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Lāčplēša diena tiek rīkota kopš 1920. gada 
11. novembra, kad svinēja Lāčplēša Kara or-
deņa svētkus un pasniedza tos, bet vēlāk tā 
kļuvusi par visu Latvijas brīvības cīņās kritu-
šo varoņu piemiņas dienu. Pamats šai atceres 
dienai ir 1919. gada 11. novembra notikumi, 
kad no Rīgas tika padzīta Bermonta armija. 
Lāčplēša Kara ordenis bija augstākais Lat-
vijas valsts militārais apbalvojums laikā no 
1920. līdz 1928. gadam. Likumā bija noteikts, 
ka ordeni, kas iedalīts trijās šķirās, var pie-
šķirt neatkarīgi no dienesta stāvokļa ikvienam 
Latvijas armijas karavīram, kurš savu pienā-
kumu pret valsti izpildījis, veicot ārkārtīgus 
varoņdarbus un, nicinādams nāves briesmas, 
pašaizliedzīgi devies briesmās un veicis izci-

Pieminot varoņus

Sveicam Latvijas Republikas Proklamēšanas 
gadadienā!

Cesvaines apvienības pārvalde

Kā bērns es klusi zemei pieglaužos
Un par savu valsti iedegos.
Lai kurā Zemes malā atrastos,
Ar Latviju es mūžam lepošos.
   Lindya

Varoņu piemiņai

lu varoņdarbu, dodams valstij acīmredzamu 
labumu kaujas laukā. To pasniedza Latvijas 
brīvības cīņu veterāniem un ārzemju valsts-
vīriem diplomātiskā protokola ietvaros. Tika 
apbalvoti apmēram 2000 cilvēki.

11. novembrī pieminam cīņās kritušos tau-
tas varoņus visos laikos, domās lūdzam par 
mieru pasaulē un atceramies tos, kuri cīnījās 
par iespēju dzīvot neatkarīgā, brīvā zemē. 
Cesvaines pusē zemes klēpī ir guldīti vairā-
ki Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri (daži no 
viņiem vai apbedījuma smiltis ir pārapbedīti 
Cesvaines puses kapos) un citi cīnītāji.

Cesvaines kapos:
• Jānis Biezbārdis (04.06.1900.–

09.09.1919.), Kurzemes divīzijas Kājnieku 
pulka izlūkdaļas kareivis, kritis 19 gadu ve-
cumā.

Kārzdabas kapos:
• Aleksandrs Krieviņš (05.09.1896.–

21.04.1977.), miris 81 gada vecumā. Varoņ-
darbs veikts 1919. gada 4. novembrī. Viņš 
atjaunojis bojāto telefona līniju, sekmējot 
tālāko uzbrukumu, starp bataljonu un štābu 
Rīgā, Anniņmuižā. Dzīvojis Kārzdabas „Up-
maļos”, ordeni slēpjot apracis dārzā, bet vē-
lāk tas nav atrasts. Piemiņas plāksne kapos 

uzstādīta 2004. gadā, atjaunota 2018. gadā;
• Roberts Kļaviņš (10.11.1887.–

16.10.1941.). Varoņdarbs veikts 1916. gada 
25. septembrī. Pēc vācu gāzu uzbrukuma 
organizēja Nāves salas aizstāvēšanu un vācu 
karaspēka atvairīšanu. Bijis kara ministrs 
Kirhenšteina valdībā, nošauts 54 gadu ve-
cumā Butirkos Maskavā, smiltis Kārzdabas 
kapos pārapbedītas 1992. gada 11. novembrī.

Ķinderu kapos:
• Jānis Purēns (15.11.1887.–

18.11.1919.), miris 32 gadu vecumā. Varoņ-
darbs veikts 1919. gada 18. novembrī pie 
Vecsaules (Ventspils pusē), kur zem ložmetē-
ju uguns cīnījās kopā ar citiem, līdz krita. Pēc 
gada, 1920. gada 11. novembrī, kā vienam 
no pirmajiem piešķīra Lāčplēša Kara ordeni 
(pēc nāves), mātei – mājas „Lapsukalns”, 
piemiņas plāksne uzstādīta 2002. gadā;

• Haralds Lēcons (18.03.1914.–
19.01.2003.), kapteinis, bijis leģionārs;

• Jēkabs Markavs (08.02.1885.–
08.08.1917.), 8. latviešu strēlnieku pulka 
strēlnieks;

• Arvīds Alberts Strads (22.09.1894.–
05.04.1919.), Daugavgrīvas latviešu strēl-
nieks, partizānu vadonis. Kritis kaujā ar lie-
liniekiem Oļu pagastā. Piemineklis uzstādīts 
1935. gada 2. jūnijā Cesvaines apkārtnes un 
zaļo partizānu 16 gadu atceres svētkos;

• Jānis Mednis (1926–2016), latviešu le-
ģionārs, patriots;

• Augusts Roberts Grāvers (1892–
15.01.1920.). Latvijas armijas kaprālis, kritis 
Latgales atbrīvošanas kaujās.

Ik gadu 11. novembrī nolikt ziedus un sve-
cītes pie ordeņa kavalieru atdusas vietām do-
das pārvaldes vadītājs Vilnis Špats, pārvaldes 
pārstāvji un Cesvaines vidusskolas audzēkņi. 
Arī šis gads nebija izņēmums – izglītojo-
šā braucienā ziedus un sveces nolika arī pie 
stēlas Cesvaines centrā, latviešu leģionāru 
kapiem Ķinderu kapsētā un nacionālo par-
tizānu pieminekļa pie Kraukļu bibliotēkas. 
Brauciena laikā pārvaldes vadītājs iepazīsti-
nāja jauniešus ar ordeņa kavalieru stāstiem 
un vēstures ainām.

Atceres dienas pievakarē norisinājās tradi-
cionālais lāpu gājiens, kurš vijās no Cesvaines 

vidusskolas pa Madonas, Veidenbauma un 
Brīvības ielu uz stēlu, kurā iegravēti Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieru vārdi. Piemiņas brīdī 
piedalījās Cesvaines draudžu mācītāji, pārval-
des pārstāvji, muzikāli to kuplināja Cesvaines 
pūtēju orķestris Oļģerta Ozola vadībā.

Ar cieņu pieminam tautas varoņus un lū-
dzam par mieru virs zemes.

Linda Vanaga,
autores foto

Pūtēju orķestris muzicē pie stēlas Lāčplēša dienas lāpu gājienā

Skolēni iededza svecītes pie Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieru atdusas vietām un 

piemiņas vietām Cesvaines pusē

Ikviens klātesošais varēja iedegt svecīšu 
liesmiņu un novietot to varoņu piemiņai
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Madonas novada pašvaldības domes sēdēs

Arvīds Greidiņš ievēlēts Madonas novada 
pašvaldības domes pastāvīgajās komitejās

N. p. k. Pakalpojums Mērvienība
Cena bez 

PVN (EUR)
PVN 

(EUR)
Cena kopā ar 
PVN (EUR)

1. Telpu nomas pakalpojumi   
1.15. Nomas maksa par naktsmītni vi-

dusskolas internātā (1–3 naktis)
1 personai / 
1 nakts

12,00 2,52 14,52

1.16. Nomas maksa par naktsmītni 
vidusskolas internātā (4 un 
vairāk naktis)

1 personai / 
1 nakts

10,00 2,10 12,10

4. Cesvaines tūrisma centrs
4.1. Izzinoša, izglītojoša program-

ma
1 personai 1,65 0,35 2,00

6. Gida pakalpojumi (papildus ieejas maksai pilī)
6.1. Ekskursijas vadīšana pa Cesvaines pili (1 ekskursija – 45 minūtes) vai pa Cesvaines 

pilsmuižas kompleksu (1 ekskursija – 45 minūtes)
6.1.1. Ekskursijas vadīšana valsts va-

