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Cesvaines izglītības iestādēs sācies jaunais mācību gads

Svecīšu vakari 
Cesvaines draudzē

Lai radošs, veiksmīgs un izdevies mācību gads!
Suminām skolotājus Skolotāju dienā un vēlam 

neizsīkstošu darba sparu!

25. septembrī:
18.00 – Ķinderu kapos  

2. oktobrī:
16.00 – Stradukalna kapos 
17.00 – Kārzdabas kapos 
18.00 – Cesvaines kapos 

Mācību gads ar svinīgu pasākumu sākās 
Cesvaines vidusskolā. 1. septembrī pirmklas-
nieki un abiturienti tikās svinīgā pasākumā 
pie skolas. Skolas gadu uzsākot, klātesošos 
sveica skolas direktors Didzis Baunis, Ces-
vaines apvienības pārvaldes vadītājs Vilnis 
Špats, skolas pedagogi.

Mācību gadu atsevišķi pa grupiņām iesāka 

jaunie censoņi kopā ar mācībspēku Cesvaines 
pirmsskolas izglītības iestādē „Brīnumze-
me”. Mācības sākās arī Cesvaines Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņiem.

Lai pārliecinātos par izglītības iestāžu sa-
gatavotību un nodrošinājumu, iepazīt un ap-
lūkot skolas Cesvainē ieradās Madonas no-
vada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris 

1. septembra norises Cesvaines vidusskolā
Ineses Zladejas foto

Jaunajiem pirmklasniekiem jāapstiprina apņemšanās, 
ko sagatavojuši vecākie skolēni

Ineses Zladejas foto

1. septembrī pārvaldes vadītājs sveic Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas direktori un 
audzēkņus, jauno mācību gadu uzsākot
Foto no Viļņa Špata personiskā arhīva

Lungevičs, viņa vietnieki Zigfrīds Gora un 
Aigars Šķēls, deputāte Valda Kļaviņa, Cen-
trālās administrācijas Izglītības nodaļas vadī-
tāja Solvita Seržāne un nodaļas speciālisti, kā 
arī Cesvaines apvienības pārvaldes vadītājs 
Vilnis Špats. Izglītības iestādes ir gatavas un 
veiksmīgi uzsākušas mācību gadu. Lai zināt-
kāri bērni un mācīt motivēti skolotāji!

Vidusskolas sporta skolotāji izrāda sporta 
zāli un inventāru

Lindas Vanagas foto

… jo viņu jaunas, modras acis vēro –
tām nedrīkst melot, nedrīkst slēpt neko –,
ar viņa dzīvi daudzas dzīves mēro,
no viņa ņem, bet devējs bagāts top.
      Lija Brīdaka

Cesvaines apvienības pārvalde
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10. septembra domes ārkārtas sēdē

17. augusta domes ārkārtas sēdē
Izvilkumi no Madonas novada pašvaldības domes sēdēm

26. augusta domes sēdē

Par Madonas novada pašvaldības 
izpilddirektora iecelšanu amatā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 11. punktu „dome 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir at-
tiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 
dome var [..] iecelt amatā un atbrīvot no 
amata izpilddirektoru”.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
68. panta pirmo daļu „pēc domes priekš-
sēdētāja priekšlikuma dome ieceļ iz-
pilddirektoru, kas pašvaldības nolikumā 
noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašval-
dības iestāžu un pašvaldības kapitālsa-
biedrību darbu”.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
40. panta ceturto daļu „par pašvaldī-
bas [..] izpilddirektora [..] amatam izvir-
zītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu 
zīmēm vienlaikus par katram amatam 
izvirzītajiem kandidātiem”.

Domes priekšsēdētājs izvirza Madonas 
novada pašvaldības izpilddirektora ama-

Par finansiālu atbalstu Cesvaines 
kultūras veicināšanas biedrībai

2021. gads ir publicistes un dzejnie-
ces Andas Līces 80. jubilejas gads. Šo-
gad iznākusi arī dzejnieces jaunākā grā-
mata „Vēl viena diena”. No 2021. gada 
jūlija līdz 2021. gada novembrim ir pa-
redzēti dažādi pasākumi: divas literārās 
tikšanās, dokumentēšana video un tā 
izplatīšana, grāmatu izstāde.

Kopējās projekta izmaksas ir 
730,50 EUR, Valsts kultūrkapitāla 
fonda atbalsts – 280 EUR. Cesvaines 
apvienības pārvalde, izvērtējot savas 
iespējas un faktu, ka šāds finansējums 
nebija plānots, piedāvāja par brīvu iz-
mantot savā pārziņā esošās telpas un 
200 EUR līdzfinansējumu.

Madonas novada pašvaldības dome 
NOLĒMA: piešķirt telpas un finan-
siālu atbalstu 200 EUR apmērā Ces-
vaines kultūras veicināšanas biedrības 

projekta „Dzejniecei un publicistei 
Andai Līcei – 80” realizācijai no Ces-
vaines apvienības pārvaldes budžeta 
līdzekļiem.

Par galvojuma sniegšanu SIA „Ces-
vaines siltums” projekta „Siltumtra-
ses izbūve Cesvainē no Madonas ielas 
līdz Dārzu ielai 1” realizācijai

SIA „Cesvaines siltums”, pamatojo-
ties uz 2019.–2021. gada attīstības plā-
nu, vēlas īstenot projektu „Siltumtrases 
izbūve Cesvainē no Madonas ielas līdz 
Dārzu ielai 1”.

Plānots veikt 458,5 m garas jaunas 
siltumtrases būvniecību ar kopējo ap-
rēķināto siltumslodzi 414 kW, pieslē-
dzot piecus jaunus klientus, tajā skaitā 
trīs daudzdzīvokļu ēkas – Dārzu ielā 2, 
Dārzu ielā 4a, Dārzu ielā 6; Mado-
nas virsmežniecības biroja ēku Dārzu 
ielā 4 un SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi” biroja ēku un garāžu 

Par Madonas novada ģerboni
Tā kā 2021. gada 1. jūlijā atbilstīgi 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likumam darbu uzsāka jauniz-
veidotās pašvaldības, Valsts heraldikas 
komisija, ievērojot iepriekš sniegtos 
skaidrojumus, norāda uz darbībām, 
kas veicamas ar novadu ģerboņiem pēc 
2021. gada 1. jūlija.

Valsts heraldikas komisija norāda li-
kumā nosauktās jaunizveidotās domes 
sēdē pieņemt šādu lēmumu:

1) par jaunizveidotajā novadā iekļau-
to novadu ģerboņu atzīšanu par spēku 
zaudējušiem – atbilstīgi tie nav spēkā 
kopš 2021. gada 1. jūlija;

2) par likumā nosaukta jaunizveidotā 
novada ģerboni, ja novada nosaukums 
nav mainīts, var pieņemts lēmumu sa-
glabāt līdzšinējo ģerboni vai noteikt lai-
ku jauna ģerboņa izstrādei.

Madonas novada pašvaldības dome 
NOLĒMA:

1) atzīt par spēku zaudējušiem jaun-
izveidotajā Madonas novadā iekļauto 
novadu – Madonas, Cesvaines, Ērgļu, 
Lubānas – ģerboņus;

2) uzdot Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļai uzsākt Madonas no-
vada ģerboņa izstrādes procesu;

3) par atbildīgo personu Valsts he-
raldikas komisijas informēšanā par do-
mes pieņemto lēmumu noteikt domes 
priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kul-
tūras un sociālajos jautājumos Zigfrīdu 
Goru.

Par Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolas nolikuma apstiprināšanu

Administratīvi teritoriālās reformas 
rezultātā Cesvaines Mūzikas un māk-
slas skolai ir mainījies dibinātājs, tādēļ 
apstiprināšanai sagatavots nolikuma 
projekts jaunā redakcijā, ievērojot Iz-
glītības kvalitātes valsts dienesta iz-

strādātos ieteikumus izglītības iestādes 
nolikuma izstrādāšanai.

