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Kapusvētki
Cesvaines pusē

Izkusties Cesvainē!
Svaigs gaiss, dabas piedāvāto krāsu, skaņu un smaržu ap-

vienojums ar kustībām ir lieliskākie līdzekļi, lai samazinātu 
nogurumu, uzlabotu veselību, vairotu dzīvesprieku un ener-
ģiju.

Projektā „Veselai un laimīgai ģimenei Cesvainē” visu va-
saru un arī rudenī ir iespēja apmeklēt speciālista vadītas vese-
līgu kustību nodarbības. Fizioterapeits palīdzēs izkustēties un 
parādīs, kā to pareizi darīt. Tuvākās nodarbības:

22. jūnijā plkst. 17.00,
28. jūnijā plkst. 17.00,
30. jūnijā plkst. 17.00,
5. jūlijā plkst. 18.00,
9. jūlijā plkst. 10.00,
12. jūlijā plkst. 18.00,
14. jūlijā plkst. 18.00,
16. jūlijā plkst. 10.00,
19. jūlijā plkst. 18.00,
21. jūlijā plkst. 18.00,
23. jūlijā plkst. 10.00,
26. jūlijā plkst. 18.00,
28. jūlijā plkst. 18.00.
Pulcēšanās pie Cesvaines pils, nodarbības notiek parka te-

ritorijā. Tās vada fizioterapeits Emīls Ozoliņš. Dalība – bez 
maksas. Tālrunis uzziņām: 25461600.

Visi laipni gaidīti!

Pirmie aktīvisti nodarbībās jūnijā svaigā gaisā pie 
Cesvaines pils

Ņem spēku no jāņuzālēm, 
No gaismas, kas kalnos zied, 
Ņem spēku no nakts bez tumsas, 
Kas šonakt pār zemi iet.
  Anita Anitīna

Lustīgus, skanīgus, pozitīvām emocijām piepildītus 
Līgo svētkus un Jāņus!

Cesvaines apvienības pārvalde

10. jūlijs    

31. jūlijs  

15.00 Cesvaines kapos
16.00 Kārzdabas kapos
17.00 Stradukalna kapos

10.00 Ķinderu kapos
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Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Ik gadu, 14. jūnijā, Komunistiskā genocīda 

upuru piemiņas dienā, mēs pieminam tos vairāk 
nekā 15 400 Latvijas cilvēkus, kurus Padomju 
Savienības okupācijas vara nelikumīgi deportē-
ja uz Sibīriju.

1939.–1940. gadā Padomju Sociālistisko 
Republiku Savienība (PSRS) anektēja Besarā-
biju, Ziemeļbukovinu, Rietumukrainu, Rie-
tumbaltkrieviju, Baltijas valstis. No 1939. gada 
decembra līdz 1941. gada jūnijam notika četras 
deportācijas operācijas, kurās no šīm teritorijām 
uz attāliem PSRS reģioniem tika izvesti to ie-
dzīvotāji. Ceturtā deportācijas operācija notika 
1941. gada maijā un jūnijā, un tās sastāvdaļa bija 
14. jūnija akcija Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Akcijas mērķis bija salauzt jebkādu preto-
šanos padomju okupācijai. To centās panākt, 
nevis vēršoties pret konkrētiem padomju oku-
pācijas režīma pretiniekiem, bet pēc formāliem 
kritērijiem (sociālā piederība, agrākā politiskā 
un profesionālā darbība u. c.) neitralizējot ve-
selas sociālās grupas, kas tika uzskatītas par 
potenciāli naidīgām un nevēlamām padomju 
okupācijas varai.

Deportējamie tika sadalīti trīs lielās grupās 
pēc politiskās bīstamības kritērijiem. Pirmā un 
vislielākā grupa bija „pretpadomju elementi” 
(„kontrrevolucionāro” partiju un sabiedrisko 
organizāciju biedri, agrākā valsts varas aparāta 
augstākie ierēdņi, pārstāvji, policisti, virsnieki, 
fabrikanti, tirgotāji, namīpašnieki, lielie zemes 
īpašnieki u. c. pret padomju okupācijas varu 
naidīgi noskaņotas personas). Šajā grupā ietilp-
stošos ģimenes apgādniekus, bet faktiski arī pā-
rējos pilngadīgos vīriešus bija paredzēts arestēt, 
ievietot nometnēs, ar PSRS Iekšlietu Tautas ko-
misariāta (IeTK) sevišķās apspriedes lēmumu 
viņiem piespriest 5 līdz 8 gadu ieslodzījumu 
nometnē, bet pēc soda izciešanas nosūtīt nome-
tinājumā uz 20 gadiem. Viņu ģimenes locekļus 
(sievietes, bērnus un pusaudžus līdz 16 gadu 
vecumam, seniorus virs 70 gadu vecuma) gai-
dīja nometinājums uz 20 gadiem. Šīm ģimenēm 

tika piemērota mantas konfiskācija. Ģimenes, 
kuras bija repatriējušās no Vācijas, vai arī tās, 
kuras bija pieteikušās repatriācijai, bet pēc tam 
pārdomājušas, nebija paredzēts izšķirt, bet gan 
nosūtīt nometinājumā uz 20 gadiem.

Otrā un trešā grupa bija mazskaitlīgākas: 
kriminālelementi (recidīvisti) un „antisociālie 
elementi” – prostitūtas. Kriminālnoziedzniekus 
bija paredzēts deportēt bez ģimenēm, ar mantas 
konfiskāciju un ievietot nometnēs uz 5–8 ga-
diem, bet pēc soda izciešanas nosūtīt uz 20 ga-
diem nometinājumā, savukārt prostitūtas – iz-
sūtīt nometinājumā uz Kazahstānu uz pieciem 
gadiem.

Pilnīgi precīzu deportēto skaitu nav iespē-
jams noteikt, jo ne visas deportēto uzskaites lie-
tas ir saglabājušās vai arī atrodas ārpus Latvijas, 
turklāt cilvēkus, kuriem bija izdevies izvairīties 
no aizturēšanas 14. jūnijā, turpināja tvarstīt un 
arestēt līdz pat kara sākumam, tādēļ būtiskas at-
šķirības ir vērojamas gan sākotnējā, 1941. gada 
statistikā, gan arī datos, kas iegūti pētījumos 
pēc PSRS sabrukuma.

Precīzākos šobrīd pieejamos datus sniedz 
Latvijas Valsts arhīva darbinieku veiktā depor-
tēto uzskaite, kas 2001. gadā publicēta grāma-
tā „Aizvestie”. Šie dati liecina, ka 1941. gada 
14. jūnijā deportēja 15 424 Latvijas iedzīvotā-
jus, to skaitā 8259 vīriešus un 7165 sievietes. 
Arestēja 5420 cilvēkus (5259 arestēja aizturēša-
nas brīdī, bet 161 – vēlāk, jau izsūtījumā), tātad 
35 % no visiem deportētajiem. Izsūtīja 10 160 
cilvēkus. Starp izsūtītajiem bija 3147 vīrieši un 
7013 sieviešu. Soda nometnēs un nometināju-
mā pavisam gāja bojā 6081 deportētais (arestē-
tie un izsūtītie), t. i., 39,43 % deportēto.

