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Cesvaines pils vērusi durvis apmeklētājiem
Pēc vērienīgiem pārbūves un res-

taurācijas darbiem 28. janvārī eks-
pluatācijā tika nodots Austrumvid-
zemes kultūras un mākslas centrs 
Cesvaines pils, kas jau 12. februārī 
atkal vēra savas durvis, lai uzņem-
tu apmeklētājus.

Pārrobežu sadarbības projektā 
„Kultūras un vēsturiskā mantojuma 
saglabāšana un veicināšana Latvijā 
un Krievijā” (Nr. LV-RU-002) pa-
veikti nozīmīgi darbi, lai atjaunotu 
kultūrvēsturiskās vērtības Cesvai-
nē, Daugavpilī un Pleskavas pilsētā 
Krievijā.

Ir paveikti būtiski darbi, lai pilī 
būtu ugunsdrošības un apsardzes 
signalizācija, kā arī trauksmes iz-
ziņošanas sistēma. Nozīmīgs ie-
guldījums pils saglabāšanā un uz-
turēšanā ir centrālapkures sistēmas 
ierīkošana daļā pils telpu un sakār-
tota kanalizācijas un notekūdeņu 
sistēma.

Cesvaines pils 2. stāvā izbūvēts 
vestibils ar aprīkotu konferenču 
zāli un telpu pils darbiniekiem. No 
vestibila uz bēniņiem uzstādītas 
jaunas koka kāpnes: tās, iekļaujot 
atsevišķus elementus, kas bija sa-
glabājušies vēl no vēsturiskajām 
kāpnēm, izgatavotas pēc senajām 
pils fotogrāfijām.

Projektā ir atrisināts šobrīd tik 
ļoti aktuālais vides pieejamības 
jautājums, tādējādi pils ir pieeja-
ma cilvēkiem ar pārvietošanās 
grūtībām. Šim nolūkam ierīkots 
pacēlājs, kuru ietver jaunas betona 
kāpnes. Savukārt pils labā spārna 
pagrabā ir atjaunotas un pielāgo-
tas telpas ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanas vajadzībām.

Savu sākotnējo krāšņumu ir at-
guvis viens no pils kamīniem lielā 

Cesvaines pils kolektīvs ar sveicējiem

torņa medību telpā. Kamīns ar vēs-
turiskajiem zaļajiem glazētajiem 
podiņiem pilnīgi restaurēts, tam ir 
vēstures pieminekļa nozīmes sta-
tuss (valsts aizsardzības Nr. 4047). 
Vēsturisko veidolu atguvusi arī 
viena no pils āra terasēm, kuru šo-
brīd grezno koka kolonnas, kok-
griezumi un kapara jumts.

Paralēli projektam pilī notikuši 
citi restaurācijas darbi – balles zā-
les griestu plafona mākslinieciskās 
apdares konservācija, ziemeļaus-
trumu stūra griestu mākslinieciskās 
apdares glābšana, kā arī pilnīgi at-
jaunotas divas konsoles – 2. stāva 
vestibila noslēdzošie elementi pie 
lielajām koka kāpnēm.

Realizētais projekts noteikti dos 
iespēju paplašināt kultūras produk-
tu un pakalpojumu klāstu Cesvai-
nes pilī, veicinās kultūras pieejamī-
bu, kā arī palielinās tūrisma plūsmu 
kā Cesvainē, tā Madonas novadā.

Tā kā valstī noteikti ierobežoju-
mi, Cesvaines pils atvēršana notika 
bez lielām svinībām, tomēr svinīgā 
gaisotnē. Cesvaines pils kolektīvs 
vēlējās, lai šī diena ir svētki pašai 
pilij, cesvainiešiem un ikvienam, 
kurš sekojis pils atjaunošanas dar-
biem.

Cesvaines pils atvēršanās dienā 
apmeklētājus priecēja akustiskā 
klaviermūzika, kas tapusi projektā 
„ALPHA-DO L & A”. Skaņdarbi 
tapuši Cesvaines pils balles zāles 
mūziķu telpā uz pils flīģeļa un visu 
februāri dos iespēju ikvienam pils 
apmeklētājam jebkurā laikā ieklau-
sīties pils mūzikas skaņu vibrācijās.

„ALPHA-DO L & A” ir projekts 
ar atšķirīgu mūzikas komponēšanas 
un klavierspēles veidu. Šajā projek-
tā galvenais faktors nav notis, bet 

skaņas vibrācija, kas balstās uz 
pirkstu un klavieru stīgu propor-
cijām. Spēlējot šādā veidā, skaņa 
rezonē, radot mainīgas un retas sa-
skaņas. Šis mūzikas stils ļauj spēlēt 
arī uz atšķirīgi noskaņotiem, kā arī 
nenoskaņotiem instrumentiem, jo 
pirmskaņa nāk no klavieru skaņu 
paneļa. Bet vienkāršākais veids, kā 
to saprast, ir klausīties.

Vēl pilnīgāku svētku izjūtu pa-
līdzēja radīt mākslinieces Laimas 
Bakānes darbu izstāde „Balle pilī”. 
Darbi tapuši autortehnikā, daļa no 
tiem gatavoti tieši izstādei Cesvai-
nes pilī.

Pils zālēs apskatāmi izcilā tek-
stilmākslinieka Georga Barkāna 
gobelēni no Cesvaines pils muzeja 
krājuma. Neatkārtojams mākslinie-
ciskais rokraksts, kuram raksturīga 
izsmalcināta kolorīta izjūta, tekstila 
virtuozitātei sabalsojoties ar inte-
lektuālām abstrakcijām un oriģinā-
lu telpiskās domāšanas pārnesumu 
plaknē, – Georgs Barkāns ir viens 
no māksliniekiem, kura devums 
pieder pie latviešu tekstilmākslas 
virsotnēm.

12. un 13. februārī ikviens intere-
sents bija aicināts apmeklēt pili bez 
ieejas maksas; līdz februāra beigām 
pils būs apskatāma vēl par agrāka-
jām cenām – bērniem līdz 16 gadu 
vecumam par brīvu, pieaugušajiem 
biļetes cena būs 2 eiro. Tā kā līdz 
28. februārim valstī ir noteikti pul-
cēšanās ierobežojumi, februārī lie-
las tūristu grupas vēl neuzņemsim, 
bet piedāvāsim pils apmeklējumu 
individuāli un nelielās grupās. Mar-
ta sākumā tiks sniegta informācija 
par izmaiņām Cesvaines pils pakal-
pojumu izmaksās.

Cesvaines pils pieņem pieteiku-

mus dažādu pasākumu – gan pri-
vātu, gan korporatīvu – organizē-
šanai un telpu nomai, kā arī esam 
atvērti sadarbībai ar radošo indus-
triju pārstāvjiem izstāžu, koncer-
tu, meistarklašu, plenēru un citu 
radošu darbību izpausmēm.

Cesvaines pils būs pieeja-
ma apmeklētājiem no otrdienas 
līdz piektdienai no plkst. 10.00 
līdz 17.00, bet sestdienās un svēt-
dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00. 
Tuvojoties pavasarim, pils darba 
laiks nedēļas nogalē tiks pagari-

nāts, tāpēc iesakām sekot aktuālajai 
informācijai par Austrumvidzemes 
kultūras un mākslas centra Cesvai-
nes pils darbību.

