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Atskatoties uz pavasara ieskaņas pasākumiem Cesvainē

Izlaidumu laiks Cesvaines izglītības iestādēs

Pavasaris rosīgās darba rokas mu-
dina atmosties ne vien apkārtnes 
sakopšanai, bet arī kultūras dzīves 
aktivizēšanai. Maijs Cesvainē bijis 
darbīgs dažādās kultūras izpausmēs.

Maijs iesākas ar daudziem nozī-
mīgiem svētkiem.

Pirmajā maija dienā svinējām jau-
nās tūrisma sezonas atklāšanu, Lat-
vijas Republikas Satversmes sapul-
ces sasaukšanas gadadienu, Darba 
svētkus un Latvijas pievienošanās 
Eiropas Savienībai dienu. 1. maijs 
ir arī Cesvaines pils cēlāja Ādolfa 
fon Vulfa dzimšanas diena, šogad 
jau 165. Dažādas norises visapkārt 
Cesvaines pilij noritēja visas dienas 
garumā.

Savukārt 1990. gada 4. maijā tika 
pieņemta deklarācija „Par Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunoša-
nu”. Pulcējāmies uz skaistu koncer-
tu Cesvaines evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā, kur mācītāji noturēja aiz-
lūgumu pat Latviju, latviešiem un 
citiem, kuriem šajā laikā nepiecieša-
mas lūgšanas un labas domas. Kon-
certā piedalījās kamerkoris „Moon-
Beams”, diriģente Nora Kalniņa, 
ērģelniece Ilze Reine, jauktais koris 
„Cesvaine”, diriģents Oskars Jeske, 
jauniešu deju kolektīvs „Cesvaine”, 
vadītājs Jānis Šķēle, Cesvaines lu-
terāņu draudzes mācītājs Guntars   
Agate Paeglis, Cesvaines katoļu 
draudzes prāvests Jānis Vīlaks.

Aprīļa beigās Cesvaines bibliotē-
ka organizēja tikšanos ar rakstnieci 
Zani Zustu, kura jau pārliecinoši 
sevi pieteikusi rakstniecībā gan ar 
bērnu grāmatām par pūcīti Ucipu-
ci, gan grāmatu „Tarakāni manā 
galvā”, kas tapusi sadarbībā ar psi-
hoterapeiti Diānu Zandi. Savukārt 
maija vidū norisinājās tikšanās ar 
rakstnieku Andri Akmentiņu un 
novadpētnieci Daci Zvirgzdiņu sa-
runā par Andra Akmentiņa grāmatu 
par citu rakstnieku – mūsu novad-
nieku Jāni Ezeriņu. Jānis Ezeriņš 
(1891–1924) – rakstnieks, tulkotājs, 
atdzejotājs, modernās noveles aizsā-
cējs un viens no ievērojamākajiem 
šā žanra autoriem latviešu literatūrā. 
Viņa stāstiem un novelēm rakstu-
rīgs dziļi psiholoģisks personāžu 
tēlojums, kas apvienojas ar strauju 
sižeta attīstību, situācijām nereti ir 
absurda iezīmes.

13. maijā Cesvainē pulcējās kori 
uz sadziedāšanās koncertu. Koncer-
tā piedalījās koncertmeistare Iveta 
Upeniece, Sarmīte Grīnberga, Ru-
dīte Nagla (ģitārspēle), Irēna Lecīte 
(akordeons), noslēguma dziesmas 
solists Edmunds Puriņš. Cesvaines 
kultūras nama vokālo ansambli, 
Kalsnavas kultūras nama sieviešu 
kori „Silvita”, Sauleskalna tautas 
nama vīru kori „Gaiziņš” vieno di-
riģente Antra Melbārde.

Linda Vanaga

4. maijā kopdziesmā „Piena Ceļš” vienojās ne vien kori, bet arī koncerta apmeklētāji
Rūdolfa Evardsona foto

Svinīgi tika ienests valsts karogs un svinēti Baltā 
galdauta svētki

Rūdolfa Evardsona foto

 Muižas laiku dāmas autentiskos tērpos svētku 
svinībās

Dāvja Veckalniņa foto

Tikšanās ar grāmatu autori Zani Zustu
Lindas Vanagas foto

Tikšanās ar rakstnieku Andri Akmentiņu un 
Daci Zvirgzdiņu pulcēja pilnu pārvaldes zāli

Lindas Vanagas foto

Kopkoris ar solistu
Valda Zirņa foto

Cesvaines kultūras nama vokālais ansamblis
Valda Zirņa foto

Cesvaines kultūras nama bērnu deju kolektīvs uzstājas Mātes dienas 
pasākumā, vadītāja Lāsma Markevica

Mārtiņa Markevica foto

Cesvaines pirmsskolas izglītības iestādē
27. maijā plkst. 15.00

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā
26. maijā plkst. 18.00
Cesvaines vidusskolā

9. klasēm 10. jūnijā plkst. 17.00
12. klasei 11. jūnijā plkst. 17.00
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Madonas novada 
pašvaldība pilsētas 

svētkos organizē dabas 
materiālu paklāju 

konkursu

Madonas novada pašvaldības domes sēdēs

Militāro mācību cikla „Namejs 2022” pavasara posma
 lauka taktiskais vingrinājums Vidzemē

VID darbinieki sniegs klātienes konsultācijas Madonā

Madonas novada pašvaldības 
domes ārkārtas sēdē 2022. gada 
20. aprīlī

Par grozījumiem noteikumos par 
izglītības iestāžu izglītojamo ēdinā-
šanas pakalpojumu sniegšanu

Izmaksas pārtikas produktiem ir 
būtiski palielinājušās, un tas rada 
lielas grūtības nodrošināt pārtikas 
produktu iegādi, nepārsniedzot no-
teiktās izmaksas, tāpēc dome nolemj 
izdarīt grozījumus Madonas nova-
da pašvaldības noteikumos Nr. 18 
„Kārtība, kādā piešķir un izlieto paš-
valdības budžetā paredzētos līdzek-
ļus Madonas novada pašvaldības 
izglītības iestāžu izglītojamo ēdinā-
šanas pakalpojumu sniegšanai”, iz-
sakot 4. punktu jaunā redakcijā:

Pašvaldība piešķir budžeta līdzek-
ļus, paredzot produktu iegādei dienā:

 � pirmskolu grupās un pirms-
skolas izglītības iestādēs:

 y brokastīm, pusdienām, lau-
nagam – 1,50 eiro vienam izglīto-
jamajam pēc faktiskā pirmsskolas 
izglītības iestādes vai grupas apmek-
lējuma;

 y vakariņām – 0,30 eiro dien-
nakts grupas izglītojamajam pēc fak-
tiskā pirmsskolas izglītības iestādes 
apmeklējuma;

 � vispārizglītojošajās skolās:
 y pusdienām – 0,90 eiro vienam 

izglītojamajam pēc faktiskā apmek-
lējuma;

 y launagam – 0,30 eiro pagari-
nātās dienas grupas izglītojamajam;

 y brokastīm un vakariņām – 
0,80 eiro internātā, izņemot dienesta 
viesnīcā dzīvojošos.