Lielākā daļa no deportētajiem bija latvie-
ši (81,27 %). Otra lielākā grupa bija ebre-
ji – 11,70 %, bet trešā lielākā grupa – krievi 
(5,29 %); tālāk sekoja vācieši – 0,39 %.

Deportācijas upuri pārsvarā bija pilsētnieki. 
Visvairāk deportēto bija no Rīgas – 4231. Gal-
vaspilsētai sekoja lielākās pilsētas – Daugavpils 

un Liepāja, tad – Jelgava un Ventspils, kā arī 
Tukums, Cēsis, Valmiera, Kuldīga, Ludza, Rē-
zekne, Talsi, Bauska un citas apdzīvotās vietas. 
Ļoti nevienmērīgi deportācijas bija skārušas 
lauku novadus, vislielākais deportēto skaits bija 
no Vidzemes pagastiem.

Arī šā gada 14. jūnijā Cesvaines evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā represētie, viņu tuvinieki un 
visi tie, kam tautas sāpīgās atmiņas ir svarīgas, 
pulcējās svētbrīdī. Gan klātesošie garīgie līde-
ri, gan Cesvaines apvienības pārvaldes vadītājs 
uzsvēra, ka par šīm tumšajām tautas vēstures 
lappusēm ir jārunā, jātur tās dzīvā atmiņā, jā-
atceras, īpaši pašreizējā nemierīgajā pasaules 
situācijā.

Pēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nacio-
nālās enciklopēdijas informācijas sagatavoja

Linda Vanaga,
autores foto

Svētbrīdim Cesvaines evaņģēliski luteris-
kajā baznīcā sekoja ziedu nolikšana pie 

pieminekļa baznīcas dārzā

Supošana ir relaksējoša, tomēr tai piemīt arī 
pamatīgs veselības veicināšanas potenciāls. Tā 
ir lieliska kardiovaskulārā aktivitāte, kas no-
darbina visu ķermeni – muguru, rokas, kājas, 
pat pēdas un kāju pirkstus; to nodrošina nepie-
ciešamība noturēt līdzsvaru uz samērā nestabi-
lās ūdens virsmas.

Tieši nestabilā ūdens virsma un nepiecieša-
mība noturēt līdzsvaru ir tā, kas palīdz nostip-
rināt vēderu, muguras lejasdaļu, gurnus. Citos 
sporta veidos vai treniņos katra šī ķermeņa 
daļa tiek trenēta atsevišķi, bet te tas notiek 
kompleksi.

Supošana trenē plecu daļu un rokas. Papil-
dus tam, ka jānotur līdzsvars, ar airi ir jācenšas 
tikt uz priekšu, un tas nozīmē slodzi ķermeņa 
augšdaļai: krūškurvim, pleciem, rokām.

Supošana uzlabo sirds veselību. Regulāra 
nodarbošanās ar šo sporta veidu var uzlabot 
sirds veselību, samazināt sirdslēkmes un in-
sulta iespējamību.

Supošana samazina stresu. Ūdens palīdz no-
mierināties un atbrīvoties no sasprindzināju-
ma. Nodarbojoties ar airēšanu uz dēļa, domas 
ir jākoncentrē vien uz to, kā saglabāt līdzsva-
ru, aizmirstot par pārējo.

Tiekamies 2. jūlijā kempingā „Rozītes” Ces-
vaines pagastā no plkst. 10.00!

Dalība – bez maksas projekta ietvaros.

SUP diena 
Cesvainē

Par māju apsaimniekošanu
Aktualizējies jautājums par daudzdzīvokļu māju 

apsaimniekošanu. Mājas nolietojas, nepieciešams re-
monts, kā arī dažādu bojājumu novēršana. Lai to sek-
mīgi paveiktu, māju iedzīvotājiem ir jāsasauc mājas 
iedzīvotāju sapulce, jāpārrunā šī tēma, jāizlemj, vai 
māju apsaimniekos paši (veidos biedrību vai kādā citā 
formā) vai nodos apsaimniekošanai kādam no apkārtē-
jiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar daudzdzīvokļu 
māju apsaimniekošanu. Tuvākajā apkārtnē darbojas:

 y Cesvainē – biedrība „Cesvaines nami”;

 y Madonā – SIA „Madonas namsaimnieks”, 
biedrība „Raiņi”.

Šobrīd Cesvainē tiek apsaimniekotas vairākas 
mājas, to veic vai nu „Cesvaines nami”, vai „Raiņi”.

Lai izlemtu, kā apsaimniekot māju, iesakām 
katras mājas iedzīvotājiem organizēt sapulci un, 
ja nepieciešams, piesaistīt pārstāvjus no apsaim-
niekošanas uzņēmumiem, kuri informētu par ap-
saimniekošanu, pakalpojuma maksu, mājas kopējo 
līdzekļu uzkrājumu un citiem jautājumiem. Tas viss 

vajadzīgs, lai visi varētu dzīvot sakārtotā vidē, kā arī 
tiktu paildzināts mājas mūžs.

Aprīlī notikušajā iedzīvotāju sapulcē Cesvaines 
kultūras namā Madonas novada domes vadītājs 
daudzdzīvokļu māju iemītniekus mudināja aktivizē-
ties un vienoties par apsaimniekotāja piesaistīšanu. 
Tas varētu palīdzēt veidot mājas uzkrājumu, risināt 
nepieciešamo saistībā ar remontdarbiem un citiem 
apsaimniekošanas jautājumiem.

Linda Vanaga

Madonas novada pašvaldības domes sēdēs
Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas 

sēdē 2022. gada 24. maijā
Par mācību literatūrai un mācību līdzekļiem 

paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali
Nolemj sadalīt 2022. gadam Madonas novada 

pašvaldības pirmsskolas, vispārējās pamata un vis-
pārējās vidējās izglītības iestāžu mācību līdzekļu un 
mācību literatūras iegādei paredzētos valsts budžeta 
līdzekļus 61 087 eiro apmērā.
Cesvaines pirmsskolas izglītības iestāde 
„Brīnumzeme”

Valsts budžeta līdzekļi
5 gadi un 

vairāk
17,86 EUR uz izglītojamo 

(2370)
38 679

Cesvaines vidusskola

KOPĀ
1.–

12. klasē

17,86 EUR 
uz izglīto-

jamo

Mācību 
līdzekļi 
(2370) 
40 %

Mācību 
literatūra 

(5233) 
60 %

269 4803 1921 2882
Par programmai „Latvijas skolas soma” pare-

dzēto valsts budžeta līdzekļu sadali

Nolemj sadalīt Madonas novada pašvaldības vis-
pārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestā-
dēm programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai 
paredzētos valsts budžeta līdzekļus 16 896 eiro ap-
mērā saskaņā ar pievienoto sarakstu.
Cesvaines vidusskola

Izglītojamo skaits 
01.09.2021.

