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Cesvaines svētki 
2022

Ik gadu, par spīti dažādiem lokāliem un glo-
bāliem notikumiem, esam organizējuši skais-
tus Cesvaines svētkus. Un šis gads nav izņē-
mums – svētki būs!

Kā ierasts, svētkos pulcējamies jūlija pēdējā 
sestdienā, un tas nav nejauši izvēlēts datums. 
Svētku nedēļas svētdienā vienā no lielākajām 
lauku kapsētām Latvijā – Ķinderu kapos – no-
tiek kapusvētki, kas pulcē pašreizējos un biju-
šos vairāku paaudžu cesvainiešus. Šogad svēt-
kus svinēsim visu nedēļas nogali – 29., 30. un 
31. jūlijā.

Notiks ikgadējās tradicionālās norises: ie-
skaņu koncerti, sporta sacensības, daudzvei-
dīga koncertprogramma gan lieliem, gan ma-
ziem cesvainiešiem, mūsu seniem draugiem 
un viesiem. Organizējot svētkus un plānojot 
to programmu, tiek domāts par visiem, kuriem 
sirdij tuva Cesvaine. Sev interesējošu aktivitā-
ti vai norisi varēs izvēlēties ikviens svētku ap-
meklētājs. Šogad galvenā svētku norises vieta 
būs Cesvaines pils pagalms.

Svētki iesāksies ar ieskaņas koncertu piekt-
dien, 29. jūlijā, mākslas salona „Divi torņi” 
pagalmā. Trombonists Vairis Nartišs piedāvā 
stāvizrādi „Pūt un palaid”. Izrāde veidota no 
vairākiem numuriem, kuri ir kā piedzīvoju-
mi un jautri stāsti no dzīves, ietērpti instru-
mentālās performancēs. Koncertizrādē tiek 
izmantoti visdažādākie mūzikas instrumenti: 
trombons, vienīgais Latvijā esošais un gandrīz 
četrus metrus garais alpu rags, viena no četrām 
pasaulē uzbūvētajām subkontrabastrompetēm, 
ko izgudrojis pats Vairis, blokflauta, kas tiek 
spēlēta ar degunu, pūšamais, kurš no burkāna 
tiek uzbūvēts skatītāju acu priekšā, un citi.

Tradicionāli galvenā svētku diena – sestdie-
na – sāksies jau astoņos rītā – Cesvaini mo-
dinās Cesvaines pūtēju orķestris, kam sekos 
muzikāli, teatrāli izzinoši un izklaidējoši no-
tikumi.

Visas dienas gaitā uz sportiskām sacensībām 
aicināti visu vecumu strītbola spēlētāji. Savu-
kārt paši mazākie svētku apmeklētāji varēs iz-
klaidēties, veidojot lielos burbuļus, piedaloties 
muzikālā izrādē, kā arī citās aktivitātēs. Vien-
laikus dienas pirmajā pusē sev noderīgas un arī 
gardas lietas būs iespējams iegādāties mājra-
žotāju un amatnieku tirdziņā.

Dienas gaitā uz galvenās skatuves tiks iz-
spēlētas vairākas muzikālas izrādes, izskanēs 
koncerti dažādām gaumēm. Ar Rūdolfa Blau-
maņa izrādi „Trīnes grēki” priecēs Cēsu teāt-
ris, savukārt dziedošie aktieri uzstāsies ar kon-
certizrādi „Mūžam dzīvais Unisons – tomēr 
kavē”. Ar dejām svētkus kuplinās gan vietējie 
dejotāji – Cesvaines vidusskolas deju kolek-
tīvs „Sprīdītis”, dāmu deju grupa „Kamenes”, 
gan mūsu viesi no Daugavpils un Igaunijas.

Vakara gaitā galveno skatuvi, sniedzot kon-
certu, apdzīvos Guntars Račs un draugi, kā arī 
grupa „Loud Silence”. Notiks svētkos ierastā 
zaļumballe – par raitu dejas soli gādās muzi-
kālā apvienība „Rēzus pozitīvs”.

Tomēr svētki ar to nenoslēgsies!
31. jūlijā pulcēsimies kapusvētkos Ķinderu 

kapsētā. Svētdienā iespējams apmeklēt kon-
certu Cesvaines pilī, kurā virtuozu mūzikas 
instrumentu spēli rādīs Jāņa Norviļa Mado-
nas Mūzikas skolas absolventi. Svētkus tradi-

cionāli noslēgsim Kraukļos – Jaungulbenes 
amatierteātris „Kuriozs” spēlēs Antona Finka 
lugas „Divas stundas laimes” dramatizējumu 
Kraukļu skolā.

Atgādinām, ka visu sestdienu, 29. jūliju, 
Cesvaines pils būs atvērta apmeklētājiem 
(ieeja par ziedojumiem), kā arī būs iespēja 
piedalīties ekskursijā pa Cesvaines pilsmuižu 

(bez maksas) un vizināties zirga mugurā (par 
maksu).

Ieeja visos pasākumos ir bez maksas, ja nav 
norādīts citādi.

Informējam, ka pasākuma laikā var tikt fo-
tografēts, veidoti videoieraksti. Iegūtie mate-
riāli var tikt publicēti plašsaziņas līdzekļos, kā 
arī sociālajos tīklos.

Kapusvētki

Ķinderu kapos
31. jūlijā plkst. 10.00
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Dome apstiprina Madonas novada ģerboņa attēla projektu

Līdz 14. Saeimas vēlēšanām – mazāk par 100 dienām!
Šā gada 23. jūnijā bija atlikušas 

100 dienas līdz kārtējām Saeimas 
vēlēšanām, kuras norisināsies šā 
gada 1. oktobrī, sestdienā. Lai uz 
nākamajiem četriem gadiem ievēlē-
tu 100 parlamenta deputātus, tiesī-
bas piedalīties vēlēšanās būs Latvi-
jas pilsoņiem no 18 gadu vecuma.

Kā līdz šim, vēlētāji Saeimas 
vēlēšanās varēs balsot jebkurā vē-
lēšanu iecirknī Latvijā vai ārval-
stīs. Noteiktos vēlēšanu iecirkņos 
Latvijā vēlēšanu nedēļas pirmdie-
nā, ceturtdienā un piektdienā varēs 
nodot balsi glabāšanā, tāpat būs 
iespēja balsot savā atrašanās vietā, 
ja veselības stāvokļa dēļ nebūs ie-
spējams nobalsot vēlēšanu iecirknī 
klātienē, ja vēlēšanu dienā jāaprūpē 
slimnieks vai vēlētājs atradīsies ie-
slodzījuma vietā.

Saeimas vēlēšanās balsstiesīgie 
pilsoņi varēs balsot vēlēšanu iecir-
kņos ne tikai Latvijā, bet arī ārval-
stīs. Vēlētāji ārvalstīs var izmanot 
arī iespēju balsot pa pastu. Vēlēšanu 
iecirkņu sarakstu ārvalstīs Centrālā 
vēlēšanu komisija (CVK) apstip-
rinās jūlijā, pēc tam, kad atbilstīgi 

Madonas novada pašvaldības 
dome 29. jūnija domes sēdē nolēma 
apstiprināt Madonas novada ģerbo-
ņa attēla projektu.

Jāatgādina, ka ceļš uz jauno Ma-
donas novada ģerboni tika uzsākts 
pērn, 26. augustā, kad dome pie-
ņēma lēmumu atzīt par spēku zau-
dējušiem jaunizveidotajā Madonas 
novadā iekļauto novadu – Madonas, 
Cesvaines, Ērgļu, Lubānas – ģerbo-
ņus un uzdeva Centrālās adminis-
trācijas Attīstības nodaļai uzsākt 
Madonas novada ģerboņa izstrādes 
procesu.

Iedzīvotāju iesaiste ģerboņa iz-
strādē

Līdz 2021. gada nogalei Madonas 
novada pašvaldība aicināja ikvienu 
jaunizveidotā novada iedzīvotāju 
neatkarīgi no vecuma vai dzīves-
vietas piedalīties aptaujā un izteikt 
savas domas, kādām vērtībām jābūt 
attēlotām jaunajā Madonas novada 
ģerbonī – tādā, kas vislabāk rakstu-
rotu Madonas novada savdabību, 
unikalitāti; ar ko esam stipri un pa-
zīstami; ar ko atšķiramies no citiem 
novadiem; ar ko lepojamies. Kopu-
mā aptauju aizpildīja 106 Madonas 
novada iedzīvotāji.

