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Pasākumi 
Ziemassvētku laikā 

Cesvainē

Gadu mijā

 O 22. decembrī plkst. 10.00 Cesvaines kultūras namā
filma „Ziemassvētki džungļos”
Gaidīsim Cesvaines vidusskolas sākumskolas audzēk-
ņus. Ieeja: 1 EUR

 O 24. decembrī plkst. 19.00 Cesvaines evaņģēliski lu-
teriskajā baznīcā dievkalpojums

 O  24. decembrī plkst. 19.00 Cesvaines katoļu baznīcā 
svētku Svētā Mise

 O 25. decembrī plkst. 11.00 Cesvaines katoļu baznīcā 
svētku Svētā Mise

 O 26. decembrī plkst. 11.00 Cesvaines katoļu baznīcā
svētku Svētā Mise

 O 30. decembrī plkst. 21.00 Cesvaines kultūras namā
Vecgada balle kopā ar grupu „Māgas”
Līdzi ņemsim groziņus un  labu garastāvokli! Galdiņu 
rezervācija pa tālruni: 28658274. Ieeja: 5 EUR

 O Visu mēnesi Cesvaines tūrisma centrā
Cesvaines kultūras nama mākslas  studijas  izstāde un 
iespēja iegādāties svētku suvenīrus

 O Visu ziemu Cesvaines TV torņa ābeļdārzā
slēpošanas trase

Plašāka un precīzāka informācija par gaidāmajiem 
notikumiem un pasākumiem afišās, www.cesvaine.lv, 
sociālās tīklošanās vietņu Cesvaines apvienības 
pārvaldes profilos!

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiekat savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot tikai labu,
Lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos.
    Imants Ziedonis

Lai ziemas saulgriežu mirdzumā dzimst spēks jauniem sapņiem un 
labiem darbiem! Lai jaunais gads nes mieru un saticību!

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno 2023. gadu!

Cesvaines apvienības pārvaldes vārdā –
pārvaldes vadītājs

Vilnis Špats

Noslēgumam tuvojas 2022. gads. Varam 
atskatīties un izvērtēt, kāds tas katram no 
mums ir bijis.

Cesvaines pilsētai un pagastam tas ir pir-
mais pilnais gads jaunizveidotajā Madonas 
novadā. No pašvaldības viedokļa raugoties, 
šis laiks ir bijis piepildīts. Ir turpinājušies ie-
sāktie projekti – stadiona būvniecība, vidus-
skolas jumta remonts, ir izveidota struktūra, 
un darbību atsākusi Cesvaines pils. Esam 
remontējuši telpas Dārzu ielā, lai turp va-
rētu pārcelt sociālos darbiniekus, savukārt 
bijušo internātpamatskolas mācību korpu-
su nodot Latvijas Zemessardzei. Ir notikuši 
dažādi pasākumi. Mainās komunālo pakal-
pojumu sniedzēji, pakāpeniski tiek sakārto-
tas un optimizētas struktūras, lai viss līdz-

vērtīgi varētu darboties Madonas novadā.
Protams, dzīvi krietni ir sarežģījusi           

Covid-19 pandēmija un Krievijas izvērstais 
karš Ukrainā. Rezultātā ir sadārdzinājusies 
enerģija un izejmateriāli, un cenu kāpums iz-
raisījis nopietnu inflāciju.

Kopumā 2022. gadā visiem kopā un kat-
ram no mums ir bijis daudz izaicinājumu un 
nepieciešamība pielāgoties jaunajai situācijai 
novadā un valstī.

Gads tomēr ir bijis ļoti darbīgs un pagājis 
ātri. Novēlu visiem izturību un veselību, mie-
ru un laimi 2023. gadā, lai spētu turēties līdzi 
dažādām turpmākām dzīves pārmaiņām!

Vilnis Špats,
Cesvaines apvienības pārvaldes vadītājs

9. decembrī iemirdzējās galvenā Ziemassvētku rota – Cesvaines 
Ziemassvētku eglīte. Tā ikvienu garāmgājēju priecē pie Cesvaines 

apvienības pārvaldes administrācijas ēkas

Arī citās pilsētas vietās rotājumi ir ienesuši gaismu, kas kopā ar balto sniega segu
 Cesvaini ietērpusi brīnišķīgā svētku rotā
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Informējam par 
pieteikšanos NĪN 

atvieglojumiem Madonas 
novadā

Madonas novada pašvaldības domes sēdēs

Par ziemas sezonu ceļu uzturēšanā

Cesvaines apvienības pārvalde aicina darbā klientu apkalpošanas speciālistu

Cesvaines apvienības pārvalde aicina darbā 
klientu apkalpošanas speciālistu Cesvaines 
valsts un pašvaldības vienotajā klientu ap-
kalpošanas centrā (VPVKAC) uz nenoteiktu 
laiku (0,5 slodzes).

Darba pienākumi:
• klientu apkalpošana telefoniski un klā-

tienē;
• VPVKAC klientu apkalpošanas speciā-

lista pienākumu veikšana – klientu pieņemša-

Domes ārkārtas sēdē 
2022. gada 2. novembrī

Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali 
un izmaksu māksliniecisko kolektīvu vadī-
tājiem

Nolemj sadalīt un izmaksāt piešķirto 
2022. gada otrā pusgada valsts budžeta mērķ-
dotāciju 20 452,50 eiro māksliniecisko kolek-
tīvu vadītājiem darba samaksai un valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Pamatojoties uz aprēķinu, 2022. gadā vie-
nam G1 koprepertuāra kolektīvam aprēķinā-
ti 810 eiro un vienam G2 grupas kolektīvam 
aprēķināti 405 eiro (G1 – kori, deju grupas, 
koklētāju ansambļi un pūtēju orķestri; G2 – 
amatierteātri, folkloras kopas, tautas lietišķās 
mākslas studijas, mazākumtautību kolektīvi, 
vokālie ansambļi, tautas mūzikas kapelas).

Valsts budžeta mērķdotācija ir piešķirta 43 
Madonas novada G1 grupas un 15 G2 grupas 
kolektīviem. Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs mērķdotāciju pašvaldībām pārskaita 
divas reizes gadā.

Par izmaiņām Madonas novada pašval-
dības bibliotēku tīklā

Nolemj ar 01.12.2022.:
- iestādes Cesvaines apvienības pārvalde 

struktūrvienībai Cesvaines bibliotēka mainīt 
nosaukumu uz „Cesvaines pilsētas bibliotēka”;

- iestādes Cesvaines apvienības pārvalde 
struktūrvienībai Kraukļu bibliotēka mainīt no-
saukumu uz „Cesvaines pagasta bibliotēka”.

Domes sēdē 
2022. gada 30. novembrī

Par ceļu uzturēšanu ziemas periodā
Nolemj uzdot Madonas novada pašvaldī-

bas pagastu un apvienību pārvaldēm Mado-
nas novada pagastu teritorijās nodrošināt ceļu 
tīrīšanu no sniega 2022. gada decembrī un 
2023. gadā līdz visām lauku viensētām, kuras 
ziemas periodā ir apdzīvotas, uzņēmumiem 
un sabiedriskas nozīmes objektiem, kuru 
īpašnieki nav atteikušies no sniega tīrīšanas.

Sniega tīrīšanas darbu finansēšanas avots – 
pārvaldes pamatbudžetā ceļu uzturēšanai pa-
redzētie līdzekļi.

Par izmaiņām darba laikā
Pēc izglītības iestāžu apsekojuma jāseci-

na, ka pirmsskolas izglītības grupās apmek-
lējums nepārsniedz vidēji 70 %, konstatēti 
arī gadījumi, kad laikā no plkst. 18.00 līdz 
izglītības iestādes darba laika beigām bērnu 
skaits grupā (faktiskais apmeklējums) ir bū-
tiski mazāks vai bērnu nav nemaz.

Ņemot vērā izglītojamo faktisko apmek-
lējumu, kā arī plānojot racionālu izglītības 
iestāžu uzturēšanas izdevumu nodrošināšanu 
(energoresursu patēriņš laikā, kad izglītības 
iestādē praktiski neatrodas izglītojamie vai to 
ir ļoti maz), nolemj noteikt pirmsskolas izglī-
tības iestādēm un pirmskolu grupām vispār-
izglītojošajās skolās no 2023. gada 1. janvāra 
šādu darba laiku:

Izglītības iestāde –
Cesvaines pirmsskolas izglītības iestāde 
„Brīnumzeme”

Izglītojamo skaits uz 04.11.2022. – 104
Izglītības iestādes darba laiks no 

01.01.2023. – no 7.00 līdz 19.00

Par grozījumiem maksas pakalpojumu 
cenrāžos

Pamatojoties uz 2021. gada administratīvi 
teritoriālo reformu un novadu apvienošanu, 
nepieciešams apstiprināt vienotu līdzfinansē-
juma maksu par izglītības ieguvi pašvaldības 
dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības 
iestādēs visā Madonas novada teritorijā.

Nolemj veikt grozījumus Madonas novada 
pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžos.

Grozījumus maksas pakalpojumu cenrā-
žos iespējams iepazīt www.madona.lv sadaļā 
„Dome – Domes lēmumu pārskats”.

Par amatu vienību sarakstu apstiprinā-
šanu

Ar 2023. gada 1. janvāri minimālās mēne-
ša darba algas apmērs valstī tiek palielināts 
no 500 eiro uz 620 eiro, attiecīgi veicami 

grozījumi amatu vienību sarakstos amatu 
vienībām, kuru mēnešalgas likme ir mazāka 
par 620 eiro, palielinot mēnešalgas likmi uz 
620 eiro, minimālo stundas algas likmi un at-
bilstīgi mainot arī mēnešalgas fondu.