Finansējums, 
EUR

269 1596
Par klienta līdzdalības maksājumu par higi-

ēnas pakalpojumu Sociālajā dienestā
Nosaka klienta līdzdalības maksājumu par sociālo 

pakalpojumu – higiēnas pakalpojumu, kas ietver:
 y pirts un dušas pakalpojumu – viena stunda 

vienai personai – 5 eiro;
 y dušas pakalpojumu pieaugušajam – viena per-

sona, viena mazgāšanās reize – 1 eiro;
 y dušas pakalpojumu bērnam no 10 gadu ve-

cuma – viena persona, viena mazgāšanās reize – 
0,50 eiro;

 y veļas mazgāšanu un žāvēšanu – viena veļas 
mazgāšanas reize – 1 eiro.

Nosaka, ka no lēmuma 1. punktā noteiktā līdz-
dalības maksājuma ir atbrīvoti šādi Madonas nova-

da pašvaldības iedzīvotāji:
 y bērni līdz 10 gadu vecumam;
 y trūcīgas vai maznodrošinātas personas, kurām 

Madonas novada Sociālais dienests izsniedzis izziņu 
par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas 
statusam;

 y daudzbērnu ģimenēm, uzrādot goda ģimenes 
karti.

Lēmums stājies spēkā 2022. gada 1. jūnijā.

Madonas novada pašvaldības domes sēdē 
2022. gada 31. maijā

Par maksas pakalpojumiem Cesvaines vidus-
skolas dienesta viesnīcā

Nosaka maksu par naktsmītni Cesvaines vidus-
skolas dienesta viesnīcā, īslaicīgi īrējot gultasvietu, 
no 2022. gada 1. jūnija:

 y 1–3 naktis par vienu gultasvietu – 12 eiro 
(no 01.06.2022., bez PVN) un 14,52 eiro (no 
01.07.2022., ar PVN);

 y 4 un vairāk naktis par vienu gultasvietu – 
10 eiro (no 01.06.2022., bez PVN) un 12,10 eiro (no 
01.07.2022., ar PVN).

Par Madonas novada ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijas un Madonas novada attīstības 

programmas galaredakcijas apstiprināšanu
Apstiprina Madonas novada ilgtspējīgas attīstī-

bas stratēģijas 2022.–2047. gadam galaredakciju 
un Madonas novada attīstības programmas 2022.–
2028. gadam galaredakciju.

Dokumentus iespējams iepazīt interneta vietnē 
www.madona.lv.

Par projekta „Vētrā bojātā Cesvaines vidus-
skolas ēkas jumta atjaunošana” īstenošanu

Apstiprina projekta „Vētrā bojātā Cesvaines vi-
dusskolas ēkas jumta atjaunošana” īstenošanu par 
kopējo summu 59 349,73 eiro.

Nolemj palielināt budžeta ieņēmumus un izde-
vumus par 20 935,01 eiro Cesvaines vidusskolas 
ēkas jumta atjaunošanai un piešķirt finansējumu 
38 414,72 eiro no 2022. gada Madonas novada paš-
valdības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.

Lēmumu pilnu tekstu var iepazīt www.madona.lv 
vai klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1 Ma-
donā, lēmumu videoapskatu iespējams iepazīt www.
madona.lv.

Sagatavoja Ilze Riekstiņa,
Madonas novada Centrālās administrācijas

Attīstības nodaļas 
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

VID atgādina par klientu apkalpošanu klātienē
Madonā iedzīvotājiem ir iespēja saņemt Valsts 

ieņēmumu dienesta (VID) klātienes konsultāciju 
tuvāk dzīvesvietai. VID darbinieki konsultēs ap-
meklētājus noteiktās nedēļas dienās.

Kopš 2022. gada 17. maija VID sadarbībā ar 
Madonas novada pašvaldību klientus apkalpo 
Madonas novada domē (Saieta laukumā 1 Ma-
donā). VID klientu konsultants pieejams kat-

ra mēneša trešajā otrdienā no plkst. 8.00 līdz 
plkst. 17.00. Iepriekšējs pieraksts klātienes ap-
meklējumam nav nepieciešams.

Vēršoties pie VID konsultanta klātienē, lūdzam 
būt piesardzīgiem un atbildīgiem, ievērot visus 
valstī noteiktos piesardzības pasākumus, kas pa-
līdz pasargāt sevi un apkārtējos no inficēšanās ar 
Covid-19 vīrusu. Aicinām atlikt VID apmeklēju-

mu, ja jūtat elpceļu slimības pazīmes, kā arī ne-
nākt, ja noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai 
stingrā izolācija.

Atgādinām, ka iedzīvotāji visus VID pakalpoju-
mus var saņemt elektroniski VID elektroniskās de-
klarēšanas sistēmā (EDS). VID konsultācijas var sa-
ņemt, zvanot uz VID konsultatīvo tālruni 67120000 
vai uzdodot jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā 

„Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot uz VID kon-
sultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī 
personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas 
VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

Informācija par VID pakalpojumu pieejamību 
citās Latvijas pilsētās pieejama VID tīmekļvietnes 
www.vid.gov.lv sadaļā „Kontakti → Kā ar mums 
sazināties”.
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Ar 2023. gada 1. janvāri eID karte – obligāts dokuments
Ar 2023. gada 1. janvāri personas 

apliecība (eID karte) būs obligāts 
personu apliecinošs dokuments Lat-
vijas pilsonim vai nepilsonim, kurš 
sasniedzis 15 gadu vecumu (grozījumi 
Personu apliecinošu dokumentu liku-
mā stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī).

Tātad jau kopš 2021. gada 1. janvā-
ra Latvijas pilsonim vai nepilsonim, 
kurš sasniedzis 15 gadu vecumu, pasi 
izsniedz, ja viņam ir derīga personas 
apliecība (eID karte), vai pasi izsniedz 
vienlaikus ar personas apliecību (eID 
karti).

Vienlaikus ar šiem grozījumiem 
Personu apliecinošu dokumentu liku-
mā ir noteiktas dažas personu grupas, 
uz kurām nosacījums par personas 
apliecību (eID kartes) kā obligātu per-
sonu apliecinošu dokumentu attieci-
nāms ilgākā pārejas periodā, proti, no 
2021. gada 1. janvāra līdz 2030. gada 

31. decembrim. Šo personu grupu 
uzskaitījums atrodams Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) 
mājaslapā.

Lai izvairītos no rindām, kas varētu 
rasties, ja personas apliecības saņem-
šanu atstāsiet uz pēdējo brīdi, aicinām 
savlaicīgi iesniegt dokumentus per-
sonas apliecības (eID kartes) saņem-
šanai, lai 2023. gada 1. janvārī jūsu 
rīcībā būtu personas apliecība (eID 
karte).