Lai jaunā novada ģerbonis būtu 
izveidots ne tikai atbilstīgi Mado-
nas novada iedzīvotāju vēlmēm, bet 
arī heraldikas nosacījumiem un tra-
dīcijām, ģerboņa izstrāde uzticēta 
māksliniekiem Jurim Ivanovam un 
Ilzei Lībietei, kuri praktiskajā he-
raldikā strādā jau kopš 1988. gada. 
Pieredzes bagātais mākslinieku ko-
lektīvs ir izstrādājis vairāk nekā 165 
ģerboņus, no kuriem 115 ir pašval-
dību ģerboņi, to vidū arī Madonas 

novada Barkavas, Liezēres, Ošupes 
pagastu ģerboņi, kā arī Ērgļu nova-
da un Lubānas novada un pilsētas 
ģerboņi. Mākslinieku komandai 
tika nodotas apkopotās iedzīvotāju 
idejas, ko viņi centās iedzīvināt jau-
nā ģerboņa metos.

Jāpiebilst, ka ģerboņa izstrādes 
posmā kopumā tika radīti 19 meti. 
Balstoties uz iedzīvotāju idejām, 
domes deputātu ierosinājumiem, 
mākslinieku radošās un vienlaikus 
heraldiski precīzās pieejas bāzi, 
tika nonākts līdz galarezultātam. Jā-
uzsver, ka heraldika ir zinātne, kas 
tiek realizēta atbilstīgi zinātniskiem 
principiem, nosacījumiem, likumī-
bām un tradīcijām. Heraldikā tiek 
lietotas noteiktas krāsas un metāli, 
īpašs heraldisko simbolu, figūru 
mākslinieciskais atveids, kas ļauj 
ģerboni izmantot gan mazākajā – vi-
zītkartes vai zīmoga – izmērā, gan 
attēlam uz ugunsmūra. Tādēļ ģerbo-
ņa projekta izstrādes procesā māk-
slinieki un pašvaldība konsultējās ar 
Valsts heraldikas komisiju. Komisi-
jas konsultācijas un ieteikumi palī-
dzēja nonākt līdz heraldikas princi-
piem atbilstīgām ģerboņa skicēm.

Ģerbonī ietvertie novada sim-
boli

Domes apstiprinātajā jaunā Ma-
donas novada ģerboņa metā apvie-
nojas visi nozīmīgākie elementi, ar 
kuriem gan novada iedzīvotājiem, 
gan viesiem asociējas Madonas no-
vads. Zelta gaiļa galva ir vēsturiskā 
Madonas pilsētas ģerboņa elements. 
Gailis kā cīņā un darbā saucējs, 
gaismas, austošas dienas un dzies-
mas (Madonas himnas) simbols. Arī 
spēku zaudējušā Madonas novada 

ģerbonī tika attēlots gailis – kā va-
ras zīme, kas vienlaikus simbolizē 
spēku un aizsardzību.

Gailis attēlots sarkanā – Vidze-
mes kultūrvēsturiskā apgabala krā-
sas – laukā. Ģerboņa vairogveidīgā 
pamatne tiek šķelta ar sudraba pa-
vedienu (no kreisās uz labo pusi). 
Šis heraldikas elements simboli-
zē Madonas novada pauguraino 
apvidu. Divas Latvijas augstākās 
virsotnes – Gaiziņkalns un Sirds-
kalns – atrodas tieši Madonas nova-
dā – Vidzemes augstienē. Ģerboņa 
apakšējā daļā zaļā laukā attēlotas 
trīs sniegpārslas. Sniegpārsla kā 
elements izvēlēta sasaistē ar Ma-
donas kā ziemas galvaspilsētas 
(reģiona) statusu. Madonas novads 
ir bagāts ar sniegu, ziemas aktīvās 
atpūtas un sporta veidu tradīcijām. 
Savukārt sniegpārslu skaits simbo-
lizē trīs novadus – Cesvaines, Ērgļu 
un Lubānas –, kas pēc Administra-
tīvi teritoriālās reformas iekļāvušies 
kopējā Madonas novadā. Zaļās krā-
sas lauks akcentē novada mežainu-
mu (apmēram 50 % novada terito-
rijas klāj meži), dabas bagātības un 
ekotūrismu.

Valsts heraldikas komisijas locek-
ļi atzinīgi vērtēja pašvaldības vēlmi 
jaunajā ģerbonī saglabāt elementu 
un vizuālo līdzību ar iepriekšējo 
Madonas novada ģerboni, kas ģer-
boni padara vieglāk pazīstamu, kā 
arī veido pēctecību un pārmantoja-
mību, kam heraldikā ir ļoti nozīmī-
ga loma.

Turpmākais ģerboņa reģistrā-
cijas process

Domes lēmumā, ar kuru 29. jūni-
jā tika apstiprināts Madonas novada 

ģerboņa attēla projekts, Madonas 
novada Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļai tika uzdots or-
ganizēt Madonas novada ģerboņa 
attēla apstiprināšanu Valsts heraldi-
kas komisijā; veikt visus nepiecie-
šamos pasākumus Madonas novada 
ģerboņa reģistrācijai Latvijas Re-
publikas Kultūras ministrijā, kā arī 
informēt sabiedrību par izstrādāto 
ģerboni, izvēlētajiem elementiem 
un to heraldisko nozīmi.

Pēc Madonas novada ģerboņa re-
ģistrācijas pašvaldības un tās iestā-
žu vajadzībām vairs netiks izman-
tots mazais valsts ģerbonis, tas tiks 
aizstāts ar Madonas novada ģerboni, 
par to izdodot atsevišķu Madonas 
novada pašvaldības izpilddirekto-
ra rīkojumu. Motivētu lēmumu par 
ģerboņa reģistrāciju vai atteikumu 
reģistrēt ģerboni Kultūras ministri-
ja pieņem sešu mēnešu laikā no ie-
snieguma saņemšanas dienas.

Egils Kazakevičs,
Madonas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas
 sabiedrisko attiecību speciālists

Jaunais Madonas novada ģerbonis

vēlēšanu nosacījumiem 18. jūlijā 
noslēgsies pieteikumu iesniegšana 
vēlēšanu iecirkņu ārvalstīs izveidei. 
Savukārt pasta balsošanai no ārval-
stīm vēlētāji varēs pieteikties no 
23. jūlija līdz 9. septembrim. Bal-
sošana Saeimas vēlēšanās tiks orga-
nizēta arī karavīriem un zemessar-
giem, kuri pilda dienesta pienāku-
mus starptautisko operāciju rajonos. 
Līdz 18. jūlijam vēlēšanu iecirkņa 
izveidošanu varēja pieteikt arī uz 
kuģiem ar Latvijas karogu – tiem, 
kas pierakstīti Latvijas Republikā.

14. Saeimas vēlēšanās vēlētāju 
uzskaitei vēlēšanu iecirkņos tiks 
lietots elektronisks tiešsaistes vē-
lētāju reģistrs, kas padarīs ērtāku 
dalību vēlēšanās vēlētājiem, kuriem 
ir tikai eID karte. Šiem vēlētājiem 
vairs nebūs nepieciešama vēlētāja 
apliecība, kas pirms iepriekšējām 
vēlēšanām bija jāizņem kādā no 
Pilsonības un migrācijas lietu pār-
valdes teritoriālajām nodaļām. Vē-
lētāju uzskaitei, lai nodrošinātu, ka 
katrs vēlētājs balso tikai vienu reizi, 
spiedogs pasē vai vēlētāja apliecī-
bā vairs netiks likts, un to aizstās 

atzīme elektroniskajā tiešsaistes 
vēlētāju reģistrā. Vēlēšanu iecirknī 
vēlēšanu komisijas darbinieks tieš-
saistes reģistrā pārliecināsies par 
vēlētāja tiesībām balsot un atzīmēs, 
ka vēlētājs nobalsojis. Ja kādā vē-
lēšanu iecirknī tiešsaistes reģistrs 
tehnisku iemeslu dēļ nedarbosies, 
vēlētāji varēs nobalsot, izmantojot 
reģistrācijas aploksnes.

Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēša-
nu apgabali – Rīga, Vidzeme, Latga-
le, Kurzeme un Zemgale, un no kat-
ra apgabala Saeimā jāievēl noteikts 
deputātu skaits. Vēlēšanu apgabalos 
ievēlējamo deputātu skaitu nosaka 
CVK proporcionāli apgabala vēlē-
tāju skaitam, kāds reģistrēts fizis-
ko personu reģistrā četrus mēnešus 
pirms vēlēšanu dienas, tātad šā gada 
31. maijā. Saeimas vēlēšanu likumā 
noteikts, ka ārvalstīs dzīvojošie vē-
lētāji pieskaitāmi Rīgas vēlēšanu ap-
gabala vēlētāju skaitam. Rīgas vēlē-
šanu apgabalā 14. Saeimas vēlēšanās 
būs 36 deputātu vietas, Vidzemes 
vēlēšanu apgabalā – 26 deputātu vie-
tas, Latgales un Zemgales vēlēšanu 
apgabalos – katrā pa 13 deputātu 
vietām, bet Kurzemes vēlēšanu ap-
gabalā – 12 deputātu vietas.

