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Elvīrai Baldiņai – 103

Skolas apkārtnē darbi 
turpinās

Ar dāliju pušķiem un košajām lapām
Ik skolā nāk septembra rīts;
Mēs sveicinām, labā, un paldies tev sakām,
Ka zinību kamols mums tīts.
Pa stundai, pa dienai, to tinot un veļot,
Visaugstākā kalnā var kāpt;
Un tā gads aiz gada, tās gudrības smeļot,
Pēc gaišākas rītdienas slāpt.

Inta Driķe
Lai radošs un panākumiem bagāts jaunais 

mācību gads visiem skolēniem, viņu vecākiem 
un izglītības iestāžu darbiniekiem! Lai veiksme, 

izturība, zinību kalnu iekarojot!

Cesvaines apvienības pārvalde

Jau kādu laiku ap Cesvaines vi-
dusskolu norisinās aktīvi darbi.

Pērnziem, īsi pirms Jaungada, 
vētra norāva daļu Cesvaines vidus-
skolas jumta. Tā kā ēka ir apdroši-
nāta, zaudējumi tiek segti no saņem-
tās apdrošināšanas atlīdzības. Lai 
vēl vairāk nebojātu ēku un telpas, īsi 
pēc jumta noraušanas tika uzklāts 
pagaidu jumts. Šovasar vidusskola 
iegūst jaunu jumtu, kur tas bija no-
rauts. Darbi tiks pabeigti tuvākajā 
laikā, skolēni jauno mācību gadu 
varēs uzsākt zem jauna jumta.

Madonas novada Cesvaines apvienības pārstāvji (no kreisās)  Larisa 
Maligina, Rita Medne, Vilnis Špats ar jubilāri Elvīru Baldiņu (sēž) 

aktrises 103. gadskārtas svinībās 2022. gada 11. augustā

Cesvaines ģimnāzijas gaidu pulciņš kopā ar skolotāju un pulciņa 
vadītāju Mariju Bērzkalni. 1. rindā 3. no labās puses sēž Elvīra Baldiņa

Jūlija Dickaļa foto

 Skats no iestudējuma „Pauks un 
Šmauks” Jaunatnes teātrī: no 

labās puses Šmauka lomā Elvīra 
Baldiņa. Ap 1957. gadu

Auklē māte, šūpo māte,
Mūža mana nezināja;
Laime mūžu gan zināja,
Tā māmiņai nesacīja.
Laimes māte tā sacīja:
Kad dzīvosi, tad redzēsi.

Latviešu tautasdziesma
Iepriekšminētās tautasdziesmas do-

ma caurvija aktrises Elvīras Baldiņas 
103. dzimšanas dienas svinības, kas 
notika Misiņa bibliotēkā Rīgā 11. au-
gusta pēcpusdienā. Viesiem bija iespē-
ja ne tikai apsveikt un sumināt jubilāri, 
bet arī noskatīties režisores Virdžīnijas 
Lejiņas veidotās dokumentālās filmas 
„Es esmu runājusi” pirmizrādi. Filma 
vēsta par aktrises dzīvi. To dzīvesprie-
ku un humoru, kas filmā un visā pa-
sākumā skanēja no katra Elvīras Bal-
diņas izteiktā vārda, derētu pārņemt 
ikvienam. Pati gaviļniece filmā sacīja: 
„Man nekad nav garlaicīgi.” Viņa uz-
skata, ka, pat skatoties ik rītu pa vienu 
un to pašu logu, ainava būs citāda un 
vienmēr ir kaut kas, ko darīt, darboties.

Vēlākā aktrise Elvīra Maiga Hor-
tenzija Baldiņa dzimusi 1919. gada 
11. augustā Cēsu apriņķa Kraukļu 
pagasta Kārklu krejotavā, kur tobrīd 
strādāja meitenes tēvs. Vēlāk ģimene 
dzīvo pašu celtajos „Kalna Jostpāpe-
nos”. Jau no maziem gadiem Elvīrai 
ir jāstrādā visi lauku darbi, visu mūžu 
viņa ir lepojusies ar savām stingrajām 
rokām, lai gan izrādēs mēģinājusi tās 
noslēpt. Viņai joprojām patīk, ja saru-
nu biedram ir spēcīgs rokasspiediens. 
Dažus gadus pēc tam meitenes vecāki 
izšķiras un tēvs aiziet dzīvot uz Kur-
zemi. Baldiņu bērni (Elvīrai bijis arī 
brālis) dzīvo ar māti un vecvecākiem, 
no kuriem arī iemācās daudz dzīves 
gudrības. Mazā Maiga (tā bērnības 
un skolas gados visi sauc Elvīru) pir-
mās četras klases mācās Gubeņa sko-
lā Kārklos, vēlāk pāriet mācīties uz 
Kraukļu pamatskolu, kur beidz 6. kla-
si. Pēc Kraukļu skolas dodas mācīties 
uz Cesvaines ģimnāziju, kuru absolvē 
1938. gadā.

Skolas gados nākamā aktrise rakstu-
rota kā dzīvesprieka un enerģijas pilna 
jauniete. Jau tad rodas interese par te-
ātri, Maiga piedalās dramatiskajā pul-
ciņā, spēlē izrādēs, iesaistās arī skolas 
gaidu pulciņā. Interesi par teātri un tā 
tēliem veicina, kā arī iedvesmu spēlēt 
raisa arī latviešu valodas un literatūras 
skolotāja Marija Bērzkalne. Gan no 
bērnības, gan skolas gadiem Maigai ir 
interese par tautas dainām. To aktrisei 

atmiņā palicis ļoti daudz. Kā pati teica 
jubilejas reizē: „Pēc 3000 apnika skai-
tīt tālāk.”

Pēc ģimnāzijas beigšanas, 
1938. gada rudenī, Elvīra Baldiņa 
devās uz Rīgu un iestājās latviešu 
aktieru arodbiedrības teātra skolā. 
Ģimene gan profesijas izvēli neesot 
atbalstījusi, bet meitene bija izlēmusi. 
Pa dienu strādāja, lai sevi uzturētu, bet 
vakaros apmeklēja nodarbības teātra 
skolā. Aktrise panākumus vienmēr ir 
sasniegusi ar smagu darbu. 1942. gadā 
Elvīru Baldiņu pieņem Latvju drāmas 
ansamblī, bet pēc kara, 1945. gadā, 
aktrise sāk darbu Jaunatnes teātrī, kur 
pavadīts viss darba mūžs līdz aizieša-
nai pensijā. Aktrise spēlējusi daudzās 
bērnu un jauniešu lugās, un bieži pat 
kolēģi, izrādes skatoties, nav viņu pa-
zinuši, jo viņa pratusi būt pārliecinoša 
un īsta. Vairākas lomas nospēlētas ki-
nofilmās, piemēram, vecāmāte filmā 
„Sprīdītis” (1985) un skolotāja filmā 
„Klāvs – Mārtiņa dēls” (1970). Ne 
reizi vien darbojusies radio un televī-
zijas uzvedumos, arī kopā ar bērniem. 
Daudzi no tiem bijuši saistīti ar folklo-
ras popularizēšanu. Jaunatnes teātrī 
aktrise strādāja līdz pat tā slēgšanai 
1992. gadā.

Par nopelniem Elvīra Baldiņa 
1955. gadā ir saņēmusi Latvijas PSR 
Nopelniem bagātā skatuves māk-

slinieka goda nosaukumu, savukārt 
2010. gadā viņai piešķirts Triju Zvaig-
žņu ordenis.

Papildus teātrim un īpaši pēc aizie-
šanas no tā aktrise ir aicināta bērēs par 
izvadītāju. Katram aizgājējam un bēri-
niekiem vienmēr ir pratusi piemērot ko 
sakāmu no folkloras – mirušo izvadī-
jusi, skaitot tautasdziesmas.

Par sava ilgā mūža noslēpumu Elvī-
ra Baldiņa sauc tieši tautasdziesmu iz-
pratni un zināšanu, kā arī to, ka nekad 
nav bijis vienaldzības pret dzīvi, dziņu 
vienmēr uzzināt ko jaunu un darboties, 
iziet cilvēkos, ar tiem sarunāties. Viņa 
smejas, ka sarunās ar cilvēkiem vien-
mēr esot tieša un nejauka, bet tāpat vi-
ņai esot daudz draugu un to, kuri viņu 
uzklausa. Pēc sveicēju aicinājuma El-
vīra Baldiņa bez kautrēšanās noskaita 
arī pa nerātnai tautasdziesmai un teic, 
ka savā vecumā varot izrunāties, kā tik 
gribas.

Aktrisi, 103. gadskārtu sagaidot, su-
mināja kolēģi no plašās aktieru saimes, 
radi un draugi. Pasākumā sveica arī re-
žisori Virdžīniju Lejiņu gan ar filmas 
„Es esmu runājusi” pirmizrādi, gan 
75 gadu jubilejā, kas bija 9. augustā.

Rakstā izmantoti materiāli un foto-
grāfijas no Cesvaines pils muzeja krā-
juma.