Madonas novada pašvaldības dome 
NOLĒMA:

1) apstiprināt Cesvaines Mūzikas un 
mākslas skolas nolikumu;

2) Madonas novada pašvaldības Iz-
glītības nodaļai nodrošināt nolikuma 
aktualizēšanu valsts izglītības informā-
cijas sistēmā normatīvajos aktos noteik-
tajā kārtībā;

3) atzīt par spēku zaudējušu ar Ces-
vaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 
2002. gada 11. aprīļa lēmumu Nr. 5 ap-
stiprināto Cesvaines Mūzikas un māk-
slas skolas nolikumu.

Par izglītības iestādes nosaukuma 
maiņu un Cesvaines pirmsskolas iz-
glītības iestādes „Brīnumzeme” noli-
kuma apstiprināšanu

Saskaņā ar Izglītības likuma 26. pan-
ta pirmo daļu izglītības iestādes nosau-
kumam un izglītības iestādes struktūr-
vienības nosaukumam jāatbilst Izglītī-
bas likumā noteikto izglītības pakāpju 
un veidu nosaukumiem. Attiecībā uz 
pirmsskolas izglītības pakāpi Izglītības 
likumā tiek lietots termins „pirmssko-
las izglītības iestāde”, nevis „pirm-
skola”. Ievērojot minēto, Cesvaines 
pirmskolas „Brīnumzeme” nosaukums 
precizējams atbilstīgi Izglītības likumā 
noteiktajam.

Administratīvi teritoriālās reformas 
rezultātā Cesvaines pirmskolai „Brī-
numzeme” ir mainījies dibinātājs, tādēļ 
apstiprināšanai sagatavots nolikuma 
projekts jaunā redakcijā, ievērojot Iz-
glītības kvalitātes valsts dienesta iz-
strādātos ieteikumus izglītības iestādes 
nolikuma izstrādāšanai.

Madonas novada pašvaldības dome 
NOLĒMA:

1) mainīt Cesvaines pirmskolas „Brī-

Dārzu ielā 1. SIA „Cesvaines komu-
nālie pakalpojumi’’ apkures sistēma ir 
stipri novecojusi, neefektīva, dabu pie-
sārņojoša un rada papildu izdevumus, 
jo jāalgo kurinātājs un jāmaksā dabas 
resursu nodoklis. Daudzdzīvokļu mājā 
Dārzu ielā 2 apkures sistēma ir avārijas 
stāvoklī, tāpēc iedzīvotājiem pastāvīgi 
ir jāsalst, turklāt akūti trūkst kurinātā-
ju. Dārzu ielā 6 ir novecojusi apkures 
sistēma, tā ir neefektīva, tādējādi arī 
dārga, un, tāpat kā citur, ir grūtības 
atrast kurinātāju. Jaunā siltumtrase ne 
tikai nodrošinātu kvalitatīvu siltumap-
gādi daudzdzīvokļu, valsts un pašval-
dības ēkām, bet arī uzlabotu SIA „Ces-
vaines siltums” un SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi’’ ekonomisko 
situāciju. Projekta realizācija ir stra-
tēģiski ļoti svarīga, jo divkāršotu cen-
tralizētā karstā ūdens patērētāju skaitu, 
kas palielinātu izredzes tuvākajā nā-

kotnē nodrošināt pilsētas iedzīvotājiem 
centralizēto karsto ūdeni visu cauru 
gadu. Nākamais solis attīstībā būs tieši 
karstā ūdens pilotprojektu realizācija, 
ņemot vērā labo un ekonomiski izde-
vīgo Salaspils piemēru, kur apkures un 
karstā ūdens nodrošināšanā liela loma 
ir solārajiem paneļiem un saules kolek-
toriem.

30.07.2021. ir noslēgusies iepirkuma 
procedūra „Siltumtrases izbūve Ces-
vainē no Madonas ielas līdz Dārzu ie-
lai 1”, tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas 
SIA „Halle B” par piedāvājumā norādī-
to summu – 118 766,24 EUR. Būvuz-
raudzības un autoruzraudzības izmak-
sas SIA „Cesvaines siltums” finansēs 
no saviem līdzekļiem.

Madonas novada pašvaldības dome 
NOLĒMA:

1) piekrist, ka SIA „Cesvaines sil-
tums” ņem ilgtermiņa aizņēmumu 

numzeme” nosaukumu uz „Cesvaines 
pirmsskolas izglītības iestāde „Brīnum-
zeme””;

2) apstiprināt Cesvaines pirmsskolas 
izglītības iestādes (PII) „Brīnumzeme” 
nolikumu;

3) Madonas novada pašvaldības Iz-
glītības nodaļai informēt Izglītības kva-
litātes valsts dienestu par izglītības ie-
stādes nosaukuma maiņu un nodrošināt 
nolikuma aktualizēšanu valsts izglītības 
informācijas sistēmā normatīvajos ak-
tos noteiktajā kārtībā;

4) atzīt par spēku zaudējušu Cesvai-
nes pirmskolas „Brīnumzeme” noliku-
mu, kas apstiprināts ar Cesvaines pilsē-
tas ar lauku teritoriju domes 2008. gada 
18. jūnija sēdes lēmumu Nr. 6, ar gro-
zījumiem, kas izdarīti ar 2010. gada 
17. jūnija sēdes lēmumu Nr. 8 un 
2011. gada 12. maija sēdē Nr. 7.

Par Cesvaines vidusskolas noliku-
ma apstiprināšanu

Administratīvi teritoriālās reformas 
rezultātā Cesvaines vidusskolai ir mai-
nījies dibinātājs, tādēļ apstiprināšanai 
sagatavots nolikuma projekts jaunā re-
dakcijā, ievērojot Izglītības kvalitātes 
valsts dienesta izstrādātos ieteikumus 
izglītības iestādes nolikuma izstrādāša-
nai.

Madonas novada pašvaldības dome 
NOLĒMA:

1) apstiprināt Cesvaines vidusskolas 
nolikumu;

2) Madonas novada pašvaldības Iz-
glītības nodaļai nodrošināt nolikuma 
aktualizēšanu valsts izglītības informā-
cijas sistēmā normatīvajos aktos noteik-
tajā kārtībā;

3) atzīt par spēku zaudējušu Cesvai-
nes vidusskolas nolikumu, kas apstip-
rināts Cesvaines novada domes sēdē 
2017. gada 21. decembrī.

Pielikums Nr. 2
Par kapitālsabiedrību kapitāla 

daļu īpašnieku maiņu
Administratīvo teritoriju un apdzī-

voto vietu likuma pārejas noteikumu 
6. punktā paredzēts, ka ar 2021. gada 
pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās paš-
valdības domes vai ar atsevišķu likumu 
ieceltas pagaidu administrācijas pirmo 
sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību 
domju pilnvaras. Novada pašvaldība ir 
attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību 
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un 
saistību pārņēmēja.

Madonas novada pašvaldības dome 
NOLEMJ:

1) noteikt, ka ar 2021. gada 1. jūliju 
Madonas novada pašvaldībai pieder 
novada pašvaldībā apvienotajām paš-
valdībām piederējušās kapitāla daļas 
šādās kapitālsabiedrībās: [..] SIA „AP 
Kaudzītes”; SIA „Cesvaines siltums”; 
SIA „Cesvaines komunālie pakalpoju-
mi”;

2) par kapitāla daļu turētāju (īpašnie-
ku) lēmuma 1. punktā minētajās kapi-
tālsabiedrībās tiek noteikta Madonas 
novada pašvaldība;

3) uzdot lēmuma 1. punktā minēto 
kapitālsabiedrību valdes locekļiem ie-
sniegt Uzņēmumu reģistrā aktualizēto 
dalībnieku nodalījumu.

Par sabiedriskā pakalpojuma lī-
guma slēgšanu ar SIA „Cesvaines 
siltums”

Pamatojoties uz likuma „Par pašval-
dībām” 14. panta pirmās daļas 1. pun-
ktu, Cesvaines novada pašvaldība tika 
izveidojusi SIA „Cesvaines siltums”, 
kuras darbības veids saskaņā ar sta-
tūtiem ir arī siltumapgāde. SIA „Ces-
vaines siltums” Cesvaines pilsētas ad-
ministratīvajā teritorijā nodrošina no 
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 

tam līdzšinējo Cesvaines novada pašval-
dības izpilddirektoru Uģi Fjodorovu.

