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Sācies jaunais mācību gads

Būt kustībā vienmēr, būt ceļā, kas ved
pret gudrības virsotņu laimi;
būt debesīm, zvaigzni tumsā kas met
un izzināt kāro saimē!
Būt krietnam un mīlošam, lepnumu just par laiku,
kas skolā ir vadīts,
un savam mērķim nepieļaut zust,
bet pamatus drošus tam radīt!
  Kornēlija Apškrūma

Būt skolotājam – tā ir ne vien atbildība, bet arī 
īpaša prasme mācīt un nodot zināšanas. 
Lai izdodas saglabāt radošuma dzirksti, 

izglītojot jauno paaudzi!
Sveicam Skolotāju dienā!

Cesvaines novada pašvaldība

Ir septembris, un skolēni sākuši 
skolas gaitas, lai smeltos zināšanas, 
bet pedagogi – lai sniegtu atbalstu 
ikvienam skolēnam. Kāds būs šis 
jaunais – 2020./2021. – mācību 
gads? Kā noritēs mācību process? 
Šie un vēl daudzi citi jautājumi sa-
trauca gan pedagogus, gan skolē-
nus, gan, protams, arī vecākus.

Šis ir īpašs mācību gads, salī-
dzinot ar citiem, jo pastāv lieli 
izaicinājumi: jāievēro noteikumi 
Covid-19 infekcijas izplatības iero-
bežošanai un ar 2020. gada 1. sep-
tembri sākās jaunās kompetenču 
pieejas īstenošana mācību saturā 
vispārizglītojošo skolu 1., 4., 7. un 
10. klasē.

Jaunais mācību saturs ir orga-
nizēts septiņās cilvēka dzīvesdar-
bībai nozīmīgās mācību jomās: 
valodu, sociālajā un pilsoniskajā, 

kultūras izpratnes un pašizpaus-
mes mākslā, dabaszinātņu, mate-
mātikas, tehnoloģiju, veselības un 
fiziskās aktivitātes. Katrā no tām 
izvirzīti būtiskākie pamatjēdzieni, 
kas skolēnam jāapgūst, lai veido-
tos vienota izpratne par apkārtējo 
pasauli un sevi tajā, kā arī mā-
cību jomai raksturīgas prasmes. 
Saglabājot zināšanas, izpratni un 
pamatprasmes daudzveidīgās cil-
vēka darbības jomās, saturs pa-
pildināts ar caurviju prasmēm un 
ieradumiem, kas balstīti vērtībās, 
lai skolēns iemācītos mācīties visa 
mūža garumā un ikdienā rīkotos 
saskaņā ar savām vērtībām. Kā 
svarīgākās vērtības un tikumi tiek 
akcentēta atbildība, centība, dros-
me, godīgums, gudrība, laipnība, 
līdzcietība, mērenība, savaldība, 
solidaritāte, taisnīgums. Ievērojot 

aktuālās tendences pētniecībā un 
izglītībā, jaunajā mācību saturā ir 
iekļauta arī tehnoloģiju joma, inže-
nierzinātnes un datorika. Līdzšinē-
jā mācību priekšmeta „Mājturība 
un tehnoloģijas” vietā tiek piedā-
vāts mācību priekšmets „Dizains 
un tehnoloģijas” visās pamatsko-
las klasēs, tā centrālais mērķis – 
dizaina procesa apguve un dažā-
du tehnoloģiju pieredze. 7. klasē 
ir iespēja apgūt jaunu priekšmetu 
„Inženierzinības”. Datorikas mā-
cību saturs būs jāapgūst ar 1. kla-
si; 1.–3. klasē to māca integrēti. 
Savukārt visi 7.–9. klases skolēni 
apgūs programmēšanas pamatus. 
Līdztekus tradicionālajiem mācī-
bu priekšmetiem ir jauns mācību 
priekšmets „Teātra māksla”, tā 
mērķis ir attīstīt bērnos apzinātas 
intelektuālās, emocionālās, fizis-

Rudenīgs sveiciens arī Cesvaines 
Mūzikas un mākslas skolas 

direktorei Intai Stienei

kās un verbālās darbības spējas, iz-
mantojot savas ķermeņa kustības, 
žestus un mīmiku. Lai noteiktu 
skolēnu stiprās un vājās puses, arī 
turpmāk tiks organizēti diagnosti-
cējošie darbi.

Lai ierobežotu Covid-19 infekci-
jas izplatību, uzsākot 2020./2021. 
mācību gadu, tika piedāvāti trīs 
iespējamie mācību procesa īsteno-
šanas modeļi:

A modelis, kad mācības notiek 
klātienē, paredzot iespēju 20 % 
mācību laika mācības organizēt at-
tālināti;

B modelis, kad mācības notiek 
kombinēti – daļēji klātienē, daļēji 
attālināti;

C modelis, kad mācības notiek 
tikai attālināti.

Cesvaines novada izglītības 
iestādes strādā pēc A modeļa: 1.–
6. klases skolēni katru dienu mācās 
klātienē; 7.–12. klasei mācības tiek 

plānotas un organizētas galveno-
kārt klātienē, bet 20 % no mācību 
laika – vienu dienu nedēļā – mācī-
bas notiek attālināti.

2020. gada 31. augustā Cesvai-
nes novada izglītības iestādēs sa-
skaņā ar izglītības iestāžu datiem 
bija šāds izglītojamo skaits:

Cesvaines pirmskola „Brīnumze-
me” – 101 izglītojamais;

Cesvaines vidusskola – 265 iz-
glītojamie;

Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skola – 79 izglītojamie.

Lai veiksmīga sadarbība, savstar-
pēja sapratne palīdz mums visiem 
ik dienu gūt lielus un mazus panā-
kumus! Novēlu iekšēji mierīgu un 
veselīgu mācību gadu!

Rudīte Adamkoviča,
Cesvaines novada

 izglītības darba speciāliste,
Viļņa Špata fotoJaunie skolēni – 1. klases audzēkņi

Suminot jaunajā mācību gadā 
pirmskolas „Brīnumzeme” 
direktori Skaidrīti Aveniņu

Koncerts Grašu pilī
Cesvainiete čelliste Emma 

Bandeniece un jaunais, 
daudzsološais latviešu pia-
nists Daumants Liepiņš aici-
na uz koncertu Grašu pilī šā 
gada 22. septembrī. Koncerta 
sākums plkst. 19.00, ieeja – 
bez maksas. Vietu skaits iero-
bežots.

D. Liepiņš, Vendoma bal-
vas ieguvējs Verbjē festivālā 
2019. gadā, ir viens no daudz-
sološākajiem savas paaudzes 
pianistiem, viens no spožā-
kajiem Latvijas jaunajiem 
mūziķiem. 2017. gadā viņš 
ieguva Latvijas nozīmīgāko 
apbalvojumu mūzikā – Lielo 
mūzikas balvu – kategorijā 
„Gada jaunais mākslinieks”.