Šobrīd pils darbojas zaļajā režī-
mā – apmeklētājiem nepieciešams 
derīgs Covid-19 vakcinācijas vai 
pārslimošanas faktu apliecinošs ser-
tifikāts.

Linda Bakmane,
Austrumvidzemes kultūras un 

mākslas centra vadītāja,
Lindas Bakmanes, 

Agra Veckalniņa un Viļņa Špata foto

Cesvaines pils, ietinusies ziemas segā, aicina apmeklētājus

 Pils zālēs skatāmas izstādes

2. stāvā iekārtota semināru un konferenču telpa

Restaurētais kamīns
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Pašvaldības grantu konkursi 
uzņēmējiem 2022. gadā

25. martā – 
Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena

Par 
pakalpojumiem

Nakts un tumsa. Lāse salta
Saka man: šo stundu vēlo
Latvija tiek krustā kalta.
Raudi, cilvēk! – Dievs lai žēlo.
  Elza Ķezbere

25. martā plkst. 10.00 notiks piemiņas pasākums Cesvaines 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā, ziedu nolikšana pie piemiņas ak-
mens baznīcas dārzā un piemiņas akmens Cesvaines stacijā.

Ikviens, kam svešumā zudis kāds radinieks vai draugs vai kuru 
aizskar tautas skarbais liktenis, tiek aicināts pieminēt Latvijas 
vēsturē tik traģiskos notikumus.

2022. gada 27. janvāra 
domes sēdē

* Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības apvienību 
pārvalžu, pagastu pārvalžu un to 
pakļautībā esošo iestāžu amata 
vienību sarakstos

Nolēma no 01.01.2022. izdarīt 
grozījumus Cesvaines un Dzelza-
vas sociālās aprūpes centra amata 
vienību sarakstos dažādām amata 
vienībām, mainot mēnešalgu lik-
mes.

2022. gada 15. februāra 
domes ārkārtas sēdē

* Par klienta līdzdalības mak-
sājumu par saņemtajiem aprūpes 
mājās pakalpojumiem Madonas 
novadā

No 2022. gada 1. aprīļa nosaka 
klienta līdzdalības maksājumu par 
aprūpes mājās pakalpojumu:

I aprūpes līmenis (līdz 4 stundām 
nedēļā) – 20 eiro mēnesī;

II aprūpes līmenis (līdz 6 stun-
dām nedēļā) – 30 eiro mēnesī;

III aprūpes līmenis (līdz 8 stun-
dām nedēļā) – 40 eiro mēnesī;

IV aprūpes līmenis (līdz 10 stun-
dām nedēļā) – 50 eiro mēnesī.

* Par maksas noteikšanu pakal-
pojumam – īslaicīga sociālā ap-
rūpe (sociālās gultas) institūcijā 
pilngadīgām personām – Cesvai-
nes un Dzelzavas sociālās aprūpes 
centrā

Nolemj ar 2022. gada 1. martu 
noteikt maksu vienai personai par 
īslaicīgas sociālās aprūpes (sociālās 
gultas) institūcijā pilngadīgām per-
sonām pakalpojumu Cesvaines un 
Dzelzavas sociālās aprūpes centrā – 
20 eiro diennaktī Madonas novada 
iedzīvotājiem, 23 eiro diennaktī citu 
novadu iedzīvotājiem.

* Par nolikumu apstiprināšanu
• Apstiprina Madonas novada 

Cesvaines apvienības pārvaldes 
Cesvaines kultūras nama nolikumu.

• Apstiprina Madonas novada 

pašvaldības jauniešu iniciatīvu pro-
jekta konkursa nolikumu 2022. ga-
dam.

Lai atbalstītu jauniešu (vecumā 
no 13 līdz 25 gadiem) iniciatīvas 
un līdzdalību sabiedriskajos pro-
cesos Madonas novadā, veicinātu 
jauniešu līdzdalību savu interešu, 
ideju realizēšanā un problēmu risi-
nāšanā, sekmētu jauniešu lietderīga 
brīvā laika pavadīšanas un nefor-
mālās izglītības popularizēšanu un 
aktualizēšanu, kā arī sniegtu iespēju 
jauniešiem gūt pieredzi un prasmes 
projektu izstrādāšanā un realizēša-
nā, 2022. gadā tiks īstenots Mado-
nas novada jauniešu iniciatīvu pro-
jektu konkurss. Konkursā plānots 
atbalstīt jauniešu iesniegtos pro-
jektus, piešķirot līdz 500 eiro viena 
projekta īstenošanai.

• Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības projekta „Jauniešu kar-
jeras izvēle un amata prasmju apgu-
ve” nolikumu 2022. gadam.

Lai veicinātu Madonas novada 

jauniešu (vecumā no 16 līdz 25 ga-
diem) nodarbinātību vasaras brīvlai-
kā, nodrošinātu iespēju apgūt darba 
prasmes, iemaņas un pieredzi, ie-
pazīt Madonas novada uzņēmumus 
kā potenciālos darba devējus, kā arī 
veicinātu jauniešu karjeras un ne-
formālās izglītības attīstību Mado-
nas novadā, 2022. gadā tiks īstenots 
projekts „Jauniešu karjeras izvēle 
un amata prasmju apguve”. Projek-
tā plānots Madonas novada uzņē-
mumos līdzfinansēt 40 darba vietas, 
kas tiek piedāvātas vai ir izveidotas 
jauniešiem vasaras periodā.

Lēmumu pilnu tekstu var iepa-
zīt www.madona.lv vai klientu ap-
kalpošanas zālē Saieta laukumā 1 
Madonā, lēmumu video apskatu – 
www.madona.lv.

Sagatavoja: Ilze Riekstiņa,
Madonas novada

 Centrālās administrācijas
Attīstības nodaļas

vecākā sabiedrisko attiecību 
speciāliste

No Madonas novada pašvaldības domes sēžu lēmumiem

Lai sekmētu jau pastāvošu un 
jaunuzsāktu komercdarbības aktivi-
tāšu attīstību, Madonas novada paš-
valdība, līdzfinansējot komersantu 
projektus, sniedz atbalstu komer-
santiem jaunu vai būtiski uzlabotu 
produktu, pakalpojumu un tehno-
loģiju izstrādē un ieviešanā un ko-
mercdarbības attīstīšanā.

Konkursa pieteikumu iesniegšana 

un izskatīšana 2022. gadā – piecas 
reizes. Konkursa pieteikumu ie-
sniegšanas termiņš ir līdz:

 y 28. februāra plkst. 16.00;
 y 29. aprīļa plkst. 16.00;
 y 30. jūnija plkst. 16.00;
 y 31. augusta plkst. 16.00;
 y 31. oktobra plkst. 16.00.

Vairāk informācijas: businessma-
dona.lv.