Rita Medne,
Cesvaines pils vēsturniece

Lielu daļu laika bija noklususi 
skolas sporta laukuma būvniecība. 
Nu darbi atsākušies un tiek turpi-
nāti. Būvnieks, kurš uzsāka darbus, 
pēc tehnoloģiskā pārtraukuma attei-
cās tos turpināt, tika meklēts jauns 
būvnieks, kurš turpina iesākto. Nu 
jau laukums iegūst aprises. Pare-
dzēts, ka darbus turpinās tik ilgi, ka-
mēr to atļaus laikapstākļi, iespējami 
pietuvinot rezultāta sasniegšanai.

Linda Vanaga,
Viļņa Špata un 

Lindas Vanagas foto

 Jumta un bojāto konstrukciju 
nomaiņa rit uz beigām

Skolas stadionā turpinās 
iesāktie darbi

1. septembris 
Cesvaines izglītības iestādēs

Cesvaines pirmsskolas izglītības iestādē „Brīnumzeme”
1. septembrī plkst. 9.30

Cesvaines vidusskolā (Madonas iela 1, Cesvaine)
1. septembrī plkst. 9.00

Cesvaines vidusskola aicina uz vecāku kopsapulci, jauno mācību gadu 
iesākot. Tikšanās vidusskolas aulā – 30. augustā plkst. 17.00.

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā (Celtnieku iela 1, Cesvaine)
1. septembrī plkst. 12.00

Jauno audzēkņu uzņemšana mūzikas un mākslas nodaļās – 
2022. gada 29. augustā plkst. 18.00 Celtnieku ielā 1. 

Informācija pa tālruni: 26446141.
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Par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām 
Cesvaines pilsētā un pagastā

Izsludināta pieteikšanās 
uz sporta organizatora 

(profesijas kods 2359 08) 
amatu Cesvainē

Norisinājušās 
Madonas novada 

pārvalžu sporta spēles

Domes ārkārtas sēdē 
2022. gada 19. jūlijā

Par atkritumu apsaimniekošanas mak-
sas izmaiņām

Ar 01.09.2022. Cesvaines pilsētā un Ces-
vaines pagastā nosaka Atkritumu apsaim-
niekošanas likuma 39. panta pirmās daļas 
1. punktā paredzēto maksu par sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu – 12,91 euro par 
1 m³ (papildus aprēķinot pievienotās vērtības 
nodokli).

Par papildu finansējuma piešķiršanu 
ēkas remontam

Līdz šim Madonas Sociālā dienesta darbi-
nieces Cesvainē klientus pieņēma telpās Rī-
gas ielā 4 Cesvainē (bijusī Cesvaines inter-
nātpamatskolas ēka). Ēkas komunālie mak-
sājumi iepriekšējā gadā veidoja 20 900 euro, 
turklāt lielākā daļa telpu netiek izmantota. 
Tas nav ekonomiski izdevīgi. Latvijas Ze-
messardze ir izteikusi vēlmi pārņemt minēto 
ēku ar piegulošo teritoriju.

No 2022. gada Madonas novada pašval-
dības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem, 
ņemot vērā Cesvaines apvienības pārvaldes 
2022. gada ieņēmumus no pārdotajiem īpa-
šumiem, nolemj piešķirt papildu finansējumu 
Cesvaines apvienības pārvaldei Dārzu ielas 1 
Cesvainē (līdz šim tur atradās SIA „Cesvai-
nes komunālie pakalpojumi”; skat. foto) ēkas 
remontdarbiem 18 175,78 euro apmērā.

Būtiski, ka Dārzu ielas 1 ēkā ir sociālā 
dienesta pakalpojumu sniegšanas vajadzī-
bām atbilstīgas telpas un vieta noliktavām, 
kur glabāt un no kurienes izsniegt iedzīvo-
tājiem pārtikas un higiēnas pakas, kā arī hu-
māno palīdzību. Nākotnē šajā ēkā Sociālais 
dienests varētu sniegt arī dušas un pirts pa-
kalpojumus.

Iedzīvotāju ievērībai: no šā gada 3. augus-
ta SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” 
kase maksājumus klātienē pieņem trešdienās 
plkst. 9.00–16.00 A. Saulieša ielā 5 Cesvainē.

Par atbalstu biedrībai „Latvijas savienī-
ba „Černobiļa””

Madonas novada pašvaldības domes sēdēs
Nolemj atbalstīt biedrību „Latvi-

jas savienība „Černobiļa””, reģistrācijas 
Nr. 40008000085, juridiskā adrese – Merķeļa 
iela 11–403, Rīga, no budžetā nesadalītajiem 
līdzekļiem piešķirot 500 euro finansējumu 
biedrības darbības nodrošināšanai.

Biedrība ir Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas dalībnieku brīvprātīgā sabiedriskā 
organizācija, tai ir piešķirts sabiedriskā labu-
ma organizācijas statuss. Biedrība nodrošina 
savu biedru sociāli ekonomisko tiesību un 
interešu aizsardzību, organizē reālu palīdzī-
bu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 
seku likvidēšanas rezultātā cietušajiem, kā 
arī citiem, kuri cietuši jebkurā citā radioak-
tīvā avārijā un kodolizmēģinājumos, veicina 
invalīdu ārstēšanās un rehabilitācijas sistē-
mas pilnveidošanu un veic pasākumus viņu   
integrācijai sabiedrībā. Madonas novadā ir 
aptuveni 60 Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas dalībnieku.

Domes sēdē 
2022. gada 28. jūlijā

Par grozījumiem Madonas novada paš-
valdības apvienību pārvalžu, pagastu pār-
valžu un to pakļautības iestāžu amata vie-
nību sarakstos

Nolemj izdarīt šādus grozījumus:
- ar 01.08.2022. Dzelzavas pagasta pār-

valdes iestādē „Cesvaines un Dzelzavas so-
ciālās aprūpes centrs” amata vienībai „Ārsta 
palīgs-medmāsa” mainīt amata nosaukumu 
uz „Māsa / vispārējās aprūpes māsa”, amata 
vienībai „Diētas māsa” mainīt amata nosau-
kumu uz „Uztura speciālists”, amata vienībai 
„Ambulatorās medicīnas māsa” mainīt ama-
ta nosaukumu uz „Māsa / vispārējās aprūpes 
māsa”.

Par grozījumiem Madonas novada paš-
valdības maksas pakalpojumu cenrāžos

Pašvaldībā izmitinātajiem Ukrainas civil-
iedzīvotājiem beigsies valsts nodrošinātais 
atbalsts, jo viņu atrašanās laiks šeit sasniegs 
120 dienas. Ukrainas civiliedzīvotāju atbal-

sta likuma 8. panta pirmajā daļā paredzēts, 
ka pasākumus atbalsta sniegšanai Ukrainas 
civiliedzīvotājiem primāri finansē no valsts 
budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem, 
kas iedalīti no budžeta finansētajām institū-
cijām.

Pašvaldībā izmitinātajiem Ukrainas civilie-
dzīvotājiem izmitināšanas termiņš 120 dienas 
sasniedza 19. jūlijā. Ukrainas civiliedzīvotā-
jiem, kuriem beidzas valsts sniegtais atbalsts, 
jānodrošina visi maksājumi par dzīvošanu 
Latvijā.

Nolemj veikt grozījumus par maksu Ma-
donas novada pašvaldības domes 2018. gada 
29. marta lēmuma Nr. 138 pielikumā Nr. 16 
„Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšana šim 
mērķim pielāgotās telpās un ēdināšana, ko 
nodrošina Madonas novada pašvaldības ie-
stādes”, izsakot to jaunā redakcijā. Lēmuma 
pielikuma Nr. 1–13, 15 un Ērgļu, Lubānas un 
Cesvaines apvienības pārvalžu maksas pa-
kalpojumu aktuālajos cenrāžos tiek grozītas 
aktuālās un pārvaldes vai pilsētas teritorijā 
nodrošinātās izglītības, sociālās aprūpes un 
citu pārvalžu iestāžu darbinieku ēdināšanas 
pozīcijas.

Lēmumu pilnu tekstu var iepazīt www.ma-
dona.lv vai klientu apkalpošanas zālē Saieta 
laukumā 1 Madonā, lēmumu videoapskatu ie-
spējams iepazīt www.madona.lv.

Sagatavoja Ilze Riekstiņa,
Madonas novada 

Centrālās administrācijas
Attīstības nodaļas

 vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

Pienākumi:
 y sastādīt un uzraudzīt sporta zāles noslo-

gojuma grafiku;
 y uzraudzīt skolas sporta zālē notiekošās 

ārpusskolas treniņu nodarbības un atbildēt 
par inventāra, aprīkojuma, telpu atbilstīgu 
lietojumu un ekspluatāciju šo nodarbību un 
publisku pasākumu laikā;

 y izsniegt biļetes par sporta zāles apmek-
lējumu un iekasēto naudu nodot pašvaldības 
kasē;

 y koordinēt un apzināt Cesvaines sportis-
tus;

 y organizēt un plānot sporta pasākumus;
 y nodrošināt sporta pasākumu norisi un 

tiesāšanu;
 y pārstāvēt Cesvaines intereses sporta jau-

tājumos pašvaldības, valsts iestādēs, sabied-
riskajās organizācijās;

 y popularizēt sporta aktivitātes sabiedrī-
bai, medijiem.