lodā grupām līdz 10 personām
1 personai / 
1 ekskursija

1,65 0,35 2,00

6.1.2. Ekskursijas vadīšana svešvalo-
dā grupām līdz 10 personām

1 personai / 
1 ekskursija

2,07 0,43 2,50

6.1.3. Ekskursijas vadīšana valsts va-
lodā grupām līdz 29 personām

1 grupai / 
1 ekskursija

20,66 4,34 25,00

6.1.4. Ekskursijas vadīšana svešvalo-
dā grupām līdz 29 personām

1 grupai / 
1 ekskursija

24,79 5,21 30,00

6.1.5. Ekskursijas vadīšana valsts va-
lodā grupām no 30 personām

1 grupai / 
1 ekskursija

33,06 6,94 40,00

6.1.6. Ekskursijas vadīšana svešvalo-
dā grupām no 30 personām

1 grupai / 
1 ekskursija

49,59 10,41 60,00

6.2. Ekskursijas vadīšana pa Cesvaines pili un pilsmuižas teritoriju (1 ekskursija – 
1 stunda 30 minūšu):

6.2.1. Ekskursijas vadīšana latviešu 
valodā grupām līdz 10 perso-
nām

1 personai / 
1 ekskursija

2,48 0,52 3,00

6.2.2. Ekskursijas vadīšana svešvalo-
dā grupām līdz 10 personām

1 personai / 
1 ekskursija

2,89 0,61 3,50

6.2.3. Ekskursijas vadīšana latviešu 
valodā grupām līdz 29 perso-
nām

1 grupai / 
1 ekskursija

24,79 5,21 30,00

6.2.4. Ekskursijas vadīšana svešvalo-
dā grupām līdz 29 personām

1 grupai / 
1 ekskursija

28,93 6,07 35,00

6.2.5. Ekskursijas vadīšana latviešu 
valodā grupām no 30 perso-
nām

1 grupai / 
1 ekskursija

41,32 8,68 50,00

6.2.6. Ekskursijas vadīšana svešvalo-
dā grupām no 30 personām

1 grupai / 
1 ekskursija

57,85 12,15 70,00

7. Citi ar pils apmeklējumu saistītie pakalpojumi
7.1. Muzejizglītojošā programma 1 nodarbība / 

1 personai
2,07 0,43 2,50

7.2. Muzejizglītojošā programma 
ģimenēm

1 nodarbība / 
1 personai

1,65 0,35 2,00

7.3. Muzeja krājuma apmeklē-
jums vēsturnieka vadībā (līdz 
10 personām)

1 apmeklē-
jums / 
1 personai

1,65 0,35 2,00

7.4. Spēļu aktivitātes muzejā (pa-
pildus ieejas maksai)

1 aktivitāte / 
1 personai

0,83 0,17 1,00

7.5. Radošās darbnīcas (papildus 
ieejas maksai)

1 radošā dar-
bnīca / 
1 personai

2,48 0,52 3,00

7.6. Jaunlaulāto fotografēšanās pilī 
vai cita profesionāla fotografē-
šanās pils telpās (pakalpojuma 
cenā nav iekļauts muzeja ap-
meklējums)

1 fotosesija 24,79 5,21 30,00

8. Cesvaines pils telpu un teritorijas noma
8.1. Telpu noma līdz divām stundām
8.1.1. Mednieku telpa 1 stunda 41,32 8,68 50,00
8.1.2. Konferenču zāle 1 stunda 41,32 8,68 50,00
8.1.3. Konferenču zāle (ar aprīkoju-

mu)
1 stunda 57,85 12,15 70,00

8.1.4. Balles zāle un mūzikas salons 1 stunda 41,32 8,68 50,00
8.1.5. Ēdamzāle 1 stunda 33,06 6,94 40,00
8.1.6. Kundzes istaba 1 stunda 33,06 6,94 40,00
8.1.7. Kabinets 1 stunda 33,06 6,94 40,00
8.1.8. Bibliotēka 1 stunda 28,93 6,07 35,00
8.1.9. Nodarbību telpa 1 stunda 20,66 4,34 25,00
8.2.10. Viena pils terase 1 stunda 24,79 5,21 30,00
8.2.11. Pilij piegulošā teritorija 1 stunda 24,79 5,21 30,00
8.2.12. Tējas namiņš 1 stunda 41,32 8,68 50,00
8.2. Telpu noma virs divām stundām
8.2.1. Mednieku telpa 1 stunda 33,06 6,94 40,00

8.2.2. Konferenču zāle 1 stunda 33,06 6,94 40,00
8.2.3. Konferenču zāle (ar aprīkoju-

mu)
1 stunda 49,59 10,41 60,00

8.2.4. Balles zāle un mūzikas salons 1 stunda 33,06 6,94 40,00
8.2.5. Ēdamzāle 1 stunda 24,79 5,21 30,00
8.2.6. Kundzes istaba 1 stunda 24,79 5,21 30,00
8.2.7. Kabinets 1 stunda 24,79 5,21 30,00
8.2.8. Bibliotēka 1 stunda 24,79 5,21 30,00
8.2.9. Nodarbību telpa 1 stunda 12,40 2,60 15,00
8.2.10. Viena pils terase 1 stunda 16,53 3,47 20,00
8.2.11. Pilij piegulošā teritorija 1 stunda 16,53 3,47 20,00
8.2.12. Tējas namiņš 1 stunda 33,06 6,94 40,00
9. Kustamās mantas noma   
9.1. Stāvgalds ar galdautu 1 galds ar 

galdautu / 
1 pasākums

4,96 1,04 6,00

9.2. Stāvgalds bez galdauta 1 galds / 
1 pasākums

4,13 0,87 5,00

9.3. Vīna, šampanieša, sulas glāzes 1 glāze / 
1 pasākums

0,17 0,03 0,20

9.4. Galds (1600 × 800 × 
H750 mm)

1 galds / 
1 pasākums

5,79 1,21 7,00

9.5. Galds (1600 × 800 × 
H750 mm) ar galdautu un gal-
da svārkiem

1 galds ar 
galdautu / 
1 pasākums

8,26 1,74 10,00

9.6. Kafijas, tējas krūzes 1 krūze / 
1 pasākums

0,33 0,07 0,40

9.7. Termoss: 5 l, kafija 1 termoss / 
1 pasākums

2,48 0,52 3,00

9.8. Termoss: 9,5 l, tēja 1 termoss / 
1 pasākums

4,96 1,04 6,00

Domes sēdē 2022. gada 27. oktobrī
Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžos
Nolemj veikt šādus grozījumus Cesvaines apvienības pārvaldes sniegtajos maksas pakalpo-

jumos un to cenrāžos, izsakot tos šādā redakcijā:

Domes ārkārtas sēdē 2022. gada 10. novembrī
Par domes deputāta A. Greidiņa ievēlēšanu domes pastāvīgajās komitejās
Nolemj ievēlēt Madonas novada pašvaldības domes deputātu Arvīdu Greidiņu šādās domes 

pastāvīgajās komitejās kā komitejas locekli:
 - Finanšu un attīstības komitejā;
 - Izglītības un jaunatnes lietu komitejā;
 - Kultūras un sporta jautājumu komitejā.

Pamatojoties uz to, ka Madonas novada pašvaldības domes deputātam Andrejam Ceļapīte-
ram, iegūstot Saeimas deputāta mandātu, 2022. gada 1. novembrī ir izbeigušās pašvaldības do-
mes deputāta pilnvaras, deputāta Andreja Ceļapītera vietā par deputātu kļuvis Arvīds Greidiņš 
no deputātu kandidātu saraksta „Jaunā vienotība”.

Par finansējuma piešķiršanu Ziemassvētku paciņu iegādei
Atļauj iegādāties Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un vispāriz-

glītojošo skolu izglītojamajiem Ziemassvētku paciņas, piešķirot finansējumu 5 eiro apmērā:
 - vienam izglītojamajam no budžetā izglītojamo ēdināšanai paredzētajiem līdzekļiem;
 - pirmsskolas vecuma bērniem, kuri deklarēti Madonas novadā un neapmeklē pirmsskolas 

izglītības iestādes, no Madonas pilsētas vai attiecīgā pagasta pārvaldes, vai apvienības pārval-
des budžeta.

Lēmumu pilnu tekstu var iepazīt www.madona.lv vai klientu apkalpošanas zālē Saieta lauku-
mā 1 Madonā, lēmumu videoapskatu iespējams iepazīt www.madona.lv.

Sagatavoja Ilze Riekstiņa,
Madonas novada Centrālās administrācijas

Attīstības nodaļas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

10. novembrī Madonas 
novada pašvaldības domes 
ārkārtas sēdē domes depu-
tāti vienbalsīgi ievēlēja Ar-
vīdu Greidiņu par komitejas 
locekli Finanšu un attīstī-
bas komitejā, Izglītības un 
jaunatnes lietu komitejā un 
Kultūras un sporta jautāju-
mu komitejā. Šajās komi-
tejās līdz šim bija darbojies 
Andrejs Ceļapīters.

Tā kā Madonas novada 
pašvaldības domes deputā-
tam Andrejam Ceļapīteram, 
iegūstot Saeimas deputāta 
mandātu, 2022. gada 1. novembrī ir beigušās 
pašvaldības domes deputāta pilnvaras, Ma-
donas novada vēlēšanu komisija 2022. gada 
3. novembrī pieņēma lēmumu „Par deputā-
ta kandidātu, kurš uzaicināms stāties bijušā 
domes deputāta Andreja Ceļapītera vietā”, 
ar kuru noteica, ka bijušā Madonas novada 
pašvaldības domes deputāta Andreja Ceļapī-
tera vietā par deputātu ir uzaicināms deputāta 

kandidāts Arvīds Greidiņš no 
deputātu kandidātu saraksta 
„Jaunā vienotība”.