Saeima eID karti ir noteikusi par ob-
ligātu personu apliecinošu dokumentu. 
Personas apliecība būs obligāta visiem 
Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, 
kas sasnieguši 15 gadu vecumu, un 
pase turpmāk tiks paredzēta kā izvēles 
personu apliecinošs dokuments vai kā 
ceļošanas dokuments uz valstīm, kurās 
eID karte netiek atzīta par personu ap-
liecinošu un ceļošanas dokumentu.

Līdz šim persona par vienīgo perso-
nu apliecinošo dokumentu varēja iz-
vēlēties eID karti vai pasi, vai arī abus 
dokumentus – gan eID karti, gan pasi.

Tiem iedzīvotājiem, kuriem jau ir 
eID karte, kuras derīguma termiņš 
līdz 2023. gadam vēl nebūs beidzies, 
to nevajadzēs nomainīt pret jaunu. 
Savukārt tiem, kuriem pārejas periodā 
būs pienācis laiks nomainīt pasi, jaunu 
to izsniegs jau kopā eID karti.

Personas apliecība noteikta arī kā 
viens no valsts garantētiem identifi-
kācijas rīkiem, lai iedzīvotāji varētu 
ērti, ātri un efektīvi saņemt jebkuru no 
valsts nodrošinātajiem elektroniska-
jiem pakalpojumiem.

Patlaban personas identifikāciju pa-
kalpojumu saņemšanai elektroniski 
nodrošina, izmantojot dažādas iden-
tifikācijas metodes, kurām ir atšķirīgs 
tiesiskais pamats, drošības līmenis un 

lietojamība. Viena no metodēm, arī 
portālā latvija.lv, kur iedzīvotāji var 
saņemt virkni valsts pakalpojumu, ir 
banku noteiktā personas identifikā-
cija. Šāda identifikācija ir iespējama 
tikai tad, ja attiecīgā banka ir brīvprā-
tīgi iesaistījusies valsts un pašvaldību 
sniegto pakalpojumu pieejamības no-
drošināšanā un attiecīgā persona ir kā-
das konkrētas bankas klients, – teikts 
likumprojekta anotācijā.

Grozījumu autori Vides aizsardzī-
bas un reģionālas attīstības ministrijā 
iepriekš norādīja, ka līdzšinējā per-

sonas identifikācija tika balstīta tikai 
uz vienošanās pamata un banku iz-
mantotajiem identifikācijas rīkiem – 
ne tehniskajiem risinājumiem, ne arī 
procedūrām – publisko pakalpojumu 
sniegšanas jomā netiek izvirzītas un 
kontrolētas drošības prasības. Būtiski 
arī, ka banku piedāvātie identifikāci-
jas rīki ir izmantojami tikai konkrētas 
informācijas sistēmas – internetban-
kas – ietvaros un rīku izmantošana ār-
pus šīs sistēmas var ievērojami palie-
lināt iespējamo drošības risku līmeni.

Ievērojot likuma izmaiņas, ar grozī-
jumiem noteikts, ka līdz elektroniska 
vēlētāju reģistra ieviešanai Saeimas 
vēlēšanās, tautas nobalsošanā un pa-
rakstu vākšanā vēlētāji drīkstēs pie-
dalīties ar eID karti kopā ar vēlētāja 
apliecību, ja personai nav derīgas pil-
soņa pases.

PMLP informācija

„LUCAS 2022”: zemes lietojuma un zemes seguma statistiskais apsekojums
Informējam, ka no šā gada maija 

līdz oktobrim SIA „Vides eksperti” 
pēc Eiropas Komisijas statistikas bi-

roja „Eurostat” pasūtījuma veiks ze-
mes seguma un lietojuma apsekojumu 
Baltijas valstīs, arī Madonas novadā.

Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 
3385 punkti, kas var atrasties visos 
zemes segumos gan valsts, gan paš-
valdības, gan privātpersonu īpašu-
mos – aramzemē, zālājos, meža zemē, 
apbūvētās teritorijās, transporta tīklos 
un citur.

Apsekotāji nosaka zemes seguma 
un lietojuma veidu, zālājus, meliorā-
cijas esamību un ainavas struktūras 
elementus. Vienlaikus 717 punktos 
tiek paņemts augsnes virskārtas pa-
raugs. Paraugs tiek analizēts labora-
torijā un izmantots ar vides faktoru 
novērtēšanu saistītiem mērķiem, pie-
mēram, Eiropas augšņu karšu atjau-
nināšanai, augsnes modeļu validācijai 
un organiskas izcelsmes oglekļa satu-

ra noteikšanai augsnē – tas ir būtisks 
klimata pārmaiņu ietekmes faktors. 
Trīsdesmit punktos tiek paņemts aug-
snes papildu paraugs, lai analizētu 
augsnes bioloģisko daudzveidību.

Lai kartētu un nofotografētu izvē-
lēto punktu, radot pēc iespējas mazāk 
traucējumu un nebojājot augu segu, 
kas atrodas punktā, apsekotājs darbo-
jas saskaņā ar precīzām instrukcijām. 
Ja nepieciešams, apsekotājs varēs uz-
rādīt ID karti un Eiropas Komisijas 
statistikas dienesta „Eurostat” paraks-
tītu akreditācijas vēstuli.

Apkopotā informācija tiks izman-
tota tikai Eiropas mēroga statistikas 
apkopošanai, tā neatspoguļos nekā-
dus personiska rakstura datus vai da-

tus par zemes īpašumu. Apsekojuma 
„LUCAS 2022” dati netiks izmantoti 
lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, 
un tie nav piemēroti šādam mērķim.

Lai iegūtu papildu informāciju par 
LUCAS, lūdzu, apmeklējiet atbil-
stīgo nodaļu interneta vietnē http://
ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/
overview! Aicinām novada iedzīvotā-
jus būt saprotošiem!

Lelde Celmiņa,
Madonas novada 

Centrālās administrācijas
Nekustamā īpašuma pārvaldības
un teritorijas plānošanas nodaļas

Vides un energopārvaldības 
speciāliste

Saeimas vēlēšanas šā gada rudenī
Kārtējās, 14. Saeimas vēlēšanas no-

risināsies šā gada 1. oktobrī, sestdienā. 
Tiesības piedalīties vēlēšanās un uz 
nākamajiem četriem gadiem ievēlēt 
100 parlamenta deputātu būs Latvijas 
pilsoņiem no 18 gadu vecuma.

Kā līdz šim, vēlētāji Saeimas vēlē-
šanās drīkstēs balsot jebkurā vēlēšanu 
iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Noteik-
tos vēlēšanu iecirkņos Latvijā vēlē-
šanu nedēļas pirmdienā, ceturtdienā 
un piektdienā varēs nodot balsi gla-
bāšanā, tāpat būs iespēja balsot savā 
atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa 
dēļ nebūs iespējams nobalsot vēlēša-
nu iecirknī klātienē, ja vēlēšanu dienā 
jāaprūpē slimnieks vai vēlētājs atradī-
sies ieslodzījuma vietā.

