nav 
iekļauts muzeja apmeklējums)

1 fotosesija 30,00

Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu
Tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma 

„Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu nosaka parakstu vākšanas vietas, 
to vidū:

Cesvaines apvienības pārvalde, Pils iela 1A, Cesvaine, Madonas novads, 
LV-4871.

Nosaka parakstu vākšanas vietu darba laiku: pirmdienās, trešdienās, 
piektdienās un svētdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, otrdienās, ceturtdienās, 
sestdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00.

Parakstu vākšana notiek no 2022. gada 10. marta līdz 8. aprīlim.
Par maksas pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu Cesvaines pilī
Nosaka maksas pakalpojumus Cesvaines pilī un Cesvaines pilsmuižā ar 

2022. gada 1. martu saskaņā ar cenrādi:

4. Cesvaines pils telpu un teritorijas noma
4.1. Telpu noma līdz divām stundām

4.1.1. Mednieku telpa 1 stunda 50,00
4.1.2. Konferenču zāle 1 stunda 50,00

4.1.3. Konferenču zāle (ar aprīkojumu) 1 stunda 70,00

4.1.4. Balles zāle un mūzikas salons 1 stunda 50,00
4.1.5. Ēdamzāle 1 stunda 40,00
4.1.6. Kundzes istaba 1 stunda 40,00
4.1.7. Kabinets 1 stunda 40,00
4.1.8. Bibliotēka 1 stunda 35,00
4.1.9. Nodarbību telpa 1 stunda 25,00
4.2.10. Vienas pils terases noma 1 stunda 30,00
4.2.11. Pilij pieguļošās teritorijas noma 1 stunda 30,00
4.2.12. Tējas namiņš 1 stunda 50,00

4.2. Telpu noma virs divām stundām
4.2.1. Mednieku telpa 1 stunda 40,00
4.2.2. Konferenču zāle 1 stunda 40,00

4.2.3. Konferenču zāle (ar aprīkojumu) 1 stunda 60,00

4.2.4. Balles zāle un mūzikas salons 1 stunda 40,00
4.2.5. Ēdamzāle 1 stunda 30,00
4.2.6. Kundzes istaba 1 stunda 30,00
4.2.7. Kabinets 1 stunda 30,00
4.2.8. Bibliotēka 1 stunda 30,00
4.2.9. Nodarbību telpa 1 stunda 15,00
4.2.10. Vienas pils terases noma 1 stunda 20,00
4.2.11. Pilij pieguļošās teritorijas noma 1 stunda 20,00
4.2.12. Tējas namiņš 1 stunda 40,00

5. Kustamās mantas noma

5.1. Stāvgalds ar galdautu
1 galds ar gald-
autu 1 pasāku-
mam

6,00

5.2. Stāvgalds bez galdauta 1 galds 
1 pasākumam 5,00

5.3. Vīna, šampanieša, sulas glāzes 1 glāze 
1 pasākumam 0,20

5.4. Galds (1600 × 800 × H750 mm) 1 galds 
1 pasākumam 7,00

5.5. Galds (1600 × 800 × H750 mm) 
ar galdautu un galda svārkiem

1 galds ar gald-
autu 1 pasāku-
mam

10,00

5.6. Kafijas, tējas krūzes 1 krūze 
1 pasākumam 0,40

5.7. Termoss (5 l) kafijai 1 termoss 
1 pasākumam 3,00

5.8. Termoss (9,5 l) tējai 1 termoss 
1 pasākumam 6,00

Par cenrādī minētajiem pakalpoju-
miem maksu neiekasē no:

 y bērniem līdz septiņu gadu vecu-
mam;

 y personām līdz 18 gadu vecu-
mam ar invaliditāti, personām ar I un 
II grupas invaliditāti (uzrādot invali-
ditātes apliecību) un vienas invalīdu 
pavadošās personas;

 y bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, internātskolu 
audzēkņiem, bērniem no sociālās rehabilitācijas centriem (uzrādot statusu 
apliecinošu dokumentu) un viņus pavadošajām personām (viens pedagogs 
vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem);

 y grupas vadītāja (vienas personas), ja grupa ir līdz 25 cilvēkiem;
 y grupas vadītājiem (divām personām), ja grupā ir 25 un vairāk cilvēku;
 y plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas atspoguļot norises pilī.

20 % atlaide pils apmeklējumam, ja pasākuma dēļ slēgta kāda no publis-
ki pieejamajām pils telpām.

Katra mēneša pēdējā trešdienā visiem pils apmeklētājiem ieeja ir par brīvu.

Par rezolūcijas pieņemšanu 
saistībā ar karadarbību Ukrai-
nā

Pieņem rezolūciju, ar kuru:
• nosodām Krievijas Federāci-

jas militāro uzbrukumu Ukrainai 
un tās tautai;

• atbalstām Ukrainas valsti un 
tautu, tās neatkarību, suverenitāti 
un teritoriālo nedalāmību šajā vi-
sam Eiropas kontinentam izšķiro-
šajā brīdī;

• pārtraucam Madonas novada 
aktīvos sadarbības un sadraudzī-
bas līgumus ar Krievijas un Balt-
krievijas pašvaldībām;

• paužam gatavību sniegt atbal-
stu Ukrainas tautai, izmantojot 
Madonas novada pašvaldības rī-
cībā esošos resursus.

Par budžeta līdzekļu piešķir-
šanu Ukrainas krīzes skarto 
iedzīvotāju atbalsta pasākumu 
īstenošanai Madonas novada 
pašvaldībā

Nolemj piešķirt finanšu līdzek-
ļus 10 000 eiro apmērā palīdzības 
nodrošināšanai Ukrainas krīzē 
skarto iedzīvotāju atbalsta pa-
sākumu organizēšanai Madonas 
novadā.

Par palīdzību Ukrainas Odesas apgabalam
Atbalsta pasākumu sniegšanai Ukrainas iedzīvotājiem Odesas apgaba-

lā nolemj ziedot finanšu līdzekļus 5000 eiro apmērā no Madonas novada 
pašvaldības 2022. gada budžeta nesadalītajiem līdzekļiem, pārskaitot tos 
fondam „Ziedot.lv” ar mērķi „Vidzeme Odesas cilvēkiem”.