Par finansējuma piešķiršanu 
sporta inventāra nodrošinājumam

Nolemj piešķirt 21 740 eiro finan-
sējumu no nesadalītajiem budžeta 
līdzekļiem mācību līdzekļu – sporta 
inventāra – iegādei Madonas novada 
pamatskolām un vidusskolām pēc 
sporta metodiskās apvienības sastā-
dīta saraksta.

Kopš jaunu standartu pieņemša-
nas pamatizglītībā un vidusskolā 
ir izveidoti 67 mācību priekšmetu 
programmu paraugi, tajā skaitā ve-
selības un fiziskās aktivitātes mācību 
jomā. Jaunie mācību priekšmetu un 
kursu programmu paraugi, salīdzi-
not ar līdzšinējiem, ir detalizētāki, 
apjomā plašāki, iekļauj katra temata 
sasniedzamos rezultātus un detalizē-
ti apraksta konkrētas skolēna darbī-
bas, lai šo tematu apgūtu. Tāpēc, lai 
sasniegtu mācīšanās mērķus sporta 
un veselības mācību priekšmetā, ir 
nepieciešams atbilstošs sporta in-
ventārs.

Madonas novada sporta skolotāju 
metodiskā apvienība piedāvā īstenot 
finanšu atbalsta plānu, kā triju gadu 
laikā – no 2022. gada līdz 2024. ga-
dam – visas novada pamatskolas 
un vidusskolas tiktu nodrošinātas 

ar nepieciešamo sporta inventāru.
Par atbalstāmo specialitāšu sa-

raksta apstiprināšanu pašvaldības 
stipendiju un studiju maksas pie-
šķiršanai

Apstiprina šādu atbalstāmo spe-
cialitāšu sarakstu pašvaldības stipen-
diju un studiju maksas piešķiršanai:

 y veselības aprūpē – anestezio-
logs, reanimatologs (2 speciālisti); 
dermatologs (1 speciālists); endokri-
nologs (1 speciālists); ergoterapeits 
(1 speciālists); fizikālās un rehabi-
litācijas medicīnas ārsts (1 speciā-
lists); gastroenterologs (1 speciā-
lists); ginekologs, dzemdību spe-
ciālists (2 speciālisti); infektologs 
(1 speciālists); internists (3 speciā-
listi); ķirurgs (3 speciālisti); audio-
logopēds, logopēds (1 speciālists); 
māsa (10 speciālistu); narkologs 
(1 speciālists); nefrologs (1 speciā-
lists); neirologs (1 speciālists); oto-
laringologs (1 speciālists); pediatrs 
(neonatologs; 2 speciālisti); psihiatrs 
(1 speciālists); radiologs diagnosts 
(1 speciālists); reimatologs (1 spe-
ciālists); traumatologs ortopēds 
(1 speciālists); urologs (1 speciā-
lists); ģimenes ārsts (4 speciālisti);

 y sociālajā aprūpē – sociālā darba 
speciālists (6 speciālisti).

Madonas novada pašvaldības 
domes sēdē 2022. gada 28. aprīlī

Par grozījumiem Madonas no-

vada pašvaldības iestāžu Madonas 
pilsētā amata vienību sarakstos

Nolemj ar 2022. gada 1. maiju 
veikt šādus grozījumus Madonas no-
vada Centrālās administrācijas ama-
tu vienību sarakstos:

 y lai pašvaldībā darba aizsardzī-
ba, ugunsdrošība un civilā aizsardzī-
ba būtu efektīva, kvalitatīva un at-
bilstoša normatīvajam regulējumam, 
koordinēta visās pašvaldības iestā-
dēs, papildināt sadaļu „Juridiskā un 
personāla nodaļa” ar 7. punktu: vie-
na amata vieta „Speciālists darba un 
civilajā aizsardzībā, ugunsdrošībā”;

 y ņemot vērā nepieciešamību 
nodrošināt papildu vadības proce-
sus, sadaļā „Centrālās administrā-
cijas vadība” 2. punktā amata vie-
nībai „Pašvaldības izpilddirektora 
vietnieks” aizstāt darbības termiņu 
no „(līdz 30.04.2022.)” uz „(līdz 
31.12.2022.)”.

Lēmumu pilnu tekstu var iepazīt 
www.madona.lv vai klientu apkal-
pošanas zālē Saieta laukumā 1 Ma-
donā, lēmumu videoapskatu iespē-
jams iepazīt www.madona.lv.

Sagatavoja:
Ilze Riekstiņa,

Madonas novada 
Centrālās administrācijas

Attīstības nodaļas
vecākā sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Madonā iedzīvotājiem ir iespē-
ja saņemt Valsts ieņēmumu die-
nesta (VID) klātienes konsultāciju 
tuvāk savai dzīvesvietai. VID dar-
binieki konsultēs apmeklētājus no-
teiktās nedēļas dienās.

No 2022. gada 17. maija sadar-
bībā ar Madonas novada pašval-
dību VID uzsāk klientu apkal-
pošanu Madonas novada domē 
(Saieta laukumā 1 Madonā). VID 
klientu konsultants pieejams kat-

No 20. līdz 22. maijam Zemessar-
dzes 2. Vidzemes brigādes karavīri 
un zemessargi piedalīsies Nacionā-
lo bruņoto spēku militāro mācību 
cikla „Namejs 2022” pavasara pos-
ma lauka taktiskajā vingrinājumā, 
kura mērķis ir pārbaudīt un piln-
veidot vienību gatavību izvērsties 
valsts aizsardzības uzdevumu iz-
pildei gan patstāvīgi, gan sadarbībā 
ar sabiedrotajām valstīm kolektīvās 
aizsardzības sistēmas ietvaros.

Aktīvā mācību fāze noslēgsies 
22. maijā plkst. 14.00 Valkā ar ko-
pēju ceremoniju, kurā piedalīsies 
Zemessardzes 2. Vidzemes brigā-
des un 3. Latgales brigādes vienī-
bas, NATO paplašinātās klātbūtnes 
kaujas grupas karavīri un Igaunijas 
Aizsardzības spēku vienības, kuras 
iesaistītas lielākajās ikgadējās Igau-
nijas Aizsardzības spēku militārajās 
mācībās „Hedgehog”.