Ņemot vērā minimālās mēneša darba algas 
pieaugumu un Madonas novada pašvaldības 
2023. gada budžeta prognozes, tiek veikts pa-
dziļināts amatu vienību sarakstu izvērtējums, 
veicot darbinieku skaita samazināšanu, pēc 
iespējas optimizējot darbinieku skaita, darba 
slodzes un veicamo funkciju apjomu. Papil-
dus tam amatu vienību sarakstos tiek veiktas 
izmaiņas, lai veidotu vienotu un sistēmisku 
iestāžu struktūru, pēc iespējas vienādojot vi-
sās pašvaldības iestādēs amatu vienību nosau-
kumus, skaitu atbilstīgi veicamā darba apjo-
mam un funkcijām.

2022. gada 1. jūlijā stājās spēkā Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 262 „Valsts un paš-
valdību institūciju amatu katalogs, amatu 
klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 
kārtība”, kā arī grozījumi Valsts un pašvaldī-
bu institūciju amatpersonu un darbinieku atlī-
dzības likumā, ar kuriem ir veiktas izmaiņas 
amatu katalogā un līdzšinējā amatu klasifikā-
cijas kārtībā, kā arī grozītas mēnešalgu gru-
pas un intervāli (koeficienti pret bāzes mēneš-
algu). Ņemot vērā minētās izmaiņas, nolemj 
veikt amatu vienību pārklasifikāciju, nosakot 
amatu saimes, līmeņus un mēnešalgu grupas 
atbilstīgi šobrīd spēkā esošajam normatīva-
jam regulējumam.

Grozījumus amatu vienību sarakstos iespē-
jams iepazīt www.madona.lv sadaļā „Dome – 
Domes lēmumu pārskats”.

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

Autoceļu ziemas uzturēšanas sezona sākas 
1. novembrī un ilgst līdz 31. martam, bet atka-
rībā no laikapstākļiem šis periods var tikt pa-
garināts. 1. novembrī darbu sāk VAS „Latvijas 
autoceļu uzturētājs” (LAU) diennakts ziemas 
dienesta dežuranti, kuri kontrolē valsts autoceļu 
stāvokli, izmantojot tiešos novērojumus, veicot 
apsekošanu, sekojot laika ziņām, informācijai 
no vairāk nekā 50 meteostacijām, kas izvietotas 
uz galvenajiem Latvijas autoceļiem, no Satik-
smes informācijas centra, kas saņem informāci-
ju no autoceļu lietotājiem, kā arī no dienestiem 
(Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta u. c.). Ziemas sezonā kompleksās 
ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti atbilstīgi 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 224 „Notei-
kumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas 
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

Valsts autoceļi ir sadalīti piecās ziemas uz-
turēšanas klasēs – A (augstākā), A1, B, C un 
D (zemākā) – atkarībā no ceļu klasifikācijas, 
satiksmes intensitātes, seguma tipa, tehniskā 
stāvokļa, plānotā (pieejamā) finansējuma un 
sociālekonomiskā nozīmīguma. Ir norādīti arī 

sliktā tehniskā stāvoklī esošie ceļu posmi, kas 
apkalpojami, atkāpjoties no uzturēšanas klases 
noteikumiem. Cesvaines apvienības pārvaldes 
teritorijā ceļi un ielas ziemā tiek uzturēti atbil-
stīgi iepriekšminētajām prasībām, kuras ir no-
teiktas ceļu uzturēšanas tehniskajā specifikācijā. 
Sniega tīrīšana tiek uzsākta 4 stundu laikā pēc 
snigšanas beigām, bet kaisīšana ar pretslīdes 
materiāliem – 2 stundu laikā pēc slidenuma 
konstatēšanas brīža. Pastāvīgos laikapstākļos 
ceļa segums no sniega jāattīra 18 stundu laikā 
no tīrīšanas sākšanas brīža un uz brauktuves ir 
pieļaujama 10 cm bieza sasaluša vai piebraukta 
sniega kārta, savukārt mainīgos laikapstākļos – 
10 cm svaiga vai 6 cm bieza slapja sniega kārta, 
vai 4 cm augstas ledus rises. Mainīgos laikap-
stākļos sniegputeņa laikā pieļaujami 20 cm biezi 
aizputinājumi. Sekojot laika prognozēm, pirms 
paredzamās snigšanas vai apledojuma veidoša-
nās brauktuves jau laikus tiek kaisītas ar pretslī-
des materiāliem.

Efektīvāko kaisīšanas tehnoloģiju izvēlas, 
rēķinoties ar autoceļa seguma virsmas tempera-
tūru, autoceļa seguma veidu (melnais segums, 

grants segums). Mitrā sāls tehnoloģiju izmanto, 
ja autoceļa seguma virsmas temperatūra ir līdz 
−10 ℃. Sāls tiek samitrināts ar NaCL vai CACl2 
šķīdumu. Šo tehnoloģiju lieto, lai novērstu aple-
dojuma veidošanos uz asfaltēto ceļu brauktuves 
un atbrīvotu brauktuvi no sniega un apledojuma. 
Temperatūrai pazeminoties, mitrais sāls vairs 
neveic savas funkcijas, proti, pietiekami nekausē 
ledu. Pastāvot zemākai gaisa temperatūrai (zem 
−10 ℃), izmanto smilts un sāls maisījumu, tā-
dējādi tiek samazināta slīdamība un paaugstinā-
ta transportlīdzekļu riteņu saķere ar brauktuves 
segumu. Jāievēro, ka ne mitrā sāls, ne smilts un 
sāls maisījuma tehnoloģija negarantē vasaras se-
zonai pielīdzināmus braukšanas apstākļus. Au-
toceļa brauktuve joprojām var būt slidena, kā arī 
gaisa temperatūras, mitruma un citu laikapstākļu 
ietekmē apledojums var veidoties atkārtoti.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem grantsceļu 
apstrādes ar pretslīdes materiāliem laiks netiek 
normēts, tāpēc ceļu uzturētāji grantsceļu ap-
strādi ar pretslīdes materiāliem veic satiksmei 
bīstamākajos posmos. Madonas novada Ces-
vaines apvienības pārvaldes teritorijā autoceļu 

Tuvojas Ziemassvētku laiks, un pavisam 
drīz būs klāt arī jaunais gads. Madonas no-
vada pašvaldība atgādina, ka līdz 31.03.2023. 
var pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) atvieglojumiem Madonas novadā.

Atsevišķām NĪN kategorijām gan valsts, 
gan Madonas novada pašvaldība nosaka no-
dokļa atvieglojumus 25 %, 50 %, 70 % un 
90 % apmērā (atbilstīgi likumā „Par nekus-
tamā īpašuma nodokli” un Madonas novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 13 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
mu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā” 
noteiktajam).

Fiziskām personām, kuras deklarētas Ma-
donas novadā sev piederošajā nekustamajā 
īpašumā, atvieglojumi pieejami 50 %, 70 % 
un 90 % apmērā, bet juridiskām personām, 
izpildot atsevišķus nosacījumus, pienākas at-
vieglojumi, sākot ar 25 %.

Ja iesniegums iesniegts taksācijas gadā:
• no 1. janvāra līdz 31. martam, tad no-

dokļa atvieglojums tiek piemērots par visu 
taksācijas gadu;

• no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, tad nodokļa 
atvieglojums tiek piemērots par taksācijas pe-
rioda otro pusgadu;

• pēc 30. jūnija, tad nodokļa atvieglojums 
par taksācijas periodu netiek piemērots.

Vairāk par atlaidēm var uzzināt:
• www.likumi.lv;
• rakstot uz e-pasta adresi velta.vilsker-

ste@madona.lv;
• zvanot uz mobilo tālruni 29473326.

Madonas novada pašvaldības informācija

un ielu uzturēšanas darbus ziemas sezonā veic 
ZS „Akmeņkrogs”, ZS „Tirzupi”, SIA „Cesvai-
nes siltums”, SIA „Cesvaines komunālie pakal-
pojumi” un VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”. 
Cesvaines apvienības pārvalde izsaka sirsnī-
gu pateicību visiem tīrīšanas un uzturēšanas 
darbos iesaistītajiem par atsaucību un nebūt 
ne vieglo darbu šīs ziemas mainīgajos un ļoti 
sniegotajos apstākļos. Līgumos ar ceļu uzturē-
tājiem noteikts, ka tiek tīrīti piebraucamie ceļi 
uz viensētām. Aicinām iedzīvotājus būt sapro-
tošiem un, ņemot vērā mainīgos laikapstākļus, 
pacietīgiem, jo visus ceļus vienlaikus nav iespē-
jams iztīrīt (un, ja snigšana turpinās, tie piesnieg 
atkārtoti). Ja ir ieteikumi, ierosinājumi un jautā-
jumi par ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšanu 
un apsaimniekošanu, ir iespējams sazināties ar 
Cesvaines apvienības pārvaldes ceļu meistaru 
Andi Krastiņu pa tālruni (25772252) vai e-pas-
tu: andis.krastins@madona.lv. Aicinām apdo-
māt paredzētos braucienus un zvanīt speciālis-
tiem laikus, lai ielas un ceļi tiktu iztīrīti jau pirms 
jūsu došanās ceļā!