Prasības:
 y vismaz vidējā izglītība;
 y labas komunikācijas un saskarsmes 

prasmes, spēja strādāt komandā;
 y augsta atbildības izjūta, mērķtiecīgums, 

pašiniciatīva;
 y vēlme organizēt sporta dzīves notiku-

mus;
 y vēlama pieredze sporta pasākumu orga-

nizēšanā.
Piedāvājam:
 y dinamisku un atbildīgu darbu;
 y darbu uz nenoteiktu laiku;
 y slodzi – 0,5 likmes;
 y atalgojumu – 355 eiro par pusslodzi.

Motivētu pieteikumu un CV ar norā-
di „Sporta organizators” līdz 2022. gada 
16. septembrim sūtīt uz e-pastu didzis.
baunis@madona.lv vai iesniegt klātienē 
Cesvaines vidusskolā (Madonas iela 1, 
Cesvaine). Sīkāka informācija, zvanot uz 
tālruni 2611133.

Cesvaines novada pašvaldības rīkotā at-
klātā konkursa „Atkritumu apsaimniekošana 
Cesvaines novada teritorijā” rezultātā Ces-
vaines novada pašvaldība ar SIA „Pilsētvides 
serviss” 25.10.2019. noslēdza līgumu par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ces-
vaines novadā. Līguma darbības termiņš – 
2022. gada 25. oktobris.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas li-
kuma 39. panta pirmo daļu nešķirotu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzī-
ves atkritumu reģenerāciju) maksu atkritumu 
sākotnējam radītājam vai valdītājam veido: 
1) pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa 
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu – 
tajā tiek ietvertas visas izmaksas par nešķiro-
to un dalīti savākto atkritumu savākšanu, pār-
vadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām 
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko 
veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas sa-
mazina apglabājamo atkritumu apjomu, mak-
sa par uzglabāšanu un šo darbību veikšanai 
nepieciešamo infrastruktūras objektu izvei-
došanu un uzturēšanu, kā arī starpība starp 
dalīti savāktu bioloģisko atkritumu apsaim-
niekošanas izmaksām un šā likuma 39.1 pantā 
noteikto maksu; 2) Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu 
poligonos.

Jau aprīlī Madonas novada pašvaldība sa-
ņēma SIA „Pilsētvides serviss” rakstu „Par 
nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas mak-
sas izmaiņām Cesvainē un Cesvaines pagas-
tā (sakarā ar degvielas cenu būtisku pieau-
gumu autotransportam)”. Pašvaldība lūdza 
SIA „Pilsētvides serviss” sniegt aprēķinu 

maksas izmaiņu precizējumus, uz ko saņē-
ma aprēķina precizējumus, kuros Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmās 
daļas 1. punktā minēto maksu ir paredzēts 
palielināt par 1,24 euro par 1 m³ (papildus 
aprēķinot PVN). Maksa šobrīd ir 11,67 euro / 
1 m³ (papildus aprēķinot PVN); apstiprinot 
maksas grozījumus, Atkritumu apsaimnieko-
šanas likuma 39. panta pirmās daļas 1. punktā 
noteiktā maksa būtu 12,91 euro / 1 m³ (pa-
pildus aprēķinot PVN), kā rezultātā nešķiroto 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas 
kopējais apmērs būtu 25,21 euro / 1 m³ (pa-
pildus aprēķinot PVN). Maksa ar PVN būs 
30,50 euro par 1 m³.

Noslēgtajā līgumā paredzēts, ka tā darbības 
laikā atkritumu apsaimniekotājs ne biežāk kā 
1 reizi 12 mēnešu periodā var iesniegt pasūtī-
tājam maksas grozījumu priekšlikumu, ja iz-
mainās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
izmaksas ietekmējošie faktori:

 y ja iepriekšējā kalendārā gada Latvijas 
patēriņa cenu indekss, kuru nosaka Centrālā 
statistikas pārvalde, pieaug vairāk nekā par 
5 %;

 y ja atkritumu apsaimniekotājs pēc pasūtī-
tāja ierosinājuma un vienojoties ar to ir iesais-
tījies atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
pilnveidē, arī izmantojot Eiropas Savienības 
finanšu instrumentu iespējas, un šo darbību 
rezultātā ir pieaugušas vai samazinājušās iz-
maksas par 1 m3 atkritumu apsaimniekošanu;

 y citi faktori (piemēram, mainās nodokļu 
likmes, izņemot dabas resursu nodokli, vai 
tiek ieviesti jauni nodokļi, mainās atkritumu 
poligona tarifs).

Izvērtējot SIA „Pilsētvides serviss” ie-

sniegto izmaksu pieauguma priekšlikumu, 
pašvaldība uzskata to par pietiekamu, pa-
matotu un līguma noteikumiem atbilstīgu, 
tādēļ ar 01.09.2022. Cesvaines pilsētā un 
Cesvaines pagastā nolemj noteikt Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmās 
daļas 1. punktā paredzēto maksu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu – 12,91 euro par 
1 m³ (papildus aprēķinot pievienotās vērtības 
nodokli). Dome nolēma uzdot SIA „Pilsētvi-
des serviss” brīdināt atkritumu radītājus par 
izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nas maksā.

Sākot ar 2022. gada 1. septembri, maksa 
par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu Cesvaines pilsētā un Cesvaines pa-
gastā ir noteikta 30,50 EUR/m3 (t. sk. PVN 
21 %) apmērā.

Tas nozīmē, ka ar 1. septembri maksa par 
atkritumu konteineru izvešanu mainīsies at-
karībā no to tilpuma:

Kon-
teinera 
tilpums

Iepriekš, 
EUR

Ar 
01.09.2022., 

EUR

0,12 m3 3,48 3,66
0,24 m3 6,96 7,32
0,66 m3 19,14 20,13
1,1 m3 31,90 33,55

Klientu apkalpošana 2022. gadā līdz turp-
mākiem paziņojumiem notiek Cesvaines 
kultūras namā katra mēneša otrajā trešdienā 
plkst. 9.00–12.00:

 y 14. septembrī;
 y 12. oktobrī.

Linda Vanaga

20. augustā Dzelzavas pagastā norisinājās 
sporta spēles, kur par spēcīgākās pagasta vai 
apvienības pārvaldes titulu cīnījās komandas 
no visa Madonas novada.

Veiklība, spēks un precizitāte bija jāpierāda 
dažādās disciplīnās – gan siena ruļļa velšanā, 
virves vilkšanā, gan zolītes spēlē, gan dažā-
dos izturības uzdevumos.

Cesvaines apvienības pārvaldes komanda, 
kuru pārstāvēja vairāku iestāžu darbinieki un 
viņu ģimenes locekļi, izcīnīja 7. vietu 11 ko-
mandu konkurencē.

Paredzēts, ka nākamgad sacensības tiks or-
ganizētas Cesvainē.

Linda Vanaga

Cesvaines komanda pirms starta
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Izlozēti kandidātu sarakstu numuri 14. Saeimas vēlēšanām Plāno mainīt 
autobusu reisu 
izpildes laikus

2022. gada 5. augustā Saeimas 
nama Sarkanajā zālē tika izlozēti 
14. Saeimas vēlēšanām reģistrēto 
deputātu kandidātu sarakstu numuri. 
Izlozes rezultātā tika noskaidrots, ka 
kandidātu saraksti 14. Saeimas vē-
lēšanās piedalīsies ar šādiem numu-
riem (skat. tabulu).

Kārtība, ka Saeimas deputātu kan-
didātu sarakstu numuri noskaidro-
jami Centrālās vēlēšanu komisijas 

Vidzemes plānošanas reģions ir 
saņēmis VSIA „Autotransporta di-
rekcija” vēstuli, ar kuru ierosināts 
veikt tehniskus labojumus reisos ar 
piezīmi „Kursē mācību laikā” un 
„Kursē skolēnu brīvdienās”, ja to 
izpildes dienas ir sestdienas, svēt-
dienas, citādi rodas nesakritība ar 
Ministru kabineta noteikto mācību 
laiku un brīvlaikiem.

Ar iesniegtajiem grozījumiem 
paredzēts slēgt izpildi sestdienās 
šādos maršrutu reisos:

1. reģionālās nozīmes maršrutā 
Nr. 6721 Madona–Cesvaine–Vai-
rogi:

- slēgt reisu Nr. 07 plkst. 18.20 no 
Madonas AO ar izpildi no pirmdie-
nas līdz sestdienai mācību laikā;

- reisam Nr. 15 plkst. 18.20 no 
Madonas AO ar izpildi no pirmdie-
nas līdz piektdienai noteikt izpildi 
visu gadu (iepriekš – skolēnu brīv-
dienās);

- slēgt reisu Nr. 18 plkst. 19.00 
no pieturas „Vairogi” ar izpildi no 
pirmdienas līdz sestdienai mācību 
laikā;

- reisam Nr. 20 plkst. 19.00 no 
pieturas „Vairogi” ar izpildi no 
pirmdienas līdz piektdienai noteikt 
izpildi visu gadu (iepriekš – skolē-
nu brīvdienās);

2. reģionālās nozīmes maršrutā 
Nr. 6751 Madona–Jaunāmuiža–
Mārciena:

- reisam Nr. 09 plkst. 6.35 no 
Madonas AO noteikt izpildi darba 
dienās (pirmdiena līdz piektdiena) 
mācību laikā (iepriekš – darba die-
nās un sestdienās mācību laikā);

- reisam Nr. 10 plkst. 7.00 no 
Mārcienas noteikt izpildi darba die-
nās (pirmdiena līdz piektdiena) mā-
cību laikā (iepriekš – darba dienās 
un sestdienās mācību laikā).