Laipni aicināti!
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Domes ārkārtas sēdē 2020. gada 26. augustā

Iespējams 
pieteikt 

pretendentus 
Cesvaines 

novada domes 
apbalvojumiem 

2020. gadā
Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam 2020

Cesvainē pieejama māju apsaimniekošana

NVA aicina pieteikt 
brīvprātīgos 

godināšanai „Gada 
brīvprātīgais 2020”

* Nolēma 2020./2021. mācību 
gadā Cesvaines vidusskolā mācību 
procesu organizēt klātienē, ievēro-
jot pamatprincipus (informēšana, 
distancēšanās, higiēna) personas 
veselības stāvokļa uzraudzībai, 
lai novērstu Covid-19 infekcijas 
izplatību sabiedrībā, kā arī saska-
ņoja Cesvaines vidusskolas izdo-
tos noteikumus „Kārtība, kādā tiek 
nodrošinātas Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanas prasības 
Cesvaines vidusskolā”.

* Nolēma apgrūtināt pašvaldī-
bas nekustamā īpašuma „Kalna 

Tuvojoties gada nogalei un valsts 
svētkiem, ik gadu iedzīvotāji ir ai-
cināti iesūtīt pieteikumus Cesvai-
nes novada pašvaldības apbalvoju-
miem. Apbalvojumi tiek pasniegti 
valsts svētku laikā – novembrī. 
Nolikums par Cesvaines novada 
pašvaldības apbalvojumiem ir pie-
ejams Cesvaines novada mājaslapā 
„Pašvaldība → Normatīvie akti un 
attīstības plānošanas dokumenti → 
Nolikumi” vai papīra formā novada 
administrācijā.

Cesvaines novadā saskaņā ar no-
likumu ir trīs apbalvojumu veidi:

• medaļa „Par nopelniem Ces-
vaines novada labā” – par īpašiem 
nopelniem Cesvaines novada labā;

• atzinības raksts – par mūža ie-
guldījumu un (vai) sasniegumiem 
dažādās tautsaimniecības nozarēs, 
zinātnes, izglītības, veselības aiz-
sardzības, kultūras, sporta, politikas 
un valsts aizsardzības jomā, kā arī 
par atzīstamu ieguldījumu Cesvai-
nes novada pašvaldības attīstībā, 
Cesvaines novada tēla veidošanā un 
popularitātes veicināšanā;

• pateicība – par atzīstamu iegul-
dījumu profesionālajā vai sabiedris-
kajā jomā.

Apbalvojumus var piešķirt Ces-
vaines novada iedzīvotājiem un 
iestādēm, kā arī citām personām un 
institūcijām, kas devušas atzīsta-
mu ieguldījumu Cesvaines novada 
pašvaldības attīstībā un par kurām 
nolikumā noteiktajā kārtībā iesnieg-
ti ierosinājumi apbalvošanai, kā arī 
ārvalstu pilsoņiem vai institūcijām, 
kas veikušas nozīmīgu ieguldīju-
mu pašvaldības labā. Lēmumu par 
apbalvojuma piešķiršanu pieņem 
dome.

Motivētu ierosinājumu ar izvērstu 
pamatojumu kandidāta izvirzīšanai 
pašvaldības apbalvojumu piešķir-
šanai pašvaldībā var iesniegt domes 
deputāti, domes priekšsēdētājs, do-
mes izpilddirektors, iestāžu vadītāji 
vai vismaz piecu novada iedzīvo-
tāju grupa. Pieteikumus lūdzam 
iesniegt pa pastu vai personīgi līdz 
2020. gada 16. oktobra plkst. 16.00 
Cesvaines novada domē Pils ielā 1A 
Cesvainē vai sūtīt uz e-pasta adresi 
dome@cesvaine.lv.

Pieteikumam jābūt izvērstam, pa-
matojot, izklāstot un minot konkrē-
tus faktus, apbalvojuma pretenden-
ta sasniegumus, panākumus, dzīves 
gājumu un iemeslus, kādēļ viņam 
būtu piešķirams apbalvojums.

Atgādinām, ka pieteikumus var 
iesniegt visa gada laikā, nevis tikai 
gada nogalē pirms valsts svētkiem.

Cesvaines novada domes 
administrācija

Kujsviķi”, Cesvaines pagasts, Ces-
vaines novads, zemes vienību ar 
braucamā ceļa servitūtu par labu 
nekustamajiem īpašumiem „Gran-
ti”, noslēdzot servitūta līgumu un 
neparedzot atlīdzību.

* Par labu pašvaldības nekusta-
majam īpašumam „Kalna Kujsvi-
ķi”, Cesvaines pagasts, Cesvaines 
novads, nolēma nodibināt brau-
camā ceļa servitūtu, kas atradī-
sies nekustamā īpašuma „Granti”, 
Cesvaines pagasts, zemes vienībā, 
noslēdzot servitūta līgumu un ne-
paredzot atlīdzību.

* Akceptēja sadarbības līgumus: 
ar Zemkopības ministriju par Lat-
vijas zivsaimniecības integrētās 
kontroles un informācijas sistēmas 
(LZIKIS) izmantošanu; ar Iekšlietu 
ministrijas Informācijas centru par 
valsts informācijas sistēmas „Sodu 
reģistrs” apakšsistēmas „Adminis-
tratīvo pārkāpumu procesa atbalsta 
sistēma” lietošanu tiešsaistes režī-
mā.

* Nolēma ierakstīt zemesgrāma-
tā uz Cesvaines novada pašvaldī-
bas vārda Cesvaines novada paš-
valdībai piekritīgo rezerves zemes 

fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību 
atjaunošanai neizmantoto 0,95 ha 
lielo zemes vienību, pie kuras nav 
izdarītas atzīmes par tās piekritību 
vai piederību valstij vai pašvaldī-
bai.

* Apstiprināja ieejas maksu uz 
Cesvaines kultūras nama organi-
zētajiem pasākumiem: Riharda 
Saules autorkoncertu „Saule brida 
rudzu lauku”, bērnu putu ballīti, 
folkgrupas „Dindari” koncertu, 
koncertballi ar „Crazy Dolls” un 
DJ Gunchu, leļļu teātra izrādi „Ce-
ļojums”.

Jau sesto gadu tiesībsargs kopā ar 
invalīdu un viņu draugu apvienību 
„Apeirons” un Latvijas Nacionālo 
bibliotēku aicina pieteikt cilvēkus 
un nevalstiskās organizācijas kon-
kursam „Gada balva cilvēku ar in-
validitāti atbalstam”. Gada balvas 
mērķis ir apbalvot un izcelt tos cil-
vēkus un organizācijas, kas ar savu 
ieguldījumu ikdienā iesaistās un pa-
stāv par cilvēku ar invaliditāti tiesī-
bām dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

Nominantus var pieteikt ikviens 
iedzīvotājs, institūcija, pašvaldība, 
uzņēmums vai organizācija, līdz 
5. oktobrim nosūtot pieteikumu uz 
e-pasta adresi gadabalva@tiesib-
sargs.lv.

Konkursa nolikums un pietei-
kuma veidlapa meklējama šeit: 
https://saite.lv/4triC. Plašāku infor-
māciju par konkursu un iepriekšējo 
gadu apbalvojumu saņēmējus ir ie-
spējams iepazīt Tiesībsarga biroja 
mājaslapā: https://saite.lv/Egmg8.

Šogad īpaši aicinām izcelt tās ak-
tivitātes, kas palīdzējušas cilvēkiem 
ar invaliditāti Covid-19 laikā.

Gada balvas pasniegšanas cere-
monija notiks 2020. gada 3. decem-
brī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Raina Anna Ločmele,
Latvijas Republikas

Tiesībsarga biroja pārstāve

Nodarbinātības valsts aģentū-
ra (NVA) aicina Latvijas iedzī-
votājus un organizācijas pieteikt 
labākos brīvprātīgā darba veicējus 
un organizētājus, kuri laika posmā 
no 2019. gada 1. novembra līdz 
2020. gada 28. oktobrim aktīvi dar-
bojās sabiedrības labā, kā arī brīv-
prātīgajiem draudzīgākās pašvaldī-
bas.