Turpinot militāro mācību „Namejs 
2022” pavasara posma uzdevumu 
izpildi, no 23. līdz 26. maijam Vid-
zemē norisināsies arī 2. Vidzemes 
brigādes komandvadības vingrinā-
jums, kurā Igaunijas Aizsardzības 
spēku militāro mācību „Hedgehog” 
ietvaros tiks vingrināta sadarbība ar 
NATO daudznacionālās divīzijas 
štābu „Ziemeļi”. Šajā mācību fāzē 

paredzēta tikai štābu sadarbība un 
nav plānota militārās tehnikas vai 
karavīru pārvietošanās apvidū.

Nacionālie bruņotie spēki vērš 
iedzīvotāju uzmanību uz faktu, ka 
jebkuras militāro mācību norises ār-
pus poligoniem Latvijā tiek rūpīgi 
plānotas un īstenotas, ievērojot ceļu 
tīkla un apvidus īpatnības dažādos 
novados, lai militāru draudu gadī-
jumā labāk varētu izmantot apvidus 
priekšrocības un spētu efektīvāk 
īstenot Latvijas teritoriālās aizsar-
dzības operācijas, arī sadarbībā 
ar sabiedroto valstu spēkiem. Lai 
pilnveidotu un nostiprinātu spējas 
aizsargāt savas vienības atbildības 
teritoriju – savus novadus, pilsētas, 
pagastus un ciemus, zemessargi un 
karavīri atbilstīgi mācību plāniem 
regulāri trenējas realitātei iespējami 
pietuvinātos apstākļos.

Zemessardze pateicas darba de-
vējiem, kuri dod iespēju zemessar-
giem piedalīties mācībās trīs dienas 
pēc kārtas, un privāto zemju īpaš-
niekiem, kuri sniedz būtisku atbal-
stu, piekrītot iznomāt savus īpašu-
mus mācību vajadzībām.

Iedzīvotāju ievērībai!
Mācību cikla „Namejs 2022” pa-

vasara posma lauka taktiskā vingri-
nājuma laikā no 20. līdz 22. maijam 

Vidzemē pa valsts galvenajiem un 
reģionālajiem ceļiem pārvietosies, 
kā arī apvidū izvērsīsies Latvijas 
un sabiedroto valstu karavīri un 
militārā tehnika. Mācību uzdevumi 
tiks veikti, izmantojot tikai salūt-
munīciju un kaujas imitācijas lī-
dzekļus, kas rada troksni, bet neap-

draud cilvēku veselību un dzīvību.
Vidzemes novadu iedzīvotāji tiek 

aicināti neuztraukties, no 20. līdz 
21. maijam dzirdot un redzot mili-
tāro gaisakuģu pārlidojumus, vēro-
jot militārās tehnikas kolonnas uz 
ceļiem vai attālināti dzirdot šāvienu 
troksni.

Mērķis: parādīt un popularizēt 
mūsu dabā sastopamo ziedu un augu 
daudzveidību, to neparasto skaistu-
mu un unikalitāti, veidojot no tiem 
īpašu sveicienu Madonas pilsētas 
svētkos; veicināt Madonas novada 
iedzīvotāju līdzdalību svētku pro-
grammas veidošanā.

Norises vieta un laiks: Parka 
kalns, Madona, 2022. gada 3.–5. jū-
nijs.

Programma:
3. jūnijs: 9.00–10.00 dalībnieku 

reģistrācija, 10.00–18.00 objektu 
veidošana;

4.–5. jūnijs: dabas materiālu pa-
klāju izstādes „Krāsainie tauriņi” 
apskate, balsošana (darbi tiks nofo-
tografēti un balsošanas nolūkiem ie-
vietoti Madonas novada pašvaldības 
„Facebook” profilā).

Dalībnieki: Madonas novada ie-
dzīvotāji, NVO, uzņēmumi, iestādes, 
radošie kolektīvi. Maksimālais dalīb-
nieku skaits vienā komandā – 10.

Noteikumi:
• dabas materiālu paklāju darbnī-

cas tēma – „Krāsainie tauriņi”;
• dalībnieki veido ziedu, augu, 

citu dabas materiālu objektus tauri-
ņu formā;

• atbilstīgi iecerei tas var būt vei-
dots gan kā paklājs, gan kā citas 
formas vides objekts, apjomā ne 
mazāks par 1,5 kvadrātmetriem, 
augstums – neierobežots;

• nepieciešamos materiālus ko-
mandas sagādā pašas;

• objekta izveidošanas laiks – 
3. jūnijā plkst. 10.00–18.00.

Materiāli: dabā sastopamie zie-
di, augi un citi dabas materiāli, ne-
pieciešamības gadījumā izmantojot 
palīgmateriālus (stieples, oāzes, 
bretes u. c. materiālus – līdz 20 % 
no visiem nepieciešamajiem mate-
riāliem).

Pieteikšanās: elektroniski aizpil-
dīta pieteikuma anketa (pieteikuma 
forma atrodama Madonas novada 
mājaslapā www.madona.lv) ar no-
rādi „Dabas paklāju konkursam” jā-
nosūta Madonas novada pašvaldībai 
uz e-pastu valda.klavina@madona.
lv līdz 29.05.2022.

Balvas: visi dalībnieki saņem pa-
teicību par dalību; balvas saņem trīs 
saskaņā ar iedzīvotāju balsojumu 
labākie darbi. Konkursa organizētāji 
patur tiesības piešķirt speciālbalvas.

Izveidotie objekti tiks novākti, 
tiklīdz būs zaudējuši dekoratīvo vēr-
tību.

Paredzamais novākšanas laiks 
6.–8. jūnijs.

Kontaktpersona: Valda Kļaviņa, 
29424739, valda.klavina@madona.lv

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

Vēršoties pie VID konsultanta 
klātienē, lūdzam būt piesardzīgiem 
un atbildīgiem un ievērot visus val-
stī noteiktos piesardzības pasāku-
mus, kas palīdz pasargāt sevi un ap-
kārtējos no inficēšanās ar Covid-19 
vīrusu! Aicinām atlikt VID apmek-
lējumu, ja jūtat elpceļu slimības 

pazīmes, kā arī nenākt, ja noteikta 
pašizolācija, mājas karantīna vai 
stingrā izolācija.

