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Leģendu nakts
 Cesvaines pilsmuižā

Valsts svētki Cesvainē

Jau vienpadsmito reizi – šogad 29. ok-
tobrī – notiks tradicionālais un ikgadē-
jais Latvijas Piļu un muižu asociācijas 
(LPMA) organizētais pasākums „Leģen-
du nakts”. Pasākuma tēma – brīnumi un 
maģija un zinātnes atklājumi.

18. gadsimts ir bagāts ar atklājumiem 
ķīmijā, fizikā, astronomijā, citās zināt-
nēs un industrializācijā, un tas ir laiks, 
kad atklājumi tika izmantoti cilvēku 
pārsteigšanai, izklaidēšanai, mānīšanai, 
iebiedēšanai u. tml. „Leģendu nakts 
2022” būs veltīta galvenokārt tieši šai 
tēmai.

Pirms pasākumu apmeklējuma katra 
„Leģendu nakts 2022” dalībnieka infor-
mācijas nesējos pārliecinieties, vai nav 
izmaiņu programmā un kāds ir apmeklē-
juma laiks.

LPMA 2001. gadā tika dibināta, lai sa-

glabātu, sekmētu un popularizētu šo no-
zīmīgo kultūrvēsturisko mantojumu.

Cesvaines pilsmuižā papildus afišā mi-
nētajiem notikumiem šajā vakarā apmek-
lētājiem laipni durvis vērs arī vietējie 
uzņēmēji:

 y burvīgas kūciņas un kafija „Divos 
torņos”

Parka ielā 8–8, 
tālr. 29210905, 29492349;

 y maģiski dzērieni brūzī „Nord Wolf”
Pils ielā 3, tālr. 28625062;

 y leģendām apvīts alus Cesvaines alus 
darītavā

Rūpnīcas ielā 1, tālr. 28352847;
 y „Acīm redzamais – neticamais” Vi-

netas Meisteres izšūto gleznu galerijā
Veidenbauma ielā 11, tālr. 29761510.

Laipni aicināti ieraudzīt neparasto un 
pārsteidzošo Cesvainē!

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
	 Laimonis	Vāczemnieks

Sveicam	Lāčplēša	dienā!
Cesvaines apvienības pārvalde

Māra Stiprā foto

11. novembrī – Lāčplēša dienā
* plkst. 17.00
lāpu gājiens

18. novembrī – Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā
* plkst. 12.00

aizlūgums Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
* plkst. 17.00

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts svētku koncerts 
Cesvaines kultūras namā

* plkst. 20.00
 deju vakars Cesvaines kultūras namā

Svētku nedēļā paredzētas izstādes un dažādas sportiskas 
nodarbes. Sekojiet informācijai!
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Atgādinājums: izmaiņas atkritumu apsaimniekošanā Cesvaines pilsētā un pagastā

Valsts atbalsts apkurei: pieteikšanās kārtība Madonas novadā
Atbilstīgi Energoresursu cenu ār-

kārtēja pieauguma samazinājuma pa-
sākumu likumam apstiprināti vairāki 
atbalsta instrumenti energoresursu 
cenu pieauguma kompensēšanai māj-
saimniecībām, kur apkurē izmanto 
elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes 
briketes, koksnes granulas un malku, 
kā arī centralizētās siltumapgādes pa-
kalpojumu.

Arī Madonas novada iedzīvotāji 
kopš 2022. gada 1. oktobra var pieteik-
ties uz valsts atbalstu apkures izmaksu 
kompensācijai portālā https://www.
epakalpojumi.lv/. Ja nav iespējams 
pieteikties elektroniski, pakalpojumu 
ir iespējams saņemt klātienē pašvaldī-
bā – pagastu un apvienību pārvaldēs 
un klientu apkalpošanas centros.

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA
Iesniegumā obligāti jānorāda tā ie-

sniedzēja:
 y vārds, uzvārds,
 y personas kods,
 y kontaktinformācija,
 y kredītiestādes vai pasta norēķi-

nu sistēmas konta numurs, kurā ie-
skaitāms atbalsts mājsaimniecībai.

Svarīgi! Drīkst norādīt citai perso-
nai piederošu bankas kontu un arī šīs 
personas vārdu, uzvārdu, personas 
kodu. Ja nav iespējams atbalstu māj-
saimniecībai saņemt bankas kontā, 
norēķini skaidrā naudā tiks nodroši-
nāti ar 2022. gada 1. novembri.

Iesniegumam pievieno šādus do-
kumentus:

 y mājokļa īpašuma vai lietošanas 
tiesības apliecinošu dokumentu, ja 
attiecīgā informācija nav pašvaldības 
rīcībā;

 y maksājumu apliecinošus doku-
mentus par koksnes granulu, koksnes 
brikešu vai malkas iegādi vienam 
mājoklim, ja apkurei izmanto kok-
snes granulas, koksnes briketes vai 
malku;

 y rēķinu par elektroenerģiju kon-
krētajam mājoklim, ja apkurei iz-
manto elektroenerģiju.

Mājokļa īpašuma vai lietošanas tie-
sības apliecina:

Madonas novada pašvaldība 
2022. gada 29. jūnijā pieņēma lē-
mumu ar 2022. gada 1. novembri 
Madonas novada Cesvaines adminis-
tratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu nodot SIA „Mado-
nas namsaimnieks”.

Pamatojoties uz iepriekšminēto, 
SIA „Madonas namsaimnieks” Ma-
donas novada Cesvaines pilsētas un 
Cesvaines pagasta iedzīvotājus un ju-
ridiskās personas aicina noslēgt līgu-
mu par sadzīves atkritumu izvešanu.

Lai veicinātu raitāku līgumu saga-
tavošanas un parakstīšanas procesu, 
klienti tiek lūgti iepriekš iesūtīt in-
formāciju uzņēmuma e-pastā info@
madonams.lv vai zvanīt speciālistiem 
uz tālruni 27095245 vai 29641552, 
vai aizpildīt anketu, kas ir pieejama 
Madonas novada Cesvaines apvienī-
bas pārvaldes klientu apkalpošanas 
centrā vai SIA „Madonas namsaim-
nieks” mājaslapā www.madonams.
lv. Aizpildītu anketu var iesniegt Ma-
donas novada Cesvaines apvienības 
pārvaldes klientu apkalpošanas cen-
trā (Pils ielā 1A).

LĪGUMU par sadzīves atkritu-
mu izvešanu IR IESPĒJAMS NO-
SLĒGT ARĪ ELEKTRONISKI, to 
parakstot ar drošu elektronisko pa-
rakstu. Pieteikumu līguma elektro-
niskai noslēgšanai lūgums sūtīt uz 
e-pastu info@madonams.lv.

Papildinformācija pieejama pa 
tālruni (27095245, 29641552, 
64807077) vai līguma slēgšanas lai-
kā.