Arvīds Greidiņš, vēršo-
ties pie domes deputātiem 
un iepazīstinot ar sevi, no-
rādīja, ka visu aktīvo darba 
mūžu bijis saistīts ar mež-
saimniecības jomu: „Esmu 
mežsaimnieks un savu dzīvi 
esmu veltījis mežsaimnie-
cībai. Kopējais darba stāžs 
tajā mērāms 46 gados, no 
tiem 32 aizvadīti virsmežzi-
ņa amatā. Arī deputāta darbs 
man nav svešs. Esmu bijis 

deputāts Cesvaines novada domē, kā arī no 
2005. līdz 2009. gadam biju domes priekšsē-
dētāja vietnieks. Paldies par sniegto mandā-
tu! Apņemos godprātīgi pildīt sev uzticētos 
pienākumus.”

Egils Kazakevičs,
Madonas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciālists,
Agra Veckalniņa foto

Arvīds Greidiņš
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Atgādinājums par iesniegumu iesniegšanu valsts atbalstam 
mājsaimniecībām siltumenerģijas izmaksu segšanai

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde aicina klientus neatlikt 
dokumentu nomaiņu uz nākamo pavasari

Par ģimenes 
ārstu Cesvainē

Kur un kā pieteikties, lai atgūtu 
daļu no tēriņiem apkurei par elek-
trību, dabasgāzi, granulām, brike-
tēm, malku

Iesniegumu var iesniegt klātienē 
pārvaldē, kā arī aizpildot elektronisku 
veidlapu pašvaldību e-pakalpojumu 
portālā www.epakalpojumi.lv. Atbals-
tam var pieteikties klātienē Cesvaines 
apvienības pārvaldē.

Mājokļa īpašnieks vai īrnieks var 
iesniegt iesniegumu (vienu vai vai-
rākus visā atbalsta periodā, ievērojot 
katram atbalsta veidam noteiktos ie-
robežojumus). Iesniegumā jāietver 
pašapliecinājums par attiecīgo apkuri 
mājoklī un to, ka citi mājsaimniecības 
locekļi nav pieteikušies uz atbalstu 
šim mājoklim.

Iesniegumam jāpievieno šādi do-
kumenti:

 y mājokļa īpašuma vai lietošanas 
tiesības apliecinošs dokuments, ja 
attiecīgā informācija nav pašvaldības 
rīcībā;

 y maksājumu apliecinoši doku-
menti par koksnes granulu, koksnes 
brikešu vai malkas iegādi vienam mā-
joklim, ja apkurei izmanto koksnes 
granulas, koksnes briketes vai malku;

 y rēķins par elektroenerģiju kon-
krētajam mājoklim, ja apkurei izman-
to elektroenerģiju.

Nacionālā veselības dienesta Vid-
zemes nodaļa 2022. gada 1. novem-
brī saņēma oficiālu informāciju par 
iestādes „Lūse Inese – ģimenes ārsta 
prakse, A. Saulieša iela 3, Cesvaine, 
Madonas novads” darbības izbeigša-
nu (ārste mirusi) 2022. gada 26. ok-
tobrī. Ģimenes ārstes Ineses Lūses 
pacientu sarakstā reģistrētie pacienti 
tika izslēgti no reģistra.

Dienesta Vidzemes nodaļa ar 
2022. gada 1. novembri noslēdza 
vienošanos uz vienu mēnesi ar ģime-
nes ārstes Ineses Lūses māsu Vēs-
mu Gabranovu, kuras pienākumi šī 
mēneša laikā ir medicīniskās doku-
mentācijas nodošana pacientiem un 
pacientu plūsmas novirzīšana.

Dienesta Vidzemes nodaļa ir no-
sūtījusi piedāvājumus par brīvu 
prakses vietu Cesvaines pilsētā vi-
siem ģimenes ārstiem no gaidīša-
nas saraksta, taču diemžēl pozitīva 
atbilde līdz šim nav saņemta. Sazi-
noties Madonas pilsētas un tuvākās 
apkārtnes ģimenes ārstiem piedāvāta 
prakses vieta Cesvaines pilsētā, par 
izveidojušos situāciju Cesvaines pil-
sētā informēta gan Lauku ģimenes 
ārstu asociācija, gan Latvijas Ģime-
nes ārstu asociācija, bet pašlaik – bez 
rezultātiem. Uzrunāti jaunie ģime-
nes ārsti, kas tikko beiguši ģimenes 
medicīnas rezidentūru un ieguvuši 
ģimenes ārsta sertifikātu, to vidū 
Mārtiņš Būmanis, kurš 2022. gada 
4. novembrī devās uz Cesvaini, lai 
apskatītu prakses telpas, un atbildi 
solīja sniegt tuvākajā laikā.

Nacionālā veselības dienesta Vid-
zemes nodaļa informē, ka pacientus 
savās prakses vietās ir piekritušas 
pieņemt šādas ģimenes ārstu prak-
ses:

1) Kreicuma Ilga – ģimenes ārs-
ta prakse, Kļavu iela 1, Dzelzavas 
pagasts, Madonas novads, tālrunis 
64829037;

2) Madonas novada pašvaldības 
SIA „Madonas slimnīca” – ģime-
nes ārste Daina Sokolova, tālrunis 
64860586;

3) SIA „Anitas Klūgas dokto-
rāts” – Skolas iela 29, Madona, Ma-
donas novads, tālrunis 64822627; 
29166199.

Lūdzam iedzīvotājus pirms doša-
nās uz konsultāciju iepriekš sazinā-
ties ar ģimenes ārsta praksi, zvanot 
uz norādīto tālruni. Pacienti var vēr-
sties arī jebkurā citā ģimenes ārsta 
praksē, kurai noslēgts līgums ar die-
nestu.

Nacionālais veselības dienests 
kopā ar Madonas novada domi un 
Cesvaines apvienības pārvaldi tur-
pina meklēt ģimenes ārstu praksei 
Cesvainē, tādēļ aicinām informēt, ja 
arī iedzīvotājiem ir kāda noderīga in-
formācija jauna ārsta piesaistei. No-
drošinātas prakses telpas un dzīves-
vieta. Plašāka informācija: tālrunis 
29461212, Vilnis Špats, Madonas 
novada Cesvaines apvienības pār-
valdes vadītājs.

Nacionālā veselības dienesta
Vidzemes nodaļas informācija

Mājokļa īpašuma vai lietošanas 
tiesības apliecina:

 y zemesgrāmatā nostiprinātas īpa-
šumtiesības,

 y īres līgums,
 y mantojuma apliecība,
 y Valsts zemes dienesta izsniegta 

izziņa par dzīvokļa īpašuma tiesībām,
 y nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātāja rēķins,
 y elektroenerģijas rēķins vai lī-

gums,
 y pilnvara,
 y cits (rēķins par komunālajiem 

pakalpojumiem).
Maksājumu apliecinošs dokuments 

ietver šādu informāciju: darījuma 
datums, nopirktās malkas, koksnes 
granulu vai koksnes brikešu apjoms, 
summa.

Iesniegumā tiks prasīts norādīt 
iesniedzēja:

 y vārdu, uzvārdu,
 y personas kodu,
 y kontaktinformāciju,
 y kredītiestādes vai pasta norēķinu 

sistēmas konta numuru, kurā ieskai-
tāms atbalsts mājsaimniecībai.

Var norādīt citai personai piedero-
šu bankas kontu un arī šīs personas 
vārdu, uzvārdu, personas kodu. Ja 
nav iespējams atbalstu mājsaimnie-
cībai saņemt bankas kontā, norēķini 

skaidrā naudā tiek nodrošināti kopš 
2022. gada 1. novembra.

Cesvaines apvienības pārvalde at-
gādina: tiem, kuri kurina ar malku, 
daļu izdevumu atlīdzinās divējādi, 
proti, ņemot vērā to, vai malkas pir-
cējam ir darījumu apliecinošs čeks 
(pavadzīme) vai tā nav.

Ja ir čeks. Ja izmaksas pārsniedz 
40 eiro berkubikmetrā, kompensē 
50 % no izmaksām virs šīs cenas, bet 
ne vairāk kā 15 eiro berkubikmetrā. 
Vienai mājsaimniecībai paredzē-
tais maksimālais patēriņa apjoms – 
35 berkubikmetri. Piemēram: ja mal-
ka pirkta par 70 eiro berkubikmetrā, 
tad sadārdzinājums (pieaugums) ir 
30 eiro, no kuriem valsts kompensēs 
15 eiro. Tā kā maksimālais apjoms, 
kam piešķirams atbalsts, ir 35 ber-
kubikmetri, maksimālais atbalsts 
šādai mājsaimniecībai būs 525 eiro. 
Atbalsts attiecas uz malkas iegādi no 
2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 
30. aprīlim. Iesniegums jāiesniedz 
pašvaldībā, sākot ar 1. oktobri.