Atgādinām, ka reizē ar admi-
nistratīvi teritoriālās reformas 
īstenošanu ir mainījusies atse-
višķu pakalpojumu saņemša-
na. Ar 2022. gada 1. janvāri:

 y Cesvaines novada so-
ciālais dienests ir izbeidzis 
darbību. Ir nodibināta jauna 
iestāde – Madonas novada 
Sociālais dienests. Cesvaines 
pilsētā un Cesvaines pagastā 
darbu turpina sociālās dar-
binieces Jolanta Semjonova 
(tālrunis: 29365023, e-pasts: 
jolanta.semjonova@madona.
lv) un Ilvija Kecko (tālrunis: 
64852032, e-pasts: ilvija.kec-
ko@madona.lv). Sociālā die-
nesta pakalpojumi tiek sniegti 
Rīgas ielā 4 Cesvainē;

 y Cesvaines sociālās aprū-
pes nodaļa (pansionāts) ir ap-
vienota ar Dzelzavas pansionā-
tu. Apvienotā iestāde pārdēvē-
ta par Cesvaines un Dzelzavas 
sociālās aprūpes centru. To 
kopš janvāra vidus vada Bai-
ba Žuka (tālrunis: 26589181, 
e-pasts: baiba.zuka@madona.
lv);

 y Cesvaines novada bā-
riņtiesa ir izbeigusi darbību. 
Ir nodibināta jauna iestāde – 
Madonas novada bāriņtiesa. 
Cesvainē pakalpojumus turpi-
na sniegt bāriņtiesas locekle 
Cesvaines pilsētā, Cesvaines 
pagastā Rudīte Adamkoviča 
(tālrunis: 27540746, e-pasts: 
rudite.adamkovica@madona.
lv);

 y Cesvaines novada dzimt-
sarakstu nodaļa ir izbeigu-
si darbību. Nodibināta jauna 
iestāde – Madonas novada 
Dzimtsarakstu nodaļa. Mirša-
nas, dzimšanas faktu un laulību 
turpmāk var reģistrēt Madonā 
(Raiņa iela 12, Madona, LV-
4801, Madonas novads, tālru-
nis: 64860073, 25453426, e- 
pasts: dzimtsaraksti@madona.
lv). Darbojas arī dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja vietnieces Ēr-
gļos un Lubānā.

Atgādinām, ka Cesvainē 
turpina darboties valsts un 
pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs. Klientu 
centrā tiek sniegta palīdzība 
un konsultācijas dažādu valsts 
un pašvaldību pakalpojumu 
jautājumos. Klientu centrs pie-
ņem apmeklētājus pārvaldes 
darba laikā – darba dienās no 
plkst. 8.00 līdz 17.00 (pirm-
dienās līdz 18.00, piektdienās 
līdz 16.00) pēc iepriekšēja pie-
raksta.

Linda Vanaga

Tev ir biznesa ideja, ko vēlies īstenot Madonas novadā? Nepieciešams 
līdzfinansējums? Tad biznesa ideju konkurss „Madona var labāk!” ir tie-
ši tev. Piesakies pašvaldības grantam un pievienojies Madonas novada 
uzņēmēju saimei!

Nav noslēpums, ka viens no būtiskākajiem biznesa elementiem ir mār-
ketings, ko izmanto, lai radītu un uzturētu pieprasījumu, reputāciju, kon-
kurenci, spēcinātu zīmolu, veidotu attiecības starp biznesu un klientiem 
un daudziem citiem mērķiem. Izmanto pašvaldības piedāvāto atbalstu un 
piesakies grantam mārketinga aktivitāšu īstenošanai savā uzņēmumā!

Vadības sistēma uzņēmumā, apliecinot atbilstīgu attīstības politiku, sa-
kārtotus iekšējos un ārējos procesus, ļauj uzņēmumam sasniegt savus 
biznesa mērķus un samazināt ar tā darbības vadību saistītos riskus. Ja tev 
nepieciešams izstrādāt darba drošības vai ugunsdrošības dokumentāciju 
vai paškontroles rokasgrāmatu, veikt energoauditu vai sertificēt kādu no 
ISO vadības sistēmām, izmanto pašvaldības grantu līdz 1000 eiro pasā-
kumu īstenošanai savā uzņēmumā!
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Valdība atbalsta pakāpenisku drošības pasākumu 
samazināšanu

„Atvērtās dienas laukos 2022”: 
„Lauku ceļotājs” aicina tūrisma uzņēmējus pieteikties

Ar 1. martu 
mainās 

ieceļošanas 
noteikumi

Saskaņā ar valdības lēmumu ar 
1. martu ieceļošanai Latvijā pa-
liek spēkā prasība uzrādīt sadarb-
spējīgu Covid-19 vakcinācijas 
vai pārslimošanas sertifikātu vai 
negatīvu Covid-19 testa rezultā-
tu. Atcelta prasība aizpildīt co-
vidpass.lv, savukārt prasība pēc 
ieceļošanas doties pašizolācijā ir 
atcelta jau kopš 16. februāra.

Ar 1. martu ieceļošanai Latvijā 
nebūs nepieciešams būtisks ie-
mesls. Vienlaikus tiks turpināta 
ieceļotāju sadarbspējīgo sertifi-
kātu un testu rezultātu kontrole, 
nodrošinot vienādas prasības 
ieceļotājiem neatkarīgi no iece-
ļošanas valsts. Ieceļotājiem no 
valstīm, kas nenodrošina sadarb-
spējīga Covid-19 testēšanas ser-
tifikāta izsniegšanu, jābūt nega-
tīvam Covid-19 testa rezultātam 
izceļošanas valsts valodā vai an-
gļu valodā papīra vai elektronis-
kā veidā (viedierīcē).

Ja persona starptautiskajam 
pārvadātājam nevarēs uzrādīt 
derīgu sadarbspējīgu Covid-19 
vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu vai negatīvu Covid-19 
testa rezultātu (PĶR vai antigē-
na), pārvadātājs būs tiesīgs at-
teikt iekāpšanu transportlīdzeklī.

Spēkā paliek iepriekš noteik-
tie izņēmumi gadījumiem, kuros 
ieceļošanai netiek prasīts sadarb-
spējīgs vakcinācijas vai pārsli-
mošanas sertifikāts vai negatīvs 
Covid-19 testa rezultāts, arī bēr-
niem vecumā līdz 12 gadiem. 
Detalizēti – skatīt Ministru kabi-
neta noteikumus Nr. 662 „Epide-
mioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai”.

Ieceļotājiem, arī ar sadarbspē-
jīgu pārslimošanas vai vakcinā-
cijas sertifikātu, tiek saglabāta 
iespēja pēc ielidošanas veikt 
brīvprātīgu, valsts apmaksātu 
Covid-19 testu starptautiskajā 
lidostā „Rīga”.

Slimību profilakses un kon-
troles centrs novērtēs risku, lai 
identificētu valstis, kur Covid-19 
izplatības risks ļoti augsts un ap-
draud sabiedrības veselību. Lai 
ieceļotu no šādām – īpaši augsta 
riska – valstīm, būs vajadzīgs 
būtisks iemesls un papildus būs 
jāveic Covid-19 tests Latvijā. 
Pašlaik šādas valstis nav identi-
ficētas. Detalizēta informācija – 
Slimības profilakses un kontroles 
centra mājaslapā.

15. februārī valdība, ņemot vērā 
joprojām sarežģīto situāciju veselī-
bas aprūpē un saslimstības izplatī-
bas pieaugumu, atbalstīja Veselības 
ministrijas (VM) piedāvāto trīssoļu 
plānu pakāpeniskai un atbildīgai 
drošības pasākumu samazināšanai.

