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Madonas novada Cesvaines apvienība

Plkst. 8.00 Cesvaines vokāli instrumentālā ansambļa sveiciens „Labrīt,
Cesvaine!” pilsētas ielās un pagalmos
No plkst. 10.00 mākslas plenēra „Cesvaine 2021” pavasara un vasaras
darbu izstāde Pils ielā 4
Plkst. 10.00–14.00 amatnieku, mājražotāju tirdziņš Parka ielas garumā
Plkst. 10.00–14.00 vakcinācija pret Covid-19 Pils ielā 2. Organizē Nacionālais veselības dienests
Plkst. 11.00–14.00 atraktīvs piedzīvojums bērniem kopā ar „Pārsteigumu karuseli”: radošs stūrītis, putu ballīte, lielie pasaku tēli, lielās koka galda spēles Pils ielā 1A
Plkst. 18.00 bezmaksas ekskursija pa Cesvaines pilsmuižas kompleksu
no tūrisma centra Pils ielā 2
Plkst. 19.00–21.00 sportiski atraktīva spēle „LaserTag” TV torņa ābeļdārzā
Plkst. 19.00 muzikāls piedzīvojums kopā ar vienu no izcilākajiem latviešu akordeonistiem Kasparu Gulbi salona „Divi torņi” pagalmā (vietu
skaits ierobežots)
No plkst. 20.30 vakara pastaiga pa Pils ielu, muzikālā stunda kopā ar
Ivetu Baumani un Robertu Pētersonu Pils ielā 1A
Sagaidot saulrietu, baudīsim gaismas performanci „SAULES CEĻŠ”
un ieklausīsimies Ilzes Rijnieces kokles skaņās Pils ielā 1A
Visas dienas garumā savos pagalmos ciemiņus gaidīs Cesvaines uzņēmēji:
 salons „Divi torņi”
 „NordWolf” stiprie dzērieni
 Cesvaines alus darītava
 krodziņš „Kuilis”
Visas norises – bez maksas!
Pasākums notiks, ievērojot valstī spēkā esošās epidemioloģiskās drošības prasības.

Ar 1. jūliju līdzšinējie Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas
novadi tika apvienoti un tagad
veido vienu – Madonas novadu.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu
kopš 2021. gada 1. jūlija Madonas novada administratīvajā teritorijā ietilpst šādas teritoriālā
iedalījuma vienības: Aronas pagasts, Barkavas pagasts, Bērzaunes pagasts, Cesvaines pagasts,
Cesvaines pilsēta, Dzelzavas pagasts, Ērgļu pagasts, Indrānu pagasts, Jumurdas pagasts, Kalsnavas pagasts, Lazdonas pagasts,
Liezēres pagasts, Lubānas pilsēta, Ļaudonas pagasts, Madonas
pilsēta, Mārcienas pagasts, Mētrienas pagasts, Ošupes pagasts,
Praulienas pagasts, Sarkaņu pa-

gasts, Sausnējas pagasts, Vestienas pagasts.
Jaunā novada platība –
3070,21 km², iedzīvotāju skaits –
30 643.
Tā kā reformas rezultātā beidza pastāvēt Cesvaines novads
un attiecīgi arī vadības iestāde –
novada dome, Madonas novada
domes sēdē 2021. gada 2. jūlijā
tika nolemts izveidot Madonas
novada pašvaldības iestādi „Madonas novada Cesvaines apvienības pārvalde”. Deputāti apstiprināja jaunizveidotās iestādes nolikumu (to iespējams iepazīt www.
cesvaine.lv).
Cesvainē esošās institūcijas
turpina darbu ierastajā kārtībā arī
pēc 1. jūlija. Līdz gada beigām
ir paredzēta atsevišķu institūciju

reorganizācija un visu pašvaldību saistošo noteikumu pielīdzināšana.
Atgādinām, ka šajā pārejas
posmā spēkā ir visi līdzšinējo
novadu saistošie noteikumi, tas
attiecas arī uz maksas pakalpojumiem un pabalstiem. Spēkā
paliek līdzšinējā maksa par ēdināšanu skolā un pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī līdz šim
apstiprinātie normatīvie akti, kuros noteikts pabalstu apmērs.
Par Cesvaines apvienības pārvaldes vadītāju Madonas novada
domes sēdē 2. jūlijā ievēlēts Vilnis Špats (e-pasts vilnis.spats@
madona.lv).
Saziņai ar pārvaldi aicinām
izmantot tālruni – 64852715, epastu – cesvaine@madona.lv!

Cesvaines apvienības pārvalde
Straujiem soļiem uz priekšu rit
jūlijs, notiek mūspusē lielākais
vasaras radu satikšanās laiks –
kapusvētki. Šogad saistībā ar
Covid-19 izraisīto pandēmiju
Cesvaines pilsētas un pagasta
svētki notiek ļoti ierobežotā apmērā – drīzāk tās ir ieskaņas kādiem nākamo periodu svētkiem.
Ir pagājušas Madonas novada
domes amatpersonu vēlēšanas.
Ir ievēlēts domes priekšsēdētājs
un viņa vietnieki, iecelti Madonas novadam pievienoto novadu – Cesvaines, Ērgļu un Lubānas – pārvalžu vadītāji. Ir beigusi
pastāvēt administratīvā vienība
Cesvaines novads, bet vēl aizvien pastāv Cesvaines pilsēta un
Cesvaines pagasts. To administratīvajai vadībai izveidota iestāde „Madonas novada Cesvaines
apvienības pārvalde”. Varbūt
dīvains liekas apzīmējums „apvienība”, bet tas apvieno gan pilsētu, gan pagastu, kurš pats par
sevi jau ir vairāku pirmskara Latvijas pagastu savienojums. „Apvienība” skan lepnāk, un nākotnē
var domāt par vēl kādas teritorijas iekļaušanu, kas Cesvainei
nozīmētu būt nelielam Madonas
novada centram.
Par jaunizveidotās iestādes vadītāju Madonas novada dome iecēla mani, tādējādi es vairs neesmu deputāts. Ja kādam tas liekas
nesaprotami, tad Latvijā ir strikti
nodalīta lēmējvara un izpildvara.
Plānots, ka arī citu iestāžu vadītāji nākotnē nedrīkstēs darbu iestādē savienot ar deputāta darbu.
Neatkarīgi no tā turpinu darbu
Cesvainei, cik jaunajā struktūrā ļaus pilnvaras. Man ir iespē-

Cesvaines Ziņas

jams piedalīties visu komiteju
un darba grupu sapulcēs – to jau
izmantoju, un vietējos viedokļus
tur labprāt uzklausa.
Kopumā no katra jaunpienācēja – līdzšinējiem novadiem –
Madonas novada domē ir pa
diviem deputātiem, un tā ir laba
pārstāvniecība. Kopā seši jeb
viena trešdaļa no deputātu sastāva, kas ir vairāk nekā Madonas
novadam klāt nākušajās teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju skaits.
Pašlaik rit intensīvs darbs, lai
sakārtotu jauno sistēmu pašreizējiem apstākļiem. Rīgas kungi
izdomāja politisku reformu, bet,
kā tā praktiski notiks, nepateica.
Tāpēc šis pārejas periods nav
vienkāršs. Darbs tiek organizēts
tā, lai turpinātu sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem, uzturēt teritoriju un neciestu darbinieki.
Iespējams, drīzākajā laikā
tiks apstiprināta Cesvaines apvienības pārvaldes darbinieku
struktūra, tad lemts par to, kuras iestādes paliek, kuras būs
Cesvaines apvienības pārvaldes,
kuras – kādas Madonas institūcijas struktūrvienības. Notiks arī
funkciju un darbinieku pārmaiņas.
Ir zināms, ka visi teritorijas
plānošanas, zemes lietu, būvvaldes un iepirkumu jautājumi tiks
risināti centralizēti. Jau šobrīd
centralizēti tiek risināti izglītības un bibliotēku tīkla metodiskie jautājumi. Bāriņtiesa un
sociālais dienests būs vienotas
iestādes visam novadam, Cesvainē paliks šo institūciju pārstāvji, tādējādi nodrošinot pakalpojumu pieejamību.