Ja nav čeka. Ja malka iegādāta līdz 
2022. gada 31. augustam (tam nepie-
ciešams tikai pašapliecinājums), ir 
tiesības saņemt valsts atbalstu 60 eiro 
apmērā. Šajā gadījumā pašvaldībā ie-
sniegumi jāiesniedz līdz 30. novem-
brim.

Ja iesniedz iesniegumu par malkas 
iegādi gan ar maksājuma dokumen-
tiem, gan bez tiem, atbalsta apjomu 
aprēķina kā starpību starp 60 eiro un 
atbilstīgi maksājumu apliecinošajiem 
dokumentiem aprēķinātajam atbals-
tam. Tātad tiek ņemta vērā iepriekš 
izmaksātā 60 eiro atbalsta summa.

Ja apkuri nodrošina centralizētā 
siltumapgāde, atbalstu piemēros au-
tomātiski rēķinos.

IESNIEGUMU atbalsta saņem-
šanai VAR IESNIEGT:

Cesvaines apvienības pārvaldē Pils 
ielā 1A Cesvainē darba dienās klientu 
pieņemšanas laikā plkst. 9.00–16.00 
(pārtraukums plkst. 13.00–14.00). 
Tālrunis informācijai: 64852715.

Iedzīvotāji visu interesējošo infor-
māciju var skatīt vadlīnijās mājsaim-
niecībām atbalsta saņemšanai: https://
www.epakalpojumi.lv/Services/ERA/
Documents/era_vadlinijas.pdf.

Lielākajā daļā no 29 Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes teritoriāla-
jām nodaļām ir būtiski samazinājušās 
rindas uz personu apliecinošu doku-
mentu – pases un personas apliecības 
jeb eID kartes – noformēšanu un sa-
ņemšanu un pakalpojums ir brīvi un 
ātri pieejams rindas kārtībā, neveicot 
iepriekšēju pierakstu.

Pārvalde atgādina, ka visās 29 no-
daļās pakalpojums tiek sniegts katru 
darba dienu. Primāri tas notiek RIN-
DAS KĀRTĪBĀ, proti, nav jāveic 
iepriekšējs pieraksts, lai saņemtu 
pakalpojumu, – lai noformētu un sa-
ņemtu dokumentus, iedzīvotāji var 
vienkārši doties uz jebkuru pārvaldes 
nodaļu. Iepriekšējs pieraksts ir būtiski 
samazināts, lai apkalpotu klientus gal-
venokārt rindas kārtībā. Tas pārvaldei 
ļauj apkalpot par 25 % vairāk klientu, 
nekā sniedzot pakalpojumu tikai pēc 
iepriekšēja pieraksta.

„Nākamā gada pavasarī un vasarā 
daudzi Latvijas iedzīvotāji apmeklēs 
pārvaldi, lai noformētu jaunus doku-
mentus. Aicinu klientus neatlikt doku-
mentu noformēšanu uz pēdējo brīdi un 
doties uz pārvaldi jau tagad,” uzsver 

pārvaldes priekšniece Maira Roze.
Lai padarītu pakalpojumu klientiem 

ērtāku, 25 nodaļās ieviesta iespēja 
iestāties rindā attālināti, izmantojot 
mobilo lietotni „Qticket”. Tas ļauj 
klientiem taupīt un plānot laiku: var 
iestāties rindā, vēl esot mājās vai dar-
bavietā, un doties uz nodaļu saņemt 
pakalpojumu tikai tad, kad lietotnē 
pieejamā informācija liecina par pa-
kalpojuma saņemšanas laika tuvoša-
nos.

Svarīgi pievērst uzmanību tam, ka 
iestāties rindā attālināti var konkrētā 
dienā un konkrētā nodaļā 30 minūtes 
pēc nodaļas atvēršanas un līdz 30 mi-
nūtēm pirms nodaļas slēgšanas.

Pārvalde atgādina, ka Balvu, Val-
kas, Gulbenes un Preiļu nodaļā pa-
kalpojumam var pieteikties, zvanot uz 
nodaļu tālruņiem vai arī rakstot e-pas-
ta vēstules. Nodaļu kontakti pieejami 
pārvaldes tīmekļa vietnes sadaļā „PIE-
RAKSTS’’: https://bit.ly/3MriVR2.

Publicitātes video par savlaicīgu 
dokumentu nomaiņu pieejams šeit: 
https://bit.ly/3MqhGSp.

No 2023. gada 1. maija personas 
apliecība (eID karte) būs obligāts 

personu apliecinošs dokuments 
Latvijas pilsonim un nepilsonim, 
kurš sasniedzis 15 gadu vecumu.

Grozījumos Personu apliecino-
šu dokumentu likumā noteikts, ka 
Latvijas iedzīvotāji, kuriem personu 
apliecinošu dokumentu derīguma ter-
miņš ir beidzies, sākot ar 2020. gada 
1. martu, šos dokumentus varēs iz-
mantot savu pamattiesību īstenošanai 
valsts iekšienē vēl līdz pat 2023. gada 
30. aprīlim. Tādējādi minētajā laika 
periodā cilvēki ar dokumentiem, kuru 
derīguma termiņš beidzies ne senāk 
kā 2020. gada 1. martā, varēs saņemt 
pakalpojumus, piemēram, veselības, 
labklājības, sociālajā, izglītības, tiesī-
bu aizsardzības jomā, kā arī piedalīties 
Saeimas vēlēšanās (grozījumi Personu 
apliecinošu dokumentu likumā).

eID karte ir personu apliecinošs 
dokuments jeb elektroniskās identi-
fikācijas rīks pakalpojumu saņemša-
nai digitālā un fiziskā vidē. eID karte 
2023. gadā kļūs par universālu atslēgu 
piekļuvei valsts pārvaldes un privātā 
sektora pakalpojumiem, kas ļauj at-
tālināti nokārtot formalitātes, paraks-
tīt līgumus, pārvaldīt savas finanses, 

apmaksāt rēķinus internetbankā, iz-
mantot savu oficiālo elektronisko ad-
resi portālā Latvija.lv, kā arī digitāli 
apliecināt identitāti, saņemot klātienes 
pakalpojumus, piemēram, sabiedris-
kajā transportā. Tā kā daudzi valsts 
un privātā sektora pakalpojumi ir ērti 
pieejami digitāli, ir jānodrošina iedzī-
votājiem iespēja tiem brīvi piekļūt ar 
drošu digitālo risinājumu – eID kartes 
palīdzību.

Pilsonības un migrācijas
 lietu pārvaldes

Personāla vadības un sabiedrisko 
attiecību departaments,

prese@pmlp.gov.lv,
tālr. 26458928

Septembra beigās Latvijā un pasau-
lē jau piekto reizi pēc kārtas notika 
Pasaules talka, kuras mērķis ir vie-
noties kopīgā darbā, lai samazinātu 
globālo piesārņojumu un veicinātu 
pasaules ilgtspējību. Tajā piedalījās 
191 valsts, tai skaitā Latvija. Atšķirī-
bā no citiem gadiem Latvijā norisinā-
jās tradicionālā akcija „Laimes koki”, 
tika organizētas sakopšanas talkas, kā 
arī tika atklāti trīs Laimes koku parki: 
Trapenē, Viļānos un Krāslavā. Šāgada 
talkas moto bija „Svinam un darām 
Latviju zaļu!”. Nākamgad visā Lat-
vijā notiks Lielā talka, kas paredzēta 
Zemes dienā, 22. aprīlī, un Pasaules 
talka – 16. septembrī.

Šogad Pasaules talka Latvijā norisi-
nājās plašāk nekā citus gadus, jo noti-
ka gan akcija „Laimes koki”, gan sa-
kopšanas talkas. Noslēdzoties projek-

Nākamgad Lielā talka norisināsies Zemes dienā – 22. aprīlī
tam „Kopā par tīrāku Baltijas jūru”, 
piejūras sakopšanas talkas tika rīkotas 
Engures pagastā, Rīgā, Vecāķos. Tal-
kot gribētāji bija gaidīti Bišumuižā, 
kur tika labiekārtota Latvijas Paralim-
piskās komitejas teritorija, kurā iece-
rēts būvēt Latvijas Paralimpisko spor-
ta centru. Savukārt būtisku ilgtermiņa 
ieguldījumu zaļākas Latvijas veidoša-
nā iedzīvotājiem sniegs trīs jaunizvei-
dotie Laimes koku parki, kas šogad 
tapa Trapenē, Viļānos un Krāslavā. 
Iepriekšējos gados šādi parki, kuros 
iedzīvotājiem ir iespēja iestādīt arī 
savus kokus, izveidoti Valdemārpilī 
un Jelgavā. Talkas organizatori patei-
cas atbalstītājam AS „Latvijas valsts 
meži”, kas nodrošināja pirmos koku 
stādus visos jaunizveidotajos Laimes 
koku parkos.