Atgādinām, ka iedzīvotāji visus 
VID pakalpojumus var saņemt elek-
troniski VID elektroniskās deklarē-
šanas sistēmā (EDS). VID konsul-
tācijas var saņemt, zvanot uz VID 
konsultatīvo tālruni 67120000 vai 
uzdodot savu jautājumu rakstiski 
VID EDS sadaļā „Sarakste ar VID”. 
Svarīgi, ka, zvanot uz VID konsul-

tatīvo tālruni 67120000, ikviens var 
saņemt arī personificētu konsultā-
ciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID 
EDS un nosauc tur redzamo kodu.

Informācija par VID pakalpoju-
mu pieejamību citās Latvijas pil-
sētās atrodama VID tīmekļvietnē 
www.vid.gov.lv, sadaļā „Kontak-
ti → Kā ar mums sazināties”.

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa



3Cesvaines Ziņas

Izraudzīti skaļās lasīšanas meistari

Norisinājusies tikšanās ar iedzīvotājiem Skolēnu nodarbinātība vasarā
27. aprīļa vakarā pēc vairāku 

gadu pārtraukuma, kuru izraisīja 
pandēmijas apkarošanai noteiktie 
pulcēšanās ierobežojumi, Cesvai-
nes iedzīvotāji pulcējās uz iedzī-
votāju sapulci Cesvaines kultūras 
namā. Darba kārtībā bija komunālo 
pakalpojumu jomas jautājumi. Sa-
pulcē piedalījās pašvaldības komu-
nālo uzņēmumu pārstāvji, bija iera-
dušies arī Madonas novada domes 
vadības pārstāvji: domes priekšsē-
dētājs Agris Lungevičs, viņa viet-
nieki Aigars Šķēls un Artūrs Čačka.

Sapulci iesāka un ar SIA „Mado-
nas ūdens” plaši iepazīstināja valdes 
loceklis Guntars Dambenieks. Viņš 
informēja, ka pēc SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” valdes 
locekļa Riharda Ereļa pilnvaru ter-
miņa noslēgšanās 17. martā par val-
des locekli iecelts SIA „Madonas 
ūdens” tehniskais direktors Guntis 
Šahno. Pašvaldība ir pieņēmusi 
lēmumu uzsākt SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” reorga-
nizāciju, kuru plānots noslēgt līdz 
2022. gada 31. decembrim. Iedzī-
votāju ievērībai: šobrīd, kā ierasts, 
joprojām darbojas SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi”, tikai pēc 
reorganizācijas pakalpojumu snie-
dzējs būs SIA „Madonas ūdens”. 
Plašu informāciju par uzņēmumu, 
tā darbību un sniegtajiem pakalpo-
jumiem var iepazīt mājaslapā www.
madonasudens.lv. Reorganizāci-
jas procesam aktīvi norisinoties, 
tiks rīkota atsevišķa sapulce tieši 
par gaidāmajām izmaiņām ūdens 
un kanalizācijas saimniecībā, lai 
izskaidrotu pakalpojumu saņem-
šanas un norēķinu jauno kārtību. 
Par gaidāmajām izmaiņām infor-
mēsim. Šobrīd iedzīvotāji var sa-
zināties ar uzņēmumu kā līdz šim.

Tika aktualizēts jautājums par 
sabiedrisko pirti, kas atrodas 
SIA „Cesvaines komunālie pakal-
pojumi” administrācijas telpās. Tā 
kā tai nepieciešami diezgan lieli ie-
guldījumi, lai nodrošinātu tās dar-
bību atbilstīgi sanitārajām un drošī-
bas normām, šis jautājums ir ieplā-
nots domes vadības dienaskārtībā, 
un tiks spriests par pirts nākotni. 
Kā tika noskaidrots, sapulces da-
lībnieku vidū bija ļoti daudzi, kuri 
labprāt vēlētos saņemt sabiedriskās 
pirts pakalpojumus Cesvainē. Kā 

uzsvēra domes priekšsēdētājs, tas 
ir bijis unikāls pakalpojums, kādu 
citviet Madonas novadā nepiedāvā.

Siltumapgādes jomā tuvākajā 
laikā nav gaidāmas izmaiņas un 
reorganizācija, tāpēc SIA „Mado-
nas siltums” vadība sapulcē nepie-
dalījās. SIA „Cesvaines siltums” 
valdes loceklis Rihards Erelis tikai 
nedaudz pieskārās siltumapgādes 
jautājumiem. Tiek izstrādāta in-
teraktīva karte, kurā būs redzami 
izbūvētie siltumtīkli, kā arī veikti 
aprēķini par iespējām (jaudas un 
caurplūdes pietiekamība) pieslēgt 
jaunus klientus. Kā uzsvēra R. Ere-
lis, šobrīd, kopš izbūvēta Dārzu 
ielas siltumtrase, ir pieslēgti aptu-
veni 95 % iespējamo klientu. Viņš 
norādīja, ka prioritāte aizvien ir no-
drošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu 
pakalpojumu – pieslēgt un atslēgt 
apkuri, kad tas ir nepieciešams. 
Uzņēmums ir paspējis iegādāties 
kurināmo materiālu (šķeldu) lai-
kus par zemāku cenu, taču nākotnē 
vispārēja cenu pieauguma rezultātā 
siltumapgādes tarifs varētu pieaugt 
par aptuveni 5 EUR/MWh. Par to 
informēsim.

Svarīgs jautājums ir atkritumu 
apsaimniekošana. Pašreizējam ap-
saimniekotājam SIA „Pilsētvides 
serviss” līguma termiņš beigsies 
šā gada septembrī. Pēc termiņa 
beigām pašvaldība ir nolēmusi 
neizsludināt jaunu konkursu, bet 
gan piedāvāt atkritumus apsaim-
niekot pašvaldības uzņēmumam 
SIA „Madonas namsaimnieks”. Tā 
pakalpojumu izmaksas var iepazīt 
www.madonams.lv. Arī par izmai-

ņām atkritumu apsaimniekošanā 
informēsim.

Atkritumu apsaimniekošanas 
jautājumi sasaucas ar māju apsaim-
niekošanu. Domes vadītājs mudi-
nāja daudzdzīvokļu māju iemītnie-
kus aktivizēties un vienoties par 
apsaimniekotāja piesaistīšanu. Tas 
varētu palīdzēt veidot mājas uz-
krājumu, risināt nepieciešamo sais-
tībā ar remontdarbiem un citiem 
apsaimniekošanas jautājumiem. 
SIA „Cesvaines nami” (valdes lo-
ceklis Rihards Erelis) un SIA „Ma-
donas namsaimnieks” būtu po-
tenciālie apsaimniekotāji. Katras 
mājas iedzīvotāji paši var lemt par 
savas mājas apsaimniekotāja izvēli, 
kā arī par maksu, lai veidotu mājas 
kopējo līdzekļu uzkrājumu.