Pieņemu, ka būs jautājumi,
kurus varēs atrisināt ātrāk, un
tādi, kurus ne tik ātri, kā pierasts
līdz šim. Laiks rādīs, kā būs.
Pārvaldes administrācija būs
kompakta, ar krietni mazāk darbiniekiem. Noteikti paliks valsts
un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs ar visām
funkcijām, iznāks informatīvais
izdevums „Cesvaines Ziņas”. Ir
doma, ka Kraukļu bibliotēkas
vadītāja arī varētu veikt kaut vai
daļu no klientu apkalpošanas
centra funkcijām.
Visā Madonas novadā tiek plānoti vienoti sociālie un izglītības
pakalpojumi, piemēram, visā
teritorijā, sākot ar 2022. gadu,
sociālie pabalsti būs vienādi.
Izglītībā droši vien būs vienota
pieeja ēdināšanas apmaksas kārtībai. Cesvainē līdz šim skolā un
bērnudārzā bija daļēja ēdināšanas dotēšana (jāmaksā tikai par
produktiem) un atbrīvoti bija
trūcīgie un daļēji arī daudzbērnu
ģimenes. Līdzīga sistēma darbojās Ērgļos. Madonā un Lubānā
pašvaldība sedza visas ēdināšanas izmaksas. Īsti pareizi visu
dot par brīvu nebūtu, turklāt
palielinās produktu cenas un tātad arī slogs uz pašvaldības budžetu. Jaunā novada deputātiem
nebūs viegli izšķirties, kuru atbalsta modeli paturēt. Dzīvosim,
redzēsim!
Par plānotajām pārmaiņām
„Cesvaines Ziņās” informēsim
arī turpmāk.
Vilnis Špats,
Cesvaines apvienības
pārvaldes vadītājs
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Atgādinājums
2021. gada 1. jūlijā saskaņā ar
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu līdzšinējie
Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un
Madonas novadi tika apvienoti
un tagad veido vienu – Madonas
novadu.
Informējam, ka visas Cesvaines
novada institūcijas turpina darbu
ierastajā kārtībā arī pēc 1. jūlija.
Līdz gada beigām ir paredzēta atsevišķu institūciju reorganizācija
un visu pašvaldību saistošo noteikumu pielīdzināšana.
Atgādinām, ka šajā pārejas posmā spēkā ir visi līdzšinējo novadu
saistošie noteikumi, tas attiecas
arī uz maksas pakalpojumiem un
pabalstiem. Spēkā paliek līdzšinējā maksa par ēdināšanu skolā un
pirmsskolas izglītības iestādē, kā
arī līdz šim apstiprinātie normatīvie akti, kuros noteikts pabalstu
apmērs.
PAR
ADMINISTRĀCIJAS
KASI. Kopš 2021. gada 28. jūnija
KASE darbojas tikai Cesvaines
novada domes administrācijas ēkā
darba laikā, kasiere maksājumus
Cesvaines kultūras namā vairs nepieņem.
Cesvaines apvienības
pārvalde

Cesvaines
novada domes
sēdē 29. jūnijā
* Izdeva saistošos noteikumus
Nr. 6 „Grozījumi Cesvaines novada
domes 2021. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Cesvaines novada pašvaldības 2021. gada
budžets””.
* Apstiprināja pašvaldības nekustamo īpašumu „Rudzupuķes”, „Lejas Alitāni” 1 un „Smilgas” izsoļu
rezultātus, par nekustamo īpašumu
ieguvējiem atzīstot izsoļu uzvarētājus.
* Pagarināja nomas līgumus ar
SIA „Baltijas optika” un SIA „Krustaceles NA” par pašvaldības ēkas
Augusta Saulieša ielā 12 Cesvainē
Cesvaines novadā 1. stāva neapdzīvojamajām telpām un zemes domājamajām daļām uz 3 gadiem, saglabājot pašreizējo nomas maksu.
* Nolēma par brīvu cenu pārdot
nekustamo īpašumu „Jaunjostpāpeni”, kas sastāv no zemesgabala.
* Grozīja Cesvaines novada domes atlīdzības izmaksas nolikumu
un tajā 17. un 18. punktu izteica
jaunā redakcijā.
* Nolēma iegādāties nekustamo
īpašumu „Jokums-Daukstes”, kas
sastāv no zemes vienības 0,1 ha platībā, par 54 euro, samaksājot visus
izdevumus, kas saistīti ar īpašuma
nostiprināšanu zemesgrāmatā.
* Izslēdza no Cesvaines kultūras
nama pamatlīdzekļu uzskaites klavieres, kuru kapitālā remonta izmaksas ievērojami pārsniedz to vērtību. Noteica saglabāt kā inventāru.
* Pamatojoties uz iepriekš pieņemto lēmumu atcelt ciema statusu
Cesvaines pagasta ciemiem Kārkli,
Kārzdaba, Graši, mainīja adreses
mājīpašumiem, kuri atrodas bijušajos ciemos.
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Ievēlē Madonas novada domes vadību

1. jūlijā notika jaunizveidotā Madonas novada domes pirmā sēde,
kurā, piedaloties 19 deputātiem,
tika ievēlēts Madonas novada domes priekšsēdētājs.
Madonas novadā pašvaldību vēlēšanās 2021. gada 5. jūnijā piedalījās 8787 jeb 35,69 % jaunveidojamā Madonas novada vēlētāju.
Madonas novada domes priekšsēdētāja amatam tika izvirzītas trīs
kandidatūras: Agris Lungevičs (Latvijas Reģionu apvienība un Latvijas
Zemnieku savienība), Andris Dombrovskis („Latvijas attīstībai” un
politiskā partija „Izaugsme”), Vita
Robalte (Jaunā konservatīvā partija). Madonas novada domes priekšsēdētāja amatā ar 14 balsīm par un
4 balsīm pret, vienai balsošanas zīmei esot nederīgai, tika apstiprināts
Agris Lungevičs.
2. jūlijā novada domes priekšsēdētājs sasauca jaunievēlētās domes
ārkārtas sēdi, kurā tika apstiprināts
jaunizveidotās Madonas novada

pašvaldības nolikums, kā arī ievēlēti domes priekšsēdētāja vietnieki:
 par Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sociālajos
jautājumos ievēlēts deputāts Zigfrīds Gora;
 par Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku
komunālās saimniecības, teritoriālās pārvaldības un attīstības jautājumos ievēlēts deputāts Aigars Šķēls;
 par Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku uzņēmējdarbības atbalsta, tūrisma attīstības un veselības aprūpes
jautājumos ievēlēts deputāts Artūrs
Čačka.
Domes sēdē 2. jūlijā tika iecelti
apvienību pārvalžu vadītāji. Par Madonas novada Cesvaines apvienības
pārvaldes vadītāju iecelts Vilnis Špats.
Madonas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas informācija,
Madonas novada
pašvaldības foto

Madonas novada pašvaldības vadība (no kreisās): priekšsēdētāja
vietnieks uzņēmējdarbības atbalsta, tūrisma attīstības un veselības
aprūpes jautājumos Artūrs Čačka, Madonas novada domes
priekšsēdētājs Agris Lungevičs, priekšsēdētāja vietnieks komunālās
saimniecības, teritoriālās pārvaldības un attīstības jautājumos
Aigars Šķēls, priekšsēdētāja vietnieks izglītības,
kultūras un sociālajos jautājumos Zigfrīds Gora