Lēmumu pilnu tekstu var iepazīt www.madona.lv vai klientu apkalpoša-
nas zālē Saieta laukumā 1 Madonā, lēmumu videoapskatu iespējams iepa-
zīt www.madona.lv.

Sagatavoja Ilze Riekstiņa,
Madonas novada Centrālās administrācijas

Attīstības nodaļas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
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Izsludināta parakstu vākšana tautas nobalsošanas 
ierosināšanai, lai atceltu Likumu par ostām

Sākas traktortehnikas valsts tehniskās apskates sezona

Pašvaldības grantu konkursi uzņēmējiem 

Valsts apmaksātas 
psihologa 

konsultācijas

Lielā talka 2022

Centrālā vēlēšanu komisija ir iz-
sludinājusi parakstu vākšanu tau-
tas nobalsošanas ierosināšanai par 
Valsts prezidenta apturētā likuma 
„Grozījumi Likumā par ostām” at-
celšanu.

Parakstu vākšana notiek no 
2022. gada 10. marta līdz 8. ap-
rīlim.

SVARĪGI! Parakstu vākšana no-
tiek, lai tautas nobalsošanā varētu 
lemt par šī likuma atcelšanu. Ja 
vēlētāji atbalsta likuma pieņemša-
nu un spēkā stāšanos, tad parakstu 
vākšanā nav jāpiedalās.

Par apturētā likuma nodošanu 
tautas nobalsošanai var paraks-
tīties tikai klātienē – parakstu 
vākšanas vietās Latvijā un ār-
valstīs.

Kāpēc notiek parakstu vākša-
na?

Latvijas Republikas Satversmē 
noteikts, ka Valsts prezidentam li-
kuma publicēšana ir jāaptur, ja to 
pieprasa ne mazāk kā viena tre-
šā daļa Saeimas locekļu, un šādā 
kārtībā apturēts likums nododams 
tautas nobalsošanai, ja to pieprasa 
ne mazāk kā viena desmitā daļa 
vēlētāju.

Pamatojoties uz Latvijas Re-
publikas Satversmes 72. pantu 
un 36 Saeimas deputātu prasību, 
Valsts prezidents Egils Levits 
2022. gada 18. februārī apturēja 
Saeimā 2022. gada 10. februārī 
pieņemtā likuma „Grozījumi Li-

kumā par ostām” publicēšanu uz 
diviem mēnešiem.

To, vai apturētā likuma nodošanu 
tautas nobalsošanai atbalsta ne ma-
zāk kā viena desmitā daļa vēlētāju, 
noskaidro 30 dienu parakstu vākša-
nā, kas sarīkojama divu mēnešu lai-
kā no dienas, kad apturēta likuma 
publicēšana.

Kur, kad un kurš drīkst pa-
rakstīties?

Madonas novada pašvaldības 
dome ir noteikusi 4 parakstu vākša-
nas vietas novada teritorijā. Tās būs 
pieejamas apmeklētājiem 4 stundas 
dienā, arī brīvdienās.

Parakstu vākšanas vietu adre-
ses Madonas novadā:

 y Madonas novada Centrālā ad-
ministrācija, Saieta laukums 1, Ma-
dona, Madonas novads, LV-4801;

 y Cesvaines apvienības pārval-
de, Pils iela 1A, Cesvaine, Mado-
nas novads, LV-4871;

 y Ērgļu apvienības pārvalde, 
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, 
Madonas novads, LV-4840;

 y Lubānas apvienības pārvalde, 
Tilta iela 11, Lubāna, Madonas no-
vads, LV-4830.

Darba laiks visās parakstu vāk-
šanas vietās Madonas novadā:

 y pirmdienās, trešdienās, piekt-
dienās, svētdienās no plkst. 9.00 
līdz 13.00;

 y otrdienās, ceturtdienās, sest-
dienās no plkst. 15.00 līdz 19.00.

Informācija par parakstu vākša-

nas vietu adresēm un darbu laiku 
visās Latvijas pašvaldībās pieeja-
ma Centrālās vēlēšanu komisijas 
mājaslapā.

Parakstu vākšana drīkst notikt 
arī vēlētāja atrašanās vietā. Vēlē-
tājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ 
nevar ierasties parakstu vākšanas 
vietā, bet vēlas piedalīties parakstu 
vākšanā, tiek nodrošināta iespēja 
pieteikties parakstu vākšanai savā 
atrašanās vietā. Parakstu vākšana 
vēlētāju atrašanās vietās notiks ti-
kai pēdējā parakstu vākšanas die-
nā – 8. aprīlī.

Piedalīties parakstu vākšanā 
drīkst balsstiesīgie Latvijas ie-
dzīvotāji, t. i., Latvijas pilsoņi no 
18 gadu vecuma.

Lai piedalītos parakstu vākšanā, 
jāuzrāda derīgs personu aplieci-
nošs dokuments – Latvijas pilsoņa 
pase vai Latvijas pilsoņa apliecība 
(eID karte).

Kas paredzēts likuma grozīju-
mos?

Grozījumos paredzēts mainīt Rī-
gas un Ventspils ostu pārvaldības 
modeli.

Ja tautas nobalsošanas ierosinā-
jumu parakstu vākšanā būs paraks-
tījusi ne mazāk kā viena desmitā 
daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās 
piedalījušos balsstiesīgo Latvijas 
pilsoņu skaita (154 868 vēlētāji), 
Centrālajai vēlēšanu komisijai būs 
jāizsludina tautas nobalsošana.

Satversmē paredzēts, ka tautas 
nobalsošana par apturētu likumu 
tomēr nenotiek, ja Saeima par to 
balso vēlreiz un ja par tā pieņem-
šanu ir ne mazāk kā trīs ceturtdaļas 
no visiem deputātiem.

Apturēts likums tiks publicēts 
un stāsies spēkā arī tad, ja parakstu 
vākšanā tautas nobalsošanas iero-
sinājumu atbalstīs mazāk nekā vie-
na desmitā daļa vēlētāju.

Ar 2022. gada martu Valsts 
tehniskās uzraudzības aģentūra 
(VTUA) atklāj lauksaimniecības 
sezonu, t. i., speciālisti dosies iz-
braukumos, lai iespēja veikt valsts 
tehnisko apskati būtu maksimāli 
tuvu traktortehnikas atrašanās vie-
tai.

