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Sācies jaunais mācību gads
Kā uzvilkts pulkstenis – tāds mūžs Tev Laimas likts.
Šī mazā pasaule ap Tevi griežas visa.
Tu gaismas kāpnes tās, pa kurām augšup tikt,
Kur zelta saules loks un lielā laika risa.
    Fridrihs Gulbis

Sirsnīgi sveicam Skolotāju dienā! 
Novēlam piedzīvot gan savu personīgo, 
gan profesionālo mērķu piepildījumu, 

drosmi pieņemt dzīves izaicinājumus un 
gūt gandarījumu par sasniegto.

Cesvaines apvienības pārvalde

Mācību gads sācies visās Latvijas izglītības iestādēs, to vidū arī trijās Cesvaines
izglītības iestādēs. Ar svinīgu pasākumu mācības uzsāka Cesvaines vidusskolā, Ces-
vaines pirmsskolas izglītības iestādē „Brīnumzeme”, Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolā.

24. septembrī:
plkst.18.00 Ķinderu kapos

1. oktobrī:
plkst. 16.00 Stradukalna kapos
plkst. 17.00 Kārzdabas kapos
plkst. 18.00 Cesvaines kapos

Cesvaines lielākās izglītības iestādes – Cesvaines vidusskolas – direktors 
Didzis Baunis, uzrunājot skolēnus, viņu vecākus, pedagogus, vēl veiksmi un 

izturību mācību procesā
Viļņa Špata foto

Cesvaines vidusskolas skolotāju kolektīvs 2022. gada 1. septembrī
Viļņa Špata foto

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas direktore jauno mācību gadu iesāka, svinot 
nozīmīgu dzīves jubileju. Jubilāre ar sveicējiem (no kreisās: Madonas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne; Cesvaines bibliotēkas vadītāja Vēsma Nora; 
Inta Stiene; lietvede, klientu apkalpošanas speciāliste Solvita Putniņa; novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora)
  Solvitas Putniņas foto

Svecīšu vakari

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas 
skolotāja Sanita Ozola ar audzēkņiem, 

jauno mācību gadu uzsākot un apmeklējot 
izstādi Cesvaines pilī

Foto no Sanitas Ozolas personiskā arhīva
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Informācija par
 14. Saeimas vēlēšanu 
iecirkņiem Madonas 

novadā

Madonas novada pašvaldības domes sēdēs

ID karte būs obligāts personu apliecinošs dokuments no 
2023. gada maija, nevis janvāra

Personas apliecība jeb eID karte būs ob-
ligāts personu apliecinošs dokuments no 
2023. gada 1. maija, nevis 1. janvāra, kā tika 
plānots sākotnēji.

Ar šiem likuma grozījumiem Saeima otr-
dien atbalstīja kovida laikā beigušos pasu 
un eID karšu termiņa pagarināšanu līdz 
2023. gada 30. aprīlim.

Vienlaikus ar likuma grozījumiem līdz nā-
kamā gada 30. aprīlim pagarināts arī termiņš, 
līdz kuram personai, kura sasniegusi 15 gadu 
vecumu un kurai izsniegta tikai pase, ir pienā-
kums saņemt arī eID karti. Iepriekš bija plā-
nots, ka eID karte būs obligāts personu aplie-
cinošs dokuments no nākamā gada 1. janvāra.

Šāds lēmums pieņemts, ievērojot to, ka ko-
vida laikā cilvēkiem bija ierobežotas iespējas 
saņemt vai atjaunot personu apliecinošus do-
kumentus, tādējādi iepriekš likumā noteiktajā 
termiņā visas personas nespētu laikus nofor-
mēt eID karti.

Pārvalde turpina pilnveidot klientu apkal-
pošanas servisu un ir ieviesusi iespēju ātri, 
ērti un vienkārši pieteikties pakalpojuma sa-

Domes ārkārtas sēdē 
2022. gada 23. augustā

Par papildu finansējuma piešķiršanu 
biznesa ideju konkursa īstenošanai

Nolemj piešķirt 25 000 eiro papildu finan-
sējumu biznesa ideju konkursa „Madona var 
labāk!” īstenošanai 2022. gadā no 2022. gada 
Madonas novada pašvaldības budžeta nesa-
dalītajiem līdzekļiem.

Laika posmā no 01.02.2022. līdz 
31.07.2022. īstenojot trīs pieteikumu izvērtē-
šanas kārtas, izskatīti 20 biznesa ideju pietei-
kumi, no kuriem atbalstītas un līdzfinansētas 
12 biznesa idejas. Papildu finansējums nepie-
ciešams vēl divām konkursa pieteikumu iz-
skatīšanas kārtām.

Par maksas pakalpojumu apstiprināša-
nu

Nolemj veikt grozījumus Madonas nova-
da pašvaldības maksas pakalpojumu cenrādī 
Madonas pilsētas īpašumu uzturēšanas die-
nesta sniegtajiem pakalpojumiem:

- klaiņojoša dzīvnieka ķeršana – 6,97 eiro 
ar PVN stundā;

- klaiņojoša dzīvnieka nogādāšana dzīv-
nieku patversmē „Lazdonītis” – 0,48 eiro ar 
PVN par 1 km;

- suņa uzturēšana dzīvnieku patversmē 
„Lazdonītis” – 29,27 eiro ar PVN diennaktī;

- kaķa uzturēšana dzīvnieku patversmē 

„Lazdonītis” – 9,75 eiro ar PVN diennaktī.
Pakalpojumu maksa stājas spēkā ar 

2022. gada 1. septembri.
Par finansiālu atbalstu grāmatas izdoša-

nai
Nolemj piešķirt 640 eiro finansiālu atbalstu 

grāmatas par teātra zinātnieci Līviju Akurāte-
ri izdošanai no Attīstības nodaļas 2022. gada 
līdzekļiem atbalstam Madonas novada autoru 
grāmatu izdošanai, jaunradei.

Grāmata iznāks 2022. gada rudenī, tajā tiks 
publicēts viņas dzejoļu krājums „A una corda. 
Uz vienas stīgas”, kolēģu un draugu atmiņas, 
kā arī impresijas par viņas dzīvi apmēram 
100 fotogrāfijās.
Domes sēdē 2022. gada 31. augustā

Par padomju režīmu slavinošu piemi-
nekļu demontāžu

Nolemj demontēt šādus padomju režīmu 
slavinošu pieminekļus:

1) piemiņas ansambli Otrajā pasaules karā 
un pēckara gados kritušajiem Madonas no-
vada milicijas darbiniekiem – atrodas Avotu 
ielā 8 Madonā Madonas novadā (zemes vie-
nībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 1015, 
zemes vienības īpašnieks ir Latvijas valsts 
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas per-
sonā);

2) piemiņas zīmi 1944. gadā bojā gājuša-
jiem padomju karavīriem – atrodas „Liedes-

krogā” Indrānu pag. Madonas novadā (zemes 
vienības tiesiskais valdītājs ir pašvaldība, ze-
mes vienība atrodas pie zemes vienības auto-
ceļa Indrāni–Dzelzava (kadastra apzīmējums 
7058 003 0045, atrodas VAS „Latvijas valsts 
ceļi” pārziņā));

3) piemiņas zīmi Sausnējas ciema atbrīvo-
tājiem 1944. gadā – atrodas „Augstkalnos” 
Sausnējas pag. Madonas novadā (zemes vie-
nībā ar kadastra apzīmējumu 7092 005 0004, 
zemes vienības īpašnieks ir […]).

Objektu demontāžu nolemj uzdot veikt paš-
valdības teritoriālajai vienībai, kuras teritorijā 
atrodas demontējamais objekts. Objektu de-
montāžu īstenot ne vēlāk kā līdz 2022. gada 
15. novembrim.