Vita Jaunzeme, Lielās talkas un 

Pasaules talkas organizatore Latvijā, 
uzsver: „Šis gads ir bijis īpašs – Lie-
lā talka pavasarī notika jau piecpad-
smito gadu pēc kārtas, bet Pasaules 
talka – piekto gadu. Tās abas ir īpašs 
notikums Latvijas un pasaules ie-
dzīvotājiem, jo rūpes par vidi spēj 
vienot tik lielu daļu sabiedrības. 
Vēlos vēlreiz teikt lielu paldies tal-
kotājiem, kuri joprojām turpina ak-
tīvi iesaistīties talkas norisēs un ik 
dienu pievērš uzmanību vides jautā-
jumiem, lai mūsu kopīgo telpu pa-
darītu sakoptāku un veselāku. Tāpēc 
joprojām ceru, ka reiz mēs sasnieg-
sim mērķi – Latvija kā zaļākā valsts 
pasaulē.”

Lielā talka Latvijas iedzīvotāju 
vidū jau ir kļuvusi par neatņemamu un 
svarīgu pavasara tradīciju. 2022. gadā 
Lielā talka norisinājās piecpadsmito 

reizi, un, salīdzinot ar 2008. gadu, 
šobrīd atkritumu daudzums Latvijā ir 
samazinājies par pusi. Lai turpinātu 
tuvoties mērķim – Latvija kā zaļākā 
valsts pasaulē –, 2023. gadā Lielā tal-
ka norisināsies Zemes dienā, 22. ap-
rīlī, savukārt Pasaules talka gaidāma 
16. septembrī.

Uz tikšanos Lielajā talkā 2023. gada 
22. aprīlī!

Zanda Kočāne,
Lielās talkas 

sabiedrisko attiecību konsultante
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Tūrisma centrs satiek Mājas kafejnīcu dienu dalībniekus

Performance 
Cesvaines pilī Cesvaines PII „Brīnumzeme” 

aktualitātes
Cesvaines vidusskolas 

aktualitātes

Leģendu naktī Cesvainē

MOT mācības 
multifunkcionā-

lajā centrā

21. oktobrī skolotāja Rita Rozen-
tāle-Bogdanova kopā ar 8. klases 
skolnieci Sofiju Isačenko piedalī-
jās Andreja Eglīša 110. jubilejai 

veltītajā atceres dienā. Pirms tam 
jaunrades konkursā „Tauta – ma-
nas mājas” Sofija Isačenko iegu-
va 2. vietu, bet Evelīna Cimuška – 

atzinību

MOT ir pusaudžu motivāci-
jas programma, kuru 1994. gadā, 
pēc Ziemas olimpiskajām spēlēm, 
aizsāka norvēģu olimpieši. Tās 
mērķis – novērst sociāla rakstura 
problēmas sabiedrībā, veidot dro-
šāku sabiedrību, stiprinot jauniešu 
izpratni un drosmi – drosmi dzīvot, 
rūpēties un pateikt nē.

MOT stiprina jauniešos pārliecī-
bu, dzīvotprasmi, garīgo veselību, 
apzinātību un drosmi. MOT iestājas 
par drošu klases vidi, kurā visi ir ie-
kļauti.

MOT novērš atstumtību, bulingu, 
vardarbību, alkohola un narkotiku 
lietošanu, noziedzību un mentāla 
rakstura problēmas.

To ir panācis MOT koncepts, 
kas sastāv no 3 vienkāršām dzīves 
vērtībām un universālām MOT pro-
grammām lietošanai skolās un paš-
valdībās.

Cesvaines vidusskolas 7. klase 
mācībās Cesvaines multifunkcio-

nālajā centrā Ingas Bekasovas 
vadībā

10. novembrī Cesvaines tūris-
ma centrs Mājas kafejnīcu dienu 
noskaņā tikās ar Madonas novada 
saimniekiem. Jauka satikšanās vie-
nam ar otru, pieredzes apmaiņa un 
iedvesmošanās!

Pateicībā par vasarā paveikto Mā-

jas kafejnīcu dienās kopīgi izbaudī-
jām Cesvaines pili. Un vēl ar īpašu 
rozīnīti – vērojot Ērikas Mālderes 
un Aigara Lenkeviča fantastiskās 
gaismekļu izstādes tapšanas pro-
cesu, izstādes atklāšana būs tikai 
19. novembrī.

Laba ziņa: esam jau sākuši nāka-
mā gada Mājas kafejnīcu dienu plā-
nošanu. Tās noteikti būs! Sekojiet 
informācijai! Ļoti gaidīti arī jauni 
dalībnieki.

Paldies ciemiņiem par kopābū-
šanu un ikvienam, kas vasarā rosī-

jās šajā lieliskajā akcijā un lutināja 
mūsu novada viesus!

Laura Smudze,
Cesvaines tūrisma centra 

vadītāja,
autores foto

Aplūkojot izstādes tapšanu Cesvaines pilīTikšanās pie tējas tases Cesvaines tūrisma centrā

Jau vienpadsmito reizi, šogad 
29. oktobrī, notika tradicionālais un 
ikgadējais Latvijas Piļu un muižu 
asociācijas (LPMA) organizētais 
pasākums „Leģendu nakts”. Pasā-

Pilī ciemojās un muzikāli priecēja Cesvaines draugi – 
koris „Burtnieks” Egila Lipšāna vadībā

Lindas Bakmanes foto

Leģendu naktī muižas dāmas 
izgāja sabiedrībā

Lauras Smudzes foto

Mākslinieces Ērikas Doganas 
darinātā kartīte

Lauras Smudzes foto

Ikvienā pils pusē gaismu spēlēs 
iezagās mistiska noskaņa

Lindas Bakmanes foto

kuma tēma – brīnumi un maģija un 
zinātnes atklājumi.

Arī Cesvainē durvis vēra pašval-
dības iestādes, pils un uzņēmēji.

Kad kultūrvēsturiskais manto-
jums satiekas ar laikmetīgo māk-
slu – tāda bija Mejas Sarmītes Kal-
niņas performance „Klātneesamī-
bas esamība” Cesvaines pilī 6. no-
vembrī.

Buto kustību mākslas performan-
ci kultūras videoprojekta „Putns” 
2. sezonā organizēja biedrība „Mel-
nais piens”, Meja Sarmīte Kalniņa 
un Simona Orinska. Performance 
vienlaikus bija televīzijas raidīju-
ma skatuves priekšnesuma ieraksts. 
Apmeklētāji bija aicināti ievērot 
konkrētu pasākuma ģērbšanās eti-
ķeti (dreskodu) – ģērbties baltā vai 
melnā. Izvēloties piedalīties filmē-
šanas procesā, apmeklētāji piekrita 
kļūt par TV raidījuma skatītājiem 
un dalībniekiem, kuri var būt re-
dzami un rādīti publiskos medijos 
internetā un televīzijā.

Lai darbs uz priekšu iet, katram 
roka jāpieliek

Doties dabā ir ne vien veselīgi, bet 
arī izglītojoši un izklaidējoši: koku 

maizes izmēģināšana

Rudens ienāca mācību telpās

Lai baudītu oktobra, krāšņākā ru-
dens mēneša, dabas skaistumu un 
vienreizīgumu, bērni pastaigājās 
pa gleznaino Cesvaini un praktis-

ki darbojās ar dabas veltēm

Mārtiņdienas tirdziņš skolā

LTV raidījuma 
„Gudrs, vēl gud-
rāks” 8. klases 
pusfināls, kurā 

piedalījās 8. klases 
skolnieces Evelīna 
Cimuška un Sofija 

Isačenko

Pateicoties programmai „Latvijas skolas soma”, skolēniem bija iespēja 
izbaudīt muzikālu koncertlekciju „Leģendas mūzikā”, ko vadīja dzie-

dātāji Mārtiņš Kanters un Mārtiņš Jātnieks. Paldies māksliniekiem par 
brīnišķīgo koncertlekciju!Performance pils zālē
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Cesvaines vidusskolas stadiona izbūve turpinās Noslēdzies torņu 
mērīšanas konkurss

No muzeja 
krājumiem…

Cesvainē tiek īstenots projekts 
„Sporta laukuma izbūve un teritori-
jas labiekārtošana pie Cesvaines vi-
dusskolas Cesvainē”, kura mērķis ir 
Cesvaines vidusskolas infrastruktūras 
uzlabošana un mācību vides labiekār-
tošana mūsdienīgas un kvalitatīvas iz-
glītības nodrošināšanai veselībai dro-
šos apstākļos.

