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Cesvainietim Ritvaram Ļepeškinam četras zelta godalgas 
Eiropas jauniešu čempionātā

Noslēgušās ziemas orientēšanās sacensī-
bas, kas uzskatāmas par lielākajām starp-
tautiskā kalendāra šīssezonas sacīkstēm un 
februāra sākumā norisinājās sporta un atpū-
tas bāzē „Smeceres sils” Madonā, – Eiropas 
jauniešu čempionāts. Jau sacensību pirmajā 

dienā – 2,7 kilometru sprinta sacensībās – par 
Eiropas jauniešu čempionu kļuva mājinieks – 
cesvainietis Ritvars Ļepeškins, tādējādi ie-
gūstot Latvijai pirmo zelta medaļu ziemas 
orientēšanās sportā. Desmitniekā iekļuva vēl 
divi latvieši.

Pēc pirmās zelta medaļas izcīnīšanas Rit-
vars Ļepeškins stāsta: „Šodien gandrīz viss 
izdevās, kā plānots, – labi slīdēja slēpes, di-
stanci nobraucu bez lielām kļūdām, ceļš tikai 
uz vienu kontrolpunktu varēja būt citādāks, 
bet kopumā distanci veicu bez aizķeršanās. 
Konkurenti izrādīja pietiekami sīvu konku-
renci, bet jāņem vērā, ka daļa no viņiem ir 
gadu jaunāki par mani, turklāt nenovērtējams 

palīgs ir līdzjutēju atbalsts trases malās. Rau-
goties uz nākamajām sacensību dienām – jā-
atpūšas un jāturpina parādīt labāko iespējamo 
sniegumu.”

Sacensību nedēļā Ritvars izcīnīja zelta me-
daļu arī vidējā un garajā distancē. Emocijas 
visspēcīgāk bija sakāpinātas, Ritvaram par 
augstāko goda pjedestāla pakāpienu cīno-
ties garajā distancē. Spraigā sacensībā, ap-
steidzot sāncensi finiša posmā, tika izcīnīta 
uzvara.

Zelta medaļu stafetē ieguva Latvijas puišu 
komanda: Lūkass Siliņš, Renārs Grasis un 
Ritvars Ļepeškins.

„Ir tiešām liels prieks par to, ka ir atgrie-
zusies ziema, naktī uz pirmdienu un arī pa-
gājušonakt sniga, tāpēc gan lielās slēpošanas 
trases, gan mazās meža trases bija iespējams 
sagatavot ļoti labā līmenī. Zinot, cik liels 
darbs ir ieguldīts, gatavojoties sacensībām, 
protams, ir gandarījums par Latvijas spor-
tistu sasniegumiem,” saka sacensību direk-
tors – sporta un atpūtas bāzes „Smeceres 
sils” vadītājs Gunārs Ikaunieks.

„Visu nedēļu Latvijas sportisti uzrāda at-
zīstamus rezultātus, turklāt visās ieskaitēs. 
Zinājām, ka jauniešu un junioru puiši mums 
ir stipri, uz to arī gatavojāmies. Vienlaikus 
gribu uzteikt arī jaunās meitenes, kuras visu 
nedēļu parāda dzīvīgu sniegumu, tādējādi 
liekot domāt, ka, turpinot ieguldīt darbu, va-
ram cerēt uz arvien labākiem rezultātiem nā-
kotnē. Šodien liels prieks par 6. vietu elitē, 
kas, ņemot vērā konkurenci, ir ļoti atzīstams 
rezultāts,” vērtē Latvijas izlases treneris 
Nauris Neimanis.

Līdz šim Latvijā ziemas orientēšanās 
sportā 2013. gadā norisinājies Eiropas čem-
pionāts, bet 2006. gadā – Pasaules kausa 
izcīņa. Priecājamies par Ritvara panāku-
miem.

Linda Vanaga
pēc Gitas Saukas informācijas

Ritvara medaļu kolekcija
Viļņa Špata foto

Latvijas komanda saņēmusi zelta medaļu stafetē, Ritvaram tā ir ceturtā medaļa sacensībās
Agra Veckalniņa foto

Brīvajā dienā orientieristi iepazīst Cesvaini
Lauras Smudzes foto
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Izstrādāta karte problēmziņojumu iesniegšanai Madonas novadāPaziņojums par 
pašvaldības 

nekustamā īpašuma 
Rūpnīcas ielā 6 
Cesvainē izsoli

Jaunā lietotne izveidota, lai ie-
dzīvotāji ātri un operatīvi, aiz-
pildot un iesniedzot pašvaldībai 
speciālu ziņojuma anketu, varētu 
informēt par konstatētajiem bo-
jājumiem vai trūkumiem ielu un 
ceļu infrastruktūrā, pilsētvidē vai 
ūdens, siltuma un kanalizācijas 
apgādes jautājumos jebkurā vietā 
Madonas novadā.

Lietotne atrodama www.madona.
lv centrālajā lapā zem notikumu ka-
lendāra.

Madonas novada pašvaldība 
nodod mutiskā izsolē ar augšup-
ejošu soli pašvaldības nekustamo 
īpašumu Rūpnīcas iela 6, Ces-
vaine, Madonas nov. (kadastra 
Nr. 7007 004 0103). Nekustamais 
īpašums sastāv no vienas zemes 
vienības (kadastra apzīmējums 
7007 004 0103) 1080 m2 platībā un 
sociālās ēkas (kadastra apzīmējums 
7007 004 0103 001) 290,1 m2 pla-
tībā.

Izsoles sākotnējā cena – 
12 900 EUR, izsoles solis – 
100 EUR, nodrošinājums – drošī-
bas nauda 10 % apmērā no nosa-
cītās cenas – 1290 EUR. Drošības 
nauda jāieskaita Madonas nova-
da pašvaldības norēķinu kontā 
LV37 UNLA 0030 9001 3011 6 
AS „SEB banka”, norādot maksāju-
ma mērķi „Drošības nauda objekta 
Rūpnīcas iela 6 Cesvainē izsolei”. 
Samaksa par pirkumu ir veicama 
divu nedēļu laikā no izsoles proto-
kola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2023. gada 17. feb-
ruārī plkst. 15.00 Madonas novada 
pašvaldības telpās Saieta lauku-
mā 1 Madonā.

Dalībnieku reģistrācija – 
līdz 2023. gada 16. februāra 
plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu 
Madonas novada Centrālajā admi-
nistrācijā Saieta laukumā 1 Mado-
nā, Lietvedības nodaļā (101. kab.), 
vai elektroniski parakstītu uz 
pasts@madona.lv.

Izsoles noteikumus var iepazīt 
interneta vietnē https://www.ma-
dona.lv/lat/nekustamie-ipasumi, 
kā arī Madonas novada Centrā-
lās administrācijas telpās (Saieta 
laukums 1, Madona) darba laikā 
(pirmdienās plkst. 8.00–18.00, 
otrdienās, trešdienās, ceturtdie-
nās plkst. 8.00–17.00, piektdienās 
plkst. 8.00–16.00), Cesvaines mā-
jaslapā www.cesvaine.lv, Cesvaines 
apvienības pārvaldē (Pils ielā 1A 
Cesvainē Madonas novadā) darba 
laikā (pirmdienās, otrdienās, treš-
dienās, ceturtdienās plkst. 9.00–
13.00 un 14.00–17.00, piektdienās 
plkst. 9.00–13.00). Nekustamo 
īpašumu, iepriekš zvanot uz tālr. 
Nr. 29461212 un par apskates laiku 
vienojoties ar Cesvaines apvienības 
pārvaldes vadītāju Vilni Špatu, var 
apskatīt darba dienās.