Pirmā soļa atvieglojumi – stāju-
šies spēkā 16. februārī:

 y bērni bez papildu prasībām 
(testa, vakcinācijas, pārslimošanas 
sertifikāta) drīkstēs piedalīties inte-
rešu izglītībā, apmeklēt pasākumus 
un izmantot pakalpojumus arī bez 
pieaugušo klātbūtnes zaļajā režīmā;

 y bērnudārzos atcelti karantīnas 
pasākumi, ja kontakts ar Covid-19 
inficēto bijis ārpus mājsaimniecī-
bas un nav saslimšanas simptomu. 
Tas nozīmē, ka, piemēram, ja bēr-
nudārza grupiņā ir Covid-19 infi-
cēts bērns, tad viņš dodas izolācijā, 
savukārt pārējie bērni var turpināt 
apmeklēt bērnudārzu, neievērojot 
karantīnu. Ja kontakts ar inficētu 
cilvēku ir mājsaimniecībā, bērnam 
ir jāievēro karantīna;

 y tirdzniecības vietas turpmāk 
drīkstēs strādāt bez darba laika ie-
robežojuma.

Prognozēts, ka saslimstības sa-
mazināšanās gaidāma februāra bei-
gās, tādēļ VM piedāvā būtiskākus 
drošības pasākumu samazināšanas 
pasākumus ar 1. martu, īstenojot 
plāna otro soli.

Vispārējie drošības pasākumi:
 y atvērt šobrīd slēgtās nozares 

(izklaides pasākumi iekštelpās, 
azartspēles, naktsklubi, atrakcijas);

 y atcelt darba laika ierobežoju-
mus;

 y organizētos pasākumos palie-
lināt maksimālo apmeklētāju skaitu 
(no 500 līdz 3000 cilvēkiem), atcelt 

apmeklētāju reģistrāciju un prasību 
nodrošināt personalizētas sēdvietas 
(iespēja organizēt arī stāvpasāku-
mus);

 y palielināt cilvēku skaitu pri-
vātos pasākumos iekštelpās līdz 
50 cilvēkiem, savukārt ārā – līdz 
100 cilvēkiem (kāzās, bērēs, kris-
tībās apmeklētāju skaitu palielinot 
līdz 250 cilvēkiem);

 y atcelt grupu dalībnieku skaita 
ierobežojumus amatieru nodarbēs, 
sportā, izglītībā;

 y mazumtirdzniecībā atcelt pra-
sību pēc sertifikātiem, līdzīgi kā 
Lietuvā, saglabājot prasību vienam 
apmeklētājam nodrošināt 15 m2 pla-
tību;

 y atcelt cilvēku skaita ierobežo-
jumu pie galdiņiem ēdināšanā;

 y tiek rekomendēts attālinātais 
darbs, 2 m distances ievērošana, tel-
pu vēdināšana, plūsmu nodalīšana;

 y iespējama nebūtiska ieceļoša-
na no visām valstīm ar Covid-19 
sertifikātu vai negatīvu Covid-19 
testu bez pašizolācijas prasības 
un Covidpass aizpildīšanas pienā-
kums;

 y saglabāta prasība lietot medi-
cīniskās maskas vai vismaz FFP2 
respiratoru iekštelpās (skolas drīks-
tēs lemt par masku lietošanas atcel-
šanu stundu laikā 1.–3. klases sko-
lēniem).

Covid-19 sertifikāti pakalpoju-
miem

Atcelta prasība pēc vakcinācijas, 
pārslimošanas sertifikāta:

 y ārā;
 y mazumtirdzniecībā;
 y baznīcās, reliģiskos pasāku-

mos.
Vienlaikus pakalpojuma sniedzē-

jiem tiek saglabāta iespēja izvēlēties 

un pakalpojumu sniegt epidemiolo-
ģiski drošā režīmā. Tas neattiecas uz 
pakalpojumiem, kas ir būtiski cilvē-
ku tiesību un sabiedrības drošības 
nodrošināšanai, piemēram, pasta 
pakalpojumi, sabiedriskā transporta 
pakalpojumi, finanšu pakalpojumi, 
kuriem jābūt pieejamiem ikvienam.

Saglabāta prasība pēc sertifikā-
tiem:

 y publiskos pasākumos (sporta, 
kultūras pasākumi u. c.);

 y diskotēkās, naktsklubos, atrak-
cijās;

 y sporta un amatieru nodarbēs;
 y ēdināšanā, piemēram, kafejnī-

cās, restorānos;
 y individuālo pakalpojumu no-

drošināšanā, kur nelieto maskas vai 
FFP2 respiratorus bez vārsta.

No 15. februāra līdz 1. aprīlim 
pārcelta prasība pēc balstvakcināci-
jas sertifikāta pakalpojumu saņem-
šanai.

Covid-19 sertifikāti darbam
Saglabāta prasība pēc sertifikā-

tiem:
 y pedagogiem un bērnu uzrau-

dzībā nodarbinātajiem;

 y sociālajā aprūpē, veselības ap-
rūpē nodarbinātajiem;

 y publiskajā sektorā nodarbinā-
tajiem, kuri ikdienā apkalpo klien-
tus, ieslodzījuma vietās;

 y pakalpojumu sniegšanā (kuros 
klientam ir jāuzrāda sertifikāts), ja 
ir saskare ar klientu;

 y darba devējam tiesības izvēr-
tēt darbus, kuru veikšanas laikā ir 
paaugstināts risks inficēties (ciešs 
kontakts ar pakalpojuma saņēmēju; 
saskare ar lielu skaitu cilvēku, kuru 
vakcinācijas statuss nav zināms; 
darba pienākumu, kas ir būtiski uz-
ņēmuma darbības nepārtrauktības 
nodrošināšanai, veikšana). Šiem 
darbiniekiem darba devējs būs tie-
sīgs noteikt pienākumu darbu veikt 
tikai ar vakcinācijas vai pārslimoša-
nas sertifikātu.

Turpinot samazināties saslimstī-
bai, sākot ar 1. aprīli, plānots pār-
iet pie plāna trešā soļa ieviešanas, 
atceļot visus drošības pasākumus, 
saglabājot rekomendācijas medicī-
nisko masku, respiratoru lietošanai, 
distances ievērošanai, telpu vēdinā-
šanai u. c.

„Atvērtās dienas laukos” (ADL) 
ir Latvijas apceļošanas pasākums, 
kurš tiek rīkots kopš 2014. gada, 

un ar šo pasākumu svinam aktīvās 
tūrisma sezonas sākumu. Pasāku-
mā aicināti piedalīties visi lauku 
tūrisma uzņēmēji un apmeklētājiem 
atvērtās vietas: naktsmītnes, amat-
nieki, pirtnieki, pārtikas ražotāji, 
biškopji, stādu audzētāji, lielās lau-
ku saimniecības, pilis un muižas, 
atrakciju parki, lauku krodziņi un 

restorāni, dabas takas, muzeji u. c.
Šogad ADL notiks vienu dienu – 

7. maijā (sestdienā).
Aicinām tūrisma vietas pieteikt 

savu dalību, aizpildot elektronisku 
pieteikuma anketu (saite pieejama 
Madonas novada mājaslapā). Pie-
teikšanās – līdz 10. martam.