Izvirzīt godināšanai „Gada brīv-
prātīgais 2020” brīvprātīgā darba 
veicējus vai organizētājus var jeb-
kurš Latvijas iedzīvotājs, neval-
stiskā organizācija, valsts vai paš-
valdību iestāde. Pieteikt kandidātus 
var līdz 2020. gada 28. oktobrim 
tiešsaistē, aizpildot pieteikuma an-
ketu portālā www.brivpratigie.lv/lv/
godinasana, kur pieejams arī godi-
nāšanas nolikums. Katram iesnie-
dzējam tiks nosūtīts apstiprinājums 
par pieteikuma saņemšanu.

Brīvprātīgā darba veicēju un or-
ganizētāju godināšanu „Gada brīv-
prātīgais 2020” rīko NVA sadarbībā 
ar Labklājības ministriju, Izglītības 
un zinātnes ministriju, Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūru, 
Daugavpils pilsētas domes jaunat-
nes nodaļu, Jelgavas pilsētas domes 
administrācijas sabiedrības inte-
grācijas pārvaldi, Latvijas Jaunatnes 
padomi, Valmieras novada fondu, 
Rīgas domes izglītības, kultūras un 
sporta departamentu. Pieteikumus 
vērtēs organizatoru veidota žūrija, 
kas noteiks, kuri brīvprātīgā darba 
veicēji un organizētāji šogad tiks 
godināti. Goda zīmju saņēmēji tiks 
noskaidroti brīvprātīgo godināša-
nas ceremonijā „Gada brīvprātīgais 
2020”, kas 5. decembrī, Starptautis-
kajā brīvprātīgo dienā, norisināsies 
Rīgā.

Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir 
pateikt paldies tiem iedzīvotājiem, 
organizācijām un pašvaldībām, kas 
savu laiku ziedoja brīvprātīgajam 
darbam sabiedrības labā, veicinot 
iedzīvotāju un organizāciju interesi 
un iesaisti brīvprātīgajā darbā. Lat-
vijā godināšana notiks jau septīto 
gadu.

Videostāsti par katru titula „Gada 
brīvprātīgais 2019” saņēmēju un 
viņa veikumu sabiedrības labā ir 
publicēti brivpratigie.lv „YouTube” 
kontā, attēli no godināšanas cere-
monijas atrodami brivpratigie.lv 
„Facebook” lapā.

Jau ilgus gadus Cesvainē sasāpē-
jis jautājums ir daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekošana. Šobrīd jautājuma 
risināšana ir izkustējusies un dažas 
mājas jau tiek apsaimniekotas bied-
rības pārraudzībā.

Līdz septembra sākumam ir no-
tikušas trīs sapulces ar daudzdzī-
vokļu māju iemītniekiem – par ap-
saimniekošanu vienojušies Krasta 
ielas 5, Krasta ielas 6 un Celtnieku 
ielas 7 māju iedzīvotāji. Visās ie-
priekšminētajās mājās tiek pie-
mērota vienāda apsaimniekošanas 
maksa – 0,16 eiro par kvadrātmetru. 
Apsaimniekošanas jautājumu risi-
nāšanu apņēmusies veikt nesen di-
binātā biedrība „Cesvaines nami”, 

kuras valdes priekšsēdētājs ir Ri-
hards Erelis.

Kā skaidro biedrības pārstāvji, 
biedrības darbības mērķis ir kva-
litatīvu pakalpojumu sniegšana – 
apsaimniekošana, uzturēšana, kā 
arī avārijas dienestu pakalpojumu 
nodrošināšana (piesaistīti siltum-
tīklu, ūdensapgādes, kanalizācijas 
pakalpojumu speciālisti). Plānots, 
ka tiks sakārtoti iekšējie vājstrāvu 
tīkli. Darbības mērķis ir arī paaug-
stināt nekustamā īpašuma vērtību 
apsaimniekotās mājās.

Lūkojoties nākotnē, biedrība pa-
redzējusi īstenot dažādus projek-
tus – galveno mezglu (ūdensvadi, 
siltummezgli) nomaiņu, jumta mai-

ņu un siltināšanu, pagraba gries-
tu siltināšanu, kā arī ēkas vizuālā 
izskata uzlabošanu. Iedzīvotāji ir 
aicināti aktivizēties un iesaistīties 
apsaimniekošanā.

Kā uzsver Rihards Erelis, bied-
rības lielākais pluss ir maksājumu 
disciplīna, kas tiek sasniegta un ko 
nevar nodrošināt citādi, piemēram, 
mājas vecākā pārvaldībā.

Dažādu jautājumu un konsultāci-
ju gadījumā sazinieties ar biedrības 
„Cesvaines nami” valdes priekš-
sēdētāju Rihardu Ereli: tālrunis 
24200089, e-pasts cesvainesnami@
gmail.com.

Linda Vanaga
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Pasniegti valsts apbalvojumi

Cesvainē norisinājusies Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

Ģimenes Cesvainē saņem dāvanā mazlietotus datorus

Vidzemes 
veiksmes 
stāsts no 

Cesvaines – 
centrs 

„Mora”
Ik gadu vēstām par pasākumu 

„Vidzemnieku dārza svētki”, kura 
mērķis ir izcelt saulītē un cildināt 
gan ilggadējus, gan pavisam jau-
nus uzņēmumus visos Vidzemes 
novados. Šogad no Cesvaines 
novada cildinājām SIA „Centrs 
„Mora””.

Cesvainē darbojas ģimenei 
piederošs skaistumkopšanas uz-
ņēmums „Centrs „Mora””. Tā 
īpašniecei Gintai Ustinovai inte-
rese par jomu bijusi kopš bērnī-
bas. Saimnieciskā darbība uzsākta 
pirms 21 gada, atverot aptieku un 
brīvajās telpās piedāvājot solārija 
pakalpojumus. Pēc diviem ga-
diem uzņēmuma īpašumā nonāca 
ēka Augusta Saulieša ielā 8, kur 
tika atvērts baseins, pirts un skais-
tumkopšanas kabinets. Īpašniecei 
iegūstot kosmētiķa kvalifikāciju 
un papildinot zināšanas kursos, 
šobrīd centrā tiek piedāvāts plašs 
ķermeņa, sejas, relaksējošu un si-
luetu veidojošu procedūru klāsts. 
Papildus tiek piedāvāta kosmēti-
kas mazumtirdzniecība un arom-
terapija.

Ginta strādā arī par kosmētikas 
zīmolu treneri, apmācot citus spe-
ciālistus.

„Veiksmes atslēga ir darīt to, kas 
patiešām patīk. Tad visas durvis 
atveras,” pārliecināti saka centra 
īpašniece. Uzņēmums sumināts, 
piešķirot nomināciju „Atbildīgs 
uzņēmējs”. Apsveicam!

Visus šāgada un iepriekšējos 
stāstus iespējams iepazīt Vidze-
mes plānošanas reģiona mājaslapā 
www.vidzeme.lv.