Cesvaines novada domes sēdē 16. jūnijā
* Apstiprināja pašvaldības īpašumu „Gala Bebri” 2, „Gala Bebri” 6,
„Kārzdabas mazā skola” izsoļu rezultātus, par nekustamā īpašuma ieguvējiem atzīstot izsoļu uzvarētājus.
* Nolēma pārdot nekustamo
īpašumu „Kalna Rozītes” par brīvu cenu ar atlikto maksājumu uz
60 mēnešiem.
* Noteica nekustamā īpašuma
„Jaunjostpāpeni” nosacīto cenu un
nolēma piedāvāt pirmpirkuma tiesības mājīpašuma īpašniecei.
* Nolēma pārdot dzīvokļa īpašumu Krasta ielā 6–16 Cesvainē par
brīvu cenu, pirkuma maksu iekasējot piecu gadu laikā.
* Noteica bāriņtiesas amata likmes ar 2021. gada 1. jūliju: priekšsēdētājam – 0,35, loceklim – viena.
* Ievēlēja par Cesvaines novada
bāriņtiesas priekšsēdētāju Sarmīti

Melli un bāriņtiesas locekli Sarmīti
Šķēlu uz laiku no 2021. gada 1. jūlija līdz 2026. gada 31. martam.
* Piekrita, ka no nekustamā īpašuma „Kalna Ceplīši” tiek atdalīta
2. zemes vienība un tā veido patstāvīgu īpašumu.
* Nolēma iznomāt neapbūvētu
zemesgabalu, kas atrodas Cesvainē
pašvaldības starpgabalā, mazdārziņa vajadzībām bez apbūves tiesībām uz 5 gadiem.
* Nolēma iznomāt neapbūvētu
zemesgabalu, kas atrodas pašvaldības zemes gabalā „Kraukļi”, personiskās palīgsaimniecības (dārza)
vajadzībām bez apbūves tiesībām
uz 5 gadiem.
* Pagarināja zemes nomas līgumus par vairāku neapbūvētu zemesgabalu nomu sakņu dārza vajadzībām bez apbūves tiesībām uz 5 ga-

diem, ar nosacījumu ka nomnieks
neapbūvētajā zemesgabalā neveic
saimniecisko darbību.
* Nolēma atdalīt no pašvaldības
zemesgabala daļu, izveidojot jaunu
īpašumu ar nosaukumu „Jaunzīļuki”.
* Mainīja nekustamajam īpašumam nosaukumu no „Silavas” uz
„Kalnāres”.
* Piešķīra nosaukumu nekustamajam īpašumam „Lejasstrauti”.
* Nolēma izlietot saņemto
6107,79 euro ziedojumu (mērķis –
Cesvaines pilij) Cesvaines pils zāles griestu plafona konservācijas
darbiem.
* Atbrīvoja no nomas maksas par
telpu Augusta Saulieša ielā 1 par laika posmu no 2021. gada 1. aprīļa līdz
31. maijam, kad nekustamais īpašums
vispār netika izmantots saimnieciskās
darbības veikšanai Ministru kabineta

noteikto epidemioloģiskās drošības
pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
* Piešķīra domes priekšsēdētājam
Vilnim Špatam ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļu – divas darba dienas 2021. gada 18. un 19. jūnijā (no
25. jūnija pārcelto darbdienu), noteica 1. vietniecei aizvietot priekšsēdētāju viņa prombūtnē.
* Izslēdza no Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme”, kultūras nama
un Mūzikas un mākslas skolas pamatlīdzekļu uzskaites vairākas iekārtas, kuras nolietojušās vai bojātas un kuru remonts nav iespējams.
* Iznomāja biedrībai „Mednieku,
makšķernieku klubs „Cesvaine””
neapdzīvojamās telpas.
* Nolēma anulēt ziņas par vairāku
personu deklarēto dzīvesvietu dažādos īpašumos.

Iedzīvotāji, kuri nelieto internetu
vai kuriem nav iespējas autorizēties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv, savu digitālo Covid-19
sertifikātu par vakcināciju, laboratorisko testu
vai Covid-19 pārslimošanu var saņemt visos 93
valsts pārvaldes vienotajos klientu apkalpošanas
centros, kā arī vairākos
pašvaldību informācijas
centros lielajās pilsētās,
to vidū Rīgā, informēja Nacionālais veselības
dienests (NVD).
Lai varētu pierakstīties
uz vizīti, klientu apkalpošanas centru tālruņa
numurus iedzīvotāji var
noskaidrot, zvanot uz
tālruni 8989 vai lūdzot
kādam tuviniekam apskatīt informāciju NVD
tīmekļvietnē. NVD atgādina, ka sākumā ar klientu apkalpošanas centru
vai informācijas centru ir
jāsazinās, lai noskaidrotu
klientu apkalpošanas kārtību Covid-19 epidēmijas
apstākļos un pierakstītos.

Dodoties uz vizīti, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase
vai personas apliecība). Ierodoties
klātienē, būs jāaizpilda un jāpa-

raksta veidlapa. Centra darbinieks
vizītes laikā sagatavos iedzīvotāja
digitālo Covid-19 sertifikātu un izsniegs to papīra formātā.
Maija vidū Eiropas
Savienības dalībvalstis
un Eiropas Parlaments
panāca vienošanos par
to, digitālais Covid-19
sertifikāts sāks darboties
ar 1. jūliju. Tas apliecinās, ka īpašnieks ir vai
nu vakcinēts, vai izslimojis Covid-19, vai arī
tikko veicis Covid-19
testu.
Latvijā
Covid-19
sertifikātus sāka lietot
1. jūnijā. Iedzīvotāji tos
var izveidot tīmekļvietnē covid19sertifikats.lv,
pieslēdzoties ar kādu no
drošas piekļuves līdzekļiem. Izveidoto sertifikātu ieteicams saglabāt
savā viedierīcē vai izdrukāt papīra formātā.
2021. gada 1. jūnijā Latvijas Republikā
darbību uzsāka digitālā Covid-19 sertifikāta
tīmekļvietne
www.co-

vid19sertifikats.lv. Tā nodrošina
iedzīvotājiem piekļuvi saviem digitālajiem Covid-19 sertifikātiem,
kā arī nodrošina iespēju verificēt
jeb pārbaudīt uzrādīto digitālo
Covid-19 sertifikātu kvadrātkodus
(QR kodus).
Digitālais Covid-19 sertifikāts ir
apliecinājums tam, ka persona ir
vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes vai arī izslimojusi Covid-19. Šobrīd ir pieejami šādi digitālie sertifikāti:
 sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19;
 sertifikāts par Covid-19 laboratorisko analīžu rezultātiem;
 sertifikāts par Covid-19 izslimošanas faktu, ja iedzīvotājs ir
slimojis ar Covid-19.
Lai apskatītu savu digitālo Covid-19 sertifikātu pats, nepieciešams:
 tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv nospiest pogu „Apskatīt savus sertifikātus”;
 autentificēties ar kādu no
drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, „Mobile ID”);
 sistēmā pieprasīt savus sertifikātus, tad tos apskatīt vai saglabāt (datorā, viedierīcē).