Cesvaines vidusskola tika nodota 
ekspluatācijā 2007. gadā, bet stadi-
ons pie skolas netika izbūvēts. Pro-
jektā ir izbūvēts pilns skrejceļa ap-
lis 5,0 m platumā, futbola laukums 
50,0 m platumā un 100,0 m garumā, 

basketbola laukums izmērā 32,0 × 
17,1 m, volejbola laukums izmērā 
12,0 × 26,0 m ar skalotas smilts se-
gumu 50 cm biezumā, kā arī lodes 
grūšanas sektors. Teritorijas labie-
kārtošanai tiek veikti vērienīgi ze-
mes darbi, kā arī uzstādīti vairāki 
sporta laukuma iekārtojuma objekti: 
basketbola grozi, pārvietojamie fut-
bola vārti, volejbola laukuma aprīko-
jums, tribīnes un norobežojošs žogs. 
Teritorijas apzaļumošanai izmanto-
tas daudzgadīga zālāja sēklas.

Jau 2021. gada 29. jūnijā tika 
noslēgts līgums ar SIA „Buildim-

peks”. Darbi veiksmīgi turpinājās 
līdz 2021. gada 8. novembrim, kad 
objektā tika noteikts tehnoloģiskais 
pārtraukums. Diemžēl saistībā ar sa-
režģīto situāciju būvniecībā, kas radās         
Covid-19 pandēmijas, kā arī Krievi-
jas Federācijas iebrukuma Ukrainā 
rezultātā, firmai radās grūtības laikus 
atsākt darbus. Tika saņemts SIA „Buil-
dimpeks” lūgums, un, ievērojot tābrīža 
tirgus cenas, tika saskaņots sadārdzi-
nājums tādās pozīcijās kā porasfalts, 
gumijas segums, nožogojums un daži 
labiekārtojuma elementi. Kopējā 
darbu vērtība veido 440 125 eiro, ie-

skaitot pievienotās vērtības nodokli.
Darbi tika atsākti tikai šā gada au-

gustā un joprojām turpinās. Tuvākajā 
laikā jāpabeidz stadiona skrejceļa gu-
mijas seguma ierīkošana (cerot, ka to 
ļaus laikapstākļi), volejbola, basketbo-
la laukumu žogu uzstādīšana, tribīņu 
ierīkošana, kā arī atlikušie zemes darbi 
un kāpņu izbūve.

Iveta Raimo,
Madonas novada pašvaldības

Projektu ieviešanas nodaļas
projektu sagatavošanas un 

ieviešanas speciāliste,
autores un Agra Veckalniņa foto

Laukums zemes darbu procesā Sporta laukums jau ieguvis aprises

Nosvin 30 gadu sadraudzību ar Vaiji Vācijā
Lai gan ar nelielu laika nobīdi, šis ir 

gads, kurā Madonas novads, Varakļānu 
novads un Vaijes (Weyhe) pašvaldība 
Vācijā svin sadraudzības un ciešas sa-
darbības 30. gadadienu.

Šovasar Madonā viesojās Vaijes 
delegācija, savukārt pirms pāris nedē-
ļām Madonas un Varakļānu pārstāvji 
(36 delegācijas dalībnieki) apmeklē-
ja Vaiji. Delegācijas sastāvā bija gan 
Madonas–Vaijes draudzības biedrības 
pārstāvji, kuri jau kopš sadraudzības 
izveides pirmajiem gadiem ir uzturē-
juši un veicinājuši kontaktus ar Vaiji, 
gan kultūras jomas pārstāvji, jo vizītes 
programmā bija arī Madonas māksli-
nieku darbu izstāde. Braucienā devās 
arī abu pašvaldību darbinieki, kuri ar 
kolēģiem pārrunāja turpmākās sadarbī-
bas modeli.

Kā jau gadu gaitā ierasts, Latvijas 
delegācijas dalībniekus uz apmeklēju-
ma laiku uzņēma viesmīlīgās Vaijes ģi-
menes, kas sekmē ciešāku kontaktu un 
sadarbības saišu nostiprināšanu. Līdz-
tekus ģimenēs pavadītajam laikam Vai-
jes pārstāvji bija sarūpējuši interesantu 
norišu un apskates programmu.

Vilhelmshāfenē (Wilhelmshaven) 
Madonas delegācija apmeklēja muzeju, 
kas veltīts Vācijas Vatu jūras (Watten-
meer) florai un faunai. Vēlāk, izman-
tojot bēguma radīto iespēju un spītē-
jot oktobra laikapstākļiem, ikvienam 
bija iespēja iebrist Vatu jūras dubļos, 
lai dabā redzētu tajos mītošās dzīvī-
bas formas, kas kalpo par barības bāzi 
daudziem tūkstošiem gājputnu ceļā uz 
ziemošanas vietām Āfrikā. Vatu jūra ir 
šaura Ziemeļjūras piekrastes daļa starp 

Frīzu salām un Dānijas, Vācijas un 
Nīderlandes piekrasti. 2009. gadā tās 
Nīderlandes un Vācijas daļa iekļauta 
UNESCO Pasaules mantojuma saraks-
tā.

Savukārt Vaijē delegācijas pārstāvji 
apmeklēja divus nozīmīgus objektus, 
kuros pēdējos gados ieguldītas lielas 
investīcijas, – jaunuzbūvēto „Kultūr-
šķūni” un renovēto Lēstes (Leeste) sko-
las ēku.

Nesen, 1. oktobrī, atklātais „Kultūr-
šķūnis” apvieno bibliotēku un brīvā lai-
ka pavadīšanas telpas. Ēkā atrodas gan 
kafejnīca, gan bibliotēka, gan radošām 
un fiziskām nodarbēm piemērotas tel-
pas. Jau kopš pirmās dienas bibliotēku 
aktīvi apmeklē vietējā kopiena, kuru 
interesē ne tikai grāmatas vai periodika, 
bet arī kvalitatīvi pavadīts brīvais laiks. 
Ēkas būvniecība izmaksāja vairāk nekā 
6 miljonus eiro, no tiem tikai nepilns 
miljons ir pašvaldības finansējums.

Atšķirībā no „Kultūršķūņa” Lēstes 
skola netika būvēta no jauna, vien re-
novēta, tomēr tās būvdarbiem bija ne-
pieciešams ilgāks laiks, un ieguldītais 
finansējums ir mērāms 19 miljonos 
eiro. Līdzekļi ieguldīti skolas, kurā 
mācās 1200 bērnu, pārbūvē (neskarot 
ēkas fasādi), modernos mācību līdzek-
ļos un aprīkojumā. Skolas apskate ļāva 
salīdzināt Vācijas un Latvijas izglītības 
sistēmas trūkumus un priekšrocības, 
kā arī ar mācību procesu saistītos jau-
tājumus. Jāpiebilst, ka, noslēdzoties 
pamatskolas posmam (līdz 7. klasei), 
lielākā daļa skolēnu – aptuveni divas 
trešdaļas – mācības turpina ģimnāzijā, 
bet pārējie apgūst arodu kādā no profe-

sionālās izglītības iestādēm vai turpina 
mācības vidusskolā ar vispārizglītojošu 
mācību programmu.

Programmā tika ieļauta arī nesen 
pārveidotā pieminekļa apskate Eriks-
hofā (Erichshof). Piemineklis sākot-
nēji veidots kā monuments 2. pasaules 
kara upuru piemiņai, bet, laika zoba 
sagrauzts, tas tika demontēts un šobrīd 
ir kļuvis arī par monumentu, kura vēstī-
jumā akcentēts miers.

21. oktobra pēcpusdienā delegāci-
jas pārstāvjiem bija iespēja piedalīties 
deviņu Madonas reģiona mākslinieku 
(Jāņa Seiksta, Valērija Baidas, Maijas 
Jakovičas, Laimas Bakānes, Danu-
tes Vēzes, Ineses Jakobi, Zanes Be-
ģes-Begges, Elīnas Krupko un Lindas 
Bakmanes) mākslas darbu izstādes at-
vēršanā Dienvidvaijes ūdensdzirnavās 
(Wassermühle Sudweyhe). Izstāde, kurā 
ikviens mākslas cienītājs varēs novērtēt 
mūsu mākslinieku darbus, būs aplūko-
jama līdz šā gada 18. decembrim.

Vaijes apmeklējuma centrālais no-
tikums bija kopīgais atvadu vakars 
21. oktobrī. Sadraudzības pušu pārstāv-
ji uzsvēra, ka par spīti nacionāla un glo-
bāla līmeņa grūtībām, kas dominējušas 
iepriekšējos trijos gados, Vaije, Mado-
na un Varakļāni beidzot ir spējuši sa-
tikties un nosvinēt savas sadraudzības 
gadadienu.