Nolemj atlikt jautājuma izskatīšanu par pie-
miņas vietas bojā gājušajam Padomju armijas 
lidotājam – atrodas Ļaudonas pagastā Mado-
nas novadā (zemes vienībā ar kadastra apzī-
mējumu 7070 007 0347) – demontāžu.

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

Madonas novada vēlēšanu komisija paziņo, 
ka 14. Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai Ma-
donas novadā darbosies 24 vēlēšanu iecirkņi, 
tai skaitā:

 z Nr. 655 CESVAINES KULTŪRAS 
NAMS

Pils ielā 8, Cesvaine, Madonas nov.;
 z Nr. 953 KRAUKĻU SKOLA

„Kraukļu skolā”, Cesvaines pag., Madonas 
nov.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks:
 y pirmdien, 26. septembrī: plkst. 17.00–

20.00,
 y otrdien, 27. septembrī: plkst. 8.00–

11.00,
 y trešdien, 28. septembrī: plkst. 17.00–

20.00,
 y ceturtdien, 29. septembrī: plkst. 9.00–

12.00,
 y piektdien, 30. septembrī: plkst. 10.00–

16.00.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 1. oktobrī ir 

no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji drīkst 
balsot jebkurā vēlētāja atrašanās vietai tuvā-
kajā iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.

Iecirkņos būs iespējams iepazīt deputātu 
kandidātu sarakstus un programmas, kā arī 
pieteikt balsošanu mājās vēlētājiem, kuriem 
veselības stāvokļa dēļ nav iespējams nobalsot 
iecirknī, kā arī ja vēlēšanu dienā vēlētājam jā-
aprūpē slimnieks.

Ja nav iespēju nobalsot vēlēšanu dienā, 
vēlētājs var nodot balsi glabāšanā trīs dienas 
pirms vēlēšanu dienas – 26., 29. un 30. sep-
tembrī – iepriekš norādītajā laikā Madonas 
novada 653. iecirknī „Sporta halle”, Gaujas 
iela 13, Madona, Madonas novads.

14. Saeimas deputātu kandidātu saraksti, 
priekšvēlēšanu programmas, kā arī cita infor-
mācija pieejama Centrālās vēlēšanu komisi-
jas mājaslapā www.cvk.lv.

Madonas novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja Evita Zāle: tālr. 26486811.

Madonas novada vēlēšanu komisijas sekre-
tāre Klinta Galeja: tālr. 29273189.

ņemšanai rindā attālināti, izmantojot mobilo 
lietotni „Qticket”. Šis risinājums ļauj pārval-
des klientiem attālināti pieteikt kārtas numu-
ru rindā, izmantojot viedtālrunī lejupielādētu 
mobilo lietotni „Qticket”, tādējādi jau ie-
priekš uzzinot aptuveno gaidīšanas ilgumu un 
provizorisko laiku, kad pienāks klienta kārta 
saņemt pakalpojumu. Jauninājums ļauj tieš-
saistē sekot rindai katrā konkrētajā nodaļā – 
pakalpojumu varēs pieteikt, piemēram, vēl 
esot mājās vai tuvojoties pārvaldes nodaļai. 
Tādējādi ir iespēja taupīt laiku un konkrētajā 
dienā pieteikties pases un personas apliecības 
jeb eID kartes noformēšanai un saņemšanai 
attālināti, un doties uz nodaļu tikai tad, kad 
tuvojas apkalpošanas laiks.

Šobrīd iestāties rindā attālināti, izmantojot 
mobilo lietotni „Qticket”, iespējams visās 
25 pārvaldes nodaļās. Lai saņemtu elektronis-
ko kārtas numuriņu, ir jāveic trīs vienkāršas 
darbības: nepieciešams lejupielādēt lietotni 
„Qticket”, izvēlēties pakalpojuma sniedzēju – 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi – un 
pakalpojumu „IESTĀTIES RINDĀ”.

Pārvalde aicina klientus neatlikt dokumen-
tu noformēšanu uz nākamo pavasari, lai ne-
veidotos ļoti lielas rindas pēc personu aplie-
cinošajiem dokumentiem, un nākt noformēt 
dokumentus savlaicīgi – jau tagad. Arī tie 
klienti, kuru pases vai eID kartes derīguma 
termiņš beigsies tikai nākamā gada pavasarī, 
vasarā vai rudenī, ir aicināti jaunus dokumen-
tus noformēt jau tagad.

Pārvalde atgādina arī, ka klienti ir tiesīgi 
noformēt jaunus dokumentus pat vairākus 
mēnešus pirms vecā dokumenta termiņa bei-
gām.

Atbilstīgi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumam apstiprināti vairāki atbalsta instrumenti energoresur-
su cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām, kas apkurei izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un 
malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu.

Par iespēju un kārtību, kā pieteikties atbalsta saņemšanai, informēsim turpmāk.

Madonas novada 
fonds izsludinājis 

LEADER 18. kārtu
No 28. septembra līdz 28. oktobrim nodi-

binājums „Madonas novada fonds” izsludina 
LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 
18. kārtu.

Rīcības, kurās 18. kārtā iesniedz projektu 
iesniegumus:

1.1. rīcība „Lauksaimniecības produktu 
pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražo-
šana un pakalpojumi” (atbalsta apmērs rīcī-
bai – 500 588,48 EUR, maksimālās attiecinā-
mās izmaksas projektam ir 100 000 EUR);

1.4. rīcība „Atbalsts lauku tūrisma pakal-
pojumiem, jaunu tūrisma programmu izvei-
dei un esošo attīstībai” (atbalsta apmērs rīcī-
bai – 80 000 EUR, maksimālās attiecināmās 
izmaksas projektam – līdz 50 000 EUR).

Papildu informācija – mājaslapā www.mnf.
lv un www.lad.gov.lv.
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Latvija saņēmusi pielāgotās 
vakcīnas pret Covid-19; 

būs pieejamas ģimenes ārstu 
praksēs un vakcinācijas 

kabinetos

Par atkritumu apsaimniekotāja maiņu Cesvainē

Paziņojums par atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanu

Mazaizsargāto 
ģimeņu bērni 
var saņemt 
bezmaksas 

skolas preču 
komplektus

Lai palīdzētu uzsākt skolas gai-
tas maznodrošināto, trūcīgo, kā arī 
krīzes situācijā nonākušo ģimeņu 
bērniem, Sabiedrības integrācijas 
fonds (SIF) Eiropas Atbalsta fonda 
vistrūcīgākajām personām program-
mas ietvaros aicina pieteikties uz 
skolas piederumu komplektiem, kas 
paredzēti bērniem vecumā no 5 līdz 
16 gadiem. Atbalsta komplektus ģi-
menes var saņemt izdales punktos 
visā Latvijā.

Nabadzība un sociālā atstumtība 
vēl joprojām daudzās Eiropas Savie-
nības valstīs ir būtisks izaicinājums. 
Lai sniegtu kritiski svarīgu atbalstu 
iedzīvotājiem krīzes situācijās un 
samazinātu sociālo nevienlīdzību 
starp dažādām sabiedrības grupām, 
SIF īsteno Eiropas Atbalsta fonda 
vistrūcīgākajām personām program-
mu, kuras mērķis ir sniegt pārtikas 
un pamata materiālo atbalstu, kā arī 
ar dažādu papildpasākumu palīdzību 
veicināt sociālo iekļaušanu.

Kopš 2014. gada SIF sniedz iespē-
ju saņemt dažādu veidu atbalstu, arī 
skolas preču komplektus. Pieejami 
divu veidu skolas preču komplekti: 
bērniem vecumā no 5 līdz 10 ga-
diem un bērniem vecumā no 11 līdz 
16 gadiem. Skolas preču komplektos 
iekļauti dažādi individuālie mācību 
priekšmeti, kancelejas piederumi, 
penālis u. c. mācībām noderīgas lie-
tas, kā arī mugursoma sākumskolas 
vecuma bērniem.