Primāri ir svarīgi anketā pro-
blēmu aprakstīt, taču ir iespēja pie-
vienot arī fotouzņēmumu, vizuāli 
konkrētāk atspoguļojot radušos 
situāciju.

 Anketā iespējams ziņot par pro-
blēmām, piemēram, šādās jomās:

• braucamās daļas seguma bo-
jājums;

• ielas apgaismojuma bojā-
jums;

• ūdensvada bojājums;
• bojāts vides objekts;

• kanalizācijas tīkla bojājums;
• katlu mājas bojājums;
• nav sakopts, izmesti atkritu-

mi;
• nedarbojas, bojāts luksofors;
• nenotīrīts, slidens trotuārs;
• nepļauta zaļā zona;
• netīrīta, slidena braucamā 

daļa;
• nolauzts, bojāts koks, apstā-

dījumi;
• salauzts sols, atkritumu urna, 

ielas barjera;

• siltumtīklu bojājums;
• trotuāra bojājums u. c. 
K artē iespējams sekot problēmas 

statusam: vai tā tiek risināta, norai-
dīta vai jau ir atrisināta.

  Lai iesniegtu ziņojumu, jāizvē-
las poga „Ziņojums”. Lai apskatītu 
iesniegtās atrisinātās problēmas, 
jāizvēlas poga „Karte”.

  Informāciju sagatavoja
Madonas novada

 Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļa

Madonas novada pašvaldības domes sēdēs

Vai Cesvainē būs lielveikals?

Domes ārkārtas sēdē 
2023. gada 24. janvārī
Nolēma sadalīt Madonas novada 

pašvaldības vispārējās pamatizglī-
tības un vispārējās vidējās izglītī-
bas iestāžu pedagoģisko darbinie-
ku, bērnu no piecu gadu vecuma 
izglītošanā nodarbināto pirmssko-
las izglītības pedagogu, interešu 
izglītības programmu pedagogu 
daļējai darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām paredzēto valsts 
mērķdotāciju no 2023. gada 1. jan-
vāra līdz 31. augustam.

Nolēma apstiprināt vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidē-
jās izglītības iestāžu direktoru dar-
ba samaksu.

Apstiprināja Madonas novada 
pašvaldības izglītības iestāžu peda-
goģisko darbinieku amata vienību 
sarakstu ar 2023. gada 1. janvāri.

Domes sēdē 
2023. gada 31. janvārī
Apstiprināja Madonas novada 

pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr. 1 „Par Madonas novada pašval-
dības 2023. gada budžetu”.

Aktualizēja Madonas novada 
attīstības programmas 2022.–
2028. gadam investīciju plānu 
(2022.–2028. gadam). Paziņoju-
mu par Madonas novada attīstības 
programmas 2022.–2028. gadam 
investīciju plāna aktualizāciju no-
teica publicēt pašvaldības mājasla-
pā www.madona.lv.

Noteica sagatavot un iesniegt 

projektu „Iekšējās centralizētās 
apkures sistēmas izbūve Pils ielā 4 
Cesvainē” nodibinājuma „Mado-
nas novada fonds” izsludinātajā 
LEADER projektu iesniegumu 
konkursā. Apstiprināt projekta at-
tiecināmās izmaksas 40 000 EUR 
(četrdesmit tūkstoši euro 00 centu) 
apmērā, tajā skaitā Lauku atbalsta 
dienesta finansējums – 28 000 EUR 
un Madonas novada pašvaldības fi-
nansējums – 12 000 EUR.

Nolēma piedalīties projektā „Ac-
cessible gardens (Pearls for all)” 
(„Dārzu pieejamība (Pērles kat-
ram)”) un piešķirt līdzfinansēju-
mu. Projekta „Accessible gardens 
(Pearls for all)” galvenais partneris 
ir Vidzemes Tūrisma asociācija, 
Madonas novada pašvaldība pro-
jekta īstenošanā piedalās kā part-
neris. Kopējais projekta budžets 
ir 1 218 500 EUR. Atbalsta inten-
sitāte ir 80 % no projekta kopējām 
izmaksām. Projekta īstenošanas 
termiņš – no 2023. gada 1. oktobra 
līdz 2026. gada 31. martam. Pro-
jektā plānots Cesvaines pils parkā 
uzlabot vides pieejamību un ierīkot 
atpūtas vietu, kas pieejama per-
sonām ar funkcionāliem kustību 
traucējumiem un pārējiem intere-
sentiem, kuri vēlas izbaudīt parku 
un pils priekšdārzu, iepazīt kultūr-
vēsturisko mantojumu. Projekta 
apstiprināšanas gadījumā Madonas 
novada pašvaldībai nepieciešams 
piešķirt līdzfinansējumu un priekš-
finansējumu 31 000 EUR apmē-
rā projekta „Accessible gardens    
(Pearls for all)” norišu īstenošanai.

Nolēma nodot atsavināšanai ne-

kustamo īpašumu Brīvības iela 6A, 
Cesvaine, Madonas novads, ar 
kadastra numuru 7007 005 0067 
1932 m2 platībā, noteica nostiprināt 
zemes īpašumu Brīvības iela 6A, 
Cesvaine, Madonas novads, ze-
mesgrāmatā uz Madonas novada 
pašvaldības vārda. Pēc zemes īpa-
šuma nostiprināšanas zemesgrāma-
tā Nekustamā īpašuma pārvaldības 
un teritoriālās plānošanas nodaļai 
organizēt nekustamā īpašuma no-
vērtēšanu un jautājumu par nekus-
tamā īpašuma atsavināšanu virzīt 
izskatīšanai kārtējā Finanšu un at-
tīstības komitejas sēdē.

Saskaņā ar 30.12.2021. Mado-
nas novada pašvaldības ceļu fonda 
pārvaldīšanas kārtības 3. daļu ap-
stiprināja Madonas novada pašval-
dības autoceļu un ielu uzturēšanai 
paredzēto naudas līdzekļu sadalī-
jumu Madonas novada pašvaldī-
bas pagastu pārvaldēm, apvienību 
pārvaldēm un Madonas pilsētai 
2023. gadā (skat. tabulu).

Ja gada laikā Madonas novada 
pašvaldības autoceļu un ielu uztu-
rēšanai paredzēto naudas līdzekļu 
daudzums tiek mainīts, tad nau-
das līdzekļu sadalījums Madonas 
novada pašvaldības pagastu pār-
valdēm un Madonas pilsētai tiek 
noteikts pēc sadalījuma koeficienta 
(% no kopējā finansējuma).

Nolēma izsolīt apbūves tiesī-
bu uz Madonas novada pašval-
dībai piederošas zemes vienības 
nekustamajā īpašumā Pils iela 
Cesvainē, kadastra apzīmējums 
7007 002 0054 8001, daļu 40 m2 
platībā. Uzdot pašvaldības Īpašu-

ma iznomāšanas un atsavināšanas 
izsoļu komisijai organizēt apbūves 
tiesības izsoli.