Vaijes birģermeistara vietnieks Jir-
gens Borhers (Jürgen Borchers), velkot 
paralēles starp šodienu un vairāk nekā 
30 gadus seniem notikumiem, atzina, 
ka arī 1990. gada 17. oktobris, kad tika 
parakstīts sadraudzības līgums starp 
Vaijes pašvaldību un toreizējo Mado-
nas rajonu, bija pārmaiņu, neziņas un 
vienlaikus cerību laiks. „Jau kopš sa-
draudzības pirmajiem gadiem to ir stip-
rinājuši savstarpēji apmaiņas braucieni 
un pasākumi. Jomas ir bijušas visdažā-
dākās – braucienos devušies jaunieši, 
mediķi, kultūras, izglītības, tūrisma un 
sporta jomas pārstāvji. Vēlos izteikt 
visdziļāko pateicību ikvienam, kurš ir 
devis savu ieguldījumu, lai mūsu sa-
draudzība tiktu piepildīta ar saturu un 
dzīvību,” uzsvēra Jirgens Borhers.

Madonas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Agris Lungevičs, uzru-
nājot atvadu vakara dalībniekus, atzina, 
ka Vaijes ietekme uz Madonas reģiona 
cilvēku dzīvi līdzšinējos gados ir bijusi 

nenovērtējama: „Zinu, ka uz cilvēkiem, 
kuri pagājušā gadsimta 90. gados ap-
meklēja Vaiji, tas atstāja paliekošu ie-
spaidu. Tas ļāva gūt ieskatu citas valsts 
pašvaldības un cilvēku dzīvē. Gūt vērtī-
gu pieredzi. Ir pagājuši 30 gadi. Daudz 
kas ir mainījies. Latvija ir Eiropas Sa-
vienības un NATO dalībvalsts. Esam 
attīstījuši savu valsti un arī Madonas 
novadu. Taču ir palicis arī kas nemai-
nīgs, un tā ir mūsu draudzība ar Vaiji.”

Varakļānu novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Māris Justs kā ilgstošās 
sadarbības noturības būtiskāko iemeslu 
minēja iedzīvotāju spēcīgo iniciatīvu, 
veidojot kontaktus ar Vaijes ģimenēm, 
un pašvaldību ciešās saites. To savās 
uzrunās atvadu vakarā akcentēja arī abu 
draudzības biedrību pārstāvji.

Raugoties nākotnē, pašvaldību un 
biedrību pārstāvji pauda redzējumu, ka 
sadarbībā nepieciešams aktīvāk iesais-
tīt jauno paaudzi, vienlaikus sadarbību 
veidot un turpināt gan pašvaldību va-
dītāju un speciālistu līmenī, smeļoties 
pieredzi un jaunas zināšanas no drau-
giem, gan mērķtiecīgi attīstot jaunas 
sporta un kultūras sadarbības formas. 
Viens no virzieniem, ko būtu iespējams 
īstenot jau nākamajā gadā, ir kopīgas 
jauniešu nometnes, lai varētu iepazīt 
otras valsts kultūru, tradīcijas, paradu-
mus un cilvēkus. Līdzīgas nometnes, 
apvienojot Madonas novada un tā sa-
draudzības pašvaldību jauniešus, tika 
rīkotas jau pirms vairākiem gadiem, un 
šo praksi būtu ieteicams turpināt. Vie-
na no praktiskajām ilggadējās sadarbī-
bas izpausmēm ir ikgadēji palīdzības 
sūtījumi – iekārtas, mēbeles u. c., kas 
nonāk dažādās Madonas novada iestā-
dēs (pašvaldības administrācijas ēkās, 
skolās, pansionātos) un ir ievērojami 
palīdzējuši aprīkot iestādes un uzlabot 
to materiāli tehnisko stāvokli. Arī šo 
sadarbības virzienu plānots turpināt, 
padarot to precīzāk mērķētu.

Nākamgad plānota Vaijes delegācijas 
atbildes vizīte. Madonas reģiona iedzī-
votājiem būs iespēja atkārtoti demon-
strēt mūsu puses viesmīlību, par kuru 
tik daudz pozitīvu vārdu tika uzklausīts 
Vācijā.

Egils Kazakevičs,
Madonas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists

Kopš zinām, ka Cesvainei tuvējā Ne-
saules kalnā jau pirms 200 gadiem no-
tikuši nozīmīgi ģeodēziskie mērījumi, 
mums patīk mērīt.

Noslēdzies Cesvaines torņu mērīša-
nas konkurss. Apsveicam uzvarētāju 
Agnesi, kurai vienīgajai sezonas laikā 
izdevies tikt pie visām pareizajām atbil-
dēm! Balvā – „Jāņa sētas” karte „Latvi-
ja. Vis-vis-vietas”.

Dažu labu faktu gribam likt aiz auss:
• 19. gs. Cesvaines pils skatu torņa 

spice ir 41 m augstumā, bet no skatu 
platformas 21 m augstumā paveras lie-
lisks skats no Vidzemes augstienes uz 
Lubāna līdzenumu;

• 1879. gadā iesvētītās Cesvaines lu-
terāņu baznīcas tornis ir 54 m augsts;

• TV tornis (204 m) ir augstākais 
punkts Baltijā, jo torņa smaile atrodas 
398 m virs jūras līmeņa;

• gados jaunās, tikai 1997. gadā celtās 
katoļu baznīcas tornis ir 30 m augsts;

• staļļu, kurā mitināmies arī mēs, 
Cesvaines tūrisma centrs, tornīša aug-
stums ir 13 m;

• katrs no „Divi torņu” torņiem var 
lepoties ar 11 m augstumu;

• muižas siltumnīcu skurstenis ir vien 
5 m augsts.

Paldies mērīšanas lielmeistariem 
SIA „Ametrs”!

Tiekamies torņu pilsētā Cesvainē – 
2. augstākajā pilsētā Latvijā!

Laura Smudze,
Cesvaines tūrisma centra vadītāja,

autores foto

Konkursa uzvarētāja Agnese ar 
lielo atbalstītāju

Latvijas delegācija ar Vaijes pašvaldības vadību un pārstāvjiem pie
 Vaijes rātsnama

Latvijas Republikas valdība 
1922. gada 2. maijā pieņēma un apstip-
rināja „Noteikumus par Latvijas atbrī-
vošanas kara piemiņas zīmi”. Ar tiem 
noteica, ka to „piešķir karavīriem – Lat-
vijas pilsoņiem, kas valsts atbrīvošanas 
cīņu laikmetā no 1918. gada 18. no-
vembra līdz 1920. gada 11. augustam 
kalpojuši nacionālā armijā”. No sudra-
ba gatavotā nozīme bija paredzēta, lai 
cildinātu visus, kuri bija piedalījušies 
Brīvības cīņās, ne tikai tos, kuriem 
pienācās kādi īpaši nopelni un kuriem 
tika piešķirts vairāk zināmais Lāčplēša 
Kara ordenis.

Apbalvojuma piešķiršanas apliecības 
līdz 1923. gadam izsniedza Latvijas ar-
mijas Galvenais štābs, taču nozīme bija 
jāiegādājas pašiem. Tiesības to izgata-
vot bija tikai Brāļu kapu komitejai.

Apbalvojums bija jānēsā krūšu krei-
sajā pusē. Karavīri to piesprauda virs 
karaspēka daļas atšķirības zīmēm, 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri (ja ār-
zemnieks bija saņēmis Lāčplēša Kara 
ordeni, tika pieļauts, ka viņš drīkst sa-
ņemt arī šo nozīmi) to pielika blakus 
ordeņiem, pa kreisi.

Cesvaines pils krājumā ir Latvijas 
atbrīvošanas kara piemiņas zīmes ap-
liecība, diemžēl nav informācijas, vai 
apliecības saņēmējs iegādājies arī ie-
priekšminēto nozīmi. Tā piešķirta Pē-
terim Garancam no Kraukļu pagasta 
„Krustkalniešiem”. Vēlāk, 1931. gada 
17. februārī, P. Garancs saņēmis arī 
Triju Zvaigžņu ordeņa goda zīmi ka-
tegorijā „Priekšzīmīgs jaunsaimnieks”.

Cesvaines pils muzeja informācija
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2022. gada 16. decembrī

Izstādes Kraukļu bibliotēkā

Informācija politiski represētajām personām

Izstāde 
Cesvaines pilī

Akcija „Gaismas ceļā” trīs Vidzemes pilīs

Turpinās makulatūras 
vākšana

Cesvaines pils un 
Cesvaines tūrisma centra 
darba laiks ziemas sezonā

Radošās darbnīcas 
Cesvaines rokdarbu 

studijā

Par Ziemassvētku 
paciņām

Aicinām uz adventes radošajām darbnīcām 
Cesvaines rokdarbu studijā:

 y 26. novembrī gatavosim Ziemassvētku 
apsveikumus;

 y 17. decembrī gatavosim eglīšu rotāju-
mus.

 y Par skolu jaunatnes dziesmu svētku 
vēsturi un Haraldu Medni

Izstāde iepazīstina ar pirmajiem latviešu 
skolēnu koru svētkiem Lazdonas draudzē 
1866. gadā, Latviešu jaunatnes svētkiem 
1922. gadā un Otrajiem jaunatnes dziesmu 
svētkiem 1928. gadā. Izstāde vēsta par Lazdo-
nas mācītājmuižu, dziesmu vietas tapšanu un 
Haraldu Medni. Pirms „Dzintaru” rekonstruk-
cijas izstāde bija eksponēta Haralda Medņa 
kultūrizglītības centrā „Dziesmusvētku sko-
la”. Ekspozīcija: 7 planšetes – 80 × 160 cm 
(6 gab.), 130 × 185 cm (1 gab.).