Linda Vanaga

na, pakalpojumu un e-pakalpojumu sniegšana 
atbilstīgi pakalpojumu grozam, izmantojot 
portālu www.latvija.lv;

• kases funkciju nodrošināšana;
• sadarbība ar vadītāju atbalsts publisku 

pasākumu organizēšanā.
Prasības pretendentiem:
• vidējā profesionālā vai augstākā izglītī-

ba;
• vēlama pieredze klientu apkalpošanā un 

e-pakalpojumu lietošanā;
• vēlama pieredze dokumentu aprites sis-

tēmu lietošanā;

• darbam nepieciešamo normatīvo aktu 
pārzināšana;

• labas iemaņas darbā ar datoru un biroja 
tehniku;

• teicamas komunikācijas spējas un sadar-
bības veidošanas prasmes;

• spēja patstāvīgi plānot savu laiku, ātri 
reaģēt, pieņemt lēmumus un uzņemties atbil-
dību;

• izpratne par pašvaldības darbu.
Mēs piedāvājam:
• dinamisku, atbildīgu un interesantu pilna 

laika darbu;

• stabilu darbu, sociālās garantijas, 
500 EUR (bruto par pusslodzi) atalgojumu.

Iesniedzamie dokumenti:
• CV un motivācijas vēstule;
• izglītības dokumentu kopijas;
• iespējamas rekomendācijas.
Pieteikuma dokumentus pretendenti var 

nosūtīt uz e-pasta adresi cesvaine@madona.
lv vai pa pastu, vai iesniegt personīgi Pils 
ielā 1A Cesvainē, 1. stāvā, lietvedībā, līdz 
2022. gada 23. decembrim.

Tālrunis uzziņām: 
29461212, 64852715.
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Sācies konkursa „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” iedzīvotāju balsojums; 
balvu fonds pašvaldībām – 150 000 euro

Informācija par braukšanas 
maksas atvieglojumiem no 
2023. gada pirmā pusgada

Bezmaksas angļu valodas 
apmācība strādājošajiem

Personas apliecība (eID karte) – obligāts personu 
apliecinošs dokuments un identifikācijas rīks. 

Neatliec dokumentu nomaiņu!
No 2023. gada 1. maija personas 

apliecība (eID karte) būs obligāts 
personu apliecinošs dokuments Lat-
vijas pilsonim un nepilsonim, kurš 
sasniedzis 15 gadu vecumu.

Grozījumos Personu apliecinošu 
dokumentu likumā noteikts, ka Lat-
vijas iedzīvotāji, kuriem personu 
apliecinošu dokumentu derīguma 
termiņš ir beidzies kopš 2020. gada 
1. marta, šos dokumentus savu pa-
mattiesību īstenošanai valsts iek-
šienē varēs izmantot vēl līdz pat 
2023. gada 30. aprīlim. Tādējādi mi-
nētajā laika periodā cilvēki ar doku-
mentiem, kuriem derīguma termiņš 
beidzies ne senāk kā 2020. gada 

Sabiedrības integrācijas fonds 
aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju 
līdz šā gada 22. decembrim vietnē 
www.vietagimenei.lv izvērtēt paš-
valdību sniegto atbalstu, kas pare-
dzēts ģimenēm ar bērniem. Balsojot 
par ģimenēm draudzīgāko pašval-
dību, iedzīvotāji sniegs savu iegul-
dījumu konkursa „Ģimenei drau-
dzīgākā pašvaldība Latvijā 2022” 
laureātu noskaidrošanā. Uzvarē-
tājpašvaldības sadalīs naudas balvu 
150 000 eiro apmērā, lai attīstītu jau 
esošos atbalsta pasākumus vai iz-
veidotu jaunus.

Konkurss „Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība” ir viens no trim ģime-
ņu atbalsta pasākumiem, ko reali-
zē Sabiedrības integrācijas fonds. 
Tas norisinās kopš 2017. gada. Tā 
primārais mērķis ir izcelt labākos 
piemērus un risinājumus, kā paš-
valdības rūpējas par ģimenēm, līdz-
tekus veidojot vidi arī pašvaldību 
draudzīgai sāncensībai, tādējādi 
mudinot tās attīstīt aizvien plašāku 
un pieejamāku ģimenēm paredzēto 
pakalpojumu klāstu.

„Laikā, kad apkārt notiek daudz 
dažādu notikumu un drošības sajūta 
ir sašūpojusies, vairāk nekā būtiski 
ir radīt ģimenēm ar bērniem māju 
sajūtu ne tikai mājoklī, kurā viņi 
dzīvo, bet plašākā nozīmē – savā 
kopienā un sabiedrībā, arī pašvaldī-
bā. Mājas ir vieta, kurā tu esi gaidīts, 
jūties droši un atbalstīts. Tāpēc aici-
nām Latvijas iedzīvotājus aktuali-
zēt sev interesējošos jautājumus, tā 
sniedzot pašvaldībām atgriezenisko 
saiti par to, kā pilnveidot sniegto 
atbalstu ģimenēm – vai tas ir jauns 
rotaļu laukums, pusdienas skolā, in-
terešu izglītība vai kas cits,” uzsver 
Zaiga Pūce, Sabiedrības integrāci-
jas fonda sekretariāta direktore.

Līdzīgi kā iepriekš, konkurss 
„Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 
Latvijā 2022” norisināsies vairākās 
kārtās, paredzot izvērtēt visu 43 
Latvijas pašvaldību darbu ģimenēm 
draudzīgas vides veidošanā. Paš-
valdību vērtējums sastāvēs no paš-
valdību sniegtajiem datiem par pa-
kalpojumiem, ko katra pašvaldība 
nodrošina ģimenēm ar bērniem, un 

vērtēšanas komisijas vērtējuma – 
gan datu pārbaudes, gan klātienes 
vizītēm 10 Latvijas labākajās paš-
valdībās šā gada decembrī. Viena no 
43 pašvaldībām, kura tiks atzīta par 
ģimenei draudzīgāko valsts mērogā, 
saņems naudas balvu 30 000 eiro 
apmērā. Savukārt katras pašvaldību 
grupas uzvarētāja – naudas balvu 
20 000 eiro apmērā. Vērtēšanas ko-
misija varēs noteikt arī papildu no-
minācijas. Piešķirtās naudas balvas 
paredzētas, lai nodrošinātu atbalsta 
pasākumus un pakalpojumus vai vi-
des veidošanu ģimenēm ar bērniem. 
Konkursa uzvarētāji tiks godināti 
svinīgā pasākumā 2023. gada feb-
ruārī.

Konkursa „Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība 2022” vērtēšanas ko-
misija ir izvērtējusi 20 konkursa 
2. kārtai izvirzīto pašvaldību snieg-
tos atbalsta pasākumus ģimenēm 
ar bērniem un citu informāciju par 
pašvaldību un konkursa 3. kārtai – 
finālam – izvirzījusi 13 pašvaldības 
ar augstāko punktu skaitu, Vidze-
mes plānošanas reģionā arī Mado-

nas novada pašvaldību.
Papildus komisijas vizītei paš-

valdībā noris arī iedzīvotāju bal-
sojums. Nobalsot iespējams reizi 
dienā no vienas ierīces līdz pat šā 
gada 22. decembrim, aizpildot bal-
sošanas anketu; saite uz anketu pie-
ejama Madonas novada mājaslapā 
www.vietagimenei.lv.

Uzvara konkursā sniedz ne tikai 
slavu un godu, bet arī finansējumu 
ģimenei draudzīgas vides pilnvei-
došanai, tas ir, ģimenei draudzī-

Aicinām iepazīt informatīvos materiālus par braukšanas maksas atvieg-
lojumiem sabiedriskajā transportā no 2023. gada pirmā pusgada.

gākā pašvaldība valsts mērogā 
saņems naudas balvu 30 000 eiro 
apmērā, savukārt katras pašvaldību 
grupas uzvarētāja – naudas balvu 
20 000 eiro apmērā.

 NOBALSO ARĪ TU!

Ilze Riekstiņa,
 Madonas novada 

Centrālās administrācijas
 Attīstības nodaļas

vecākā sabiedrisko attiecību 
speciāliste

SIA „Mācību centrs „Austrum-
vidzeme”” Madonā piedāvā angļu 
valodas apmācību (bezmaksas) 
NVA projektā, kurā var pieteikties 
strādājošie.

www.nva.gov.lv – Pakalpojumi – 
Mūžizglītība – Bezdarba riskam 
pakļauto personu apmācība (mūžiz-
glītība) – PIETEIKTIES – aizpildīt 
pieteikumu ar kupona metodi – iz-
vēlamies vietu un vienu no pro-
grammām:

• angļu valoda (bez priekšzinā-
šanām), 150 st.;

• angļu valoda (ar priekšzināša-
nām; Elementary), 100 st.;

• angļu valoda (ar priekšzināša-
nām; Lower Intermediate), 100 st.

Apmācība var notikt attālināti 
(„Zoom”), var notikt arī klātienē 
pēc darba laika no plkst. 17.00 vai 
18.00 līdz 20.00 vai 21.00 divas vai 
trīs reizes nedēļā (kā grupa vieno-
sies).

Tuvāka informācija: 28383130.
 Madonā ir ļoti laba pieredze ap-

mācībai „Zoom” platformā.