Kandidēt Saeimas vēlēšanās 
drīkst Latvijas pilsoņi, kas vēlēšanu 
dienā vecāki par 21 gadu. Deputā-
tu kandidātu sarakstu iesniegšana 
Saeimas vēlēšanām norisināsies no 
13. jūlija līdz 2. augustam. Kandi-
dātu sarakstu Saeimas vēlēšanām 
drīkst iesniegt reģistrētas partijas, 
kuras dibinātas ne vēlāk kā gadu 
pirms vēlēšanām un kurās ir ne 

mazāk kā 500 biedru. Ja kandidātu 
sarakstu iesniedz partiju apvienība, 
tajā ietilpstošajām partijām arī jābūt 
dibinātām ne vēlāk kā gadu pirms 
vēlēšanām un apvienībā kopā jābūt 
ne mazāk kā 500 biedriem. 14. Sa-
eimas vēlēšanās termiņš, līdz kuram 
jābūt dibinātām partijām, lai varētu 
iesniegt deputātu kandidātu saraks-
tu, ir 2021. gada 30. septembris.

Vēlēšanu kalendārs ar plašāku in-
formāciju par svarīgākajiem 14. Sa-
eimas vēlēšanu sagatavošanas dar-
biem ir pieejams CVK mājaslapā 
www.cvk.lv, sadaļā „14. Saeimas 
vēlēšanas”.

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

Gatavojoties 14. Saeimas vēlēša-
nām un turpinot februārī aizsākto 
akciju „#VēlēšanuDiena”, ikviens 
ir aicināts sociālajos tīklos pastāstīt 
par to, kāpēc ir svarīgi piedalīties 
vēlēšanās. Šādi katrs no mums var 
palīdzēt iedrošināt, pārliecināt vai 
iedvesmot citus piedalīties vēlēša-
nās, jo pēdējo vēlēšanu rezultāti lie-
cina, ka vēlētāju aktivitāte Latvijā 
gadu no gada samazinās. Daloties 
sociālo tīklu vietnēs, aicinām iz-
mantot mirkļbirku #VēlēšanuDiena 
un paust savas pārdomas jebkādā 
formātā, kas šķiet piemērots, – tek-
stā, attēlā, zīmējumā, karikatūrā, 
foto, video, balss ierakstā vai citā.

Laura Krastiņa,
Centrālās vēlēšanu komisijas
Informācijas nodaļas vadītāja

Aicina 
iedzīvotājus 

nodot 
nevajadzīgo 

elektrotehniku 
un laimēt 

balvas
AS „Latvijas zaļais punkts” un 

vides apsaimniekošanas uzņēmums 
SIA „Eco Baltia vide” sadarbībā ar 
SIA „Tet” un SIA „Maxima Latvi-
ja” kopš šā gada maija visā Latvijā 
īsteno kampaņu „Elektrotehnikas 
šķirošanās tūre”. Madonas iedzīvo-
tājus aicina piedalīties nolietotās un 
vairs nevajadzīgās elektrotehnikas 
šķirošanas kampaņas otrajā posmā, 
kas no 1. līdz 31. jūlijam notiek 
atkritumu šķirošanas laukumā Ma-
donā, Augu ielā 29. Ikviens kam-
paņas dalībnieks, kurš nodos kādu 
iekārtu, varēs piedalīties izlozē par 
vērtīgām balvām – jaunu telefonu, 
grīdas tīrīšanas robotu, televizoru 
vai veikala „Maxima” dāvanu karti 
100 eiro vērtībā.

Akcijā iedzīvotāji var nodot gan 
lielo sadzīves tehniku, to vidū le-
dusskapjus, veļas mašīnas, plītis, 
trauku mazgājamās mašīnas u. c., 
gan arī mazo tehniku, piemēram, 
mikroviļņu krāsnis, blenderus, 
elektriskos svarus, fēnus, virtuves 
kombainus un citas ierīces, kā arī 
papildus kopā ar elektroniku var 
nodot uzkrātās baterijas un akumu-
latorus.

Katrs dalībnieks, kurš šķirošanas 
laukumā nodos vismaz vienu ie-
kārtu, varēs reģistrēties izlozei par 
paša izvēlētu balvu: jaunu telefonu, 
grīdas tīrīšanas robotu, televizoru 
vai veikala „Maxima” dāvanu karti 
100 eiro vērtībā.

Izloze atbilstīgi balvu kategori-
jām notiks un rezultāti tiks paziņoti 
18. augustā, tie tiks publicēti „Lat-
vijas zaļā punkta” mājaslapā www.
zalais.lv, sadaļā „Aktuāli”, kā arī ar 
laimētājiem kampaņas rīkotāji sazi-
nāsies individuāli.

Informējam, ka nolietotās un ne-
derīgās visu veidu sadzīves un elek-
trotehnikas iekārtas tiek klasificētas 
kā videi kaitīgi atkritumi, jo tās var 
saturēt videi un cilvēkam bīstamas 
vielas, piemēram, svinu, kadmiju, 
alvu, dzīvsudrabu u. c. Ja baterijas 
vai elektroiekārtas netiek nodotas 
otrreizējai pārstrādei, tās, nokļūstot 
apkārtējā vidē, var radīt toksisku 
piesārņojumu, kas kaitē gan dabai, 
gan cilvēku veselībai.
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Madonas novada pašvaldības domes sēdēs Paziņojums par 
pašvaldības 

transportlīdzekļa 
izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
pašvaldības kustamo mantu – autobusu 
„BMC 215 SCB”, reģistrācijas Nr. HO115. 
Izsoles sākotnējā cena – 5000 EUR, izsoles 
solis – 100 EUR, nodrošinājuma nauda – 
500 EUR. Drošības nauda jāieskaita 
Madonas novada pašvaldības norēķinu 
kontā LV37 UNLA 0030 9001 3011 6 
AS „SEB banka”, norādot maksājuma mērķi 
„Drošības nauda autobusa „BMC 215 SCB” 
(reģ. Nr. HO115) izsolei”. Mantas nosolītājs 
augstāko nosolīto cenu normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā samaksā 14 dienu laikā.

Izsole notiks 2022. gada 29. jūlijā 
plkst. 13.30 Madonas novada pašvaldības 
telpās Saieta laukumā 1 Madonā. Dalībnieku 
reģistrācija – līdz 2022. gada 28. jūlija 
plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu Madonas 
novada Centrālajā administrācijā, Lietvedības 
nodaļā, Saieta laukumā 1 Madonā vai 
elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv. 
Izsoles noteikumus var iepazīt www.madona.
lv, Madonas novada Centrālās administrācijas 
Lietvedības nodaļā. Kontaktpersona par 
objektu – Cesvaines apvienības pārvaldes 
vadītājs Vilnis Špats, tālr. Nr. 29461212.

Izsoles noteikumi pieejami Madonas 
novada pašvaldības mājaslapā www.madona.
lv un Cesvaines apvienības pārvaldes lapā 
www.cesvaine.lv.

Domes ārkārtas sēdē
2022. gada 21. jūnijā

Par valsts budžeta mērķdotāciju sada-
li māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 
2022. gada 1. pusgadā

Sadala piešķirto 2022. gada pirmā 
pusgada valsts budžeta mērķdotāciju – 
20 452,50 eiro – māksliniecisko kolektīvu 
vadītājiem darba samaksai un valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Pamatojoties uz aprēķinu, 2022. gadā 
vienam G1 koprepertuāra kolektīvam ap-
rēķināti 810 eiro un vienam G2 grupas 
kolektīvam aprēķināti 405 eiro (G1: kori, 
deju grupas, koklētāju ansambļi un pūtēju 
orķestri; G2: amatierteātri, folkloras kopas, 
tautas lietišķās mākslas studijas, mazākum-
tautību kolektīvi, vokālie ansambļi, tautas 
mūzikas kapelas).

Valsts budžeta mērķdotācija ir piešķir-
ta 43 Madonas novada G1 grupas un 15 
G2 grupas kolektīviem. Latvijas Nacionā-
lais kultūras centrs mērķdotāciju pašvaldī-
bām pārskaita divas reizes gadā.

Par papildu finansējuma piešķiršanu 
investīciju projekta realizēšanai

Nolemj no 2022. gada Madonas novada 
pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzek-
ļiem piešķirt finansējumu 25 209,50 eiro 
apmērā investīciju projekta „Sporta lauku-
ma izbūve un teritorijas labiekārtošana pie 
Cesvaines vidusskolas Cesvainē” realizēša-
nai.