No 2022. gada 19. novembra līdz 2023. gada 
15. janvārim Cesvaines pilī notiks Dzērbenes 
radošās mājas „Memberi” mākslinieku Ērikas 
Mālderes un Aigara Lenkeviča papīrmākslas 
un gaismas izstāde „Savienojums”.

Atklāšanas svētki paredzēti 19. novembrī 
plkst. 14.00. Apmeklētāji tiek aicināti sav-
laicīgi izvēlēties mākslas darbus, sekot infor-
mācijai un piedalīties lielajā izstādes darbu 
noslēguma izsolē.

Ziņas par autoriem:
Ērika Māldere – Mg. art., māksliniece 

grafiķe, dizainere, Dzērbenes radošās mā-
jas „Memberi”, Lampu dizaina darbnīcas 
un Dzērbenes kultūrvēsturiskā mantojuma 
centra vadītāja, Latvijas Dizaineru savienī-
bas un Starptautiskās papīrizgatavotāju un 
papīrmākslinieku asociācijas (IAPMA) bied-
re. Daudzus gadus bijusi mākslas pedagoģe 
dažādās mākslas skolās, trešo gadu Latvijā 
organizē papīrmākslinieku projektu „Daba 
rada”, vada meistarklases, kurās tiek nostipri-
nātas prasmes darboties ar dabas materiāliem 
un meklētas jaunas dabas potenciāla izman-
tošanas iespējas, tiek liets dažādu šķiedru 
papīrs, izgatavots papiruss, krāsotas dzijas, 
audumi, veidotas sajūtu grāmatas, kā arī lam-
pas (Ērika Māldere – Mg. art., graphic artist, 
designer, Dzerbene’s Creative House „Mem-
beri” and Lamp Design Workshop owner, 
member of The Latvian Designer Society and 
The International Association of Hand Paper-
makers and Paper Artists (IAPMA));

Aigars Lenkevičs – Mg. art., dizainers, 
Dzērbenes radošās mājas „Memberi” un 
Lampu dizaina darbnīcas izveidotājs, izga-
tavo gaismas ķermeņus privātiem un sabied-
riskiem interjeriem, vada dabisko materiālu 
un papīrmākslas gaismas skulptūru un lam-
pu izgatavošanas meistarklases un darbnī-
cas, strādā Cēsu pilsētas mākslas skolā (Ai-
gars Lenkevičs – Mg. art., designer, work in 
Dzērbene’s Creative House „Memberi” and 
Lamp Design Workshop, member of The Lat-
vian Designer Society).

Vasarā aizsāktā akcija, aicinot doties īpašā 
piedzīvojumā ceturtdienu vakaros trīs skais-
tās Vidzemes pilīs – Cesvaines, Stāmerienas 
un Alūksnes –, turpināsies arī rudens, ziemas 
un pavasara sezonā!

Piesakies un ļaujies piedzīvojumam „Gais-
mas ceļā” jau tagad – akcija ir sākusies! Pilis 
ikvienu gaidīs ciemos, lai piedāvātu nokļūt 
gaismas un tumsas spēļu varā un ļauties īpa-
šas atmosfēras baudīšanai, izzinot trīs dažā-

dus vēstures stāstus, notikumus un noslēpu-
mus, kas apvij Cesvaines pili, Stāmerienas 
pili un Alūksnes Jauno pili.

Fon Vulfu ģimenes ligzda Cesvaines pils 
127 gadus ilgajā vēsturē ir daudz piedzīvoju-
si. Tā iemieso daudz stāstu, notikumu un le-
ģendu. Netrūkst arī spokainu nostāstu par da-
žādiem pils tēliem, ar kuriem sastapušies gan 
pils darbinieki, gan viesi. Apslēptos stāstus 
varēs atklāt citādā ekskursijā, apskatot, uzzi-

not un sajūtot to, ko ikdienā ne-
rāda un nestāsta. Gida pavadībā 
apmeklētāji Cesvaines pilī varēs 
aplūkot īpašas vietas, kas izcels 
ikdienā nesaskatāmo, atspogu-
ļojot un liekot sajust gaismas un 
tumsas spēles dažādos laikos.

Īpašais piedāvājums aktuāls no 
oktobra līdz maijam katra mēneša 
pirmās un trešās ceturtdienas va-
karos, sākums – no plkst. 18.00.

Ekskursijas gida pavadībā 
notiek pēc iepriekšēja pieraks-
ta, kas jāveic vismaz vienu 
dienu iepriekš, zvanot uz tālr. 
+371 22023730, +371 64852225. 
Dalības maksa – 15 eiro per-
sonai. Minimālais apmeklētāju 
skaits – 4 personas.

Kultūrvēsturiskā mantojuma 
un vēstures izzinātāji, mākslas 
un kultūras baudītāji, kā arī ne-
parastu piedzīvojumu meklētā-
ji aicināti baudīt aristokrātisku 
vakaru Alūksnes pilī, pasaulīgu 
mīlasstāstu Stāmerienas pilī vai 
ikdienā nesaskatāmo Cesvaines 
pilī!

 y Manu pildspalvu stāsts
„Kolekcijas pirmā pildspalva tika atvesta 

no Taizemes kā suvenīrs. Ilgu laiku vienkār-
ši stāvēja uz plaukta, pat nebija domas, ka 
vajadzētu veidot kolekciju. Ik pa laikam pie 
manis „atnāca” kāda pildspalva: bērni atve-
da, pašai kāds uzdāvināja. Visas pildspalvas 
krājās plauktā, līdz kādā brīdī sapratu, ka nu 
jau ir jāsāk likt vienā kastītē, lai saprastu, 
kādas pildspalvas man ir. Izrādījās, ka skaits 
jau pārsniedz simtu. Hm, ko nu? Jāsāk veidot 
kolekciju… Un tā pirms 10 gadiem izlēmu, 
ka krāšu pildspalvas ar uzrakstiem, kā arī in-
teresantas formas pildspalvas. Speciāli pild-
spalvas nepērku, tikai ja pildspalva tiešām ir 
interesanta. Sākumā apjautājos aptiekās, tur 
vienmēr ir kāda pildspalva ar uzrakstu. Arī 
dažādās iestādēs nekautrējos pajautāt, vai 
nav pildspalvas, ko man uzdāvināt. Iesais-
tās radi un draugi, tā pie manis ir atceļojušas 
daudzas pildspalvas gan no Eiropas valstīm, 
gan no ASV. Pašreiz manos krājumos ir vai-
rāk par 900 pildspalvām: katrai jābūt citādai, 
bet laika gaitā varu kļūdīties un kolekcijā ie-
likt kādu pildspalvu, kas jau ir. Taču krāšanas 
prieku tas nemazina. Un tātad – tagad jūs zi-
nāsiet, ko man atvest no ekskursijas un kam 
dāvināt interesantas pildspalvas. Būšu priecī-
ga un pateicīga,” tā par savu kolekciju stāsta 
rakstāmlietu izstādes autore Kristīne.

Izstādes apskatāmas Kraukļu bibliotēkā tās 
darba laikā:

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

Ikgadējo pabalstu politiski represētās per-
sonas var saņemt, griežoties ar iesniegumu 
sociālajā dienestā. Cesvaines politiski repre-
sētie var vērsties pie sociālajām darbiniecēm 
dienesta telpās Rīgas ielā 4 Cesvainē klientu 
pieņemšanas laikā:

• pirmdienās plkst. 8.30–12.00, 13.00–18.00;
• otrdienās plkst. 8.30–12.00;
• piektdienās plkst. 8.30–12.00.

Pabalsts tiks izmaksāts, pārskaitot to uz 
personas bankas kontu.

Informācijai:
sociālā darbiniece Ilvija Kecko, tālr. 

27868005, 64852032, e-pasts ilvija.kecko@
madona.lv;

sociālā darbiniece Jolanta Semjonova, tālr. 
27853626, 29365023, e-pasts jolanta.semjo-
nova@madona.lv.

Ziemassvētku gardumu paciņas Cesvaines 
izglītības iestāžu audzēkņi, kā ierasts, saņems 
savā izglītības iestādē.

Savukārt tos bērnus, kuri neapmeklē izglī-
tības iestādes, paciņas aicinās saņemt pie Zie-
massvētku rūķa. Informēsim, kur un kad tas 
notiks. Sekojiet informācijai!

Cesvaines 
Ziemassvētku eglīti iedegsim 

2022. gada 9. decembrī. 
Informācija sekos!