Digitālo Covid-19 sertifikātu var saņemt vienotajos klientu
apkalpošanas centros
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Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 6
Cesvainē 2021. gada 29. jūnijā (sēdes protokols Nr. 15, 3. §)
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Grozījumi Cesvaines novada domes
2021. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
„Cesvaines novada pašvaldības 2021. gada budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16., 17. pantu
Izdarīt Cesvaines novada domes 2021. gada
12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
„Cesvaines novada pašvaldības 2021. gada
budžets” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā: „Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības

18.6.2.0.1

2021. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu
3 225 757 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.”
2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā: „Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības
2021. gada pamatbudžeta izdevumu plānu
5 215 671 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.”
Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

01.1.1.1.
01.1.1.2.
04.1.1.1.
04.1.1.2.
04.1.1.3.
04.1.2.1.
04.1.2.2.
04.1.2.3.
04.1.3.1.
04.1.3.2.
04.1.3.3.
05.5.3.1.
08.6.2.2.
09.5.1.1.
09.5.1.4.
09.5.2.1.
10.1.4.0.
10.1.9.0.
12.3.1.0.
12.3.9.9.0
12.3.9.9.0
12.3.9.9.1
12.3.9.9.1
13.1.0.0.
13.2.1.0.
13.4.0.0.
13.4.0.0.1

18.6.2.0.1
18.6.2.0.1

PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi)
FINANSĒŠANA
Naudas atlikums gada sākumā
Aizņēmumi
t. sk. kredītsaistību palielinājums
kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa)
IEŅĒMUMI (I + II + III + IV)
I. Tiešie nodokļi
Saņemts no Valsts kases sadales konta
iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju
ienākuma nodokļa atlikums
Saņemts no Valsts kases sadales konta
pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
nokavējuma nauda
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām
kārtējā gada maksājumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām
iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām
nokavējuma nauda
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, kārtējā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem, iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli
nokavējuma nauda
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu
ieguvi un vides piesārņošanu
II. Nenodokļu ieņēmumi
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi
par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs
Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un
apliecinātu to kopiju saņemšanu
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Pārējie naudas sodi
Ieņēmumi no privatizācijas
Veselības apdrošināšana
Pārējie ieņēmumi
Dalības maksa sporta spēlēm
Dalības maksa izsolē
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas – Cesvaines
tūrisma centrs
III. Transfertu ieņēmumi
Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti – sociālais dienests
Finansējums asistenta pakalpojuma
nodrošināšanai sakarā ar invaliditāti – sociālais dienests, administrēšanas
izdevumi

18.6.2.0.6
18.6.2.0.7
18.6.2.0.8
18.6.2.1.1
18.6.2.1.2

18.6.2.1.8

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns
2021. gadā
Nosaukums

18.6.2.0.3

18.6.2.1.4

1. pielikums
pašvaldības domes 2021. gada 29. jūnija noteikumiem Nr. 6

Klasifikācijas kods

18.6.2.0.1

Plāns
(EUR)

Grozījumi
(+/−)

Plāns pēc
grozījumiem
(EUR)

5 237 755

11 458

5 249 213

2 023 456
1 111 261
912 195
1 403 224

0

2 023 456
1 111 261
912 195
1 403 224

491 029
3 214 299
1 214 266
22 567

11 458
4040
0

491 029
3 225 757
1 218 306
22 567

18.6.2.2.7
18.6.2.3.1
18.6.2.3.2
18.6.3.0.7
18.6.3.0.9
18.6.3.1.0
18.6.3.1.6
18.6.3.1.8
18.6.4.0.
18.6.4.0.1

1 058 237

0

1 058 237

92 250

4000

96 250

8000

0

8000

1500

0

1500

21 750

0

21 750

3000

0

3000

500

0

500

5782

0

5782

21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0
21.3.8.1.0

530

40

570

21.3.8.1.0

150

0

150

4500

0

4500

21.3.8.1.0
21.3.8.1.0

68 796
12

-556
0

68 240
12

650

60

710

300
60
30
80
137
6800
200
50
380
13 310

0
0
0
0
0
300
0
0
0
1420

300
60
30
80
137
7100
200
50
380
14 730

45 200
800

–2420
84

42 780
884

787

0

787

1 812 755
4800

3224
0

1 815 979
4800

400

0

400

19.2.1.0.
19.2.4.0.
21.3.5.1.
21.3.5.2.
21.3.5.3.
21.3.5.9.4
21.3.7.9.1

21.3.8.1.1
21.3.8.3.2
21.3.8.4.
21.3.9.1.1
21.3.9.1.2
21.3.9.3.
21.3.9.4.
21.3.9.4.3
21.3.9.4.4
21.3.9.4.5
21.3.9.4.6
21.3.9.7.

21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.0
21.3.9.9.1
21.4.9.9.

VARAM dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra darbībai
ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”
Labklājības ministrija – mērķdotācija
piemaksām sociālajiem darbiniekiem
Finansējums projektam „Latvijas skolas
soma”
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai –
vidusskola
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai –
5 un 6 gadus veco bērnu apmācībai
Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei
Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dziesmu svētkiem
Dotācija brīvpusdienām
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai –
Mūzikas un mākslas skola
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu)
fondiem
Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādē, īstenošanai
Finansējums projektam
Finansējums pedagogiem Covid-19 pandēmijas laikā
IZM finansējums interneta apmaksai
Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs,
Nr. 8.3.5.0/16/I/001
Finansējums projektam „Veselai un laimīgai ģimenei”
Finansējums projektam „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Pārrobežu projekts kultūras un vēstures
mantojuma saglabāšanai
Labklājības ministrija – mērķdotācija par
iesaisti pilotprojektā
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo
gadu
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu
īstenošanu
IV. Budžeta iestāžu ieņēmumi
Mācību maksa – mūzikas skola
Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas pakalpojumi
Kafejnīcas ieņēmumi
Vecāku līdzfinansējums par internātu
Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – dome
Ieņēmumi par telpu nomu – dome
Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola
Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle
Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras
nams
Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa
Ieņēmumi par telpu nomu – pils
Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu
skola
Ieņēmumi par telpu nomu – internāts
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – vidusskola
Ieņēmumi par zemes nomu
Maksa par personu uzturēšanos sociālās
aprūpes iestādēs – VSAA pensijas
Maksa par personu uzturēšanos sociālās
aprūpes iestādēs – līdzfinansējums
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem
pakalpojumiem
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – dome
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – sociālās aprūpes centrs
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – sociālais dienests
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – internāts
Budžeta iestādes saņemtā atlīdzība no
apdrošināšanas sabiedrības par bojātu
nekustamo īpašumu un kustamo mantu,
arī autoavārijā cietušu automašīnu
Personāla ēdināšana – vidusskola
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi
Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi
Auto kursu ieņēmumi
Kapličas izmantošana (Ķinderes)
Kapličas izmantošana (Cesvaine)
Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola
Tūrisma centra ieņēmumi
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
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„Paša pīta svētku rota”
Noteikti konkursa „Paša pīta
svētku rota” izlozes uzvarētāji, un
balvas no skaistumkopšanas salona „Mora” iegūst Līga Ozola, Aiga
Dzene un Grašu ciemata meiteņu
apvienība.
Paldies tiem, kas iesūtīja savu
vainagu fotogrāfijas un dalījās ar
tām, vainagi šogad izdevušies īpaši
krāšņi. Lai atlikušie vasaras mēneši
tikpat krāsām, smaržām un svētku
noskaņas bagāti!

Bērnu rotaļu laukumā Cesvainē ierīkots
jauns elements – trošu ceļš
dīšanai veikti labiekārtošanas darbi
pārējā laukumā.
Būsim uzmanīgi, lietojot rotaļu
laukuma elementu, un neatstāsim
bērnus bez pieskatīšanas!
Linda Vanaga,
autores foto

Pirmie interesenti trošu nobraucienu izmēģināja uzreiz pēc ierīkošanas

Kinorežisores un scenāristes Virdžīnijas Lejiņas vadībā tiek veidota
dokumentālā filma par aktrisi Elvīru
Baldiņu „Es esmu runājusi”. Filma
par simtgadnieci aktrisi Elvīru Baldiņu iecerēta kā pētījums par cilvēka
mūžu, par dzīves jēgu un vērtībām,
par dzimtās vietas – Madonas un
Cesvaines puses – nozīmi viņas izaugsmes procesā. Ar Madonas novada tradīcijām, ar bērnībā iemīlētām tautasdziesmām, kuras ir caurvijušas visu Elvīras Baldiņas dzīvi.
Elvīra Baldiņa vienmēr bijusi
aktīva sabiedriskajā darbā, palīdzējusi un vēl joprojām palīdz ļoti
daudziem cilvēkiem – ar labu vārdu, gudru padomu, ar gaišumu, kas
pievelk pie viņas cilvēkus, kā puķe
pievelk bites. Bijusī Jaunatnes teātra aktrise, bijusī tikai tāpēc, ka
teātra vairs nav… No dibināšanas
līdz tā slēgšanai viņa atdevīgi kalpoja teātra mākslai un šodien droši
vien ir visvecākā Teātra savienības
biedre – daudzām godalgām atzīta, visu cienīta un mīlēta. Ilgus ga-
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Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 2021. gadā (EUR)
1000
Atlīdzība