Inese Skraustiņa ,
 SIA „Mācību centrs 

„Austrumvidzeme””
Madonas nodaļas vadītāja

1. martā, varēs, piemēram, saņemt 
pakalpojumus veselības, labklā-
jības, sociālajā, izglītības, tiesību 
aizsardzības jomā, kā arī piedalīties 
Saeimas vēlēšanās.

eID karte ir personu apliecinošs 
dokuments jeb elektroniskās iden-
tifikācijas rīks pakalpojumu saņem-
šanai digitālā un fiziskā vidē. eID 
karte 2023. gadā kļūs par universālu 
atslēgu piekļuvei valsts pārvaldes un 
privātā sektora pakalpojumiem: ar to 
attālināti varēs nokārtot formalitātes, 
parakstīt līgumus, pārvaldīt savas 
finanses, apmaksāt rēķinus internet-
bankā, izmantot savu oficiālo elek-
tronisko adresi portālā Latvija.lv, kā 

arī digitāli apliecināt identitāti, sa-
ņemot klātienes pakalpojumus, pie-
mēram, sabiedriskajā transportā. Tā 
kā daudzi valsts un privātā sektora 
pakalpojumi ir ērti pieejami digitāli, 
ir jānodrošina iedzīvotājiem iespēja 
tiem brīvi piekļūt ar drošu digitālo 
risinājumu – eID kartes palīdzību.

Lielākajā daļā no 29 Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes teritoriā-
lajām nodaļām ir būtiski samazinā-
jušās rindas uz personu apliecinošu 
dokumentu – pases un personas ap-
liecības jeb eID kartes – noformēša-
nu un saņemšanu un pakalpojums ir 
brīvi un ātri pieejams rindas kārtībā, 
neveicot iepriekšēju pierakstu.

Personu apliecinošu dokumentu 
likumā paredzēts, ka ir izņēmuma 
grupas, kurām pārejas periods, līdz 
kuram jānoformē eID karte, ilgst 
līdz 2030. gada 31. decembrim; 
noteikums attiecas uz personu:

• kura saņem pakalpojumus 
ilgstošas sociālās aprūpes un soci-
ālās rehabilitācijas institūcijā, kas 
ir reģistrēta sociālo pakalpojumu 
sniedzēju reģistrā;

• kura ir izstājusies no sociālo 
pakalpojumu sniedzēju reģistrā re-
ģistrētas ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas institūci-
jas, lai saņemtu sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mus dzīvesvietā;

• kura saņem sociālo pakalpo-
jumu sniedzēju reģistrā reģistrētas 
grupu mājas pakalpojumus;

• kurai noteikta I invaliditātes 
grupa;

• kura ir virs darbspējas vecuma;
• kurai noteikts politiski repre-

sētās personas statuss.
Likumā paredzēts, ka personām, 

kuras likumā noteiktajā kārtībā 
sniegušas ziņas par dzīvesvietu 
ārvalstī, eID karte jānoformē līdz 
2024. gada 31. decembrim.

Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes informācija
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Cesvaines pirmsskolas izglītības iestādei „Brīnumzeme” – 50
Novembrī svinama Cesvaines 

pirmsskolas izglītības iestādes (PII) 
„Brīnumzeme” 50. jubileja. Šā gada 
2. decembrī pirmskolas telpās pulcē-
jās iestādes draugi un kaimiņi, lai ko-
pīgi svinētu svētkus. „Brīnumzemes” 
vadītāja Skaidrīte Aveniņa, uzrunājot 
sanākušos, ieskicēja iestādes vēsturi 
piecās desmitgadēs.

1972. gada 15. novembrī padomju 
saimniecības „Cesvaine” direktors 
Jānis Kārkliņš paraksta pavēli par 
jaunuzceltās bērnudārza ēkas Celt-
nieku ielā 1 nodošanu ekspluatācijā 
(6 grupas, 140 vietu). Izglītības ie-
stāžu reģistrā bērnudārzs ir iekļauts 
1972. gada 23. novembrī. Par jaunā 
bērnudārza vadītāju tiek iecelta Anna 
Ķeire.

1972. gadā darbā tiek pieņemtas 
pedagoģes Dzidra Kalēja, Daina Au-
gule, Aina Kurmīte, Anna Luce, Valda 
Buša; mediķi Helēna Kampe, Broņis-
lava Vēvere, Voldemārs Eikens; teh-
niskās darbinieces – pavāre Jekateri-
na Andrejeva, auklītes Zenta Majore, 
Marija Pauere, Maruta Šupenko, Ras-
ma Grīsleja, Agonete Dribina, Aina 
Ozoliņa, Velta Blekte, Ermīne Doze.

Jaunajā bērnudārzā sāk strādāt:
1973. gadā metodiķe Maija Skopa-

ne, pedagoģes Ausma Lūse un Maija 
Padoma, tehniskās darbinieces Mir-
dza Buldere un Genovefa Ruduka;

1974. gadā pedagoģes Māra Skri-
de, Ieva Lase un Zaiga Grasmane, 
naktsaukle Ilga Kokuša, tehniskās 
darbinieces Emma Padoma un Helēna 
Pupause;

1975. gadā pensionētā skolotāja 
Ārija Vīksna – viņai ir 56 gadi, nostrā-
dā vēl 16 gadu;

1976. gadā auklītes Zelma Johan-
sone (dzimusi 1911. gadā) un Ļuba 
Eisaka;

1977. gadā Inta Ķeirāne, Daina 
Briede, Elza Ruka, Ļuba Višņakova;

1978. gadā pedagoģe Lidija Jurkov-
ska;

1979. gadā pedagoģes Skaidrīte 
Aveniņa un Māra Taranda, tehniskās 
darbinieces Elga Liepiņa un Rudīte 
Leiere.

Laika posmā līdz 1982. gadam bēr-
nudārzā tika strādājuši 20 pedagogi 
un 25 tehniskie darbinieki. Tolaik 
Cesvainē bija divi bērnudārzi, kā tautā 
sauca, – sovhoza bērnudārzs un cie-
mata bērnudārzs.

No bērnudārza pirmās desmitgades 
darbiniekiem Cesvaines pirmskolā 
joprojām strādā Māra Skride, Biruta 
Ritma Romančuka un Skaidrīte Ave-
niņa.

Pagājušā gadsimta 70. gados pa-
domju saimniecība „Cesvaine” bija 
starp labākajām republikā, pēc augst-
skolas darbā tika pieņemti jaunie spe-
ciālisti, veidojās daudz jaunu ģimeņu, 
bija liels pieprasījums pēc dzīvokļiem 
daudzdzīvokļu mājās, un strauji pieau-
ga pieprasījums pēc vietām bērnudār-
zā – grupas bija pārpildītas, veidojās 
rindas. Tika pieņemts lēmums blakus 

celt jaunu ēku, abas ēkas savienojot ar 
plašu gaiteni.

1982. gada novembrī jauno ēku 
7 grupām (160 vietu) nodod eksplua-
tācijā. Turpmāk Cesvainē darbojās 
bērnudārzs ar 13 grupām (300 vietu). 
Ciemata bērnudārzu slēdza, vairāki 
darbinieki pārnāca strādāt uz jauno 
bērnudārzu (tika pārcelti ar pavēli): 
muzikālā audzinātāja Elga Baune, au-
dzinātājas Ilze Ozoliņa un Anna Ozo-
liņa. Ciemata bērnudārza teritorija pa-
lika sovhoza bērnudārza pārraudzībā 
vairāku gadu garumā, katrai grupai 
bija iedalītas vagas sakņu dārzā, aug-
ļu koki – varēja attīstīt bērnu prasmes 
lauksaimniecībā.

1982. gadā no jauna darbā pieņēma 
15 pedagogus un 19 tehniskos darbi-
niekus, no tiem Cesvaines bērnudārzā 
ilgus gadus strādāja Sarmīte Apine, 
Elga Baune, Ilze Ozoliņa, Mudrīte 
Briede, Maija Romanova. Jopro-
jām pirmskolā turpina strādāt Irēna 
Šera un Mārīte Kubiļuse, kuras abas 
1982. gadā tika pieņemtas darbā par 
pedagoģēm.

1983. gadā bērnudārzā sāka strā-
dāt Vēsma Nora (bērnudārzā nostrā-
dāja 19 gadu), Gita Preobraženska 
(10 gadu). Gribas nosaukt arī Daci 
Buļu, kura sāka 1989. gadā un strā-
dāja līdz 2020. gadam – nostrādāja 
31 gadu.

70. gadu beigās un 80. gados Ces-
vaines bērnudārzs Madonas rajona 
sociālistiskajā bērnudārzu sacensībā 
bieži ieņēma pirmo vietu, saņēma ce-
ļojošo sarkano karogu.

1982. gadā metodiķe Maija Sko-
pane Moldāvijas (tagad Moldovas) 
galvaspilsētā Kišiņevā Vissavienības 
konferencē lasīja referātu par darbau-
dzināšanu bērnudārzā.

Cesvaines bērnudārzs 80. gados 
bija viens no galvenajiem republikā, 
skaitījās kā bāzes bērnudārzs – te tika 
rīkoti republikāniskie semināri un 
konferences, pirmie sāka apgūt bērnu 
apmācību ar rotaļu metodi. Bērnudār-
zā mācījās līdz 320 bērniem, pa 28–
30 bērniem grupā.

1986. gadā vadītāja Anna Ķeire de-
vās pensijā, par jauno vadītāju iecēla 
Maiju Skopani. Bērnudārzā strādāja 
divas metodiķes: mazbērnu grupu 
metodiķe Skaidrīte Aveniņa, kura bija 
arī Madonas rajona mazbērnu grupu 
metodiskās apvienības vadītāja, vecā-
kajās grupās metodiķe Ingrīda Smal-
niece.

1989. gadā Skaidrīte Aveniņa kopā 
ar Izglītības ministrijas pirmsskolas 
darba organizatori Rutu Bošu (Kaņe-
pēju) tika deleģēta piedalīties Vissa-
vienības pirmsskolas darba konferen-
cē Permā Urālos. Ļoti, ļoti varēja just 
pārmaiņas politiskajā situācijā, kraso 
atšķirību uzskatos starp Baltijas valstu 
pedagogiem un Baltkrievijas un Krie-
vijas pedagogiem.

