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Jaunās tūrisma sezonas atklāšana 1. maijā

„Dziesma spēkam” 4. maijā 
Cesvaines baznīcā

Tieši 1. maijā pirmoreiz tika 
sasaukta Latvijas Republikas Sa-
tversmes sapulce, kas izstrādā-
ja un 1922. gadā pieņēma valsts 
pamatlikumu – Satversmi. Šajā 
dienā tiek atzīmēti darba svētki, 
savukārt 2004. gadā šajā datumā 
Latvija pievienojās Eiropas Sa-
vienībai. 1990. gada 4. maijā tika 
pieņemta deklarācija „Par Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunoša-
nu”. 1. maijs ir arī Cesvaines pils 
cēlāja Ādolfa fon Vulfa dzimšanas 
diena, šogad jau 165. Šajā dienā 
sāksim jauno tūrisma sezonu, kurā 
īpaša vērība tiks veltīta Madonas 
novada muižu iepazīšanai. Maijs 
iesākas ar daudziem nozīmīgiem 
svētkiem.

Svinību atklāšana norisināsies 
plkst. 12.00 pils pagalmā – svei-
ciens svētkos, jaunās tūrisma sezo-
nas atklāšana, citu Madonas nova-
da muižu iepazīšana.

Pēc svinīgās atklāšanas 
plkst. 13.00 pils ziemeļu terasē 
skanēs koncerts „Vasaras prelū-
dija” pūšaminstrumentu kvinteta 

„BRASS.EDU” izpildījumā. Pū-
šaminstrumentu kvintets „BRASS.
EDU” ir izveidots 2017. gadā, tas 
veido dažādas koncertprogrammas, 
aktīvi koncertē. Kvintetā darbojas 
Edgars Švembergs (trompete), Ed-
gars Bārzdiņš (trompete), Kārlis 
Rērihs (mežrags), Uldis Zilberts 
(trombons), Jānis Retenais (tuba).

Svētku atmosfēra ap Cesvai-
nes pili valdīs jau no plkst. 10.00. 
Par muzikālo fonu gādās „Diogens 
audio”. Pils apkārtnē varēs sastapt 
muižas laiku dāmas.

Gastronomiskais baudījums. 
Visas dienas laikā pils ziemeļu te-
rasē darbosies kafejnīca „Karote”, 
kur būs iespējams baudīt dažā-
das svētku uzkodas un kafejnīcas 
piedāvājumu papildinās Cesvai-
nes alus darītava un „Nord Wolf” 
kokteiļi. Šajā dienā Cesvainē būs 
atvērts arī salons „Divi torņi” un 
krodziņš „Kuilis”. Būs arī svētku 
kūka!

Izklaides svētku gaisotnē. Kā 
svētku reizē pieklājas – izklaides 
gan lielākiem, gan mazākiem vie-

siem. Ikviens ir aicināts izmēģināt 
savas spējas 19. gadsimta spēlēs – 
kriketā, staigāšanā ar koka kājām. 
Vizināšanos zirga mugurā ļaus 
izmēģināt „Volframs un Pakavi”. 
Savu erudīciju, atmiņu un zinā-
šanas par Cesvaines novadnieka 
Augusta Saulieša daiļradi varēs 
pārbaudīt poētiskajā orientēšanās 
spēlē. Mazākos apmeklētājus aiz-
raus papīra kuģīšu locīšana, akme-
ņu krāsošana – lai veidotu gaismas 
ceļu Ādolfam. Protams, svētku rei-
zē pieklājas našķoties ar cukurvati 
un karamelēm.

Cesvaines pils apmeklējums vi-
sas dienas garumā būs bez maksas. 
Cesvaines muižas un Vulfu ģime-
nes stāstu varēs iepazīt fotoprojek-
cijās.

Lai uzturētu svētku atmosfē-
ru, mūsu viesus aicinām ierasties 
mazliet svinīgākā tērpā nekā ikdie-
nā – dāmas garās kleitās un kungus 
hūtēs!

Baudīsim pavasari un svinēsim 
svētkus Cesvaines pilī kopā šā gada 
1. maijā!

Kur zemi lai krāšņāku rastu,
Kam skaistākas dziesmas lai dzied,
Kā zemi pie dzintara krasta,
Kā zemi, kur ābeles zied.
Tā zeme ir dzimtene mana,
Te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
Šo zemi par Latviju sauc.
  Anna Sakse

Sveicam Latvijas Republikas Satversmes sapulces 
sasaukšanas dienā 1. maijā un Latvijas Republikas 

Neatkarības atjaunošanas gadadienā 4. maijā!
Vēlam, lai ikviens mūsu valsts iedzīvotājs jūtas 

laimīgs, dzīvo mierā un ir novērtēts!