Lai piedalītos ceļu satiksmē, arī 
pirms pavasara darbu uzsākšanas, 
traktortehnika un tās piekabes 
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējā 
tehniskajā apskatē. Apskates laikā 

vadītājam jābūt līdzi derīgai atbil-
stīgas kategorijas traktortehnikas 
vadītāja apliecībai, tehnikas reģis-
trācijas apliecībai un jābūt derīgai 
OCTA polisei.

Tehniskā apskate tiek veikta ie-
spējami tuvu traktortehnikas atraša-
nās vietai, piedaloties skatē saska-
ņā ar iepriekš plānotu izbraukumu 
grafiku vai individuāli vienojoties 
ar inspektoru (izsaukums). VTUA 
izziņotajā traktortehnikas tehniskās 
apskates izbraukuma vietā uz skati 

drīkst ierasties jebkura traktorteh-
nikas vienība.

VTUA aicina lauksaimniekus 
savlaicīgi pieteikties arī augu aiz-
sardzības līdzekļu lietošanas iekār-
tu pārbaudei, kas, līdzīgi kā teh-
niskā apskate, notiek visā Latvijas 
teritorijā. Prasības augu aizsardzī-
bas līdzekļu lietošanas iekārtu pār-
baudei var iepazīt VTUA tīmekļa 
vietnē, sadaļā „Smidzinātāju pār-
baudes”.

Tehniskā apskate tiek veikta, lai 
nodrošinātu cilvēku ve-
selībai, dzīvībai un ap-
kārtējai videi nekaitīgas 
traktortehnikas un tās 
piekabju piedalīšanos 
ceļu satiksmē. Tehnis-
kajā apskatē tiek kon-
trolēts transportlīdzekļu 
tehniskais stāvoklis, 
kā arī aktualizēti dati 
transportlīdzekļu un to 
vadītāju valsts reģistrā 
un traktortehnikas un 
tās vadītāju informatī-
vajā sistēmā. Viens no 
tehniskās apskates mēr-

ķiem ir atklāt meklēšanā esošus 
transportlīdzekļus un veikt norma-
tīvajos aktos noteiktās kontroles 
funkcijas, kas saistītas ar piedalīša-
nos ceļu satiksmē.

Lai uzzinātu informāciju par ap-
skati, taupot laiku, traktortehnikas 
īpašniekus aicinām ikdienas dar-
bu plānošanā izmantot interaktīvu 
valsts tehniskās apskates rīku (kar-
ti), kuru var atrast VTUA tīmekļa 
vietnē, sadaļā „Traktortehnikas 
tehniskās apskates”. Tajā jebkurš 
interesents, iepazīstot kartes lie-
tošanas pamācību, var meklēt va-
jadzīgo laiku vai traktortehnikai 
pietuvināto apskates vietu.

Cesvaines pusē apskate notiks:
 y Cesvainē, Rīgas ielā 4 (pa-

galmā), – 2022. gada 28. aprīlī no 
plkst. 11.00;

 y Cesvaines pagasta Krauk-
ļos, mehāniskajās darbnīcās 
(SIA „Cesvaines komunālais uzņē-
mums”), – 2022. gada 29. aprīlī no 
plkst. 10.00.

Uzziņai: VTUA darbinieks Ma-
donā, tālr. 64822799, e-pasts ma-
dona@vtua.gov.lv.

Lai samazinātu Covid-19 pandē-
mijas izraisītās sekas psihiskajā ve-
selībā, kopš 2021. gada 10. maija 
iedzīvotājiem ir iespēja saņemt valsts 
apmaksātu psiholoģisko un psihote-
rapeitisko palīdzību. Psiholoģiskā at-
balsta konsultācijas ar stresu saistītu 
traucējumu, neirotiskā spektra traucē-
jumu, ēšanas traucējumu risināšanai 
ir pieejamas pacientiem ar depresiju 
un noteiktām diagnozēm.

Pieteikšanās konsultācijai
Nosūtījumu uz konsultāciju, izvēr-

tējot pacienta sūdzības, drīkst izsniegt 
ģimenes ārsts vai psihiatrs (bēr-
niem – bērnu psihiatrs). Sagatavojot 
nosūtījumu, ārsts noteiks nepiecieša-
mo terapijas ilgumu – līdz 10 valsts 
apmaksātām vizītēm. Rēķinoties ar 
Covid-19 pandēmijas radītajiem ris-
kiem, speciālisti var konsultēt klātie-
nē vai attālināti, izmantojot kādu no 
interneta platformām.

Speciālisti
Valsts apmaksātas psiholoģiskās 

palīdzības konsultācijas sniedz klīnis-
kie un veselības psihologi, klīniskie 
un veselības psihologi ar tālākizglītī-
bu psihoterapijā un ārsti psihoterapei-
ti, kuriem ir noslēgts līgums ar Nacio-
nālo veselības dienestu (NVD).

Vairāk informācijas, kā arī speciā-
listu saraksts pieejams NVD interne-
ta vietnē www.vmnvd.gov.lv, sadaļā 
„Iedzīvotājiem → Valsts apmaksāti 
veselības aprūpes pakalpojumi → 
Psihiskā veselība”.

Konsultācijas pieejamas arī Ma-
donā; pieteikšanās – zvanot uz 
tālr. 26447326.

Aicinot sabiedrību rūpēties par vi-
des sakopšanu, atveseļošanu un lab-
iekārtošanu, šā gada 30. aprīlī jau 
15. reizi pēc kārtas Latvijā norisinā-
sies Lielā talka. Tajā ikviens Latvijas 
iedzīvotājs aicināts sakopt un labie-
kārtot gan savas mājas, gan pašval-
dības teritoriju. Par vides pasākuma 
„Lielā talka 2022” vadmotīvu izvē-
lēts skolēnu konkursa laureātu sauklis 
„Celies, posies, iesaisties!”.

Lielā talka kopīgiem spēkiem pa-
līdzēs tuvoties mērķim – Latvija kā 
tīrākā un sakoptākā vieta pasaulē. 
Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad 
tiks saglabāts SOLO (arī DUO un ģi-
menes) talkas formāts, kā arī tradicio-
nālās daudzskaitlīgās talkas, ievērojot 
valstī noteiktos pulcēšanās ierobežo-
jumus. Tuvojoties talkai, tiks atvērtas 
Lielās talkas kartes, kurās būs iespē-
jams atzīmēt savu atkritumu savākša-
nas, labiekārtošanas un SOLO talku.