Nedaudz tika skarti ceļu un ielu 
uzturēšanas jautājumi. Aktuāls jau-
tājums vasaras sezonā – virsmas 
apstrāde ar putekļu absorbentu. 
Tā kā šī tehnoloģija ir dārga, jau-
tājums par iespējām segt izmaksas 
tiks skatīts pašvaldībā. Tiek skaid-
rots, kā šo procesu organizē uzņē-
mums „Latvijas valsts ceļi”, kura 
pārraudzībā esošo ceļu zonā, tuvu 
pie brauktuves, atrodas dzīvojamās 
mājas.

Sapulces noslēgumā Madonas 
novada vadība pateicās par kuplo 
apmeklējumu (ieradās vairāk nekā 
60 iedzīvotāju), kas liecina, ka šie 
jautājumi ir aktuāli. Sekojiet turp-
mākajai informācijai par iespēja-
mām izmaiņām komunālo pakalpo-
jumu jomā!

Linda Vanaga,
autores foto

Jautājumu aktualitāti pierādīja pilnā Cesvaines kultūras nama zāle

Elektroniski reģistrēties pa-
sākumam skolēni var, aizpildot 
pieteikuma anketu Nodarbinā-
tības valsts aģentūras mājasla-
pā no 2022. gada 2. maija līdz 
15. augustam. Pieteikumā jāno-
rāda informācija par reģionu, 
kurā vēlas strādāt. Tomēr jāat-
ceras, ka skolēna reģistrācija 
vēl negarantē iesaisti pasāku-
mā, jo valsts līdzfinansēto darba 
vietu skaits ir ierobežots, un ie-
priekšējo gadu pieredze liecina, 
ka reģistrēto skolēnu daudzums 
pārsniedz piedāvāto darba vietu 
skaitu.

Pasākuma „Nodarbinātības 
pasākumi vasaras brīvlaikā 
personām, kuras iegūst izglī-
tību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestā-
dēs” mērķis: veicināt skolēnu 
īslaicīgu nodarbinātību vasaras 
brīvlaikā valsts līdzfinansētās 
darba vietās, nodrošinot skolē-
niem iespēju iegūt prasmes, ie-
maņas un pieredzi.

Pasākuma dalībnieki: skolē-
ni vecumā no 15 līdz 20 gadiem 
(ieskaitot), kuri iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai profe-
sionālās izglītības iestādēs.

Kad pasākums tiek īste-
nots? Pasākums tiek īstenots 
skolēnu vasaras brīvlaika mē-
nešos, no 1. jūnija līdz 31. au-
gustam. Skolēns pasākumā pie-
dalās vienu mēnesi, atsevišķos 
gadījumos nodarbinātība var 
tikt pagarināta līdz diviem mē-
nešiem.

Kur varēšu strādāt? Pasā-
kuma organizēšanas noteiku-
mos paredzēts, ka skolēns jau 
pirms reģistrācijas pasākumā 
var vienoties ar konkrētu dar-
ba devēju par darba vietu un 
laiku. Ja skolēns nav vienojies 
ne ar vienu darba devēju, tad 
pieteikuma reģistrācijas secībā 
saņems informāciju telefoniski 
vai ar e-pasta starpniecību par 
iespēju pretendēt uz brīvajām 
darba vietām.

Nacionālās skaļās lasīšanas sa-
censības ir konkurss 11–12 gadus 
veciem 5. klases skolēniem. Rezul-
tātā tiek noskaidrots lasīšanas čem-

pions. Konkurss notiek trīs posmos: 
sacensības skolā vai vietējā bib-
liotēkā, reģionālais fināls un valsts 
fināls Latvijas Nacionālajā bibliotē-

kā. Sacensību mērķis ir pilnveidot 
bērnu prasmes izvēlēties piemērotu 
un interesantu literatūru skaļai lasī-
šanai, sekmēt interesi par lasīšanu 
un grāmatām, saliedēt bērnus ko-
pīgām lasīšanas nodarbēm, kā arī 
veicināt lasītprieku.

Pērn Cesvaines pārstāve aizcīnī-
jās līdz finālam Rīgā. Šogad lasī-
tāji sacentās ceļa uz finālu pirmajā 
posmā. Cesvaines bibliotēkā notika 
pirmā kārta, kuru vērtēja vietējā 
žūrija. Tika piešķirtas nominācijas: 
noslēpumainākā lasītāja – Emīlija 
Dombrovska, sirsnīgākā lasītāja – 
Melānija Dombrovska, raitākais 
lasītājs – Māris Martemjanovs, at-
raktīvākais lasītājs – Aleksejs Šoro-
hovs, emocionālākais lasītājs, kurš 
pārstāvēs Cesvaini Madonas pos-
mā, – Rodrigo Puzulis.

Lai izdodas!
Linda Vanaga,

autores foto
Skaļās lasīšanas konkursanti, atbalstītāji – klasesbiedri, žūrijas un 

Cesvaines bibliotēkas pārstāvji



4 Cesvaines Ziņas

Labie darbi pavasara talkā

Atvērtās dienas laukos

Sakarā ar valsts finansējuma 
piešķiršanu audzēkņu saraksts mi-
nistrijā ir jāiesniedz līdz 5. septem-
brim!

MĀKSLA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu 

mērķi vizuāli plastiskās mākslas 
prasmju apguvē, sākot ar 7 gadu 
vecumu, piedāvājam speciālistu va-
dībā apgūt zīmēšanas, gleznošanas, 
mākslas valodas pamatu, veidoša-
nas, kompozīcijas prasmes profe-
sionālās ievirzes izglītības valsts fi-
nansētā 7 gadu programmā „Vizuāli 
plastiskā māksla” ar vecāku līdzfi-
nansējumu (līdz šim – 7 EUR mē-
nesī, sakarā ar programmu reformu 
līdzfinansējuma summa mainīsies).

Vizuāli plastiskās mākslas pras-
mju apguve attīsta spējas darboties 
jebkurā jomā.

Pretendentam jāzīmē zīmējums.
Sagatavojiet dzimšanas apliecī-

bas kopiju! Pārējo dokumentu veid-
lapas aizpildīsiet uz vietas.

Ja jums nav skaidri mērķi, palī-
dzēsim tos atrast un izveidot īste-
nošanas plānu, tiekoties Cesvaines 
Mūzikas un mākslas skolā pirmdien, 
2022. gada 30. maijā, plkst. 18.00 
Celtnieku ielā 1 vai sazinoties pa te-
lefonu 64852498, 26446141.