Vidzemes plānošanas reģions, 
izvērtējot pieejamos datus par pa-
sažieru skaitu, secināja, ka sest-
dienās šie reisi tiek izmantoti ļoti 
maz. Tika analizēti braucēju dati 
par 2022. gada aprīli–maiju. Vi-
dēji autobusā ir 1–3 braucēji, bet 
atsevišķos reisos nav bijis neviena 
pasažiera. Plānošanas reģions lū-
dzis Madonas novada pašvaldības 
viedokli, no pašvaldības iebildumi 
vai ieteikumi netika saņemti, plā-
nošanas reģions arī neiebilst. Kad 
lēmums tiks galīgi apstiprināts un 
stāsies spēkā, informēsim par to sa-
biedrību.

rīkotā izlozē, ir noteikta Saeimas 
vēlēšanu likumā. Izlozē piedalās 
Saeimas vēlēšanām reģistrēto kan-
didātu sarakstu pārstāvji, kuri lozes 
velk kandidātu sarakstu reģistrēša-
nas secībā.

Vēlēšanu nosacījumos paredzēts 
izlozēto saraksta numuru nodrukāt 
uz vēlēšanu zīmēm blakus saraks-
ta nosaukumam un vēlēšanu zīmes 
izsniegšanai vēlētājiem sakārtot 

Kandidātu saraksta nosaukums Kandidātu 
saraksta numurs

„Jaunā VIENOTĪBA” 1.
Latvijas Krievu savienība 2.
Zaļo un Zemnieku savienība 3.
„TAUTAS KALPI LATVIJAI” 4.
„SUVERĒNĀ VARA” 5.
Kristīgi progresīvā partija 6.
Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa” 7.
Politiskā partija „Stabilitātei!” 8.
Politiskā partija „Tautas varas spēks” 9.
Partija „Vienoti Latvijai” 10.
Nacionālā apvienība „„Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un 
Brīvībai / LNNK” 11.

„LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ” 12.
„Konservatīvie” 13.
Politiskā partija „KATRAM UN KATRAI” 14.
„PROGRESĪVIE” 15.
„Attīstībai / Par!” 16.
„Apvienība Latvijai” 17.
APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, 
Latvijas Reģionu apvienība, Liepājas partija 18.

Politiskā partija „Republika” 19.

komplektos atbilstīgi šai numerāci-
jai. Tādējādi 14. Saeimas vēlēšanu 
zīmju komplektā, ko vēlēšanu iecir-
kņos saņems vēlētāji, augšējā būs 
„Jaunās VIENOTĪBAS” vēlēšanu 
zīme, bet apakšējā – politiskās parti-
jas „Republika” vēlēšanu zīme. Vie-
na nosaukuma kandidātu sarakstam 
visos Saeimas vēlēšanu apgabalos ir 
viens un tas pats numurs. Izlozētos 
sarakstu numurus partijas un partiju 
apvienības parasti izmanto arī sava 
saraksta popularizēšanai priekšvēlē-
šanu laikā.

14. Saeimas vēlēšanām reģistrē-
ti 19 kandidātu saraksti, kuros uz 
100 deputātu vietām parlamentā pre-
tendē kopumā 1832 deputātu kandi-
dāti. Vēlētāji iesniegtos kandidātu 
sarakstus, priekšvēlēšanu program-
mas un ziņas par kandidātiem var 
iepazīt tīmekļvietnē https://sv2022.
cvk.lv.

2022. gada 1. oktobrī Latvijā no-
tiks kārtējās – 14. – Saeimas vēlē-
šanas, kurās uz nākamajiem četriem 
gadiem būs jāievēlē 100 parlamen-
ta deputātu. Balsstiesības Saeimas 
vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem no 
18 gadu vecuma, savukārt kandidēt 
Saeimas vēlēšanās drīkst Latvijas 
pilsoņi, kas vēlēšanu dienā vecāki 
par 21 gadu.

Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēša-
nu apgabali – Rīga, Vidzeme, Latga-
le, Kurzeme un Zemgale, un no kat-
ra apgabala Saeimā jāievēlē noteikts 
deputātu skaits. Vēlēšanu apgabalos 
ievēlējamo deputātu skaitu nosaka 

Centrālā vēlēšanu komisija propor-
cionāli apgabala vēlētāju skaitam, 
kāds reģistrēts fizisko personu reģis-
trā četrus mēnešus pirms vēlēšanu 
dienas.

Saeimas vēlēšanās balsstiesīgie 
pilsoņi var balsot vēlēšanu iecirkņos 
Latvijā vai ārvalstīs vēlēšanu dienā. 
Latvijā noteiktos vēlēšanu iecirkņos 
var nodot balsi glabāšanā trīs die-
nas pirms vēlēšanu dienas, ir iespē-
ja balsot arī savā atrašanās vietā, ja 
veselības stāvokļa dēļ nav iespējams 
nobalsot iecirknī, vēlēšanu dienā jā-
aprūpē slimnieks vai vēlētājs atrodas 
ieslodzījuma vietā. Vēlētāji ārvalstīs 
var izmantot iespēju balsot pa pastu. 
Balsošana Saeimas vēlēšanās tiek or-
ganizēta arī karavīriem un zemessar-
giem, kuri pilda dienesta pienākumus 
starptautiskajās operācijās. Vēlēšanu 
iecirkņus var izveidot uz kuģiem ar 
Latvijas karogu, ja tie pierakstīti Lat-
vijas Republikā.

Vēlēšanu iecirkņi Cesvaines pil-
sētā un pagastā

KRAUKĻU SKOLA (Nr. 953) – 
„Kraukļu skola”, Cesvaines pag., 
Madonas nov.;

CESVAINES KULTŪRAS 
NAMS (Nr. 655) – Pils iela 8, Ces-
vaine, Madonas nov.

Ārstu bezmaksas konsultācijas bērniem Latvijas lauku 
reģionos: 50 000. konsultācija sniegta Cesvainē

Sekmējot veselības aprūpes pa-
kalpojumu pieejamību bērniem un 
jauniešiem, „Ronald McDonald 
House Charities Latvija” („RMHC 
Latvija”) jau divpadsmit gadus regu-
lāri sniedz bezmaksas medicīniskās 
konsultācijas bērniem un jauniešiem 
Latvijas lauku reģionos. 5. augus-
tā Cesvainē svinīgā noskaņā tika 
sniegta jau 50 000. konsultācija.

Katru gadu nepieciešamība pēc 
medicīnas speciālistiem, kas kon-
sultē bērnus un jauniešus, Latvijas 
reģionos pieaug. „RMHC Latvija” 
programmā „Bērnu mobilais vese-
lības aprūpes centrs” ik gadu mēro 
ceļu uz attāliem novadiem, lai snieg-
tu bezmaksas medicīniskās konsul-
tācijas bērniem un jauniešiem tuvāk 
viņu mājām. Konsultācijas notiek 
sadarbībā ar Bērnu klīniskās univer-
sitātes slimnīcas un citu medicīnas 
iestāžu medicīnas speciālistiem.

„Ļoti lielai daļai bērnu un jauniešu 
(līdz 18 gadu vecumam), kuri dzīvo 
lauku reģionos, dzīvesvietas tuvumā 
nav pieejami kvalificēti medicīnas 
speciālisti. Tas nozīmē – lai saņemtu 
ārstu speciālistu konsultācijas, ir jā-
mēro daudzi kilometri uz Rīgu, bet 
daudzām ģimenēm nav tam resursu. 
Bērnu mobilais veselības aprūpes 
centrs nāk talkā valstij un šo prob-
lēmu risina, nogādājot mediķus tu-
vāk ģimenēm. Mums ir liels prieks, 
ka kopš 2010. gada, kad uzsākām 
centra darbību, esam spējuši ik gadu 
palielināt sniegto konsultāciju skai-
tu, kopumā sniedzot jau 50 000 kon-
sultāciju bērniem un jauniešiem visā 
Latvijā,” stāsta Guna Caune, „Ro-
nald McDonald House Charities 
Latvija” izpilddirektore.

„„McDonald’s” ir „RMHC Latvi-

ja” ilggadējs partneris, un sadarbība 
ar programmu „Mobilais veselības 
aprūpes centrs” ir viens no veidiem, 
kā mēs palīdzam Latvijas ģimenēm 
padarīt ikdienu vieglāku un ērtāku. 
Atbalstot programmas uzturēšanu, 
kopā ar kolēģiem brīvprātīgi līdzdar-
bojoties izbraukumos uz reģioniem, 
iesaistot mūsu viesus un sniedzot 
sabiedrībai arvien daudzveidīgākas 
iespējas atbalstīt programmu ar zie-
dojumiem visa gada garumā, mēs 
visi kopā vairojam iespēju bērniem, 
jauniešiem un viņu vecākiem sa-
ņemt ārstu atbalstu pavisam tuvu 
dzīvesvietai,” stāsta „McDonald’s” 
mārketinga direktore Baltijas valstīs 
Baiba Zaķe.