Ar 2023. gada 1. janvāri noteica 
diennakts ēdināšanas maksu vie-
nai personai pašvaldības ilgstošas 
sociālās un sociālās rehabilitācijas 
institūcijās – pansionātos un soci-
ālās aprūpes centros – pilngadīgām 
personām:

Sociālā aprūpes 
centra, pansionāta 
nosaukums

Diennakts 
ēdināšanas 
maksa vie-
nai perso-
nai, EUR

Cesvaines un 
Dzelzavas sociālās 
aprūpes centrs, 
Cesvaines 
struktūrvienība

4,60

Nolēma sagatavot un iesniegt 
projektu pārrobežu sadarbības 
programmas „Heritage” 2014.–
2020. gadam izsludinātajā 3. pro-
jektu konkursa kārtā. Apstiprināja 
projekta attiecināmās izmaksas 
80 000 EUR apmērā, tajā skaitā 
granta finansējums – 72 000 EUR 
un Madonas novada pašvaldības 
finansējums – 8000 EUR. Projek-
tā paredzēts iegādāties aprīkojumu 
Cesvaines pilij, piedalīties un orga-
nizēt vairākus kultūras pasākumus 
kopīgi ar Daugavpils pašvaldību, 
kas būs projekta galvenais partne-
ris.

Nolēma iegādāties dzīvokli Ces-
vainē par 20 000 EUR, lai to izīrētu 
kvalificētam speciālistam.

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 Linda Vanaga

Pārvalde
No pašvaldī-
bas budžeta, 

EUR

No ceļu fonda, 
EUR

Pavisam kopā, 
EUR

Sadalījuma 
koeficients, 

% no kop. fin.

CESVAINES APVIENĪBAS PĀRVALDE 22 830 115 436 138 266 9,75

KOPĀ: 234 095 1 183 653 1 417 748 100,00

Arī šādi un līdzīgi jautājumi vai 
priekšlikumi bija lasāmi iedzīvo-
tāju aptaujas anketās.

Cesvaines apvienības pārvalde 
iedzīvotāju aptauju veica, lai kon-
statētu izdarītā iespaidu uz cilvē-
kiem, kā arī nepieciešamību veikt 
nākamos darbus.

Iedzīvotāji izteikuši atzinību 
par jau paveikto – Pils ielas re-
konstrukciju, Madonas ielas izbū-
vi pie skolas, stadiona būvniecī-
bu, Cesvaines pils aktivitāti u. c. 
Jāatzīst, ka visi nosauktie projekti 
īstenoti vai sākti Cesvaines nova-
da laikā. Esam gan arī centušies 

iesākto turpināt jaunveidotajā Ma-
donas novadā. Līdz šim tas ir iz-
devies, grūtāk, bet ne neiespējami 
būs sākt jaunus.

Tas, ko iedzīvotāji nav piemi-
nējuši, jo grūtāk no ārpuses re-
dzēt, – pašvaldības iestāžu un 
struktūrvienību remonts, iekšējās 
infrastruktūras sakārtošana un at-
jaunošana.

Kādas, skatoties pēc saņemta-
jām anketām, ir galvenās iedzīvo-
tāju vēlmes vai vajadzības? Ielu 
un ceļu bēdīgais stāvoklis; pro-
blemātiskie ģimenes ārsta meklē-
jumi; Cesvaines parka kopšana un 

labiekārtošana; stāvlaukuma starp 
pašvaldības administrācijas ēku 
un pils parku, tualešu nepiecieša-
mība; daudzdzīvokļu māju siltinā-
šana; arī nepatika pret pašreizējām 
tirgus laukuma nojumēm, nepa-
beigtajām ēkām Augusta Saulieša 
ielā 8 un Raiņa ielā 4; vēlme pēc 
lielāka daudzuma novērošanas ka-
meru utt.

Visu to pārskatot, secināms, 
ka daudzus no nosauktajiem jau-
tājumiem Cesvaines apvienības 
pārvalde jau risina. Ceram, ka ar 
Zemessardzi izdosies vienoties 
par bijušās internātskolas ēkas un 

piegulošās teritorijas nodošanu 
tās pārraudzībā. Tas dos arī zinā-
mu dzīvīguma pienesumu Cesvai-
nei. Jāatceras gan, ka mums vairs 
nav pieejami tādi resursi kā sava 
novada laikā, turklāt daudzus pro-
cesus ietekmē valsts ekonomiskā 
situācija un karš Ukrainā, negatīvi 
ietekmē valsts kopīgā centralizā-
cijas politika, kas neveicina attīs-
tību.

To izjūtam arī katrs personī-
gi, piemēram, par daudzdzīvokļu 
māju, kur praktiski visi dzīvok-
ļi ir privāti, siltināšanu interese 
nemaz nav tik liela, droši vien 

to pašu resursu trūkuma dēļ.
Vēlos arī aizstāvēt pašvaldības 

iestāžu un struktūrvienību vadī-
tājus: pateicoties viņu pieredzei, 
šajos pārmaiņu un reformu laikos 
vairumā gadījumu ir saglabātas 
pastāvošās struktūras un to snieg-
tie pakalpojumi.

Katrā ziņā iedzīvotāju aptaujā 
izteiktie priekšlikumi tiks apkopo-
ti un nodoti lēmējiem – Madonas 
novada pašvaldības domes depu-
tātiem.

Vilnis Špats,
Cesvaines apvienības pārvaldes 

vadītājs
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LIAA biznesa inkubatoros jaunu dalībnieku uzņemšana 
pirmsinkubācijas programmā

Izsludināti Madonas novada pašvaldības grantu konkursi uzņēmējiem

Stājas spēkā jauns papīra formāta rēķina izrakstīšanas tarifs

Pieteikšanās NĪN atvieglojumiem Madonas novadā

Jaunais VTUA klientu apkalpošanas veids uzrāda pozitīvas tendences

Par NĪN 
maksāšanas 
paziņojuma 
saņemšanu 
elektroniski

Madonas novada pašvaldība in-
formē, ka ar 2023. gada 1. mar-
tu stājas spēkā Madonas novada 
pašvaldības maksas pakalpojumu 
cenrādī noteiktais jaunais tarifs par 
papīra formāta rēķina izrakstīša-
nu – 1,70 EUR. Tas neattieksies 
uz paziņojumiem par nekustamā 
īpašuma nodokli, taču aicinām arī 
to pieteikties saņemt pa e-pastu.

Pamatojoties uz to, lūdzam iedzī-

Sākot ar 1. martu, būs atvērta pa-
vasara uzņemšana pirmsinkubācijas 
(PINK) programmā, uzņemšana 
ilgs līdz 20. martam. Sešu mēnešu 
programma piemērota biznesa ideju 
autoriem un jaundibinātiem komer-
santiem. Programmas atbalsts:

• sākotnējais biznesa idejas no-
vērtējums;

• individuālas konsultācijas;
• PINK skola – nodarbību cikls 

biznesa idejas modeļa pilnveidei 
kopā ar biznesa inkubatora koman-
du;

• koprades telpa un biroja aprī-
kojums;

• uzņēmējdarbības vides iepazī-
šana – uzņēmēju pieredzes stāsti un 
vizītes;

• dalība Latvijas lielākajā jauno 
uzņēmēju kopienā;

• INK mentorings – inkubācijas 

programmas dalībnieki dalās pie-
redzē par PINK skolas tēmām.

Dalība programmā ir bez maksas. 
Līdzfinansējums no dalībniekiem 
nav nepieciešams.

Prasības biznesa inkubatora 
pirmsinkubācijas programmas pre-
tendentiem atradīsi liaa.gov.lv.

Ja vēlies attīstīt savu biznesa 
ideju, seko aktuālajai informācijai, 
piesakies ciemos vai uz sarunu Ma-

donas biznesa inkubatorā – mado-
na@liaa.gov.lv, +371 62400907 – 
un kļūsti par daļu no spēcīgas ko-
pienas!