Par Madonas novada pašvaldības 
2021. gada publisko pārskatu

Apstiprināt Madonas novada pašvaldības 
2021. gada publisko pārskatu. To iepazīt 
iespējams interneta vietnē www.madona.
lv, sadaļā „Pašvaldība / Dokumenti / Pub-
liskais pārskats”.

Domes sēdē
2022. gada 29. jūnijā

Par sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu

Nolemj ar pašvaldības kapitālsabiedrī-
bu SIA „Madonas namsaimnieks” slēgt 
29.06.2020. līguma par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu papildu vienošanās, 
papildinot SIA „Madonas namsaimnieks” 
pakalpojuma sniegšanas teritoriju:

 - ar Ērgļu, Jumurdas Sausnējas pagas-
tiem – ar 2022. gada 1. augustu;

 - ar Cesvaines pilsētu un Cesvaines pa-
gastu – ar 2022. gada 1. novembri.

Par Madonas novada pašvaldības 
2022. gada budžeta grozījumiem

Apstiprina Madonas novada pašvaldības 
saistošos noteikumus par grozījumiem Ma-
donas novada pašvaldības saistošajos notei-

kumos Nr. 3 „Par Madonas novada pašvaldī-
bas 2022. gada budžetu”.

Apstiprināti ar Madonas novada pašvaldī-
bas domes 29.06.2022. lēmumu.

Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto 
pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

Izteikt Madonas novada pašvaldības sais-
tošo noteikumu Nr. 3 „Par Madonas novada 
pašvaldības 2022. gada budžetu” (apstip-
rināti 2022. gada 27. janvāra domes sēdē, 
protokols Nr. 2, 26. p.) 1. punktu šādā redak-
cijā: „Apstiprināt Madonas novada pašvaldī-
bas pamatbudžetu 2022. gadam ieņēmumos 
40 085 672 eiro apmērā.”

Izteikt Madonas novada pašvaldības sais-
tošo noteikumu Nr. 3 „Par Madonas novada 
pašvaldības 2022. gada budžetu” (apstip-
rināti 2022. gada 27. janvāra domes sēdē, 
protokols Nr. 2, 26. p.) 2. punktu šādā redak-
cijā: „Apstiprināt Madonas novada pašvaldī-
bas pamatbudžetu 2022. gadam izdevumos 
45 302 475 eiro apmērā.”

Domes ārkārtas sēdē
2022. gada 20. jūlijā

Par papildu finansējuma piešķiršanu 
Cesvaines apvienības pārvaldei ēkas Dār-
zu ielas 1 Cesvainē remontam sociālā die-
nesta vajadzībām

Piešķīra papildu finansējumu Cesvaines 
apvienības pārvaldei ēkas Dārzu ielā 1 Ces-
vainē remontdarbiem 18 175,78 euro apmē-
rā no 2022. gada Madonas novada pašval-
dības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem, 
ņemot vērā Cesvaines apvienības pārval-
des ieņēmumus no pārdotajiem īpašumiem 
2022. gadā.

Līdz šim Madonas novada Sociālā dienes-
ta darbinieces Cesvainē pieņēma klientus 
telpās Rīgas ielā 4 Cesvainē (bijusī Cesvai-
nes internātpamatskolas ēka). Latvijas Ze-
messardze ir izteikusi vēlmi pārņemt minēto 
ēku ar piegulošo teritoriju. Turklāt ēkas ko-
munālie maksājumi iepriekšējā gadā veidoja 
lielu summu. Tas nav ekonomiski izdevīgi, 
jo lielākā daļa telpu netiek izmantota.

Tāpēc bija nepieciešams atrast jaunas 
telpas, uz kurām pārcelsies Madonas nova-
da Sociālā dienesta darbinieces. Piemērota 
vieta ir atrasta Dārzu ielā 1 Cesvainē (līdz 
šim tur atradās SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi”). Tā kā šo uzņēmumu plānots 
reorganizēt un īpašums Dārzu ielā 1 paliks 
Cesvaines apvienības pārvaldes apsaimnie-
košanā, telpas būtu piemērotas sociālo pa-
kalpojumu sniegšanai. Būtiski, ka ēkā Dār-
zu ielā 1 ir sociālā dienesta pakalpojumu 
sniegšanas vajadzībām atbilstīgas telpas un 
vieta noliktavām, kur glabāt un no kurienes 
izsniegt iedzīvotājiem pārtikas un higiēnas 

pakas, kā arī humāno palīdzību. Nākotnē 
šajā ēkā Sociālais dienests varētu sniegt 
arī dušas un pirts pakalpojumus. Taču, lai 
ēku pilnvērtīgi un droši būtu iespējams 
izmantot arī turpmāk, tai ir nepieciešami 
nelieli kosmētiskie remontdarbi, kuri vei-
cami līdz brīdim, kad darbinieki sāk darbu 
un apmeklētāju pieņemšanu Dārzu ielā 1 
Cesvainē.

Paredzēts nomainīt divas ārdurvis, iz-
būvēt pandusu, lai nodrošinātu piekļuvi 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī 
veikt nelielu kosmētisko remontu foajē un 
darbinieku pieņemamajās telpās.

Par atkritumu apsaimniekošanas 
maksas izmaiņām Cesvaines pilsētā un 
Cesvaines pagastā

Ar 01.09.2022. Cesvaines pilsētā un 
Cesvaines pagastā noteikt Atkritumu ap-
saimniekošanas likuma 39. panta pirmās 
daļas 1. punktā paredzēto maksu par sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu – 
12,91 euro par 1 m³ (papildus aprēķinot 
pievienotās vērtības nodokli).

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekoša-
nas likuma 39. panta pirmo daļu nešķiro-
tu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
(izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) 
maksu atkritumu sākotnējam radītājam vai 
valdītājam veido: 1) pašvaldības lēmumā 
apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, tajā tiek ietvertas visas 
izmaksas par nešķiroto un dalīti savākto 
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pār-
kraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos 
aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms 
atkritumu reģenerācijas un kas samazina 
apglabājamo atkritumu apjomu, maksa par 
uzglabāšanu un šo darbību veikšanai nepie-
ciešamo infrastruktūras objektu izveidoša-
nu un uzturēšanu, kā arī starpība starp dalīti 
savāktu bioloģisko atkritumu apsaimnieko-
šanas izmaksām un šā likuma 39.1 pantā 
noteikto maksu; 2) Sabiedrisko pakalpo-
jumu regulēšanas komisijas apstiprinātais 
tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonos.

Cesvaines novada pašvaldība 2019. gadā 
rīkoja atklātu konkursu „Atkritumu ap-
saimniekošana Cesvaines novada terito-
rijā”. Saskaņā ar rezultātiem SIA „Pil-
sētvides serviss” un Cesvaines novada 
pašvaldība 25.10.2019. noslēdza līgumu 
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Cesvaines novadā. Līguma termiņš tuvo-
jas beigām, tas ir 2022. gada 25. oktobris.

Madonas novada pašvaldība šā gada ap-
rīlī ir saņēmusi SIA „Pilsētvides serviss” 
rakstu „Par nešķiroto atkritumu apsaim-
niekošanas maksas izmaiņām Cesvainē 
un Cesvaines pagastā (sakarā ar degvielas 

cenu būtisku pieaugumu 
autotransportam)”. Maijā 
pašvaldība lūdza SIA „Pil-
sētvides serviss” sniegt 
precizējumus par aprēķinu 
maksas izmaiņām, uz ko 
1. jūnijā saņēma aprēķina 
precizējumus, kā rezultātā 
nešķiroto sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas 
maksas kopējais apmērs 
būtu 25,21 euro par 1 m³ 
(papildus aprēķinot PVN).

Lēmumu pilnu tekstu 
var iepazīt www.madona.
lv vai klientu apkalpoša-
nas zālē Saieta laukumā 1 
Madonā, lēmumu video-
apskatu iespējams iepazīt 
www.madona.lv.

Sagatavoja
 Ilze Riekstiņa,

Madonas novada 
Centrālās administrācijas

Attīstības nodaļas 
vecākā sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Apturēta Covid-19 
uzziņu tālruņa 8989 

darbība
Tā kā ir samazinājusies Covid-19 infekcijas iz-

platība, no 1. jūlija uz laiku ir apturēta Covid-19 
uzziņu tālruņa 8989 darbība – informē Nacionā-
lais veselības dienests (NVD). Līdz šim bezmak-
sas tālruņa konsultanti nodrošināja iedzīvotājiem 
pieteikšanos vakcinācijai pret Covid-19 infekci-
ju, kā arī sniedza informāciju par vakcināciju un 
digitālajiem Covid-19 sertifikātiem.