Apaļais skaitlis tika nosvinēts ar 
svētku torti, ko sarūpējuši lielākie 
projekta ilgstošie atbalstītāji – „Lin-
stow” kopā ar tirdzniecības centru 
„Origo”. „Medicīnas pieejamība ir 
viens no sociālās vienlīdzības pa-
matiem, tāpēc ir svarīgi atbalstīt tā-
das iniciatīvas kā mobilais veselības 
aprūpes centrs. „Linstow” kopā ar 
TC „Origo” jau vairāk nekā desmit 
gadus atbalsta „RMHC Latvija” akti-
vitātes, jo arī mums ir svarīgi sekmēt 
pieejamību un sociālo vienlīdzību. 
Tas, ka šo gadu laikā tik daudziem 
bērniem un jauniešiem sniegta kva-
litatīva veselības aprūpe reģionos, 
ir iepriecinošas ziņas,” norāda „Lin-
stow Baltic” un TC „Origo” komerc-
direktore Evija Majevska.

Daudzviet Latvijā bērnu mobilais 
veselības aprūpes centrs ir vienīgais 
praktiskais risinājums, kā nodrošināt 
bērniem un jauniešiem savlaicīgas 
medicīniskās konsultācijas. Iespēja 
laikus apmeklēt speciālistu ir kritiski 
svarīga bērnu un jauniešu veselībai, 

jo ļauj diagnosticēt dažādas veselī-
bas problēmas un nodrošināt atbilstī-
gu ārstēšanu. Vispieprasītākais spe-
ciālists Latvijas reģionos ir okulists 
jeb acu ārsts – vidēji gadā tiek snieg-
tas gandrīz 1500 konsultācijas. Ļoti 
pieprasīti speciālisti ir arī alergologs 
pulmonologs un neirologs, kuri ik 
gadu sniedz vairāk nekā 900 konsul-
tāciju. Bērnu mobilā veselības aprū-
pes centra speciālisti ir novērojuši, 
ka pēdējos gados reģionos audzis 
pieprasījums arī pēc bērnu mikrolo-
gopēda un dermatologa.

Bērnu mobilā veselības aprūpes 
centra darbību ir iespējams nodro-
šināt, pateicoties sabiedrības atbals-
tam un ziedojumiem. Lai nodrošinā-
tu vienu bezmaksas speciālista kon-
sultāciju vienam bērnam, izmaksas 
ir lielākas par 40 eiro, ieskaitot ceļa 
izdevumus, ārsta darbu un mobilā 
veselības aprūpes centra saimniecis-
ko uzturēšanu.

Ikviens var atbalstīt medicīnas 
speciālistu vizītes reģionos pie bēr-
niem un jauniešiem, ziedojot gan 
finanšu līdzekļus, gan preces un pa-
kalpojumus bērnu mobilā veselības 
aprūpes centra darbībai. Ziedoju-
mus var veikt gan mājaslapā www.
rmhc-latvia.lv, gan klātienē ikvienā 
„McDonald’s” restorānā Latvijā, kā 
arī sazinoties ar „RMHC Latvija” 
par citiem ziedošanas veidiem.

„Ronald McDonald House Cha-
rities Latvija” ir labdarības orga-
nizācija, kuras misija ir nodrošināt 
pakalpojumu pieejamību, kas tieši 
ietekmē bērnu veselību un labklājī-
bu visā Latvijā. Sadarbībā ar kvali-
ficētiem medicīnas speciālistiem tiek 
organizētas izbraukuma vizītes visā 
Latvijā un nodrošinātas bezmaksas 50 000. mazais pacients – Hanna – ar mammu Renāti

medicīniskās konsultācijas bērniem 
un jauniešiem tuvāk viņu mājām. 
Organizācijai ir piešķirts sabiedriskā 
labuma organizācijas statuss. Patei-
coties ziedojumiem, ik gadu medicī-
niskās konsultācijas bez maksas sa-
ņem 4500–4700 bērnu un jauniešu. 
Kopš 2010. gada speciālisti ir snie-
guši vairāk nekā 50 000 bezmaksas 
medicīnisko konsultāciju bērniem 
un jauniešiem, nodrošinot bērnu 
pneimonologa, otolaringologa, bēr-
nu neirologa, oftalmologa, fizikālās 
un rehabilitācijas medicīnas ārsta, 
logopēdijas speciālista, alergologa, 
bērnu endokrinologa, bērnu gastro-
enterologa, dermatologa un bērnu 
ķirurga ortopēda konsultācijas.

Papildu informācija:
Guna Caune
„Ronald McDonald House Chari-

ties Latvija”
E-pasts: guna@rmhc-latvia.lv
www.rmhc-latvia.lv

Lindas Vanagas foto
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„Skrides cauri gadsimtiem” Cesvaines pilī

Uz vienas stīgas ar Ievu Akurateri

Vasaras izskaņā un rudenī uz Cesvaines 
pili aicināti mākslas un vēstures cienītāji – 
norisināsies mākslas izstāde „Skrides cauri 
gadsimtiem” un tiks atvērta jauna grāmata – 
Laimoņa Skrides „Piezīmes par manu dzīves 
staigājumu: 1949–1959”. Skrides dzimta izse-
nis saistīta ar Cesvaines novadu, bet dzimtas 
pārstāvji mākslinieki pazīstami daudz plašākā 
kultūras laukā.

Cesvaines pils veidojas par vērienīgu 
kultūras un mākslas centru, kas pārkāpj no-
vadu un tradicionālo pasākumu formātu 
robežas, regulāri papildina un pilnīgo vērīgam 
skatītājam, klausītājam, mākslas mīļotājam 
adresēto piedāvājumu, vienlaikus akcentējot 
Cesvaines vārdu, saikni ar cesvainiešiem, 
viņu dzimtām. Šoreiz priekšplānā – četri 
mākslinieki Skrides.

Četrus Skrides raksturo izstādes kura-
tore Linda Bakmane

Virtuozitāte, meistarība un noskaņu skais-
tums – tā var raksturot mākslinieka Arija 
Skrides (1906–1987) gleznas. Ekspresīva 
izteiksme, daudzplānu kompozīcija, pie-
sātināta krāsu gamma un pastozi otas  trie-
pieni atklāj mākslinieka dziļo mīlestību 
pret Latvijas dabu. Mākslinieks ir latviešu 
ainavu glezniecības vecmeistars, viens no 
iemīļotākajiem ievērojamā ainavu virtuoza 
mākslas profesora Vilhelma Purvīša skol-
niekiem, iespējams, tāpēc Arija Skrides 
rokrakstā tik ļoti jaušams skolotāja Vilhel-
ma Purvīša gars. Līdztekus ainavām izstādē 
būs apskatāmas arī figurālas kompozīcijas 
un industriālas ainavas. Jāatzīmē, ka Ariju 
Skridi uzskata par vienu no industriālās ai-
navas pamatlicējiem un izkopējiem latviešu 
glezniecībā. Lielākā daļa darbu tapuši zaļgani 
pelēcīgā krāsu, taču atsevišķi darbi – spilgtā 
spektra gammā. Māksliniekam raksturīga 
savdabīga impresionistiskā reālisma glez-
niecības metode, kurā liela nozīme atvēlēta 
īpatnējam, it kā uzirdinātajam triepienam. 
Arija Skrides gleznas pilī būs izstādītas pie 
sienām kungu sarunu telpā 1. stāvā.

Imants Skride (1929–1983) ierin-
dojas labāko pašdarbības gleznotāju pulkā, 
viņš savu glezniecības tehniku izkopis 
profesionālu mākslinieku vadībā. Imants 
Skride uzskatīja, ka jāmācās ieskatīties 
iespējami dziļāk gleznās attēlojamajā ainavā 
vai personāžā. Izstādei izvēlētās gleznas 
izceļas ar savu noskaņu, klusinātu krāsu 

bagātību un mirdzumu. Imanta Skrides glez-
nas aplūkojamas uz molbertiem pieņemamajā 
telpā un kundzes istabā.

Laimonis Skride (1930–2012) tēmas 
meklējis un atradis cilvēkos sev līdzās. 
Plašākai sabiedrībai Laimonis Skride ir 
zināms kā izcils fotogrāfs, bet šajā izstādē 
būs aplūkojami portreti akvareļa tehnikā. 
Tiem raksturīgs daudzveidīgs, spilgts (košs) 
cilvēku portretējums. Apmēram 50 portreti 
būs apskatāmi uz īpašiem statīviem pils lielajā 
zālē, tādējādi ļaujot sajust cilvēkus telpā – 
līdzās, tuvu un tālu.

Reālistiski gleznošanas paņēmieni, košas 
krāsas raksturo Neila Skrides (dz. 1969) 
darbus. Mākslinieka darbos atklājas visai 
Skrides dzimtai tik ļoti tuvā dabas izzināšana 
caur glezniecību. Izstādē būs apskatāma 
arī mākslinieka gleznotu dižakmeņu sērija 
un Cesvaines pils. Neila Skrides darbi, kas 
atšķiras ar modernu pieeju, izvietoti 2. stāvā, 
mūsdienīgajā konferenču zālē.