Veicinot uzņēmējdarbības attīs-
tību Madonas novadā, tiek īstenoti 
dažādi pasākumi, uzņēmējdarbī-
bas infrastruktūras projekti, grantu 
konkursi, nodrošināta pakalpojumu 
pieejamība. Sakārtota uzņēmējdar-
bības vide un pieejamās atbalsta 
programmas ir būtiski pašvaldības 

atbalsta instrumenti uzņēmējiem. 
2023. gadā Madonas novada paš-
valdība īstenos četrus grantu kon-
kursus novada uzņēmējiem.

Biznesa ideju konkurss „Madona 
var labāk!”: līdzfinansējums bizne-
sa uzsākšanai vai attīstībai, sekmē-
jot darba vietu radīšanu, jaunu pro-

duktu un pakalpojumu veidošanu; 
darbības jomas pilnveidošanai vai 
pārprofilēšanai; konkurētspējas vei-
cināšanai. Pieteikumu iesniegšana 
atvērta līdz 2023. gada 31. oktob-
rim.

Grantu konkursā „Konkurēt-
spējas, izaugsmes, pētniecības un 
inovāciju kapacitātes stiprināšana 
uzņēmumiem” paredzēts pašval-
dības līdzfinansējums Madonas 
novadā reģistrēto mazo un vidējo 
komersantu, saimnieciskās darbības 
veicēju konkurētspējas, izaugsmes, 
pētniecības un inovāciju kapacitā-
tes stiprināšanas projektiem. Pie-
teikumu iesniegšana atvērta līdz 
2023. gada 31. oktobrim.

Grantu konkursā „Sertifikācijas 
un standartu ieviešana uzņēmumā” 
paredzēts piešķirt līdzfinansējumu 
Madonas novadā reģistrēto mazo 

un vidējo komersantu un saimnie-
ciskās darbības veicēju kvalitātes, 
vides, darba drošības, ugunsdro-
šības, pārtikas drošības un ener-
gopārvaldības sistēmu ieviešanas 
audita pakalpojuma veikšanai un 
dokumentācijas sagatavošanai. Pie-
teikumu iesniegšana atvērta līdz 
2023. gada 31. oktobrim.

Projektā „Jauniešu karjeras iz-
vēle un amata prasmju apguve” 
pašvaldība Madonas novada uz-
ņēmumos līdzfinansēs 40 darba 
vietu, kas tiks piedāvātas un (vai) 
izveidotas jauniešiem vasaras pe-
riodā. Pieteikumu iesniegšana – 
2023. gada martā.

Konsultācija par konkursu vai 
pieteikuma sagatavošanu – telefo-
niski (20204906) vai e-pastā (uz-
nemejdarbiba@madona.lv). Vairāk 
informācijas: businessmadona.lv.

Iedzīvotājus, kuri nekustamā 
īpašuma nodokļa (NĪN) mak-
sāšanas paziņojumus saņem pa 
pastu, aicinām pieteikties to turp-
mākai saņemšanai elektroniski 
uz oficiālo elektronisko adresi 
jeb e-adresi portālā latvija.lv vai 
individuālo e-pasta adresi.

Maksājuma paziņojuma elek-
troniska saņemšana ir ērta, vien-
kārša un ātra. Vienlaikus tas paš-
valdības līdzšinējos izdevumus 
par paziņojumu drukāšanu un 
izsūtīšanu pa pastu ļaus novirzīt 
sabiedrībai svarīgu pakalpojumu 
sniegšanai.

Lai NĪN maksājuma paziņoju-
mus saņemtu elektroniski, veic 
vienu no darbībām:

• izveido savu oficiālo elek-
tronisko adresi jeb e-adresi por-
tālā latvija.lv. Ievēro, ka pēc 
e-adreses izveides visas iestādes 
arī citos jautājumos ar tevi sazi-
nāsies e-adresē, kā arī tev būs ie-
spēja ar iestādēm saziņu turpmāk 
veikt e-adresē vai e-pakalpojumu 
lietotnēs. Iestādes zinās, ka esi 
izveidojis e-adresi, tāpēc pēc e-
adreses izveides papildu darbības 
nav jāveic;

• www.epakalpojumi.lv sadaļā 
„Nekustamais īpašums” izvēlies 
e-pakalpojumu „E-pasta un SMS 
pieteikums” un piesaki NĪN pa-
ziņojumu saņemšanu uz savu e-
pasta adresi;

• sagatavo iesniegumu, pa-
raksti ar drošu elektronisko pa-
rakstu un nosūti uz pašvaldības 
e-pasta adresi.

Juridiskām personām e-adreses 
lietošana kopš 2023. gada 1. jan-
vāra ir obligāta!

NĪN apmaksu elektroniski ie-
spējams veikt arī portālā latvija.
lv (e-pakalpojums „Nekustamā 
īpašuma nodokļa apmaksa tieš-
saistē”) un www.epakalpojumi.lv 
(sadaļā „Nekustamais īpašums” 
izvēlies e-pakalpojumu „Mans 
nekustamā īpašuma nodoklis”). 
Tas būs ērtāk un drošāk nekā 
pašam sagatavot jaunu maksāju-
mu savā internetbankas kontā, jo 
maksājuma dati tiks sagatavoti 
automātiski.

votājus savu e-pasta adresi rēķinu 
saņemšanai iesniegt pašvaldībai, to 
nosūtot uz e-pasta adresi rekini@
madona.lv vai iesniedzot iesniegu-
mu jebkurā pagasta pārvaldē vai 
Centrālās administrācijas lietvedībā.

Sākot ar 2023. gadu, Madonas 
novada pašvaldības izrakstītos rē-
ķinus (ar svītru kodu, žiro numu-
ru) var apmaksāt arī jebkurā no 
VAS „Latvijas pasts” pasta nodaļām 

(0,50 EUR par viena rēķina apmak-
su). Tuvākās nodaļas adresi un dar-
ba laiku noskaidro, ieskatoties www.
pasts.lv vai zvanot uz 27008001. 
Rēķinu var apmaksāt arī pie past-
nieka, kurš ieradīsies jūsu norādīta-
jā adresē (0,50 EUR par viena rē-
ķina apmaksu plus 1 EUR par kvīts 
izrakstīšanu).

Atgādinām, ka pašvaldības iz-
rakstītos rēķinus var apmaksāt 

arī SIA „Maxima Latvija” kasēs 
(0,50 EUR par viena rēķina apmaksu).

VAS „Latvijas pasts” Cesvaines 
nodaļas kontaktinformācija un 
darba laiks:

Pils iela 1, Cesvaine, LV-4871, 
Madonas nov.,

tālrunis: 67008001; 27008001;
pirmdienās–piektdienās 

plkst. 7.30–8.30 un 10.30–16.00,
sestdienās, svētdienās slēgts.

Madonas novada pašvaldība at-
gādina, ka līdz 2023. gada 31. mar-
tam var pieteikties nekustamā īpa-
šuma nodokļa (NĪN) atviegloju-
miem Madonas novadā.

Atsevišķām NĪN kategorijām gan 
valsts, gan Madonas novada paš-
valdība nosaka NĪN atvieglojumus 
25 %, 50 %, 70 % un 90 % apmērā 
(atbilstīgi likumā „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” un Madonas no-
vada pašvaldības saistošajos notei-
kumos Nr. 13 „Par nekustamā īpa-

šuma nodokļa atvieglojumu noteik-
šanu Madonas novada pašvaldībā” 
noteiktajam).

Fiziskām personām, kuras dekla-
rētas sev piederošajā nekustamajā 
īpašumā Madonas novadā, atvieglo-
jumi pieejami 50 %, 70 % un 90 % 
apmērā, bet juridiskām personām, 
izpildot atsevišķus nosacījumus, 
pienākas atvieglojumi, sākot ar 
25 %.