Balsojot ar vēlēšanu zīmēm – PAR – 
14 (Agris Lungevičs, Aigars Šķēls, Aivis 
Masaļskis, Andris Sakne, Artūrs Čačka, 
Gatis Teilis, Gunārs Ikaunieks, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Māris Olte, Rū-
dolfs Preiss, Sandra Maksimova, Val-
da Kļaviņa, Zigfrīds Gora), PRET – 2 
(Andrejs Ceļapīters, Kaspars Udrass) – 
Madonas novada pašvaldības dome NO-
LĒMA:

1) iecelt Uģi Fjodorovu Madonas no-
vada pašvaldības izpilddirektora amatā 
ar 2021. gada 14. septembri;

2) uzdot Madonas novada pašval-
dības domes priekšsēdētājam Agrim 
Lungevičam 13.09.2021. izbeigt darba 
tiesiskās attiecības ar Uģi Fjodorovu 
kā ar Cesvaines novada pašvaldības 
izpilddirektoru; ar 14.09.2021. slēgt 
darba līgumu ar Uģi Fjodorovu par 
Madonas novada pašvaldības izpild-

Madonas novada pašvaldības 
izpilddirektora amatā iecelts 

līdzšinējais Cesvaines novada domes 
izpilddirektors Uģi Fjodorovs

Agra Veckalniņa foto

Valsts kasē 118 766 EUR apmērā ar 
1 gada atlikto maksājumu, 16 gadu at-
maksas termiņu, kā arī mainīgo gada 
procentu likmi 0,5 ar gada procentu 
likmes fiksēšanas periodu ik pēc 6 (se-
šiem) mēnešiem;

2) sniegt galvojumu SIA „Cesvai-
nes siltums”, kuras 100 % kapitāla 
daļu pieder pašvaldībai, aizņēmumam 
118 766 EUR apmērā projekta „Siltum-
trases izbūve Cesvainē no Madonas ie-
las līdz Dārzu ielai 1” realizācijai;

3) aizņēmuma atmaksu garantēt ar 
Madonas novada pašvaldības budžetu;

4) aizņēmumu izņemt 2021. un 
2022. gadā, apgūt – 2021. un 2022. gadā;

5) lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomei atļaut Madonas novada pašval-
dībai sniegt galvojumu SIA „Cesvaines 
siltums” aizņēmumam 118 766 EUR 
apmērā.

1. punkta izrietošu uzdevumu – sniedz 
siltumapgādes pakalpojumu. SIA „Ces-
vaines siltums” ar tās pieredzi, reputāci-
ju, resursiem un personāla kvalifikāciju 
Cesvaines pilsētā var nodrošināt aug-
stas kvalitātes siltumenerģijas pakalpo-
jumu sniegšanu.

Tāpēc pašvaldība ar SIA „Cesvaines 
siltums” var noslēgt līgumu par to, ka 
SIA „Cesvaines siltums” nodrošinās 
Cesvaines pilsētas administratīvajā te-
ritorijā sabiedriskā pakalpojuma (sil-
tumapgāde) sniegšanu, un pašvaldības 
domei attiecīgais līgums ir jāapstiprina.

Madonas novada pašvaldības dome 
NOLĒMA:

1) apstiprināt SIA „Cesvaines sil-
tums” pakalpojuma līgumu par siltum-
apgādes pakalpojumu sniegšanu iedzī-
votājiem Cesvaines pilsētā;

2) piešķirt īpašas tiesības SIA „Ces-
vaines siltums” sniegt sabiedrisko pa-
kalpojumu – siltumapgādi – iedzīvotā-
jiem Cesvaines pilsētā;

3) uzdot SIA „Cesvaines siltums” uz-
turēt un atjaunot tehnisko aprīkojumu, 
lai nodrošinātu minēto pakalpojumu 
izpildi saskaņā konkrētajam pakalpoju-
mam izvirzītajām prasībām;

4) noteikt sabiedriskā pakalpojuma 
sniegšanas teritoriju – Cesvaines pilsē-
ta;

5) noteikt līguma darbības laiku – 
10 (desmit) gadu no līguma noslēgšanas 
dienas;

6) noteikt SIA „Cesvaines siltums” 
iespēju saņemt atlīdzības (kompensā-
cijas) maksājumus un nosacījumus at-
līdzības (kompensācijas) aprēķināšanai, 
kontrolei un pārskatīšanai (regulāras 
kompensācijas atbilstības pārbaudes 
vismaz ik pēc trim gadiem pilnvaroju-
ma akta darbības periodā, kā arī tā bei-
gās).

direktora amata pienākumu veikšanu.
Par atļauju pašvaldības izpilddirek-

tora amata savienošanai ar Madonas 
novada pašvaldības iestādes „Mado-
nas novada Centrālā administrācija” 
vadītāja amatu

Ar 2021. gada 10. septembra domes 
lēmumu Nr. 182 Uģis Fjodorovs ir ie-
celts Madonas novada pašvaldības iz-
pilddirektora amatā.

Izpilddirektora padotībā ir pašvaldības 
administrācija – gan centrālā administrā-
cija, kas nodrošina domes darbu, tās or-
ganizatorisko un tehnisko apkalpošanu, 
finanšu, juridisko u. c. nodrošinājumu, 
gan citas pašvaldības iestādes.

Attiecībā uz pašvaldības kapitālsa-
biedrību pārvaldību izpilddirektora kom-
petence ir noteikta Publiskās personas 
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pār-
valdības likumā, un saskaņā ar to likumā 
paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmu-
mus pieņem pašvaldības izpilddirektors.

Izpilddirektors ierosina domei iecelt 
amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības 
iestāžu vadītājus, kā arī iesniedz domei 
priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un 
pašvaldības kapitālsabiedrību izveidoša-
nu, reorganizēšanu un likvidēšanu. Iz-
pilddirektors domes nolikumā noteiktajā 

kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba 
pašvaldības administrācijas darbiniekus.

Izvērtējot Madonas novada pašvaldī-
bas izpilddirektora amata pienākumus un 
Centrālās administrācijas vadītāja amata 
pienākumus, kas noteikti normatīvajos 
aktos un nolikumā, secināms, ka pašval-
dības izpilddirektora amata savienošana 
ar Centrālās administrācijas vadītāja 
pienākumu izpildi pati par sevi interešu 
konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar 
valsts amatpersonai saistošajām ētikas 
normām un nekaitēs valsts amatpersonas 
tiešo pienākumu pildīšanai.

Madonas novada pašvaldības dome 
NOLĒMA:

1) atļaut Madonas novada pašvaldības 
izpilddirektoram Uģim Fjodorovam sa-
vienot amatu ar Madonas novada pašval-
dības iestādes „Madonas novada Centrā-
lā administrācija” vadītāja amatu;

2) lēmums stājas spēkā 2021. gada 
14. septembrī.

Lēmumus un pilnu to tekstu var iepazīt www.madona.lv vai klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1 Madonā.
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Par sociālajiem pabalstiem pēc administratīvi teritoriālās reformas

Papildu vakcinācija pret Covid-19 iedzīvotājiem ar būtiski 
novājinātu imūnsistēmu

Par valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu

Madonā darbu sāk 
šķiroto atkritumu 

savākšanas 
laukums

15. septembrī Latvijā primārās 
vakcinācijas kursā trešo vakcīnas 
devu pret Covid-19 sāka saņemt 
tie iedzīvotāji ar būtiski novājinā-
tu imūnsistēmu, kuriem primārajā 
vakcinācijas kursā nav izveidoju-
sies pietiekama aizsardzība.