Skolas piederumu komplektus 
var saņemt ģimenes, to vidū Ukrai-
nas civiliedzīvotāju ģimenes, kuras 
atbilst trūcīgas mājsaimniecības 
statusam vai ir nonākušas krīzes si-
tuācijā, vai atbilst tādas maznodro-
šinātas mājsaimniecības statusam, 
kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 
327 euro pirmajai vai vienīgajai per-
sonai, bet katrai nākamajai personai 
mājsaimniecībā – 229 euro. Katram 
bērnam pienākas viens komplekts 
kalendārajā gadā.

Cesvaines pusē paku izdales 
punkts ir:

 z Rīgas ielā 4, Cesvaine, Mado-
nas novads, LV-4871 (Ilvija Kecko, 
tālr. 27868005, 64852032), pirmdie-
nās plkst. 9.00–13.00, 14.00–17.00, 
partnerorganizācija – biedrība „Lat-
vijas Sarkanais Krusts” (Alla Krug-
lova, tālr. 67686304, alla.kruglo-
va@redcross.lv);

 z zupas virtuve Grašu pilī, Ces-
vaines pagasts, Madonas novads, LV-
4871 (Sandra Stade, tālr. 29411312), 
katru dienu plkst. 19.00–20.00, 
partnerorganizācija – nodibinājums 
„Fonds „Grašu bērnu ciemats”” 
(Sandra Stade, tālr. 29411312, gra-
sufonds@gmail.com).

2022. gada 7. un 8. septembrī 
Latvija ir saņēmusi 230 400 pielā-
gotās vakcīnas pret Covid-19 „Co-
mirnaty Original / Omicron BA.1” 
un 43 200 pielāgotās vakcīnas „Spi-
kevax Bivalent Original / Omicron 
BA.1”, informē Nacionālais veselī-
bas dienests (NVD). Ģimenes ārstu 
praksēs un vakcinācijas kabinetos 
pielāgotās vakcīnas ir pieejamas 
kopš 12. septembra.

Pielāgotās vakcīnas „Comirnaty 
Original / Omicron BA.1” un „Spi-
kevax Bivalent Original / Omicron 
BA.1” ir paredzētas lietošanai tām 
personām no 12 gadu vecuma, ku-
ras saņēmušas vismaz primāro vak-
cināciju pret Covid-19. Šīs vakcīnas 
ir oriģinālo vakcīnu „Comirnaty” 
(„Pfizer” / „BioNTech”) un „Spike-
vax” („Moderna”) izmainītas versi-
jas, kas paredzētas aizsardzībai gan 
pret omikrona apakšpaveidu BA.1, 
gan pret oriģinālo Covid-19 vīrusu.

Vakcīnas ir pielāgotas, lai labāk 

atbilstu cirkulējošajiem Covid-19 
paveidiem, tādējādi sagaidāms, ka 
tās nodrošinās optimālu aizsardzī-
bu pret Covid-19 laikā, kad vīruss 
attīstās un pārveidojas. NVD atgā-
dina, ka balstvakcinācija nodrošina 
papildu aizsardzību pret vīrusu un 
līdz minimumam samazina smagas 
slimības, hospitalizācijas un nāves 
risku no Covid-19 infekcijas.

Iedzīvotājiem, kuri vēlas pieteik-
ties vakcinācijai, ir jāsazinās ar sava 
ģimenes ārsta praksi vai ārstniecī-
bas iestādes vakcinācijas kabinetu. 
Tāpat kā līdz šim, vakcīnas saņem-
šanai var pieteikties arī tīmekļa 
vietnē Manavakcina.lv.

Saskaņā ar Imunizācijas valsts 
padomes (IVP) rekomendāciju 
Covid-19 rudens sezonai sezonāla 
vakcinācija pret Covid-19 ir ieteica-
ma visai sabiedrībai.

Evija Štālberga,
NVD Sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

2022. gada 25. oktobrī beidzas 
pašvaldības ar SIA „Pilsētvides 
serviss” noslēgtais līgums par at-
kritumu apsaimniekošanu. Saskaņā 
ar Madonas novada domes lēmumu 
2022. gada 1. novembrī darbu Ces-
vaines pilsētā un Cesvaines pagas-
tā sāk atkritumu apsaimniekotājs 
SIA „Madonas namsaimnieks”. Ar 
iedzīvotājiem oktobrī aktīvi tiks 
slēgti līgumi par atkritumu izveša-
nu.

Lai izskaidrotu aktuālo un in-
formētu par interesējošiem jau-
tājumiem, SIA „Madonas nam-
saimnieks” aicina iedzīvotājus uz 
tikšanos 2022. gada 5. oktobrī 
plkst. 18.00 Cesvaines kultūras 
namā. Sapulcē tiks pārrunāti divi 
būtiskākie jautājumi: uzmanība 
galvenokārt tiks vērsta uz atkritu-
mu apsaimniekošanas jautājumiem, 
taču varēs uzzināt svarīgāko arī par 
māju apsaimniekošanu (arī šo pa-
kalpojumu piedāvā SIA „Madonas 
namsaimnieks”). Jautājumus, kurus 
pārrunāt sapulcē, iedzīvotāji tiek ai-
cināti iesūtīt jau pirms tās, lai spe-
ciālisti varētu sagatavot pilnvērtīgas 
atbildes. Jautājumus lūdzam iesūtīt 

uz linda.vanaga@madona.lv līdz šā 
gada 1. oktobrim vai iesniegt klātie-
nē Cesvaines apvienības pārvaldē.

Ieskicējot būtiskākos aspektus, 
vēršam uzmanību uz šādiem jautā-
jumiem:

 y tā kā līdz šim konteineri, kuros 
iedzīvotāji izmet atkritumus, ir biju-
ši viņu privātīpašums, arī turpmāk 
varēs turpināt lietot tos pašus kon-
teinerus (apsaimniekotājs izsniegs 
uzlīmi ar klienta numuru, kura jā-
uzlīmē uz konteinera, lai tos varētu 
pazīt atkritumu izvešanas laikā). Ja 
konteineri ir bojāti, saplīsuši, tad 
SIA „Madonas namsaimnieks” lie-
tošanā uz pakalpojuma sniegšanas 
laiku izsniegs konteineru bez papil-
du maksas;

 y atkritumu izvešanas biežumu 
iedzīvotāji varēs izvēlēties kā līdz 
šim – reizi nedēļā vai retāk atbil-
stīgi Madonas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu kārtībai. Tas 
tiks atrunāts līgumā ar pievienotu 
atkritumu izvešanas grafiku;

 y daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās uz visu māju tiks izvietots 
(un mājai piesaistīts) viens sadzīves 
atkritumu konteiners (tilpums tiks 

precizēts pēc nepieciešamā apjoma 
uz iedzīvotāju skaitu). Netiks pie-
ļauta situācija, ka katrs dzīvoklis 
vai kāpņutelpa izmanto savu kon-
teineru. Rēķins tiks izrakstīts, sada-
lot izvesto sadzīves atkritumu dau-
dzumu (svaru) uz faktiski dzīvojošo 
iedzīvotāju skaitu mājā;

 y rēķini tiks izsūtīti uz klienta 
norādīto e-pastu (bez papildu mak-
sas) vai pa pastu (par papildu mak-
su);

 y norēķiniem par atkritumu iz-
vešanu būs iespējama līdzšinējā 
kārtība – internetbankā vai Latvijas 
pasta filiālē. Iespējams, rēķinus par 
atkritumu izvešanu varēs samaksāt 
kādā no vietējiem mazumtirdznie-
cības veikaliem (par to informē-
sim). Samaksāt var arī veikalu tīkla 
„Maxima” kasēs;

 y iedzīvotājiem ir iespēja pie-
teikt lielgabarīta atkritumu izve-
šanu (maksa par šo pakalpojumu 
veidojas no konteinera atvešanas, 
uzstādīšanas, aizvešanas izmaksām 
un konteinerā ievietotā atkritumu 
daudzuma pēc svara);