Linda Vanaga,
foto no Vidzemes plānošanas 

reģiona arhīva

Par godu Latvijas Republikas ne-
atkarības atjaunošanai 21. augustā 
Rīgas pilī notika svinīga ceremo-
nija, kurā Valsts prezidents Egils 
Levits pasniedza augstākos Lat-
vijas valsts apbalvojumus – Triju 
Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni 
un Atzinības krustu – 67 sabiedrī-
bas pārstāvjiem. Saskaņā ar Valsts 
prezidenta un Ordeņu kapitula 
2020. gada 23. aprīļa lēmumiem 
par sevišķiem nopelniem Latvijas 
valsts labā Triju Zvaigžņu ordenis 
pasniegts 35, Viestura ordenis – 21, 
bet Atzinības krusts – 11 izcilām 
personībām.

Ierasts, ka Valsts prezidents aug-
stākos valsts apbalvojumus pa-
sniedz valsts svētkos maijā, taču 
šogad izsludinātās ārkārtējās situā-
cijas dēļ tika nolemts ceremoniju 
organizēt dažus mēnešus vēlāk.

Jau rakstījām, ka viens no ap-
balvotajiem ir mūsu novadnieks – 
ilggadējais Cesvaines novada sa-
biedriskais darbinieks un vēstures 
izzinātājs Aldis Krūmiņš, kurš kļu-
va par Atzinības krusta kavalieri. 
Apveicam!

Linda Vanaga,
Ilmāra Znotiņa, 

Valsts prezidenta kanceleja, foto
Aldis Krūmiņš saņēmis Valsts prezidenta Egila Levita pasniegto 

apbalvojumu Rīgas pilī

Latvijas Pašvaldību izpilddirek-
toru asociācijas (LPIA) sanāksme 
notika 4. septembrī Cesvaines vi-
dusskolā, kas, kā uzrunā klāteso-
šajiem uzsvēra Cesvaines novada 
domes priekšsēdētājs Vilnis Špats, 
ir vienīgā neatkarības laikā uzbūvē-
tā vidusskola Latvijā. Uzrunā viņš 
atzīmēja arī to, ka Cesvainē atrodas 
gan zīmīgākais tūrisma objekts – 
Cesvaines pils, gan lielākā lauku 
baznīca, gan augstākais punkts Bal-
tijā.

LPIA mērķis ir apvienot un or-
ganizēt pašvaldību izpildinstitūciju 
vadītājus, lai attīstītu starppašval-
dību kontaktus, sekmētu vispārējo 
sadarbību, pieredzes apmaiņu un 
pašvaldību attīstību, paaugstinātu 
dalībnieku kvalifikāciju, piedalī-
tos Latvijas Pašvaldību savienī-
bas (LPS) lēmumu izstrādē un iz-
pildē, kā arī rūpētos par dalībnieku 
tiesisko aizsardzību.

Novada prezentāciju sanāksmes 
sākumdaļā turpināja pašvaldības 

izpilddirektors Uģis Fjodorovs, 
iepazīstinot ar Cesvaines novada 
vizītkarti un nozīmīgākajiem paš-
valdības projektiem, pie kuriem 
jāpieskaita investīcijas infrastruk-
tūrā, energoefektivitātes paaugsti-
nāšanas projekti, ar Lauku atbalsta 
dienesta palīdzību īstenotie mazie 
projekti un veselības veicināšanas 
projekts. Pašvaldība lepojas gan 
ar vietējiem uzņēmumiem – „Ces-
vaines pienu”, Cesvaines alus da-
rītavu, kūdras pārstrādes rūpnīcu, 
zemnieku saimniecībām un citiem, 
gan tūrisma centru un, protams, 
novada simbolu – skaisto pili, kas 
Covid-19 ierobežojumu dēļ šovasar 
piedzīvojusi tūristu lielu pieplūdu-
mu. Izpilddirektori skatīt Cesvaines 
novada lepnumu varēja arī savām 
acīm, pēc sanāksmes piedaloties 
nelielā ekskursijā.

LPIA septembra sanāksme bija 
veltīta reformām un praktiskiem tās 
ieviešanas jautājumiem.

Vispirms administratīvi teritoriā-

lās reformas (ATR) ceļa karti iezī-
mēja Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas (VARAM) 
valsts sekretāre Ilze Oša un Valsts 
ilgtspējīgas attīstības plānošanas 
departamenta pārstāvji, iepazīsti-
not ar atbilstīgajiem Ministru kabi-
neta (MK) noteikumu projektiem, 
topošo Pašvaldību likumu, rokas-
grāmatu u. c. dokumentiem. Īpašu 
uzmanību stāstītāji pievērsa pare-
dzētajai sabiedrības iesaistei, kam 
iecerēti trīs instrumenti: līdzdalības 
budžets, kolektīvais iesniegums par 
aktuālajiem jautājumiem un iedzī-
votāju valdes. Klātesošo jautājumus 
raisīja MK noteikumi par līdzfi-
nansēšanu plānošanas dokumentu 
izstrādē un par mantas, tiesību un 
saistību nodošanu, pārdali un sa-
dali. VARAM speciālistes apsolīja, 
ka rīkos semināru valstspilsētām un 
apkārtējiem novadiem par viņiem 
specifiskiem jautājumiem.

Par otru reformu, kas gaidāma, – 
bāriņtiesu reorganizāciju – infor-

mēja Labklājības ministrijas valsts 
sekretāra vietniece Jana Muižnie-
ce. Pārmaiņas iecerētas ne tikai 
nosaukuma maiņā (bērnu tiesību 
aizsardzības dienests), bet arī bā-
riņtiesu skaita samazinājumā un 
funkcionālajā padotībā, paredzēta 
arī atbalsta programmas izstrāde, 
ko plānots veikt līdz nākamā gada 
1. jūlijam.

Zīmola „Elektrum” energoteh-
noloģiju pārdošanas vadītājs Ivars 
Inkins pastāstīja par energotehno-
loģijām un to risinājumiem pašval-
dībām, savukārt uzņēmuma „RCG 
Light House” valdes priekšsēdētājs 
Kaspars Osis un valdes loceklis 
Raits Bebris iepazīstināja ar ESCO 
modeļa ieguvumiem pārejai uz aug-
stas energoefektivitātes LED ap-
gaismojumu.

Sniedze Sproģe un 
Gunta Klismeta,

LPS pārstāves,
Lindas Vanagas un 

Guntas Klismetas foto

Novada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats uzrunā novada viesusVARAM pārstāve Ilze Oša informē par teritoriālās reformas ieviešanas gaitu

2020. gada 8. septembrī Andris 
Liepa, fonda „Gloria Patri” valdes 

loceklis, sadarbībā ar Cesvaines no-
vada sociālo dienestu dāvināja maz-

Datori nonākuši jauno īpašnieku rokās

Centra „Mora” īpašniece 
Ginta Ustinova sumināšanas 

pasākumā „Vidzemnieku 
dārza svētki” Stāmerienas pils 

pagalmā

lietotus datorus Cesvaines novada 
daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm ar 

trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes 
statusu, kā arī ģimenēm, kurās ir bēr-
ni invalīdi. Ģimenēm šāds atbalsts ir 
ļoti noderīgs, lai skolas vecuma bērni 
spētu pilnvērtīgi mācīties. Sadarbība 
ar fondu „Gloria Patri” turpināsies, un 
ģimenes, kurās šāds atbalsts ir nepie-
ciešams, tiks nodrošinātas ar vajadzī-
go. Ģimenes tiks apzinātas, fondam 
sadarbojoties ar Cesvaines novada so-
ciālo dienestu. Šoreiz datorus saņēma 
17 ģimenes.