Laimoņa Skrides grāmata
Laimonis Skride 2001. un 2002. gadā, at-

skatoties uz savu dzīvi, uzrakstīja atmiņas 
„Piezīmes par manu dzīves staigājumu: 1949–
1959”, kurās atklāja gan savas mežabrāļa gai-
tas, gan arestu un padomju tiesas piespriestā 
soda izciešanu Kolimā, gan atgriešanos un 
pārdomas par aktualitātēm mūsdienu Latvijas 
dzīvē.

2021. gadā saņēmis atmiņas, Andris Skride 
tās izlasīja, nodeva Latvijas Kara muzejam un 
nolēma publicēt, lai Laimoņa piedzīvotais kal-
potu par drosmes, neatlaidības un savas zemes 
patriota sīkstuma apliecinājumu un vienlaikus 
mudinājumu sabiedrībai šīs vērtības saglabāt 
un cienīt.

Grāmatas anotācijā politiķis Dr. sc. pol. 
Artis Pabriks norāda uz grāmatas dziļo 
sakņojumu latviešu tautas liktenī: „Laimonis 
Skride – mākslinieks, patriots, padomju 
okupācijas varas represētais, bet nesalauztais. 
Cilvēks, kura atmiņas par desmit, iespējams, 
grūtākajiem dzīves gadiem cietumos, pra-
tināšanā, izsūtījumā Magadanā vienlaikus 
atspoguļo gan viņa personīgo pārdzīvojumu, 
gan daudzu tūkstošu Latvijas pilsoņu varbūt 
vēl neizstāstīto dzīvesstāstu par padomju varas 
un ideoloģijas īstenoto necilvēcīgo politiku.”

Poētiskajā un vienlaikus dokumentālajā 
Skrides fonda izdevumā, ko sakārtojusi Māra 
Baķe, iekļautas jau minētās atmiņas, kā arī 

Laimoņa sarakste ar bērnības draudzeni 
kaimiņu meiteni Ernu Sāpi (1930–2022, 
vēlāk prec. Skride). Klātesamību pastiprina 
fotogrāfijas un Laimoņa zīmējumi. Spilgts 
laikmeta raksturojums rodams pielikumā 
publicētajos materiālos: Laimoņa Skrides 
apsūdzības lietas fragmentos, kuri līdztekus 
visam īstenotajam absurdumam liecina arī 
par birokrātiskumu, neprecizitāti, nevērību, 
un 1946. gadā laikrakstā „Cīņa” ievietotajā 
rakstā „Budzis padomju darbinieka maskā”, 
kas vēsta par Latvijas valsts robežsarga 
Laimoņa tēva Jāņa Skrides kaitniecību pa-
domju varai un notiesājošo tiesas spriedu-
mu.

Grāmatā izmantoti materiāli no Skrides 
dzimtas arhīva, Latvijas Kara muzeja, 
Latvijas Fotogrāfijas muzeja krājuma un 
Latvijas Valsts arhīva. Izdevējs īpaši pa-
teicas Laimoņa dēlam Neilam Skridem par 
personiskā arhīva materiāliem. Diemžēl 
atmiņu un vēstuļu glabātāja Laimoņa sie-
va Erna, nesagaidījusi grāmatu, 2022. gada 
pavasarī aizgāja mūžībā.

Izdevumam ziedojuši vairāki desmiti 
Skrides fonda atbalstītāju, arī no Madonas 
novada. Izstādes apmeklētāji varēs iegādāties 
grāmatu, kā arī papildināt ziedotāju pulku.

Mājas, dzimta – Latvija
Andris Skride, Skrides fonda dibinātājs un 

vadītājs, uzsver: „Izstāde un grāmata ir ma-
nas izjūtas par Latviju un dzimtu. Jau kopš 
bērnības man visapkārt ir virmojusi mīlestība 
pret mūsu valsti, un tagad es to izsaku darbos.”

Cesvaines pils kā izstāžu telpu izvēle nav 
nejauša. Skrides dzimta cēlusies Virānes 
(tagad Dzelzavas) pagastā, tās pārstāvji 
mācījušies vietējās skolās (Arijs Skride 
mācījās Cesvaines vidusskolā, Imants Skride 
ir Cesvaines vidusskolas 1950. gada absol-
vents, Erna Sāpe – 1951. gada absolvente, 
Cesvaines vidusskolu absolvējuši arī dzim-
tas jaunāko paaudžu pārstāvji), dzīvojuši 
Virānē, Bučauskā, Cesvainē, tepat, apkārtnē, 
gleznojuši, piemēram, Arijs Skride studiju laikā 
esot staigājis pa apkārtnes pļavām un glezno-
jis, arī vēlāk viņa darbi tapuši galvenokārt 
plenērā. Vairāk par Skrides dzimtu uzzināms 
Cesvainē izdotajās grāmatās: koncentrēta 
Daces Zvirgzdiņas apcere „Arijs Skride” 
lasāma „Cesvaines grāmatas” 185. lappusē; 
Mudras Skrides atmiņas „Atmiņu albumā 
ieskatoties” atradīsiet „Cesvaines grāmatas” 

261. lpp.; Oļģerta Tālivalža Auna stāstu 
„Kristīne Sāpe un viņas dzimta” izlasīsiet 
„Cesvainiešu” 461.–463. lpp.; savukārt „Ces-
vaines grāmatā, IV” (765.–778. lpp.) Edmunds 
Skride un Ansis Vasks dalījušies ar plašākiem 
pētījumiem un atmiņu stāstiem par Augustu 
Skridi, gleznotāju Ariju Skridi, Reinholdu Ar-
noldu Skridi, māsu mūziķu Baibas, Laumas 
un Lindas tēvu, Laimoni Skridi, Imantu Skridi 
un Edmundu Skridi.

,,Izstāde ir stāsts par dzimtu, dzimtas 
saitēm, kuru vienojošais elements ir māksla un 
radošums,” apstiprina Cesvaines pils vadītāja 
Linda Bakmane, „tāpēc rūpīgi domāts par dar-
bu eksponēšanu, katram autoram sameklēta 
sava telpa, savs eksponēšanas veids, lai 
skatītāji māksliniekus iepazītu, sajustu pils 
vidē. Taps izstādes katalogs, telpu plāni, lai 
būtu vieglāk orientēties. Pa vidu iecerēts izvie-
tot emocionāli un informatīvi vienojošas dēļu 
laipas ar dzimtas fotogrāfijām un anotācijām, 
lai uzsvērtu saikni starp cilvēkiem, dzimtas 
saikni, kas vieno vairākas gleznotāju paaudzes 
un pārējos dzimtas locekļus. Tā izceļam talan-
tu un vērtību pārmantojamību, pilnīgojam visā 
Latvijā nozīmīgas dzimtas tēlu.”

Izstādes kuratores: Linda Bakmane un 
Renāte Čačka. Izstāde apskatāma no septem-
bra sākuma līdz jaunajam gadam.

Sanita Dāboliņa

Imanta Skrides glezna „Trīs torņi” 
(1970; 30 × 46, eļļa, kartons)

Dziedātājas Ievas Akurateres vecvectētiņš 
20. gadsimta 30. gados dzīvojis Cesvainē, 
Cesvaines stacijā, kur pie viņa ciemojusies 

Ievas mamma Līvija. Līvijas stāsts par vectēti-
ņu gaida publikāciju „Cesvaines grāmatā, V”, 
bet jau tagad kopīgi ar Ievu esam sakārtojušas 

viņas mammas teātra zinātnieces 
Līvijas Akurāteres piemiņas grā-
matu „A una corda. Uz vienas 
stīgas. Līvija Akurātere dzejā, 
fotoimpresijās, atmiņās”. Kāpēc 
darbs uzticēts Cesvaines kultūras 
veicināšanas biedrībai (CKVB)? 
Iepazinusi CKVB iepriekšējos 
izdevumus, to vidū Augusta Sau-
lieša dzejas izlasi „Baltos ceļos”, 
Ieva Akuratere redaktorei Sanitai 
Dāboliņai uzticēja savas mammas 
manuskriptu, lai to kopā ar laika-
biedru atmiņām un fotogrāfijām 
izdotu grāmatā.

Grāmatā tiks publicēts dzejoļu 
krājums „A una corda. Uz vienas 
stīgas”, kas ir autentisks piemērs, 
viena no tūkstoš variācijām „tām 
izjūtu šūpolēm, kurās atradāmies 
mēs daudzi 20. gadsimta norisēs”. 
Dzeja papildināta ar kodolīgām 
autobiogrāfiskām piezīmēm, no 
kurām noprotams, kad un kā attīs-
tījās Līvijas Akurāteres, sākotnēji 
Pečakas, dzejošanas talants, kas 
to veicināja un bremzēja, kāpēc 
viņa galu galā izšķīrās par labu ci-

tai mākslas jomai – teātrim. Pat abstrahējoties 
no konkrētas personības, krājums ir spilgta 
ilustrācija radošajam procesam, kāds risinājās 
varu maiņas un padomju laikā.