Cesvaines apvienības pārvalde

1990. gada 4. maijā desmitiem 
tūkstošu cilvēku pulcējās Rīgas 
centrā, pie toreizējās Augstākās 

pirmo reizi kopš padomju okupā-
cijas sākuma demokrātiskā veidā 
ievēlētais Latvijas parlaments 
lēma par mūsu valsts neatkarības 
deklarācijas pieņemšanu. Daudzi 
no ārā stāvošajiem Augstākās pa-
domes sēdi klausījās no mājām 
līdzi paņemtajos radiouztvērējos, 
deputātu balsošanas laikā skaļi 
skaitot līdzi par valsts neatkarību 
atdotās balsis. Par deklarācijas 
„Par Latvijas Republikas neatkarī-
bas atjaunošanu” pieņemšanu no-
balsoja 138 deputāti.

1990. gada 4. maija neatkarības 
deklarācijas pieņemšana pielīdzi-
nāma valsts otrajai dzimšanai – tas 
neapšaubāmi bija nozīmīgs brīdis 
mūsu valsts dzīvē.

2022. gada 4. maijā plkst. 13.00 
Cesvaines evaņģēliski luteriska-
jā baznīcā (Baznīcas iela 4 Ces-
vainē) notiks koncerts „DZIESMA 
SPĒKAM”, kurā piedalīsies ka-
merkoris „MoonBeams” (diriģen-
te Nora Kalniņa), ērģelniece Ilze 
Reine un Cesvaines kultūras nama 
jauktais koris „Cesvaine” (diri-
ģents Oskars Jeske). Programmā – 
Jāņa Lūsēna, Ērika Ešenvalda, 
Jēkaba Jančevska, Ilzes Reines, 
Lolitas Ritmanes, Imanta Kalni-
ņa, Jura Vaivoda, Artura Maskata, 
Jāņa Aišpura, Jēkaba Bernāta mū-
zika.

Ieeja – par ziedojumiem baznī-
cai.

padomes nama, kurā šodien atro-
das Latvijas Republikas Saeima. 
Todien izšķīrās Latvijas liktenis – 
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Atgādinājums 
par atkritumu 

apsaimniekotāja 
pieņemšanas laiku 

Cesvainē

Pieteikšanās 
„Altum” privātmāju 
energoefektivitātes 

uzlabošanas un 
elektroenerģijas 

ražošanas programmā

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Kraukļu tautas nams” 1A, Kraukļi, Cesvaines pagasts, 

Madonas novads, objekta daļas izsoli

No Madonas novada 
pašvaldības domes sēdēm

Par Madonas novada būvvaldes darba jautājumiem

Tikšanās ar iedzīvotājiem

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
pašvaldības nekustamo īpašumu „Kraukļu tautas nams” 1A, Kraukļi, Ces-
vaines pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7027 900 0061). Nekustamais 
īpašums sastāv no neapdzīvojamās telpas 131,4 kvadrātmetru platībā. Iz-
soles sākotnējā cena – 2600 EUR, izsoles solis – 100 EUR, nodrošinā-
jums – drošības nauda 10 % apmērā no nosacītās cenas, tas ir, 260 EUR.

Izsole notiks 2022. gada 13. maijā plkst. 13.30 Madonas novada paš-
valdības telpās Saieta laukumā 1 Madonā. Dalībnieku reģistrācija – līdz 
2022. gada 12. maija plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu Madonas nova-

da Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1 Madonā klientu apkalpoša-
nas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Izsoles noteikumus var iepazīt interneta vietnē www.madona.lv, kā arī 
Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Ma-
dona) darba laikā, Cesvaines mājaslapā www.cesvaine.lv, Cesvaines ap-
vienības pārvaldē (Pils ielā 1A Cesvainē Madonas novadā) darba laikā. 
Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot uz tālruni 
Nr. 29461212 un par apskates laiku vienojoties ar Cesvaines apvienības 
pārvaldes vadītāju Vilni Špatu.