Lai nostiprinātu standarta vakci-
nācijas kursa efektivitāti, Eiropas 
Slimību kontroles centrs (ECDC), 
Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) un 
Latvijas Imunizācijas valsts pa-
dome (IVP) cilvēkiem, kuriem ir 
ievērojami samazināta organisma 
imūnsistēmas funkcionēšana (sli-
mības vai terapijas izraisīta augsta 
imūnsupresija), rekomendē vakcī-
nas papildu devu. Šīs konkrētās ie-
dzīvotāju grupas ir:
   pacienti ar orgānu audzējiem 

vai hematoonkoloģiskām slimībām 
aktīvā vai nesenā terapijā;
 pacienti pēc solido orgānu 

vai hematopoētisko cilmes šūnu 
transplantācijas;
 pacienti, kam ir smags pri-

mārs imūndeficīts;
 tie pacienti ar HIV infekciju, 

kam CD4 šūnu skaitu ir mazāks 
par 50;
 pacienti, kuriem tiek veikta 

aktīva terapija ar kortikosteroīdiem 
augstās devās, alkilējošiem medi-
kamentiem, antimetabolītiem, TNF 
blokatoriem un citiem imūnsupre-
sējošiem vai imūnmodulējošiem 
bioloģiskajiem preparātiem;
 pacienti ar ilgstošu dialīzi.

Pēc administratīvi teritoriālās 
reformas īstenošanas Madonas no-
vada pašvaldības Sociālajā dienestā 
esam saņēmuši ļoti daudz jautāju-
mu par sociālajiem pabalstiem.

Veidojot jaunā Madonas nova-
da Sociālā dienesta struktūru, tika 
apkopoti dati par Madonas, Ērgļu, 
Cesvaines un Lubānas sociālo die-
nestu piešķirtajiem sociālajiem pa-
balstiem un sociālajiem pakalpoju-
miem. Madonas novada pašvaldības 

IVP norāda, ka iepriekšminēto 
grupu iedzīvotājiem imūnsupre-
sijas dēļ divas vakcīnas devas var 
nebūt izveidojušas optimālu imūno 
atbildi. Rēķinoties ar epidemiolo-
ģisko situāciju, kad saslimstība ar 
Covid-19 turpina pieaugt, šie cil-
vēki inficēšanās gadījumā pakļauti 
smagai Covid-19 slimības attīstībai, 
hospitalizācijas riskam, kā arī ilg-
stošiem veselības traucējumiem.

Kur iespējams pieteikties?
Iedzīvotājiem ar būtiski novāji-

nātu imūnsistēmu jāpiesakās pie 
ģimenes ārsta, pie ārstējošā ārsta 
ārstniecības iestādē Rīgā (RAKUS, 
PSKUS, BKUS) un citviet Latvijā 
(Vidzemes slimnīca, Daugavpils re-
ģionālā slimnīca, Liepājas reģionālā 
slimnīca, Ziemeļkurzemes reģionā-
lā slimnīca, Rēzeknes slimnīca, Jē-
kabpils reģionālā slimnīca).

Kur iespējams veikt papildu 
vakcināciju?
 Pie ģimenes ārsta, veicot vak-

cināciju praksē.
 Ģimenes ārsta sadarbības ie-

stādē, ja ģimenes ārsts nevakcinē.
 10 ārstniecības iestādēs Rīgā 

(RAKUS, PSKUS, BKUS) un cit-
viet Latvijā (Vidzemes slimnīca, 
Daugavpils reģionālā slimnīca, 
Liepājas reģionālā slimnīca, Zie-
meļkurzemes reģionālā slimnīca, 
Rēzeknes slimnīca, Jēkabpils reģio-
nālā slimnīca).

Ar kurām vakcīnām drīkst 
veikt papildu vakcināciju?

Papildu vakcīnas devu pret         
Covid-19 drīkst veikt ar jebkura 
EZA apstiprināta ražotāja vakcīnu, 
un to rekomendē, sākot ar 28. die-
nu pēc otrās devas saņemšanas 
(„Janssen” ražotai vakcīnai – sākot 
ar 28. dienu pēc pirmās (vienīgās) 
devas saņemšanas) vai vēlāk, izvēr-
tējot imūnsupresijas pakāpi, kā arī 
nepieciešamības gadījumā jautāju-
mu izskatot ārstu konsīlijā.

Informēšana
Lai ar personalizētu īsziņu un e-

pasta ziņojumu informētu iedzīvo-
tājus par iespēju saņemt vakcīnas 
papildu devu, NVD atbilstīgi IVP 
norādītajām pacientu grupām atlasa 
datus no iedzīvotāju reģistriem. Ja 
iedzīvotājs atbilst kādai no grupām, 
bet nesaņem personalizētu uzaici-
nājumu, papildu devu var saņemt, 
vēršoties pie ģimenes ārsta vai ār-
stējošā ārsta (speciālista, kas nodro-
šina slimības norises uzraudzību).

Ģimenes ārstu un ārstniecības ie-
stāžu kontaktinformācija un adreses 
atrodamas te: https://www.vmnvd.
gov.lv/lv/vakcinacija-iedzivotajiem.

Ir svarīgi turpināt iedzīvotāju 
vakcināciju, lai iespējami ātrāk pa-
sargātu ikviena veselību, īpaši sva-
rīgi vakcinēties iedzīvotājiem, kuri 
ir riska grupās, – senioriem, cilvē-
kiem ar hroniskām slimībām. Šo-
brīd Latvijā vismaz vienu vakcīnas 
devu saņēmuši 46,66 % iedzīvotāju, 
no kuriem vakcinācijas kursu pabei-
guši 40,92 %. Vakcinācija pieejama 
ikvienam iedzīvotājam no 12 gadu 
vecuma, un tai var pieteikties pa 
tālruni 8989, vietnē manavakcina.lv 
vai pie sava ģimenes ārsta.

Kontakti:
Nacionālā veselības dienesta 

Vakcinācijas projekta nodaļa
Inga Vasiļjeva, inga.vasiljeva@

vmnvd.gov.lv, 29276111

Latvijas Ģeotelpiskās informā-
cijas aģentūra (turpmāk – aģen-
tūra) ir Aizsardzības ministrijas 
padotības valsts pārvaldes iestā-
de, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās 
informācijas likumu un Ministru 
kabineta 2013. gada 9. jūlija no-
teikumos Nr. 384 „Latvijas Ģeo-
telpiskās informācijas aģentūras 
nolikums” noteiktajām funkcijām 

un uzdevumiem iegūst, sagatavo 
un atjaunina ģeotelpiskās informā-
cijas pamatdatus, arī uztur valsts 
ģeodēzisko tīklu, kas ietver valsts 
ģeodēziskā tīkla punktu apsekoša-
nu apvidū.

Aģentūras darbinieki laika pe-
riodā no 2021. gada septembra 
līdz decembrim veiks valsts ģeo-
dēziskā tīkla punktu apsekošanu 

un sakārtošanu Vidzemes reģionā, 
arī Madonas novada Cesvaines, 
Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas 
pagastu teritorijā. Pārējos Mado-
nas novada pagastos valsts ģeo-
dēziskā tīkla punkti ir apsekoti 
2020. gadā.

Vēlamies norādīt, ka saskaņā ar 
Ģeotelpiskās informācijas likuma 
9. panta pirmo daļu nekustamā īpa-
šuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs 
vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko 
un kartogrāfisko darbu veikšanu 
savā īpašumā esošajā vai pārvaldā-
majā teritorijā.

Aģentūras darbiniekiem ir dar-
ba apliecības, kuras nepiecie-
šamības gadījumā var uzrādīt. 
Aģentūras darbinieki ir tērpti dar-
ba apģērbā, uz kura ir atpazīšanas 
zīmes – aģentūras logo, ieņema-
mais amats un vārda iniciālis un 
uzvārds.

Ģeodēzistu grupa divu cilvēku 
sastāvā izpilda šādus valsts ģeodē-
ziskā tīkla uzturēšanas darbus:
 veic ģeodēziskā punkta mek-

lēšanu apvidū;
 atrastai grunts zīmei pēc ne-

pieciešamības atrok punkta centru 
un veic fotografēšanu;
 veic ģeodēziskos mērījumus 

punktā;
 grunts zīmei izveido vai at-

jauno aprakumu (kupicu) un pēc 
nepieciešamības ierīko norādītāj-
stabu;
 5 m rādiusā no punkta centra 

veic krūmu un koku līdz 12 cm dia-
metrā nociršanu;
 fotografē sakārtoto ģeodē-

zisko punktu un sagatavo punkta 
abrisu;
 atrastu sienas zīmi attīra no 

rūsas un citiem uzslāņojumiem;
 virs sienas zīmes pēc nepie-

ciešamības piestiprina informējošo 
plāksnīti.