Daļa no dalībnieku iesūtītajiem foto

12. jūlijā pabeigti jaunā rotaļu
laukuma elementa ierīkošanas darbi, un tagad bērniem ir pieejams
nobrauciens ar trosi (apsēžoties uz
apaļa sēdekļa) vairāku metru garumā. Trošu celiņš spēj izturēt līdz
200 kg braucēja svara.
Līdztekus jaunā elementa uzstā-

2. pielikums
pašvaldības domes 2021. gada 29. jūnija noteikumiem Nr. 6

2000
3000
4000
5000
Preces Subsī6000
Procen- Pamatkaun pa- dijas,
Sociālie
tu izde- pitāla veikalpoju- dotācipabalsti
vumi
došana
mi
jas
89 997
0
0
7390
0
0
0
0
0
0
10 863
0
0
0
0
100 860
0
0
7390
0
55 667
0
0
4150
0
180 045
400
1823
992 315
0
80 130
0
0
0
0
30 797
0
0
1128
0
8258
0
0
0
0
354 897
400
1823
997 593
0
31 047
0
0
700 65 662
2034
0
0
0
0
40 161
0
0
0
0
73 242
0
0
700 65 662
77 988
0
96
9366
0
143 498
0
0
0
0

Dome
164 886
Vēlēšanu komisija
0
Būvvalde
0
Pārvalde kopā:
164 886
Pirmskola „Brīnumzeme”
257 408
Vidusskola
610 039
Ēdināšanas nodaļa
96 941
Mūzikas un mākslas skola
104 246
Grāmatvedība
61 886
Izglītība kopā:
1 130 520
Sociālais dienests
59 641
Bāriņtiesa
24 756
Sociālās aprūpes nodaļa
103 337
Sociālā aprūpe kopā:
187 734
Labiekārtošanas nodaļa
109 149
Autoceļu un ielu uzturēšana
0
Ieguldījums pamatkapitālā
0
0
kapitālsabiedrībās
Labiekārtošana kopā:
109 149 221 486
Kultūras nams
84 145 58 968
Cesvaines bibliotēka
58 028 14 014
Kraukļu bibliotēka
20 036
6068
Pašvaldības informatīvais
15 809
3159
izdevums „Cesvaines Ziņas”
Bērnu un jauniešu centrs
11 433 18 959
Pils
28 980 31 525
Cesvaines tūrisma centrs
28 083 15 670
Kultūra kopā:
246 514 148 363
Darba praktizēšanas pasākumi pašvaldībā darba iemaņu
2225
0
iegūšanai un uzturēšanai
Skolēnu nodarbinātība vasa8079
0
ras brīvdienās
Vienotā valsts un pašvaldību
klientu apkalpošanas centra
7415
1060
darbība
„Veselai un laimīgai ģimenei
2472
7528
Cesvaines novadā”
Stratēģiskā partnerība skolu
izglītības sektorā („Eras0 14 140
mus”)
Atbalsts izglītojamo indivi18 554
0
duālo kompetenču attīstībai
Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības
3038
3200
iestādēs
Pārrobežu projekts kultūras
un vēstures mantojuma sa0 42 897
glabāšanai (pils)
Projekti kopā:
41 783 68 825
Izdevumi kopā: 1 880 586 967 673
Līdzekļi neparedzētiem
0
0
gadījumiem
Izdevumi pavisam kopā: 1 880 586 967 673

studējumā (1956), Tonis Zentas Ērgles „Mūsu sētas bērnos” (1960) vai
Gavrošs iestudējumā pēc Viktora
Igo romāna „Nožēlojamie” (1960).
Aktrises balss dzirdama daudzos radioteātra iestudējumos un radiolasījumos, īpaši bērniem un jauniešiem.
Lai gan aktrise filmējusies maz,
kino skatītājiem viņa labi pazīstama
kā Sprīdīša vecmāmiņa Gunāra Pieša 1985. gada filmā „Sprīdītis”. Elvīras Baldiņas sirdslieta un lepnums
ir plašās latviešu tautasdziesmu zināšanas, turklāt ilgu laiku aktrise
savu talantu likusi lietā kā aizgājēju
izvadītāja, spējot katra mūžam atrast piemērotākās četrrindes. Viņas
tautasdziesmu krājums ir milzīgs –
vairāk nekā divi tūkstoši. Viņa var
atrast, ko pateikt par katru dzīves
situāciju, par katru notikumu. Valsts
kultūrkapitāla fonds novērtējis Elvīras Baldiņas radošo darbu ar mūža
stipendiju. Aktrise ir uzņemta Latvijas teātra zelta fondā, bet 2010. gadā
par mūža ieguldījumu latviešu teātra
mākslā, neatkārtojami spilgtām lo-
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Top filma par aktrisi Elvīru Baldiņu

dus viņa strādājusi par izvadītāju,
aizgājēja mūžu izstāstot tikai caur
tautasdziesmu – arī šajā jomā viņai
līdzinieku nav.
Elvīra Hortenzija Maiga Baldiņa dzimusi 1919. gada 11. augustā
Madonas apriņķī laukstrādnieces
un piensaimnieka ģimenē. Par spīti
dažiem smagiem notikumiem, Elvīra savas bērnu un jaunības dienas
atceras gaišas, darba un laimes pilnas. Elvīras kā aktrises darba mūžs
bijis ārkārtīgi garš. Pirmo lomu viņa
nospēlēja sešu gadu vecumā un jau
kopš bērnu dienām daudz dejoja un
dziedāja. Elvīra Baldiņa spēlējusi
gan Maiju Annas Brigaderes „Maijā un Paijā” (1949), gan Saulcerīti
Raiņa „Zelta zirgā” (1956), gan daudzas citas lomas bērniem un jauniešiem domātās izrādēs. Par Mirdzas
lomu Annas Sakses romāna „Pret
kalnu” dramatizējumā tikusi nominēta PSRS Valsts prēmijai. Jaunatnes teātrī spēlējusi vairākas puiku
lomas, piemēram, bijusi Janka Jāņa
Grīziņa „Vārnu ielas republikas” ie-

7000
GroIzdevumi
Transzījumi
kopā
ferti
(+/−)

mām Jaunatnes teātra iestudējumos
bērniem un jauniešiem aktrisei piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.
Elvīra Baldiņa ir unikāla personība Latvijas teātra un kino mākslā – viņa ne tikai visu savu aktrises
mūžu dāvājusi teātra un kino skatītājiem, bet arī viņas latviešu tautasdziesmās izteiktie cilvēku mūža
apraksti ir pavadījuši lielu mūsu
tautas daļu gan bēdās, gan priekos.
Iemūžināt šādus mūsu tautas dižgarus ir Latvijas dokumentālā kino
virsuzdevums. Šādai filmai ir kultūrvēsturiska nozīme, un tā ir neatsverama mūsu kultūras saglabāšanā
nākamajām paaudzēm.
Dokumentālās filmas projektu producē producentu grupa
SIA „Tumsa Music” sadarbībā ar
SIA „Red Dot Media”. Projekta
sagatavošanas posmā ir safilmēts
95 % no nepieciešamā materiāla.
Filmas režisore – Virdžīnija Lejiņa,
kuru pazīstam kā TV seriāla „Likteņa līdumnieki” un dokumentālās
filmas par Andu Līci režisori. Fil-

0

0

0

mas mūzikas autors ir komponists
Raimonds Tiguls.
Dokumentālās filmas par Elvīru Baltiņu „Es esmu runājusi”
pirmizrāde plānota 2021. gada
30. decembrī Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā. Lai filma nonāktu pie
skatītājiem, vēl garš ceļš ejams –
filmas pabeigšanai nepieciešams
finansiāls atbalsts. Dokumentālās
filmas projekts atkārtoti šā gada
augustā tiks iesniegts Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas konkursā, par atbalstu lems arī
Madonas novada pašvaldība. Taču
ikviens, kam zināma aktrise Elvīra Baldiņa, kas novērtē režisores
Virdžīnijas Lejiņas darbu, atbalsta
dokumentālā kino devumu Latvijas
kultūras mantojuma saglabāšanā,
aicināts ziedot filmas pabeigšanai,
pārskaitot ziedojumu uz SIA „Tumsa Music” ziedojumu kontu
Nr. LV32 RIKO 0002 0132 6508 4
AS „LUMINOR Bank”, kods
RIKOLV2X. Kopā ir iespējams paveikt lielas un nozīmīgas lietas!