Fonds jau ir veiksmīgi sadar-
bojies ar Kārsavas, Vārkavas, 
Baltinavas, Varakļānu, Viļakas, 
Viļānu, Valkas, Valmieras, Zilu-
pes, Aglonas, Rugāju, Dagdas, 
Krāslavas, Ludzas, Riebiņu, Dau-
gavpils, Balvu un citu novadu 
sociālajiem dienestiem, kā arī ar 
Ciblas vidusskolu.

Jolanta Semjonova,
Cesvaines sociālā dienesta 

speciāliste,
autores foto
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Noslēgts līgums 
par būvdarbu 

veikšanu 
Cesvaines pilī

Dāvinājumā saņemtas grāmatas

Sākusies amatierkolektīvu darbības jaunā sezona

Jau pavasarī tika izsludināta iepirkuma 
procedūra pils pārbūves un restaurācijas 
3. kārtas darbiem, un nu, septembra sāku-
mā, par būvniecības darbiem pilī noslēgts 
līgums ar darbu veicēju – SIA „RERE 
MEISTARI”.

Jau tika vēstīts, ka šis projekts ir Eiro-
pas Strukturālo un investīciju fondu mērķa 
„Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas-
Krievijas pārrobežu sadarbības program-
mas projekta Nr. LV-RU-002 „Kultūras 
un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un 
veicināšana Latvijā un Krievijā” īstenoša-
nas 3. kārta. Projektā sadarbojas galvenais 
partneris Daugavpils pilsētas dome, part-
neri Cesvaines novada dome un Pleskavas 
administrācija, kā arī VAS „Valsts nekusta-
mie īpašumi”.

Iepirkuma procedūrā noskaidrots būv-
nieks, kas ierīkos apkures sistēmu pils 
iekštelpās, sakārtos elektroinstalāciju. Tiks 
izbūvēts arī lifts, lai piekļuvi pilij nodro-
šinātu personām ar kustību traucējumiem, 
izbūvētas semināru, konferenču un muzeja 
izstāžu telpas un iegādāts aprīkojums.

Būvdarbus par 1 425 316,69 EUR (t. sk. 
PVN) veiks SIA „RERE MEISTARI”. Plā-
notais darbu termiņš – 12 mēnešu no līgu-
ma parakstīšanas brīža – līdz nākamā gada 
septembrim. Darbu autoruzraudzību par 
13 939,20 EUR (t. sk. PVN) īstenos būv-
projekta autore – SIA „Arhitektes Ināras 
Caunītes birojs”. Būvuzraudzības līgums 
par 17 424 EUR (t. sk. PVN) noslēgts ar 
SIA „WARSS+”, būvuzrauga pienākumus 
veiks Ivars Markovskis.

Iepriekš tika paredzēts darbus sākt āt-
rāk – jau šajā vasarā, taču, tā kā iepirkuma 
rezultātā zemākā cena pārsniedza kontrol-
tāmē aprēķināto, pirms līguma noslēgšanas 
bija nepieciešams saskaņot sadārdzināju-
mu (izmaiņas kopējā summā) gan ar gal-
veno partneri (Daugavpils pilsētas domi), 
gan ar pārraugošo iestādi (Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministriju), kā 
arī lūgt pašvaldībai piešķirt kredītu nepie-
ciešamajai sadārdzinājuma summai.

Šoreiz, salīdzinot ar jumta rekonstruk-
cijas darbiem, būvdarbi no ārpuses nebūs 
tik redzami, taču pili apjozīs žogs, tādējādi 
gandrīz vienlaikus ar tūrisma sezonas iz-
skaņu Cesvaines pils diemžēl kļūst nepie-
ejama viesiem, jo būvdarbu laikā apmek-
lētāji pili nedrīkstēs apmeklēt – nepiedero-
šām personām ieeja būs liegta. Atvainoja-
mies par neērtībām. Plānots, ka būvdarbi 
noslēgsies 2021. gada rudenī, tādēļ pils būs 
slēgta arī nākamajā tūrisma sezonā.

Eiropas Savienības, Latvijas Republikas 
un Krievijas Federācijas līdzfinansētajā 
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmā 2014.–2020. gadam tiek finan-
siāli atbalstītas vienotas pārrobežu attīstī-
bas aktivitātes, kuru mērķis ir uzlabot re-
ģionu konkurētspēju, izmantojot to poten-
ciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs 
starp Eiropas Savienību un Krievijas Fe-
derāciju. Programmas mājaslapa ir www.
latruscbc.eu. Kopējais projekta budžets 
ir 3 466 666,67 EUR, savukārt Latvijas-
Krievijas pārrobežu sadarbības program-
mas 2014.–2020. gadam līdzfinansējums ir 
3 120 000 EUR.

Linda Vanaga

11. septembrī Cesvaines novada pašvaldība 
saņēma vērtīgu vēstures mantojumu – profe-
sors Dzintars Edvīns Bušs nogādāja Cesvainē 
dāvinājumu – 217 grāmatas, kuras piederējušas 
teologam, Cesvaines vidusskolas dibinātājam 
mācītājam Albertam Vītolam.

Dzintars Edvīns Bušs līdzšinējā dzīvesgā-
jumā nav bijis saistīts ar Cesvaines pusi, taču 
nu profesors nolēmis dāvināt Cesvainei A. Vī-
tola parakstītās grāmatas no savas kolekcijas. 
Tās izdotas aptuveni pirms 100 gadiem, ir gan 
vācu, gan krievu valodā un galvenokārt par fi-
lozofijas tēmām – zināmu filozofu darbi, kā arī 
tolaik raksturīgi pārdomu darbi.

Stāsts, kā grāmatas nonākušas profesora ro-
kās, ir visai neparasts. Aptuveni pirms 45 ga-
diem, kad Dz. E. Bušs studējis filozofiju, viņa 
redzeslokā nonākusi informācija, ka Virānes 
pusē ir iespējams iegūt īpašumā senas grāmatas 
par filozofijas tēmām. Kā atminas profesors, 
maksa par grāmatām tika norunāta mugur-
somās: cik grāmatas spēji ietilpināt somā, tik 
ieguvi. Interesanti, ka tolaik, vēl būdams stu-

dents, Dz. E. Bušs 
ceļu pēc grāmatām 
mērojis piecas rei-
zes. Atceroties grā-
matu iegūšanas pro-
cesu, profesors min, 
ka daļa grāmatu 
jau tolaik bija slik-
tā stāvoklī, tās bija 
bojājis mitrums un 
grauzēji. Arī šobrīd 
dažās no tām ir sa-
skatāmas bojājumu 
pēdas. Visticamāk, 
daudzus gadus tās 
bijušas noglabātas 
kādā nostūrī, kur 
nebija atrodamas 
nelabvēļiem. Tā kā 
Dz. E. Bušs intere-
sējies par filozofiju, 
viņu saistījušas grāmatas tieši par šo tēmu, taču 
minētajā lauku mājā bijušas vēl citas grāmatas, 

saistītas ar teoloģiju. Kā smejoties saka profe-
sors, tolaik viņam šķitis svarīgs ieguvuma sa-
turs, nevis fakts, ka grāmatas piederējušas Al-
bertam Vītolam un katru no tām rotā oriģināls 
A. Vītola paraksts un gadskaitlis, kurā grāmata 
nonākusi viņa rokās.