Informācija par aģentūru atroda-
ma interneta vietnēs www.lgia.gov.
lv un http://map.lgia.gov.lv. 

Informācija par valsts ģeodēzis-
kā tīkla punktiem atrodama valsts 
ģeodēziskā tīkla datubāzē interneta 
vietnē https://geodezija.lgia.gov.
lv/.

Mārtiņš Liberts,
pulkvedisĢeodēziskais tīkls Madonas novadā

Atkritumu šķirošana iegūst ar-
vien lielāku nozīmi ikdienas gaitās. 
Madonas novada iedzīvotāji kļūst 
aktīvāki atkritumu šķirošanā, tāpēc, 
rūpējoties par novada iedzīvotāju ēr-
tībām un nodrošinot plašākas iespē-
jas šķirot un nodot dažādus atkritu-
mus, kopš 2021. gada 20. septembra 
SIA „Madonas namsaimnieks” teri-
torijā darbu uzsācis šķiroto atkritu-
mu savākšanas laukums.

Šķirošanas laukumā pieņem 
plastmasas atkritumus un izlie-
toto plastmasas iepakojumu, pa-
pīru, kartonu un tā iepakojumu, 
izlietoto koka iepakojumu (pale-
tes), izlietoto stikla iepakojumu, 
arī citu veidu stikla atkritumus, 
piemēram, logu stiklu, metāla ie-
pakojumu, akumulatorus un ba-
terijas, nolietotās elektroniskās un 
elektriskās iekārtas, kas nav iz-
jauktā veidā, luminiscējošās spul-
dzes, nolietotās riepas, eļļas filtrus, 
motoreļļas, pārnesumu eļļas un 
smērvielas. Speciālā konteinerā 
būs iespēja nodot tekstila mate-
riālu – apģērbu, apavus un mājas 
tekstilu.

Lai šķirotu un nodotu šķirojamos 
atkritumus, ir jāievēro prasības, pie-
mēram, logu stikls jānodod, to atda-
lot no rāmjiem, arī apģērbs konteine-
rā jāievieto atbilstīgi prasībām.

Apģērbs, apavi un mājas tekstils 
ir paredzēts otrreizējai izmantoša-
nai, tāpēc ir būtiski to nodot pareizi. 
Konteinerā drīkst ievietot tekstila 
materiālu, kas ir derīgs otrreizējai 
lietošanai. Tekstila materiālam ir jā-
būt tīram, sausam, bez bojājumiem 
(caurumiem, plēsumiem). Tas var 
būt nedaudz atiris pa vīli, bet jopro-
jām jābūt ar stingru auduma struk-
tūru. Konteinerā drīkst ievietot visu 
veidu apģērbu (krekli, bikses, jakas, 
mēteļi, šalles, cimdi, cepures u. tml., 
gan vilnas, kokvilnas, gan sintētikas, 
gan ādas un mākslīgās ādas izstrā-
dājumus), dvieļus, aizkarus, paklā-
jus, kas nepārsniedz 1,5 × 2 metrus, 
jostas, somas, gultasveļu, pārklājus, 
spilvenus un segas, kā arī vizuāli vēl 
nēsājamu apavu pārus. Viss otrreizē-
jai lietošanai nododamais materiāls 
jāievieto polietilēna atkritumu mai-
sos vai polipropilēna maisos, kas pa-
sargā no mitruma un putekļiem.

Savukārt otrreizējai lietošanai 
neder slapjš, mitrs, pelējis tekstila 
materiāls, tāds, kas ir ar specifisku 
smaku, satur pārtikas vai eļļas un 
naftas produktu paliekas. Neder ne-
kādi gumijas un ziemas sporta apavi. 
Konteinerā nedrīkst ievietot apavus, 
kas nav pārī un ir bojāti (bez zoles, 
rāvējslēdzēja, ir cauri vai saplēs-
ti), lupatas, audumu atgriezumus, 
apakšveļu un zeķes, matračus, bižu-
tēriju un rotaļlietas, kā arī paklājus, 
kas pārsniedz 1,5 × 2 metrus.

Šķirošanas laukums apmeklētā-
jiem būs pieejams 6 dienas nedēļā:

pirmdienās no plkst. 8.00 
līdz 19.00,

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 
no plkst. 8.00 līdz 17.00,

piektdienās no plkst. 8.00 
līdz 16.00,

sestdienās no plkst. 09.00 
līdz 12.00.

Sociālā dienesta piešķirtie pašvaldī-
bas iniciatīvas pabalsti, piemēram, 
pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā, ir 
iedzīvotājiem labvēlīgāki.

Informējam, ka jaunizveidotajā 
Madonas novada pašvaldībā sociālo 
palīdzību un sociālos pakalpojumus 
līdz 2021. gada 31. decembrim, pa-
matojoties uz saviem saistošajiem 
noteikumiem par sociālo palīdzī-
bu un sociālajiem pakalpojumiem, 
sniegs četri pastāvošie sociālie die-

nesti: Madonas novada pašvaldības 
Sociālais dienests, Cesvaines so-
ciālais dienests, Lubānas sociālais 
dienests un Ērgļu sociālais dienests.

Šobrīd dome veido jaunu pašval-
dības iestādi „Madonas novada So-
ciālais dienests”, kas, ievērojot liku-
mā noteiktās prasības, kur prioritāri 
ir pamata sociālie pabalsti – GMI 
un mājokļa pabalsts –, izstrādās 
jaunus normatīvos aktus – saistošos 
noteikumus par sociālo palīdzību 

un sociālajiem pakalpojumiem. Iz-
vērtējot situāciju un novada budžeta 
iespējas, tiks noteikta vienota paš-
valdības iniciatīvas pabalstu sistē-
ma visā Madonas novada teritorijā.

Aicinu būt saprotošiem šajā pār-
ejas periodā, un neskaidrību gadīju-
mā interesēties pie sociālo dienestu 
darbiniekiem.

Ilze Fārneste,
Madonas novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītāja p. i.
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Tūrisma speciālisti tiekas 
Cesvainē

Tikšanās ar dzejniecēm Andu un Elīnu Līcēm

Orientēšanās dienas Cesvainē

Programmas „Latvijas skolas 
soma” pasākums

Informatīvais 
stends 

Cesvaines 
parkā

„Bet durvis uz ārpusi neveras,
Tās veras tikai uz iekšu.”
  Anda Līce

8. septembrī Cesvainē norisinā-
jās tikšanās ar dzejnieci, publicis-
ti Andu Līci. 2021. gads ir Andas 
Līces 80. jubilejas gads, šogad iz-

nākusi arī dzejnieces jaunākā grā-
mata „Vēl viena diena”. Anda Līce 
ir staļinisma upuru liecību grāmatu 
„Via dolorosa” sakārtotāja un jo-
projām aktīva publiciste.

Pasākumu ar dzejas lasījumiem 
un muzikāliem priekšnesumiem 
kuplināja Andas Līces meita – 

Anda un Elīna Līces klausītājus ieveda dzejas un mūzikas pasaulē

dzejniece un dziesminiece Elīna 
Līce, kura ir divu dzejoļu krāju-
mu – „Tik tuvu pie” (kopkrājums 
ar Andu Līci, 2008) un „Redzu” 
(2018) – autore.

Pasākumu rīkoja Cesvaines kul-
tūras veicināšanas biedrība sadar-
bībā ar Cesvaines izglītības un kul-

tūras iestādēm, projektu „Dzejnie-
cei un publicistei Andai Līcei – 80” 
atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds 
un Madonas novada Cesvaines ap-
vienības pārvalde.

Linda Vanaga,
autores foto

Cesvaines kultūras veicināšanas biedrības vadītāja Sanita Dāboliņa ie-
pazīstina ar pasākuma dalībniecēm

Cesvaines vidusskolas sākum-
skolas skolēniem bija iespēja izrā-
di baudīt brīvā dabā – sadarbībā ar 
Cesvaines kultūras namu program-
mas „Latvijas skolas soma” izrāde 
bērniem „Sunītis un kaķenīte” no-

Latvijas Dabas fonds, sadarbojo-
ties ar Cesvaines apvienības pārval-
di, Cesvaines parkā uzstādījis infor-
matīvo stendu „Iepazīstieties – ma-
zais ērglis!”. Aicinām pastaigāties 
pa rudenīgo Cesvaines parku, atrast 
stendu un iepazīt mazo ērgli! Stends 
izvietots parka ziemeļu daļā, netālu 
no Augusta Saulieša ielas.