 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 – apģēr-
bu, apavus, segas u. c. lietas, kuras 
vēl ir labā stāvoklī (tās tiks nodotas 
atkārtotai lietošanai). Sabojātu, sa-
plēstu apģērbu nodot nedrīkst;

 y elektropreču nodošana arvien 
ir iespējama, novietojot nevajadzī-
go iekārtu SIA „Cesvaines siltums” 
teritorijā pie konteinera elektropre-
cēm. Būtiski – iekārta nedrīkst būt 
izjaukta;

 y juridiskām personām ir iespē-
jams slēgt līgumus ne vien par sa-
dzīves, bet arī par dalīto atkritumu 
konteineru izvietošanu viņu uzņē-
muma teritorijā. Šajā gadījumā jā-
norēķinās tikai par konteineru izve-
šanas pakalpojumu, par nodotajiem 
atkritumiem nav jāmaksā.

Iedzīvotājus aicinām jau laikus 
pieteikt līguma slēgšanu, aizpildot 
anketu Cesvaines apvienības pār-
valdē vai sazinoties ar SIA „Mado-
nas namsaimnieks” speciālistiem. 
Aicinām iesūtīt jautājumus līdz sa-
pulcei.

Linda Vanaga

Madonas novada pašvaldība 
2022. gada 29. jūnijā pieņēma lē-
mumu ar 2022. gada 1. novembri 
Madonas novada Cesvaines admi-
nistratīvajā teritorijā nodot sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu 
SIA „Madonas namsaimnieks”.

Pamatojoties uz augstākminēto, 
SIA „Madonas namsaimnieks” 
aicina Madonas novada Cesvai-
nes pilsētas un Cesvaines pagasta 
iedzīvotājus un juridiskās perso-
nas noslēgt līgumus par sadzīves 
atkritumu izvešanu.

Lai veicinātu raitāku līgumu sa-
gatavošanas un parakstīšanas pro-
cesu, klientiem lūgums iepriekš ie-
sūtīt informāciju uzņēmuma e-pastā 

info@madonams.lv vai zvanīt spe-
ciālistiem – 27095245; 29641552, 
vai aizpildīt anketu. Anketa ir pie-
ejama Madonas novada Cesvaines 
apvienības pārvaldē, klientu apkal-
pošanas centrā, vai SIA „Madonas 
namsaimnieks” mājaslapā www.
madonams.lv. Aizpildītu anketu 
var iesniegt Madonas novada Ces-
vaines apvienības pārvaldē, klientu 
apkalpošanas centrā (Pils iela 1A).

LĪGUMUS IR IESPĒJAMS 
NOSLĒGT ARĪ ELEKTRONISKI, 
parakstot līgumu par sadzīves atkri-
tumu izvešanu ar drošu elektronisko 
parakstu. Par līgumu slēgšanu elek-
troniski pieteikumu lūgums sūtīt uz 
e-pastu info@madonams.lv.

Līgumus klātienē būs iespējams 
noslēgt:

Cesvaines kultūras namā 
Pils ielā 8 Cesvainē Madonas no-

vadā:
12.10.2022. plkst. 09.00–13.00,  

      14.00–18.00;
13.10.2022. plkst. 13.00–18.00;
17.10.2022. plkst. 13.00–20.00;
19.10.2022. plkst. 10.00–13.00,  

      14.00–18.00;
Kraukļu bibliotēkā 
Kraukļu skolā Cesvaines pagastā 

Madonas novadā:
20.10.2022. plkst. 10.00–13.00,  

      14.00–18.00.
Līdzi jāņem personu apliecinošs 

dokuments.

Papildu informācija pieeja-
ma, zvanot uz tālr. 27095245; 
29641552; 64807077 vai jautājot 
līguma slēgšanas laikā.

Citā laikā līgumu ir iespējams 
noslēgt SIA „Madonas namsaim-
nieks” Augu ielā 29 Madonā, ie-
priekš piesakoties – zvanot uz ie-
priekšminētajiem telefona numu-
riem.

Atgādinām, ka Latvijas Republi-
kas normatīvajos aktos fiziskai un 
juridiskai personai paredzēta atbil-
dība par neiesaistīšanos pašvaldības 
organizētajos atkritumu apsaimnie-
košanas pasākumos.

SIA „Madonas namsaimnieks” 
administrācija
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„Burtu spēļu” sezona noslēgusies
Cesvaines bibliotēkas lasīšanas 

iniciatīva „Burtu spēles pieaugu-
šajiem 2022” noslēgusies ar statis-
tikas apkopošanu un ceļojumu uz 
divām nozīmīgām kultūrvietām – 
Imanta Ziedoņa muzeju Murjāņu 
„Dzirnakmeņos” un Anšlava Eglīša 
ekspozīciju Inciemā.

„Burtu spēles pieaugušajiem” 
Cesvaines bibliotēka rīko jau sesto 
gadu. Parasti pavasarī, izsludinot 
lasīšanas sezonas sākumu, biblio-
tekāres piedāvā lasītājiem aktuālu 
latviešu un pasaules literatūras grā-
matu sarakstu, kurā noteikti ir arī 
kāds mūsu novada rakstnieku darbs. 
Šāgada sarakstā bija 16 latviešu au-
toru grāmatas, to vidū Andas Līces 
„Vēl viena diena” un divi romāni 
par mūsu puses rakstniekiem – An-
dra Akmentiņa „Meklējot Ezeriņu” 
(par Jāni Ezeriņu) un Laimas Kotas 
„Cilvēks ar zilo putnu” (par Anšlavu 
Eglīti), kā arī 14 ārzemju literatūras 
darbu tulkojumi. Lasīšanā iesaistījās 
40 lasītāju, balsošanā par grāmatām, 
iesniedzot anketu, piedalījās 28 la-

„Skrides cauri gadsimtiem” Cesvaines pilī
3. septembrī Cesvaines pilī tika 

atklāta mākslas izstāde „Skrides 
cauri gadsimtiem” un atvērta 
jauna grāmata – Laimoņa Skri-
des „Piezīmes par manu dzīves 
staigājumu: 1949–1959”. Skrides 
dzimta izsenis saistīta ar Cesvai-
nes novadu, bet dzimtas pārstāvji 
mākslinieki pazīstami daudz pla-
šākā kultūras laukā. Izstādes or-
ganizētājs un grāmatas izdevējs 
ir Skrides fonds.

Izstādē pārstāvēti četri māksli-
nieki Skrides: latviešu ainavu glez-

niecības vecmeistars Arijs Skride – 
viens no iemīļotākajiem ievērojamā 
ainavu virtuoza mākslas profesora 
Vilhelma Purvīša skolniekiem, 
viens no industriālās ainavas pa-
matlicējiem un izkopējiem latviešu 
glezniecībā; Imants Skride – glez-
notājs amatieris, kurš glezniecības 
tehniku izkopis profesionālu māk-
slinieku vadībā; Laimonis Skride – 
portretists, kurš savu glezniecības 
manieri izkopis nebrīvē Kolimā; 
Neils Skride – reālistiskā virzie-
na pārstāvis. Cesvaines pils 1. un 

2. stāvā eksponēti minēto māksli-
nieku darbi no privātkolekcijām. 
Orientēties palīdz izstādes katalogs.