Lai radītu priekšstatu par inteliģences gai-
tām, izjūtām, ierobežojumiem un to pārvarē-
šanu, uzdrošināšanos radīt un būt patiesiem, 
vēsturisko pārmaiņu ietekmi uz radošām 
personībām, krājums papildināts ar Līvijas 
Akurāteres draugu un kolēģu atmiņām un 
130 fotogrāfijām, kuras veido impresionistis-
ku ieskatu viņas dzīvē. Lielu atbalstu grāma-
tas izveides procesā sniedza Latvijas Kultūras 
akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejs, 
īpaši pateicamies tā vadītājam teātra vēstur-
niekam profesoram Jānim Siliņam.

Priecājamies, ka izdevumu par vērtīgu atzi-
na un finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla 
fonds un Latviešu fonds Amerikā. Pateica-
mies pirmajiem ziedotājiem: Ingunai Strazdi-
ņai, Dacei Zvirgzdiņai un Jurim Nusbaumam. 
Vēl gaidām atbildi no Madonas novada do-
mes un ceram uz pašvaldības atbalstu. Ko-
pējais projekta finansējums ir 6410 eiro. Tas 
pārsniedz sākotnēji plānoto gan papīra sadār-
dzinājuma, gan paplašinātā grāmatas apjoma 
dēļ. Šobrīd vēl meklējam ziedotājus un spon-
sorus. Potenciālajiem sponsoriem lūdzam 
sazināties, zvanot uz tālruni 29432776 vai 
rakstot uz e-pastu ckvb@inbox.lv vai sanita.
dabolina@inbox.lv.

Informācija ziedotājiem:
Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība 

(CKVB)
Vien. reģ. Nr. 50008030931
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts 

LV20 UNLA 0030 9007 0000 6
OBLIGĀTA norāde: „Ziedojums Līvijas 

Akurāteres piemiņas grāmatai”
Un tad, jau pēc neilga laika, 2022. gada 

24. septembrī, plkst. 13.00 norisināsies ple-
nērs „A una corda. Uz vienas stīgas” – māk-
slinieciska Cesvaines pils studija ar Līvijas 
Akurāteres dzeju un Ievas Akurateres dzies-
mām. Piedalīsies Cesvaines kultūras nama 
kolektīvi – Cesvaines amatierteātris režiso-
res Aldas Albertes vadībā un mākslas studija 
Ērikas Doganas vadībā. Prieks, ka tik radoši 
cilvēki pulcēsies atdzimušajā pilī!

Ieeja – bez maksas. Priecāsimies par zie-
dojumiem Cesvaines pilij un grāmatas izde-
vumam. Būs iespēja nopirkt grāmatu „A una 
corda. Uz vienas stīgas” par īpašu cenu, sa-
ņemt Ievas Akurateres autogrāfu.

Tie, kuriem Cesvaine pārāk tālu, ar Ievu 
Akurateri un jauno grāmatu varēs tikties 
Rīgā. Notikumu vietas un datumi tiks preci-
zēti. Lūdzam sekot informācijai https://www.
facebook.com/cesvainesgramata/.

Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore
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Nosvinēti skaisti Cesvaines svētki
Ik gadu par spīti dažādiem lo-

kāliem un globāliem notikumiem 
esam organizējuši skaistus Cesvai-
nes svētkus. Un šis gads nav izņē-
mums – svētki bija!

Kā ierasts, svētkos pulcējamies 
jūlija pēdējā nedēļas nogalē, un tas 
nav nejauši izvēlēts laiks. Svētku 
nedēļas svētdienā vienos no lielā-
kajiem lauku kapiem Latvijā Ķin-
deru kapos notiek kapusvētki, kas 
pulcē vairāku paaudžu esošos un 
bijušos cesvainiešus. Šogad svēt-
kus svinējām visu nedēļas nogali – 
29., 30., 31. jūlijā.

Svētki iesākās piektdienas va-
karā ar instrumentālu stāvizrādi 
mākslas salona „Divi torņi” pa-
galmā. Uzstājās trombonists Vairis 
Nartišs, piedāvājot numurus, kuri 
ir kā piedzīvojumi un jautri stāsti 
no dzīves, ietērpti instrumentālās 
performancēs.

Tradicionāli galvenā svētku 
diena sestdiena sākās jau astoņos 
rītā – Cesvaini modināja muzikāls 
Cesvaines pūtēju orķestra brau-
ciens pa pilsētas un pagasta ielām. 
Šī tradīcija ir nemainīga jau vairāk 
nekā desmit gadu. Dienas gaitā se-
koja muzikāli, teatrāli izzinoši un 
izklaidējoši notikumi.

Noritēja arī ikgadējās tradicio-
nālās norises: ieskaņu koncerti, 
sporta sacensības, daudzveidīga 
koncertprogramma gan lieliem, 
gan maziem cesvainiešiem, mūsu 
seniem draugiem un viesiem. Or-
ganizējot svētkus un plānojot to 
programmu, tiek domāts par vi-
siem, kuriem sirdij tuva Cesvai-
ne. Interesējošu pasākumu varēja 
atrast ikviens svētku apmeklētājs. 
Šogad par svētku galveno norises 
vietu bija izvēlēts Cesvaines pils 
pagalms.

Visas dienas gaitā uz sportiskām 
sacensībām bija aicināti visu vecu-
mu strītbola spēlētāji. Paralēli tam 
Cesvaines kultūras namā zolmaņi 
cīnījās par uzvarām kāršu spēlē. 
Savukārt paši mazākie svētku ap-
meklētāji varēja izklaidēties, vei-
dojot lielos burbuļus, piedaloties 
muzikālā izrādē ar tēliem no dzīv-
nieku pasaules, kā arī citās radošās 
spēlēs, rotaļās un piedzīvojumos. 
Vienlaikus dienas pirmajā pusē 
noderīgas, dārzā stādāmas vai arī 
gardas lietas varēja iegādāties māj-
ražotāju un amatnieku tirdziņā.

Dienas gaitā uz galvenās skatu-
ves tika spēlētas vairākas muzi-
kālas izrādes, izskanēja koncerti 
dažādām gaumēm. Ar Rūdolfa 
Blaumaņa izrādi „Trīnes grēki” 
priecēja Cēsu teātris, savukārt jau-
nie aktieri uzstājās ar koncertizrā-
di „Mūžam dzīvais Unisons tomēr 
kavē”. Ar deju priekšnesumiem 
svētkus kuplināja gan vietējie 
dejotāji – Cesvaines vidusskolas 
deju kolektīvs „Sprīdītis”, dāmu 
deju grupa „Kamenes”, gan mūsu 
viesi no kaimiņu pagastiem un arī 
Igaunijas. Par virtuozu muzikālu 
baudījumu bija parūpējies svētku 
viesis no Daugavpils – saksofo-
nists Jevgeņijs Hairulins priecēja 
ar virtuozu instrumenta spēli pils 
ziemeļu terasē.

Vakara gaitā galveno skatuvi, 
sniedzot koncertu, apdzīvoja Gun-
tars Račs un draugi, kā arī grupa 
„Loud Silence”. Svētkos pierasta-
jā zaļumballē par raitu dejas soli 

gādāja muzikālā apvienība „Rēzus 
pozitīvs”.

Svētdienā ierasts pulcēties ka-
pusvētkos Ķinderu kapsētā. Svēt-
dien Cesvaines pilī varēja ap-
meklēt koncertu, kurā ar virtuozu 
mūzikas instrumentu spēli lutināja 
Madonas Jāņa Norviļa Mūzikas 
skolas absolventi. Jaungulbenes 
amatierteātris „Kuriozs” Kraukļos 
spēlēja Antona Finka lugas „Di-
vas stundas laimes” izrādi. Svētki 
ierasti izskan svētdienas pievakarē 
Kraukļos – arī šī ir tradīcija, kura 

palikusi nemainīga gadu no gada.
Visu sestdienu, 29. jūliju, Ces-

vaines pils bija atvērta apmeklētā-
jiem (ieeja par ziedojumiem), kā 
arī varēja iepazīt Cesvaines seno 
centru, piedaloties ekskursijā pa 
Cesvaines pilsmuižu.

Svētki nosvinēti, palikušas skais-
tas atmiņas un fotomirkļi, un jāsāk 
plānot nākamā gada norises. Esat 
aicināti paviesoties Cesvainē arī ci-
tos notikumos – augustā gan spor-
tiskas, gan muzikālas aktivitātes!