Mazais ērglis ir plēsīgs putns, 
kuru vasarās Latvijas laukos var re-
dzēt planējam virs koku galiem un 
pļavām vai sēžam uz siena ruļļa, 
nolūkojot medījumu. Šobrīd Latvi-
jā mājo viena piektā daļa pasaules 
mazo ērgļu populācijas, savukārt 
citviet Eiropā šis putns jau gandrīz ir 
izzudis intensīvās lauksaimniecības 
un mežsaimniecības dēļ.

Mazais ērglis ir indikatorsuga – tā 
ir suga, kas norāda, ka tās dzīvesvie-
tā ir daudzveidīga daba. Mazajam 
ērglim nav piemēroti jauni meži, 
jo jauni koki nav pietiekami stabili 
ligzdas noturēšanai, tāpēc svarīgi 
saglabāt ligzdošanai piemērotas ve-
cas mežaudzes.

Latvija ir ļoti nozīmīga valsts 
mazā ērgļa kā sugas saglabāšanā 
visas pasaules mērogā. Kujas dabas 
parks, kura teritorija atrodas Ma-
donas novadā, īpašs ar to, ka te ir 
izcili augsta putnu sugu daudzveidī-
ba – mozaīkveida ainavā, kurā mijas 
meži un lauksaimniecības zemes, 
var sastapt 32 aizsargājamo putnu 
sugas. Nozīmīgākā no tām ir ma-
zais ērglis, jo tieši Kujas dabas par-
kā konstatēts vēsturiski augstākais 
mazo ērgļu ligzdošanas blīvums ne 
tikai Latvijā, bet visā mazo ērgļu iz-
platības areālā.

Dabā mazie ērgļi šobrīd jau sāk 
gatavoties lidojumam uz ziemoša-
nas vietām Āfrikas austrumos. Ne-
vienā citā valstī Eiropā nedzīvo tik 
daudz mazo ērgļu kā Latvijā. Ja suga 
izzūd Latvijā, tas atstās ietekmi uz 
kopējo populāciju, tāpēc esam par 
to atbildīgi. Kopš 2000. gada mazo 
ērgļu populācija Latvijā samazinā-
jusies par 10–15 %. Ornitologs Jā-
nis Ķuze, kurš ir arī projekta „Mazā 
ērgļa aizsardzības nodrošināšana 
Latvijā” vadītājs, norāda: „Mazais 
ērglis Latvijā šobrīd jūtas labi, taču 
ir svarīgi nepieļaut tā populācijas 
samazināšanos – esam atbildīgi gan 
Eiropas, gan pasaules mērogā. Vese-
līga mazo ērgļu populācija nozīmē 
arī vecus, daudzveidīgus mežus un 
ziedošas pļavas – tā ir ainava, kurā 
labi jūtas arī citas sugas un cilvēks.”

Linda Vanaga,
autores foto

Stends novietots Cesvaines parkā: 
atrodi un iepazīsti!

10. septembrī Cesvaines vidus-
skolas 1.–6. klases skolēni piedalī-
jās orientēšanas dienas pasākumā. 
Pirms došanās distancē skolēni 
tika instruēti, kā kartē atzīmētos 
kontrolpunktus atrast, kā darbojas 
čips utt.

1. un 2. klasei bija jāatrod 5 kon-
trolpunkti, 3. un 4. klasei – 8 kon-
trolpunkti, 5. un 6. klasei – 13 kon-
trolpunktu. Katras klašu grupas uz-
varētāji saņēma medaļas un saldas 
balvas.

Paldies pasākuma „Orientēšanās 

dienas Cesvainē” rīkotājam Gunā-
ram Ikauniekam un Ritvaram Ļe-
peškinam! Paldies skolēniem par 
aizrautību un smaidiem, audzinātā-
jām par atbalstu!

23. septembrī šāds pasākums no-
tika 7.–12. klasei.

Pasākums tika organizēts 
ESF projektā „Veselai un laimī-
gai ģimenei Cesvaines novadā” 
(Nr. 9.2.4.2/16/017).

Cesvaines vidusskolas 
informācija un foto

Dažiem tā bija pirmā orientēšanās pieredze, un kādam, iespējams, – 
jauna aizraušanās

14. septembrī kopīgā darba sa-
nāksmē tikās jaunā Madonas no-
vada tūrisma informācijas centru 
speciālisti. Sanāksmē viesi iepazina 
Cesvaines tūrisma centra darbības 
modeli, pārrunājām darba aktualitā-
tes, diskutējām par kopīgu mājasla-
pas modeli.

Dienas otrajā pusē īsās infovi-
zītēs paviesojāmies Cesvaines un 
apkārtnes tūristu piesaistes vietās: 
pilsmuižas kompleksā, salonā „Divi 
torņi”, Vinetas Meisteres krustdū-

rienu gleznu galerijā, Cesvaines 
alus darītavā, kempingā „Rozītes”, 
pie Mūra loka tilta un Voļģu veln-
akmens, bijušajā Kraukļu skolā, 
naktsmītnēs „Pie sievasmātes”, 
„Grašu pils”, „Dzirnavkalns” un 
„Klusuma kabatas”.

Sanāksmi organizēja Madonas 
novada pašvaldības Attīstības noda-
ļa un Cesvaines tūrisma centrs.

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas informācija 

un foto

Cesvaines apvienības pārvaldes vadītājs uzrunā Cesvaines viesus

tika skvērā pie Cesvaines kultūras 
nama. Skolēni priecājās, ka varēja 
izrādi piedzīvot klātienē.

Cesvaines vidusskolas 
informācija un foto

Gleznas pārvaldes zālē
Mākslas studija aicina darboties 

visus, kuri vēlas apgūt prasmes un 
iemaņas zīmēšanā, kompozīcijā, 
gleznošanā.

Kopš 2013. gada pēdējā jūlija 
nedēļā studijas vadītājas profesio-
nālas mākslinieces Ērikas Doganas 
vadībā tiek organizēts mākslas ple-
nērs „Cesvaine”. Sabiedrībā plenērs 
raisa interesi par mākslu kā vērtību, 

par mākslinieku kā personību un 
sabiedrības sastāvdaļu, par radošo 
procesu un atšķirīgu redzējumu. 
Plenēra dalībnieki ir gan profesio-
nāli mākslinieki, gan amatieri.

Pielāgojoties šābrīža nosacīju-
miem – lai varētu ievērot valstī eso-
šos epidemioloģiskos noteikumus, 
studijas vadītājas Ērikas vadībā tiek 
organizēti mazāka mēroga māk-

slas plenēri: trīs dienas, neliels 
dalībnieku skaits. Cikliski tie 
caurvij visus gadalaikus: pa-
vasarī – „Ābeļziedi Cesvaines 
dārzos”, vasarā – tradicionālais 
mākslas plenērs „Cesvaine”, ru-
denī – „Rudens palete Cesvai-
nē”, ziemā tiek plānots gan ple-
nērs, gan meistarklases telpās.

Kristīne Aumele,
Cesvaines kultūras nama 

vadītājaViena no izstādītajām gleznām
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Fizioterapija veselības 
veicināšanas projektā

Atskatoties uz folkdžeza koncertu Cesvainē

Noslēgušās burtu spēles, 
atklāta piemiņas plāksne Jānim Ezeriņam

Fizioterapijas nodarbības dažādām vecuma grupām. Vada Baiba Logina.

Volejbola spēles Cesvainē 
norisinājās par spīti 

laikapstākļiem
Saule, vējš, lietus, 19 komandu no Cesvaines, Madonas, Alūksnes, Lim-

bažiem, Cēsīm, Daugavpils! Laikapstākļi nelutināja, taču spēlēs 21. au-
gustā noskaidroti labākie. Paldies spēlētājiem, līdzjutējiem un visiem, kas 
palīdzēja, lai spēles izdotos!