80. gados aktualizējās problēma, 
kura ir aktuāla aizvien, – bērnu ru-
nas traucējumi, nepietiekama valo-

das attīstība. Uz bērnudārzu brauca 
Dzelzavas speciālās skolas logopēde 
Maija Vilmane – vadīja seminārus, 
sniedza praktiskus padomus, vecāki 
veda bērnus uz nodarbībām Dzelzavas 
palīgskolā. Tomēr tas problēmu atrisi-
nāja tikai daļēji, jo logopēdisko bērnu 
skaits palielinājās, bija nepieciešams 
pašiem savs logopēds. 1987. gadā par 
logopēdi sāka strādāt Māra Skride, 
viņa strādāja ar 30–40 bērniem. Māra 
joprojām ļoti atbildīgi turpina strādāt 
Cesvaines pirmskolā par skolotāju lo-
gopēdi ar jaunākā pirmsskolas vecu-
ma bērniem.

1990. gada 4. maijā tika atjaunota 
Latvijas valsts suverenitāte, sākās lie-
lo pārmaiņu laiks.

1993. gadā bērnudārzu savā pakļau-
tībā pārņēma Cesvaines pašvaldība – 
Cesvaines pilsēta ar lauku teritoriju. 
Bija ieteikumi atdot bērnudārzu pri-
vatizācijai. Bērnudārza nosaukums 
tolaik – Cesvaines pilsētas ar lauku 
teritoriju vispārējās pirmsskolas izglī-
tības iestāde.

Piedzīvotas interesantas izglītības 
reformas – skolas gaitas no 6 gadu 
vecuma, 0. klase. Vienā ēkā atradās 
pirmskolas grupas un skolas sešgad-
nieku klases. Sagatavošanas grupu 
audzinātājas pārcēla darbā uz skolu, 
klašu telpas atradās skolas pakļautībā, 
bija neliels haoss apsaimniekošanā.

1993. gadā likvidēja logopēda ama-
ta vienību, savukārt 1995. gadā, patei-
coties vadītājas Maijas Skopanes spē-
jai pārliecināt Cesvaines pašvaldības 
deputātus par nepieciešamību turpināt 
darbu ar bērniem, kuru valodas sistē-
ma ir attīstīta nepietiekami, amata vie-
nība tika atjaunota, diemžēl divu gadu 
pārtraukums nenāca par labu bērniem.

Mātes varēja dzīvot mājās un sa-
ņemt pabalstu, kamēr bērns sasniedza 
triju gadu vecumu. Valstī slēdza dau-
dzus bērnudārzus, izglītības ministrs 
Andris Piebalgs ļoti iestājās par bēr-
nudārzu slēgšanu. Aktuāli bija saukļi: 
„Bērni augs ģimenēs, nost ar sabied-
riskās audzināšanas iestādēm!” Semi-
nārs Rīgā par šo tēmu bija vētrains, iz-
vērtās asas, pamatotas diskusijas pret 
bērnudārzu slēgšanu.

Pirmsskolas darba entuziaste pro-
fesore Daina Dzintere un pirmsskolas 
darba koordinatore Izglītības ministri-
jā Ruta Boša iestājās par to, ka bērnu-
dārza audzinātāji ir pedagogi – pirm-
skolas skolotāji – un par pirmskolas 
skolotāju drīkst strādāt tikai pedagogi 
ar augstāko pedagoģisko izglītību. 
Bērnudārzu audzinātājas masveidā 
sāka stāties augstskolās – Daugavpilī, 
Rīgā, Liepājā, lai iegūtu pirmsskolas 
izglītības skolotāja kvalifikāciju, mā-
cībām ņēma kredītus.

Neskaidrā finansiālā situācija, ie-
spēja brīvi pārvietoties – Latvijas ie-
dzīvotāji pārcēlās uz dzīvi ārzemēs, 
meklēja valsti, kur labāk, kur lielākas 
privilēģijas, pabalsti u. tml., arī no 
Cesvaines aizbrauca cilvēki, jaunas 
ģimenes ar bērniem, tādēļ samazinā-

jās iedzīvotāju skaits un pirmsskolas 
vecuma bērnu skaits – rezultējās ar 
grupu slēgšanu, amata vienību sama-
zināšanu.

90. gados 1972. gadā uzceltais bēr-
nudārza korpuss palika tukšs, neap-
dzīvots. Kādu laiku daļu no telpām 
apdzīvoja Cesvaines Mākslas skola.

Pēc ugunsgrēka pilī 2002. gada 
5. decembrī uz bērnudārza telpām 
pārcēlās Cesvaines vidusskolas sā-
kumskola, kas tur mitinājās līdz pat 
2017. gada vasarai. 2017. gada 1. sep-
tembrī 1972. gada ēkā ienāca Cesvai-
nes Mūzikas un mākslas skola.

Bērnu skaits bērnudārzā (pirm-
skolā) saruka līdz 120, tad dažus ga-
dus nedaudz palielinājās – 135, 141, 
153 bērni, varējām atvērt 7 grupas. 
Pēdējos septiņus gadus ir 100 bērnu 
vai nedaudz vairāk.

Maija Skopane par vadītāju strādāja 
21 gadu, 2007. gadā aizgāja priekšlai-
cīgā pensijā, un par vadītāju sāka strā-
dāt Skaidrīte Aveniņa, kura pirms tam 
21 gadu nostrādāja metodiķes amatā.

2009. gadā novadu reformas re-
zultātā izveidojās Cesvaines novads, 
par ko bijām ļoti lepni. Ar Cesvaines 
domes atbalstu izdarīts daudz laba – 
labiekārtotas grupu telpas, ēdamzā-
le, veļas mājā nomainīta visa vecā 
tehnika, kā arī izremontētas telpas; 
izremontēti visi iestādes gaiteņi, kāp-
ņutelpas, kabineti, dežūrtelpa, veikts 
kapitālais remonts visās grupas „Spā-
rīte” (1,5–3 gadi) telpās, mūzikas zālē 
nomainīti griesti, savienojošajā gai-
tenī ierīkota sporta zāle. Katru gadu 
kādā no telpām tika slīpēta un lakota 
parketa grīda. Laukumā ir uzstādītas 
jaunas ierīces, laukums pie ieejas ir 
labiekārtots – apzaļumots. 2010. gadā 
ar pašvaldības līdzfinansējumu īste-
nojām ESF projektu, ēku vienkāršoti 
renovējot un siltinot.

Praktisku apsvērumu dēļ (saistībā 
ar evakuācijas plāniem) tika pārdo-
māti iestādes un grupu nosaukumi, 
un 2011. gadā īstenota iecere, kura 
guva vislielāko atbalstu, – katrai no 
septiņām grupām dot kāda kukaiņa 
nosaukumu. Ar iestādes nosaukuma 
izdomāšanu veicās grūtāk, palīdzēja 
Cesvaines vidusskolas skolotāja Lili-
ja Kanaviņa. Radās nosaukums „Brī-
numzeme”, kura autore ir Meldra Bēr-
ziņa. Meldras vectēvs Aldis Krūmiņš 
ļoti lepojas ar to un šo faktu piemin 
sarunās. Tika mainīta reģistrācijas 
apliecība: pēc domes sēdes lēmuma 
lūdzām IKVD apstiprināt jauno no-
saukumu – Cesvaines pirmskola „Brī-
numzeme”.

2011. gadā tika licencētas speciā-
lās izglītības programmas bērniem ar 
valodas traucējumiem, jauktiem attīs-
tības traucējumiem, 2016. gadā – spe-
ciālā programma bērniem ar garīgās 
attīstības traucējumiem. Tika piešķir-
ta speciālā pedagoga amata vienība 
(0,5 likmes), veiksmīgi sākām īstenot 
atbalsta pasākumu „Logoritmika”, ko 
vadīja speciālais pedagogs sadarbībā 

ar mūzikas skolotāju.
Pašlaik ēkā ir telpas septiņām gru-

pām, grupas „Spārīte”, „Bitīte”, „Biz-
mārīte”, „Skudriņa”, „Taurenītis” 
atrodas piecās telpās, „Kamenītē” ir 
ēdamzāle, „Sienāzītī” logopēdiskais 
kabinets, speciālā izglītības skolotāja 
kabinets, notiek arī logoritmika.

2021. gadā administratīvi terito-
riālās reformas rezultātā Cesvaines 
novads kā atsevišķs novads beidza pa-
stāvēt – tika iekļauts Madonas nova-
dā. Izglītības iestādei ir jauna reģistrā-
cijas apliecība, nosaukums Cesvaines 
PII „Brīnumzeme”, jaunas pārmaiņas 
un jauni izaicinājumi.

Pārmaiņas pirmskola pieņem ar 
dalītām jūtām: ir zaudējumi, un ir arī 
ieguvumi. Vai reforma ir izdevusies, 
rādīs laiks. Lieli ieguvumi ir no pirms-
skolas izglītības iestāžu sadarbības, 
savstarpējās mācīšanās, vienmēr esam 
informēti par jaunumiem, par norma-
tīvo dokumentu izmaiņām, regulāri 
saņemam dažādu kursu, projektu, 
akciju un citu norišu piedāvājumus. 
Madonas novads atbalsta speciālo iz-
glītību, apmaksā speciālās izglītības 
kursus. Tiekam aicināti piedalīties 
Madonas novada pasākumos – gan 
kultūras, gan izglītojošos. Saņemam 
uzmundrinājumus nekautrēties dalī-
ties ar pieredzi, skolotājām aktīvāk 
pieteikties kvalitātes pakāpju iegu-
vei. 2020./2021. mācību gadā viens 
pedagogs ieguva 3. kvalitātes pakāpi, 
2021./2022. mācību gadā trīs pedago-
gi ieguva 2. kvalitātes pakāpi.