Jautājumu gadījumā lūdzam sa-

zināties ar Annu no „Lauku ceļotā-
ja”, e-pasts: anna@celotajs.lv, tālr.: 
22495916.

Pasākumu organizē LLTA „Lau-
ku ceļotājs” un LIAA Tūrisma de-
partaments.

Ilze Stūre,
tālr. 27294005

No mācību procesa Cesvaines vidusskolā
Sniega diena

11. un 12. klases skolēni skolotājas Sarmītes Lukšas vadībā, iepriekš 
veicot nepieciešamos aprēķinus, radīja vairākas sniega figūras: „Zaķīšu 

pirtiņu”, „Eņģeli” un „Roni”

Ar smiekliem, jautrību, prieku un gandarījumu sniega diena Cesvaines 
vidusskolā noslēgusies. Paldies skolotājām Ingunai Lucei un Antai 

Irbei par iniciatīvu organizēšanā! Tā bija iespēja visai klasei pasportot, 
parotaļāties vai vienkārši jauki pavadīt laiku kopā. Īpašs paldies 

skolotājām Inesei Ārei un Ilzei Pliskai, kā arī visiem iesaistītajiem 
skolēniem, kuri darbojās, lai pasākums noritētu raiti un interesanti!
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LIAA piesaka 2022. gada pavasara uzņemšanu 
biznesa inkubatoros

Labklājības ministrija atgādina par būtiskākajiem 
sociālajiem pabalstiem

Lielā talka 
šogad 30. aprīlī: 

celies, posies, 
iesaisties!

Aicinot sabiedrību rūpēties par 
vides sakopšanu, atveseļošanu un 
labiekārtošanu, šā gada 30. aprīlī 
jau 15. reizi pēc kārtas Latvijā no-
risināsies Lielā talka. Tajā ikviens 
Latvijas iedzīvotājs aicināts sakopt 
un labiekārtot gan savas mājas, 
gan pašvaldības teritoriju. Savu-
kārt par Lielās talkas 2022. gada 
vadmotīvu izvēlēts skolēnu kon-
kursa laureātu sauklis „Celies, po-
sies, iesaisties!”.

Lielās talkas uzdevums ir kopī-
giem spēkiem tuvoties mērķim – 
Latvija kā tīrākā un sakoptākā vie-
ta pasaulē. Līdzīgi kā pagājušajā 
gadā, arī šogad, ievērojot valstī 
noteiktos pulcēšanās ierobežo-
jumus, tiks saglabāts SOLO (arī 
DUO un ģimenes) talkas formāts, 
kā arī tradicionālās daudzskaitlīgās 
talkas. Tuvojoties talkai, tiks atvēr-
tas Lielās talkas kartes, kurās katrs 
varēs atzīmēt savu talku – atkritu-
mu savākšanas, labiekārtošanas un 
SOLO talku.

Lai aktualizētu nepieciešamī-
bu rūpēties par vidi un saglabāt 
to tīru nākamajām paaudzēm, 
no 2020. gada 17. decembra līdz 
2021. gada 1. decembrim nori-
sinājās skolēnu konkurss „Tīra 
vide – neatņemama mana un manu 
vienaudžu Latvijas sastāvdaļa”. 
Par konkursa uzvarētāju kļuva Ata 
Kronvalda Durbes pamatskolas 
skolnieču Samantas Pabērzes un 
Madaras Gaules iesniegtais darbs. 
Konkursa laureātu aicinājums 
„Celies, posies, iesaisties!” kļuva 
par šā gada Lielās talkas saukli 
un galveno vadmotīvu. Lielās tal-
kas konkursa organizatori pateicas 
visiem skolēniem, kuri piedalījās 
konkursā un dalījās idejās, kā nā-
kamajām paaudzēm saglabāt tīru 
vidi.

Par Lielo talku: „Lielā talka” 
ir nevalstiska kustība, kas kopš 
2008. gada ne tikai organizē sa-
kopšanas un labiekārtošanas talkas 
visā valstī, bet arī īsteno dažādus 
projektus sabiedrības izglītoša-
nai vides aizsardzības jautājumos. 
Lielās talkas patrons ir Valsts pre-
zidents, tādējādi Latvija ierindota 
starp pasaules līdervalstīm, kurās 
vides aktivitātēm ir valstisks at-
balsts tik augstā līmenī. 2019. gada 
augustā patronāžu pārņēma Valsts 
prezidents Egils Levits.

Zanda Kočāne,
Lielās talkas

sabiedrisko attiecību konsultante

Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) biznesa inku-
batori izziņo 2022. gada pavasara 
uzņemšanu un aicina jaunos uz-
ņēmējus un biznesa ideju autorus 
pieteikties pirmsinkubācijas vai 
inkubācijas programmai sava re-
ģiona LIAA biznesa inkubatorā.

No 2022. gada 21. februā-
ra līdz 21. martam tiks atvērta 
pieteikumu pieņemšana dalībai 
pirmsinkubācijas un inkubācijas 
programmās divpadsmit LIAA 
biznesa inkubatoros visā Latvijā.

Pirmsinkubācijas program-
ma ir piemērota gan fiziskām, 
gan juridiskām personām, kuras 
vēlas izvērtēt savas biznesa ide-
jas dzīvotspēju. Sešus mēnešus 
programmas dalībniekiem ir ie-
spēja saņemt visu nepieciešamo 
savas biznesa idejas attīstīšanai – 
aprīkotas darba telpas jeb kopra-
di, mentoru un citu uzņēmēju 
atbalstu, seminārus un mācības 
(ierobežojumu laikā mācības tiek 
nodrošinātas tiešsaistē), kā arī 
vērtīgus kontaktus un pievieno-
šanos lielākajai jauno uzņēmēju 
kopienai Latvijā.

Inkubācijas programma pa-
pildus pirmsinkubācijas atbals-

tam sniedz iespēju saņemt 50 % 
līdzfinansējuma biznesa attīstī-
bai nepieciešamo pakalpojumu 
iegādei, piemēram, grāmatve-
dībai, telpu nomai, dizainam, 
mārketingam, tehnoloģiskajām 
konsultācijām un prototipu iz-
strādei, sertificēšanai, laboratori-
ju izmaksām u. c. Katram inku-
bācijas programmas dalībniekam 
būs pieejams grantu atbalsts līdz 
15 000 eiro pakalpojuma izmak-
su segšanai, ražošanas iekārtu un 
izejmateriālu iegādei. Atbalstu 
varēs izmantot līdz 2023. gada 
beigām. Inkubācijas programmā 
var pieteikties jaundibināti uzņē-
mumi, kas nav vecāki par trijiem 
gadiem.