Lielās talkas koordinatore Ces-
vainē ir īpašumu uzturēšanas no-
daļas vadītāja Ritma Kļaviņa, 
tālr. 29484429, e-pasts ritma.klavi-
na@madona.lv. Ar viņu iespējams sa-
zināties un vienoties par talkas maisu 
saņemšanu un savākšanu pēc talkas.
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Atbalsts UkrainaiAr 1. aprīli 
Covid-19 

ierobežojumus 
atcels, dažus 

saglabājot īpaši 
augsta inficēšanās 

riska vidē

Latvijas Pašvaldību savienība aicināja visas Latvijas pašvaldības 
2. martā vienoties vienlaicīgā mītiņā, tādējādi paužot atbalstu un soli-
daritāti Ukrainai tās cīņā pret Krievijas militāro agresiju un cīņā par 
valsts neatkarības saglabāšanu. Ar atbalsta akcijām iedzīvotāji ir aici-
nāti paust, ka Krievijas uzbrukums Ukrainai ir uzbrukums visai Eiro-
pai, tās vērtībām, tāpēc visiem spēkiem ir jānosargā Ukrainas un visas 
Eiropas turpmākā neatkarība.

Cesvaine un Cesvaines pils mirdzēja Ukrainas karoga krāsās! Esam 
līdzās domās un atbalstām Ukrainu!

Labās domas stiprinājām tautasdziesmās, iededzām sveces ar cerību 
liesmiņām… Cesvaines apvienības pārvalde izsaka vislielāko pateicību 
ikvienam, kurš ieradās uz atbalsta akciju, kurš domās ir ar Ukrainas 
iedzīvotājiem, kurš lūdzas par mieru. Paldies arī tiem, kuri atbalsta, 
ziedojot naudu vai materiālos līdzekļus!

Krievijas armija 24. februārī ir 
iebrukusi Ukrainā un pārkāpusi 
neatkarīgas valsts robežas. Mēs 
nedrīkstam bezspēcīgi noskatīties 
uz nežēlīgu un bezjēdzīgu uzbru-
kumu Ukrainai. Katram ir jārīko-
jas, lai palīdzētu bērniem, sirm-
galvjiem, mammām un tētiem, 
kuriem uzbrūk Krievijas armija. 
1. martā Madonas novada dome 
ārkārtas sēdē vienbalsīgi pieņēma 
rezolūciju, kurā pausts nosodījums 
Krievijas Federācijas militārajam 
uzbrukumam Ukrainai un atbalsts 
karadarbībā cietušajai Ukrainas 
tautai. Rezolūcijas teksts atrodams 
Madonas novada pašvaldības mā-
jaslapā www.madona.lv.

Palīdzības organizatori aicina 
Latvijas iedzīvotājus individuāli 
nedoties uz robežkontroles punk-

tiem, lai neveidotos sastrēgumi, 
kas kavē palīdzības sniegšanu, bet 
gan sazināties ar nevalstiskajām or-
ganizācijām vai valsts institūcijām, 
kas koordinē palīdzības sniegšanu 
un informēs, kur un kāda palīdzī-
ba ir nepieciešama. Humānā palī-
dzība Ukrainas civiliedzīvotājiem 
tiek nogādāta centralizētā veidā ar 
VUGD starpniecību – ar speciālu, 
drošu transportu.

Civiliedzīvotājiem, kuri izceļo 
no Ukrainas Krievijas Federācijas 
izraisītā militārā konflikta dēļ, Lat-
vijā tiks sniegti valsts un pašvaldī-
bu sociālā atbalsta pasākumi – ie-
ceļojušajiem Ukrainas iedzīvotā-
jiem tiks noteiktas tiesības saņemt 
garantētā minimālā ienākuma pa-
balstu un pabalstu krīzes situācijā.

Atgādinājums: pašvaldībām ir 

jāreģistrē katrs novada teri-
torijā no Ukrainas ieceļoju-
šais pilsonis, pat tad, ja no 
pašvaldības šī persona pa-
līdzību nav lūgusi. Ja jūsu 
rīcībā ir informācija par 
Ukrainas bēgļiem (arī tiem, 
kurus pie sevis izmitina tu-
vinieki, draugi), lūgums ne-
kavējoties sazināties ar informāci-
jas koordinatoru Madonas novada 
pašvaldībā pa tālruni: 29609719.

Šobrīd Madonas novadā rasta ie-
spēja ap 400 bēgļu izmitināšanai. 
Sakām paldies arī tūrisma mītņu 
saimniekiem par gatavību iesais-
tīties bēgļu izmitināšanas plānoša-
nā. Visa Madonas novada informā-
cija par Ukrainas jautājumiem, ne-
pieciešamo atbalstu, ziedojumiem 
pieejama šeit: https://madona.lv/
lat/atbalsts-ukrainai.

Aizsardzības ministrija vērš ie-
dzīvotāju uzmanību uz dezinfor-
mācijas un kiberuzbrukumu pie-
augumu risku Eiropā, arī Latvijā. 
Sabiedrībai ir jābūt gatavai uz dez-
informācijas jeb viltus ziņu pieau-
gumu informatīvajā telpā, tās mēr-
ķis ir ietekmēt sabiedrības viedokli 
un veicināt paniku, tāpēc Aizsar-
dzības ministrija aicina iedzīvotā-
jus kritiski izvērtēt publicēto ziņu 
saturu un to vēstošos avotus. Aici-
nām izmantot tikai uzticamus in-
formācijas avotus – valsts iestāžu 
mājaslapas un sociālo mediju kon-
tu profilus, kā arī medijus, kas sevi 
pierādījuši kā objektīvus informā-
cijas līdzekļus!