MŪZIKA
Sagatavošanas grupas audzēkņi 

uzņemti skolā bez iestājeksāmena.
Visiem, kuri vēlas īstenot savu 

mērķi mūzikas instrumenta spēles 
vai dziedāšanas prasmju apguvē, 
sākot ar 6–7 gadu vecumu, pie-
dāvājam speciālistu vadībā apgūt 
klavierspēles, akordeona spēles, 
vijoles spēles, flautas spēles, sakso-
fona spēles, klarnetes spēles, dzie-
dāšanas prasmes valsts finansētās 
profesionālās ievirzes izglītības 
8 gadu programmās ar vecāku līdz-
finansējumu (līdz šim – 7 EUR mē-
nesī, sakarā ar programmu reformu 
līdzfinansējuma summa mainīsies).

Mūzikas instrumenta vai dziedā-
šanas prasmju apguve attīsta spējas 
darboties jebkurā jomā.

Ja jums nav skaidri mērķi, palī-
dzēsim tos atrast un izveidot īste-
nošanas plānu, tiekoties pirmdien, 
2022. gada 30. maijā, plkst. 18.00 
Celtnieku ielā 1 vai sazinoties pa te-
lefonu 64852498, 26446141.

Pretendentam jānodzied dziesma.
Sagatavojiet dzimšanas apliecī-

bas kopiju! Pārējo dokumentu veid-
lapas aizpildīsiet uz vietas.

Direktore Inta Stiene

Jaunu audzēkņu 
uzņemšana 
Cesvaines 

Mūzikas un 
mākslas skolā

Ierasts, ka pavasaris ir apkārtnes 
sakopšanas laiks. Arī šajā gadā, ai-
cinot sabiedrību rūpēties par vides 
sakopšanu, atveseļošanu un labie-
kārtošanu, 30. aprīlī jau 15. reizi 
pēc kārtas Latvijā norisinājās Lielā 
talka. Tajā ikviens Latvijas iedzī-
votājs aicināts sakopt un labiekār-
tot gan savas mājas, gan pašvaldī-
bas teritoriju. Par vides pasākuma 
„Lielā talka 2022” vadmotīvu tika 
izvēlēts skolēnu konkursa laureātu 
sauklis „Celies, posies, iesaisties!”.

Lielā talka kopīgiem spēkiem pa-
līdz tuvoties mērķim – Latvija kā tī-
rākā un sakoptākā vieta pasaulē. Arī 
šajā gadā sakopt apkārtni Cesvainē 
ne vien talkas laikā, bet arī citās die-
nās devās gan skolēni, gan pārval-
des darbinieki, gan citi entuziasti.

Paldies ikvienam par ieguldīto 
darbu!

Cesvaines tūrisma centrs 
organizēja talku Sūlas upes krastu 

sakopšanai

 4. un 6. klases skolēni un skolotājas cītīgi strādāja 
Cesvaines pils parkā, pie Baronkalna. Liels paldies 
skolēniem un skolotājām par paveikto darbiņu! 

Labais vairo labo!

3. klases meža diena – priedīšu stādīšana, koka nosaukuma un vecuma noteikšana, aļņu, briežu, stirnu buku 
ragu pētīšana un salīdzināšana

4. klases skolēni kopā ar audzinātāju Dinu Tēbergu čakli strādāja, sakopjot 
Cesvaines evaņģēliski luteriskās baznīcas teritoriju.

Darbs dara darītāju!

„Atvērtās dienas laukos” (ADL) 
ir Latvijas apceļošanas pasākums, 
kurš tiek rīkots kopš 2014. gada un 
ar kuru svinam aktīvās tūrisma sezo-
nas sākumu. Pasākumā aicināti pie-
dalīties visi lauku tūrisma uzņēmēji 
un apmeklētājiem atvērtās vietas: 
naktsmītnes, amatnieki, pirtnieki, 
pārtikas ražotāji, biškopji, stādu au-
dzētāji, lielās lauku saimniecības, 
pilis un muižas, atrakciju parki, 
lauku krodziņi un restorāni, dabas 
takas, muzeji u. c.

Šogad pasākums „Atvērtās dienas 

laukos” notiks vienu dienu – 4. jū-
nijā (sestdienā).

4. jūnijā gaidīsim Cesvainē:
plkst. 12.00 iepazīsti Cesvaines 

pilsmuižu kopā ar Cesvaines tūris-
ma centra gidu bezmaksas ekskur-
sijā;

visu dienu esi gaidīts pie izšūša-
nas meistares, krustiņu miljonāres 
Vinetas Meisteres viņas privātajā 
gleznu galerijā!

Ceļotāju ievērībai: plānojot 
maršrutu, obligāti piesakiet savu 
apmeklējumu! Kontaktinformāciju 

atradīsiet www.celotajs.lv sadaļās 
„Pasākuma dalībnieki” un „Karte”, 
atverot konkrēto piedāvājumu. 
Pasākuma standarta norises laiks – 

no plkst. 10.00 līdz 18.00, taču 
pievērsiet uzmanību arī katra 
dalībnieku piedāvājuma datumam 
un laikam!
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Pieminot deportācijās izsūtītos

Vulfu ģimenes stāsts Cesvainē

Kultūras notikumi jūnijā Cesvainē

1815. gadā Cesvaines zemes un piecas tai 
piederošās muižas – Cesvaines, Aizkujas, 
Bučauskas, Grāvendāles un Biržu – nonāca 
Vulfu dzimtas īpašumā. Vulfi turpināja tās 
pārvaldīt vairāk nekā 100 gadus – līdz pat ag-
rārajai reformai. Ap 1890. gadu fon Vulfu ģi-
mene pastāvīgai dzīvošanai Cesvainē nolemj 
būvēt savu ģimenes māju, ko šobrīd pazīstam 
kā Cesvaines simbolu – pili. Bet kas tad īsti 
bija šie muižnieki, kuru dzimtas devums jo-
projām veido praktiski visu Cesvaines vēstu-
riskā centra apbūvi?