31. jūlijā un 21. augustā ekskursija
„AR VILCIENU UZ MADONU UN CESVAINI”
Īpašs brīvdienu piedāvājums
AS „Pasažieru vilciens” braucējiem
Programma
10.29 vilciens Rīga–Gulbene pienāk Madonas stacijā
MADONA kopā ar vietējo
gidu:
 ekskursija pa Madonu;
 keramikas vecmeistara Jāņa
Seiksta darbnīca un skaistais piemājas dārzs;
 Madonas muzeja izstāžu zāles ar 4 skaistām izstādēm;
 brīvais laiks pusdienām.
Gids dalībniekus sagaidīs uz vilciena perona un pavadīs līdz iekāpšanai autobusā. Uz visiem objektiem iesim kājām, kopā ap 5 km.
15.08 brauciens Madona–Cesvaine, 17 km.
CESVAINE kopā ar vietējo gidu:

 ekskursija Cesvaines
pilsmuižā;
 Vinetas Meisteres izšūto
gleznu galerija.
Gids dalībniekus sagaidīs pie autobusa un pavadīs līdz vilcienam.
Uz visiem objektiem iesim kājām,
kopā ap 4 km.
18.47 vilciens Gulbene–Rīga atiet no Cesvaines
19.01 vilciens pienāk Madonā.
21.30 vilciens pienāk Rīgas pasažieru stacijā
INFORMĀCIJA
DALĪBNIEKIEM
* Cena: 7 EUR pieaugušajiem,
5 EUR skolēniem, pensionāriem,
personām ar invaliditāti. Cenā iekļautas ieejas biļetes objektos, ekskursijas ar gidu un brauciens Madona–Cesvaine.

* Grupas lielums – 20 personu.
* Dalība pasākumā – tikai pēc
pieteikuma! Reģistrēšanās pa tālr.
(26172637) līdz 29. jūlijam un
19. augustam.
* Nepieciešami ērti apavi un laikapstākļiem piemērots apģērbs.

NODERĪGI
24. jūlijā un 14. augustā notiks
ekskursija „Ar vilcienu uz Gulbeni”.
Ekskursiju dienas organizē Madonas un Gulbenes novadu pašvaldību tūrisma speciālisti.

„Atrastā Latvija”: pirmajā mēnesī Latvijas iedzīvotāji
visaugstāk vērtē atjaunotās pilis

Pirmajā informatīvās kampaņas
„Atrastā Latvija” mēnesī Latvijas
iedzīvotāji visaktīvāk apmeklējuši
objektus, kas atrodas tuvu Rīgai,
bet augstāko novērtējumu saņēmušas pilis. Visatzinīgāk apmeklētāji
novērtējuši Cesvaines pili, tai seko
Stāmerienas pils, Cēsu viduslaiku
pils, Bauskas pils un Siguldas Jaunā pils.
Maija beigās Kultūras ministrija
uzsāka informatīvo kampaņu „Atrastā Latvija”, aicinot Latvijas iedzīvotājus epidemioloģiski drošā
veidā apmeklēt jaunizveidotos un
atjaunotos kultūras un dabas mantojuma objektus Latvijas reģionos.
No gandrīz 60 objektiem – muižām, pilīm, baznīcām, katedrālēm,
muzejiem, dabas takām, dārziem,
estrādēm, torņiem, tiltiem, promenādēm, pludmalēm un citiem –
visaugstāko vērtējumu saņēmušas
tieši atjaunotās pilis. Pirmajā vietā
pēc vērtējuma ir Cesvaines pils.
Pils smagi cieta ugunsgrēkā
2002. gadā, un ilgstoši tika mek-

lētas iespējas atjaunot nodegušo
jumtu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ļāvis atjaunot pils vidusdaļas jumta
konstrukcijas un segumu. Tagad
pils atguvusi savu romantisko ārējo
veidolu, tomēr līdz 2021. gada beigām tās iekštelpas apmeklētājiem
slēgtas, jo norit apjomīgi iekštelpu
remontdarbi, lai pils telpas varētu
izmantot mūsdienīgi.
Cesvaines pils gide Lilita Ļava
stāsta: „Cesvaines pils ir atšķirīga
ar savu senatnīgo veidolu, un daudziem ir pārsteigums, ka šāda pils
atrodas Latvijā. Muižkunga fon
Vulfa iecere uzsvērt pils romantisko veclaicīgumu ir attaisnojusies –
gan muižas laikos, gan tagad Cesvaini brauc apskatīt viesi no visas
Eiropas. Pēc ugunsgrēka postījumiem ilgstoši nebija skaidrības par
pils iespējām stabili strādāt un attīstīties. Jumta atjaunošana bija trūkstošais mozaīkas gabaliņš, un tagad
patiešām var teikt, ka pils ir atrasta
no jauna. Priecājamies par katru ap-

Cesvaines pils

Desmit gadu garumā esam organizējuši skaistus novada svētkus,
iezīmējot tradicionālas norises – ieskaņu koncertus Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā, sporta sacensības, mākslas plenēru, daudzveidīgu koncertprogrammu u. c.
Organizējot svētkus, tiek domāts
gan par lieliem, gan maziem novadniekiem, par draugiem, radiem,
ciemiņiem, par visiem, kuriem sirdij tuva Cesvaine.

meklētāju, kuram Cesvaines pils ir
jauns un pārsteidzošs atradums, un
esam pateicīgi par augsto novērtējumu.”
Augstu novērtēts arī atjaunotais
Ķemeru ūdenstornis, Šlokenbekas
muižas ansamblis, Krāslavas pils
komplekss, Grobiņas arheoloģiskais ansamblis un Bernātu dabas
takas netālu no Liepājas.
Vērtējot objektu apmeklējumu,
var secināt, ka jūnijā cilvēki visaktīvāk apmeklējuši objektus, kas
atrodas netālu no Rīgas, visplašāk
apmeklētā ir Dobeles pils.
Kultūras ministrija rosina Latvijas iedzīvotājus jūlijā un augustā
iepazīt vietas, kas atrodas tālāk no
Rīgas, piemēram, paciemoties Slutišķu sādžā Naujenes pagastā netālu no Krāslavas, apbrīnot Ērģemes
viduslaiku pilsdrupas Valkas pusē
vai izstaigāt jaunizveidotās Bernātu
dabas takas Liepājas tuvumā.
Spēlē „Atrastā Latvija” šobrīd
piedalās vairāk nekā 450 aktīvu
dalībnieku, no kuriem čaklākie
jau apmeklējuši visus objektus.
Notikusi spēles pirmā izloze, kurā
piedalījās visi dalībnieki, kuri līdz
30. jūnijam bija reģistrējušies spēlei un apmeklējuši kaut vienu objektu. Izlozes dalībnieki saņems
iespēju bez maksas apmeklēt kādu
no 22 izlozē ietvertajām kultūras
mantojuma vietām, kā arī izmantot
tajās pieejamos pakalpojumus. Ar
uzvarētājiem sazināsies individuāli, uzvarētāju sarakstu var iepazīt
mājaslapas AtrastaLatvija.lv sadaļā
„Spēles noteikumi”. Spēle turpināsies līdz 5. septembrim, pēc tās
noslēguma notiks otrā izloze, kurā