Ja līgumu nav izdevies noslēgt 
dienās, kad SIA „Madonas namsaim-
nieks” nodrošināja līgumu parakstī-
šanu Cesvainē, citā laikā to iespējams 
izdarīt SIA „Madonas namsaim-
nieks” Augu ielā 29 Madonā, iepriekš 
piesakoties – zvanot uz iepriekšminē-
tajiem tālruņa numuriem.

Atgādinām, ka Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos fiziskai vai juri-
diskai personai paredzēta atbildība 
par neiesaistīšanos pašvaldības orga-
nizētajos atkritumu apsaimniekoša-
nas pasākumos.

ŅEMIET VĒRĀ!
2022. gada 25. oktobrī beidzas paš-

valdības noslēgtais līgums par atkritu-
mu apsaimniekošanu ar SIA „Pilsēt-
vides serviss”. Saskaņā ar Madonas 
novada domes lēmumu 2022. gada 
1. novembrī darbu Cesvaines pilsētā 
un Cesvaines pagastā sāks atkritumu 
apsaimniekotājs SIA „Madonas nam-
saimnieks”. Oktobrī tiek aktīvi slēgti 
līgumi ar iedzīvotājiem par atkritumu 
izvešanu.

Ieskicējam būtiskākos aspektus:
 y tā kā līdz šim konteineri, kuros 

iedzīvotāji izmet savus atkritumus, ir 
viņu privātīpašums, arī turpmāk va-
rēs turpināt lietot tos pašus konteine-

rus (apsaimniekotājs izsniegs uzlīmi 
ar klienta numuru, kura jāuzlīmē uz 
konteinera, lai to varētu pazīt atkritu-
mu izvešanas laikā). Ja konteineri ir 
bojāti, saplīsuši, tad SIA „Madonas 
namsaimnieks” lietošanā uz pakal-
pojumu sniegšanas laiku izsniegs 
sabiedrībai piederošu konteineru bez 
papildmaksas;

 y atkritumu izvešanas biežumu 
iedzīvotāji varēs izvēlēties kā līdz 
šim – reizi nedēļā vai retāk atbilstīgi 
Madonas novada pašvaldības saisto-
šajos noteikumos noteiktajai kārtībai. 
Tas tiks atrunāts līgumā, kam pievie-
nots atkritumu izvešanas grafiks;

 y daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jās uz visu māju tiks izvietots viens 
sadzīves atkritumu konteiners – va-
riants, ka katrai kāpņutelpai ir atse-
višķs konteiners, ir iespējams, taču 
izvesto atkritumu daudzums uz visu 
māju tiks aprēķināts visai mājai kopā, 
sadalot to uz norādīto mājas faktisko 
iedzīvotāju skaitu (konteineru til-
pums tiks precizēts pēc nepieciešamā 
apjoma uz iedzīvotāju skaitu). Rēķins 
tiks izrakstīts, sadalot izvesto sadzī-
ves atkritumu daudzumu (svaru) uz 
faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu 
mājā;

 y rēķini tiks izsūtīti uz klienta 
norādīto e-pasta adresi (bez papild-
maksas) vai pa pastu (par papildu 
samaksu);

 y norēķiniem par atkritumu izve-
šanu būs iespējama līdzšinējā kār-
tība – varēs maksāt internetbankā 
vai Latvijas pasta filiālē. Iespējams, 
rēķinus par atkritumu izvešanu va-
rēs samaksāt kādā Cesvaines kasē, 
bet šī informācija vēl tiks precizēta. 
Samaksāt var arī veikalu tīkla „Maxi-
ma” kasēs;

 y iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt 
lielgabarīta atkritumu izvešanu (mak-
su par šo pakalpojumu veido kontei-
nera atvešana, uzstādīšana, aizvešana 
un konteinerā ievietoto atkritumu 
svars);

 y atgādinām, ka bez maksas var 
nodot šķirotos sadzīves atkritumus: 
plastmasu, papīru, kartonu, stiklu. 
Madonā, Augu ielā 29 (SIA „Mado-
nas namsaimnieks” teritorijā), bez 
maksas var nodot tekstilu – apģērbu, 

apavus, segas u. c. lietas, kuras ir vēl 
labā stāvoklī (tās tiks nodotas atkār-
totai lietošanai). Sabojātu, saplēstu 
apģērbu nodot nedrīkst;

 y elektropreču nodošana arvien 
ir iespējama, novietojot nevajadzīgo 
iekārtu SIA „Cesvaines siltums” teri-
torijā, pie konteinera elektroprecēm. 
Būtiski – iekārta nedrīkst būt izjauk-
ta;

 y juridiskām personām ir iespē-
jams slēgt līgumu ne vien par sa-
dzīves, bet arī par dalīto atkritumu 
(papīra) konteineru izvietošanu sava 
uzņēmuma teritorijā. Šajā gadījumā 
jānorēķinās tikai par konteineru izve-
šanas pakalpojumu, par nodotajiem 
atkritumiem nav jāmaksā.

Iedzīvotājus aicinām laikus pieteikt 
līguma slēgšanu, aizpildot anketu 
Cesvaines apvienības pārvaldē.

 y zemesgrāmatā nostiprinātas īpa-
šumtiesības,

 y īres līgums,
 y Valsts zemes dienesta izsniegta 

izziņa par dzīvokļa īpašuma tiesībām,
 y mantojuma apliecība,
 y nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātāja rēķins,
 y elektroenerģijas rēķins vai lī-

gums,
 y cits.

Izņēmuma gadījumā: mājokļa 
īpašuma vai lietošanas tiesības var 
apliecināt arī turētājs jeb faktiskais 
valdītājs.

Apkure ar koksnes granulām un 
koksnes briketēm

Iesniegumu par atbalstu māj-
saimniecībai iesniedz laikposmā no 
2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 
30. aprīlim. Noteiktais atbalsta pe-
riods ir no 2022. gada 1. maija līdz 
2023. gada 30. aprīlim, tātad, lai sa-
ņemtu atbalstu, čeka vai cita maksā-
jumu apliecinoša dokumenta datu-
mam ir jābūt šajā periodā.

Koksnes briketēm un koksnes 
granulām cenu slieksnis noteikts 
300 euro par tonnu bez pievienotās 
vērtības nodokļa (aptuveni 65 EUR/
MWh). Izmaksu pieaugums tiks 
kompensēts 50 % apmērā (t. i., ja 
izmaksas pārsniedz 300 euro tonnā 
bez pievienotās vērtības nodokļa), 
bet ne vairāk kā 100 euro tonnā (bez 
pievienotās vērtības nodokļa) apmē-
rā. Maksimālais atbalsta apjoms, par 
kuru varēs saņemt atbalstu, vienai 
mājsaimniecībai būs 10 tonnu.