Saeimas vēlēšanās balsstiesīgie pil-
soņi var balsot vēlēšanu iecirkņos ne 
tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Vēlētāji 
ārvalstīs var izmantot iespēju balsot 
arī pa pastu. Vēlēšanu iecirkņu saraks-
tu ārvalstīs Centrālā vēlēšanu komisi-
ja (CVK) apstiprinās jūlijā, pēc tam kad 
atbilstīgi vēlēšanu nosacījumiem 18. jū-
lijā noslēgsies pieteikumu iesniegšana 
vēlēšanu iecirkņu ārvalstīs izveidei. 
Savukārt pasta balsošanai no ārvalstīm 
vēlētāji varēs pieteikties no 23. jūlija 
līdz 9. septembrim. Balsošana Saeimas 
vēlēšanās tiks organizēta arī karavīriem 
un zemessargiem, kuri pilda dienesta 
pienākumus starptautisko operāciju 
rajonos. Līdz 18. jūlijam vēlēšanu ie-
cirkņa izveidošanu var pieteikt arī uz 
kuģiem ar Latvijas karogu – tiem, kas 
pierakstīti Latvijas Republikā.

14. Saeimas vēlēšanās vēlētāju uz-
skaitei vēlēšanu iecirkņos tiks lietots 
elektronisks tiešsaistes vēlētāju re-
ģistrs, kas padarīs ērtāku dalību vēlē-
šanās vēlētājiem, kuriem ir tikai eID 
karte. Iepriekšējās Saeimas vēlēšanās 
vēlētājiem, kuru rīcībā bija tikai eID 

karte, bija nepieciešama vēlētāja ap-
liecība, kura pirms vēlēšanām bija 
jāizņem kādā no Pilsonības un mi-
grācijas lietu pārvaldes teritoriālajām 
nodaļām. Lai nodrošinātu, ka katrs vē-
lētājs balso tikai vienu reizi, dalību vē-
lēšanās atzīmēja ar spiedogu pasē vai 
vēlētāja apliecībā. Turpmāk Saeimas 
vēlēšanās vēlētāju uzskaitei spiedogs 
pasē vai vēlētāja apliecībā vairs netiks 
likts un to aizstās atzīme elektroniska-
jā tiešsaistes vēlētāju reģistrā.

Šāds elektroniskais tiešsaistes vē-
lētāju reģistrs sekmīgi bija izmantots 
jau 2021. gada pašvaldību vēlēšanās. 
Reģistrā tiks iekļauti visi balsstiesīgie 
pilsoņi, kuriem būs tiesības piedalīties 
Saeimas vēlēšanās. Vēlēšanu iecirknī 
vēlēšanu komisijas darbinieks tiešsais-
tes reģistrā pārliecināsies par vēlētāja 
tiesībām balsot un atzīmēs, ka vēlētājs 
ir nobalsojis.

Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēša-
nu apgabali – Rīga, Vidzeme, Latgale, 
Kurzeme un Zemgale, un no katra ap-
gabala Saeimā jāievēl noteikts deputātu 
skaits. Vēlēšanu apgabalos ievēlējamo 
deputātu skaitu nosaka CVK propor-
cionāli apgabala vēlētāju skaitam, kāds 
reģistrēts fizisko personu reģistrā četrus 
mēnešus pirms vēlēšanu dienas. 14. Sa-
eimas vēlēšanām četri mēneši pirms 
vēlēšanu dienas bija šā gada 31. maijā.

Kandidēt Saeimas vēlēšanās drīkst 
Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu dienā ir 
vecāki par 21 gadu. Deputātu kandi-
dātu sarakstu iesniegšana Saeimas vē-
lēšanām notiks no 13. jūlija līdz 2. au-
gustam. Kandidātu sarakstu Saeimas 
vēlēšanām drīkst iesniegt reģistrētas 
partijas, kuras dibinātas ne vēlāk kā 
gadu pirms vēlēšanām un kurās ir ne 
mazāk kā 500 biedru. Ja kandidātu 
sarakstu iesniedz partiju apvienība, 
tajā ietilpstošajām partijām arī jābūt 

dibinātām ne vēlāk kā gadu pirms 
vēlēšanām un apvienībā kopā jābūt 
ne mazāk kā 500 biedriem. 14. Sa-
eimas vēlēšanās termiņš, līdz kuram 
jābūt dibinātām partijām, lai varētu 
iesniegt deputātu kandidātu sarakstu, 
ir 2021. gada 30. septembris.

Vēlēšanu kalendārs ar plašāku in-
formāciju par svarīgākajiem 14. Saei-
mas vēlēšanu sagatavošanas darbiem 
ir pieejams CVK mājaslapā www.cvk.
lv, sadaļā „14. Saeimas vēlēšanas”.

14. Saeimas vēlēšanu aktualitātēm 
aicinām sekot līdzi www.cvk.lv un 
sociālo tīklu vietnēs: „Facebook” – 
CVK.lv, „Instagram” – CVK_zinas, 
„Twitter” – CVK_zinas.

Turpinot februārī aizsākto akci-
ju „#VēlēšanuDiena”, gatavojoties 
14. Saeimas vēlēšanām, ikviens ir 
aicināts sociālajos tīklos pastāstīt par 
to, kāpēc ir svarīgi piedalīties vēlēša-
nās. Šādi katrs no mums var palīdzēt 
iedrošināt, pārliecināt vai iedvesmot 
citus piedalīties vēlēšanās, jo, kā lie-
cina jaunākie vēlētāju aptaujas re-
zultāti šā gada februārī, salīdzinot ar 
2018. gadu, ir pieaudzis to vēlētāju 
skaits, kuri Saeimas vēlēšanās pieda-
līties neplāno un uzskata, ka tam nav 
jēgas un nekas tāpat nemainīsies.

Daloties sociālo tīklu vietnēs, aici-
nām izmantot mirkļbirku #Vēlēšanu-
Diena un paust savas pārdomas jeb-
kādā formātā, kas šķiet piemērots, – 
teksts, attēls, zīmējums, karikatūra, 
foto, video, balss ieraksts vai cits.

Centrālās vēlēšanu komisijas 
informācija

Zini – rīkojies! Ziņo par vidē 
izmestiem atkritumiem!

Valsts vides dienesta Vidzemes re-
ģionālās vides pārvaldes direktors Mār-
tiņš Kļaviņš aicina: „Ņemot vērā siltā 
laika iestāšanos un cilvēku vēlmi pēc 
atpūtas pie dabas, atgādinām par iespē-

ju ziņot par piemēslotām vietām dabā 
vai citiem pārkāpumiem pret vidi.”

Arī mēs atgādinām – savāc aiz se-
vis, saviem mājdzīvniekiem un, pro-
tams, nemēslo!
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Izlaidumi Cesvaines izglītības iestādēs
Jūnijs ierasti ir izlaidumu laiks. Jauniešiem tas ir pārmaiņu 

un nozīmīgas izvēles laiks – kāds turpina mācības nākamajā 
līmenī, cits uzsāk patstāvīgu dzīvi. Lai katram izdodas izdarīt 
īsto izvēli tālākajam ceļam!