Katra mēneša otrajā trešdienā no 
plkst. 9.00 līdz 12.00 Cesvaines kul-
tūras namā apmeklētājus pieņem at-
kritumu apsaimniekotāja SIA „Pilsēt-
vides serviss” speciāliste. 2022. gadā 
pieņemšana notiks:

 y 11. maijā,
 y 8. jūnijā,
 y 13. jūlijā,
 y 10. augustā.

Atgādinām, ka kopš 2022. gada 
16. janvāra maksa par nešķiroto sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Cesvaines novadā ir noteikta 29 EUR/
m3 (tajā skaitā PVN 21 %).

Tas nozīmē, ka maksa par atkritu-
mu konteineru izvešanu ir mainīju-
sies atkarībā no konteinera tilpuma:

0,12 m3 3,48

0,24 m3 6,96

0,66 m3 19,14

1,1 m3 31,90

2022. gada 22. marta domes ār-
kārtas sēdē

Par maksas pakalpojumu iz-
maksu apstiprināšanu Cesvaines 
tūrisma centrā. Apstiprina mak-
sas pakalpojumus Cesvaines ap-
vienības pārvaldes struktūrvienībā 
Cesvaines tūrisma centrs: pakalpo-
juma veids – izzinoša, izglītojoša 
programma; cena (no 2022. gada 
1. jūlija ar PVN) personai – 2 eiro.

2022. gada 31. marta domes sēdē
Par Ukrainas civiliedzīvotāju iz-

mitināšanu un ēdināšanu Madonas 
novadā

Nolemj Ukrainas civiliedzīvotājus 
uzņemt Madonas novada pašvaldības 
teritorijā, izmitināt Madonas novada 
pašvaldībai piederošajās telpās līdz 
90 dienām un nodrošināt ar ēdināšanas 
pakalpojumu līdz 90 dienām, ja tas ir 
nepieciešams.

Par atbalstu Ukrainas civiliedzī-
votājiem

Lai sniegtu atbalstu Ukrainas civil-
iedzīvotājiem, kuri patvērumu raduši 
Latvijā, un palīdzētu viņiem integrē-
ties sabiedrībā, iepazīstinot viņus ar 
latviešu kultūru un kultūras manto-
jumu, nolemj noteikt bezmaksas ap-
meklējumu Madonas novada kultūras 
iestādēs un to organizētajos kultūras 

Tiek organizētas iedzīvotāju sapul-
ces Ērgļos, Cesvainē un Lubānā. Sa-
pulču tēma – komunālo saimniecību 
reorganizācija, ar komunālo pakalpo-
jumu nodrošināšanu saistītā informāci-
ja iedzīvotājiem, daudzdzīvokļu namu 

Ceļu meistars Cesvainē
Šā gada aprīlī darbu Cesvaines 

apvienības pārvaldē uzsācis jauns 
ceļu meistars – Andis Kājiņš. 
Jautājumos, kas saistīti ar ceļu un 

9. martā stājušies spēkā saistošie 
noteikumi Nr. 6 „Par pašvaldības 
nodevu par būvatļaujas saņemšanu 
vai būvniecības ieceres akceptu, iz-
darot atzīmi paskaidrojuma rakstā 
vai apliecinājuma kartē, Madonas 
novada pašvaldībā”.

Saistošajos noteikumos noteik-
ta pašvaldības nodeva par būvat-
ļaujas saņemšanu vai būvniecības 
ieceres akceptu, izdarot atzīmi 
paskaidrojuma rakstā vai aplie-
cinājuma kartē, likmes, nodevas 
maksāšanas kārtība, nodevas mak-
sātāji un piemērojamie atviegloju-
mi Madonas novada pašvaldības 
teritorijā.

Nodevas maksāšanas kārtība, 
likmes un atvieglojumi Madonas 
novadā

Nodeva maksājama par:
 y būvatļaujas izdošanu – 50 % 

apmērā pēc būvatļaujas saņemša-
nas maksāšanas paziņojumā norā-
dītajā termiņā, atlikušos 50 % no 
nodevas samaksā pirms dokumentu 
iesniegšanas būvvaldē par būvat-
ļaujā ietverto projektēšanas nosa-
cījumu izpildi. Nodevas maksātājs 
ir tiesīgs nodevu par būvatļaujas 

pasākumos un atļaut bez maksas iz-
mantot Madonas novada sporta bāzes 
līdz š. g. 31. decembrim, uzrādot per-
sonu apliecinošu vai citu dokumentu, 
kas apliecina, ka persona ir Ukrainas 
civiliedzīvotājs.