Iepriekšējā nedēļas nogalē Ma-
donas novadā ieradās apmēram 
115 Ukrainas civiliedzīvotāji – 
bērni (basketbola skolas audzēkņi) 
un Ukrainas enerģētikas nozares 
darbinieku ģimenes. Izmantojot 
pašvaldībai pieejamos resursus, 
viņi tiek izmitināti visā novada te-
ritorijā. Informējam, ka 17. marta 
vakarpusē trīs Madonas novada 
pašvaldības autobusiņi devās uz 
robežu sagaidīt Ukrainas civilie-
dzīvotājus – 15 bērnus (basketbola 
skolas audzēkņus), lai viņus izmi-
tinātu Madonas novada Ļaudonas 
pagastā. Lai sniegtu palīdzību ap 
100 Ukrainas enerģētikas nozares 
darbiniekiem un viņu ģimenēm, 
ceļā devās arī trīs lielie autobu-
si, kurus organizēja AS „Sadales 
tīkli” sadarbībā ar Madonas no-
vada pašvaldību. Šie cilvēki tiek 
izmitināti Madonas novada Ērgļu, 
Vestienas, Liezēres, Dzelzavas pa-
gastā un Cesvainē. Cesvaines vi-
dusskolas internātā dzīvo vairāku 
ģimeņu pārstāvji.

Madonas novadā šobrīd ieradu-

šies apmēram 115 Ukrainas civil-
iedzīvotāji, no tiem 17 izmitināti 
Cesvainē. Cesvainē uzturas as-
toņi pieaugušie, deviņi bērni (no 
2 līdz 17 gadu vecumam). Trīs no 
atbraukušajiem bērniem jau drī-
zumā uzsāks bērndārznieka gaitas 
Cesvaines pirmsskolas izglītības 
iestādē „Brīnumzeme”, citi turpi-
na mācības attālināti. Lielākā daļa 
no pieaugušajiem, kuri ieradušies 
Cesvainē, Ukrainā strādā enerģē-
tikas nozarē un arī pēc ierašanās 
Latvijā turpina strādāt attālināti. 
Pašvaldība nodrošina stabilu in-
terneta pieslēgumu, lai skolēniem 
būtu nodrošināta iespēja mācīties, 
kā arī pieaugušie varētu kvalitatīvi 
veikt savus darba pienākumus.

Pašvaldība un Cesvaines apvie-
nības pārvalde pēc iespējām atbal-
sta atbraukušos, sniedzot dažādu 
veidu palīdzību. Visi Ukrainas 
iedzīvotāji Cesvainē ir izmitināti 
Cesvaines vidusskolas internātā, 
tiek nodrošināta ēdināšana (no 
Cesvaines vidusskolas ēdināšanas 
nodaļas), medicīniskās konsultā-
cijas un veselības aprūpi visiem 
sniegs vietējā ģimenes ārste. At-
braucējiem atbalstu ir snieguši arī 
vietējie iedzīvotāji, iegādājoties 
nepieciešamo sadzīves tehniku, 
ziedojot apģērbu un citas lietas.

Šobrīd izmitinātajiem Ukrainas 
iedzīvotājiem nekā netrūkst, viņi 
ir apgādāti ar nepieciešamajiem 
resursiem. Visi ir pateicīgi par 
laipno uzņemšanu un izteikto mil-
zīgo atbalstu gan no pašvaldības, 
gan iedzīvotājiem. Tā kā šobrīd 
ukraiņiem apģērbu un citu nepie-
ciešamo lietu pietiek, aicinām ie-
dzīvotājus nepiegādāt ziedojumus, 
nesaskaņojot ar pārvaldi. Ja ir vēl-
me atbalstīt, pirms tam noteikti 
jāsazinās ar Cesvaines apvienības 
pārvaldi pa tālruni (64852715 vai 
29461212), taču, ja radīsies kāda 
nepieciešamība un būs vajadzīgs 
atbalsts arī no līdzcilvēkiem, par to 
informēsim pārvaldes informatīva-
jos kanālos.

Pārvalde izsaka pateicību ikvie-
nam iedzīvotājam, kurš savu ie-
spēju robežās atbalsta ieceļojošos 
patvēruma meklētājus.

Cesvaines apvienības 
pārvaldes informācija

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu kopdarbs
 Ukrainas atbalstam

Jau desmito gadu Madonas novada pašvaldība vasaras 
mēnešos – laika posmā no 1. jūnija līdz 31. augustam – īs-
tenos projektu „Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju 
apguve”. Projektā pašvaldība Madonas novada uzņēmu-
mos līdzfinansēs 40 darba vietas, kas tiek piedāvātas (ir 
izveidotas) jauniešiem vasaras periodā. Madonas novada 
pašvaldības finansējums vienam darba devējam tiek pie-
šķirts minimālās mēneša darba algas – 500 eiro – apmērā 
par viena jaunieša normālā darba laika ietvaros nostrādāta-
jām stundām.

Darba devējiem vakantās darba vietas pieteikums pro-
jektam jāiesniedz elektroniski no 2022. gada 7. marta līdz 
3. aprīlim (ieskaitot), aizpildot pieteikuma veidlapu https://
ej.uz/x162.

Uzņēmēj, piesaki vakanci jaunietim vasarā un saņem 
pašvaldības finansējumu!

Covid-19 saslimstībai samazinoties, 
ar 1. aprīli tiks atcelti līdzšinējie epide-
mioloģiskās drošības pasākumi. Daži no 
tiem tiks saglabāti tikai vidē, kur ir īpaši 
augsts inficēšanās risks. Paplašinātas arī 
pakalpojumu sniedzēju un darba devēju 
tiesības pašiem izvērtēt riskus un noteikt 
epidemioloģiskās drošības prasības.

Darba pienākumu veikšana
Ar 1. aprīli darba pienākumus klātienē 

drīkstēs veikt arī primāri pret Covid-19 
nevakcinētas personas. Vienlaikus darba 
devējam būs saglabātas izvēles tiesības, 
izvērtējot riskus, organizēt uzņēmumā vai 
iestādē darbu pienākumu veikšanu tikai 
personām ar derīgu vakcinācijas pret Co-
vid-19 vai Covid-19 pārslimošanas serti-
fikātu.

Ārstniecības iestāžu un ieslodzījuma 
vietu darbiniekiem, kuriem ir tiešs kon-
takts ar klientiem, vajadzēs būt vakcinē-
tiem pret Covid-19. Izglītības iestāžu dar-
biniekiem, kuriem ir tiešs kontakts ar iz-
glītojamajiem, vajadzēs vakcinācijas pret 
Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas 
sertifikātu līdz šā mācību gada beigām.