Ja iesniegums iesniegts taksācijas 
gadā:

• no 1. janvāra līdz 31. mar-
tam – tad nodokļa atvieglojums 
tiek piemērots par visu taksācijas 
gadu;

• no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam – 
tad nodokļa atvieglojums tiek pie-
mērots par taksācijas perioda otro 
pusgadu;

• pēc 30. jūnija – tad nodokļa 
atvieglojums par taksācijas periodu 
netiek piemērots.

Vairāk par NĪN atlaidēm var uz-
zināt:

• www.likumi.lv;

• rakstot uz e-pasta adresi velta.
vilskerste@madona.lv;

• zvanot uz mobilo tālruni 
29473326.

Strauji tuvojas traktortehnikai 
aktīvākā sezona – pavasaris, tā-
pēc Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra (VTUA) atgādina klientu 
apkalpošanas organizatorisko kār-
tību Vidzemes reģionā, tā uzsākta 
2023. gada 2. janvārī.

Visus VTUA pakalpojumus klien-
tiem ir iespēja saņemt divos lielāka-
jos birojos:

Valmierā („Agroserviss”, Kaugu-
ru pagasts);

Gulbenē (Dzirnavu ielā 7B).
Līdzšinējie biroji Valkā, Limba-

žos un Priekuļos organizatoriski 
ir pievienoti Valmierai, bet biroji 
Alūksnē, Balvos un Madonā – Gul-
benei. Klientu apkalpošana klātienē 

rindas kārtībā notiek katru darba 
dienu (izņemot piektdienas) plkst. 
08.30–12.00 un 12.30–17.00.

Savukārt novadu centros klientu 
apkalpošana klātienē tiek organizēta 
tikai otrdienās pēc iepriekšēja pie-
raksta pa tālruni (25594590) sadar-
bībā ar Vidzemes reģiona adminis-
tratīvo teritoriju valsts un pašvaldību 
vienotajiem klientu apkalpošanas 
centriem (KAC), arī Madonā, Saieta 
laukumā 1. Visos KAC tiek sniegti 
VTUA pakalpojumi, bet Madonā un 
Limbažos papildus notiek arī teorē-
tiskā eksaminācija, kurai varēs pie-
teikties individuāli.

Teorētisko eksamināciju mācību 
grupām un individuāli organizēs 

Valmierā un Gulbenē. Savukārt va-
dīšanas eksāmenu arī turpmāk pie-
ņems visos VTUA birojos un klientu 
apkalpošanas vietās. Tiek saglabāta 
iespēja iedzīvotājiem vadīšanas ek-
sāmenu kārtot arī savā saimniecībā 
ar savu traktortehniku.

Pakalpojumi ārpus biroja tiek or-
ganizēti, iepriekš piesakoties – zva-
not uz vienoto tālruni 25594590 vai 
rakstot uz e-pasta adresi valmiera@
vtua.gov.lv vai gulbene@vtua.gov.lv.

Arī turpmāk traktortehnikas un tās 
piekabju valsts tehniskā apskate tiks 
organizēta individuāli, par laiku un 
vietu vienojoties ar inspektoru (iz-
saukums), vai pēc iepriekš saplānota 
izbraukuma grafika (tiks publicēts 

martā) – tur jebkura traktortehnikas 
vienība var ierasties tehniskās apska-
tes veikšanai. Vienlaikus ar pavasara 
sezonas sākumu VTUA mājaslapā 
un citās komunikācijas vietnēs tiks 
aktualizēti izbraukuma grafiki.

VTUA pakalpojumus ārpus Vid-
zemes reģiona robežām var pieteikt 
un saņemt arī jebkurā citā Latvijas 
pilsētā vai novada centrā, kur atrodas 
VTUA klientu apkalpošanas vieta.

VTUA aicina izmantot iespēju 
pakalpojumus pieteikt attālināti vie-
notajā zemkopības nozares e-pakal-
pojumu ekosistēmā – koplietošanas 
portālā, kurā tiek piedāvāti arī citi 
zemkopības nozares e-pakalpojumi.

Kā jau iepriekš informēts, līdzši-

nējā klientu apkalpošanas organiza-
toriskā kārtība Vidzemes novados 
gada sākumā tika mainīta (pakalpo-
jumus klātienē var saņemt izveido-
tajos lielajos birojos katru darba die-
nu, izņemot piektdienas, bet KAC 
otrdienās, iepriekš piesakot vizīti pa 
tālruni: 25594590), lai iedzīvotājiem 
nodrošinātu pakalpojumu pieejamī-
bu, īstenotu individuālāku pieeju, 
ieskaitot ērtību tos vairāk saņemt 
traktortehnikas atrašanās vietās.
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Zemessardzes un Madonas novada CAK mācības „Pilskalns”

Cesvainē darbību sākusi biedrība „Atrasts Cesvainē”

Norises Cesvaines multifunkcionālajā centrā

1. februārī Madonā norisinājās Zemessar-
dzes 26. kājnieku bataljona un Madonas no-
vada Civilās aizsardzības komisijas (CAK) 
kopējās mācības „Pilskalns”. Tajās piedalījās 
Madonas novada CAK pārstāvji no valsts un 
pašvaldību iestādēm.

Mācību „Pilskalns” mērķis ir pilnveidot 
atbildīgo institūciju izpratni par atbildības sa-
dalījumu un praktisko rīcību militāra apdrau-
dējuma vai tā draudu gadījumā. Šoreiz galda 

mācību dalībniekiem bija jārisina iedzīvotāju 
evakuācijas, bēgļu uzņemšanas un atbalsta 
sniegšanas uzdevumi, kā arī jāplāno atbalsta 
sniegšana Zemessardzei Madonas aizsardzī-
bas nodrošināšanai.

Mācībām noslēdzoties, Zemessardzes 
26. kājnieku bataljona komandieris majors 
Vladimirs Bistrovs uzsvēra, ka mācību „Pils-
kalns” mērķi tika sasniegti. „Mēs sargāsim 
savu valsti no pirmā tās centimetra un darī-

sim to tā, lai agresoram nerodas pat vēlme 
pārkāpt mūsu robežu. Tam ir nepieciešama 
starpinstitucionāla sadarbība, un šīs mācības 
pierādīja, cik daudz kopīgi var paveikt,” pau-
da Vladimirs Bistrovs.

Madonas novada CAK vadītājs Madonas 
novada pašvaldības priekšsēdētājs Agris 
Lungevičs atzinīgi vērtēja mācības, pateicās 
ikvienam mācību dalībniekam un paveikto 
vērtēja kā labi padarītu darbu profesionālā 
komandā. „Šīs bija ļoti gaidītas mācības, pēc 
kurām ir paaugstinājusies drošības sajūta un 
pārliecība par Madonas novada CAK rīcību 
attiecīgā situācijā un kuras ļāvušas identificēt 
to, kas vēl jāpilnveido. Kopā mēs esam liels 
spēks,” atzina Agris Lungevičs.

„Krīzes scenāriju izspēle veicina sapratni 
par to, kā operatīvi rīkoties dažādās situā-
cijās. Gūstam skaidrāku priekšstatu, kāda ir 
pašvaldības un dienestu gatavība novērtēt si-
tuāciju, pieņemt lēmumus un sasniegt rezul-
tātu. Mācību procesā arī identificējam vājos 
posmus, kas būtu vēl jāpilnveido. Kopumā 
mācības ir devušas neatsveramu pieredzi, kā 
arī lielāku pārliecību par to, ka esam laba ko-
manda,” atzinīgus vārdus CAK pārstāvjiem 
pēc spraigajām mācībām veltīja Madonas 
novada domes un CAK priekšsēdētājs Agris 
Lungevičs.