2022. gada 11. aprīļa domes sēdē
Par ziedojuma pieņemšanu no no-

dibinājuma „Fonds „Ziedot.lv””
Nolemj atļaut Madonas novada paš-

valdības izpilddirektoram no nodibi-
nājuma „Fonds „Ziedot.lv”” pieņemt 
ziedojumu – dāvanu kartes 6500 eiro 
apmērā, lai nodotu tās Ukrainas civil-
iedzīvotājiem, kuri ir izceļojuši no Uk-
rainas teritorijas un mitinās Madonas 
novadā. „Ziedot.lv” nodod pašvaldībai 
100 veikala „Rimi” dāvanu kartes un 
30 universālās dāvanu kartes, kas ir 
derīgas visos veikalos; katras kartes 
vērtība – 50 eiro.

Lēmumu pilnu tekstu var iepazīt 
www.madona.lv vai klientu apkalpoša-
nas zālē Saieta laukumā 1 Madonā, lē-
mumu videoapskatu iespējams iepazīt 
www.madona.lv.

Sagatavoja Ilze Riekstiņa,
Madonas novada

 Centrālās administrācijas
Attīstības nodaļas

vecākā sabiedrisko attiecību 
speciāliste

izdošanu maksāt vienā maksājumā;
 y būvniecības ieceres akceptu, 

izdarot atzīmi paskaidrojuma raks-
tā vai apliecinājuma kartē, – pirms 
dokumentu iesniegšanas būvvaldē, 
lai uz paskaidrojuma raksta vai ap-
liecinājuma kartes saņemtu atzīmi 
par būvniecības ieceres akceptu 
(būvvaldes lēmumu). Ja būvvalde 
pieņem lēmumu par atteikumu ak-
ceptēt ieceri par būvniecību, node-
va par būvniecības ieceres akceptu 
tiek atmaksāta.

Maksāšanas paziņojumus par 
nodevu par būvatļaujas saņemšanu 
būvvalde būvniecības ierosinātā-
jam izsniedz reizē ar būvatļauju.

Ja būvniecības iecerē tiek pare-
dzēta vairāku būvju būvniecība un 
būvēm atbilstīgi Ministru kabineta 
2014. gada 19. augusta noteikumu 
Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 
nosacījumiem ir dažādas būvju gru-
pas, nodevas apmērs piemērojams 
atbilstīgi augstākās būvju grupas 
nodevas likmei.

Ja būvatļaujas nosacījumi netiek 
izpildīti vai būvniecības iecere ne-
tiek realizēta, iekasēto pašvaldības 
nodevu par būvatļaujas izdošanu 

vai būvniecības ieceres akceptu ne-
atmaksā.

Nodevas likme par būvatļaujas 
saņemšanu vai būvniecības ieceres 
akceptu, izdarot atzīmi paskaidro-
juma rakstā vai apliecinājuma kar-
tē, ēkām tiek noteikta atbilstīgi šo 
noteikumu 1. pielikumam.

Nodevas likme par būvatļaujas 
saņemšanu vai būvniecības ieceres 
akceptu, izdarot atzīmi paskaid-
rojuma rakstā vai apliecinājuma 
kartē, inženierbūvēm tiek noteikta 
atbilstīgi šo noteikumu 2. pieliku-
mam.

No nodevas samaksas tiek at-
brīvots būvniecības ieceres iesnie-
dzējs, ja būvniecība pilnībā tiek 
veikta par pašvaldības līdzekļiem, 
kā arī personas ar pirmās un otrās 
grupas invaliditāti, maznodroši-
nātas personas un represētās per-
sonas, ja tās veic būvprojektēšanu 
un būvniecību savām vajadzībām 
(būvniecības objekti – dzīvokļi, 
viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzī-
vojamās mājas, saimniecības ēkas, 
garāžas individuālai lietošanai).

Iedzīvotājiem varētu būt saistoši 
pielikumi Nr. 1 un Nr. 2, kur var 

ielu uzturēšanu, ar speciālistu var 
sazināties pa iepriekšējo tālruni 
(25772252), kā arī e-pastu: andis.
kajins@madona.lv.

apsaimniekošana. Sapulcēs piedalīsies 
domes vadības pārstāvji, reorgani-
zējamo kapitālsabiedrību pārstāvji, 
SIA „Madonas ūdens”, SIA „Madonas 
siltums” un SIA „Madonas namsaim-
nieks” pārstāvji.