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolu šogad absolvēja 10 jaunie talanti: 
5 mūzikas un 5 mākslas nozarē. Daži no viņiem apguvuši vairāku 
instrumentu spēli un pamanījušies mūzikas skolas solā pavadīt pat 

13 gadus. Attēlā – pieci mūzikas nodaļas absolventi
Lindas Vanagas foto

Mākslas programmas audzēkņi ar skolotājām un 
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas direktori

Lindas Vanagas foto

Smaržo meijas, ceriņi un kreimenītes… Klāt izlaidumu laiks! 27. maijā „Brīnumzemē” savai pirmajai 
izglītības iestādei ardievas teica 19 smaidīgi grupas „Skudriņa” bērni. Absolventi svētku dienā, dejojot pirmo 
deju „Pietupties” un dziedot dziesmu „Mazie bērniņi”, baudīja skaistus mirkļus kopā ar grupu „Spārīte” un 
„Bitīte” bērniem un skolotājām Oļu Priedīti, Teklu Ozoliņu un Allu Isačenko. Grupas „Bizmārīte” skolotājas 
Sandra Ruduka un Jolanta Koroļčuka iejutās rūķu lomās un bērnu atmiņā atsauca baltos Ziemassvētkus, 
kad katrs no vecākiem savam bērnam darināja īpašu rūķa tērpu un kopīgi gāja rotaļdejā „Rūķīt’s iet pa 
taciņu”. Grupas „Taurenītis” bērni un skolotāja Ilga Rumpe absolventiem veltīja dzejoli „Uz skolu”, un katrs 
gaviļnieks saņēma skolotāju gādīgu roku gatavotu puķi. Skaistus un stiprus vārdu absolventiem veltīja arī 
iestādes vadītāja Skaidrīte Aveniņa, kura katram uzdāvināja grāmatu „Izkrāso Cesvaini”. Prieks par vecākiem, 
vecvecākiem, brāļiem un māsām, ar kuriem bērni satikās lielajā zālē! Paldies mūzikas skolotājai Irēnai Lecītei 
par iemācītajām dejām un dziesmām! Krāsainiem notikumiem bagātu, saulainu un siltu vasaru vēl grupas 

„Skudriņa” skolotājas Sandra Āriņa un Jana Medniece
Foto no Janas Mednieces personiskā arhīva

Jaunā dzīves posmā iesoļo 11 Cesvaines vidusskolas 12. klases absolventi. Lai veiksmīgs turpmākais ceļš 
izglītības un profesionālajā jomā! Klases audzinātāja – Sarma Kurme

Jāņa Zladeja foto

Godalgotas vietas zīmējumu 
konkursā

Mācību gada pēdējā dienā nodi-
binājuma „Skrides fonds” ievēroja-
mas naudas balvas saņēma skolēni, 
kuri ieguva godalgotas vietas fonda 
organizētajā zīmējumu konkursā 
„Tautas gars – Latvijas spēks”.

Apsveicam Adriju Petkuni-Val-
gumu, Evelīnu Cimušku, Megi-
ju Breču, Eniju Butreho ar iegūto 
1. vietu savā klašu grupā!

Sveicam Agati Petkuni-Valgu-
mu, Zani Frindi un Sabīni Šahno 
ar iegūto 2. vietu savā klašu grupā!

Apsveicam arī Martu Ābeli, Lo-
tāru Kļaviņu, Lindu Dubrovsku 

un Sabīni Zani Cimušku ar iegūto 
3. vietu savā klašu grupā! Veicinā-
šanas balvu saņēma Katrīna Stikā-
ne.

Patiess prieks par 8.b klases sko-
lēnu Emīlu Krišānu un 12. klases 
skolnieci Sabīni Zani Cimušku, 
kuri skolas pēdējā dienā saņēma 
Skrides fonda prēmiju par sasnie-
gumiem mācību darbā. Lai to sa-
ņemtu, skolēniem jāuzrāda augsti 
mācību rezultāti eksaktajos mācī-
bu priekšmetos.

Paldies Skrides fondam par sko-
lēnu motivēšanu!

Cesvaines vidusskolas direktors Didzis Baunis kopā ar Skrides fonda 
pārstāvi mācību gada pēdējā dienā izsniedza godinājuma rakstus 

godalgoto vietu ieguvējiem

Cesvaines vidusskolas 9. klasi šogad absolvēja divas klases, kopā 29 skolēni. Jau rudenī gaidīsim viņus 
Cesvaines vidusskolas 10. klasē! Audzinātāja – Inguna Luce

Aivara Šķēla foto
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Rokdarbi 
Cesvaines 
aprūpes 
nodaļā

Volejbols 
Cesvainē

„Spiets”Renesanses diena Cesvaines pilī

Esi sveicināta, pils!

Vispasaules publiskās adīšanas diena

28. maija pusdienlaikā Cesvai-
nes pilī pulcējās Cesvaines Mūzi-
kas un mākslas skolas audzēkņi, 
absolventi, viņu vecāki, kā arī visi 
tie, kuriem ar skolu saistās kādas 
atmiņas.

„Esi sveicināta, pils!” ir pasākums, 

27. maijā Cesvaines pilī tika atklā-
ta Daugavpils Universitātes (DU) 
profesionālās maģistra studiju pro-
grammas (PMSP) „Māksla” ma-
ģistra darbu izstāde „Renesanses 
diena”. Izstādi atklāja DU zinātņu 
prorektors Arvīds Barševskis, DU 
PMSP „Māksla” direktore Dr. art. 
Zeltīte Barševska, Cesvaines ap-
vienības pārvaldes vadītājs Vilnis 

Špats un citi klātesošie. Šī grupas 
izstāde ir jau trešais kultūras (māks-
las) fakts jaunajā PMSP 2022. gada 
izstāžu projektā „DIENA”.

Apjomīgo laikmetīgās mākslas 
ekspozīciju veido PMSP „Māksla” 
16 absolventu (profesionālo ma-
ģistru mākslā) piecu gadu periodā 
(2016–2021) veidotie diplomdarbi 
ikvienā studiju programmas radoša-

jā specializācijā: dizains, glezniecī-
ba, grafika, keramika un tekstilmāk-
sla.

Izstādes apmeklētājiem ir iespē-
ja vērot autoru radītos konceptuāli, 
tehnoloģiski un vizuāli daudzveidī-
gos mākslas darbus mūsdienās ak-
tuālos vizuālās mākslas medijos un 
formātos, klasiskās un eksperimen-
tālās tehnikās, nepieradinātu mate-
riālu un individuālu metožu kom-
binācijās. Jaunie mākslas maģistri 
gan pozicionē subjektīvu attieksmi 
un pārdomas par globālām 21. gad-
simta problēmām, gan reflektē par 
Latvijas vēstures notikumiem, gan 
emocionāli pieskaras mūsdienu cil-
vēka psiholoģijai un unikalitātei.