,,Izstāde ir stāsts par dzimtu, 
dzimtas saitēm, kuru vienojošais 
elements ir māksla un radošums,” 
uzsver Cesvaines pils vadītāja, iz-
stādes kuratore Linda Bakmane, 
„tāpēc rūpīgi domāts par darbu eks-
ponēšanu, katram autoram samek-
lēta sava telpa, savs eksponēšanas 
veids, lai skatītāji māksliniekus 
iepazītu, sajustu pils vidē. Emocio-
nāli un informatīvi vienojošās dēļu 
laipas ar dzimtas fotogrāfijām un 
anotācijām uzsver saikni starp cil-
vēkiem, dzimtas saikni, kas vieno 
vairākas gleznotāju paaudzes un pā-
rējos dzimtas locekļus. Tā izceļam 
talantu un vērtību pārmantojamību, 
pilnīgojam visā Latvijā nozīmīgas 
dzimtas tēlu.”

Laimonis Skride 2001. un 
2002. gadā, atskatoties uz savu 
dzīvi, uzrakstīja atmiņas „Piezī-
mes par manu dzīves staigājumu: 
1949–1959”, kurās atklāja gan sa-
vas mežabrāļa gaitas, gan arestu 
un padomju tiesas piespriestā soda 
izciešanu Kolimā, gan atgriešanos 
un pārdomas par aktualitātēm mūs-

dienu Latvijas dzīvē. Materiāls no-
dots Latvijas Kara muzejam, bet ta-
gad piedzīvo izdevumu grāmatā un 
„vienlaikus atspoguļo gan viņa per-
sonīgo pārdzīvojumu, gan daudzu 
tūkstošu Latvijas pilsoņu varbūt 
vēl neizstāstīto dzīvesstāstu par pa-
domju varas un ideoloģijas īstenoto 
necilvēcīgo politiku” (Dr. sc. pol. 
Artis Pabriks). Poētisko un doku-
mentālo izdevumu sakārtojusi Māra 
Baķe, atmiņas papildina Laimoņa 
sarakste ar bērnības draudzeni kai-
miņu meiteni Ernu Sāpi (vēlāk Skri-
di), fotogrāfijas un Laimoņa zīmē-
jumi. Spilgts laikmeta raksturojums 
rodams pielikumā publicētajos ma-
teriālos, arī Laimoņa Skrides apsū-
dzības lietas fragmentos.

Cesvaines pils veidojas par vē-
rienīgu kultūras un mākslas centru, 
kas pārkāpj novadu un tradicionālo 
pasākumu formātu robežas, regu-
lāri papildina un pilnīgo vērīgam 
skatītājam, klausītājam, mākslas 
mīļotājam adresēto piedāvājumu, 
vienlaikus akcentējot Cesvaines 
vārdu, saikni ar cesvainiešiem, viņu 
dzimtām.

Nodibinājums „Skrides fonds” 
veicina izglītību, organizē un atbal-

sta kultūras pasākumus, populari-
zē gleznotāja Arija Skrides vārdu. 
Desmit gadu darbības laikā fonda 
prēmiju par teicamu eksakto zināt-
ņu apguvi, piedalīšanos literāros un 
mākslas konkursos ir saņēmuši vai-
rāk nekā 100 Dzelzavas pamatsko-
las, Cesvaines vidusskolas un citu 
Vidzemes skolu audzēkņu.

Romāns Gagunovs,
Skrides fonda izpilddirektors,

foto no fonda arhīva

sītāji, tādējādi cesvainiešu iecienī-
tāko grāmatu tops izveidojies šāds: 
1. vietā Dēlijas Ouensas „Kur vēži 
dzied”, 2. vietā Taras Vestoveras 
„Izglītotā”, 3. vietā Rasas Bugavi-
čutes-Pēces „Puika, kurš redzēja 
tumsā”. Vērtējot gan izlasīto grā-
matu skaitu, gan iesniegto aptaujas 
anketu, par čaklākajām lasītājām 
atzītas: 1. vietā Sanita Dāboliņa, 
2. vietā Maija Zvaigzne – abas izla-
sījušas visas grāmatas, 3. vietā Rūta 
Stiprā, savukārt lasītāja anketu pir-
mā iesniegusi Inga Putniņa.

17. septembrī „Burtu spēļu” da-
lībnieki viesojās fonda „Viegli” 
administrētajā Imanta Ziedoņa mu-
zejā. Tā darbinieku uzdevums ir ne 
tikdaudz stāstīt par Imantu Ziedoni, 
Ausmu Kantāni un viņu veikumu, 
bet rosināt apmeklētājus iepazīt 
viņu dzīves uztveri, attiecības, māju 
un tās apkārtni vieglā, nepiespiestā, 
atraisītā gaisotnē – pildot uzdevu-
mus. Piemēram, muzeja pagalmā, 
izklīduši ar zāļu tējas krūzītēm ro-
kās, meklējām 21 dzirnakmeni un 

tajos iekaltos atslēgas vārdus. Kad 
bijām izvēlējušies katrs savu zīmīgo 
vārdu, pastāstījuši par savu izvēli un 
uzklausījuši pārējos, saņēmām uz-

Dalībnieku kopbilde pie Anšlava Eglīša simtgadībai veltītā pieminekļa

Imanta Ziedoņa muzejā īsi pirms dzirnakmeņu meklēšanas pagalmā

devumu tos apvienot kādā teikumā, 
vēlējumā sev pašiem. Lai arī citus 
Imanta Ziedoņa daiļrades cienītājus 
sasniedz mūsu vēlējums: „Ar prieku 
dzīvot sargājošā tumsā! Lai skaistā 
ceļā uz vertikāli elpa ir māte!”

Inciemu rūpīgi lasītāji pazīst kā 
Anšlava Eglīša grāmatas „Pansija 
pilī” darbības vietu. Cesvainieši 
Eglīšus vispirms uztver kā savējos: 
Sarkaņos dzimis Anšlava un Vidvu-
da tēvs dzejnieks Viktors Eglītis, 
no Grašu „Akmeņkroga” nākusi 
abu māte skolotāja un tulkotāja 
Marija Stalbova (prec. Eglīte), An-
šlavs bērnībā makšķerējis Āriņā un 
Kujā, iepazinis apkārtni un vēlāk 
Cesvaini tēlojis vairākās grāmatās, 
piemēram, „Homo novus” un „Tre-
šais zvans”. Ar Inciemu Eglīšu ģi-
mene bija saistīta vairāk nekā piec-
padsmit gadus Latvijas republikas 
laikā, tur viesojās daudz kultūrper-
sonību, norisinājās visdažādākie 
piedzīvojumi, ko Anšlavs Eglītis, 
jau dzīvojot emigrācijā ASV, asprā-
tīgi aprakstījis „Pansijā pilī”. Mūs-
dienās pansija atrodama tikai zinā-
tājiem – kādreiz skaistā koka ēka 
padomju laikā apšūta ar ķieģeļiem, 

tai uzbūvēts otrais stāvs; pašlaik 
stāv neapsaimniekota. Ekspozīcija 
„Anšlavs Eglītis. Jaunais cilvēks” 
iekārtota ūdenstorņa ēkā. Tur ap-
skatāms ievērojams daudzums An-
šlava Eglīša un viņa sievas Veroni-
kas Janelsiņas grāmatu, interaktīvā 
ekspozīcija apmeklētāju rosina uz 
pārdomām par literatūru, mākslu, 
dzīvi, ļauj iepazīt Eglīti cilvēciski 
un saprotami. Parkā piemiņu glabā 
gan senie koki (lapegles varētu būt 
vienā vecumā ar Cesvaines kapsē-
tas lapeglēm, tā ka Anšlavs Eglītis 
Inciema un Cesvaines kokus droši 
vien ne vienreiz vien noglaudis; 
turpat aug Eglīšu stādītais ozols), 
gan rakstnieka simtgadībai par 
godu izveidotais piemineklis, kas 
atklāts 2006. gadā.