Mācības, kas Madonas novadā notika jau 
otro reizi, organizēja Zemessardzes 2. Vidze-
mes brigādes 26. kājnieku bataljons.

Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes
26. kājnieku bataljona informācija

 un foto
Dažādu struktūru pārstāvji piedalījās CAK mācībās Madonā, lai kopīgi veidotu izpratni 

par rīcību krīzes situācijās

Tūrisma pakalpojumu 
sniedzēju tīklošanās 

kalendārs 2023. gadam. 
Aicina uz tikšanos 

Cesvainē
22. februāris
Cesvaines un Madonas novada tūrisma 

saimnieku tikšanās neformālā gaisotnē.
Dalībnieki: jebkurš Madonas novada tū-

risma pakalpojumu sniedzējs.
Vieta: Cesvaines tūrisma centrs, Pils 

iela 2, Cesvaine.
Laiks: no plkst. 16.00. Līdzi jāņem gro-

ziņš!
Kontaktpersonas: Laura Smudze, Lilita 

Ļava, tālr. 26172637.
Visu tikšanos kalendāru 2023. gadam 

skatīt te: https://www.visitmadona.lv/lv/
jaunumi?fu=read&id=1133.

Kā par sevi saka biedrības dibinātāji Alise 
Kalniņa un Uģis Trofimovs, „esam Cesvaines 
patrioti, kuri grib uzlabot vidi, kurā dzīvojam. 
Uzskatām, ka, katrs individuāli iesaistoties, 
varam darīt lielas lietas. Biedrības dibināša-
nas mērķis ir veidot drošu un pozitīvu vidi 
cilvēkiem, kuri vēlas iesaistīties Cesvaines 
attīstībā. Mūsu mērķis balstās uz četrām vērtī-
bām Cesvaines pilsētā: vide, cilvēks, ģimene, 
tūrisms. Mūsu pamatuzdevums būs iesaistīt 
cilvēkus tieši šo Cesvaines vērtību attīstīšanā. 
Katra mēneša pirmajā svētdienā plkst. 11.00 
rīkosim tikšanās brokastis, kurās būs iespēja 
pārrunāt aktuālas tēmas, iepazīstināt ar savām 
idejām, redzējumu un daudz ko citu, lai kopī-
gi sekmētu mūsu Cesvaines attīstību”.

Pirmā tikšanās notika 5. februārī Cesvaines 
multifunkcionālajā centrā.

Pirmās tikšanās dalībnieki Cesvaines multifunkcionālajā centrā

Īsi pirms sirsniņsvētkiem aicinājām apgūt suši gatavošanas prasmi. Ar ieteikumiem, piere-
dzi un idejām dalījās Jana Medniece. Ideju svētku vakariņām var pašpikot no suši meistar-

klases dalībniekiem, kuri atzina, ka gardo ēdienu pagatavot nav nemaz tik sarežģīti
Ingas Bekasovas foto

Paldies Antrai Gotlaufai par rosīgu, sirsnīgu un iedvesmojošu pēcpusdienu – mācījāmies, 
dalījāmies ar pieredzi un nogaršojām gardu maltīti jaukā kompānijā! Vēl svarīgi – izzi-
nājām veidus, kā pagatavot ekonomiskas, bet gardas maltītes. Meistarklase norisinājās 
projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas 

novada iedzīvotājiem” (Nr. 9.2.4.2/16/I/092)
Ingas Bekasovas foto
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12.–17. februārī 
Cesvaines 
pils slēgta 

apmeklētājiem: 
notiek filmēšana
Cesvaines pils telpās norisi-

nās nozīmīga Korejas kinopro-
jekta – spēlfilmas „Harbina” – 
uzņemšanas darbi.

Filma atspoguļos vēsturiskus 
notikumus, kas 1909. gadā nori-
sinājās Vladivostokā (Krievijā) 
un Harbinā, kur galvenais varonis 
ar Korejas neatkarības pretošanās 
grupu cīnījās pret Japānas Impē-
rijas militārajiem spēkiem un, ris-
kējot ar dzīvību, nonāvēja impera-
toriskās Japānas slepenās padomes 
prezidentu Ito Hirobumi. Filma 
stāstīs par Korejas vēstures lielāko 
varoni Anu Junggeunu, neatkarī-
bas cīnītāju, kurš karoja pret Japā-
nas koloniālajiem valdniekiem.

Filmas uzņemšanu Latvijā īste-
no producentu kompānija „Film 
Angels Studio” sadarbībā ar Dien-
vidkorejas kompāniju „Hive Me-
dia Corp.” un franču kompāniju 
„Keystone Films”.

Kompānija „Film Angels Stu-
dio” ar filmu, TV reklāmu un 
mūzikas video producēšanu nodar-
bojas kopš 2002. gada. 2007. gadā 
uz ekrāniem nonāca „Film Angels 
Studio” producētā spēlfilma „Vo-
gelfrei”, bet 2018. gadā pirmizrādi 
piedzīvoja programmas „Latvijas 
filmas Latvijas simtgadei” filma 
„Homo novus”, kas kļuva par vie-
nu no visvairāk skatītajām tāgada 
filmām Latvijā. 2022. gadā uz 
kinoekrāniem bija skatāms Lat-
vijas, Igaunijas, Lietuvas un So-
mijas kopražojuma spiegu trilleris 
„Suflieris” ar Kasparu Znotiņu 
un Agnesi Budovsku galvena-
jās lomās. Paralēli Latvijas filmu 
veidošanai „Film Angels Studio” 
nodarbojas ar starptautisku filmu 
un reklāmas projektu filmēšanas 
servisu Latvijā. „Harbina” ir jau 
trešais studijas kopdarbs ar Dien-
vidkoreju; veiksmīga sadarbība 
Āzijā izveidojusies arī ar Japānu 
un Honkongu.

Filmēšana noritēs ne tikai Ces-
vainē, bet arī Rīgā, Reņģē, Sten-
dē, Kuldīgā un Liepājā. Filmēšanā 
piedalīsies vairāki latviešu aktie-
ri – Guna Zariņa, Lauris Subat-
nieks, Arnolds Osis, Aleksandrs 
Malikovs – un 400 masu skatu da-
lībnieku.

Projektu Latvijā atbalsta Latvi-
jas Investīciju un attīstības aģen-
tūra saskaņā ar 2022. gada valsts 
budžeta līdzfinansējuma konkursu 
ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.

Linda Bakmane,
Cesvaines pils vadītāja

Piesakies dalībai Madonas novada mājas kafejnīcu dienās!

Izstādē „Balttour 2023” – arī mūsu 
puses piedāvājums

Aicinām svinēt pavasari

Aicinām ikvienu entuziastu pie-
teikt dalību akcijā „Mājas kafejnīcu 
dienas” (MKD) Madonas novadā. 
Iepazīt novada mentalitāti, tradīci-
jas un interesantos ēdienus aicinā-
sim 11., 12. un 13. augustā, vasaras 
un tūrisma pilnbriedā.

Tā ir lieliska iespēja palepoties 
ar savas vietas stāstu, cilvēkiem un 
ēdieniem. Vai tie būtu gadu gaitā 
pārbaudīti ēdieni, kas labi garšo pa-
šiem, vai dzimtas mantojumā atstā-
tas senas un interesantas receptes, 
kam pievienotas jaunas garšas, – tas 
ir pašu saimnieku iedvesmas un iz-
vēles ziņā. Katras mājas kafejnīcas 
atmosfēru ieteicams papildināt ar 
kādu nelielu, bet interesantu norisi 
vai izklaidi – izstādi, radošo darb-
nīcu, ģimenes ansambli, kaimiņu 
vai draugu akordeonistu, audēju vai 
grozu pinēju, kas iederas konkrētajā 
vietā.