Linda Vanaga

Sportisko garu uzturēja strītbolisti, kuri sacentās par spēcīgākā titulu 
Cesvaines spēlēs
Ilvijas Kecko foto

Parka iela piepildījās tirgotāju un pircēju čalām
Lindas Vanagas foto

Mazākos svētku apmeklētājus izklaidēja dzīvnieku pasaules tēli
Lindas Vanagas foto

Pils pagalms – galvenā svētku norišu vieta – piepildījās ar bērnu čalām 
un aktivitāti, muzikāliem un virtuoziem priekšnesumiem

Lindas Vanagas foto

Skatuvi iedzīvināja vairākas teātra izrādes
Agra Veckalniņa foto

Balles dāmas baudīja koncertprogrammu pils ziemeļu terasē
Kristīnes Aumeles foto

Cesvaines pūtēju orķestris, kā ierasts, svētku rītā modina pilsētu
Kristīnes Aumeles foto

Svētku noslēgums tradicionāli ir Kraukļos, šoreiz – 
aizraujoša teātra izrāde
Larisas Maliginas foto
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Nākamais „Cesvaines Ziņu” 
izdevums gaidāms 2022. gada 23. septembrī

Dzīvās performances ar Fredu Ormēnu un Ilzi Lejiņu 
Cesvaines pilī

Atvasaras spēles mix (3 × 3) 
pludmales volejbolā

 28. augustā

Aicina tūrisma uzņēmējus

Svecīšu vakari 
Cesvaines draudzē

Iedzīvotāju ievērībai

Atkal iespējams nodot 
makulatūru Kraukļu 

bibliotēkā

No 29. augusta līdz 2. septembrim Madonas un Cēsu nova-
dā Latvijas valsts mežu teritorijās notiks Nacionālo bruņoto 
spēku militārās mācības. Madonas novadā mācības notiks 
Jumurdas, Ērgļu un Liezēres pagastā. Mācību laikā netiks iz-
mantota kaujas vai mācību munīcija, tikai dūmu imitācijas 
līdzekļi. Tiks izmantoti koplietošanas ceļi. Mācību laikā var 
notikt tehnikas pārvietošanās, kā arī gaisa kuģu mācību lido-
jumi.

Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni 
izturēties pret notiekošajām mācībām. Lai pilnveidotu spējas 
aizsargāt Latviju, Nacionālo bruņoto spēku militārās mācības 
kopā ar NATO sabiedrotajiem notiek visā Latvijas valsts te-
ritorijā.

Jēzum Kristum baznīca pēc Svētā Gara svētkiem savā reli-
ģiskās ticības praksē izdzīvo ticības apliecības artikulu: „Es 
ticu uz Svēto Garu, vienu svētu, kristīgu Baznīcu, svēto sa-
draudzību, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mū-
žīgo dzīvošanu.”

Ticības pamatā ir Bībeles Jaunajā derībā atspoguļotā rea-
litāte, kura ataino cilvēku dzīvi pēc nāves. Ticības reliģiskā 
prakse aizsākas ar kapusvētku svētbrīžiem, tad svecīšu vakaru 
svētbrīžiem un noslēdzas ar Mūžības svētdienas dievkalpoju-
mu. Kristīgi reliģiskās ticības pamatā ir Jēzus apskaidrošanas 
svētkos atainotais notikums, kurā trīs apustuļi kopā ar pestī-
tāju satiekas ar Mozu un Eliju, kuri tobrīd jau ir miruši vairā-
kus simtus gadu. Apustuļiem satiekoties ar šiem diviem Dieva 
Tēva izraudzītajiem Dieva vīriem, apstiprinās pestītāja stāstī-
tais par miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvi paradīzē vai 
nonākšanu ellē.

Svecīšu vakaru svētbrīžos ticīgie aizlūdz par viņu mūžībā 
aizsauktajiem tuviniekiem. Daudzviet pirms svētbrīža mācī-
tājam tiek iedoti aizlūgumi par dzimtām vai konkrētiem mū-
žībā aizsauktajiem. Aizlūgumu pamatā ir ticība, ka mūžībā 
aizsauktie ir dzīvi un gaida uz pastaro dienu, kurā šī pasaule, 
kurā dzīvojam, ies bojā no uguns. Mirušie celsies no zemes 
klēpja, lai saņemtu jaunu miesu, ar kuru tie dzīvos jaunajā 
Dieva radītajā pasaulē. Pēc šīs pasaules bojāejas kā pēdējā tiks 
iznīcināta nāve.

Kristus ir augšāmcēlies!
Svecīšu vakari Cesvaines draudzē 2022. gada rudenī:
24. septembrī plkst. 18.00 Ķinderu kapos
1. oktobrī       plkst. 16.00 Stradukalna kapos
              plkst. 17.00 Kārzdabas kapos
              plkst. 18.00 Cesvaines kapos

Guntars Agate Paeglis,
Cesvaines draudzes mācītājs

27. augustā plkst. 19.00 Cesvaines pils ziemeļu tera-
sē franču saksofonists, multiinstrumentālists un komponists 
Freds Ormēns (Fred Hormain) ar mūziku no sava jaunākā 
albuma „Spiritualité” mūs aizvilinās elektroniskās mūzikas 
skaņu pasaulē, kas bagātināta ar virtuozām saksofona impro-
vizācijām. Koncertā piedalīsies latviešu saksofoniste un vijol-
niece Ilze Lejiņa, kura ar savu pieredzi akadēmiskajā mūzikā 
un folkmūzikā ir vērtīgs pienesums Freda oriģinālmūzikai. 
Dažādi saksofoni, elektriskā vijole, kokle, balss, elektronika 
un daudzi citi instrumenti dueta mūziķu izpildījumā radīs aiz-
raujošu un neparastu skanējumu.

Ilze un Freds koncertdarbības desmit gadu laikā ir uzstā-
jušies vairāk nekā simts Latvijas pilsētās un arī citur Eiropā.

Franču mūziķis Freds Ormēns muzikālo profesionalitāti 
krājis, piedaloties daudzos projektos džeza, salsas, elektro un 
fanka stilā. Par viņu saka: talantīgs un spontāns, improvizējot 
mūziķis jebkuru dzīves mirkli pārvērš maģiskā piedzīvojumā. 
Iespēlējis saksofona solo Laimas Vaikules albumā „Atkal mā-
jās”, uzstājies kopā ar Maceo Pārkeru (Maceo Parker), bun-
dzinieku Džamalu Tomasu (Jamal Thomas) Kendijas Dalferes 
(Candy Dulfer) iesildošās grupas sastāvā Luksemburgā, pie-
dalījies mūzikas festivālos Latvijā, Krievijā, Beļģijā, Igaunijā, 
Lietuvā un Polijā. Bieži uzstājas ar pseidonīmu Mister Gold-
hand.

Savukārt Ilzi Lejiņu zinām kā vienu no pirmajām populā-
rajām latviešu saksofonistēm. Pabeigusi Madonas Bērnu mū-
zikas skolu, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas koledžu, Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Ilze sevi pilnveidoja stu-
dijās Dānijas Karaliskajā mūzikas akadēmijā un Nacionālajā 
mūzikas konservatorijā Montroijā Francijā. Muzicējot Rīgas 

saksofonu kvartetā, ieguvusi Lielo mūzikas balvu, dibinājusi 
un vadījusi meiteņu saksofonu kvartetu „n[ex]t”. Ilze daudzus 
gadus bija saksofonu grupas koncertmeistare profesionālajā 
pūtēju orķestrī „Rīga”, spēlēja solo partijas Latvijas Nacio-
nālajā simfoniskajā orķestrī un Latvijas Operas orķestrī. Strā-
dājusi par saksofona skolotāju mūzikas skolās Francijā un 
Luksemburgā.

Ieejas maksa: 5 EUR.

28. augustā Cesvainē, Peldu ielas pludmales volejbola lau-
kumā.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās (trupavniece2@inbox.lv 
vai 25637052).

Dalība – 10 EUR no komandas.
Reģistrēšanās – plkst. 10.00 Peldu ielas volejbola laukumā 

Cesvainē.
Komandā vismaz viena sieviete.

Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļa aicina nova-
da uzņēmējus, mājražotājus, amatniekus, tūrisma pakalpoju-
mu sniedzējus u. c. saimnieciskā darba veicējus 7. septembrī 
(trešdiena) doties vienas dienas pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Viljandi reģionu Igaunijā.

PLĀNOTĀ PROGRAMMA:
Pajumē piena pārstrādes saimniecība: www.pajumae.ee
Polli dārzkopības pētījumu centrs: https://plantvalor.ee
Mulgi keramikas darbnīca: http://mulgisavikoda.ee
Pusdienas Menniku meža saimniecībā: http://metsatalu.ee
Vehmas sveču fabrika: www.valgusevabrik.ee
Enerģijas saimniecība: www.energiatalu.ee
Viljandi
Vakara pastaiga pa vecpilsētu: www.visitviljandi.ee
Pieteikšanās līdz šā gada 1. septembrim:
Ērgļu tūrisma centrā Rīgas ielā 10 Ērgļos, tālr. 26366934;
Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā 

Oskara Kalpaka ielā 4–3 Lubānā, tālr. 26374962;
Cesvaines tūrisma centrā Pils ielā 2 Cesvainē, tālr. 

26172637;
Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1 Madonā, 

108. kab., tālr. 29130437.
Vairāk: www.visitmadona.lv.
Kontaktpersona: SANITA SOMA, Madonas novada Centrā-

lās administrācijas tūrisma darba organizatore, tālr. 29130437.

No 01.08.2022. līdz 30.12.2022. 
Kraukļu bibliotēkas darba laikā –

O., T., C., P. plkst. 9.00–17.00,
S. 9.00–14.00,

P., Sv. – BRĪVS –
var nodot makulatūru.

Lūgums iepriekš zvanīt uz Nr. 64800804 (LMT).