Medicīnisko masku un FFP2 respira-
toru lietošana

Medicīniskās maskas vai FFP2 respira-
tori bez vārsta arī pēc 1. aprīļa jālieto ārst-
niecības un sociālās aprūpes iestādēs gan 
iestāžu apmeklētājiem, gan darbiniekiem.

Medicīniskās maskas vai FFP2 respi-
ratori bez vārsta jālieto arī sabiedriskajā 
transportā, izņemot taksometrus un citus 
komercpārvadājumus ar vieglo automa-
šīnu.

Pārskatītas karantīnas prasības
Ar 1. aprīli tikai ārstniecības un sociā-

lās aprūpes iestādēs nodarbinātajiem tiks 
saglabāta vajadzība Covid-19 slimnieku 
kontaktpersonām ievērot mājas karantīnu 
vai veikt Covid-19 testu pirms darba pie-
nākumu uzsākšanas. Pārējiem šā drošības 
pasākuma nebūs, bet darbā nedēļu būs jā-
lieto FFP2 respiratori bez vārsta.

Citviet maskas vai respiratorus drīkstēs 
nelietot; vienlaikus pakalpojuma sniedzē-
jam vai darba devējam saglabājas iespēja 
paredzēt masku vai respiratoru lietošanas 
nepieciešamību.

Ceļošana un Covid-19 sertifikāti
Ieceļojot Latvijā no Eiropas Savienības, 

Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm un 
Lielbritānijas, nebūs jāuzrāda Covid-19 
sertifikāts vai Covid-19 tests. Vajadzība 
uzrādīt sertifikātu vai negatīvu Covid-19 
testu pirms ieceļošanas tiks saglabāta, ie-
ceļojot no trešajām valstīm.

Valsts apmaksātu Covid-19 testu 
veikšana

Ar 1. aprīli Covid-19 atklāšanai pla-
šāk tiks izmantoti valsts apmaksāti 
profesionālie antigēnu testi. Personai 
tiks izsniegts testa sertifikāts un pozitī-
va profesionālā antigēna testa rezultāta 
gadījumā arī Covid-19 pārslimošanas 
sertifikāts.

Valsts apmaksātie PĶR testi tiks veikti 
tikai pēc ārsta norīkojuma gadījumos, kad 
ir paaugstināts risks vai testa rezultāts ie-
tekmē ārstēšanas gaitu (senioriem, pirms 
operācijām vai hospitalizācijas, veselības 
un sociālās aprūpes darbiniekiem). Sa-
glabājas iespēja iedzīvotājiem veikt pašu 
apmaksātus PĶR testus.

Skrīninga testu veikšana, lai laikus no-
vērstu lielus saslimstības uzliesmojumus, 
saglabāsies ārstniecības iestādēs, sociālās 
aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās un 
speciālās izglītības iestādēs.
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Turpinām iepazīt Cesvaines parku

Cesvaines pils kamīna atjaunošana

Izglītojošas filmiņas bērniem projektā 
„Latvijas skolas soma”

Burtu spēles Cesvaines 
bibliotēkā ir sākušās!

8. marta koncerts 
Cesvaines kultūras namāCesvaines pils lepojas ar 1. stāva lielās 

halles kamīnu, kas ir valsts nozīmes mākslas 
piemineklis (Nr. 4044). Tas datēts ar 19. gad-
simta 90. gadiem. Virs kamīna mutes atrodas 
ar stuka (ģipša, kaļķa vai kāda cita materiāla) 

Šogad lasīšanas maratons pieaugušajiem 
„Burtu spēles” norisināsies no 9. marta līdz 
9. septembrim.

Anketas un informāciju par grāmatām 
var saņemt, rakstot uz bibliotēkas e-pastu 
biblioteka@cesvaine.lv vai zvanot uz tālru-
ni 64852586.

8. marta vakarā Cesvaines kultūras namā 
izskanējis brīnišķīgi skaists koncerts. Uzstā-
jās dziedātāja Santa Sāre. Skanēja latviešiem 
sirdij tuvas dziesmas Santas izpildījumā.

Koncerts tika veltīts visām ukraiņu un lat-
viešu spēcīgajām sievietēm, kā arī mieram 
pasaulē.

Kristīne Aumele,
autores foto

Māksliniece ar mūziķiem pēc koncerta

19. martā notika pastaiga pa Cesvaines par-
ku ainavu dizaineres Vinetas Radziņas vadībā. 
Vineta Radziņa kopā ar savu komandu izstrā-
dājusi Cesvaines parka labiekārtošanas plānu.

Ir veikta parka vēsturiskā izpēte, ir tapuši 
nozīmīgi atzinumi, ir izstrādāta SVID analīze, 

ir tapis skaidrs, kas jāatstāj, kas jālikvidē, kas 
jāuzlabo, kas no jauna jāveido, ir zināms, kuri 
augi un kāpēc vislabāk dzīvo mūsu parkā.

Tūrisma centrā apskatei izliktas trīs vizuali-
zācijas – planšetes, kas uzskatāmi ataino daļu 
no parkā plānotajām izmaiņām. Piedāvājam 

iepazīt arī pamatīgo parka plānu, kurā ir vai-
rāk nekā 100 lapu. Bet, tā kā neprofesionālim 
izprast šādu plānu nav nemaz tik vienkārši, 
ikviens interesents varēja pievienoties pastai-
gā, kurā plāna autorei bija iespējams uzdot 
visus jautājumus.

veidojumiem rotāta dzega, virs tās – romb-
veida laukums ar gleznojuma fragmentiem. 
Kamīna kurtuvi rotā dekoratīva metālkaluma 
josla.

Ar prieku varam paziņot, ka lielās halles 

kamīna mākslinieciskās apdares glābšanas 
darbu, konservācijas un restaurācijas pro-
jekts 1. posmā ir saņēmis 4000 eiro atbalstu 
no Valsts kultūrkapitāla fonda. Mērķziedo-
jumos lielās halles kamīna restaurācijas dar-
bu uzsākšanai līdz 11. martam bija saziedoti 
625 eiro.

Kopējās 1. posma restaurācijas izmaksas ir 
4973,95 eiro. 1. posmā paredzēts:

• attīrīt kamīna gludo virsmu, dzegas skulp-
turālo dekoru, profilētās līstes no pārkrāsoju-
mu slāņiem;

• nostiprināt izpētē atrastos oriģinālā de-
koratīvā gleznojuma polihromijas paraugus, 
dokumentēt krāsojuma fragmentus;

• nostiprināt no plafona atslāņojušās deta-
ļas.