Senākais zināmais fon Vulfu dzimtas pār-
stāvis Johans Vulfs (1663–1748) ieradās Vid-
zemē 1698. gadā no Prūsijas, kur tā senču uz-
vārds bija Vilkovskis (Vilkowsky), un mantoja 
Aumeisteru muižu (vāciski Serbigall, šobrīd 
Valkas apkaimē). Zviedru karaļa Kārļa XII 
laikā viņš uzkalpojās līdz majora pakāpei, 

un 1704. gada 25. aprīlī viņu iecēla Vidze-
mes muižnieku kārtā (piešķīra pievārdu fon 
un mantojamas īpašumtiesības). Fon Vulfiem 
nav barona titula, tāpēc tautā lietotais barona 
nosaukums uz Cesvaines muižas īpašniekiem 
nav attiecināms. Viņa mazdēls 1815. gadā 
nopirka Cesvaines zemes. Nākamais Ces-
vaines īpašnieks bija Jūliuss Voldemārs fon 
Vulfs (1809–1872), kuram bija pieci bērni. 
Paralēli muižu uzturēšanai Jūliuss bija Cēsu 
apriņķa tiesnesis. 1868. gadā viņš sapulcināja 
Cesvaines apkārtējo pagastu vecākos un kat-
ram pagastam uzdāvināja zemi pagastnama 
un skolas celtniecībai, tāpat daļu materiālu 
un naudu skolotāju algošanai. 1870. gadā uz 
Jūliusa dāvinātās zemes uzcēla Cesvaines 
pagastnamu, kā augšstāvā iekārtoja skolu. 
Diemžēl gadu vēlāk medībās Vācijā Jūliusu 
nejauši nošāva. Viņa atraitne Šarlote iekār-

Dāmas autentiskos muižas laiku tērpos šā gada 1. maijā svētkos Baronkalnā
Dāvja Veckalniņa foto

Ādolfs fon VulfsAnna Natālija fon Vulfa

Tālumā redzamas Vulfu laikā celtās ēkas – pils, doktorāts un pagastnams. 
20. gadsimta 20. gadi

Cesvaines panorāma 20. gadsimta sākumā. Redzamas muižas saimniecības ēkas: kūts, 
šķūnis, kalpu dzīvojamā māja u. c.

Oskara Haralda Priedīša foto

toja kapenes Gaujienas 
muižā.

Cesvaini mantoja Jū-
liusa fon Vulfa vecākais 
dēls Ādolfs Gerhards 
Boriss Emīls fon Vulfs 
(1857–1904). Viņš pie-
dzima Vācijā, Vīsbā-
denē, kur aizritēja zēna 
pirmie dzīves gadi, mā-
coties mājmācībā, pēc 
tam Vīsbādenes ģim-
nāzijā. Tēva bojāejas 
laikā Ādolfam bija tikai 
14 gadu. Vēlāk Latvijā 
viņš mācījās Bērzaines 
ģimnāzijā pie Cēsīm. 
Augstāko izglītību iegu-
va Tērbatas universitātē, 
studēja jurisprudenci, vēlāk arī tautsaimnie-
cību. Ādolfs sāka pārvaldīt Cesvaini un ap-
kārtnes muižas 27 gadu vecumā 1884. gadā. 
Gadu vēlāk viņš apprecējās ar baronesi Annu 
Natāliju Štālu fon Holšteinu (1862–1933) 
no Ūlas Igaunijā. Vēl pēc gada, 1886. gada 
20. maijā, Rīgā pasaulē nāca viņu pirmdzim-
tais dēls Egons Reinholds, kurš diemžēl no-
dzīvoja tikai divas nedēļas. Vecāki nolēma 
viņu apbedīt Cesvainē, kur pilskalnā tika 
izbūvētas kapenes. 1888. gadā Tērbatā vi-
ņiem piedzima otrais dēls Vilhelms Ādolfs 
Edmunds. Tajā pašā gadā ar fon Vulfu gādību 
Cesvainē uzcēla slimnīcu, kurā bija 25 gultas-
vietas un ko paši arī uzturēja. Savukārt Ādolfa 
dzīvesbiedre Anna 19. un 20. gadsimta mijā 
Cesvaines muižā bija izveidojusi labdarības 
iestādi nabadzīgajiem bērniem un bāreņiem: 
tur rūpējās par audzēkņiem, deva uzturu, ap-
ģērbu, kā arī nodrošināja mācības. 1897. gadā 
fon Vulfi Kraukļos uzbūvēja skolu, ko nosau-
ca dēla Vilhelma vārdā (tautā saukta par Vi-
ļuma skolu).

Fon Vulfu dzimtas laikā Cesvaines muiža 
piedzīvoja ekonomisko pacēlumu. Īpašnieki 
ieveda Cesvainē šķirnes lopus no ārzemēm, 
uzcēla jaunas kūtis, kā arī reizē uzlaboja ap-
kārtējo saimnieku ganāmpulku kvalitāti. Pie 
kūts uzbūvēja jaunu siernīcu piena pārstrā-
dei, tāpat muižā attīstīja jau esošās nozares, 
piemēram, cūkaudzēšanu, kam tika uzbūvēta 
lielāka novietne. Ādolfam ļoti patika fazāni, 
tāpēc to kopšanai tika pievērsta pastiprināta 
uzmanība. Labības pārstrādei uzbūvēja lielu 
akmens riju. Ienākumi nāca arī no alus brūža, 
kam blakus atradās liels glabājamais pagrabs 
un stallis. Graudus mala ūdensdzirnavās — 
gan pie pils, gan tuvākajā apkaimē. Pie staļ-
ļiem esošajā dārzniecībā uzcēla apkurināmas 
siltumnīcas ar torņiem. Vietām avotos minēts 
arī muižas ķieģeļu ceplis un kaļķu dedzinā-
tava, kā arī šobrīd pienotavas teritorijā esošā 
kalēja smēde.

Rita Medne,
Cesvaines pils vēsturniece,

foto no Cesvaines pils krājuma

* 1. jūnijā
Aicinām bērnus un jauniešus svinēt 

STARPTAUTISKO BĒRNU AIZSARDZĪ-
BAS DIENU!

plkst. 15.00 pie Cesvaines pils Madonas 
novada skolu jaunatnes tautas deju kolektī-
vu SADANCIS

plkst. 17.00 Cesvaines kultūras namā iz-
rāde bērniem „KOKLĪTES CEĻOJUMS”, 
pēc tam rotaļas un danči visai ģimenei

* 4. jūnijā
plkst. 14.00 Cesvaines kultūras namā 

paulīniešu tēva Jāņa Vīlaka personālizstā-
des „SAULES STARA PIESKĀRIENS” 
atklāšana

* 11. jūnijā
plkst. 11.00 Cesvaines kultūras namā Vis-

pasaules publiskās adīšanas dienas ietvaros 
Cesvaines kultūras nama rokdarbu studijas 
akcija „ADĀM KOPĀ”: ņemam līdzi iesāk-
tos darbiņus vai sākam jaunus! Sīkāka infor-
mācija pa tālr. 26987948: Vanda Podiņa, stu-
dijas vadītāja

* 14. jūnijā
plkst. 10.00 Cesvaines evaņģēliski luteris-

kajā baznīcā Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienai veltīts ATCERES PASĀ-
KUMS. Svētbrīdis un ziedu nolikšana pie re-
presēto pieminekļa baznīcas dārzā un Cesvai-
nes dzelzceļa stacijā