No 27. aprīļa iedzīvotāji varēs ie-
sniegt pieteikumus „ALTUM” atbalsta 
programmā privātmāju energoefekti-
vitātes uzlabošanai vai elektroenerģi-
jas ražošanai, uzstādot saules paneļus 
vai nelielus vēja ģeneratorus.

Ekonomikas ministrijas izstrādātās 
programmas atbalsts privātmāju īpaš-
niekiem visā Latvijā paredzēts grantu, 
tehniskās palīdzības un garantiju vei-
dā, un maksimālā atbalsta summa būs 
6000 eiro. Pieteikumus varēs iesniegt 
„ALTUM” klientu apkalpošanas por-
tālā mans.altum.lv.

Atbalsta veidi
Grantu 5000 eiro apmērā un tehnis-

ko palīdzību 1000 eiro apmērā varēs 
saņemt iedzīvotāji, kuriem pēc ener-
goefektivitātes pasākumu īstenošanas 
ir paaugstināta dzīvojamās mājas ener-
goefektivitātes klase vismaz līdz C lī-
menim un samazināts siltumenerģijas 
patēriņš apkurei vismaz par 20 %.

Grantu elektroenerģijas ražošanas 
iekārtām – saules paneļiem vai vēja 
ģeneratoriem – varēs saņemt, ja plā-
nots iegādāties un uzstādīt elektro-
enerģijas ražošanas iekārtas ar jaudu 
līdz 11,1 kW (ieskaitot) ar pieslēgumu 
kopējam elektroapgādes tīklam un bez 
tā. Atbalsta apmērs būs atkarīgs no uz-
stādītās iekārtas jaudas.

„ALTUM” izsniegs arī garanti-
ju bankas aizdevumam līdz 30 % no 
aizdevuma summas, ja iedzīvotājam 
nepieciešams papildu nodrošinājums 
kredītiestādes aizdevumam, bet nepār-
sniedzot 20 000 eiro. Šādas garantijas 
termiņš ir 10 gadu, un uz to var preten-
dēt jebkura fiziska persona, kuras īpa-
šumā ir ekspluatācijā nodota privātmā-
ja. Garantija būs pieejama pēc sadar-
bības līgumu noslēgšanas ar bankām.

 Pieteikuma iesniegšana un atbal-
sta saņemšana

Pieteikums jāiesniedz portālā mans.
altum.lv, pievienojot tam nepiecieša-
mos dokumentus.

Papildu informācijai: Sandra Eglīte, 
tālr. 26577810, e-pasts sandra.eglite@
altum.lv

aplūkot būvniecības ieceres akcep-
tu inženierbūvēm un ēkām (būv-
niecības veidi un nodevas likmes 
fiziskām un juridiskām personām). 
Noteikumos noteikta nodevas lik-
me atbilstīgi ēkas vai inženierbūves 
grupai un būvdarbu veidam, node-
vas samaksas kārtība un atviegloju-
mi Madonas novada pašvaldībā.

Pilnu saistošo noteikumu tekstu 
un pielikumus Nr. 1 un Nr. 2 var 
iepazīt www.likumi.lv vai būvvaldē.

Madonas novada būvvaldes 
(Saieta laukums 1, Madona) kon-
takti:

 y būvvaldes vadītājs – Andris 
Rieba, tālr. 64860097, e-pasts an-
dris.rieba@madona.lv;

 y būvvaldes arhitekte – Silvi-
ja Šīre, tālr. 64860096, 28371721,     
e-pasts silvija.sire@madona.lv;

 y būvinspektore – Iveta Meļe-
hova, tālr. 64822374, 29422298,      
e-pasts iveta.melehova@madona.lv;

 y būvinspektores palīdze – 
Ārija Krūmiņa, tālr. 28080733,     
e-pasts arija.krumina@madona.lv;

 y juriskonsults – Imants Priedī-
tis, tālr. 25631112, e-pasts imants.
prieditis@madona.lv.
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Laiks pavasara tīrīšanai!

Mājdzīvnieku īpašniekiem

„LUCAS 2022”: zemes lietojuma un zemes 
seguma statistiskais apsekojums

Putnu skaitīšana Cesvaines parkā

Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 266 „Labturības prasības mājas 
(istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdz-
niecībai un demonstrēšanai publis-
kās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 
52.3. punktā paredzēts, ka mājas 
(istabas) dzīvnieka īpašniekam vai 

Katru gadu pavasarī pamostas 
daba, nokūst sniegs, atklājas zem 
sniega slēptais, tādēļ parādās vēlme 
sakopt savu pagalmu un apkārtni.