Izstāde „Renesanses diena” aicina 
skatītājus domāt ne tikai par kon-
krēta mākslas darba vēstījumu, bet 
arī par visas ekspozīcijas tēmu, kas 
simboliski savienojas ar Cesvaines 
pils kā modernas, harismātiskas un 
perspektīvas kultūrtelpas atdzimša-
nu un attīstību Latvijā.

Izstāde „Renesanses diena” būs 
aplūkojama Cesvaines pilī līdz š. g. 
14. augustam.

Linda Vanaga,
autores foto

Izstādi atklāja Daugavpils Universitātes zinātņu prorektors Arvīds 
Barševskis, profesionālās maģistra studiju programmas „Māksla” 

direktore Dr. art. Zeltīte Barševska un citi klātesošie

Mākslas nodaļas vadītāja Sanita Ozola (vidū) izstādi atklāj, 
gremdējoties atmiņās par 20 gados paveikto

kas ik gadu pilī pulcē Cesvaines mū-
zikas un mākslas draugus. Diemžēl 
iepriekšējos gados pasākums neno-
tika, toties tas šo tikšanos padarīja 
īpaši svarīgu. Šoreiz tika svinēti 
vairāki svētki un zīmīgi notikumi: 
Harijam Šulcam – 100, mūzikas 

nodaļai – 31, mākslas nodaļai – 20.
Atmiņu stāstos dalījās ne vien 

skolas direktore Inta Stiene, bet arī 
absolventi.

Iesākumā tika atklāta mākslas 
programmas audzēkņu noslēguma 
darbu izstāde, kam sekoja koncerts 

pils balles zālē ar audzēkņu un šā un 
iepriekšējo gadu absolventu pieda-
līšanos.

Izstāde arvien apskatāma pils ot-
rajā stāvā.

Linda Vanaga,
autores foto

Koncertā piedalījās gan pašreizējie audzēkņi, gan absolventi, 
gan pedagogi

Kraukļu bibliotēkas sarīkojumu 
zālē – izstāde „Spiets”. Tā vēsta par 
dziedošo ģimeņu kustības aizsāku-
mu pirms 30 gadiem un tās turp-
māko vēsturi. Izstāde eksponēta uz 
24 planšetēm: 11 vēsta par kustības 
„Spiets” aizsākumu Madonas rajo-
nā, 13 – par „Spieta” 25 gadu jubile-
ju, tās bijušas eksponētas Madonas 
novadpētniecības un mākslas muze-
ja izstāžu zālēs. Izmēri: 66 × 96 cm 
(11 gab.) un 67 × 90 cm (13 gab.).

Izstāde apskatāma bibliotēkas 
darba laikā.

Lai gan adīšana ir nodarbe, ko pa-
rasti veic vienatnē, kad, koncentrē-
joties tikai uz adījumu, var atslēg-
ties no ikdienas problēmām, vienu 
reizi gadā ikviens adītājs aicināts 

iziet ārā no ierastās adīšanas vides 
un atrast sev līdzīgos Vispasaules 
publiskās adīšanas pasākumā.

11. jūnijā, Vispasaules publiskās 
adīšanas dienā, pie Cesvaines kultūras 

nama Cesvaines kultūras nama rok-
darbu studija īstenoja akciju „ADĀM 
KOPĀ”. Ikviens bija aicināts ņemt lī-
dzi iesāktos darbiņus vai sākt jaunus.

Akcijai atsaucās čaklās adītājas, 

akciju kūrēja Cesvaines kultūras 
nama rokdarbu studijas vadītāja 
Vanda Podiņa.

Linda Vanaga,
Zigmunda Baloža foto

Adītājas baudīja silto laiku un kolēģu klātbūtni

Lai Cesvaines pansionāta iemīt-
niekus rosinātu aktivizēties rokdar-
biem, 26. maijā Cesvaines sociālās 
aprūpes centrā ciemojās Cesvaines 
kultūras nama rokdarbu studijas va-
dītāja Vanda Podiņa.

Norisinājās radoša darbošanās, 
tika izgatavoti auduma maciņi. So-
ciālās aprūpes centra iemītnieki 
pateicas Vandai par sirsnīgu darbu 
un kopābūšanu un atzīst, ka šāda 
darbošanās šķitusi aizraujoša, tāpēc 
viņi jau esot gatavi jauniem rokdar-
biem.

Linda Vanaga,
foto no Ilvijas Kecko

 personiskā arhīva
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Mobilā veselības brigāde 
Cesvainē 5. augustā

Vjačeslava Mitrohina un 
Aivara Hermaņa koncerts

Izstāde „Eži” Kraukļos

Cesvaines pilī LTA un LMA tekstildarbu izstāde „Tekstils pilī”

Arī šosezon – ar vilcienu uz Madonu un Cesvaini!

Vilcienu kustība 

Šovasar ieplāno Madonas novada muižu apceļošanu

5. augustā Cesvainē, Rīgas ielā 4, savus pakalpojumus bēr-
niem sniegs mobilā veselības brigāde.

Pieteikšanās pie okulista un neirologa, zvanot uz 27853626.
Vietu skaits – ierobežots!

Latvijas Tekstilmākslas asociācijas (LTA) un Latvijas Māk-
slas akadēmijas (LMA) Tekstilmākslas nodaļas tekstildarbu 
izstāde „Tekstils pilī” apskatāma Cesvaines pils muzejā no 
2022. gada 11. jūnija līdz 10. augustam.

Izstādē apvienoti darbi, kas tieši un netieši norāda uz to, ka 
tekstila priekšrocība ir ne tikai materia-
litāte, bet domāšanas elastīgums. Lai 
izprastu to, kā kopš pagājušā gadsimta 
vidus, kad veidojās profesionāla tek-
stilmākslas nozare, mākslinieki, pētot 
pārnēsājamas tekstilijas, sākotnēji telpu 
dekorācijas pilī, ļāvuši tekstilijai iegūt 
hibrīda dabu, LTA aicina apmeklētājus 
izbaudīt laikmetīgu tekstildarbu izlasi.

Izstādē iekļautie darbi spēcīgi stāsta 
par mūsdienu mainīgo pasauli un rāda 
to, kā mākslinieki caur mūsdienu objek-
tīvu izpratuši bagātīgās tekstila tradīcijas. 
Pamatojoties uz to, ka tekstildarbs jopro-
jām spēj būt stāstoši ilustratīvs gobelē-
nos, sniegt konceptuālu un eksistenciālu 
vēstījumu trīsdimensionālos objektos, 
būt emocionāls izšuvumos un filcējumā, 
aicinām ievērot, ka mākslinieku ieintere-
sētība eksperimentēt ir saistīta ar vēlmi 

18. jūnijā plkst. 16.00 salona „Divi torņi” pagalmā Vja-
česlavs Mitrohins un Aivars Hermanis spēlēs latviešu blūzus 
Cesvainē! Salona „Divi torņi” pagalmā notiks leģendāro ģi-
tāristu Aivara Hermaņa un Vjačeslava Mitrohina dueta „2 no 
PKPV” koncerts, ko rīko Cesvaines kultūras nams sadarbībā 
ar „Bilžu biroju”. Biļetes iegādājamas bilesuparadize.lv.

saprast savu piederību laikmetīgās mākslas kontekstam. Tāpēc 
ir svarīgi uzsvērt, ka jauni materiāli, formu meklējumi, indivi-
duāli izteiksmes līdzekļi vai spēja pielāgoties jaunām tehnolo-
ģijām un ilgstošs darbs pie stellēm – viss ir vienlīdzīgi.