Pieteikšanās LIAA biznesa in-
kubatoru atbalsta programmām 
norisināsies divās kārtās: sākot-
nēji, no 21. februāra līdz 4. mar-
tam, tiks gaidīti pieteikumi no 
inkubācijas programmas preten-
dentiem; savukārt pirmsinkubāci-
jas programmas pieteikumu pie-
ņemšana notiks no 1. marta līdz 
21. martam. Pirms pieteikuma 
aizpildīšanas interesenti aicināti 
pieteikties klātienes un tiešsaistes 
konsultācijām sev tuvākajā re-

ģionālajā biznesa inkubatorā vai 
tā atbalsta vienībā. Ja esi LIAA 
Madonas biznesa inkubatora te-
ritorijas (Madonas novads, Vara-
kļānu novads, Gulbenes novads, 
Alūksnes novads) iedzīvotājs, 
piesakies konsultācijām, rakstot 
uz madona@liaa.gov.lv vai zva-
not uz +371 62400907.

Pieteikumus programmām va-
rēs iesniegt elektroniski, nosūtot 
elektroniski parakstītu pieteiku-
mu uz pasts@liaa.gov.lv vai caur 
portālu www.latvija.lv.

Jaunie uzņēmēji aicināti atrast 
sev tuvāko reģionālo LIAA biz-
nesa inkubatoru pēc to darbības 
teritorijas – Daugavpilī, Jelgavā 
(atbalsta vienība Bauskā), Jūr-

malā (atbalsta vienība Tukumā), 
Kuldīgā (atbalsta vienība Talsos), 
Liepājā (atbalsta vienība Saldū), 
Madonā (atbalsta vienības Gul-
benē un Alūksnē), Ogrē (atbalsta 
vienība Jēkabpilī), Rēzeknē, Si-
guldā, Valmierā (atbalsta vienības 
Cēsīs un Smiltenē) un Ventspilī. 
Savukārt radošo industriju bizne-
sa ideju autori no visas Latvijas 
aicināti pieteikumus iesniegt Ra-
došo industriju inkubatorā Rīgā.

Papildu informācija:
LIAA Madonas biznesa inku-

bators
Blaumaņa iela 3, Madona
madona@liaa.gov.lv
Tālrunis: +371 62400907
Inkubatori.magneticlatvia.lv
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Madonas novada iedzīvotāji aicināti 
piedalīties akcijā „Jauniešiem vajag lietas”

Veselības veicināšanas projekta nodarbes Cesvainē norisinājies novusa 
čempionāts

Noskaidrots labākais zolmanis 
Cesvainē 2022. gadā

19. februārī visas dienas garumā 
Cesvaines kultūras nama mājīgajās 
telpās norisinājās kāršu spēles zolī-
tē. Pavisam sacentās 18 dalībnieku 
no Cesvaines, Lubānas, Gulbenes, 
Madonas, Mazsalacas.

Tika izspēlētās astoņas kārtas. 
Kopvērtējumā 5. vieta – Dainim 
Maderniekam, 4. vieta – Ojāram 
Beķerim, 3. vieta – Raimondam 
Keišam, 2. vieta – Ilgonim Vasiliši-
nam, 1. vieta – Krišjānim Penkam.

Uzslavu pelnījusi vienīgā un 
drosmīgā dāma, kura braši turēja lī-
dzi vīriem, – Daiga Mickeviča.

Paldies dalībniekiem un galvena-
jam tiesnesim Atim Verebam!

Februārī Madonas novadā nori-
sinās akcija, kurā iedzīvotāji tiek 
aicināti iesaistīties, dāvinot jau-
niešu un multifunkcionālajiem 
centriem lietas, kas tiem visvairāk 
nepieciešamas.

Ikkatram no mums mājās noteik-
ti atrodas dažādas lietas, kas vairs 
netiek lietotas, bet noteikti būtu 
noderīgas kādam citam. Tieši tā-
pēc Madonas novada pašvaldība ir 
izziņojusi labdarības akciju „Jau-
niešiem vajag lietas”, lai atbalstītu 
novada multifunkcionālos bērnu 
un jauniešu centrus.

Madonas novada Attīstības no-
daļas vecākā speciāliste jaunatnes 
un ģimenes politikas jomā Inga 
Strazdiņa, aicinot novada iedzīvo-
tājus piedalīties akcijā, uzsver, ka 
ir būtiski nodrošināt apstākļus, ku-
ros lietderīgi pavadīt brīvo laiku, 

tādējādi sekmējot jauniešu nākot-
nes perspektīvas.

„Jauniešu un multifunkcionālo 
centru mērķis ir radīt vidi, kurā 
jaunietis jūtas pieņemts un viņam 
ir iespējas darboties, socializēties 
ar citiem jauniešiem, izzināt apkār-
tējo pasauli, radīt un realizēt savas 
idejas. Varam priecāties, ka novadā 
jauniešu centru kļūst vairāk, bet lī-
dzi tiem aug arī vajadzības. Akcijas 
mērķis ir iegūt papildu resursus, 
lai uzlabotu jauniešiem piedāvātās 
iespējas un veicinātu jauniešu liet-
derīgu brīvā laika pavadīšanu visā 
novadā,” skaidro Inga Strazdiņa.

Pirms akcijas tika noskaidrotas 
visu Madonas novada bērnu un 
jauniešu centru lielākās vajadzī-
bas. Lai pastāvīgi veicinātu iedzī-
votāju iesaisti, ik nedēļu februārī 
Madonas novada „Facebook” lapā 

Jauniešu centrs Kas nepieciešams?

Cesvaines multi-
funkcionālais centrs

„Xbox 360” spēles
Puzles un galda spēles
Puķu podi un istabas augi
Virtuves inventārs (dakšas, naži, karotes, virtuves dēlīši, salātu bļodas)

tiks izceltas bērnu un jauniešu cen-
tru lielākās vajadzības un vēlmes 
(skat. tabulu).

Piedaloties akcijā, ir iespējams 
dāvināt arī dažādas citas lietas, ku-
ras jauniešu centri nav minējuši.

Madonas novada pašvaldība ai-
cina ikvienu piedalīties akcijā un 
atbalstīt novada jauniešus, dodot 
lietām otro iespēju. To noteikti no-
vērtēs ikviens bērnu un jauniešu 
centra dalībnieks!

Lai nodotu dāvinājumu vai ie-
gūtu sīkāku informāciju, zvani uz 
27862080 vai raksti uz inga.straz-
dina@madona.lv!

Atbalstīsim Madonas novada 
jauniešus kopā!

Informāciju sagatavoja:
Madonas novada pašvaldības

Attīstības nodaļa

29. janvārī visas dienas garumā 
Cesvaines kultūras namā norisinājās 
Latvijas virslīgas novusa sacensī-
bas – komandu čempionāta vīrie-
šiem 2. posms.

Novuss ir Latvijas nacionālais 
sporta veids, ar kuru nodarbojas visā 
mūsu valstī un arī trimdā. Ir zināms, 
ka ar to aizrāvušies jau 1927. gadā. 
Novusa galda izmēri, spēles nosau-
kums un spēlēšanas noteikumi radīti 
Latvijā, kur uz novusa galdiem tas 
tiek spēlēts kopš 1927. gada. Spēles 
noteikumi izstrādāti 20. gadsimta 
30. gadu sākumā. 1932. gada 15.–

17. aprīlī norisinājušās pirmās Latvi-
jas novusa meistarsacīkstes.