MKD dalībniekiem NAV jābūt 
reģistrētiem uzņēmējiem vai ēdi-
nāšanas pakalpojumu sniedzējiem. 
Piedalīties iespējams gan vienu, gan 

visas trīs dienas. Platformā „Zoom” 
saimniekiem tiks rīkotas praktiskas 
mācības un semināri – ieteikumi 
viesu uzņemšanai, vizuālās identi-
tātes veidošanai, mārketinga nori-
sēm –, kā arī Pārtikas un veterinārā 
dienesta konsultācija. Dalībnieki 
varēs prasīt un saņemt atbalstu no 
organizatoriem un koordinatoriem.

Pagājušajā gadā Madonas no-
vads MKD akcijā piedalījās pirmo 
reizi – darbojās 11 mājas kafejnī-
cas, kuras apmeklēja ap 1200 vie-
su. Tas bija veiksmīgs pienesums 
novada tūrisma apritē. Šogad gai-
dām papildinājumu, lai augustā 
visi kopā radītu lielisku garšu ce-
ļojumu mūsu novada ciemiņiem.

Kas var kļūt par mājas kafejnī-
cu?

 y Pastāvošs tūrisma uzņēmums, 
kas ikdienā nepiedāvā ēdināšanas 
pakalpojumus (apskates saimniecī-
bas, muzeji, viesu mājas u. c.).

 y Pastāvošs uzņēmums, kas 
sniedz ēdināšanas pakalpojumus, – 
izstrādājot kādu īpašu šīs dienas ēdie-

nu un piedāvājumu, kā arī izklaidi.
 y Pastāvošs jebkuras citas noza-

res uzņēmums (zemnieku saimnie-
cība, pārtikas ražotne, amatnieku 
darbnīca u. c.).

 y Vietējie iedzīvotāji savās mā-
jās un sētās.

 y Pašvaldību organizācijas (sko-
las, kultūras iestādes) un sabiedris-
kās organizācijas (biedrības, drau-
dzes u. c.).

 y Savstarpējas sadarbības mo-
delis: ēdināšanas uzņēmums + ap-
skates saimniecība vai kultūrvieta, 
amatnieki + mājražotāji u. c.

Dalībnieka pienākumi:
 y izstrādāt kafejnīcas piedāvāju-

mu (ēdienkarti un papildu norises, 
izklaides, meistarklases u. tml.) un 
iesniegt to koordinatoram;

 y piedalīties plānotajās mācībās, 
semināros;

 y iesaistīties sava piedāvājuma 
un kopējās akcijas reklamēšanā;

 y veikt apmeklētāju uzskaiti un 
sniegt organizatoriem atsauksmes 
pēc pasākuma.

Pieteikšanās un sīkāka informāci-
ja no 15. februāra līdz 20. martam: 
rakstot uz tic.cesvaine@madona.lv 
vai zvanot uz tālr. 26172637.

Tikšanās – 21. martā Madonas 
biznesa attīstības centrā Saieta lau-
kumā 2 Madonā: savstarpēji iepazī-
simies, atbildēsim uz jautājumiem 
un dalīsimies ar akcijas iepriekšējo 
gadu pieredzi un ideju daudzveidī-
bu.

Mājas kafejnīcu dienas Madonas 
novadā organizē Madonas novada 
tūrisma centri sadarbībā ar lauku 
tūrisma asociāciju „Lauku ceļotājs” 
un Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras Tūrisma departamentu.

Plašāka informācija: www.ma-
jaskafejnicas.lv.

Ar vilcienu uz Madonu un 
Cesvaini: ekskursijas 2023. gadā
Ar vilcienu uz Madonu un Ces-

vaini 2023. gadā – ekskursiju datu-
mi: 22. aprīlis, 27. maijs, 17. jūnijs, 
15. jūlijs, 26. augusts, 23. septem-
bris, 7. oktobris.

Programma
8.01–10.32 brauciens vil-

cienā Rīga–Gulbene līdz Madonas 
stacijai

* Ekskursija pa Madonu
* Keramiķa Jāņa Seiksta darbnī-

cas apmeklējums
* Madonas muzeja apmeklējums
* Brīvais laiks pusdienām Ma-

donā
Brauciens no Madonas uz Ces-

vaini (17 km, ar sabiedrisko auto-
busu, biļete ir iekļauta cenā)

* Ekskursija pa Cesvaines 
pilsmuižu

* Vinetas Meisteres izšūto glez-
nu galerijas apmeklējums

* Cesvaines pils apmeklējums
18.41 vilciens Gulbene–Rīga 

atiet no Cesvaines

Pēc divu gadu pārtraukuma Rīgā, 
Ķīpsalā, no 3. līdz 5. februārim at-
kal durvis vēra ceļotāju iecienītā 
tūrisma izstāde „Balttour”. Tās pro-
grammā: tūrisma aktualitātes, profe-
sionāļu konsultācijas, tūrisma aģen-
tūru, operatoru un kruīza ceļojumu 
kompāniju izdevīgākie piedāvāju-

mi, jaunu galamērķu prezentācija 
un, protams, Latvijas tūrisma pērles.

Tradicionāli ar sava novada pēr-
lēm un jaunumiem izstādē Vidze-
mes Tūrisma asociācijas (VTA) 
kopstendā iepazīstināja arī Mado-
nas novada tūrisma uzņēmēji un 
tūrisma informācijas centri.

Arī Cesvaines tūrisma centra speciālistes Laura Smudze (pirmā no 
labās) un Lilita Ļava (pirmā no kreisās) piedalās izstādē

21.24 vilciens pienāk Rīgas pa-
sažieru stacijā

Izmaksas:
pieaugušajiem – 15 EUR,
skolēniem, pensionāriem – 

11 EUR,
personām ar invaliditāti iespēja-

ma atlaide.
Organizatoriskie jautājumi
* Obligāta iepriekšēja pieteikša-

nās pa tālruni 26172637 (Cesvaines 
tūrisma centrs).

* Visu dienu jūs pavadīs vietējie 
gidi (no sagaidīšanas līdz pavadīša-
nai dzelzceļa stacijās).

* Madonā un Cesvainē pārvieto-
simies, ejot kājām. Dienas laikā no-
iesim 9 kilometrus.

* Nepieciešami ērti apavi un laik-
apstākļiem piemērots apģērbs.

* Būsim neliela grupa – apmēram 
15 personu.

* Līdzi jāņem maizītes, kas node-
rēs vakariņu tiesai mājupceļā.

Uz tikšanos!

Aicinām jūs svinēt sievišķības un 
pavasara svētkus Cesvaines kultūras 
namā!

Pasākumā piedalās Cesvaines kul-
tūras nama amatiermākslas kolektīvi:

 y pirmskolas bērnu deju kolek-
tīvs, vadītāja Marika Šķēle;

 y dāmu deju grupa „Kamenes”, 

vadītāja Marika Šķēle;
 y pirmskolas bērnu vokālais an-

samblis „Domiņa”, vadītāja Irēna 
Lecīte;

 y Sarkaņu amatu skolas etnogrā-
fiskā kokļu kopa, vadītāja Zita Gailī-
te un citi sadraudzības kolektīvi

Ieeja – brīva
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Nr. 2 (353) 2023. gada 17. februārī
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 2023. gada 24. martā

Aijas Baumanes radošo darbu kolekcijas izstāde Aicinām uz 
izstādēm!