Bagātīgiem iespaidiem piesātinā-
tā diena paplašinājusi „Burtu spēļu” 
dalībnieku skatu uz pasauli un lite-
ratūru un liek ilgoties pēc nākamā 
grāmatu sarakstiņa. Tiekamies pa-
vasarī!

Sanita Dāboliņa,
„Burtu spēļu” dalībniece,

foto no Cesvaines bibliotēkas 
arhīva
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Dzeja, mūzika, māksla – uz vienas stīgas

Cesvaines vidusskolai – 103

Sestdien, 2022. gada 24. sep-
tembrī, Cesvaines pils vibrēs dze-
jas, mūzikas un mākslas frekven-
cēs – norisināsies grāmatas „A una 
corda. Uz vienas stīgas. Līvija 
Akurātere dzejā, fotoimpresijās, 
atmiņās” atvēršanas svētki. Gūsim 
ieskatu jaunajā grāmatā – Cesvai-
nes amatierteātris režisores Aldas 
Albertes vadībā iestudējis Līvijas 
Akurāteres dzejas uzvedumu, ko ar 
dziesmām kuplinās dziedātāja un 
aktrise Ieva Akuratere. Tā kā Līvi-
jai Akurāterei tuvi bijuši visi māk-
slas veidi, grāmatas svētki vienlai-
kus būs arī plenērs – māksliniecis-
ka Cesvaines pils un pasākuma da-
lībnieku studija. Varam gaidīt kādu 
māksliniecisku pārsteigumu Ērikas 
Doganas vadībā.

Ieeja pasākumā – bez maksas. 

15. septembris ir Cesvaines vidus-
skolas dzimšanas diena. Skolas sā-
kuma laiku un notikumus aprakstījis 
mācītājs Alberts Vītols:

„1919. gada vasara. Kopš 1. pa-
saules kara mūsu dzimtene bija pie-
redzējusi daudz nedienu. Nu bija 
atnākuši citādi laiki, ko ievadīja se-
višķi jauks pavasaris. Gan vēl nebija 
visas bēdas galā, gan vēl nevarējām 
iztikt bez cīņām (Bermonta dēka). 
Bet salds satraukums bija sirdīs. 
Starp citu, spārnoja tas, ka bija pa-
redzama agrārreforma un līdz ar to 
iespēja iegūt sabiedriskām vajadzī-
bām telpas tur, kur līdz tam mēs lāgā 
nevarējām ne kāju spert.

Madonā darbojās divas vidussko-
las īrētās telpās. Tikai audzēkņiem 
nebija kopmītnes, bija grūtības ar 
piemešanos pie vietējiem iedzīvotā-
jiem viņu samērā mazās un neērtās 
mājās. Arī maksa bija liela, jo pil-
sētiņai nebija dabiska saimnieciska 
pamata. Šo skolu paidagogi tad nu 
arī raudzījās, vai nevarētu sakarā ar 
augšā minēto cerēt uz kādu izeju, 
skolas pārceļot uz citu vietu. As-
toņpadsmit kilometrus no Madonas 
atrodas Cesvaine ar staltu pili un 
daudzām telpām. Vai nepārcelties 
uz turieni? Paidagogi gan piekrita, 
gan nepiekrita, būdami ar Madonu 
organiski saistīti. Laba daļa āva kā-
jas uz Rīgu. Jautājuma izšķiršanai 
sasauca sapulci, kur bez skolotājiem 
piedalījās vēl arī madonieši. Sapulcē 
neiztika bez skarbiem vārdiem. To 
paredzot, Izglītības ministrija bija 
atsūtījusi savu pārstāvi – tautskolu 
inspektoru M. Štālu. Pēc tam, kad 
sapulces dalībnieku vairākums iz-
teicās par skolu palikšanu Madonā, 
pārējie ziņoja par nodomu Cesvainē 
dibināt pilnīgi jaunu skolu. Štāls tu-
rējās pie tiem, kas bija par Cesvaini. 
Kad nu kāds šās grupas loceklis vi-
ņam pabažīgi jautāja, kā gan varēs 
to visu veikt bez kapeikas kabatā, 
tad Štāls pateica vārdus: īsti lielus 
darbus varot veikt tikai ar tukšu ka-
batu. Tas labi raksturo tā laika paci-
lāto noskaņu.

Sastādījās sešu skolotāju grupa, 
tā sauktie dibinātāji, kas figurēja 
kā paredzētās skolas uzturētāji. Nu 
varēja jau juridiskas personas vārdā 
spert tālākos soļus.

Muiža piederēja vēl īpašniekam, 
bet bija cerams, ka viņam būs patī-
kamāk, ja viņa pilī iemitināsies sko-
la nekā, teiksim, kazarmas, un ka 
tāpēc viņš pret mums būs piekāpī-

gāks nekā pret citiem. Un tas izrādī-
jās pareizi. Īpašnieka pilnvarnieks, 
pats Latgales poļu muižnieks, starp 
citu, mūsu Tautas padomes locek-
lis, ar lielu interesi noklausījās 
mūsu lūgumu izīrēt mums skolas 
vajadzībām Cesvaines pili. Viņam 
mūsu projekts tā patika, ka viņš 
uz vietas mūsu lūgumu izpildīja ar 
vienīgo ierunu, ka viņam vēl jādabū 
īpašnieka piekrišana, kas drīz vien 
bija sadabūta. Īres maksa bija nesa-
mērīgi maza – 3000 Latvijas rubļu, 
t. i., 60 vēlāko latu gadā, pie kam 
ar maksāšanas termiņiem pusgada 
beigās. Kad bijām lietu nokārtoju-
ši, pilnvarnieks pasauca savu dzīves 
biedri un man bija ar viņiem jādzer 
tēja. Tādu laipnību nu nebiju ne pa-
galam gaidījis, drīzāk gan aprēķina 
diktētus vēsus vārdus. Šo savu uz-
devumu biju izpildījis, un tas jau 
bija krietns solis uz priekšu.

Telpas nu mums bija, nu bija jā-
gādā pašas skolas koncesija. Pirti 
kurinādams, rakstīju vairāk dzejā 
nekā prozā skolas koncesijas lūgu-

mu Izglītības ministrijai. Ministrs 
Kasparsons izlasīja manu domu 
rakstu un tikai iejautājās, vai mēs 
nebūsim Madonai konkurenti. Bet, 
pēc Madonas pašreizējo audzēkņu 
izcelšanās vietu statistikas sprie-
žot, šī baža atkrita. Un koncesija 
privātai, skolotāju grupas uzturētai 
vidusskolai Cesvainē bija rokā. Jā-
piezīmē, ka skolnieku trūkuma nav 
bijis arī turpmāk ne vienai, ne otrai 
pusei.

Ķērāmies pie līdzekļu sadabū-
šanas. Mēs kļuvām kādu laiku par 
linotājiem. Apstaigājām vispirms 
Cesvaines centru – ļaudis, kam sko-
la varētu pacelt nākotnē ienākumus. 
Augstāk par 50 Latvijas rubļiem 
palīdzība tur nesniedzās. Tad ap-
staigājām, apbraukājām mūsu pa-
redzamo audzēkņu vecākus. Aizdot 
naudu nezināmām personām bez 
nekāda nodrošinājuma, tik pret to 
kvīti… Mazāk saņēmām tur, kur 
varēja vairāk cerēt, vairāk tur, kur 
gaidījām mazāk. Lielāko aizdevu-
mu (700 rubļu) un bez tā vēl zie-

Priecāsimies par ziedojumiem 
Cesvaines pilij un grāmatas izde-
vumam. Būs iespēja nopirkt grā-
matu „A una corda. Uz vienas stī-
gas” par īpašu cenu, saņemt Ievas 
Akurateres autogrāfu.