Attālināti pieteikties vakcīnas pret Covid-19 
saņemšanai iedzīvotāji arī turpmāk var tīmekļ-
vietnē www.manavakcina.lv. Vakcinācijai var 
pieteikties, arī sazinoties ar sava ģimenes ārsta 
praksi vai veicot pierakstu tuvākās ārstniecības 
iestādes vakcinācijas kabinetā. Savukārt gadīju-
mā, ja seniors vēlas pieteikt vakcināciju mājās, 
NVD aicina zvanīt uz tālruni 80001234 (dar-
ba laiks: pirmdienās–ceturtdienās plkst. 8.30–
17.00; piektdienās plkst. 8.30–15.00).

Rast atbildes uz jautājumiem par digitālo     
Covid-19 sertifikātu saņemšanu un izmantošanu 
iespējams tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sa-
daļā „Digitālais Covid-19 sertifikāts”.

Kopš Covid-19 uzziņu tālruņa 8989 darbības 
sākuma 2021. gada 10. februārī iedzīvotājiem ir 
sniegts vairāk nekā 720 tūkstošu konsultāciju. 
Nodrošinātas atbildes arī uz vairāk nekā 45 tūk-
stošiem e-pasta vēstuļu ar jautājumiem par vak-
cināciju un digitālajiem sertifikātiem.

NVD skaidro, ka atkarībā no prognozējamās 
Covid-19 infekcijas slimības izplatības šā gada 
rudenī un vajadzības nodrošināt iedzīvotājiem 
telefoniskas konsultācijas par aktualitātēm vak-
cinācijas un digitālo Covid-19 sertifikātu jomā, 
ja būs nepieciešams, tiks vērtēta uzziņu tālru-
ņa 8989 darbības atjaunošana.

Evija Štālberga,
Nacionālā veselības dienesta

Sabiedrisko attiecību
 nodaļas vadītājaCesvaines sporta laukums izbūves procesā no putna lidojuma

Agra Veckalniņa foto
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Personas ID karte – obligāta ar 2023. gaduTurpinās bezmaksas 
fizioterapijas 

nodarbības projektā
Svaigs gaiss, dabas piedāvāto krāsu, skaņu un 

smaržu apvienojums ar kustībām ir lieliskākie 
līdzekļi, lai samazinātu nogurumu, uzlabotu ve-
selību, vairotu dzīvesprieku un enerģiju.

Fizioterapija var būt noderīga visu vecumu 
cilvēkiem dažādā veselības stāvoklī. Fiziotera-
peiti savas zināšanas un prasmes izmanto, lai 
veicinātu pacientu veselību, novērstu ķermeņa 
sistēmu problēmas.

Fizioterapeits ir veselības aprūpes speciālists 
(funkcionālais speciālists), kurš palīdz pacien-
tiem sasniegt kustību un fizisko spēju maksi-
mālo amplitūdu, vai nu vispirms to attīstot, vai 
atjaunojot pēc fizisko spēju zaudēšanas slimī-
bas, traumas vai novecošanas dēļ. Fizioterapeita 
mērķis ir, izmantojot dažādas metodes un tehni-
kas sāpju mazināšanai un funkciju atjaunošanai, 
uzlabot cilvēka dzīves kvalitāti. Pastāvīgu trau-
mu vai slimību gadījumā fizioterapijas nodarbī-
ba samazina disfunkcijas sekas.

Projektā „Veselai un laimīgai ģimenei Ces-
vainē” visu vasaru un arī rudenī ir iespēja 
apmeklēt speciālista vadītas veselīgu kustību 
nodarbības. Fizioterapeits palīdzēs izkustē-
ties un parādīs, kā to pareizi darīt.

Gaidāmās nodarbības jūlijā un augustā:
 y 23. jūlijā plkst. 10.00,
 y 26. jūlijā plkst. 18.00,
 y 28. jūlijā plkst. 18.00,
 y 3. augustā plkst. 18.00,
 y 6. augustā plkst. 9.00,
 y 10. augustā plkst. 18.00,
 y 13. augustā plkst. 9.00,
 y 17. augustā plkst. 18.00,
 y 24. augustā plkst. 18.00.

Pulcēšanās pie Cesvaines pils, nodarbības 
notiek parka teritorijā. Tās vada fizioterapeits 
Emīls Ozoliņš. Dalība – bez maksas. Tālrunis 
uzziņām: 25461600.

Atgādinām: pašvaldības grantu konkursi uzņēmējiem!
Lai sekmētu pastāvošu un jaunuzsāktu komercdarbības 

norišu attīstību, Madonas novada pašvaldība sniedz atbalstu 
komersantiem jaunu vai būtiski uzlabotu produktu, pakalpo-
jumu un tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā un komercdarbī-
bas attīstīšanā, līdzfinansējot komersantu projektus.

Arī 2022. gadā aicinām iesniegt savu biznesa ideju kon-
kursam „Madona var labāk!”, kurā tiek piešķirts pašval-
dības līdzfinansējums Madonas novadā reģistrēto mazo 
un vidējo komersantu, saimnieciskās darbības veicēju 
un fizisko personu biznesa ideju projektiem uzņēmēj-
darbības uzsākšanai vai attīstībai. Konkursa mērķis ir 
veicināt uzņēmējdarbības attīstību Madonas novada te-
ritorijā, sekmēt darba vietu radīšanu un bezdarba sama-

zināšanu, jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu.
Vienam saimnieciskās darbības veicējam un Uzņēmumu 

reģistrā reģistrētam komersantam, kurš reģistrēts ne senāk 
kā pirms 12 mēnešiem no pieteikuma iesniegšanas dienas, 
vai fiziskai personai, kura ir gatava uzsākt uzņēmējdarbī-
bu Madonas novadā, maksimāli pieļaujamais pašvaldības 
līdzfinansējuma apmērs ir 6000 EUR (seši tūkstoši euro), ja 
pieteiktajā projektā tiek nodrošināts līdzfinansējums vismaz 
20 % apmērā no projekta kopējām izmaksām, kā arī 12 mē-
nešu laikā pēc saimnieciskās darbības uzsākšanas ir plānots 
izveidot vismaz 1 pilnas slodzes darba vietu.

Saimnieciskās darbības veicējam un Uzņēmumu reģistrā 
reģistrētam komersantam, kura saimnieciskās darbības re-
ģistrācijas datums pieteikuma iesniegšanas dienā ir senāks 
par 12 mēnešiem, maksimāli pieļaujamais pašvaldības līdz-
finansējuma apmērs ir 2000 EUR (divi tūkstoši euro).

Konkursa pieteikumu iesniegšana un izskatīšana 
2022. gadā ir noteikta 5 reizes gadā. Atlikušie šāgada kon-
kursa pieteikumu iesniegšanas termiņi ir līdz:

2022. gada 31. augusta plkst. 16.00;
2022. gada 31. oktobra plkst. 16.00.
Projekta pieteikuma sagatavošanas un iesniegšanas kār-

tību var iepazīt konkursa nolikumā (pieejams mājaslapā 
www.businessmadona.lv).

Sīkāka informācija par konkursu: +371 20204906, uzne-
mejdarbiba@madona.lv.

Ir divu veidu personu apliecinoši dokumen-
ti: pase un personas apliecība jeb elektroniskā 
identifikācijas karte (eID karte). Personai no 
15 gadu vecuma obligāts ir viens lietošanai 
derīgs personu apliecinošs dokuments. Ja per-
sona vēlas, tā var saņemt gan pasi, gan perso-
nas apliecību. Bērniem līdz 15 gadu vecumam 
personu apliecinošu dokumentu izsniedz ce-
ļošanai. Personas apliecībā ir iekļauti sertifi-
kāti, kas ļauj autentificēties elektroniskā vidē 
un elektroniski parakstīt dokumentus. Sīkāka 
informācija: https://www.pmlp.gov.lv/lv. Kon-
sultācijas par personu apliecinošiem doku-
mentiem: pases@pmlp.gov.lv. Konsultācijas 
par eID kartē iekļautajiem sertifikātiem: eid@
pmlp.gov.lv. Personu apliecinošu dokumentu 
izsniedz 10 darbdienu laikā vai paātrinātā kār-
tībā 2 darbdienu laikā.