Cesvaines pirmskolā ar lielu cieņu 
un bijību izturamies pret ilggadējiem 
un bijušajiem darbiniekiem – sveicam 
svētkos, jubilejās.

Akcentējot pirmskolas darbu 
50 gadu griezumā, daži interesanti 
fakti par darbiniekiem:

pirmskolā ir strādājušas 6 med-
māsas – Helēna Kampe, Broņislava 
Vēvere, Ilga Rumpe, Dzintra Šanta-
re, Kristīne Riekstiņa, pediatre Ligita 
Pipcāne, pašreiz strādā Kristīne Iera-
ga;

pediatri – Voldemārs Eikens, Gun-
ta Iraida, Inese Kaprāle, zobārste Juta 
Boroduško, zobārstniecības kabinets 
atradās tagadējā saimniecības vadītā-
jas kabinetā;

mūzikas skolotājas – Valda Buša, 
Elga Baune, Solveiga Stafecka, Līga 
Kuba, Irēna Lecīte, kura talantīgi un 
radoši strādā joprojām.

Amati, kuru iestādē vairs nav:
naktsaukles, podu aukles, maiņas 

aukles, šuvēja, kurinātāji, palīgstrād-
nieki, elektriķis, elektroatslēdznieks, 
pavāri, grāmatvedis, noliktavas pārzi-
nis, mašīnrakstītāja, lietvedis, šoferis.

Laika posmā no 1972. gada līdz 
2022. gadam pirmskolā ir strādājuši 
76 pedagogi, pašlaik iestādē strādā 
16 pedagogu; 138 tehniskie darbinie-
ki, šobrīd –17.

„Visos vēsturiskajos laikos lielākie 
Cesvaines PII „Brīnumzeme” dārgu-
mi ir bijuši un arī tagad ir mūsu au-
dzēkņi un mūsu darbinieki. Vienmēr 
esmu teikusi, ka Cesvaines pirmskolā 
strādā tikai paši labākie, apveltīti ar 
spēju sniegt beznosacījuma mīlestī-
bu, ar spēju dalīties ar savu mīlestību, 
gadu no gada pieņemt, mācīt, rūpēties, 
palīdzēt, atbalstīt, samīļot bērnus, kuri 
mūsu dzīvē ienāk uz īsu laiku,” uzsver 
Skaidrīte Aveniņa. „Paldies visiem 
par atbildīgi veiktu darbu, par sadar-
bību ikdienas darba gaitās, par prieku, 
svinot kopā svētkus pirmskolā, par at-
balstu grūtos brīžos, paldies par darba 
mīlestību!”

Skaidrītes Aveniņas informāciju 
sakārtoja Linda Vanaga,

Lindas Vanagas foto

Pirmskolas audzēkņi iepriecināja ar dejas soli Vadītāja Skaidrīte Aveniņa svētkos piedalījās attālināti



5Cesvaines Ziņas

Mājas kafejnīcu dienas – šarmants garšas 
un ciemošanās piedzīvojums!

Sporta dzīve Cesvainē

Fotomirkļos

Uzvarētājs kategorijā „Labākais 
starts” – Madonas novada 

pašvaldība!10. novembrī Cesvaines tūrisma 
centrā pils staļļos sanāca kopā Mado-
nas novada mājas kafejnīcu saimnieki 
un saimnieces, lai iepazītos, atskatītos 
uz dāsno vasaru un dalītos iespaidos 
par savu mājas kafejnīcu pieredzi. 
Mārtiņdienas vakarēšanā katrs stāstī-
tājs atskatījās uz mājas kafejnīcu die-
nu (MKD) izaicinājumiem, ieguldīju-
miem un ieguvumiem. Stāstot par savu 
kafejnīcu ēdieniem un norisēm, dalo-
ties ar komandas darba risinājumiem, 
gaisā virmoja galvenās mājas kafejnī-
cu garšvielas – azarts, uzdrīkstēšanās, 
drosme un lepnums par savu vietu.

Lielais Madonas novads MKD 
piedalījās pirmo reizi pašu izvēlētās 
brīvdienās – 13. un 14. augustā. No 
Gaiziņa līdz Aiviekstei un no Ērgļiem 
līdz Lubānai – ar garšu un norišu 
kontrastiem 11 mājas kafejnīcās, da-
bas daudzveidību un vēstures dārgu-
miem. Savējiem un ciemiņiem bija 
gana liela izvēle. Lubānā savas sētas 
riktēja trīs kafejnīcas: „Pie Ļapas”, 
„Pie Omes” un „Lubānas vīnotava”; 
Sarkaņos ciemiņus gaidīja „Meistars 
Sarkaņos”, „Apīņu garšas” un „Mui-
žas ziedos”; Cesvainē galdus klāja 
„Lustīgā sievasmāte” un „Dilles”; Ju-
murdas pagastā cienāja „Vienkāršība 
lauku krāsās”; „Burgeri un kokteiļi” 
rosījās Sausnējas pagastā, bet Aronas 

pagastā veldzēja kafejnīca „Stubu-
ri”. Šajās divās dienās Madonas no-
vada mājas kafejnīcas apmeklēja ap 
1200 viesu.

Katrā kafejnīcā tika sagaidīti vidē-
ji 110 apmeklētāji. Dažādos garšas 
piedāvājumus papildināja darbnīcas, 
izstādes, priekšnesumi no vietējo tra-
dīciju un kultūras pūra. Meklējot vis-
sulīgāko no visiem piedzīvojumiem, 
puse no MKD apmeklētājiem apska-
tīja arī novada tūrisma objektus.

MKD, Latvijas mērogā notiekot 
otro reizi, pulcēja lielu dalībnie-
ku un apmeklētāju skaitu, uzņēma 
60 650 viesus 43 administratīvajās 
teritorijās. Salīdzinot ar 2021. gada 
MKD skaitļiem, pasākuma populari-
tāte un pazīstamība ir pieaugusi par 
8 reģioniem un 48 kafejnīcām. Šī 
akcija ar dažādām virtuvēm un nori-
sēm ir veiksmīgs pienesums Latvijas 
reģionu tūrisma piedāvājumu popula-
rizēšanā.

Lai arī šķiet, ka akcija „Mājas ka-
fejnīcu dienas 2022” tik tikko no-
slēgusies, tās organizatori Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūra un 
Latvijas Lauku tūrisma asociācija 
„Lauku ceļotājs” jau laikus aicina 
pieteikties un domāt par nākamā gada 
sezonu. Madonas novadā 2023. gadā 
MKD notiks no 11. līdz 13. augus-

tam. MKD ar savu kafejnīcu var pie-
dalīties individuāli entuziasti, darba 
kolektīvi un domubiedru grupas, 
NVO, kaimiņi gan ar ēdināšanas pie-
redzi, gan bez tās. Tā ir vienreizīga 
iespēja bez liekas saskaņošanas vai 
ieguldījuma riskiem izmēģināt savu 
roku, spējas un iespējas tūrismā, ēdi-
nāšanā un kopābūšanā.

Ja ir jautājumi un interese par pie-
dalīšanos, tad informāciju var meklēt 
pie Madonas MKD reģiona koordi-
natora – Cesvaines tūrisma centra, 
tālr. 26712637. Plašāka informācija 
atrodama arī https://majaskafejnicas.
lv/. Priecāsimies par jauniem dalīb-
niekiem. Lai šis pasākums ir spilgts 
vasaras notikums Latvijas tūrismā!

Lilita Ļava,
Cesvaines tūrisma centra

tūrisma informācijas konsultante,
Lindas Vanagas foto

Mājas kafejnīcas laipni uzņēma 
viesus

Izglītības un zinātnes ministrija jau 
sesto reizi godināja jaunatnes jomā 
iesaistītos konkursā „Labākais darbā 
ar jaunatni”.

Konkursa mērķis ir izteikt minis-
trijas atzinību pašvaldībām, darbā 
ar jaunatni iesaistītajām personām, 
jaunatnes organizācijām un biedrī-
bām un nodibinājumiem, kas strādā 
ar jaunatni, par ieguldījumu jauniešu 
dzīves kvalitātes uzlabošanā, kā arī 
popularizēt darba ar jaunatni nozīmi 
un turpināt aizsākto tradīciju.

Konkurss notiek jaunatnes politikas 
valsts programmas 2022.–2024. ga-
dam ietvaros.

Konkursā „Labākais darbā ar jau-
natni 2022” tika saņemti 57 pieteiku-
mi 8 kategorijās.

Svinīgajā ceremonijā 8. decembrī 
tika noskaidroti laureāti šādās nomi-
nāciju kategorijās:

• „Labākais starts”;
• „Straujākais lēciens”;
• „Līdzdalības stiprinātājs”;
• „Iedvesmas dzirksts”;
• „Veiksmīgākais projekts”;
• „Drosmīgākais projekts”;
• „Viedais atbalsts”;
• „Jauniešiem draudzīga vide”.
 Nominācijā „Labākais starts” uzva-

rēja Madonas novada pašvaldība. Īpa-
šo balvu – supervaroni, kas apliecina 
drosmi un profesionalitāti darbā ar 
jaunatni un jauniešu dzīves kvalitātes 
uzlabošanu, pasniedza Izglītības un 

zinātnes ministrijas Politikas iniciatī-
vu un attīstības departamenta projek-
ta koordinatore Renāte Mencendorfa, 
atzinīgi novērtējot faktu, ka darbu ar 
jaunatni uztveram kā stratēģiski no-
zīmīgu, ka esam izveidojuši sistēmu 
jauniešu centru darbībai, darbinieku 
atalgojumu sakārtošanai un sniedzam 
nepieciešamo atbalstu novada jaunie-
šiem – gan viņu iniciatīvām, gan līdz-
dalībai un nodarbinātībai.