Grāmatā publicēts Līvijas Aku-
rāteres dzejoļu krājums „A una 
corda. Uz vienas stīgas”, kas pa-
pildināts ar kodolīgām autobiogrā-
fiskām piezīmēm, kā arī draugu un 
kolēģu atmiņas un 130 fotogrāfijas, 
kas veido impresionistisku ieskatu 
viņas dzīvē. Grāmatu sakārtojušas 
Ieva Akuratere un Sanita Dābo-
liņa. Par to, kāpēc grāmatu izdod 
Cesvaines kultūras veicināšanas 
biedrība, rakstīju informatīvā izde-
vuma „Cesvaines Ziņas” augusta 
numurā.

Lielu atbalstu grāmatas izveides 

procesā sniedza Latvijas Kultūras 
akadēmijas Eduarda Smiļģa Teāt-
ra muzejs, īpaši tā vadītājs teātra 
vēsturnieks profesors Jānis Siliņš. 
Izdevumu finansiāli atbalsta Valsts 
kultūrkapitāla fonds, Latviešu 
fonds Amerikā, Madonas nova-
da pašvaldība un vairāki privāti 
ziedotāji: Inguna Strazdiņa, Dace 
Zvirgzdiņa, Juris Nusbaums, Signe 
Munkevica.

Tikšanās ar jauno grāmatu un 
Ievu Akurateri notiks arī Rīgā un 
Ogrē. Tuvākais pasākums – Jāņa 
Rozes grāmatnīcā tirdzniecības 
centrā „Spice” 12. oktobra pieva-
karē. Precīzu informāciju lūdzu 
meklēt te: https://www.facebook.
com/cesvainesgramata/.

Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

dojumu par sevi mums sniedza mo-
derniecības strādnieks, vēlāk jaun-
saimnieks. Nu dus mierā. Viņa dēls 
beidza Cesvaines ģimnāziju, pēc 
tam augstskolu un tad papildinājās 
savā specialitātē ārzemēs, ir doktors 
un docents. Bija arī citi krietnāki 
aizdevumi. Tā ienāca nauda, ar ko 
varēja iegādāties klasēm solus un 
tāfeles.

Ienākumus deva skolas naudas. 
Skolas atklāšana notika 1919. gada 
15. septembrī. Bija ieradies pilnva-
rotais. Viņš dāvināja 100 Latvijas 
rubļu, atvainodamies, ka vairāk ne-
varot. Varēja gādāt par remontiem, 
iegādāt internātiem nepieciešamo 

inventāru, ievilkt elektrisko apgais-
mošanu.

Pirmā gadā bija grūtības ar apku-
rināšanu. Plašās telpas ar krāsnīm 
prasīja daudz malkas, kuru mēs 
agrāk nebijām sagādājuši. Lasījām 
parkā sausos zarus, nesām mājās. 
Vēlāk lūdzām bērnu vecākus, kam 
bija meži, atvest mums malku. 
Daudz jau nu tādā ceļā nesaņēmām, 
tomēr pirmo ziemu izdzīvojām, sil-
tumu smeldamies no iekšējiem avo-
tiem.”

Pilna publikācija: Alberts Vītols. 
Cesvaines ģimnāzijas sākumi. – 
Cesvaines grāmata, II, 79.–80. lpp.

Cesvaines grāmatas materiāli
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Nr. 9 (348) 2022. gada 23. septembrī
Izdevējs: Cesvaines apvienības pārvalde
Tirāža – 700 eks.
Atbildīgā par izdevumu – Linda Vanaga, tālr. 64852030,
e-pasts: linda.vanaga@madona.lv
Iespiests: SIA „Erante”.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus iesniegt līdz katra mēneša 
10. datumam.

Nākamais „Cesvaines Ziņu” 
izdevums gaidāms 2022. gada 21. oktobrī

Kraukļu bibliotēkā

Bērnu ārstu 
brigādes vizīte 

Cesvainē

Pārgājiens no Nesaules kalna uz Cesvaini

Militāro mācību „Namejs 2022” rudens posms Latvijā

1. oktobrī – ar vilcienu uz Madonu un Cesvaini!
Aicinām vilciena Rīga–Gulbene–Rīga pasažierus kopā ar 

vietējiem gidiem iepazīt Vidzemes augstienes pilsētas Mado-
nu un Cesvaini!

PROGRAMMA:
8.01–10.29 brauciens vilcienā Rīga–Gulbene līdz Ma-

donas stacijai
Gids dalībniekus sagaidīs uz vilciena perona un pavadīs līdz 

iekāpšanai autobusā. Uz visiem objektiem iesim kājām, kopā 
ap 5 km.

MADONA kopā ar vietējo gidu:
* pastaiga pa Madonu;
* keramiķa Jāņa Seiksta darbnīca un daiļdārzs;
* Madonas karameles;
* brīvais laiks pusdienām.
15.08–15.32 brauciens autobusā Madona–Cesvaine, 

17 km
Gids dalībniekus sagaidīs Cesvainē pie autobusa un pava-

dīs līdz vilcienam. Uz visiem objektiem iesim kājām, kopā 
ap 4 km.

CESVAINE kopā ar vietējo gidu:
* Cesvaines pils apmeklējums;
* pastaiga pa Cesvaines pilsmuižu;
* Vinetas Meisteres izšūto gleznu galerija;
* Cesvaines našķis.
18.47 vilciens Gulbene–Rīga atiet no Cesvaines

Kraukļu bibliotēka aicina uz izstādēm:
 z „Lauku muzi-

kanti”
Izstāde pirmo reizi 

tik plaši iepazīstina ar 
Madonas novadpēt-
niecības un mākslas 
muzeja krājuma ma-
teriāliem par lauku 
muzikantiem, muzicē-
šanas tradīcijām, mū-
zikas instrumentu ga-
tavotājiem kā vienu no 
nemateriālās kultūras 
mantojuma sastāvda-
ļām. Izstāde ir papil-
dināta ar materiāliem 
no Barkavas muzeja 
un privātpersonu ar-
hīviem. Izstādes saga-

tavošanu finansiāli atbalstīja VKKF. Trīspadsmit planšetes, 
izmērs – 70 × 100 cm.

 z „Zābaciņi”
Inta Rubene, pēc 

profesijas floriste, 
dizainere, strādā-
jot veikalā „Rimi”, 
2006. gadā saņēma 
pasūtījumu noformēt 
jubilejas sveicienu ar 
ziedu pušķi traukā. Tā 
radās ideja nopirkt vā-
zes zābaciņu formā – 
tajās labi izskatījās 
kompozīcija. Pašai šis 
oriģinālais sveiciens 
ļoti iepatikās. Kāpēc 
gan nesākt kolekcio-
nēt?

„Kad 2007. gadā 
biju ekskursijā uz Slo-

vākiju, tur nopirku pirmo stikla zābaciņu. Turpmāk, braucot 
ekskursijās, vedu mājās suvenīrus – zābaciņus, kurpītes, ke-
diņas. Arī draugi, braucot ekskursijās, vairs nejautāja, ko at-
vest, – zābaciņus,” stāsta Inta.

Tā gadu gaitā ir sakrājusies kolekcija – 163 zābaciņi no 
dažādām pasaules valstīm. Galvenokārt tie ir no keramikas, 
stikla, māla, plastmasas. Tematika: Ziemassvētki, Holande, 
šņorzābaciņi, Latvijas pilsētu nosaukumi uz zābaciņiem, stik-
la kausi, glāzītes. Viens no ekskluzīvākajiem ir zābaciņš ar 
nosaukumu „Cesvaine”. Katram zābaciņam ir savs stāsts!

Atgādinām, ka Kraukļu bibliotēkā ir iespēja nodot ma-
kulatūru (sausu papīru, avīzes, grāmatas utt.), sasietu 
kaudzītēs vai saliktu kastēs.