Sākot ar 2023. gadu, obligāts personu 
apliecinošs dokuments gan Latvijā dzīvojo-
šajiem pilsoņiem, gan nepilsoņiem būs per-
sonas apliecība jeb elektroniskās identifikā-
cijas (eID) karte. Pēc tam kad eID karte kļūs 
par obligātu personu apliecinošu dokumentu, 
Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa pase paliks kā 
izvēles personu apliecinošais dokuments vai 
kā ceļošanas dokuments, ko varēs izmantot, 
dodoties uz valstīm, kurās eID karte netiek 
atzīta par personu apliecinošu vai ceļošanas 
dokumentu. Personas apliecība ir dokuments, 
kas primāri paredzēts lietošanai iekšzemē, Ei-
ropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas 
valstu un Šveices Konfederācijas teritorijā, kā 
arī dokuments, kas izmantojams identitātes 
apliecināšanai elektroniskā vidē (autentifikā-
cijai) un elektroniskā paraksta lietošanai. Per-
sonas apliecība nav izmantojama ceļošanai uz 
valstīm, ar kurām ir vīzu režīms vai kurās ir 
īpaši ieceļošanas noteikumi. Personas apliecī-
ba tās izmēru dēļ (bankas kartes formāta doku-
ments) ir ērtāka ikdienas lietošanai.

Vai arī pensionāriem jānoformē eID kar-
te līdz 2023. gada 1. janvārim?

Nē, pensionāriem pārejas periods, līdz 
kuram jānoformē eID karte, noteikts līdz 
2030. gada 31. decembrim.

Kāda ir valsts pamatnodeva par personas 
apliecību jeb eID karti?

10 darbdienu laikā – 15 eiro, 2 darbdienu 
laikā – 30 eiro. Ir valsts nodevas atvieglojumi.

Valsts nodeva par eID karti ir 5 eiro 10 darb-
dienu laikā, 15 eiro 2 darbdienu laikā, ja eID 
karti izsniedz:

 y bērnam vai jaunietim, kurš nav sasniedzis 
20 gadu vecumu;

 y pensijas vecumu sasniegušai personai;
 y personai, kura uzrāda pensionāra apliecī-

bu;

 y personai ar I vai II grupas invaliditāti 
(uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu).

Valsts nodevas apmērs ir vienāds ar pamat-
nodevas apmēru, kāds ir noteikts par personu 
apliecinošu dokumentu izsniegšanu 10 darb-
dienu laikā, ja personu apliecinošu dokumen-
tu divu darbdienu laikā izsniedz:

 y personai, kura, noslēdzot laulību, mai-
nījusi uzvārdu un 30 dienu laikā pēc laulības 
noslēgšanas iesniegusi dokumentus personu 
apliecinoša dokumenta saņemšanai;

 y personai, kura 30 dienu laikā pēc Latvi-
jas pilsonības iegūšanas naturalizācijas kārtī-
bā iesniegusi dokumentus personu apliecino-
ša dokumenta saņemšanai;

 y personai, kurai nepieciešama ārstēšanās 
ārvalstī;

 y personai, kurai nepieciešams izbraukt uz 
ārvalsti tuvinieka slimības vai nāves gadīju-
mā;

 y personai, kura nav sasniegusi 20 gadu 
vecumu, vai izglītības iestādes audzēknim, 
kurš nav sasniedzis 24 gadu vecumu un dodas 
izglītības iestādes vai jaunatnes organizācijas 
rīkotā braucienā uz ārvalstīm.

Vai mana pase pēc 2023. gada 1. janvāra 
vairs nebūs derīga?

Nē, izmaiņas Personu apliecinošu doku-
mentu likumā neietekmēs pašreizējās pases 
derīguma termiņu. Tā būs derīga līdz pasē ie-
rakstītā derīguma termiņa beigām.

Ko ir aizliegts darīt ar personas apliecī-
bu?

Dokumentu bojāt, izdarīt tajā tiesību aktos 
neparedzētas atzīmes vai sākotnējā satura iz-
maiņas; dokumentu nodot vai pieņemt ķīlā; 
dokumentu nodot lietošanā citai personai; lie-
tot citu personu apliecinošu vai citas personas 
pagaidu dokumentu; dokumentu izsniegt citai 
personai, izņemot šajā likumā noteiktos gadī-
jumus; lietot dokumentu, kas kļuvis lietoša-
nai nederīgs; iznīcināt, kad beidzies derīguma 
termiņš.

Vai eID karte maiņas gadījumā paliks 
manā rīcībā līdz jaunā dokumenta izgata-
vošanai?

Jā, eID karti drīkstēs turpināt lietot līdz jau-
nās eID kartes saņemšanai.

Vai ir kādas priekšrocības, noformējot 
pasi un eID karti vienlaikus?

Lielākā priekšrocība, noformējot gan pasi, 
gan eID karti vienlaikus, ir valsts nodevas at-
vieglojums pasei: 10 darbdienu laikā – jāmak-
sā 20 eiro; 2 darbdienu laikā – 40 eiro.

Vai eID karti drīkst mainīt pirms tās ter-
miņa beigām?

Jā, personu apliecinošus dokumentus drīkst 
mainīt arī pirms to termiņa beigām.

Vai pastāvēs iespēja izvēlēties, kuru do-
kumentu – pasi vai eID karti – izgatavot?

Sākot ar 2023. gada 1. janvāri, eID karte 
Latvijā būs obligāts personu apliecinošs do-
kuments, kas būs nepieciešams katram Lat-
vijas pilsonim un nepilsonim, kurš sasniedzis 
15 gadu vecumu. Pasi varēs izgatavot pēc sa-
vas izvēles.

Ja personai ir gan pase, gan eID karte, 
bet eID karte nav paņemta līdzi, vai ban-
kas darījumiem vai pie notāra drīkst iz-
mantot pasi?

Arī pēc 2023. gada 1. janvāra pase būs 
personu apliecinošs dokuments, ar kuru būs 
iespējams apstiprināt savu identitāti klātienē.

Kāpēc ar 2023. gadu obligāts personu 
apliecinošs dokuments būs eID karte, nevis 
pase?

eID karte kā obligāts personu apliecinošs 
dokuments noteikta saskaņā ar Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
izstrādātajiem grozījumiem Personu aplie-
cinošu dokumentu likumā, kas stājās spēkā 
01.01.2022. (Plašāk: stājusies spēkā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūli-
ja regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronis-
ko identifikāciju un uzticamības pakalpoju-
miem elektronisko darījumu veikšanai iek-
šējā tirgū, un ar to atcelta direktīva 1999/93/
EK, kas attiecas gan uz elektroniskajiem 
dokumentiem, gan elektronisko parakstu, 
gan arī uz elektronisko identifikāciju. Regu-
las mērķis ir stiprināt elektronisko darījumu 
uzticamību iekšējā tirgū, nodrošinot vienotu 
pamatu drošai elektroniskai mijiedarbībai 
starp iedzīvotājiem, uzņēmumiem un pub-
liskām iestādēm, tādējādi palielinot publisko 
un privāto tiešsaistes pakalpojumu, elektro-
nisko darījumu un elektroniskās komercijas 
efektivitāti.)

Vai Valsts nodevu par citas personas do-
kumentu drīkst apmaksāt ar pārskaitīju-
mu?

Jā, to drīkst darīt. Šādā gadījumā maksā-
juma uzdevumā obligāti jānorāda personas 
vārds, uzvārds, personas kods un īpašais 
identifikatora numurs, kas atrodams izziņā, 
ko izsniedz personu apliecinoša dokumenta 
noformēšanas brīdī.

Cesvainei tuvākā Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes (PMLP) nodaļa (Madonas no-
daļa) atrodas Rīgas ielā 2 Madonā. Nodaļas 
darba laiks: pirmdien–piektdien plkst. 8.00–
16.00; sestdien, svētdien – brīvs. Tālrunis 
uzziņām: 67209489. Nodaļā klientus pieņem 
rindas kārtībā. Lai noformētu eID karti, no-
vada iedzīvotāji drīkst izvēlēties arī citu, sev 
ērtāko PMLP nodaļu visā Latvijā.
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Mājas kafejnīcu 
dienas

Atskatoties uz notikumiem jūnijā un jūlijā Cesvainē

Madonas novada vasaras garša!
No Gaiziņa līdz Aiviekstei un no Ērgļiem 

līdz Lubānai – krustām šķērsām pa Mado-
nas novadu – ar garšu kontrastiem 11 mājas 
kafejnīcās, dabas daudzveidību un vēstures 
dārgumiem…

Vai tā būs Sarkaņu meistara zīļu kafija vai 
Teiču purva bišu kārumi? Varbūt Cesvaines 
sievasmātes bagātīgais galds un Vestienas 
melleņu saldējums? Varbūt 12 novada mui-
žu stāsti, meklējot vissulīgāko no visiem 
gardumiem?

Vasaras garša un krāsas Madonas ap-
kārtnes pakalnos, līdzenumos un ceļos būs 
spilgtas un neaizmirstamas!