Apkure ar malku
1. Ja nav maksājumu apliecinoša 

dokumenta:
iesniegumu par atbalstu māj-

saimniecībai iesniedz laikposmā no 
2022. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 
30. novembrim. Iesniegumā jāietver 
pašapliecinājums par malkas iegādi. 
Malkai, kas iegādāta līdz 2022. gada 
31. augustam un kurai nav maksā-
jumu apliecinoša dokumenta, valsts 
kompensēs vienreizēju fiksētu atbal-
stu – 60 euro vienam mājoklim.

2. Ja ir maksājumu apliecinošs do-
kuments:

iesniegumu par atbalstu māj-
saimniecībai iesniedz laikposmā no 
2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 
30. aprīlim. Noteiktais atbalsta pe-
riods ir no 2022. gada 1. maija līdz 
2023. gada 30. aprīlim, proti, lai sa-
ņemtu atbalstu, čeka vai cita maksā-
jumu apliecinoša dokumenta datu-
mam ir jābūt šajā periodā.

Malkai noteikts cenu līmenis, virs 
kura sāk sniegt atbalstu, – 40 euro 
berkubikmetrā bez pievienotās vēr-
tības nodokļa. Valsts kompensē iz-
maksu pieaugumu 50 % apmērā no 
cenas virs noteiktā cenu līmeņa (t. i., 
ja izmaksas pārsniedz 40 euro berku-
bikmetrā), bet ne vairāk par 15 euro 
berkubikmetrā bez pievienotās vēr-
tības nodokļa. Maksimālais atbalsta 
apjoms, par kuru var saņemt atbalstu, 
vienai mājsaimniecībai ir 35 berku-
bikmetri jeb 21 sters.

Ja par šo pašu mājokli jau ir sa-
ņemts malkas atbalsts mājsaimniecī-
bai 60 euro apmērā, atbalsta apmēru 
mājsaimniecībai atbilstīgi maksāju-
mu apliecinošiem dokumentiem ap-
rēķina kā starpību starp aprēķināto at-
balsta apmēru un izmaksāto 60 euro 
atbalstu (t. i., tiks izmaksāts atbalsts 
par summu, kas pārsniedz 60 euro).

Apkure ar elektroenerģiju
Iesniegumu par atbalstu māj-

saimniecībai iesniedz laikposmā 
no 2022. gada 1. novembra līdz 
2023. gada 31. maijam. Noteiktais 
atbalsta periods ir no 2022. gada 
1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprī-
lim, tātad, lai saņemtu atbalstu, elek-
troenerģijas rēķina apmaksas datu-
mam ir jābūt periodā no 2022. gada 
1. novembra līdz 2023. gada 
31. maijam.

Mājsaimniecībām, kuras apkurei 
izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiek 
piešķirts tiem elektroenerģijas lie-
totājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 
500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 
2000 kWh mēnesī, ja elektroenerģija 
tiek izmantota mājokļa apkurei. Valsts 
kompensē 50 % no elektroenerģi-
jas cenas, kas pārsniedz 0,160 EUR/
kWh bez pievienotās vērtības nodok-
ļa, bet ne vairāk kā 0,100 EUR/MWh 
bez pievienotās vērtības nodokļa.

Jebkurai mājsaimniecībai pirmās 
patērētās 500 kWh jāapmaksā atbil-
stīgi elektroenerģijas tirgotāja noteik-
tajai elektroenerģijas cenai, bet kom-
pensēts tiek patēriņš, kas pārsniedz 
šo slieksni (ieskaitot pievienotās vēr-
tības nodokli).

 Pašvaldība atbalstu mājsaimniecī-
bai nepiešķir, ja:

 y iesniegumā un tam pievienota-
jos dokumentos ietvertā informācija 
neatbilst šā atbalsta saņemšanas no-
sacījumiem;

 y sniegta apzināti nepatiesa infor-
mācija.

Svarīgi: iedzīvotājiem, kuru mā-
joklis tiek apkurināts ar dabasgāzi vai 
centrālapkuri, atbalstam nav jāpiesa-
kās – ja tas, ņemot vērā tarifa apjomu, 
pienākas, tad tiks piemērots automā-
tiski (to aprēķinās siltumapgādes 
uzņēmums, iedzīvotājam nekas nav 
jādara). Šobrīd Cesvainē centralizē-
tas siltumapgādes tarifs ir zemāks par 
atbalsta slieksni, tādēļ nekādas papil-
du atlaides netiek piemērotas.

Cesvainē pieteikties atbalstam var 
Cesvaines apvienības pārvaldē Pils 
ielā 1A Cesvainē Madonas novadā 
katru darba dienu plkst. 9.00–13.00 
un 14.00–16.00. Klientu apkalpoša-
na notiek pēc iepriekšēja pieraksta pa 
tālruni (64852715).
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14. Saeimas vēlēšanu rezultāti Cesvaines pilsētas un pagasta vēlēšanu iecirkņos

Madonas novada pašvaldības
 domes sēdēs

Iecirknis Nr. 655 CESVAINES KULTŪRAS NAMS
Nobalsojušie: 938
Derīgās aploksnes: 937
Derīgās zīmes: 916 (97,8 %)
Nr. Kandidātu saraksts Derīgās zīmes Procenti*
1. „Jaunā VIENOTĪBA” 210 22,4
2. Latvijas Krievu savienība 1 0,1
3. Zaļo un Zemnieku savienība 158 16,9
4. „TAUTAS KALPI LATVIJAI” 15 1,6
5. „SUVERĒNĀ VARA” 6 0,6
6. Kristīgi progresīvā partija 0 0,0
7. Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa” 16 1,7
8. Politiskā partija „Stabilitātei!” 4 0,4
9. Politiskā partija „Tautas varas spēks” 4 0,4
10. Partija „Vienoti Latvijai” 2 0,2

11. Nacionālā apvienība „„Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un 
Brīvībai / LNNK”” 104 11,1

12. „LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ” 63 6,7
13. „Konservatīvie” 25 2,7
14. Politiskā partija „KATRAM UN KATRAI” 37 3,9
15. „PROGRESĪVIE” 32 3,4
16. „Attīstībai / Par!” 94 10,0
17. Apvienība Latvijai 4 0,4