Tagad Dzintars Edvīns Bušs nolēmis dāvināt 
grāmatas Cesvaines novadam, lai tās atgriežas 
tajā pusē, no kuras nākušas un kur darbojies 
A. Vītols. Tika parakstīts dāvinājuma līgums, 
un grāmatas nonāks Cesvaines pils muzejā, 
kur tiek iekārtota Albertam Vītolam veltīta is-
taba. Kā uzsver muzeja speciāliste Daiga Mat-
roze, šis dāvinājums ir ārkārtīgi vērtīgs, jo var 
pastāstīt par Vītolu un viņa interesēm. Grāma-
tas tiks reģistrētas muzeja krājumā un atbilstīgi 
aprakstītas.

Dzintars Edvīns Bušs un viņa kundze pēc 
grāmatu nodošanas muzejam aplūkoja Ces-
vaines pili un noklausījās muzeja speciālistes 
stāstījumu par to, tad sekoja ekskursija pa Ces-
vaines vidusskolu. Pateicamies profesoram 
Dzintaram Edvīnam Bušam par brīnišķīgo dā-
vinājumu!

Linda Vanaga,
autores foto

Cesvaines novada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats un profesors 
Dzintars Edvīns Bušs parakstīja dāvinājuma līgumu par grāmatu 

nodošanu Cesvaines novada pašvaldības rīcībā

Grāmatas kā vēstures liecība spēj daudz pastāstīt par Alberta Vītola interesēm

Septembrī jauno sezonu sāk mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, aicinot savā pulkā jaunus dalībniekus. Mēģinājumu grafiks un vadītāju kon-
takttālruņi skatāmi šeit:
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Velobrauciens par bibliotēkām

Izskanējis koncertu cikls Pārgājiens uz Strūves 
punktu Nesaules kalnā

Augustā 
izcīnīts 

Cesvaines 
novada kauss 

novusā
Kā ierasts, Cesvaines kultūras 

namā augustā norisinājās Cesvai-
nes novada kausa izcīņa novusā. 
Līdzās Cesvaines dalībniekiem 
sacensībās startēja arī spēlētāji 
no Rīgas, Ventspils, Valmieras, 
Jēkabpils, Balviem, Kolkas, Pļa-
viņām.

Dalībnieki izspēlēja katrs ar 
katru, un 16 labākie sacensības 
turpināja izslēgšanas spēlēs, zau-
dētājiem izstājoties. Pēc iepriek-
šējiem rezultātiem tika izveidoti 
pāri, pēc pirmā apļa palika asto-
ņi uzvarētāji. Spraigās novusa 
spēlēs finālu sasniedza pagājušā 
gada Cesvaines kausa ieguvējs 
Raimonds Jēgers un lielmeis-
tars Andris Krasts. Galarezultātā 
3. vieta – Aldim Tindenovskim, 
2. vieta – cesvainietim Raimon-
dam Jēgeram un 2020. gada uz-
varētājs Cesvaines novusa sacen-
sībās ir Andris Krasts. Pasākuma 
organizatori uzvarētājiem bija sa-
rūpējuši dāvanu kartes no veikala 
„Maxima”, un visi spēlētāji tika 
pie gardām balvām no sacensību 
atbalstītājiem – AS „Cesvaines 
piens” un Cesvaines alus darīta-
vas.

Jānis Matulis, Ilvija Kecko

25. augusta rītā 11 bibliotēkas 
draugi un bibliotekāri devās nu 
jau tradicionālajā Cesvaines bib-
liotēkas organizētajā velobrau-
cienā „Par bibliotēkām” (Cycling 
for Libraries, vairāk informācijas: 
www.cyclingforlibraries.org). Šo-
gad pievarējām aptuveni 20 km 
ceļa, ko, iespējams, savulaik mē-
rojuši ievērojamie mūsu novada li-
terāti Augusts Saulietis, Jānis Eze-
riņš un Pēteris Sarķis.

Lai gan laika prognoze nesolīja 
neko labu, apņēmīgi devāmies ie-
cerētajā velobraucienā. Ceļš veda 
gar Cesvaines evaņģēliski luteris-
ko baznīcu, Cesvaines draudzes 
skolu, Sakumkrogu, piestājām pie 
Grašu muižas pils un Grašu pagast-
skolas. Pieveicot ne vienu vien kal-
nu un leju līkumotajā Grašu meža 
(Plātera) ceļā, gar Kalnakrogu no-
nācām rakstnieka Augusta Saulieša 
mājās „Saulieši”. Šeit ar interesi, 
cenšoties iztēloties senās ainas, 

aplūkojām objektus 1997. gadā 
izveidotajā Augusta Saulieša takā. 
Veldzējušies ar āboliem, braucām 
uz A. Saulieša krustdēla rakstnieka 
Jāņa Ezeriņa dzimtajām mājām – 
„Beiriem”. Māju saimniece mūs 
ļoti laipni uzņēma savā sētā, ļaujot 
ielūkoties istabā, kur pasaulē nācis 
un pirmos soļus spēris viens no iz-
cilākajiem latviešu īsprozas meis-
tariem Jānis Ezeriņš. Viņam nāka-
mā gada 9. aprīlī apritēs 130 gadu. 
„Beiru” pagalmā atpūtušies un ie-
stiprinājušies, turpinājām ceļu uz 
Kārzdabas pareizticīgo baznīcu un 
tai blakus esošajām draudzes skolu 
ēkām. Kārzdabas kapsētā uzmek-
lējām Pētera Sarķa (fabulas žanra 
aizsācējs latviešu literatūrā) kapa 
pieminekli, ko 1896. gadā uzstādī-
juši viņa draugi un darba cienītā-
ji; Lāčplēša kara ordeņa kavaliera 
ģenerāļa Roberta Kļaviņa piemiņas 
vietu un Raiņa dzejoļu krājuma 
„Mēness meitiņa” iedvesmotājas 

Ceļa jūtīs pirms brauciena

Olgas Kliģeres atdusas vietu. Jā-
piemin, ka „Mēness meitiņa” ir 
viens no skaistākajiem Raiņa mī-
las lirikas krājumiem. Dodoties 
mājupceļā, vēl piestājām aplūkot 
iespaidīgo, teikām apvīto 4 metrus 
augsto dižakmeni – Voļģu velnak-
meni.

Ar priekpilnām sirdīm un gan-

darījumu par kopā piedzīvoto sa-
kām paldies katram velobrauciena 
dalībniekam, kas ar savu klātbūtni 
darīja šo dienu īpašu!

Līga Čevere,
bibliotekāre,

foto no autores personiskā 
arhīva

Pieturas punkts – Voļģu velnakmens

CESVAINE–
NESAULES KALNS
27. septembrī, Pa-

saules tūrisma dienā, 
aicinām piedalīties pār-
gājienā no Cesvaines uz 
Strūves ģeodēziskā loka 
punktu Nesaules kalnā. 
Kājām plānots mērot 
ap 12 km un ceļā pava-
dīt apmēram 4 stundas. 
Maršruts lielākoties ve-
dīs pa grants ceļiem, arī 
meža ceļiem un takām. 
Atpakaļceļu uz Cesvaini 
nodrošināsim ar autobu-
su. Padomājam par se-
zonai un laikapstākļiem 
piemērotu apģērbu un 
apaviem! Līdzi ņemam 
pusdienu tiesu, uzkodas, 
ūdeni!