Kas ir „Mājas kafejnīcu dienas”?
„Mājas kafejnīcu dienas” ir īpašs pasā-

kums, kurā, verot apmeklētājiem durvis uz 
vienu vai divām dienām, improvizētas ka-
fejnīcas aicina izbaudīt katru Latvijas reģio-
nu caur kulināro piedāvājumu, tradīcijām 
un kultūru.

Par šefpavāriem un viesmīļiem kļūst vie-
tējie iedzīvotāji, kuri ikdienā parasti neno-
darbojas ar ēdināšanu vai viesu uzņemšanu, 
bet šajās dienās cienā viesus ar savas ģime-
nes vai novada īpašajiem mājās gatavota-
jiem ēdieniem. Katrai mājas kafejnīcai ir 
sava neatkārtojama ēdienkarte un stāsts.

Ciemiņiem tā ir iespēja garšīgi paēst, at-
vērties saimnieku viesmīlībai, iepazīt jau-
nas garšas un sajusties kā pie vecmāmiņas 
laukos. Maltīšu vērtība slēpjas ne tikai labi 
aizmirstās, senās receptēs, bet arī produktu 
svaigumā – tie nāk tieši no dobes. Turklāt 
lauku saimnieki tos lieliski prot pārvērst arī 
mūsdienīgos ēdienos.

Mājas kafejnīcu viesus var sagaidīt arī 
muzikāli priekšnesumi, spēles, ekskursijas 
saimniecībā vai amatu darbnīcā un citas no-
rises.

„Mājas kafejnīcu dienas” katrā reģionā 
notiek reizi gadā – vienu nedēļas nogali lai-
ka posmā no jūlija līdz septembrim.

Cesvaines pusē ciemos aicinās divas mā-
jas kafejnīcas:

 y „Dilles”: būsiet gaidīti mierpilnā, ne-
steidzīgā gaisotnē. Bez pieteikšanās. Visam 
pāri skanēs eifonija skaņas un putnu treļļi.

13. augustā plkst. 10.00–20.00, 
14. augustā plkst. 10.00–20.00.
Adrese:Veidenbauma iela 11, Cesvaine, 

Madonas novads,
telefons uzziņām: 29761510;
 y „Lustīgā sievasmāte”: tuvus un tālus 

viesus savā lauku sētā gaidīs viesmīlīga ģi-
mene. Māju pagalmā ir gan brīvdienu māja 
„Pie sievasmātes”, gan „Mednieka dārgumu 
krātuve”, tā ir darbīga lauku sēta. Mājas 
kafejnīcu dienu laikā viesiem tiks piedāvā-
ti saimnieces šmori, jaunkundzes kūkas un 
Cesvaines brandavīns.

Rezervācija: obligāta iepriekšēja pieteik-
šanās, zvanot uz tālruni 29247779! Praktis-
kā informācija: uz vietas norēķināties drīks-
tēs tikai ar skaidru naudu. Vienlaikus varēs 
uzņemt 5–10 cilvēkus.

13. augustā plkst. 13.00–22.00.
Adrese: Grūbas, Cesvaines pag., Mado-

nas novads.
Katras mājas kafejnīcas ēdienkarte atro-

dama lapā www.majaskafejnicas.lv un sazi-
noties ar katru no saimniecēm!

„Divi no pilsētas, kurā piedzimst vējš” jeb „2 no PKPV” ir akus-
tisko ģitāru duets, kurā muzicē Vjačeslavs Mitrohins un Aivars 
Hermanis, divi ģitāristi ar līdzīgu karjeru un pieredzi: abi dzimuši 
un muzicēt sākuši Liepājā – vēju un rokmūzikas pilsētā, pagājušā 
gadsimta 60. gados; abi tikuši atzīti par labākajiem ģitāristiem dau-
dzos festivālos, konkursos un aptaujās. Turpinājuši karjeru Latvijas 
filharmonijas kolektīvos un Latvijas radio estrādes orķestrī, kā arī 
piedalījušies neskaitāmos skaņu ierakstos, dibinājuši un vadījuši 
grupas, ansambļus, projektus. Abi ģitāristi arī komponē.

Koncertā 18. jūnijā salona „Divi torņi” pagalmā „2 no PKPV” 
atskaņoja Raimonda Paula, Zigmara Liepiņa, Ulda Stabulnieka, 
Imanta Kalniņa, kā arī pašu – Vjačeslava Mitrohina un Aivara 
Hermaņa – dziesmas blūza stilā. Koncertprogrammā tika iekļauti 
arī skaņdarbi no klasiskās rokmūzikas zelta repertuāra, piemēram, 
grupu „The Beatles”, „Creedence Clearwater Revival”, ģitārista un 
komponista Čaka Berija (Chuck Berry) u. c. autoru dziesmas, arī 
klasikas skaņdarbi, kurus mūziķi interpretē savā unikālajā ģitārspē-
les manierē. 

Kristīnes Aumeles foto

 Par lustīgu ielīgošanu rūpējās Cesvaines kultūras nama pašdar-
bības kolektīvi un to vadītāji. Attēlā – Cesvaines teātra aktieri un 
vadītāja Alda Alberte.

Kristīnes Aumeles foto

Ielīgošanas pasākumu muzikāli kuplināja Cesvaines kultūras 
nama pūtēju orķestris ar solistēm, diriģents Oļģerts Ozols.

Godā arī tradicionālās tautas amatniecības vērtības – iemēģināt 
roku aušanā bija aicināts ikviens. Īstos paņēmienus ierādīja Cesvai-
nes kultūras nama rokdarbu studijas vadītāja Vanda Podiņa.

Kristīnes Aumeles foto

Mākslas zinātnieces Daces Lambergas monogrāfijas „Egils Ro-
zenbergs” prezentācija, tikšanās ar grāmatas autori un tekstilmāk-
slinieku Egilu Rozenbergu Cesvaines pilī 1. jūlijā. Pateicoties Valsts 
kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Kultūrelpa” atbalstam 
biedrība „VIA ARS” ir izdevusi bagātīgi ilustrētu monogrāfiju, kurā 
apkopots mākslinieka radošais veikuma vairāk kā 50 gadu garumā, 
iepazīstinot ar gobelēnu tapšanas līkločiem no 20. gadsimta 70. ga-
diem līdz mūsdienām. Kad Egils Rozenbergs 1966. gadā beidza Jaņa 
Rozentāla Mākslas vidusskolu, viņš nonāca dilemmas priekšā, jo 
viņu nesaistīja Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā 
valdošais konservatīvisma gars. Tāpēc, intuīcijas vadīts, viņš izlēma 
par labu gobelēnmākslai, piesaistīja arī novatoriskā studiju pro-
gramma, un lēmums izrādījās liktenīgs. Mākslinieka radošie meklē-
jumi izceļas ar vīrišķīgi stabilu domāšanu, ar tādiem izteiksmes veida 
pamatprincipiem, kas saistās ar atturīgu formu nosacītību, racionā-
lu vispārinājumu un zīmējuma lakonismu.

Lindas Bakmanes foto

Saulainā un karstā jūnija izskaņas dienā pils pagalms rotājas košās 
krāsās: sekojot senām tradīcijām, tika izkārtas un izvēdinātas krāju-
ma tekstilijas un lādēs saliktā dzija, ko ikdienā apmeklētāji neredz. 
Tas palīdz audumiem neiestāvēties, izvēdina lieko gaisa mitrumu – 
sākoties karstajam laikam, audumi pils skapjos un lādēs kļūst mazliet 
valgi –, kā arī, ja ņem vērā senču padomus, aizsargā pret kodēm.

Ar čella soloprogrammu pēc grāmatas prezentācijas Cesvaines 
pilī uzstājās cesvainiete Emma Bandeniece.
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Nr. 7 (346) 2022. gada 22. jūlijā
Izdevējs: Cesvaines apvienības pārvalde
Tirāža – 700 eks.
Atbildīgā par izdevumu – Linda Vanaga, tālr. 64852030,
e-pasts: linda.vanaga@madona.lv
Iespiests: SIA „Erante”.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus iesniegt līdz katra mēneša 
10. datumam.

Nākamais „Cesvaines Ziņu” 
izdevums gaidāms 2022. gada 26. augustā

Sportiskās aktivitātes jūlijā 
Cesvainē

25. latviešu mūzikas svētki

Vēl šovasar ieplāno 
Madonas novada muižu apceļošanu!

Izstādes

No 27. jūlija līdz 6. augustam 
Madonas novadā notiks 25. lat-
viešu mūzikas svētki. Skanēs 
labākais no latviešu komponistu 
klasikas un laikmetīga skaņu-
raksta izcilu mūziķu sniegumā. 
Vairākos koncertos gaidāmi   
pirmatskaņojumi. Topošie mū-
ziķi un komponisti piedalīsies 
ikgadējās meistarklasēs.