Atgādinājums par 
maksājumu 

pieņemšanas laiku 
Cesvaines apvienības 

pārvaldes kasē

Liezēres pagasta 
amatierteātra 

„LiNaTe” izrāde 
„Tapiņa atgriešana”

Iepazīsti Annas 
Natālijas ceļus

Filma „Mātes piens”
Cesvaines kultūras namā
17. februārī plkst. 19.00
Ieeja: 2 EUR
Jauna daudzsološa ārste konfliktā ar to-

talitāro padomju režīmu zaudē visu – kar-
jeru, mīlestību pret dzīvi un pat mātes in-
stinktu, liedzot savam bērnam mātes pienu. 
Taču pieaugot meita kļūst par viņas vienīgo 
atbalstu un gan cenšas palīdzēt depresīva-
jai mātei, gan mācās izdzīvot nomācošajā 
padomju režīmā. Mātes un meitas dzīves-
stāsti norisinās padomju okupētajā Latvijā 
laikposmā no 1945. līdz 1989. gadam. 

Filma veidota pēc populārā rakstnieces 
Noras Ikstenas romāna „Mātes piens” mo-
tīviem.

Pārvaldes kasē var norēķināties par sais-
tībām ar pašvaldību, piemēram, samaksāt 
nekustamā īpašuma nodokli, bāriņtiesas no-
devas, tirdzniecības atļaujas nodevas. Par 
komunālajiem pakalpojumiem (ūdensapgāde, 
siltumapgāde, atkritumu izvešana utt.) pār-
valdes kasē šobrīd norēķināties nevar.

* Evitas ziloņu kolekcija Cesvaines pagasta 
bibliotēkā Kraukļu skolā

* Ņinas vaļasprieks – gleznošana: izstāde 
Cesvaines pagasta bibliotēkā Kraukļu skolā

* Izstāde par Madonas novada elektrifikāci-
ju – Cesvaines tūrisma centrā

No 8. februāra līdz skolēnu pavasara brīv-
laikam Cesvaines tūrisma centrā apskatāma 
Madonas novadpētniecības un mākslas muze-
ja ceļojošā izstāde par elektrifikācijas vēsturi 
Madonas novadā.

Savulaik pirmais, kas ienāca sadzīvē, bija 
elektriskā gaisma. Kādreiz pat elektrības ta-
rifs tika dalīts divās pakāpēs: gaismai un spē-
kam (tātad dažādiem motoriem, iekārtām). 
Pēdējiem patēriņš bija salīdzinoši lielāks, tā-
pēc maksa par kilovatstundu – zemāka.

Pieminot izcilo latviešu tekstilmākslinie-
ci un Tekstilmākslas asociācijas dibinātāju 
Aiju Baumani, kurai šā gada martā apritētu 
80 gadu, kopš 1. februāra Cesvaines pilī ir ap-
skatāma mākslinieces radošo darbu kolekcija.

Aija Baumane ir tekstilmāksliniece, kura 
strādājusi galvenokārt gobelēna un jauktajās 
tehnikās, kā arī šķiedru mākslas jomā. Māk-
sliniece audusi monumentāla izmēra gobelē-
nus, kā arī radījusi telpiskas formas darbus. 
Vienmēr jauni darbi, jaunas autortehnikas, 
jaunas idejas un eksperimenti – tā varētu 
raksturot mākslinieces daiļradi. Viņai piemi-
ta dziļa tautas tradīciju izjūta, smalkums un 
spēks.

Aija Baumane pirmā darināja latviešu go-
belēnu telpā. Jau 70. gados viņa sāka veidot 
trīsdimensiju tekstilijas. Tas bija kaut kas 
jauns, neredzēts. Tekstilijas nonāca izstāžu 
zālēs, parādījās interjerā. Viņa bija jaunu ceļu 
gājēja un tajā pašā laikā tradīciju glabātāja un 
uzturētāja.

Tekstilmāksliniece Aija Baumane radoša-
jos darbos vienmēr ir atļāvusies eksperimen-
tēt, meklēt aizvien jaunas izpausmes formas 
savu filozofisko ideju īstenošanai. Būdama 
viena no pirmajām Tekstilmākslas nodaļas 
absolventēm un strādājot Latvijas Mākslas 
akadēmijā, Aija Baumane ir stāvējusi līdzās 
visu profesionālo Latvijas tekstilmākslinieku 
paaudzēm, daloties ar savu pieredzi un zinā-
šanām, palīdzot attīstīt topošo mākslinieku 

individuālo rokrakstu, organizējot izstādes 
un saturot kopā visu paaudžu tekstilmāksli-
niekus Latvijas Tekstilmākslas asociācijā. Ar 
savu gaišumu un domu skaidrību ļoti labi pra-
tusi motivēt studentus un citus māksliniekus 
radīt jaunus darbus.

Aija Baumane dzimusi 1943. gada 13. mar-
tā Balgales pagasta „Vairogos”. No 1956. 
līdz 1961. gadam mācījusies Rīgas Lietišķās 
mākslas vidusskolā, pēc tam iestājusies Lat-
vijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas no-
daļā, kuru absolvējusi 1967. gadā. Jāpiemin, 
ka māksliniece studējusi sava tēva Rūdolfa 
Heimrāta vadībā. No 1962. līdz 1972. ga-
dam Aija Baumane bija pasniedzēja Rīgas 
Lietišķās mākslas vidusskolā, pēc tam, līdz 
pat 2019. gadam, bija Latvijas Mākslas aka-
dēmijas Tekstilmākslas katedras pasniedzēja, 
asociētā profesore un katedras vadītāja. Bū-
dama profesore, paralēli darbam akadēmijā 
vadīja pašas dibināto Latvijas Tekstilmākslas 
asociāciju (1994), kura kā toreiz, tā arī šodien 
mudina māksliniekus radoši darboties un rī-
kot tekstilmākslas izstādes. Aija Baumane 
mirusi 2019. gada 12. jūlijā Rīgā.

1989. gadā Aija Baumane saņēmusi Lat-
vijas PSR Nopelniem bagātās mākslinieces 
goda nosaukumu. 2005. gadā viņai piešķirts 
IV pakāpes Triju Zvaigžņu ordenis.

Mākslinieces darbi eksponēti gan Latvi-
jā, gan ārzemēs – ASV, Kanādā, Francijā, 
Zviedrijā, Vācijā, Polijā, Norvēģijā, Lietuvā 

24. februārī plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā
Liezēres pagasta amatierteātris               
„LiNaTe” spēlēs Edvarda Vulfa komēdiju 
„Tapiņa atgriešana”
Ieeja: 3 EUR

Motorsporta klubs „SK Cesvai-
ne” sadarbībā ar Cesvaines pili ir 
izveidojis spēli „Annas Natālijas 
pagātnes pēdu meklējumi”. Spē-
le būs pieejama no 20. februāra 
līdz 17. martam. Jautājumu ga-
dījumā zvanīt: 23779616 (Dita), 
28767935 (Jānis).

un citur. Viņas darbi atrodas dažādu muzeju 
kolekcijās Latvijā, Krievijā, Polijā, Ungārijā.

Aiz sevis māksliniece ir atstājusi daudzvei-
dīgus tekstiliju darbus un skaistas atmiņas, 
tāpēc 4. martā plkst. 13.00 Cesvaines pils, 
mākslinieces tuvinieki un Latvijas Tekstil-
mākslas asociācija aicina uz piemiņas pasā-
kumu, lai atzīmētu mākslinieces 80. dzimša-
nas dienu un dalītos atmiņās par Aiju Bauma-
ni un viņas radošo darbību.