18. APVIENOTAIS SARAKSTS „Latvijas Zaļā partija, 
Latvijas Reģionu apvienība, Liepājas partija” 116 12,4

19. Politiskā partija „Republika” 25 2,7

Iecirknis Nr. 953 KRAUKĻU SKOLA
Nobalsojušie: 247
Derīgās aploksnes: 247
Derīgās zīmes: 236 (95,5 %)
Nr. Kandidātu saraksts Derīgās zīmes Procenti*
1. „Jaunā VIENOTĪBA” 54 21,9
2. Latvijas Krievu savienība 1 0,4
3. Zaļo un Zemnieku savienība 60 24,3
4. „TAUTAS KALPI LATVIJAI” 3 1,2
5. „SUVERĒNĀ VARA” 3 1,2
6. Kristīgi progresīvā partija 2 0,8
7. Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa” 3 1,2
8. Politiskā partija „Stabilitātei!” 0 0,0
9. Politiskā partija „Tautas varas spēks” 2 0,8
10. Partija „Vienoti Latvijai” 0 0,0

11. Nacionālā apvienība „„Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un 
Brīvībai / LNNK”” 16 6,5

12. „LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ” 23 9,3
13. „Konservatīvie” 3 1,2
14. Politiskā partija „KATRAM UN KATRAI” 5 2,0
15. „PROGRESĪVIE” 13 5,3
16. „Attīstībai / Par!” 13 5,3
17. Apvienība Latvijai 0 0,0

18. APVIENOTAIS SARAKSTS „Latvijas Zaļā partija, 
Latvijas Reģionu apvienība, Liepājas partija” 28 11,3

19. Politiskā partija „Republika” 7 2,8

Kopējie vēlēšanu rezultāti pēc visu iecirkņu balsu apkopošanas
Balsstiesīgie: 1 542 407
Nobalsojušie: 916 691 (59,43 %)
Derīgās aploksnes: 914 022 (59,26 %)
Derīgās zīmes: 903 639 (98,86 %)
Ievēlējamo deputātu skaits: 100
Kandidātu skaits: 1829
Nr. Kandidātu saraksts Derīgās zīmes Procenti* Vietas**
1. „Jaunā VIENOTĪBA” 173 425 18,97 26
2. Latvijas Krievu savienība 33 203 3,63 0
3. Zaļo un Zemnieku savienība 113 676 12,44 16
4. „TAUTAS KALPI LATVIJAI” 9176 1,00 0
5. „SUVERĒNĀ VARA” 29 603 3,24 0
6. Kristīgi progresīvā partija 1379 0,15 0
7. Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa” 43 943 4,81 0
8. Politiskā partija „Stabilitātei!” 62 168 6,80 11
9. Politiskā partija „Tautas varas spēks” 10 350 1,13 0
10. Partija „Vienoti Latvijai” 1413 0,15 0

11. Nacionālā apvienība „„Visu Latvijai!”-
„Tēvzemei un Brīvībai / LNNK”” 84 939 9,29 13

12. „LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ” 57 033 6,24 9
13. „Konservatīvie” 28 270 3,09 0
14. Politiskā partija „KATRAM UN KATRAI” 33 578 3,67 0
15. „PROGRESĪVIE” 56 327 6,16 10
16. „Attīstībai / Par!” 45 452 4,97 0
17. Apvienība Latvijai 2985 0,33 0

18.
APVIENOTAIS SARAKSTS „Latvijas Zaļā 
partija, Latvijas Reģionu apvienība, Liepājas 
partija”

100 631 11,01 15

19. Politiskā partija „Republika” 16 088 1,76 0
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu. Publicētie dati 

sagatavoti 02.10.2022. plkst. 23.50
** Saraksta iegūto vietu skaitu katrā vēlēšanu apgabalā nosaka atsevišķi, tādēļ ir iespējami 

gadījumi, kad saraksts ar lielāku kopējo balsu skaitu saņem mazāk mandātu. 5 % barjera: 
sarakstam jāsaņem vismaz 5 % no derīgo aplokšņu kopskaita Latvijā, lai iegūtu deputātu vietas

Domes ārkārtas sēdē 
2022. gada 20. septembrī

Par Madonas novada teritorijas plānoju-
ma izstrādes uzsākšanu

Nolemj uzsākt Madonas novada teritorijas 
plānojuma izstrādi.

Atbilstīgi Administratīvo teritoriju un ap-
dzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 
17. punktam saistošie noteikumi par no-
vada teritorijas plānojumu jāizstrādā līdz 
2025. gada 31. decembrim. Teritorijas plāno-
juma izstrāde uzsākama pēctecīgi, ievērojot 
labo praksi teritorijas attīstības plānošanā, 
ņemot vērā arī to, ka stājusies spēkā Mado-
nas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
2022.–2035. gadam.

Izstrādes mērķis – nodrošināt Madonas no-
vada kultūrvēsturisko, dabas un ekonomisko 
resursu ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību.

Par izmaksu apstiprināšanu jumta dze-
gas nomaiņai

Nolemj piešķirt 9660,55 eiro finansējumu 
Cesvaines apvienības pārvaldei Cesvaines vi-
dusskolas jumta dzegas nomaiņai. Līdzekļus 
piešķirt no Cesvaines vidusskolas 2022. gada 
ieņēmumu pārpildes.

Remonta laikā tiks demontēta jumta dzegas 
apdare, trupošie kokmateriāli un dzegas ap-
dare nomainīti ar krāsotiem apdares dēļiem.

Par maksas noteikšanu pašvaldības pan-
sionātos vai sociālās aprūpes centros

Nolemj ar 2022. gada 1. novembri noteikt 
maksu par sociālo pakalpojumu – ilgstošu 
sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju insti-
tūcijā pilngadīgām personām – pašvaldības 
pansionātos vai sociālās aprūpes centros vie-
nai personai diennaktī (skatīt tabulu).

Par izmaiņām Cesvaines pils budžeta 
plānā

Nolemj Cesvaines pils budžeta izdevumu 
sadaļā iekļaut 30 979,03 eiro no Cesvaines 
pils 2022. gada ieņēmumiem Cesvaines pils 
kafejnīcas darbības nodrošināšanai un telpu 
aprīkošanai.

Telpas pagrabstāvā tika izbūvētas, ņemot 
vērā nepieciešamību tur nākotnē izvietot ēdi-
nāšanas pakalpojumu sniegšanai paredzēto 
aprīkojumu, kā arī tās paredzēt kafejnīcas 
viesu uzņemšanai. Nepieciešams iegādāties 
gan virtuves tehnoloģiskās iekārtas, gan ap-
rīkojumu viesu uzņemšanai, dažādus virtuves 
piederumus, galdautus un citas lietas, kuras 
būtiski nepieciešamas kafejnīcas telpu aprī-
košanai.

Domes sēdē 
2022. gada 29. septembrī

Par Madonas novada pašvaldības 
2022. gada budžeta grozījumiem

Apstiprina Madonas novada pašvaldības 
saistošos noteikumus Nr. 38 „Par grozīju-
miem Madonas novada pašvaldības saistoša-
jos noteikumos Nr. 3 „Par Madonas novada 
pašvaldības 2022. gada budžetu””.

Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto 
pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

Domes ārkārtas sēdē 
2022. gada 13. oktobrī

Par Madonas novada attīstības pro-
grammas 2022.–2028. gadam investīciju 
plāna aktualizāciju

Lai veicinātu Madonas novada ilgtspējīgu 
attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu 
izlietojumu, aktualizē Madonas novada attīs-
tības programmas investīciju plānu 2022.–
2028. gadam.

Sagatavoja Ilze Riekstiņa,
Madonas novada Centrālās administrācijas

Attīstības nodaļas vecākā sabiedrisko 
attiecību speciāliste

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

Sociālā aprūpes centra, pansionāta nosaukums
Diennakts maksa Madonas novada iedzīvotājiem 

(1.–3. aprūpes līmenis)
Diennakts maksa Madonas novada iedzīvotājiem 

(4. aprūpes līmenis)
Diennakts maksa citu 
novadu iedzīvotājiem

Mārcienas sociālās aprūpes centrs 26,30 27,95 29,59
Barkavas pansionāts 22,03 23,67 25,32
Ļaudonas pansionāts 23,01 24,66 26,30
Cesvaines un Dzelzavas sociālās aprūpes centrs 24,66 26,30 27,95
Lubānas sociālās aprūpes centrs 26,30 27,95 29,59
Ērgļu sociālās aprūpes centrs 23,01 24,66 26,30
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„Erasmus+” projekta aktualitātes 
Cesvaines vidusskolā

Cesvaines sporta zāles 
apmeklējuma grafiks

Reģistrē Madonas 
novada ģerboni

Cesvaine uzņem viesus
Programmas „Erasmus+” projek-

ta „European Tunes Choir for Peer 
Bullying” Portugāles, Turcijas un 
Lielbritānijas partneru sagaidīšanai 
skolotājas Ilzes Pliskas vadībā tapa 
vidusskolas noformējums, savu-
kārt skolotājas Inguna Luce, Lāsma 
Markevica, Baiba Putniņa, Kristīne 
Bekmane, Vita Krūmiņa un direk-
tors Didzis Baunis ar skolēnu palī-
dzību nodrošināja viesiem dažādas 
izglītojošas nodarbes četru dienu 
garumā.

Pirmajā dienā viesiem no Lielbri-
tānijas, Portugāles un Turcijas pre-
zentējām skolu, mācījām latviešu 
instrumentu skanējumu, kopā spē-
lējāmies, apmeklējām Cesvaines 
pili, jauniešu centru un bērnudārzu, 
kur tikām laipni uzņemti un patīka-
mi nodarbināti.

Otrā diena aizritēja, mācoties lat-
viešu tautasdziesmu, kokles spēli, 
darinot mūzikas instrumentus un 
apgūstot digitālos rīkus. Dienas no-
slēgumā viesojāmies Stāmerienas 
pilī, piedaloties izzinošās nodarbēs. 
Trešajā dienā apmeklējām Gaujie-
nas mūzikas instrumentu taku un 
Alūksni.

Cesvaines vidusskolas 
informācija,

foto no vidusskolas arhīva

Pirmdiena
17.30–19.00 brīvais apmeklējums
19.00–21.00 volejbols
Otrdiena
19.00–21.00 florbols
Trešdiena
18.00–20.00 brīvais apmeklējums

Skolēni dodas uz Vāciju
9. oktobrī programmas „Eras-

mus+” Cesvaines vidusskolas pro-
jekta grupa ieradās Vācijā, lai pie-
dalītos projektā „Zaļā revolūcija” 
kopā ar grupām no Noiīzenburgas 
(Neu-Isenburg) Vācijā, Bilbao 
Spānijā un Salonikiem Grieķijā. 
Pirmajā dienā skolēni iepazīstināja 
ar sevi, savu pilsētu, iepazinās ar 
Gētes skolu, spēlēja spēles mācību 
lietotnē „Kahoot!”, stādīja ābeles. 
Pēcpusdienā viesģimenes mūsu 
skolēniem bija sarūpējušas dažādas 
nodarbes.

„Erasmus+” projekta „Zaļā revo-
lūcija” komanda apmeklēja novato-
risko tematisko parku „Klima Are-
na” Zinšaimas (Sinsheim) pilsētā. 
Ekspozīcijā var vērot, kā veidojas 
Zeme un klimats, kā mēs paši ie-
tekmējam klimata pārmaiņas, kas 
pašlaik norisinās pasaulē, un kādas 
pārmaiņas mūs sagaida nākotnē.

Apmeklējām īstas ģeogrāfijas un 
ķīmijas stundas. Eksperimenti tematiskajā parkā „Klima Arena”

Projekta dalībnieki pēc ābeļu stādīšanas

Ģitāristu ansamblis aicina izprast instrumenta skaņas

 Izbraucienā uz Gaujienu un Alūksni

Kultūras ministrija, izskatot Ma-
donas novada pašvaldības iesnie-
gumu, ir nolēmusi ar 2022. gada 
6. oktobri Ģerboņu reģistrā reģis-
trēt Madonas novada ģerboni, ko 
2022. gada 26. septembrī apstipri-
nāja Valsts heraldikas komisija.

Ģerboņa apraksts: šķelts no krei-
sās ar sudraba pavedienu pāri – sar-
kans un zaļš; augšā zelta gaiļa gal-
va, lejā – trīs sudraba sniegpārslas 
kreisās spāres virzienā.

Atgādinām, ka ceļš uz jauno Ma-
donas novada ģerboni tika uzsākts 
pērn, 26. augustā, kad dome pie-
ņēma lēmumu atzīt par spēku zau-
dējušiem jaunizveidotajā Madonas 
novadā iekļauto novadu – Madonas, 
Cesvaines, Ērgļu, Lubānas – ģerbo-
ņus un uzdeva Centrālās adminis-
trācijas Attīstības nodaļai uzsākt 
Madonas novada ģerboņa izstrādes 
procesu.

Līdz 2021. gada nogalei Madonas 
novada pašvaldība ikvienu jauniz-
veidotā novada iedzīvotāju neatka-
rīgi no vecuma vai dzīvesvietas ai-
cināja piedalīties aptaujā un izteikt 
savas domas, kādām vērtībām jābūt 
attēlotām jaunajā Madonas nova-
da ģerbonī, lai vislabāk raksturotu 
Madonas novada savdabību, uni-
kalitāti; to, ar ko esam stipri un pa-
zīstami, ar ko atšķiramies no citiem 
novadiem, ar ko lepojamies. Kopu-
mā aptauju aizpildīja 106 Madonas 
novada iedzīvotāji.