* 18. jūnijā
plkst. 16.00 Vjačeslavs Mitrohins un      

Aivars Hermanis spēlēs latviešu blūzus Ces-
vainē! Salona „Divi torņi” pagalmā notiks 
leģendāro ģitāristu Aivara Hermaņa un Vja-
česlava Mitrohina dueta „2 no PKPV” KON-
CERTS. Rīko Cesvaines kultūras nams sadar-
bībā ar „Bilžu biroju”

* 22. jūnijā
plkst. 19.00 IELĪGO JĀŅUS CESVAINĒ 

Cesvaines kultūras nama skvērā, piedalās 
Cesvaines kultūras nama amatiermākslas ko-
lektīvi

Precīzai informācijai, tuvojoties pasāku-
ma datumam, lūdzam sekot afišās, mājaslapā 
www.cesvaine.lv un Cesvaines apvienības 
pārvaldes sociālo tīklu profilos!

Cesvaines pils un 
Cesvaines tūrisma 
centra darba laiks 

vasaras sezonā
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Aktierim, režisoram, rakstniekam Kārlim Pamšem 100
Izstāde „Aktierim, režisoram, rakstniekam Kārlim Pamšem 

(31.03.1917.–09.09.2015.) 
100” ir stāsts par kādreizējā 
Bučauskas ganuzēna ceļu 
98 gadu garumā līdz Opere-
tes teātra galvenā režisora, 
teātra vēsturnieka godam un 
uzrakstītajām grāmatām.

Uz 5 planšetēm apskatā-
mas fotogrāfijas, rokraksti, 
iespieddarbi no Madonas no-
vadpētniecības un mākslas   
muzeja un Rakstniecības un 
mūzikas muzeja krājuma.

Eži
Lāsma Reizniece (dzimu-

si Miļeiko), beigusi Kraukļu pamatskolu, mācības turpināja 
Jaungulbenes arodskolā, kur skolotāja Liniņa kolekcionējusi 
ežus. Kā dāvanu skolotājai Lāsma krustdūrienu tehnikā izšu-
va eža attēlu.

Pārsteidzoši, cik asais adatu kamoliņš var būt mīļš un jauks!
Pēc skolas beigšanas 

arī Lāsmai radās doma 
sākt kolekcionēt šos ma-
zos 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, mamma un 
dēls.

Ežu kolekcijas izstāde 
apskatāma no 17. maija 
līdz 2. jūlijam.

Nr. 5 (344) 2022. gada 20. maijā
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 17. jūnijā

„Baznīcu nakts” un „Atvērto 
baznīcu diena” 28. maijā

Izstādes Kraukļu bibliotēkā

Tikšanās ar Madonas 
novada fonda pārstāvjiem

Veselības veicināšanas 
projekta norises

Ar vilcienu uz Cesvaini
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 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;
* 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.

Ir pavasaris, un sācies brīvlaišanas laiks. Madonas novada 
fonds (MNF) dodas tikties ar iedzīvotājiem. Madonas novada 
fonda pārstāvji priecāsies jūs satikt un uzklausīt jūsu redzējumu 
par savas puses attīstību. Lai raitāk, to darīs darba grupās.

MNF piedāvās īsu stāstījumu par LEADER 2015.–2020. gadā 
un ieskatu LEADER 2023.–2027. gada iecerēs. Plānots visu pa-
veikt 3 stundu laikā.

Tikšanās 24. maijā plkst. 16.00 Cesvaines tūrisma centrā. 
Darba kārtībā:

• vietējā kopiena lielajā novadā;
• vietējā uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbības vide;
• inovācijas: kas tās ir, un kā pie tām tikt;
• sadarbība;
• iedzīvotāju aktivitātes.
Madonas novada fonda informācija

Šogad pasākums „Baznīcu nakts” Latvijā norisināsies jau sep-
tīto gadu. Notikums ir kļuvis par garīgu kultūras pieredzi visas 
Latvijas dzīvē, ik gadu apvienojot vairāk nekā 100 dievnamu, kur 
ar dažādiem pasākumiem apmeklētāji tiek aicināti iepazīt baznī-
cu, tās kultūras un garīgās vērtības. Baznīcu nakts pasākumi ir 
piemēroti ģimenēm, draugu grupām un individuāliem apmeklētā-
jiem, un dalība tajos ir bez maksas.

Baznīcu nakts ideja līdz Latvijai ir atceļojusi no Austrijas un 
Čehijas. Pirms 13 gadiem Baznīcu nakts aizsākās Austrijā kā 
kristīgās baznīcas konfesiju un draudžu kopīgi rīkots ekumenisks 
notikums. Drīz pēc tam tas norisinājās arī Čehijā un Slovākijā. 
Kopš 2012. gada Baznīcu nakts notiek arī Igaunijā, bet kopš 
2014. gada – Latvijā.

Baznīcu nakti no algotā darba brīvajā laikā organizē domubied-
ru grupa – nodibinājums „Baznīcu nakts fonds”. Pasākuma ieceri 
atbalsta Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji. Baznīcu nakts 
ir aizsākusies un notiek, pateicoties cilvēku brīvprātīgam darbam 
un atbalstam. Liela pateicība katram, kurš ir veltījis savu laiku un 
radošos spēkus.

Baznīcu nakts programma skatāma www.baznicunakts.lv.
 Nāc un esi viesis – izbaudi mūziku, mākslu, arhitektūru, saru-

nas, dziesmas, klusumu un lūgšanu!
Cesvaines evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā:
baznīca būs atvērta no plkst. 10.00 līdz 22.00;
visas dienas garumā būs atvērts Lūgšanu dārzs; notiks aktivi-

tātes bērniem;
18.00–20.00 sadraudzība baznīcas dārzā ar liecībām un 

dziesmām;
20.00–21.00 Dzelzavas ansambļa koncerts;
21.00–21.10 kopīga tēvreizes lūgšana;
21.10–22.00 Gaismas ceļš.

Ģimeņu sporta diena. Lai dotu iespēju ģimenēm kopīgi pa-
vadīt brīvo laiku un rosinātu iesaistīties veselību veicinošās 

nodarbēs, aicinām uz ģimeņu sporta dienu Cesvainē

 Saule silda, un aktivitāte svaigā gaisā sagādā aizvien vai-
rāk prieka. Ziemā uzkrājušos stīvumu piedāvājam izpurināt, 

piedaloties nūjošanas nodarbībās Cesvainē. Kā nūjot 
pareizi, pastāstīs un parādīs trenere Ilvija Kecko