Ilvija Kecko,
sporta organizatore,

autores foto

Uzvarētāji vīriešu konkurencē

Jaunākā vīru paaudze sīvi cīnījās 
par titulētajām vietām

 Daiļā dzimuma pārstāves uz goda 
pjedestāla

Ar daudziem talantiem apvel-
tītais ģitārists Davids Ševaljē jau 
daudzus gadus ir sevi apliecinājis 
ne tikai kā izcils franču džeza, bet 
arī baroka repertuāra izpildītājs. 
Trio, ko viņš izveidojis 2013. gadā 
kopā ar kontrabasistu Sebastjēnu 
Buaso un sitaminstrumentālistu 
Kristofu Lavernu, muzicē iedomāta 
Folk-Jazz manierē.

22. augusta pievakarē Cesvaines 
kultūras namā skanēja šā trio spēlē-
tie skaņdarbi.

 Linda Vanaga,
foto no Cesvaines kultūras nama 

arhīva
Sadarbība ar Francijas māksliniekiem, domājams, turpināsies arī 

nākotnē

Koncertā ieskanējās dažādi mūzikas instrumenti

Kur ņemsim tādu gaišumu,
Kas cauri naktīm iet
Uz lielo dienu pilnumu,
Kur saule nenoriet?
  Jānis Ezeriņš
18. septembrī ar braucienu pa 

rakstnieku jubilāru Jāņa Ezeri-
ņa (130), Jāņa Poruka (150) un Ma-
risa Vētras (120) dzimtajām vietām 
noslēdzās lasīšanas iniciatīva „Bur-
tu spēles pieaugušajiem”.

Šajā sezonā pasākumā iesaistījās 
38 dalībnieki, no kuriem 31 iesnie-
dza anketu par izlasītajām un novēr-
tētajām grāmatām. Bija jāizlasa vis-
maz četras no piedāvātajām 16 lat-
viešu autoru grāmatām un četras no 
16 tulkotās daiļliteratūras darbiem, 
kā arī piecas Jāņa Ezeriņa noveles.

Visaugstāk tika novērtēts čehu 
rakstnieces Alenas Mornštainovas 
romāns „Hana”, otrajā vietā – Da-
ces Rukšānes „Krieva āda”, bet 
trešajā – Kristinas Sabaļauskaites 
„Pētera imperatore”. 
Lasītāju atzinību guva 
arī novadnieces Andas 
Līces „Ceļadomas”, 

kas no piedāvātajām latviešu auto-
ru grāmatām ierindojās otrajā vietā. 
Burtu spēļu dalībnieki atzina, ka 
rakstnieka Jāņa Ezeriņa novelēs ir 
krāšņa valoda un tās atstāj spēcīgu 
iespaidu uz lasītāju, ilgi paliekot 
atmiņā. Četras burtu spēļu dalīb-
nieces – Sanita Dāboliņa, Maija 
Zvaigzne, Zenta Brīvība un Agrita 
Korneta – izlasīja un novērtēja vi-
sas burtu spēļu grāmatas. Arī Ilvijas 
Kecko un Līgas Čeveres iesniegta-
jās anketās bija atziņas un vērtējumi 
par vairāk nekā divdesmit darbiem.

Noslēguma pasākumā Kārzdabas 
„Bokultos” – Jāņa Ezeriņa dzimta-
jās mājās – atklājām rakstniekam 
veltītu piemiņas plāksni. Cesvaines 
apvienības pārvaldes vadītājs Vilnis 
špats teica ievadvārdus, novadpēt-
niece Dace Zvirgzdiņa dalījās ar 
interesantu stāstījumu par Jāņa Eze-
riņa dzīvi, un kopā ar mājas saim-
niekiem lasījām un klausījāmies 

rakstnieka dzeju.
Tālāk ceļš veda 

uz Druvienas Veco 
skolu, kur dzirdē-

jām izjustu stāstījumu par rakstnie-
ku Jāni Poruku. Tirzā Aldas Alber-
tes vadībā iepazinām slēpju muzeju, 
viesojāmies kultūras namā un ap-
meklējām Marisam Vētram veltīto 
piemiņas akmeni, kas atrodas pie 
viņa dzimtās mājvietas – „Dārti-
ņām”.

Paldies burtu spēļu dalībniekiem, 
bibliotēkām (Cesvaines vidussko-
las, Kraukļu, Madonas novada 
u. c.), kas ar savu krājumu nodro-
šināja spēļu norisi, un citiem atbal-
stītājiem!

Agrita Korneta

Atklāta piemiņas plāksne
Latviešu noveles tradīciju pamat-

licējs, rakstnieks, tulkotājs, dzej-
nieks un atdzejotājs Jānis Ezeriņš 
izklaidi apvienojis ar radošā mate-
riāla ieguvi – viņš krājis notikumus, 
pieredzi, cilvēkus, un to visu pie-
rakstījis savās piezīmju grāmatiņās, 
no kurām vēlāk izauga Jāņa Ezeriņa 
noveļu sižeti.

Rakstījis galvenokārt anekdo-
tiskās noveles, darbiem raksturīgs 
straujš sižets, daudzveidīgs vides 
un cilvēka tēlojums un negaidīts 
fabulas atrisinājums. Viņa stāstiem 
un novelēm raksturīgs dziļi psiho-
loģisks personāžu tēlojums, kas 
apvienots ar strauju sižeta attīstību, 
situācijām nereti ir absurda iezīmes. 
Tulkojis nozīmīgus klasikas darbus 
(Oskara Vailda „Doriana Greja ģī-
metni”, vecfranču teiku „Okasēns 
un Nikoleta”, Džovanni Bokačo 
„Noveles”, Stendāla „Sarkano un 
melno”). Saņēmis Kultūras fonda 
balvu (1923).

18. septembrī Jāņa Ezeriņa mājās 
tika atklāta piemiņas plāksne.

Linda Vanaga,
Viļņa Špata fotoPlāksnes atklāšanas notikuma dalībnieki
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Nākamais „Cesvaines Ziņu” 
izdevums gaidāms 

2021. gada 22. oktobrī

Izmēri Cesvaines 
torņus!

Atgādinām!

Strūves ģeodēziskā loka un tā Nesaules kalna 
punkta iepazīšanas pārgājiens

Notiek mācības „Namejs 2021”
Lai pārbaudītu brigādes vienību, to vidū 

25. kājnieku bataljona, spēju veikt uzdevumus 
konvencionāla militāra apdraudējuma gadīju-
mā, no 24. līdz 26. septembrim Zemessardzes 
2. Vidzemes brigādes teritorijā, arī Madonas 
novadā, notiks Nacionālo bruņoto spēku ikga-
dējās militārās mācības „Namejs”.

Madonas novadā augsta mācību intensitā-
te būs Indrānu pagastā, Roznieku apkārtnē, 
uz autoceļa V842 un uz Gulbenes–Rēzeknes 
ceļa (P36), kur no 24. līdz 26. septembrim ze-
messargi un karavīri patrulēs un rīkos reidus, 
ierīkos slēpņus, patruļbāzes un novērošanas 
posteņus, kā arī veiks citus mācību scenārijā 
noteiktos uzdevumus.

Kopumā Vidzemē mācību aktīvajā fāzē pie-
dalīsies ap 1000 dalībnieku – Zemessardzes 
bataljonu un sabiedroto spēku karavīri, ze-
messargi un rezerves karavīri. Nosacītā preti-
nieka lomā darbosies Igaunijas spēku karavīri.

Militāro mācību laikā Gulbenes novadā 
pārvietosies Latvijas un Igaunijas militārā 
tehnika, karavīri un zemessargi formastērpos, 
ar ieročiem. Mācību laikā tiks izmantota tikai 
mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, 
kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku vese-
lību un dzīvību, tomēr, atrodot mācību vietās 
nezināmus priekšmetus, tos aizliegts aiztikt 
vai pārvietot. Militāro mācību laikā tiks ie-

Turpinot iesākto tradīciju un svinot Pasau-
les Tūrisma dienu, 26. septembrī Cesvaines 
tūrisma centrs aicina piedalīties pārgājienā no 
Cesvaines uz Strūves ģeodēziskā loka punktu 
Nesaules kalnā.