Kopā ar cesvainiešiem komandu 
spēlēs Cesvainē šajā sezonā tikās 
Babītes, Jēkabpils, Rūjienas ko-
mandas. Pēc diviem nospēlētiem 
posmiem Cesvaines komanda iegu-
vusi 10 punktu. Cesvaines komandu 
pārstāv Jānis Matulis, Guntis Driķis, 
Raimonds Jēgers, Māris Zīraks, Ul-
dis Kampāns un Armands Matrozis.

Vēlam veiksim atlikušajos trijos 
posmos!

Linda Vanaga,
Ilvijas Kecko foto

Sacensību dalībnieku komandas ieradušās no visas Latvijas

Balvas pielāgotas spēles tematikai

Aicinām izmantot iespēju un piedalīties veselību veicinošās nodarbēs Cesvainē. Kanisterapija, vingrošana, 
basketbols, nūjošana un veselīga uztura meistarklase – tas viss veselības nedēļā Cesvainē.

Ilvija Kecko, autores foto
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Tirāža – 700 eks.
Atbildīgā par izdevumu – Linda Vanaga, tālr. 64852030,
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Tūrisma jomas 
informācija

Cesvaines parks fotomirkļos

8. martā Santas Sāres koncerts 
kultūras namā

Izstādes Kraukļu bibliotēkā
Madonas novada olimpieši 1912–

2012
2012. gadā – olimpisko spēļu gadā – 

bija īpaša jubileja, jo pirms 100 gadiem 
pirmoreiz olimpiskajās spēlēs piedalī-
jās sportisti no tagadējās Latvijas teri-
torijas, arī Liezērē dzimušais Haralds 
Blaus. Izstāde iepazīstina ar olimpie-
šiem Oto (Otto) Grigalku, Robertu 
Raimo, Gundaru Upenieku, Raivi Zī-
meli un Ingu Veipu. 9 kartona planšetes 
(99,5 × 81 cm) ar digitāliem attēliem 
un paskaidrojošiem tekstiem.

Apciemo Cesvaines pils parku 
jebkurā gadalaikā un iemūžini to 
skaistos fotomirkļos!

Konkursa noteikumi
1. Fotokonkursu organizē Ces-

vaines tūrisma centrs (CTC), Pils 
iela 2, Cesvaine, Madonas novads, 
tālr.: 26172637, e-pasts: tic.cesvai-
ne@madona.lv.

2. Konkursā jāiesniedz kvalita-
tīvas fotogrāfijas, kurās redzams 
Cesvaines pils parks kādā no gada-
laikiem. Attēli var atspoguļot gan 
dabasskatus, gan aktivitātes un no-
tikumus parkā.

3. Fotogrāfijas jāiesniedz līdz 
27.10.2022., nosūtot tās uz e-pasta 
adresi cesvainestic@gmail.com ar 
tematu „Cesvaines parks fotomirk-
ļos” un e-pastā norādot autora vār-
du, uzvārdu un kontaktinformāciju.

4. Viens autors drīkst iesūtīt ne 
vairāk kā trīs fotogrāfijas katrā ga-
dalaikā.

5. Fotogrāfijas iesniedzējam ir jā-
būt fotogrāfijas autoram.

6. Fotogrāfija var būt krāsaina vai 
melnbalta, JPG formātā, ne lielāka 
par 10 MB.

7. Uz fotogrāfijas nedrīkst būt ne-
kādi datumi, uzraksti, logotipi vai 
paraksti.

8. Iesniedzot fotogrāfijas, autors 

tās nodod CTC rīcībā, kas patur tie-
sības iesniegto (-ās) fotogrāfiju (-as) 
izmantot savām vajadzībām. CTC 
apņemas, publicējot fotogrāfijas, 
kad vien tas iespējams, norādīt au-
tora vārdu, uzvārdu.

9. Fotogrāfijas, kas atbildīs kon-
kursa noteikumiem, 1. novembrī 
tiks publicētas „VisitCesvaine” 
„Facebook” lapā.

10. Trīs fotogrāfijas, kuras „Visit-
Cesvaine” lapā līdz 5. novembrim 
saņems vislielāko „Patīk” skaitu, 
tiks apbalvotas. Balvā – ieejas bi-
ļete divām personām uz kādu no 
pasākumiem Cesvaines pilī (līdz 
2023. gada beigām).

11. CTC par oriģinalitāti un rado-
šumu var apbalvot papildu darbus.

12. Interesantākos darbus varēs 
skatīt izstādē CTC no 2022. gada 
11. novembra līdz 2023. gada 1. ap-
rīlim.

Šoziem notiek 
aktīvs Madonas 
novada tūrisma 
portāla www.
visitmadona.lv 
pārveides darbs.

Būtiskākās iz-
maiņas veicinā-
jis fakts, ka por-
tālam pievienota 
Ērgļu, Cesvai-
nes un Lubānas 
tūrisma objektu 
un pakalpojumu 
sniedzēju datubāze, tādējādi novada 
tūrisma piedāvājuma informācija 
nu ir pieejama vienkopus. Mājas-
lapu ergli.lv, cesvaine.lv, lubana.
lv līdzšinējās tūrisma sadaļas ir 
aizvietotas un lietotājam atveras kā 
visitmadona.lv. Lai saglabātu vietu 
identitāti, katram galamērķim ir iz-
veidots „Facebook” konts: @Visit-
Ergli, @VisitCesvaine, @VisitMa-
dona, @VisitLubana.

Meklējot visitmadona.lv informā-
ciju par atpūtas iespējām, lietotājs to 
var darīt gan pēc tematiskām inte-
resēm (apskates objekti, slēpošana, 
aktīvā atpūta, ēdināšana, naktsmīt-
nes, pirtis, maršruti, ceļveži), gan 
galamērķu principa (Ērgļi, Madona, 
Cesvaine, Lubāna).

Katram novada tūrisma objek-
tam un pakalpojuma sniedzējam 
ir izveidots atsevišķs informācijas 
bloks, kur vienotā redakcijā pieeja-
ma informācija par piedāvātajiem 
pakalpojumiem, cenām, atrašanās 
vietu „Google Maps” kartē, kontak-
tiem un vizuālais materiāls ar foto-
grāfijām. Dabas un kultūrvēstures 
objektu informācija papildināta ar 
faktiem par katras vietas vērtībām. 
Aicinām tūrisma vietu saimniekus 
aktīvi iesaistīties sava informācijas 
bloka uzturēšanā – informēt mūs 
par jaunumiem, pakalpojumu vai 
cenu izmaiņām, iesniegt aktuālus 
fotomateriālus.

Paralēli rekonstruējam portāla sa-
daļu „Tūrisma karte”. Tas ir digitāls 
interneta karšu pārlūks, kas veidots 
uz „BalticMaps” karšu pamatnes. 
Kartē būs pieejami visi novada tū-
risma objekti, lietotājs tos varēs 
atlasīt atbilstīgi galamērķim vai in-
teresēm (ēdināšana, apskates vietas, 
u. c.). Kā jaunums jāmin maršrutu 
plānošanas rīks, kas katram ceļo-
tājam ļaus veidot savām interesēm 
un ceļošanas veidam (kājām, velo, 
auto) atbilstīgus maršrutus. Plāno-
tājs loģiskā secībā savienos atlasī-
tos objektus, aprēķinās attālumus 
starp tiem un norādīs uz ceļā pava-
dāmo laiku.