Izstāde, ļaujot apmeklētājam izsekot tam, kā tekstildarbs pār-
aug un paplašina robežas no karaliska 
gobelēna līdz laikmetīgam mākslas dar-
bam, ir mēģinājums veidot izpratni par 
tekstiliju. Izstāde sniegs spēcīgu piere-
dzi ne tikai redzei, bet arī prātam.

Izstādes dalībnieki: Irisa Blumate, 
Ingrīda Sūna, Mārīte Leimane, Irēna 
Andrējeva, Una Valtere, Ilze Rudzīte, 
Emma Sofia, Diāna Jaunušone-Bojā-
re, Elīna Lūsis-Grīnberga, Andra Kur-
zemniece, Madara Briede, Lienīte Sli-
šāne, Kristīne Kligina, Līva Kaprāle, 
Ilze Grīnberga, Ingrīda Rutka, Baiba 
Osīte, Elīna Ģibiete, Elizabete Klints, 
Antra Augustinoviča, Dace Vecozola, 
Skaidrīte Leimane, Ilma Austriņa, Ine-
se Jakobi, Antra Saliņa, Ruta Bogus-
tova, Ruta Linīte, Andra Dīriņa, Elīna 
Veilande-Apine, Laura Ščedrova, Aija 
Baumane (1943–2019).

Vai zināji, ka Madonas novadā ir 12 muižas, kas atvērtas 
tuvāku un tālāku ciemiņu uzņemšanai?

Vasaras tūrisma sezonā un līdz pat vēlam rudenim ceļotājus 
aicinām iepazīt mūsu muižu stāstus un tajās piedāvātās atpū-
tas iespējas. Tevi gaida: ainaviskas pastaigas pa senajiem mui-
žu parkiem; izzinoši vietējo gidu stāsti; izstāžu zāļu un mu-
zeju kolekciju apmeklējumi; vīna degustācijas un muižkungu 
cienīgas maltītes; pasākumu un privātu viesību apmeklējumi; 
tālākiem ciemiņiem – nakšņošana vidē ar vēstures akcentu 
pieskārieniem. Vasaras gaitā, katru mēnesi, īpašāk izcelsim 
2–3 mūsu novada muižas.

Pastāstīsim par katras muižas tūrisma piedāvājumu, sagata-
vosim nelielus videoieskatus, piedāvāsim vienas dienas tūris-
ma maršrutus, kuros būs iekļauta izceltā muiža un interesantā-
kās apkārtnes vietas. Muižu iepazīšanas stāsti sākti jau maijā, 
pirmās bija Cesvaines pilsmuiža un Dzelzavas muiža. Ērtā-
kai ceļošanai iesakām izmantot interaktīvo Madonas novada 
tūrisma karti. Tajā ir izveidota arī atsevišķa sadaļa „Muižas 
un pilis”. Starp citu, karte piedāvā arī maršruta plānošanas ie-

spējas (atverot objekta aprakstu, jāizvēlas zaļā podziņa „Sākt 
maršrutu”).

Lejuplādē brošūru „Iepazīsti Madonas novada muižas” vi-
sitmadona.lv!

Piedāvājuma „Iepazīsti Madonas novada muižas” komandā 
darbojas novada tūrisma centru speciālisti, muižu saimnieki 
un tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

Lāsma Reizniece (dzimusi Miļeiko), beigusi Kraukļu pa-
matskolu, mācības turpināja Jaungulbenes arodskolā, kur sko-
lotāja Liniņa kolekcionējusi ežus. Kā dāvanu skolotājai Lāsma 
krustdūriena tehnikā izšuva eža attēlu. Pārsteidzoši, cik asais 
adatu kamoliņš var būt mīļš un jauks! Pēc skolas beigšanas arī 
Lāsmai radās doma sākt kolekcionēt šos mazos dzīvnieciņus. 
Pašlaik kolekcija sastāv no vairāk nekā 80 dažādiem ežiem: 
tajā ir drēbītes, somiņa, spēles, puzles, kancelejas preces un 
grāmatiņas ar ežiem. Kolekciju papildināt palīdz māsa, mam-
ma un dēls. Ežu kolekcijas izstāde apskatāma līdz 2. jūlijam.

23. JŪLIJĀ, 27. AUGUSTĀ, 1. OKTOBRĪ aicinām vilcie-
na Rīga–Gulbene–Rīga pasažierus kopā ar vietējiem gidiem 
iepazīt Vidzemes augstienes pilsētas Madonu un Cesvaini!

PROGRAMMA:
8.01–10.29 brauciens vilcienā Rīga–Gulbene līdz Madonas 

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;
* Biržu muiža un Madonas muzejs;
* brīvais laiks pusdienām.
15.08–15.32 brauciens autobusā Madona–Cesvaine, 

17 km.
Gids dalībniekus sagaidīs pie autobusa un pavadīs līdz vil-

cienam. 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.
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 tel. 26172637!
16. jūlijā, 10. septembrī un 8. oktobrī aicinām vilciena pasa-

žierus doties īpašās ekskursijās pa Gulbenes pilsētas un novada 
tūrisma objektiem. Vairāk informācijas: www.visitgulbene.lv.

Cesvaines stacijā
Piektdienās
Rīga–Cesvaine

Rīgā Madonā Cesvainē
19.01 21.33 21.47

Sestdienās
Rīga–Cesvaine

Rīgā Madonā Cesvainē
8.01 10.32 10.46

Cesvaine–Rīga
Cesvainē Madonā Rīgā
7.19 7.33 10.00
18.47 19.01 21.30

Svētdienās
Rīga–Cesvaine

Rīgā Madonā Cesvainē
11.31 14.05 14.19

Cesvaine–Rīga
Cesvainē Madonā Rīgā
16.21 16.35 19.00

Madonas stacijā
Darbdienās
Madona–Rīga

Madonā Rīgā
4.55 7.30

Rīga–Madona 
Rīgā Madonā
19.01 21.32

Sestdienās
Madona–Rīga

Madonā Rīgā
7.33 10.00
19.01 21.30

Rīga– Madona 
Rīgā Madonā
8.01 10.32
19.01 21.32

Svētdienās
Madona–Rīga

Madonā Rīgā
7.33 10.00
16.35 19.00

Rīga– Madona 
Rīgā Madonā
11.31 14.05
19.01 21.32