Restaurācijas darbus veiks monumentāli 
dekoratīvās tēlniecības objektu restaurators 
vecmeistars Gunārs Grīnfelds.

Paldies ikvienam, kurš ar savu devumu pie-
dalās pils atjaunošanas darbos!

Linda Bakmane,
Cesvaines pils vadītāja,

autores foto

Plāna vizualizācija Pastaigā pa parku varēja iepazīt to un uzzināt par sakopšanas iespējām

Lai kamīnu saglabātu vēsturiskajā izskatā, nepieciešama restaurācija

Cesvaines kultūras namā programmā „Lat-
vijas skolas soma” tiks demonstrēta mācību 
filmiņa par galda kultūru „Zelta uzvedības 
skola. Galda kultūra”, kurā īsi, ar humoru 
un bērniem pievilcīgā veidā izklāstīti galve-
nie uzvedības likumi, atrodoties pie galda gan 
skolā, gan mājās, gan kafejnīcā vai ciemos 
pie draugiem, un jaunākā studijas „Animāci-
jas brigāde” animācijas filma „Dusmukule”, 
kuras scenārijs ir tapis, iedvesmojoties no Ag-
neses Vanagas stāsta „Plastmasas huligāni”, 
kas vēsta par plastmasas maisiņu bezjēdzīgu 
lietošanu un atkritumu pārpilnību, kā rezul-
tātā tiek postīta mūsu planēta. Ar galvenā 
varoņa Dusmukules tēlu tiek izcelts maisiņu 
lietošanas kults un tā radītās sekas. Vienlai-
kus tas ir stāsts par katra – dzīvas būtnes vai 
priekšmeta – vēlmi būt noderīgam un kādam 
vajadzīgam.

Projekta „Latvijas skolas soma” kinoseansi 
tiek organizēti sadarbībā ar Cesvaines vidus-
skolu 30. martā.

Tiekamies nākamajās parka pasākumu sē-
rijas šāgada norisēs – putnu dienās 16. aprīlī 
un Lielajā talkā Sūlas upes krastos 30. aprīlī!

Cesvaines tūrisma centra informācija,
foto no tūrisma centra arhīva

Cesvaines pilī no 2. aprīļa 
skatāmas Iritas Galejas gleznas



6 Cesvaines Ziņas

Nr. 3 (342) 2022. gada 25. martā
Izdevējs: Cesvaines apvienības pārvalde
Tirāža – 700 eks.
Atbildīgā par izdevumu – Linda Vanaga,
tālr. 64852030,
e-pasts: linda.vanaga@madona.lv
Iespiests: SIA „Erante”.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild 
rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus iesniegt līdz 
katra mēneša 10. datumam.

Nākamais „Cesvaines Ziņu” 
izdevums gaidāms 

2022. gada 22. aprīlī

Pievienojies 
Zemessardzes
 26. kājnieku 
bataljonam!

Izstādes Veselības nedēļa Cesvainē

Aizsardzības ministrija atgādina par rīcību krīzes situācijās 
pirmajās 72 stundās (3 diennaktīs)

26. martā iesaisties 
Zemes stundā!

KĀPĒC TEV TO IR SVARĪGI ZINĀT? 
Jo katastrofu, pandēmiju vai karadarbības re-
zultātā var pazust elektrība, internets un mo-
bilie sakari, var nestrādāt veikali, degvielas 
uzpildes stacijas un bankomāti.

Šī informācija palīdzēs tev un tavai ģime-
nei savlaicīgi sagatavoties, lai spētu noturē-
ties (izdzīvot) šādos apstākļos vismaz pirmās 
72 stundas jeb 3 diennaktis, līdz atbildīgie 
dienesti būs spējuši atjaunot kritiskos pakal-
pojumus un sniegt nepieciešamo palīdzību. 
Labākais veids, kā pasargāt sevi un savus tu-
viniekus, ir savlaicīgi sagatavoties jebkādai 
ekstremālai situācijai.

Pārrunā ar saviem tuviniekiem rīcības plā-
nu un vienojies par to.

Sagatavo pārtikas, ūdens un pirmās nepiecie-
šamības preču krājumus vismaz 3–7 dienām.

Saliec ārkārtas gadījumu somu.
Pieraksti blociņā vai iegaumē savu tuvinie-

ku, kaimiņu, draugu un citu tev svarīgu perso-
nu mobilo tālruņu numurus.

IEDZĪVOTĀJU BRĪDINĀŠANA UN 
INFORMĒŠANA PAR NOTIKUŠO UN 
TURPMĀKO RĪCĪBU

Izdzirdot trauksmes sirēnas vai apziņošanu 
ar skaļruņiem, ieslēdz TV vai RADIO!

Seko informācijai atbildīgo dienestu sociā-
lajos tīklos un mājaslapās!

Mājaslapas:
www.mod.gov.lv,
www.mil.lv,
www.sargs.lv,
www.iem.gov.lv,
www.vm.gov.lv.
„Facebook” konti:
@aizsardzibasministrija,
@latvijasarmija,
@latvianfirefighters,
@Valsts.policija,
@Iekslietas,
@VeselibasMinistrija,
@NMPdienests.
„Twitter” konti:
@aizsardzībasmin,
@latvijas_armija,
@ugunsdzeseji,
@Valsts_policija,
@IeM_gov_lv,
@veselibasmin,
@NMPdienests.
112 – vienotais ārkārtas palīdzības izsauku-

mu numurs.
KĀ RĪKOTIES KRĪZES SITUĀCIJĀ?
 y Saglabā mieru.
 y Pildi atbildīgo dienestu rīkojumus.
 y Palīdzi tuviniekiem.
 y Noskaidro, vai kaimiņiem un cilvē-

kiem blakus nav nepieciešama palīdzība.
 y Iesaisties kā brīvprātīgais, sniedz atbalstu.

Arī tu vari sniegt atbalstu pirmajās dienās 
ar savām zināšanām un prasmēm, materiāli 
tehniskiem līdzekļiem un resursiem, psiholo-
ģisko atbalstu cietušajiem, atbalstu ģimenēm, 
kuru locekļi iesaistīti apdraudējuma pārvarē-
šanā, vai citādi palīdzēt.