  Lai apbalvojums ir iedvesma turpi-
nāt iesākto virzienu darbā ar jaunatni!

 Svinīgo ceremoniju iespējams no-
skatīties ministrijas „Facebook” tieš-
raides ierakstā.

Ilze Riekstiņa,
 Madonas novada Centrālās 

administrācijas  Attīstības nodaļas 
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

Strītbols valsts svētkos
17. novembrī Cesvaines vidus-

skolas sporta zālē norisinājās atklātais 
nakts turnīrs svētku strītbolā.

Turnīrā piedalījās 20 dalībnieku no 
Cesvaines, Madonas, Pļaviņām un 
Rīgas. Sīvās un spraigās cīņās uzvaru 
izcīnīja komanda „Cesvaine 2” (Jā-
nis Iškāns, Rūdolfs Leimanis, Raivis 
Kampāns, Dzintars Tonnis), 2. vie-
tu – komanda „Cesvaine 1” (Sandis 
Kalniņš, Pēteris Putniņš, Raivis Kec-
ko, Artis Bahvalovs), 3. vietu – ko-
manda „Izdomā” (Renārs Ostrovskis, 
Marks Ļavs, Jānis Daugello, Tomass 
Holsts). Paldies dalībniekiem par at-
saucību! Pateicība Kristīnei Aumelei 
par sarūpētajām balvām. 

3 × 3 florbols
10. decembrī Cesvaines vidussko-

las sporta zālē norisinājās 3 × 3 tur-
nīrs florbolā.

Turnīrā piedalījās piecas komandas. 
Pēc sīvām un spraigām cīņām uzvaru 
izcīnīja viesu komanda no Zaubes 
„Klibie” (Edžus Mellēns, Kristiāns 
Suharevs, Lauris Mazpolis), 2. vietu 
ieguva komanda „Tik Tok” (Mairis 
Upītis, Atis Verebs, Kristaps Ļepeš-
kins, Tomass Kalējs), 3. vietu izcīnī-
ja komanda „Graši” (Raivis Kecko, 
Armands Kecko, Mārtiņš Markevics, 
Ingus Ķimelis). Paldies dalībniekiem 
par atsaucību!

Dzintars Tonnis,
autora foto

Ziemassvētku eglītei  iemirdzēties palīdzēja 
tuvāki un tālāki jaunieši muzicējot un dziedot

Cesvaines  pilī  iespējams  aplūkot  netradi-
cionālas lampas visdažādākajos izmēros

Pirmssvētku  brīvdienās,  18.  decembrī, 
Cesvaines pilī norisinājās egļu rotu darbnīca 
pieaugušajiem,  to  vadīja māksliniece Ērika 
Māldere. Bērnus gaidīja  radošais  stūris  jeb 
mazā egļu rotu darbnīca, bet ar brīnumu pa-
sakām un  skaņām priecēja  apvienība  „Brī-
numpasaka”

Apvienībā „Brīnumpasaka” darbojas Ini-
ta Šalkovska un Mikus Čavarts. Inita vairāk 
nekā desmit gadus stāsta tautas pasakas un 
citus stāstus dažādām auditorijām. Stāstīju-
si bērnudārzā, mežā, tirgū, krogū, uz maizes 
krāsns, skatuvēm un skatuvītēm, savā un citās 
zemēs. Initasprāt, dzīve un pasakas ir nopietna 
padarīšana, kas darāma, apdarāma un apdari-
nāma rotaļīgā un it kā vienkāršā veidā. Nevar 
īsti zināt, kas pasakā uzskatāms par patiesību, 
kas – par piedomājumu. Svarīgi ir pasaku pie-
redzēt, izdzīvot no sākuma līdz galam, prast 
klausīties un sadzirdēt. Šajā procesā svarīgas 
abas puses – gan stāstniece, gan klausītāji. 
Vislabāk stāsti padodas, kad kopā sanāk vairā-
kas paaudzes. Savukārt Mikus ir mākslinieks 
ar zīmuli vienā un bungu vālīti otrā rokā. Mi-
kus ilustrē pasaku un citas grāmatas. Kādreiz 
muzicējis dažādās Latvijā un pasaulē zināmās 
tautas mūzikā sakņotās grupās, praktiski pēta 
ritmu un cilvēka dzīvi ritmā. Mikus Initas pa-
sakas pavada un iezīmē ar dažādām skaņām, 
kā arī reizēm izkustina klausītājus dejā vai 
mēles un ritma mežģos.

Decembra  sākumā  apritēja  20  gadu  kopš 
traģiskā  ugunsgrēka  Cesvaines  pilī.  Šogad, 
20 gadus  vēlāk, pils  pēc  lieliem rekonstruk-
cijas  darbiem  atkal  ir  vērusi  durvis  apmek-
lētājiem.  Atjaunošanas darbs  turpinās,  vēl 
ir  daudz  darāmā,  taču  pamazām pils  atgūst 
savu spozmi 3 × 3 florbola turnīra laureāti Cesvainē

Strītbola turnīra godalgoto vietu ieguvēji
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VUGD atgādina: 
neatstāj sveces bez uzmanības!

Cesvaines tūrisma centra 
darba laiks svētkos

Cesvaines pils darba laiks 
svētkos

Gleznu izstāde tūrisma 
centrā

Atpūties aktīvi – 
slēpošanas trase ir atvērta

Pilis „Gaismas ceļā”

Kraukļos

Ziemassvētki un Jaungads ir svētki, kurus gai-
da gan pieaugušie, gan bērni. Lai svētki paietu 
droši un nebūtu jātiekas ar ugunsdzēsējiem glābē-
jiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
(VUGD) ir apkopojis galvenos ieteikumus drošai 
svētku norisei.

Ja svētku laikā plānojat dedzināt svecītes, atce-
rieties:

• pirms sveces aizdegšanas tā jāatbrīvo no 
visu veidu iepakojuma un jāizlasa lietošanas in-
strukcija;

• sveces stabili jānovieto uz nedegošas vir-
smas. Nekad nenovietojiet sveces citu siltuma 
avotu tuvumā, piemēram, uz televizoriem, radia-
toriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem;

• nenovietojiet sveces audumu, aizkaru un 
mēbeļu tuvumā;

• nepieļaujiet liesmas nonākšanu tiešā saskarē 
ar dekoratīvajām sveču aplikācijām, svečturiem, 
stiklu, jo tas var saplīst;

• uzmaniet, lai svece atrastos bērniem un māj-
dzīvniekiem nepieejamā vietā;

• dekoratīvās želejveida sveces nav paredzētas 
dedzināšanai;

• svecītes dedzināt eglītē ir ļoti bīstami;
• neatstājiet degošas sveces bez uzraudzības, 

pat ne uz īsu brīdi, un, dodoties prom vai gulēt, 
pārliecinieties, ka svece ir nodzēsta.

Ja svētku dekorācijām izvēlaties elektriskos ro-
tājumus, virtenes, atcerieties:

• iekštelpām paredzētās virtenes nedrīkst lietot 
ārpus mājas, jo spuldzītes neizturēs gaisa tempe-
ratūru un sabojāsies. Rūpīgi izlasiet instrukciju un 
aplūkojiet marķējumu uz virteņu iepakojuma. Ja 
ieraudzīsiet tādu apzīmējumu kā mājiņa ar klāt pie-
vienotu paskaidrojumu angļu valodā „for outdoor 
use”, tas nozīmē, ka šis rotājums būs piemērots eg-
lītes greznošanai pagalmā vai mājas fasādei;

• ja izmantojat jau lietotas elektrisko spuldzīšu 
virtenes, pārliecinieties, vai tās nav bojātas.

Ja darba vietā organizējat svētku pasākumu, at-
cerieties:

• par ugunsdrošību masu pasākumā atbild or-
ganizētājs vai viņa pilnvarota persona;

• pagaidu būves masu pasākuma vajadzībām 
jābūvē no grūti degtspējīgām vai degtnespējīgām 
būvkonstrukcijām un materiāliem;

• bērniem un jauniešiem paredzētajos masu 
pasākumos jānorīko atbildīgā persona, kura ir 
instruēta par ugunsdrošību un rīcību ugunsgrēka 
gadījumā;

• apmeklētāju skaits masu pasākumā nedrīkst 
pārsniegt maksimāli pieļaujamo, ievērojot norma-
tīvajos aktos noteikto platību uz vienu cilvēku;

• ja masu pasākumos izmantojat pirotehniskos 
izstrādājumus, ievērojiet pirotehnisko izstrādāju-
mu apriti reglamentējošo normatīvo aktu uguns-
drošības prasības;

• svētku eglīšu sarīkojuma laikā aizliegts no-
vietot eglītes evakuācijas ceļos un izmantot eglīšu 
iluminācijai stearīna (vaska) sveces vai pašdarinā-
tas elektroietaises;

• masu pasākumus aizliegts rīkot telpās ar aiz-
restotiem logiem;

• telpās, kur notiek masu pasākumi, krāsns 
kurināšana jāpārtrauc divas stundas pirms pasā-
kuma.