Pārgājiena sākums – 
Cesvaines tūrisma centrā 
Pils ielā 2 plkst. 10.00.

Pa ceļam:
 Anšlava Eglīša, Jāņa Ezeriņa, 

Augusta Saulieša darbos aprakstīto 
ainavu vērošana;
 silta „Urdavu” tēja pie Voļģu 

velnakmens;
 sakrālā mantojuma – Kārzdabas 

pareizticīgo baznīcas un kapsētas – 
apskate;
 viesošanās „Klusuma kaba-

tās” – viesu mājā, kur cieņā ir klu-

Vasaras izskaņa un mācību gada 
sākums tika pavadīts muzikālā at-
mosfērā. Uz gaisīgiem, skaistiem 
un unikāliem noskaņu koncertiem 
salona „Divi torņi” pagalmā aici-
nāja tālu dzirdamās mūzikas instru-
mentu skaņas.

Trīs pasākumu ciklu aizsāka 
Emīls Dzelzkalējs ar savu autor-
dziesmu koncertu „Divi torņi un 
lakstīgalas”. Ar muzicēšanu, ģi-
tārspēli, dzejas un dziesmu raks-
tīšanu Emīls nodarbojas pēdējos 
astoņus gadus, un šis koncerts bija 
pirmais pilna apjoma koncerts, 
kurā skanēja Emīla oriģināldzies-
mas – sākot ar liriskiem skaņdar-

biem un beidzot ar enerģisku roku.
Tieši pirms mācību gada sākuma 

latviskas noskaņas piepildīja „Divu 
torņu” pagalmu un priecēja klausī-
tājus Riharda Saules izpildījumā. 
Koncertā „Saule brida rudzu lau-
ku” skanēja liegas instrumentālas 
melodijas un romantiskas dziesmu 
aranžijas ģitārai un balsij. Rihards 
Saule, dziedātājs un mūziķis, izce-
ļas ar lielisku skatuvisko izjūtu un 
harismu, kas bija jūtama arī šajā 
koncertā. Viņa balss spēj atklāt vis-
dažādākās muzikālās krāsas un rai-
sīt klausītājos plašu sajūtu un emo-
ciju gammu.

Koncertu ciklu noslēdza saksofo-

Raivo Stašans Rihards Saule

Emīls Dzelzkalējs

nists Raivo Stašans. Raivo ir aka-
dēmiski izglītots profesionāls sak-
sofonists, Latvijas mūzikas vēsturē 
pirmais saksofonists, kurš absolvē-
jis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmiju. Spēlējis un joprojām 
spēlē dažādos mūzikas stilos un 
sadarbojas ar lielāko daļu Latvijas 
mūziķu. Koncertā spilgtais māk-
slinieks, publikas mīlulis, izcilais 
virtuozs un viens no romantiskāka-
jiem džeza saksofonistiem Latvijā 
Raivo Stašans izpildīja populāras 
melodijas saksofonam. Divās kon-
certa daļās ikviens varēja saklausīt 
gan pasaulē zināmas melodijas, gan 
Latvijā radītus skaņdarbus.

Pasākumus organizēja Cesvaines 
kultūras nams sadarbībā ar salonu 
„Divi torņi”.

Linda Vanaga,
Jāņa Dziļuma foto

sums, meditācija un viesu uzņemša-
na klusā un draudzīgā vidē;
 informatīvā stenda „Strūves 

meridiāna loka punkts „Nessaule-
kalns”” atklāšana.

Pieteikšanās pārgājienam – ob-
ligāta, pieteikties līdz 25. septem-
brim – t. 26172637!

Pasākums notiks tikai labos 
laikapstākļos!

Pasākumu organizē Cesvaines tū-
risma centrs.
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Donoru diena Cesvainē 30. septembrīVelofotoorientēšanās 
Cesvainē

Turpinās makulatūras 
pieņemšana Kraukļu 

bibliotēkā

Līdzjūtība

20. septembrī no plkst. 11.00
Velofotoorientēšanās piedzīvojums „Ru-

dens pedālis”
Starts plkst. 11.00 Rīgas ielā 4. Komandā 

2 cilvēki (vismaz viens no tiem – 18 vai vai-
rāk gadu vecs). Dalība – bez maksas. Atjautī-
bas uzdevumi. Iepriekšēja pieteikšanās.

Noskaidrosim veiksmīgāko, ātrāko, atjau-
tīgāko un saliedētāko komandu velofoto-
orientēšanās braucienā!

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu,
Nav rītdienas, ir tikai vēja balss.
Un kādai tuvai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.

Skumju brīdī, tēvu kapu kalniņā pavadot, 
esam kopā ar Aivaru Griboņiku.

Brīvības 3A mājas iedzīvotāji

Ārkārtējās situācijas izsludināšana un 
ieviestie drošības pasākumi pēdējos mē-
nešos ir radījuši daudz jaunu izaicinājumu 
visiem, ieskaitot donoru kustību. Tomēr vī-
russ nav apturējis citas smagas slimības un 
nelaimes gadījumus. Arī šobrīd slimnīcās 
atrodas daudzi pacienti, kuriem vajadzīga 
asins pārliešana. Lai glābtu šo pacientu 
dzīvības, nepieciešams donoru atbalsts. Tā 
kā katram asins komponentam ir savs dzī-
ves ilgums – trombocītu derīguma termiņš 
ir 5 dienas, eritrocītu masai – 35 dienas, 
donori ir ļoti gaidīti katru dienu.

Valsts asinsdonoru centrs (VADC) lūdz 
sekot asins krājuma izmaiņām un gaida vi-
sus veselos donorus, kuri ir pārliecināti par 
savu veselības stāvokli un var ziedot asinis.

Pievēršam uzmanību:
 personām, kuras pēdējo 14 dienu lai-

kā atgriezušās no valstīm, kur kumulatīvais 
Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 ie-
dzīvotāju pārsniedz 16, pastāv aizliegums 
ziedot asinis 14 dienas, izņemot tās valstis, 
kurās noteikts vēl ilgāks lieguma periods 
saskaņā ar endēmisko valstu karti: https://
www.vadc.lv/donoriem/endemisko-valstu-
karte. Aktuālie valstu saslimstības rādītāji 
apskatāmi Slimību profilakses un kontro-
les centra (SPKC) mājaslapā: https://www.
spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-
ar-covid-19-0;
 personas, kas pārslimojošas Covid-19, 

drīkst nodot asinis 28 dienas pēc pilnīgas 
izveseļošanās.

Asinis drīkst ziedot, ja donors:
 jūtas labi un ir pārliecināts par savu 

veselības stāvokli;
 pēdējo 14 dienu laikā nav bijis saskar-

smē ar cilvēkiem, kuriem ir aizdomas par 
saslimšanu ar Covid-19;
 atbilst visiem nepieciešamajiem kri-

tērijiem, vairāk informācijas – VADC mā-
jaslapā: https://www.vadc.lv/donoriem/vai-
vari-ziedot.