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

Kājām plānots mērot ap 14 km un ceļā pa-
vadīt apmēram 5 stundas. Maršruts lielāko-
ties vedīs pa grants ceļiem, arī meža ceļiem 
un takām. Izvēlamies sezonai un laikapstāk-
ļiem piemērotu apģērbu un apavus! Līdzi ņe-
mam pusdienu tiesu, uzkodas, ūdeni!

Pa ceļam:
 neatkarīgās Latvijas armijas pulkveža, 

militārā atašeja Vācijā Aleksandra Plensnera 
māja „Lejas Pakuļi”;
 silta „Urdavu” tēja pie Voļģu velnak-

mens;
 Kārzdabas pareizticīgo baznīca;
 pusdienu pauze viesu mājā „Klusuma 

kabatas”;
 Strūves ģeodēziskā loka punkts „Nes-

saule-kalns”.
Atpakaļ uz Cesvaini brauksim ar autobusu.

Izmēri manus torņus! – aicina Vidzemes 
augstienes mazpilsēta Cesvaine, otrā augstā-
kā pilsēta Latvijā, pilsēta, kurā valsts karogs 
plīvo visaugstāk Baltijā!

Sagaidot rudeni, aicinām atklāt, izzināt un 
izmērīt Cesvaines torņus. Septembrī un ok-
tobrī ar ģimeni, draugiem vai klasesbiedriem 
brauc ciemos pie mums uz Cesvaini, tūrisma 
centrā Pils ielā 2 saņem uzdevumu, izpildi to 
un sezonas beigās piedalies galvenās balvas – 
apgāda „Jāņa sēta” kasāmkartes „Vis-vis-vie-
tas” – izlozē!

Lai kļūstam zinošāki un iepazīstam lietas ap 
mums!

Tūrisma centra informācija

Visi vilciena reisi maršrutā Rīga–Gulbene 
notiks visu gadu

2021. gada 17. septembrī Sabiedriskā trans-
porta padome nolēma, ka vilciena maršrutā 
Rīga–Gulbene reiss, kas Rīgā sestdienās tiek 
uzsākts plkst. 8.01 un Gulbenē – plkst. 18.11, 
tiks nodrošināts visu gadu (līdz šim abiem 
reisiem bija noteikta sezonalitāte – vasaras 
periodā).

Kopš 2021. gada 1. jūnija maršrutā Rīga–
Gulbene nedēļas nogalēs tiek nodrošināti 
pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu. Sākot-
nēji reiss, kas Rīgā sestdienās tiek uzsākts 
plkst. 8.01, bet Gulbenē – plkst. 18.11, bija 
sezonāls un tika izpildīts no 1. jūnija līdz 
26. septembrim, bet, izvērtējot pasažieru 
skaitu abos reisos, tika pieņemts lēmums tos 
nodrošināt visu gadu.

Līdz šim vidējais pārvadāto pasažieru skaits 
reisā no Rīgas līdz Gulbenei bija 75 pasažieri, 
bet no Gulbenes līdz Rīgai – 73; atsevišķos 
reisos pasažieru skaits sasniedza pat 150. Tā 
kā ziemā gaidāms pasažieru skaita samazinā-
jums, plānots, ka nākamā gada jūlijā jautā-
jums tiks skatīts atkārtoti. Vilciens, kas no Rī-
gas piektdienās izbrauc plkst. 19.01 un svēt-

vērotas ugunsdrošības un dabas aizsardzības 
prasības. Pēc mācībām izmantotās teritorijas 
tiks sakoptas.

Mācību norisi atbalstīs valsts uzņēmumi 
„Latvijas valsts meži” un „Latvijas valsts 
ceļi”, iesaistoties pretmobilitātes uzdevumu 
izpildē, kā arī darba devēji, dodot iespēju 
zemessargiem piedalīties mācībās trīs dienas 
pēc kārtas. Savukārt privāto zemju īpašnieki 
sniegs būtisku atbalstu, piekrītot iznomāt sa-
vus īpašumus mācību vajadzībām, mācības 
atbalstīs arī Valsts policijas pārstāvji, nodro-
šinot satiksmes ierobežošanu.

Zemessardze aicina ar izpratni izturēties 
pret iespējamiem īslaicīgiem pārvietošanās 
apgrūtinājumiem, kas var rasties mācību 
laikā. Lūdzam iedzīvotājus neuztraukties, 
redzot militārās tehnikas, karavīru un zemes-
sargu pārvietošanos, tehnikas un cita veida 
aprīkojuma izvēršanu un pozīciju ieņemšanu.

Jau ziņots, ka, lai pārbaudītu un pilnveidotu 
vienību gatavību izvērsties valsts aizsardzī-
bas uzdevumu izpildei gan patstāvīgi, gan 
arī kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros, 
no 30. augusta līdz 3. oktobrim visā Latvijā 
norisinās Nacionālo bruņoto spēku militārās 
mācības „Namejs 2021”. Kopā mācībās pie-
dalīsies aptuveni 9300 dalībnieku. Militāro 
mācību laikā militārās tehnikas un personāla 

Atkritumu izvešana Cesvaines pilsētā un 
pagastā notiek katru trešdienu.

Pieņemšanas dienas 2021. gadā līdz 
turpmākiem paziņojumiem – katra mēneša 
otrajā trešdienā Cesvaines kultūras namā 
plkst. 9.00–12.00:

13. oktobrī,
10. novembrī,
8. decembrī.

Vilcienu kustība
Cesvaines stacijā
Piektdienās
Rīga–Cesvaine

Rīgā Madonā Cesvainē
19.01 21.31 21.46
Sestdienās
Rīga–Cesvaine

Rīgā Madonā Cesvainē
8.01 10.29 10.43
Cesvaine–Rīga

Cesvainē Madonā Rīgā
7.19 7.33 10.00
18.47 19.01 21.30
Svētdienās
Rīga–Cesvaine

Rīgā Madonā Cesvainē
12.01 14.38 14.52
Cesvaine–Rīga

Cesvainē Madonā Rīgā
16.21 16.35 19.00

Madonas stacijā
Darbadienās
Madona–Rīga

Madonā Rīgā
4.56 7.35
Rīga–Madona

Rīgā Madonā
19.01 21.31
Sestdienās
Madona–Rīga

Madonā Rīgā
7.33 10.00
19.01 21.30
Rīga–Madona

Rīgā Madonā
8.01 10.29
19.01 21.31
Svētdienās
Madona–Rīga

Madonā Rīgā
7.33 10.00
16.35 19.00
Rīga–Madona

Rīgā Madonā
12.01 14.38
19.01 21.31

pārvietošanās ir iespējama jebkurā vietā Lat-
vijas teritorijā.

PIEDALIES MĀCĪBĀS ARĪ TU!
Ja laikā no 24. līdz 26. septembrim savā 

apkārtnē ieraugi Igaunijas Bruņoto spēku ka-
ravīrus vai militāro tehniku, vai to pulcēšanos 
un pārvietošanos, piezvani vai raksti īsziņu 
uz tālr. 25703319 (vari sūtīt bildes lietotnēs 
„WhatsApp” vai „Signal”). Nosauc vietu, kur 
redzi Igaunijas karavīrus vai transportu, to 
skaitu, darbības un kustības virzienu!

Informāciju sagatavoja
Zemessardzes 25. kājnieku bataljona
Civilmilitārās sadarbības nodaļa
Tālr. 27792455
Facebook: Vidzemes brigādes zemessargi

Pieteikšanās pārgājienam – obligāta! 
Līdz 24. septembrim piesakies, zvanot uz 
tālr. 26172637!

Pārgājiens notiks tikai labos laikapstākļos.

dienās – plkst. 12.01, bet no Gulbenes – sest-
dienās plkst. 6.43 un svētdienās plkst. 15.45, 
arī turpmāk kursēs visa gada garumā.

Papildu informācijai: Lilita Pelčere,
VSIA „Autotransporta direkcija”
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: + 371 67356129
E-pasts: lilita.pelcere@atd.lv