Ja rīkojat svētku pasākumu savās mājās, atce-
rieties:

• Ziemassvētku eglīte ir stingri jānostiprina, 
lai tā nevarētu apgāzties;

• vecākiem svētku gatavošanas virpulī vaja-
dzētu nepiemirst par mazuļiem un ne mirkli neat-
stāt viņus bez uzraudzības;

• ar skolas vecuma bērniem pirms svētkiem 
būtu jāpārrunā, kad uguns liesmiņa sagādā prieku 
un kad tā var nest lielu postu;

• jāievēro visi ar drošu svecīšu dedzināšanu un 
pirotehnikas lietošanu saistīti noteikumi;

• uzpošot māju svētkiem, neaizmirstiet ieviest 
kārtību arī lodžijā vai uz balkona. Augšstāvu kai-
miņu pa logu nevērīgi izmesta degoša cigarete vai 
neuzmanīgi izšauta pirotehnika var nejauši iekrist 
lodžijā, un, ja tur būs viegli uzliesmojošas lietas, 
var izcelties ugunsgrēks.

Ja plānojat lietot pirotehniskos izstrādājumus, 
atcerieties:

• pirotehniku iegādājieties sertificētos veikalos;
• rūpīgi izlasiet pirotehnikas lietošanas pamā-

cību, ievērojiet to un neskaidrību gadījumā kon-
sultējieties ar speciālistu;

• pirotehniku nedrīkst lietot vēstures pie-
minekļu, slimnīcu, baznīcu, mācību iestāžu, 
gāzes vai degvielas balonu, degvielas uzpildes 
staciju tuvumā, zem elektrības zemsprieguma, 
augstsprieguma un sakaru līnijām;

• skatītājiem ieteicams atrasties drošā attālu-
mā no pirotehnikas izstrādājuma palaišanas vie-
tas, lai izsargātos no smagām apdeguma traumām;

• iekārtojot uguņošanas vietu un uzstādot pi-
rotehnikas izstrādājumus, ņemiet vērā vēja stip-
rumu un virzienu. Skatītājiem jājūt vējš no mu-
gurpuses;

• neizjauciet gatavos pirotehnikas izstrādā-
jumus. Izņemiet izstrādājumu no iepakojuma un 
attīriet degauklas tikai īsi pirms lietošanas;

• uguņošanas lietas neatstājiet bez uzraudzī-
bas. Tās var atrast bērni vai pusaudži, kas vēlēsies 
ar tām spēlēties;

• pirotehnikas tuvumā nesmēķējiet un neļau-
jiet to darīt citiem;

• nepieļaujiet, ka raķetes izšaušanas laikā tu-
vumā atrodas pārējās raķetes;

• pirms palaišanas izstrādājumu novietojiet 
uz stabilas virsmas tā, lai tas palaišanas brīdī vai 
darbības laikā nevarētu apgāzties un tādējādi ne-
gaidot mainīt trajektoriju. Raķetes varat ievietot 
stabili, vertikāli nostiprinātā (piemēram, zemē 
ieraktā) pudelē vai caurulē;

• pirotehniskos izstrādājumus, kas nav nostrā-
dājuši, atkārtoti aizdedzināt ir aizliegts. Pēc pāris 
minūtēm tos neizjauktus neitralizējiet, iemetot 
ūdenī;

• ja paredzēta lielāka uguņošana, laikus sa-
gatavojiet un tuvumā novietojiet ugunsdzēšamo 
aparātu vai spaini ar ūdeni, kā arī pirmās palīdzī-
bas aptieciņu;

• neļaujiet pirotehnikai nonākt bērna rokās.
Ja plānojat svētku laikā kurināt pirti, kamīnu 

vai krāsni, atcerieties:
• kurināmais un citi degtspējīgi materiāli ap-

kures iekārtas durtiņu priekšā jānovieto ne tuvāk 
par 1,2 metriem;

• aizkuršanai nedrīkst izmantot viegli uzlies-
mojošus un degtspējīgus šķidrumus;

• nenovietojiet uz apkures ierīcēm degtspējī-
gus priekšmetus un materiālus, nežāvējiet drēbes, 
apavus utt.;

• apkures iekārtas nekuriniet ar malku, kuras 
garums pārsniedz kurtuves izmērus;

• neizmantojiet bojātas apkures iekārtas un 
dūmvadus;

• nepārkuriniet krāsnis;
• nededziniet apkures iekārtā ķīmiski apstrā-

dātu koksni, finieri, skaidu plātnes, krāsotus vai 
lakotus dēļus, krāsainu papīru vai plastmasu, jo, 
tiem degot, var rasties indīgi izgarojumi;

• ja apkures iekārtu iekurināt tikai svētku lai-
kā, pirms tās lietošanas pārliecinieties, ka dūmva-
dā nav izveidojušies kvēpu, sodrēju un darvas no-
sēdumi, kas, savlaicīgi nenotīrīti, labākajā gadīju-
mā samazina apkures ierīces darbības efektivitāti, 
bet sliktākajā gadījumā var izraisīt intensīvu šo 
produktu degšanu;

• neatstājiet mazus bērnus vienus telpā ar 
iedegtu kamīnu vai krāsni. Lielākiem bērniem 
atļaujiet iekurināt apkures ierīci tikai pieaugušo 
klātbūtnē, ievērojot īpašu piesardzību.

Pārliecinies, ka tavā mājoklī uzstādītais 
dūmu detektors ir darbspējīgs!

Uzstādītā detektora tehniskā apkope ir vien-
kārša. Nepieciešama vien savlaicīga barošanas 
elementa (baterijas) nomaiņa, detektoru darbības 
pārbaude un putekļu noslaucīšana lietošanas in-
strukcijā norādītajā kārtībā.

Detektora korpusā ir baterijas jaudas automātis-
kā kontrole, kura laikus brīdinās ar skaņas signālu 
par baterijas nomaiņas nepieciešamību. Laiku pa 
laikam detektors ir jāpārbauda. To dara instrukcijā 
noteiktajā kārtībā, visbiežāk – nospiežot kontroles 
(testa) pogu, pēc kā jāatskan spalgam skaņas sig-
nālam. Ja signāls skan, detektors ir darbspējīgs. 
Šādu pārbaudi ieteicams veikt reizi mēnesī.

Vairāk padomu VUGD tīmekļa vietnē: https://
www.vugd.gov.lv/lv/svetku-laika.

VUGD novēl drošu, mierīgu un saticīgu Zie-
massvētku laiku!

Ja notikusi nelaime un vajadzīga operatīvo die-
nestu palīdzība, nekavējoties zvaniet 112!

VUGD Prevencijas un 
sabiedrības informēšanas nodaļa

Arī rudens, ziemas un pavasara sezonā no ok-
tobra līdz maijam ceturtdienu vakaros trīs Vidze-
mes pilis – Cesvaines, Stāmerienas un Alūksnes 
pils – akcijas „Gaismas ceļš” maršrutā ikvienu 
gaidīs ciemos, lai, nokļūstot gaismas un tumsas 
spēļu varā, izbaudītu īpašu piedāvājumu.

Kultūrvēsturiskā mantojuma un vēstures izzi-
nātāji, mākslas un kultūras baudītāji, kā arī ne-
parastu piedzīvojumu meklētāji aicināti ļauties 
īpašas atmosfēras baudīšanai, izzinot trīs dažā-
dus vēstures stāstus, notikumus un noslēpumus, 
kas apvij Cesvaines pili, Stāmerienas pili un 
Alūksnes Jauno pili. Īpašais piedāvājums būs 
pieejams katra mēneša pirmajā un trešajā ceturt-
dienā.

Fon Vulfu ģimenes ligzda Cesvaines pils savā 
127 gadus ilgajā vēsturē ir daudz piedzīvojusi. 
Tā slēpj sevī daudz stāstu, notikumu un leģendu. 
Netrūkst arī spokainu nostāstu par dažādiem pils 
tēliem, ar kuriem sastapušies gan pils darbinie-
ki, gan viesi. Šos apslēptos stāstus varēs atklāt 
citādā ekskursijā, apskatot, uzzinot un sajūtot 
to, ko ikdienā nerāda un nestāsta. Gida pavadī-
bā apmeklētāji varēs pilī aplūkot īpašas vietas, 
kas izcels ikdienā nesaskatāmo, atspoguļojot un 
liekot sajust gaismas un tumsas spēles Cesvaines 
pilī dažādos laikos.

Ekskursijas gida pavadībā notiks pēc ie-
priekšēja pieraksta, kas jāveic vismaz vienu 
dienu iepriekš, zvanot uz tālr. +371 22023730, 
+371 64852225. Sākums – no plkst. 18.00. Da-
lības maksa – 15 EUR personai. Minimālais ap-
meklētāju skaits – 4 personas.

Līdz 30. decembrim Kraukļu bibliotēkas 
zālē apskatāmas divas izstādes

• „Par skolu jaunatnes dziesmu svētku 
vēsturi un Haraldu Medni”

Izstāde iepazīstina ar pirmajiem latviešu skolē-
nu koru svētkiem Lazdonas draudzē 1866. gadā, 
Latviešu jaunatnes svētkiem 1922. gadā un Otra-
jiem jaunatnes dziesmu svētkiem 1928. gadā. Iz-
stāde vēsta par Lazdonas mācītājmuižu, dziesmu 
vietas tapšanu un Haraldu Medni.

• „Manu pildspalvu stāsts”
Kristīnes rakstāmlietu izstāde
Līdz 30. decembrim iespējams nodot 

makulatūru. Lūgums iepriekš zvanīt uz 
64800804 (LMT).

Izstādes apskatāmas un makulatūru iespējams 
nodot bibliotēkas darba laikā:

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