būs iespēja tikt pie vērtīgām balvām, piemēram, iespējas nakšņot
un baudīt maltīti Šlokenbekas muižā vai Ungurmuižā vai lidot ar Zērgli Siguldā.
Objektu atjaunošanas un būvniecības darbi īstenoti kopš 2018. gada
divās kārtās, atjaunojot un izbūvējot 60 kultūras un dabas mantojuma
objektus 40 Latvijas pašvaldībās,
kā arī veidojot un attīstot tajos jaunus kultūras un tūrisma pakalpojumus. Atsevišķos objektos darbi vēl
turpinās, un tie tiks pilnīgi pabeigti
2022. gada nogalē.
Par iespēju apmeklēt un iepazīt
objektus Latvijas iedzīvotājiem
vēsta mājaslapa AtrastaLatvija.lv,
septiņu raidījumu cikls „Atrastā
Latvija” kanālā „TV3” piektdienu
vakaros plkst. 21.05, video interneta vidē, kā arī citi informatīvie
materiāli.
Kultūras ministrija aicina būt atbildīgiem un, apmeklējot objektus,
ievērot valstī spēkā esošos epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Par projektu. Kultūras ministrija
administrē Eiropas Savienības fondu līdzekļu darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības
resursu izmantošanas efektivitāte”
5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa
„Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu,
kā arī ar to saistītos pakalpojumus”
1. un 2. kārtā veiktos ERAF ieguldījumus Latvijas reģionu kultūras
un dabas mantojuma saglabāšanā,
aizsargāšanā un attīstībā.
Kultūras ministrijas
informācija

savu „Ābeļdārza stāstu”. Mākslas
studijas pasniedzēja Ērika Dogana
šo stāstu aizsāka pirmā – ābeļu ziedēšanas laikā organizējām mākslas
plenēru un ābeļziedus paspējām iemūžināt gleznās.
Ja epidemioloģiskā situācija atļaus, tad šo stāstu izstāstīsim nākamajā vasarā. Galu galā – katrai
labai domai ir jānobriest!
Novada robežas ir pārbīdītas,
bet tradicionāli – jau vienpadsmi-

to vasaru – jūlija pēdējā sestdienā
Cesvainē svinam svētkus! Šogad
nedaudz neierasti, bet ne mazāk
interesanti. Aicinām apmeklēt pasākumu un aktivitāšu ciklu „Izjūti
Cesvaini”!
Būsim atbildīgi viens pret otru un
ievērosim valstī esošos epidemioloģiskos drošības noteikumus.
Kristīne Aumele,
Cesvaines kultūras nama
direktore

Par svētkiem

Šovasar vēlējāmies izstāstīt TV
torņa ābeļdārza stāstu, tāpēc agrā
pavasarī uzrunāju radošos Cesvaines kultūras cilvēkus: Sanitu
Dāboliņu, kura palīdz atrast literāri
precīzās rindas, Vitu Krūmiņu, kura
caur folkloras prizmu aplūko ābeli
kā koku gadalaiku griezumā, Jāni
Šķēli, kurš veido horeogrāfisko uzvedumu, Edmundu Vestmani, kurš,
savukārt, atrod pareizos akordus,
lai varam arī izdejot un izdziedāt

Cesvaines Ziņas

Cesvainē
notikusi filmas
„Sisī” filmēšana
Laikā no 28. līdz 30. jūnijam Cesvainē notika filmas „Sisī” filmēšana.
Filmēšana norisinājās parka teritorijā pie Cesvaines pils. Diemžēl šajā
laikā pils apkaimes tuvākā teritorija
bija norobežota un nebija pieejama
apskatei iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.
Par topošo filmu. SIA „Cinevilla
Films” īsteno vienu no šobrīd apjomīgākajiem filmēšanas projektiem Latvijā – Latvijā, Lietuvā un Vācijā tiek
uzņemta daudzsēriju mākslas filma
„Sisī”. „Sisī” ir vēsturisks stāsts par
neparasto Austrijas imperatori Elizabeti.
Rīgas filmu fonda ārvalstu filmu
uzņemšanas konkursa līdzfinansējumam apstiprināti trīs ārvalstu filmu
projekti. Daļēji Rīgā un citur Latvijā
(arī Cesvainē) tiks filmētas trīs kinofilmas, to vidū Vācijas filma par
Austroungārijas ķeizarieni Elizabeti,
sauktu par Sisī.
SIA „Cinevilla Films” pieteiktā
„Sisī” taps sadarbībā ar „Story House
Pictures” (Vācija), līdzfinansējuma intensitāte – 20 % no izmaksām Latvijā.
Latvijā tiks filmēta daudzsēriju spēlfilmas pirmā sezona. Tas ir pieaugšanas
stāsts par Austroungārijas ķeizarieni
Elizabeti, kas bērnībā, kā arī mūsdienās biežāk saukta par Sisī un kļuvusi
par Austrijas un Austroungārijas kultūras ikonu. Filmēšana Latvijā ir plānota no 2021. gada maija līdz augustam gan Rīgas kinostudijā, gan Vecrīgā, Rundāles pilī, Kuldīgā, Krimuldā
un Gaujas Nacionālajā parkā.

24. latviešu
mūzikas svētki

No 1. līdz 6. augustam Madonā
notiks 24. latviešu mūzikas svētku
koncerti. Ik vakaru varēsim baudīt labāko no latviešu komponistu klasikas
un laikmetīgiem skaņurakstiem izcilu
kameransambļu sniegumā. Topošie
mūziķi varēs noslīpēt savas prasmes
un gūt vērtīgas zināšanas meistarklasēs pie mūzikas un skatuves mākslas
profesionāļiem. Mūzikas svētki lielākoties noritēs Jāņa Norviļa Madonas
Mūzikas skolā.
3. augusta vakarā dosimies uz Cesvaines evaņģēliski luterisko baznīcu,
kur velves ar mūziku piepildīs ērģelniece Ilze Reine un trompetists Jānis
Porietis. Viņu sagatavotajā programmā – Alfrēda Kalniņa, Maijas Einfeldes, Riharda Dubras, Ilzes Reines,
Georga Pelēča un Renātes Stivriņas
rakstīti skaņdarbi.
Biļešu iepriekšpārdošana – „Biļešu
paradīzes” kasēs. Biļetes būs iespējams iegādāties arī koncerta norises
vietās stundu pirms koncerta.
Publisko pasākumu ierobežojumu
dēļ koncertu apmeklējums būs iespējams, tikai uzrādot Covid-19 sertifikātu, kurš apliecina, ka apmeklētājs
(arī bērns) ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu
laikā. Sertifikātu iespējams lejuplādēt vietnē www.Covid19sertifikats.lv.
Apmeklējot pasākumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments,
personalizēta biļete un derīgs sertifikāts. Lūdzam uz pasākumu ierasties
savlaicīgi.
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SIA „Cesvaines
siltums” kase
SIA „Cesvaines siltums” kase pieņems
maksājumus katra mēneša otrajā un trešajā
trešdienā no plkst. 17.05 līdz 19.00.
Tuvākajā laikā kase strādās: 11. augustā,
18. augustā, 8. septembrī, 15. septembrī,
22. septembrī.

Atgādinām par iespēju
nodot makulatūru
Kraukļu bibliotēkā
No 2021. gada 10. jūnija līdz gada beigām,
30. decembrim, Kraukļu bibliotēkā ir iespējams nodot makulatūru.
Lūgums nevajadzīgo papīru, žurnālus, grāmatas pirms nodošanas sasiet vai salikt kartona kastēs.
Makulatūru var nodot Kraukļu bibliotēkā
tās darba laikā: O., T., C., Pk. plkst. 9.00–
17.00, S. 9.00–14.00; Sv., P. bibliotēka nestrādā.
Tālrunis uzziņām – 64800804.