Līdzās koncertiem latviešu 
mūzikas svētkos ļoti nozīmī-
ga sadaļa ir jauno komponistu 
meistarklases. Kopš 2013. gada 
kopumā 41 jaunais skaņradis 
10 dienu ilgos meistarkursos slī-
pējis amata prasmi pie atzītiem 
kompozīcijas meistariem un 
profesionālu mūziķu ansambļa, 
kas iestudē dalībnieku rakstītos 
darbus. Epizodiski meistarkla-
sēs ir piedalījušies arī daži dalīb-
nieki no Lietuvas un Igaunijas, 
taču šogad tās ir ieguvušas ska-
nīgu starptautisku skanējumu, jo 
piedalīsies arī četri dalībnieki no 
Lietuvas. Skaista šā gada iezīme ir sasniegtais rekordlielais 
pieteikumu skaits – kopā 16.

Ik gadu latviešu mūzikas svētkos paralēli norit meistarklases 
„Daba pilna mūzikas” Marģera Smudža vadībā. Gadu gaitā ir 
izveidojusies brīnišķīga meistarklašu komanda. Ja kāds reiz 
ir pabijis nometnē, tad pārsvarā piedalās arī citugad un ņem 
līdzi draugus. Meistarklašu līmeni šobrīd var vērtēt kā augstu, 
un tā pamatā ir izcili meistarklašu vadītāji. Nu jau ierasti šo 
kvalitāti nodrošina pianiste Agnese Egliņa, vijolniece Paula 
Šūmane, čelliste Anna Veselova, flautiste Vita Rozēna-Gaļic-
ka, perkusionists Mikus Bāliņš. Par improvizācijas un zīmē-
jumu teātri rūpējas Varis Klausītājs, bet par orķestri – Mārtiņš 
Bergs. Iepriecina, ka nometnes dalībnieku skaits ar katru gadu 
pieaug: pagājušajā gadā bija 75, bet šogad jau 95 dalībnieki no 
25 mūzikas skolām.

Svētkus organizē Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola sa-
darbībā ar Vidzemes jauno talantu atbalsta fondu.

Svētkus finansiāli atbalsta: Madonas novada pašvaldība, 
Valsts kultūrkapitāla fonds, AS „Latvijas valsts meži”.

Svētkus atbalsta: Madonas kultūras nams, Cesvaines evaņ-
ģēliski luteriskā baznīca, Cesvaines pils, Madonas Valsts ģim-
nāzija, Madonas reģiona laikraksts „Stars”, žurnāls „Ir”, „Lat-
vijas radio 1”, „Latvijas radio 3”.

Pludmales volejbola sacensības 23. jūlijā

Strītbola sacensības Cesvaines svētkos

31. jūlijs 15.00–16.30
31. jūlijā Cesvaines pilī notiks svētku 

atklāšanas koncerts. Latviešu mūzikas 
svētku ceturtdaļgadsimta jubilejas gaidās 
uzsāksim jaunu tradīciju – Jāņa Norvi-
ļa Madonas Mūzikas skolas absolventu 
koncertu.

Varam lepoties ar spēcīgiem un izci-
liem absolventiem dažādās paaudzēs, un 
pirmo absolventu koncertu atklās visjau-
nākie. Priecājamies, ka koncertu vadīs 
aktrise Agnese Budovska, mūsu skolas 
absolvente.

Piedalīsies mūziķi Kate Lasmane (flau-
ta), Elīna Čeprova (flauta), Lāsma Moni-
ka Meldere (klavieres), Krista Kristiāna 
Pugača (klavieres), Krišjānis Rudzāts 
(akordeons), Egils Akaševs (mežrags), 
Jānis Kārlis Rijnieks (klarnete) un Kris-
taps Līcītis (trombons).

Skanēs Anitras Tumševicas, Lūcijas 
Garūtas, Pētera Plakida, Jāņa Ivanova, 
Pētera Vaska, Mārtiņa Viļuma, Arvīda 
Žilinska, Romualda Jermaka un Gunāra 
Ordelovska skaņdarbi.

2. augusts 20.30–22.00
2. augusta vakarā dosimies uz Cesvaines evaņģēliski lu-

terisko baznīcu, kuras velves ar mūziku piepildīs radošajos 
sasniegumos neapstādināma, spilgta vienība – ērģelnieks Ai-
gars Reinis un saksofonists Aigars Raumanis.

Mūziķi sagatavojuši koncertu, kurā skanēs mūzika gandrīz 
no pašiem latviešu profesionālās mūzikas pirmsākumiem – 
būs Jāzepa Vītola „Pastorāle” un fūga – un līdzās dažādu 
paaudžu laikmetīgie – mūsu laikabiedri ar it atšķirīgiem ska-
ņurakstiem: Selga Mence, Leonīds Lobrevs, Uģis Prauliņš, 
Dāvis Balodis, Andris Dzenītis. Tam klāt vēl viens iemesls 
augusta sākumā uz brīdi piestāt Cesvainē un ieklausīties – 
skanēs komponistes Madaras Pētersones jaundarbs.

Ieejas maksa katrā koncertā – 7 EUR (biļešu iepriekšpārdo-
šana „Biļešu paradīzes” kasēs), abonements uz visiem 25. lat-
viešu mūzikas svētku koncertiem – 25 EUR (tikai „Biļešu 
paradīzes” kasēs).

Biļetes būs iespējams iegādāties arī koncerta norises vietās 
stundu pirms koncerta.

Koncertu laikā ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem un no-
lūkā informēt sabiedrību par notikušo pasākumu var tikt foto-
grafēts, ierakstīti video un (vai) audio.

Izstāde „Spiets” Kraukļu bibliotēkā līdz 13. augustam
Kraukļu bibliotēkas sarīkojumu zālē apskatāma izstāde 

„Spiets”. Tā vēsta par dziedošo ģimeņu kustības aizsāku-
mu pirms 30 gadiem un tās turpmāko vēsturi. Izstāde izvie-
tota uz 24 planšetēm: 11 planšetes (66 × 96 cm) vēsta par 
„Spieta” kustības aizsākumu Madonas rajonā, 13 planšetes 
(67 × 90 cm) veidotas „Spieta” 25 gadu jubilejai, bijušas eks-
ponētas muzeja izstāžu zālēs.

LTA un LMA tekstildarbu izstāde „Tekstils pilī” Cesvai-
nes pilī līdz 10. augustam

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

„Smalkās kaprīzes” Cesvaines pilī
Rotu mākslinieces Kristīnes Japiņas darināto rotu izstāde 

Cesvaines pilī.
„Saules stara pieskāriens” Cesvaines kultūras namā
Paulīniešu tēva Jāņa Vīlaka foto personālizstāde „Saules 

stara pieskāriens”. Sirsnīgi ielūdz paulīniešu tēvs!

Turpinoties vasaras tūrisma sezonai, līdz pat vēlam rude-
nim ceļotājus aicināsim iepazīt mūsu muižu stāstus un tajās 
piedāvātās atpūtas iespējas. Tevi gaida: ainaviskas pastaigas 
pa senajiem muižu parkiem; izzinoši vietējo gidu stāsti; izstā-
žu zāļu un muzeju kolekciju apmeklējumi; vīnu degustācijas 
un muižkungu cienīgas maltītes; pasākumu un privātu viesību 
apmeklējumi; tālākiem ciemiņiem – nakšņošana vidē ar vēstu-
res akcentu pieskārieniem. Vasaras gaitā, katru mēnesi, īpašāk 
tiek izceltas 2–3 mūsu novada muižas.

Pastāstīsim par katras muižas tūrisma piedāvājumu, saga-
tavosim nelielus videoieskatus, piedāvāsim vienas dienas tū-
risma maršrutus, kuros būs iekļauta izceltā muiža un intere-
santākās tūrisma vietas tās apkārtnē. Muižu iepazīšanas stāsti 
sākti jau maijā, pirmie bija Cesvaines pilsmuižas un Dzelza-
vas muižas stāsti.

Ērtākai ceļošanai iesakām izmantot interaktīvo Madonas 
novada tūrisma karti. Tajā ir izveidota arī atsevišķa sadaļa 
„Muižas un pilis”. Starp citu, karte piedāvā arī maršruta plā-
nošanas iespējas (atverot objekta aprakstu, jāizvēlas zaļā po-
dziņa „Sākt maršrutu”). Karte pieejama www.visitmadona.lv/
lv/turisma-karte.

Lejupielādē brošūru „Iepazīsti Madonas novada muižas” 
www.visitmadona.lv!

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