Ja iespējams, turpini darbu, it īpaši tad, ja 
strādā iestādē vai uzņēmumā, kas nodroši-
na sabiedrību ar kritiskiem pakalpojumiem: 
elektrība, sakari, ārstniecība u. tml.

Krīzes laikā varētu nedarboties aptiekas 
vai tikt apgrūtināts ārstniecības iestāžu darbs. 
Tādēļ pārliecinies, ka tavā mājas aptieciņā ir 
vismaz viens ārstniecības līdzeklis no tālāk-
minētajām medikamentu grupām un līdzekļi, 
ko rekomendē Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienests.

KATRAS MĀJSAIMNIECĪBAS AP-
TIECIŅĀ JĀBŪT:

 y pretsāpju un temperatūru mazinošiem 
līdzekļiem,

 y medikamentiem pret gremošanas traucē-
jumiem,

 y pretalerģijas medikamentiem,
 y medikamentiem ar nomierinošu efektu,
 y dezinfekcijas līdzekļiem,
 y pārsienamiem materiāliem un šķērēm 

(plāksteru komplekts, marles saites, salvetes 
u. c.),

 y ikdienā tev nepieciešamajiem medika-
mentiem.

Nepieciešama arī siltumu atstarojoša izdzī-
vošanas sega un termometrs.

Buklets „Kā rīkoties krīzes gadījumā” pie-
ejams mājaslapā www.sargs.lv.

Izstrādājusi Aizsardzības ministrija pēc 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības die-
nesta rekomendācijām

2022. gada 26. martā no plkst. 20.30 
līdz 21.30 notiks Zemes stunda – lielākā 
globālā vides akcija. Laikā, kad sabiedrība 
mēģina aptvert postošos notikumus Ukrainā 
un jēdziens „solidaritāte” ir ieguvis vēsturē 
vēl nebijušu nozīmi, akcijas „Zemes stunda” 
mērķis ir signalizēt par jaunu laikmetu, kurā 
savstarpēja cieņa un harmonija starp cilvē-
kiem un arī cilvēces un planētas attiecībās ir 
pirmajā vietā.

Aicinām atbalstīt akciju un tās laikā izslēgt 
vai iespējami samazināt ārējo apgaismojumu, 
kā arī iesaistīt iedzīvotājus, skolas, uzņēmē-
jus un sadarbības partnerus dažādu pasākumu 
organizēšanā, lai pievērstu uzmanību vides 
problēmām.

Elīna Pekšēna,
Pasaules Dabas fonds,

+371 28343418

Vēl iespējams apskatīt izstādes.
Kraukļu bibliotēkas sarīkojumu zālē 

līdz 31. martam
 y Madonas novada olimpieši 1912–2012.

2012. gadā – olimpisko spēļu gadā – bija 
īpaša jubileja, jo pirms 100 gadiem pirmoreiz 
spēlēs piedalījās sportisti no tagadējās Latvi-
jas teritorijas, arī Liezērē dzimušais Haralds 
Blaus. Izstāde iepazīstina ar olimpiešiem Oto 
(Otto) Grigalku, Robertu Raimo, Gundaru 
Upenieku, Raivi Zīmeli un Ingu Veipu.

 y Latvijas Tautas frontes Madonas rajona 
nodaļai 30

Izstāde attēlos un notikumu hronikā atsauc 
atmiņā Atmodas laiku, iepazīstinot vai atgādi-
not par Tautas frontes dibināšanu, barikādēm, 
„Baltijas ceļu” un Latvijas valstiskās neatka-
rības atjaunošanu, kā arī plašāk iepazīstina ar 
Madonas Atmodas laika līderi Jāni Simsonu 
un mūsu novadnieku Latvijas Tautas frontes 
pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu.

Austrumvidzemes kultūras un mākslas 
centrā „Cesvaines pils” līdz 2. maijam

 y Laimas Bakānes darbu izstāde „Balle 
pilī”

Greznās zāles kļuvušas vēl greznākas, jo 
tās piepilda tekstilmākslinieces Laimas Ba-
kānes mākslas darbi, kas tapuši ar daudzu 
krāšņi pērļotu fragmentu aplikācijām un izšu-
vumiem. Laima Bakāne savus darbus veido 
kopš 2012. gada, kad sāka apmeklēt Madonas 
tēlotājmākslas studiju un apgūt gleznošanas 
pamatus skolotājas Līgas Kalniņas vadībā. 
Tā kā gleznošana likusies pārāk sarežģīta, 
pievērsusies pērļošanas tīmekļošanas tehni-
kai. Lielākā daļa izstādīto darbu tapuši tieši 
izstādei Cesvaines pilī, un tie darināti galve-
nokārt autortehnikā.

Zemessardze ir skaitliski lielākā Nacionālo 
bruņoto spēku vienība un valsts aizsardzības 
pamats. Zemessardze ir pārstāvēta visā Lat-
vijā: Zemgalē, Latgalē, Vidzemē un Kurze-
mē. Šodien vairāk nekā 8300 pašaizliedzīgu 
Latvijas pilsoņu no savas pamatnodarboša-
nās – darba vai studijām – brīvajā laikā jau 
ir apguvuši un turpina pilnveidot prasmes un 
iemaņas, kas nepieciešamas mūsu valsts aiz-
sardzībai.

Zemessargi pilda ne tikai militārus uzde-
vumus, bet arī veic visai sabiedrībai svarī-
gus uzdevumus, piemēram, sniedz atbalstu 
pazudušu cilvēku meklēšanā, iznīcina sprā-
dzienbīstamus priekšmetus, piedalās glābša-
nas darbos, dzēš ugunsgrēkus, novērš plūdu 
radītās sekas, kā arī sniedz atbalstu valsts 
un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu 
novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības 
garantēšanā.

LATVIJAS AIZSARDZĪBA IR MŪSU 
KOPĪGA ATBILDĪBA.

Vairāk informācijas – zvanot uz tālruņa nu-
muru 25678517 vai rakstot uz e-pastu 26bn@
mil.lv.

Aicinām izmantot iespēju un piedalīties veselību veicinošās nodarbēs Cesvainē. Kaniste-
rapija, vingrošana, basketbols, nūjošana un veselīga uztura meistarklase – tas viss veselības 
nedēļā Cesvainē 25.–27. martā.