Lai jaunā novada ģerbonis būtu 
izveidots ne tikai atbilstīgi Mado-
nas novada iedzīvotāju vēlmēm, bet 
arī heraldikas nosacījumiem un tra-
dīcijām, ģerboņa izstrāde uzticēta 
māksliniekiem Jurim Ivanovam un 
Ilzei Lībietei, kas praktiskajā he-
raldikā strādā jau kopš 1988. gada. 
Pieredzes bagātais mākslinieku 
kolektīvs ir izstrādājis vairāk nekā 
165 ģerboņus, no kuriem 115 ir paš-
valdību ģerboņi, to vidū Madonas 
novada Barkavas, Liezēres, Ošupes 
pagastu ģerboņi, kā arī Ērgļu nova-
da un Lubānas novada un pilsētas 
ģerboņi. Mākslinieku komandai 
tika nodotas apkopotās iedzīvotāju 
idejas, kuras tā centās iedzīvināt 
jaunā ģerboņa metos.

Ģerboņa izstrādes posmā kopu-
mā tika radīti 19 meti. Balstoties 
uz iedzīvotāju idejām, domes de-
putātu ierosinājumiem, mākslinie-
ku radošās un vienlaikus heraldiski 
precīzās pieejas bāzi, tika nonākts 
līdz galarezultātam. Jāuzsver, ka 
heraldika ir zinātne, kas tiek reali-
zēta atbilstīgi zinātniskiem princi-
piem, nosacījumiem, likumībām un 
tradīcijām. Heraldikā tiek lietotas 
noteiktas krāsas un metāli, īpašs 
heraldisko simbolu, figūru māksli-
nieciskais atveids, kas ļauj ģerboni 
izmantot gan mazākajā – vizītkartes 
vai zīmoga – izmērā, gan attēlam uz 
ugunsmūra. Tādēļ ģerboņa projek-

ta izstrādes 
p r o c e s ā 
mākslinieki 
un pašvaldī-
ba konsul-
tējās ar Valsts heraldikas komisiju. 
Komisijas konsultācijas un ieteiku-
mi palīdzēja nonākt līdz heraldikas 
principiem atbilstīgām ģerboņa ski-
cēm.

Domes apstiprinātajā jaunā Ma-
donas novada ģerboņa metā apvie-
nojas visi nozīmīgākie elementi, 
ar kuriem gan vietējiem novada 
iedzīvotājiem, gan viesiem asoci-
ējas Madonas novads. Zelta gaiļa 
galva ir vēsturiskā Madonas pilsē-
tas ģerboņa elements: gailis kā cīņā 
un darbā saucējs, gaismas, austo-
šas dienas un dziesmas (Madonas 
himnas) simbols. Arī spēku zaudē-
jušā Madonas novada ģerbonī tika 
attēlots gailis – kā varas zīme, kas 
vienlaikus simbolizē spēku un aiz-
sardzību. Gailis attēlots sarkanā – 
Vidzemes kultūrvēsturiskā apgaba-
la krāsas – laukā.

Ģerboņa vairogveidīgā pamatne 
tiek šķelta ar sudraba pavedienu 
pāri (no kreisās uz labo pusi). Šis 
heraldikas elements simbolizē Ma-
donas novada pauguraino apvidu. 
Divas Latvijas augstākās virsot-
nes – Gaiziņkalns un Sirdskalns – 
atrodas tieši Vidzemes augstienē 
Madonas novadā.

Ģerboņa apakšējā daļā zaļā laukā 
attēlotas trīs sniegpārslas. Snieg-
pārsla izvēlēta saistībā ar Madonas 
kā ziemas galvaspilsētas (reģiona) 
statusu. Madonas novads ir bagāts 
ar sniegu, ziemas aktīvās atpūtas 
un sporta veidu tradīcijām. Savu-
kārt sniegpārslu skaits simbolizē 
trīs novadus – Cesvaines, Ērgļu un 
Lubānas –, kas pēc administratīvi 
teritoriālās reformas iekļāvušies ko-
pējā Madonas novadā. Zaļās krāsas 
lauks akcentē novada mežainumu 
(apmēram 50 % novada teritorijas 
klāj meži), dabas bagātības un eko-
tūrismu.

Valsts heraldikas komisijas locek-
ļi atzinīgi vērtēja pašvaldības vēlmi 
jaunajā ģerbonī saglabāt elementu 
un vizuālo līdzību ar iepriekšējo 
Madonas novada ģerboni. Tas ģer-
boni padara vieglāk pazīstamu, kā 
arī veido pēctecību un pārmantoja-
mību, kam heraldikā ir ļoti nozīmī-
ga loma.

Ģerboņa izstrādes process ir no-
slēdzies, bet ģerboņa iedzīvināšanas 
darbs tikai sākas. Jau drīzumā paš-
valdība izstrādās saistošos noteiku-
mus, kuros tiks reglamentēta gan 
ģerboņa, gan citas novada simboli-
kas lietošana.

Egils Kazakevičs,
Madonas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas 
sabiedrisko attiecību speciālists

Ceturtdiena
19.00–21.00 volejbols
Piektdiena
17.30–19.00 brīvais apmeklējums
19.00–21.00 florbols
Ieejas maksa: pieaugušajiem – 50 cen-
tu, skolēniem, studentiem – par brīvu.
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Cesvaines pilī atvērta grāmata „A una corda. Uz vienas stīgas”

Gaismas ceļā 
trīs Vidzemes pilis

Valsts policija 
brīdina: uzmanies 

no krāpšanas! 
Pērc kurināmo 

neapdedzinoties!

Vasarā aizsāktā akcija, aicinot 
doties īpašā piedzīvojumā trīs 
skaistās Vidzemes pilīs – Cesvai-
nes, Stāmerienas un Alūksnes –, 
turpināsies arī rudens, ziemas 
un pavasara sezonā. Pilis ikvie-
nu gaidīs ciemos, lai piedāvātu 
nokļūt gaismas un tumsas spēļu 
varā un ļauties īpašas atmosfēras 
baudīšanai, izzinot trīs dažādos 
vēstures stāstus, notikumus un 
noslēpumus, kas apvij Cesvaines 
pili, Stāmerienas pili un Alūksnes 
Jauno pili. Esi aicināts baudīt 
aristokrātisko vakaru Alūksnes 
pilī, pasaulīgo mīlasstāstu Stā-
merienas pilī vai ikdienā nesa-
skatāmo Cesvaines pilī!