Šobrīd portālam visitmadona.lv 
ir izveidota latviešu valodas versi-
ja, turpinās angļu un krievu valodas 
versiju sagatavošana. Paralēli sveš-
valodu satura un karšu pārlūka vei-
došanai tiek veikti portāla tehniskie 
un lietošanas ērtuma uzlabojumi. 
Portālu administrē Madonas novada 
pašvaldības tūrisma speciālisti. Lai 
aktualizētu informāciju vai pievie-
notu jaunumus, tūrisma vietu saim-
niekus aicinu sazināties ar tuvāko 
tūrisma informācijas centru Ērgļos, 
Madonā, Cesvainē vai Lubānā.

Sanita Soma,
Madonas novada pašvaldības

Centrālās administrācijas
Attīstības nodaļas

tūrisma darba organizatore

Cesvaines pilī – Laimas Bakānes 
tekstildarbu izstāde „Balle pilī”

Cesvaines pils vēsturiskās greznās zā-
les kļuvušas vēl greznākas, jo piepildītas 
ar tekstilmākslinieces Laimas Bakānes 
mākslas darbiem, kas tapuši ar daudzu 
krāšņu, pērļotu fragmentu aplikācijām 
un izšuvumiem.

Laimas Bakānes darbu izstāde „Balle 
pilī” apskatāma Cesvaines pils 1. stāva 
balles zālē un ēdamzālē, kā arī 2. stāva 
konferenču zālē.

Māksliniece apgalvo: „Izstāde vei-
dota kā turpinājums pērn Stāmerienas 
pilī izliktajai izstādei „Sapnis par pili”. 
Šogad gribu atzīmēt svarīgu dzīves jubi-
leju tieši Cesvaines pilī, tāpēc arī vārds 
„balle” izstādes nosaukumā. Savukārt 
Cesvaines pils šogad pabeigusi lielu 
rekonstrukcijas projektu, kas ļauj ceļo-
tājiem to atkal apmeklēt un apkārtnes 
cilvēkiem svinēt svētkus.”

Laima Bakāne savus darbus veido 
kopš 2012. gada, kad sāka apmeklēt 
Madonas tēlotājmākslas studiju un ap-
gūt gleznošanas pamatus skolotājas Lī-
gas Kalniņas vadībā, bet, tā kā gleznoša-
na likusies pārāk sarežģīta, pievērsusies 
pērļošanas tīmekļošanas tehnikai.

Laima Bakāne (Lupiķe) dzimusi 
1952. gadā, mācījusies Jāzepa Vītola 
Latvijas Valsts konservatorijā (tagad 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mija). Pēc izglītības māksliniece ir masu 
pasākumu režisore, augstākās kvalifi-
kācijas kultūras darbiniece. Piedalīju-
sies Latvijas Piļu un muižu asociācijas 
dibināšanā un 10 gadus (līdz 2010. ga-
dam) strādājusi par tās izpilddirektori. 
2002. gada 30. novembrī Cesvaines pilī 
organizējusi Latvijas Piļu un muižu aso-
ciācijas rīkotās akcijas „Apceļosim Lat-
vijas pilis!” noslēguma balli.

Kopš 2012. gada Laima aktīvi dar-
bojas tautas tēlotājas mākslas studijā 
„Madona” – glezno, apguvusi speci-
fisku tehniku „Crazy-wool” (latviski – 
‘čunčināšana, tīmekļošana’) un darina 
dekoratīvus darbus, arī aksesuārus un 
apģērbu. Ar darbiem piedalījusies izstā-
dēs Madonā, Rīgā, Skrīveros, Lazdonā, 
Sarkaņos, Cesvainē, Jaunpilī, Ērgļos, 
Gulbenē, Līgatnē, Jērcēnmuižā. 

Lielākā daļa izstādīto darbu tapu-
ši tieši izstādei Cesvaines pilī, un tie 
galvenokārt darināti autortehnikā. 
Māksliniece saka: „Tās jau vairs nav 
nekādas tehnikas, tas ir kaut kas, kā es 
esmu izdomājusi, kā es daru.” Ziedu 
un fantāziju rakstos ietērptos sienas 

formāta darbus papildinās tērpi un 
abstraktas sieviešu figūras, kas gata-
votas, izmantojot minētos mākslas pa-
ņēmienus, parādot tehnikas ļoti plašās 
izmantošanas iespējas.

Par saviem jaunākajiem darbiem 
māksliniece stāsta: „Speciāli pils iz-
stādei gatavoti pieci lielformāta darbi 
ar sieviešu balles tērpu modeļiem. Tie 
veidoti neparastā tehnikā, veidojot zī-
mējumu uz tīmekļota materiāla ar dau-
dzu pērļotu materiālu aplikācijām un 
izšuvumiem, ko varētu saukt gan par 
tekstilkolāžām, gan pērļotiem tīmekļo-
šanas darbiem.”

Jāatzīmē, ka mākslas darbu veidoša-
nai izmantoti gadiem ilgi krāti materiālu 
krājumi, kuri nemitīgi tiek papildināti.

Izstādes kuratore ir Inese Jakobi, ar 
kuru māksliniecei ir izveidojusies ilgsto-
ša un veiksmīga sadarbība. Inese Jakobi 
par šo izstādi saka: „Laimas jaunākie 
darbi ir loģisks viņas radošās darbības 
attīstības posms, tie ir jauni izaicinājumi, 
sarežģīti uzdevumi. Es šīs abstraktās sie-
viešu figūras uztveru kā aicinājumu uz 
sarunu par mūžīgo sievišķību.”

Laimas Bakānes tekstildarbu izstāde 
„Balle pilī” būs skatāma Austrumvidze-
mes kultūras un mākslas centrā Cesvai-
nes pils līdz 2022. gada 2. maijam.

Ikviens ir aicināts nākt un piedalīties 
pils ballē!

Pils apmeklējums zaļajā režīmā – ti-
kai ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai 
pārslimošanas faktu apliecinošu sertifi-
kātu.

Linda Bakmane,
Austrumvidzemes kultūras un

 mākslas centra vadītāja

8. martā plkst. 19.00 Cesvaines 
kultūras namā ar koncertprogram-
mu „Tava balss” uzstāsies dziedā-
tāja Santa Sāre. Izskanēs iemīļotas 
„Mikrofona” aptaujas dziesmas. 
Koncertā piedalīsies arī Ģirts Ripa 

(klavieres) un Mārcis Kalniņš (per-
kusijas).

Ieeja uz koncertu – 3 EUR. Pa-
sākums zaļajā drošības līmenī – ar 
derīgu Covid-19 vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu.

Latvijas Tautas frontes Madonas 
rajona nodaļai 30

Izstāde attēlos un notikumu hro-
nikā atsauc atmiņā Atmodas laiku, 
iepazīstinot ar Tautas frontes dibi-
nāšanu, barikādēm, „Baltijas ceļu” 
un Latvijas valstiskās neatkarības 
atjaunošanu vai atgādinot par to, kā 
arī plašāk iepazīstina ar Madonas At-
modas laika līderi Jāni Simsonu un 
mūsu novadnieku, Latvijas Tautas 
frontes pirmo priekšsēdētāju Daini 
Īvānu (6 planšetes).