Izstādes apskatāmas 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).

Lai pārbaudītu un pilnveidotu vienību gatavību izvērsties 
valsts aizsardzības uzdevumu izpildei gan patstāvīgi, gan arī 
kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros, no 5. septembra līdz 
9. oktobrim Latvijā norisinās militāro mācību cikla „Namejs 
2022” rudens posms.

Militāro mācību cikla „Namejs 2022” rudens posma mērķis 
ir turpināt pilnveidot Nacionālo bruņoto spēku komandvadī-
bas sistēmu, stiprināt sadarbību starp vienībām, pārbaudīt un 
pilnveidot apgādes jautājumus, gaisa, jūras un sauszemes ope-
rāciju integrācijas procedūras, īstenojot vienību un štābu lauka 
taktiskās mācības darbībai hibrīda un konvencionāla konflikta 
apstākļos.

Militāro mācību cikla „Namejs 2022” rudens posmā piedalī-
sies karavīri un zemessargi no visām Nacionālo bruņoto spēku 
vienībām, kā arī rezerves karavīri un Latvijas pilsoņi, kas ap-
gūst rezervistu militārās apmācības kursu. Mācībās būs iesais-
tīta arī Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes sastā-
vā esošā NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupa, 
NATO spēku integrācijas vienība Latvijā, Kanādas bruņoto 
spēku pavēlniecība Latvijā. Mācību norisi atbalstīs Apvienotie 
reaģēšanas spēki, kā arī NATO daudznacionālās divīzijas „Zie-
meļi” štābs. Mācībās piedalīsies aptuveni 8000 dalībnieku.

Militāro mācību „Namejs 2022” ietvaros norisināsies arī 
Aizsardzības ministrijas mācības „AMEX 2022”, lai pārbau-
dītu valsts institūciju gatavību militārām un hibrīda krīzēm.

Militāro mācību regulārai norisei ir būtiska loma, lai uztu-
rētu un stiprinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujasspējas, kam 
vienmēr jābūt nemainīgi augstā līmenī, lai tie vienmēr būtu 
gatavi savlaicīgi reaģēt uz potenciāliem apdraudējumiem un 
garantētu Latvijas drošību, savukārt sadarbības stiprināšana 
gan ar valsts un pašvaldību iestādēm, gan dažādu nozaru ko-
mersantiem un to iesaiste militārajās mācībās stiprina valsts 
aizsardzības sistēmu Latvijā.

Iedzīvotāju ievērībai: Nacionālajos bruņotajos spēkos sep-
tembrī un oktobrī intensīvi norisināsies militāro mācību cikls, 
kura laikā pa Latvijas valsts galvenajiem un reģionālajiem 
ceļiem pārvietosies Latvijas un sabiedroto valstu karavīri un 
militārā tehnika. Mācību uzdevumu izpildes laikā periodiski 
notiks dažādu militāro gaisa kuģu lidojumi Latvijas gaisa tel-
pā, arī zemā augstumā, kā arī kaujas šaušana poligonos.

Aicinām sekot aktuālajai informācijai par mācību norisi da-
žādos Latvijas novados Latvijas armijas sociālo tīklu kontos, 
kā arī Nacionālo bruņoto spēku tīmekļa vietnē www.mil.lv.

Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar izpratni iz-
turēties pret notiekošajām militārajām mācībām, kas vērstas 
uz visaptverošu valsts aizsardzības spēju pilnveidošanu un 
reģionālās drošības stiprināšanu.

NBS Apvienotā štāba
Operāciju plānošanas departamenta

Komunikācijas pārvalde

25. septembrī aicinām doties 
tradicionālajā rudens pārgājienā, 
kas veltīts UNESCO Pasaules 
mantojuma sarakstā iekļauta-
jam Strūves ģeodēziskajam lo-
kam (SĢL) un Pasaules tūrisma 
dienai.

Pa ceļam:
 ⁕ dabas liegums „Nesaules 

kalns”;
 ⁕ SĢL punkts „Nessaule-

kalns”;
 ⁕ Kārzdabas sakrālais manto-

jums – pareizticīgo baznīca un 
kapsēta;

 ⁕ Voļģu velnakmens;
 ⁕ pusdienu pauze Grašu pils 

pagalmā;
 ⁕ Cesvaines pils (individu-

āliem apmeklējumiem pēc pār-
gājiena).

Praktiskā informācija:
 ⁕ pulcēšanās pārgājienam 

Cesvaines tūrisma centrā Pils 
ielā 2 no plkst. 9.30. Uz pārgā-
jiena sākumpunktu došanās ar kopīgu transportu plkst. 10.00;

 ⁕ kājām plānots mērot ap 14 km un ceļā pavadīt apmēram 
5 stundas;

 ⁕ maršruts lielākoties vedīs pa grantsceļiem, arī meža ce-
ļiem un takām.

Padomājam par sezonai un laikapstākļiem piemērotu apģēr-
bu un apaviem! Līdzi ņemam pusdienu tiesu, uzkodas, ūdeni!

Pieteikšanās pārgājienam obligāta 
līdz 23. septembrim – tālr. 26172637. 
Pasākums notiks tikai labos laikap-
stākļos.

Strūves ģeodēziskais loks (SĢL) ir 
unikāla 19. gadsimta ģeodēzisko uz-
mērījumu sistēma zemes izmēru un 
formas noteikšanai – izcila sava laika 
zinātnes, vēstures un tehnikas attīstības 
liecība. To no 1816. līdz 1855. gadam 
īstenoja divi vācu izcelsmes vīri: as-
tronomijas zinātņu profesors Frīdrihs 
Georgs Vilhelms Strūve un kara topo-
grāfs pulkvedis Karls Frīdrihs Tenners.

SĢL stiepjas aptuveni pa 26 grādu 
meridiānu no Hammerfestas pie Zie-
meļu Ledus okeāna Norvēģijā līdz Iz-
majilas pilsētai netālu no Donavas grī-
vas pie Melnās jūras, kopskaitā šķēr-
sojot 10 valstu teritoriju: Norvēģiju, 
Zviedriju, Somiju, Krieviju, Igauniju, 
Latviju, Lietuvu, Baltkrieviju, Ukrai-
nu un Moldovu. Tā kopējais garums ir 
2822 km.

Madonas novadā no 16 Latvijas 
SĢL punktiem atrodas trīs: Nesaules kalnā, Gaiziņkalnā un 
Ziestu kalnā.

27. septembris pasaulē tiek atzīmēts kā Pasaules tūrisma 
diena kopš 1980. gada, kad to pasludināja Apvienoto Nāciju 
Pasaules Tūrisma organizācija jeb UNTWO.

Laura Smudze,
Cesvaines tūrisma centra vadītāja

Bērnu ārstu brigādes vizīte Ces-
vainē 15. novembrī no plkst. 10.00 
norisināsies Rīgas ielā 4 Cesvai-
nē. Pieņems mikrologopēds un 
acu ārsts. Bērniem līdz 18 gadu 
vecumam. Lai pieteiktos, zvanīt 
uz 27853626.

19.01 vilciens pienāk Madonā
21.30 vilciens pienāk Rīgas pasažieru stacijā

INFORMĀCIJA DALĪBNIEKIEM
* Cena: 13 EUR pieaugušajiem, 9 EUR skolēniem, pensio-

nāriem, personām ar invaliditāti. Cenā iekļautas ieejas biļetes 
objektos, ekskursijas ar gidu un brauciens sabiedriskajā auto-
busā Madona–Cesvaine. Vilciena biļetes nav iekļautas piedā-
vājuma cenā.

* Nepieciešami ērti apavi un laikapstākļiem piemērots ap-
ģērbs.

* Obligāta iepriekšēja reģistrēšanās pa tālr.: 26172637 vai 
29130437.