Donoru drošībai un ērtībai VADC ai-
cina:
 pirms ierašanās donora anketu aizpil-

dīt elektroniskā formā: https://www.vadc.
lv/donoriem/asins-donora-anketa. Anketu 
nepieciešams aizpildīt ne ātrāk kā dienu 
pirms asins ziedošanas. Izbraukumos dono-
ra anketas izdrukāšana netiek nodrošināta, 
jāierodas ar izdrukātu anketu; ja tas nav ie-
spējams, anketu varēs aizpildīt arī uz vietas;
 godīgi atbildēt uz anketā uzdotajiem 

jautājumiem un atklāti pārrunāt savu vese-
lības stāvokli ar ārstu;
 ja ir šaubas par veselības stāvokļa 

atbilstību, aicinām konsultēties ar VADC 
medicīnas personālu, zvanot uz VADC bez-
maksas tālruni 8000 0003 (darba dienās no 
plkst. 08.30 līdz 17.00).

Ziedošanas vietās tiek ievēroti šādi 
drošības pasākumi:
 tiek regulēta donoru plūsma, lai ievē-

rotu nepieciešamo 2 m distanci;
 ir nodrošināti pastiprināti dezinfekci-

jas pasākumi;
 ir pieejami individuālie aizsardzības 

līdzekļi (sejas maskas) gan donoriem, gan 
darbiniekiem.

Donoriem visā Latvijā papildu obligāta-
jiem testiem tiek piedāvāta iespēja noteikt 
antivielu esamību pret Covid-19 infekcijas 
izraisītāju (SARS-CoV-2 vīrusu). Testēša-
nas rezultāti tiks anonīmi nodoti SPKC, lai 

Kustība „Lielā talka” aicina ikvienu 
Latvijas iedzīvotāju šā gada 19. septem-
brī pievienoties akcijai „World Cleanup 
Day” (WCD) jeb Pasaules talkai. Šogad 
Pasaules talka Latvijā tiek rīkota jau trešo 
reizi. Latvijas iedzīvotāji aicināti iesaistī-
ties talkas aktivitātēs – gan apkārtējās vides 
sakopšanas darbos, ko gan Latvijā ierasts 
darīt pavasara talkas laikā, gan jau tradi-
cionālajā koku sēšanas un stādīšanas akcijā 
„Laimes koki”.

Galvenais Pasaules talkas mērķis ir ap-
vienot cilvēkus cīņā pret klimata pārmai-
ņām un globālo piesārņojumu. Savukārt 
Latvijā Pasaules talkas ietvaros tiek stādīti 
koki. Akcija „Laimes koki” Pasaules tal-
kā tiek rīkota ik gadu, tai ir vairāki mēr-
ķi: pirmkārt, veidot bērnos un jauniešos 
atbildību par dabas saglabāšanu – veidot 
dziļāku izpratni par dabas procesiem, uzņe-
moties rūpes par kāda konkrēta koka izau-
dzēšanu; otrkārt, stiprināt Latvijas kā zaļas, 
ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas valsts 
starptautisko tēlu; treškārt, veicināt aktīvā-
ku sabiedrības iesaisti vides jautājumu risi-
nāšanā vietējā un globālā mērogā.

„Lielā talka” aicina ikvienu Latvijas ie-

Arī septembrī un vēl līdz 31. oktobrim 
Kraukļu bibliotēkā ir iespējams nodot maku-
latūru. Tiks organizēta tās nodošana pārstrā-
dei SIA „Līgatnes papīrs”. Makulatūru pie-
ņem bibliotēkas darba laikā:

O., T., C., P. plkst. 09.00–17.00; 
S. plkst. 09.00–14.00; Sv., P. – slēgts.

Līdz 22. septembrim bibliotēkas vadītājai 
atvaļinājums, lūgums zvanīt: tālrunis sazi-
ņai – 64800804 (LMT).

„Lielā talka” aicina Latvijas iedzīvotājus uz Pasaules talku
dzīvotāju 19. septembrī nepalikt malā – lai 
katra akcijas laikā iesētā sēkla vai iestādītais 
koks varētu izaugt par nākotnes dižkoku, 
kļūstot par Latvijas ieguldījumu pasaules 
ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā. „Lielās 
talkas” mājaslapā www.talkas.lv izveidota 
interaktīvā karte, kur ikviens talkotājs var 
atzīmēt un pieteikt uzkopšanas un labiekār-
tošanas talkas, kā arī atzīmēt vietu, kur tiks 
iesēts vai iestādīts koks.

Ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas cilvē-
kiem ir izvēle – piedalīties Pasaules talkas 
jeb WCD aktivitātēs savā mītnes zemē 
(vairāk informācijas par konkrēto valsti 
var atrast platformā worldcleanupday.org) 
vai pievienoties Latvijas akcijai „Laimes 
koki”. Visas Latvijas pārstāvniecības un 
tautiešu organizācijas ārvalstīs tiek aici-
nātas savu iespēju robežās organizēt ko-
lektīvus pasākumus savās mītnes zemēs, 
iesaistot arī vietējos sadarbības partnerus 
un draugus un par to savlaicīgi informējot 
Lielās talkas organizatorus Latvijā (raks-
tot uz talkas@talkas.lv vai projects@tal-
kas.lv)

Piedaloties akcijā „Laimes koki”, neaiz-
mirstiet padalīties ar savu labo darbu!

vērtētu kopējās tendences un imunitātes lī-
meni donoru vidū.

Kā vienmēr, donoram līdzi jābūt derīgam 
personu apliecinošam dokumentam (pasei, 
personas apliecībai (eID) vai jebkurai ci-
tai personu identificējošai apliecībai, kurā 
ir šāda informācija: personas kods, vārds, 
uzvārds un foto. Bez personu apliecinoša 
dokumenta donorus nepieņem. Lai saņem-
tu kompensāciju, ir nepieciešams bankas 
konta numurs.

Jautājumu gadījumā ikviens ir aicināts 
sazināties ar VADC sociālo tīklu kontos, 
mājaslapas jautājumu sadaļā vai zvanīt uz 
bezmaksas tālruni 8000 0003.

Cesvainē donori tiek gaidīti Cesvaines 
kultūras namā 30. septembrī no plkst. 9.00.

1. Podiņā jāiesēj ie-
priekš sagatavota koka 
sēkla vai savā apkaimē 
jāiestāda koka stāds.

2. Sēšanas (stādīša-
nas) process jānofilmē 
vai jānofotografē un 
jāpublicē savos sociālo 
tīklu kontos, izmanto-
jot tēmturus #Lielatal-
ka, #WorldCleanupDay, #Laimeskoki.

3. Interaktīvajā kartē, kas atrodama viet-
nē talkas.lv, jāatzīmē vieta, kur iestādīts vai 
iesēts jaunais kociņš.

„Lielā talka” ir nevalstiska kustība Latvi-
jā, kas kopš 2008. gada ne tikai katru gadu 
organizē talkas visā valstī, bet īsteno arī 
dažādus projektus sabiedrības izglītošanai 
vides aizsardzības jautājumos. Lielās tal-
kas patrons ir Valsts prezidents, ierindojot 
Latviju starp pirmajām valstīm pasaulē, kur 
vides aktivitātēm ir valstisks atbalsts tik 
augstā līmenī.

Jana Kralliša,
„Lielās talkas”

sabiedrisko attiecību konsultante

Svecīšu vakari Cesvaines novada kapos
Svecīšu vakari Cesvaines novada 

kapos 2020. gada rudenī norisināsies:

26. septembrī 
plkst. 18.00 Ķinderu kapos,

3. oktobrī 
plkst. 14.00 Stradukalna kapos,
plkst. 15.00 Kārzdabas kapos,
plkst. 16.00 Cesvaines kapos.