Fizioterapijas
nodarbības Cesvainē

Kopš 2021. gada 1. jūnija otrdienu un
piektdienu rītos plkst. 9.00 aicinām uz fizioterapijas nodarbībām. Vingrošana, ievērojot
epidemioloģiskās drošības noteikumus, notiek brīvā dabā – bijušās internātpamatskolas
pagalmā, sporta laukumā (Rīgas iela 4).
Fizioterapijas nodarbības vada Baiba Logina.
Ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās
drošības prasības, dalībnieku skaits ierobežots. Pieteikšanās pa tālruni (29179890) obligāta!
Pasākums tiek organizēts Eiropas Savienības finansētajā projektā „Veselai un laimīgai
ģimenei Cesvaines novadā”.

Izstāde „Melnbaltais ir krāsains”
Kraukļu bibliotēkā

Līdz 30. septembrim Kraukļu bibliotēkas
sarīkojumu zālē bibliotēkas darba laikā apskatāma Madonas novadpētniecības un mākslas
muzeja izstāde „Melnbaltais ir krāsains”.
Madonas muzeja izstāde „Melnbaltais ir
krāsains” ir vēstījums par Lubānas fotogrāfa
Alfreda Grāvera (1877–1954) veikumu. Lielākoties izstādīti Alfreda Grāvera XX gadsimta pirmās puses uzņēmumu attēli ar paskaidrojošo tekstu. Izstāde iekārtota uz 60 × 80 cm
lielām kartona planšetēm.
Pamattēmas un planšetu skaits: ievads, Grāvera dzīve (5); Lubānas skati (6); Lubānas
apkārtne (1); Lubānas ezera regulēšana (6);
lubāniešu sadzīve (5); vienkoča laivas gatavo-

šana (2); Oskars Kalpaks Visagala kapos (3);
skolas Lubānā (7); teātris Lubānā (3); ebreji
Lubānā (1); Latvijas armija (1); Balvi pirms
gadsimta (1).

Mājas kafejnīcu dienu ideja ir aizgūta no
Igaunijas, kur šādas dienas dažādos reģionos
notiek jau vairākus gadus. 2019. gadā mājas
kafejnīcu dienas pirmo reizi tika rīkotas arī
Latvijā, 2020. gadā pievienojās jauni reģioni. Mājas kafejnīcu dienas iepriekšējos gados
guva lielu atsaucību, un dalība tajās ir laba iespēja popularizēt savu novadu vai kultūrtelpu
kā interesantu tūrisma galamērķi, tāpēc šogad
šādas mājas kafejnīcu dienas nolemts organizēt visā Latvijā.
Kas ir mājas kafejnīcu dienas? Mājas kafejnīcu dienās novadi, pagasti, pilsētas un ciemi
aicina apmeklētājus izbaudīt vietējo kulināro
piedāvājumu, iepazīstot arī vietējās tradīcijas un kultūru. Šajās dienās savas durvis ikvienam apmeklētājam ver gan jau pastāvoši
ēdināšanas uzņēmumi – kafejnīcas, restorāni,
krodziņi, viesu mājas, gan saimniecības un
vietējie iedzīvotāji, kas ikdienā nenodarbojas
ar ēdināšanu vai viesu uzņemšanu, bet šajā
dienā izveido kafejnīcu – atver savas mājas
un sētas, lai cienātu viesus ar sava novada vai
ģimenes īpašajiem ēdieniem.

Katra lauku sēta
ģimenes lokā un
(vai) ar draugiem
sagatavo savu īpašo
piedāvājumu: cienastu (plātsmaizi,
kūku,
sacepumu
utt.) un kopā ar kafiju, tēju piedāvā
apmeklētājiem. Par sagatavoto produktu tiek
saņemta samaksa, lai varētu segt produktu iegādes izdevumus, taču ienākumi nav komercializēts peļņas avots un ir vērsti uz kopienas
sadarbību. Katra saimniecība prezentē savas
mājas kafejnīcas nosaukumu, un arī piedāvātais produkts tiek pasniegts ar tam raksturīgajām kulinārās kultūras īpašībām un stāstu.
Mājas kafejnīcu dienās norisinās arī dažādi kultūras programmas pasākumi: rokdarbi,
spēles, mūzikas instrumentu spēlēšana, nelieli koncerti, danči, priekšnesumi u. c.
Cesvainē un Lubānā mājas kafejnīcu dienas
notiks 14. un 15. augustā. Precīza informācija
sekos.

14. augustā plkst. 19.00 salona „Divi torņi”
pagalmā – Mārča Auziņa koncerts. Biļetes
pieejamas bilesuparadize.lv. Ieeja koncerta
skatītājiem ar derīgu Covid-19 digitālo sertifikātu, bērniem līdz 12 gadiem Covid-19 sertifikāts nav nepieciešams.

Mājas kafejnīcu dienas

Atkritumu
apsaimniekotāja
klientu pieņemšanas
dienas Cesvainē
Atkritumu izvešana Cesvaines novadā notiek katru trešdienu.
Pieņemšanas dienas 2021. gadā līdz turpmākajiem paziņojumiem – katra mēneša otrajā trešdienā plkst. 9.00–12.00 Cesvaines
kultūras namā: 11. augusts, 8. septembris,
13. oktobris, 10. novembris, 8. decembris.
Informācijai: Malienas reģiona vadītāja,
kas apkalpo arī Cesvaini, – Ineta Ivašenko,
tālr. 25666837.
Nākamais „Cesvaines Ziņu”
izdevums gaidāms
2021. gada 20. augustā
Nr. 7 (335) 2021. gada 23. jūlijā
Izdevējs: Cesvaines apvienības pārvalde
Tirāža – 630 eks.
Atbildīgā par izdevumu – Linda Vanaga,
tālr. 64852030,
e-pasts: linda.vanaga@cesvaine.lv
Iespiests: SIA „Erante”.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild
rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus iesniegt līdz
katra mēneša 10. datumam.
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Mārča Auziņa
koncerts

Vakcinācija pret Covid-19 Cesvainē 24. jūlijā
2021. gada 24. jūlijā Cesvainē būs iespējams saņemt vakcīnu pret Covid-19 vakcinācijas izbraukuma punktā Cesvainē. Vakcinācija notiks Pils ielā 2 (pie pils staļļu ēkas)
bez iepriekšējas reģistrēšanās (dzīvā rinda) no
plkst. 10.00 līdz 14.00.
Vakcinācija notiks ar „Johnson & Johnson”
vakcīnu „Janssen” (nepieciešama tikai viena deva), kā arī „Pfizer-BioNTech” vakcīnu
„Comirnaty” (nepieciešama arī otra deva pēc
21 dienas, šo vakcīnu var saņemt arī jaunieši
no 12 gadu vecuma).
Uzmanību! Nākot uz vakcinācijas punktu,
līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments
(pase vai ID karte).
Vakcinējoties mēs pasargāsim sevi un citus
no smagas saslimšanas. Sagaidīsim rudeni atbildīgi!
Informācija par vakcīnām, to izcelsmi, iedarbību, drošumu, kā arī atbildes uz biežāk
uzdotajiem iedzīvotāju jautājumiem – https://
www.spkc.gov.lv/lv/atbildes.

Cesvaines Ziņas

„Zeme. Cilvēks.
Debesis”
2021. gada 30. jūlijā plkst. 20.00 Cesvaines
evaņģēliski luteriskajā baznīcā kamerkoris
„MoonBeams” (diriģente Nora Kalniņa) uzstāsies ar koncertprogrammu „Zeme. Cilvēks.
Debesis”.
Biļetes pieejamas www.bilesuparadize.lv.
Ieeja koncertā skatītājiem ar derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu. Koncertu atļauts
apmeklēt bērniem līdz 12 g. v. (pieaugušo
pavadībā) – bērniem Covid-19 sertifikāts nav
nepieciešams.

Bērnu ārstu vizīte
Cesvainē 10. augustā
Izmanto iespēju pieteikties acu ārstam Cesvainē! Savus pakalpojumus sniegs Mobilais
veselības aprūpes centrs.