Piesakies un ļaujies piedzīvo-
jumam „Gaismas ceļā” jau ta-
gad – akcija ir sākusies! Īpašais 
piedāvājums arī rudenī, ziemā un 
pavasarī, no oktobra līdz maijam: 
katra mēneša pirmās un trešās ce-
turtdienas vakarā trīs Vidzemes 
pilis – Cesvaines, Stāmerienas un 
Alūksnes – ikvienu gaidīs ciemos 
Gaismas ceļa maršrutā, lai ļautu 
izbaudīt gaismas un tumsas spē-
les. Kultūrvēsturiskā mantojuma 
un vēstures izzinātāji, mākslas un 

Spēcīgā laikā – dabas pilnbriedā, 
pašā rudens sākumā, dzejas dienu 
mēnesī, dienu pēc teātra zinātnie-
ces Līvijas Akurāteres (1925–2017) 
97. dzimšanas dienas – Cesvaines 
pilī svinējām grāmatas „A una cor-
da. Uz vienas stīgas. Līvija Akurā-
tere dzejā, fotoimpresijās, atmiņās” 
atvēršanas svētkus. Īpaša bija Lī-
vijas Akurāteres 97. gadskārta, jo 
dāvanā sarūpēta pirmpublikācija – 
viņas dzejas krājums „A una corda. 
Uz vienas stīgas” – kopā ar draugu 
un kolēģu atmiņām un daudzām fo-
togrāfijām, Līvijas dzīves un darbu 
apliecinātājām.

A una corda. Uz vienas stīgas – tā 
laiks sarindo cilvēkus un notiku-
mus.

Uz vienas stīgas – tikpat dziļi, iz-
justi, priekā, mīlestībā un pateicībā, 
dzejā, dziesmā un teātrī – dzīvoja 
un dzīvo izcilā, ekstraordinārā te-
ātra zinātniece Līvija Akurātere un 
viņas meita dziedātāja, aktrise un 
komponiste Ieva Akuratere.

Uz Cesvaines stīgas laiks sarin-
dojis Johanu Štālbergu, kura tālajos 
senčos pulsē stāsts par barona fon 
Štālberga nepaklausīgo dēlu, kurš 

iemīlēja kuršu ķoniņa meitu, viņa 
meitu Johannu Katarinu Štālber-
gu, precējušos Pečaku, mazmeitu 
Līviju Pečaku, vēlāk Akurāteri, 
kura ciemojās pie vectētiņa Ces-
vaines stacijā, un mazmazmeitu 
Ievu Akurateri. Par mazās Līvijas 
ciemošanos Cesvainē vēsta grā-
matiņa sarkaniem vākiem „Atmi-
ņas par vectēvu. L. Pečaks”. Tajā 
Līvija raksta: „Reizēm mēs gājām 
uz Cesvaines pils parku. [..] Parkā 
man visvairāk patika gaisa tiltiņš. 
Es vienmēr lūdzos: „Vectētiņ, iesim 
slēpties!” Slēpos vienmēr es, bet 
meklēja vectēvs. Es vienmēr slēpos 
zem tiltiņa. Vectēvs, protams, tīšām, 
nekad nevarēja mani atrast, lai gan 
es bieži nevarēju smieklus valdīt.” 
Stāstu papildina lieliskas ilustrā-
cijas – Līvijas acīm redzētais, arī 
parka tiltiņš, pārtapis krāsainos un 
melnbaltos zīmējumos. Mazās Lī-
vijas sacerējums gaida publikāciju 
5. „Cesvaines grāmatā”.

„Es visu atdevu,
Kad gājām ceļu grūtu, –
Nu manu karogu cits tālāk nes.
Vairs sauli neredzu,
Tak cauri sāpēm jūtu

Simt jaunu sauļu krūtīs austot es,” 
tā pirms 75 gadiem rakstīja jaunā 
dzejniece Līvija. Mēs skandinām 
tālāk Johana, Pētera, Johannas un 
Līvijas uzvilktās stīgas – cilvēkos, 
vietās, gleznās, dzejoļos, dzies-
mās. Mēs nesam šo karogu tālāk. 
24. septembrī Cesvaines pils vibrē-
ja dzejas, mūzikas un mākslas frek-
vencēs. Svētku dalībnieki guva ie-
skatu jaunajā grāmatā – Cesvaines 
amatierteātris režisores Aldas Al-
bertes vadībā bija iestudējis Līvijas 
Akurāteres dzejas uzvedumu, ko ar 
dziesmām kuplināja Ieva Akuratere. 
Tā kā Līvijai Akurāterei tuvi bijuši 
visi mākslas veidi, grāmatas svētki 
vienlaikus bija arī plenērs – māksli-
nieciska Cesvaines pils un pasāku-
ma dalībnieku studija. Mākslinieki 
Ērikas Doganas vadībā, klausoties 
dzejā un mūzikā, skicēja svētku 
dalībniekus. Daudzi, nopirkuši vai 
saņēmuši dāvanā jauno grāmatu, 
saņēma Ievas Akurateres autogrāfu.

Savu dzejoļu krājumu „A una 
corda. Uz vienas stīgas”, dodot tam 
apakšvirsrakstu „Kādas sirds bio-
grāfija trīsdesmit gadu garumā”, Lī-
vija Akurātere sakārtoja 2010. gadā. 
Minētie gadi ir 1937.–1967. Autore 
krājumu nodēvējusi par autentisku 
piemēru, vienu no tūkstoš variāci-
jām „tām izjūtu šūpolēm, kurās at-
radāmies mēs daudzi 20. gadsimta 
norisēs”. Līvijas Akurāteres dzīves 
laikā krājumu neizdevās izdot, bet 
viņas meita to saglabājusi, lai tomēr 
reiz laistu klajā.

Lai radītu priekšstatu par inteli-
ģences gaitām, izjūtām, ierobežoju-
miem un to pārvarēšanu, uzdrošinā-
šanos radīt un būt patiesiem, vēstu-
risko pārmaiņu ietekmi uz radošām 
personībām, krājums papildināts ar 
Līvijas Akurāteres meitas, draugu 
un kolēģu atmiņām, 130 fotogrā-
fijām, kas veido impresionistisku 
ieskatu viņas dzīvē, un dzīves un 

darbu pārskatu. Grāmatu sakārtoju-
šas Ieva Akuratere un Sanita Dābo-
liņa, to izdevusi Cesvaines kultūras 
veicināšanas biedrība. Grāmata ir 
spilgta laikmeta liecība, radoša cil-
vēka tapšanas piemērs, arī pārstei-
gums dzejas cienītājiem un lieliska 
iespēja iepazīt neparastu personību, 
turklāt laikā, kamēr vēl dzīva tiešā 
paaudžu saite.

Lielu atbalstu grāmatas izveides 
procesā sniedza Latvijas Kultūras 

akadēmijas Eduarda Smiļģa Teāt-
ra muzejs, īpaši tā vadītājs teātra 
vēsturnieks profesors Jānis Siliņš. 
Izdevumu finansiāli atbalstīja Valsts 
kultūrkapitāla fonds, Latviešu fonds 
Amerikā, Madonas novada pašval-
dība un vairāki privāti ziedotāji: 
Inguna Strazdiņa, Dace Zvirgzdiņa, 
Juris Nusbaums, Signe Munkevica.

Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore,
Aigara Čačkas fotoMākslinieka rokām top pasākuma atainojuma skices

Muzicē Līvijas Akurāteres meita Ieva Akuratere

Cesvaines amatierteātra aktieri lasa Līvijas dzeju

kultūras baudītāji, kā arī neparas-
tu piedzīvojumu meklētāji aicinā-
ti ļauties īpašai atmosfērai, izzinot 
trīs dažādus vēstures stāstus, noti-
kumus un noslēpumus.

Fon Vulfu ģimenes ligzda Ces-
vaines pils savā 127 gadus ilgajā 
vēsturē ir daudz piedzīvojusi. Tā 
iemieso daudz stāstu, notikumu 
un leģendu. Netrūkst arī spokai-
nu nostāstu par dažādiem pils 
tēliem, ar kuriem sastapušies 
gan pils darbinieki, gan viesi. 
Apslēptos stāstus varēs atklāt 
citādā, neparastā ekskursijā, 
apskatot, uzzinot un sajūtot to, 
ko ikdienā nerāda un nestāsta. 
Gida pavadībā apmeklētāji pilī 
aplūkos īpašas vietas, kas izcels 
ikdienā nesaskatāmo, atspogu-
ļojot un liekot sajust gaismas 
un tumsas spēles Cesvaines pilī 
dažādos laikos. Ekskursijas gida 
pavadībā notiks pēc iepriek-
šēja pieraksta, kas jāveic vis-
maz vienu dienu iepriekš, zva-
not uz tālr. +371 22023730 vai 
+371 64852225. Sākums – no 
plkst. 18.00. Dalības maksa – 
15 EUR personai. Minimālais 
apmeklētāju skaits – 4 personas.

Valsts policijā šogad reģistrēti 
vairāk nekā 80 krāpšanas gadī-
jumi, kuros krāpnieki, pārsvarā 
izmantojot vietnes facebook.com 
un ss.com, uzdevušies par malkas, 
brikešu un granulu pārdevējiem. 
Krāpnieki izmanto shēmu, kurā 
par kurināmo lūdz salīdzinājumā 
ar vidējo tirgus cenu mazāku sa-
maksu, kā arī uzdodas par zinā-
mu firmu pārstāvjiem. Esi modrs! 
Pirms iegādājies kurināmo, pār-
liecinies, ka pārdevējs nav krāp-
nieks!
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Nākamais „Cesvaines Ziņu” 
izdevums gaidāms 2022. gada 17. novembrī

Izzini Strūves 
ģeodēzisko loku

Cesvaines pils darba laiks 
rudens un ziemas sezonā

Dokumentālā filma 
„Zemnieki”

Madonas novada fonds 
izsludinājis LEADER 

18. kārtu

Kraukļu bibliotēkā

Makulatūras nodošana
Atgādinām, ka Kraukļu bibliotēkā ir iespēja nodot maku-

latūru (sausu papīru, avīzes, grāmatas utt.), sasietu kaudzītēs 
vai saliktu kastēs.

Izstāde apskatāma un makulatūra nododama Kraukļu bib-
liotēkas darba laikā:

O., T., C., P. plkst. 9.00–17.00,
S. plkst. 9.00–14.00 (Sv., P. – SLĒGTS).
Pirms makulatūras nodošanas lūgums iepriekš zvanīt uz 

64800804 (LMT).

Tūrisma centra piedāvājums oktobrī bagātināts ar izstādi 
par 19. gadsimta zinātnes sasniegumu – Strūves ģeodēzisko 
loku.

Paldies Krustpils pilij par ceļojošo izstādi!

21. oktobrī plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā
Ieeja: 2 EUR
Dokumentālā filma „Zemnieki” caur sešām ļoti atšķirīgām 

ģimenēm parāda lauku dažādību 21. gadsimtā, lauku dzīves 
pretrunas, provinciālismu, ekoloģiskās problēmas, cīņas un 
uzvaras, kā arī ilūzijas par zemnieka dzīvi. Filmas varoņi dzīvi 
viensētās, prom no pilsētas kņadas izvēlējušies ļoti atšķirīgu 
iemeslu dēļ. Daži vairs nevēlējās pavadīt savu dzīvi birojā, 
sastrēgumos un virtuālajā pasaulē, bet vēlējās kaut ko īstu un 
patiesu. Daži lēmumu pārcelties uz laukiem pieņēmuši paši, 
savukārt citiem bija jādodas līdzi savai ģimenei. Viņus visus 
vieno vēlme pēc stabilitātes, ko sniedz pašu zeme un māja. 
Kopā ar saviem varoņiem pavadīsim viena gada lauksaimnie-
ka dzīves ciklu, kas sāksies ar pavasara sēju un beigsies ar 
rudens ražas novākšanu un zemes sagatavošanu nākamajam 
gadam. Caur šiem atšķirīgajiem stāstiem parādīsim 21. gad-
simta Latvijas laukus.

Filmas garums – 1 h 50 min.

Izstāde „Lauku muzikanti”
Izstāde pirmo reizi tik plaši iepazīstina ar Madonas no-

vadpētniecības un mākslas muzeja krājuma materiāliem par 
lauku muzikantiem, muzicēšanas tradīcijām, mūzikas instru-
mentu gatavotājiem kā vienu no nemateriālās kultūras man-
tojuma sastāvdaļām. Izstāde ir papildināta ar materiāliem no 
Barkavas muzeja un privātpersonu arhīviem. Izstādes sagata-
vošanu finansiāli atbalstīja VKKF. Tā sakārtota 13 planšetēs 
(70 × 100 cm).

Nodibinājums „Madonas novada fonds” izsludinājis atklāta 
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 18. kārtu Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 
19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vie-
tējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. „Vietas ekonomi-
kas stiprināšanas iniciatīvas” un vietējās attīstības stratēģijas 
„Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015–2020” ietvaros.

Termiņš projektu iesniegšanai: no 2022. gada 28. septem-
bra līdz 2022. gada 28. oktobrim.

18. kārtā pieejamais publiskais finansējums: 
580 588,48 EUR.

Izsludinātas rīcības uzņēmējdarbības projektiem:
1.1. „Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaim-

niecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi” (atbalsta apmērs 
rīcībai – 500 588,48 EUR, maksimālās attiecināmās izmaksas 
projektam ir 100 000 EUR);

1.4. „Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūrisma 
programmu izveidei un esošo attīstībai” (atbalsta apmērs rīcī-
bai – 80 000 EUR, maksimālās attiecināmās izmaksas projek-
tam – līdz 50 000 EUR).

Informācija par projektu pieejama mājaslapā mnf.lv.
Kontaktinformācija: LEADER administratīvā vadītāja Jogi-

ta Baune, tālrunis: 27527343, e-pasts: jogitabaune@inbox.lv.