Lielgabarīta atkritumi (ieskai-
tot mēbeles) un bīstamie atkritu-
mi

Šāgada pavasarī Cesvainē netiks 
novietoti lielie konteineri dažādu 
lielizmēra atkritumu izmešanai. Ie-
dzīvotājiem pašiem jāparūpējas par 
savu šķūnīšu iztīrīšanu un atkritumu 
nogādāšanu to nodošanas vietā.

Cesvainei tuvākā vieta ir atkri-
tumu dalītās savākšanas laukums 
Madonā, Augu ielā 29A (SIA „Ma-
donas namsaimnieks” teritorija). 
Izcenojums dažādu veidu atkritumu 
nodošanai redzams SIA „Madonas 
namsaimnieks” mājaslapā. Atgā-
dinām, ka nolietotās elektropreces, 
ievietojot tām paredzētā konteine-
rā, bez maksas iespējams nodot arī 
SIA „Cesvaines siltums” teritorijā 
Veidenbauma ielā 18 Cesvainē.

Aicinām šķirot papīru, kartonu, 
plastmasu, stiklu (arī šo atkritumu 
šķirošana ir bez maksas), tādējādi ir 
iespējams samazināt atkritumu no-
došanas izmaksas katrai mājsaim-
niecībai. Cesvainē vairākās vietās 
ir izvietoti šķirotajiem atkritumiem 
paredzēti konteineri (dzeltenā un 

zilā krāsā). Brīdinām neizmest at-
kritumus dabā, neatļautā vietā – par 
to piemērojama administratīvā at-
bildība.

Madonā, Augu ielas šķirošanas 
laukumā, pieņem plastmasas atkri-
tumus un izlietoto plastmasas iepa-
kojumu, papīru, kartonu un tā iepa-
kojumu, izlietoto koka iepakojumu 
(paletes), izlietoto stikla iepakoju-
mu, arī citu veidu stikla atkritumus, 
piemēram, logu stiklu, metāla iepa-
kojumu, akumulatorus un baterijas, 
nolietotās elektroniskās un elek-
triskās iekārtas, kas nav izjauktas, 
luminiscējošās spuldzes, nolietotās 
riepas, eļļas filtrus, motoreļļas, pār-
nesumu eļļas un smēreļļas.

Tekstilizstrādājumu šķirošana
Laukumā Augu ielā Madonā spe-

ciālā konteinerā būs iespēja nodot 
tekstila materiālu – apģērbu, apavus 
un mājas tekstilu. Apģērbs, apavi 
un mājas tekstils ir paredzēts otrrei-
zējai izmantošanai, tāpēc ir būtiski 
to nodot pareizi. Konteinerā drīkst 
ievietot tekstila materiālu, kas ir de-
rīgs otrreizējai lietošanai. Tekstila 
materiālam ir jābūt tīram, sausam, 
bez bojājumiem (caurumiem, plē-
sumiem). Tas var būt nedaudz ati-
ris pa vīli, bet auduma struktūrai 
joprojām jābūt stingrai. Konteinerā 

drīkst ievietot visu veidu apģērbu 
(krekli, bikses, jakas, mēteļi, šal-
les, cimdi, cepures un tamlīdzīgi; 
gan vilnas, kokvilnas, sintētikas, 
gan ādas, mākslīgās ādas izstrādā-
jumus), dvieļus, aizkarus, paklājus, 
kas nepārsniedz 1,5 × 2 metrus, 
jostas, somas, gultasveļu, pārklājus, 
spilvenus un segas, kā arī vizuāli vēl 
nēsājamu apavu pārus. Viss otrrei-
zējai lietošanai nododamais mate-
riāls jāievieto polietilēna atkritumu 
maisos vai polipropilēna maisos, 
kas pasargā no mitruma un putek-
ļiem.

Savukārt slapjš, mitrs, pelējis 
tekstila materiāls, tāds, kam ir spe-
cifiska smaka un (vai) kas satur pār-
tikas vai eļļas un naftas produktu 
paliekas, otrreizējai lietošanai nav 

derīgs. Neder arī nekādi gumijas un 
ziemas sporta apavi. Konteinerā ne-
drīkst ievietot apavus, kam nav pāra 
un kas ir bojāti (bez zoles, rāvējslē-
dzēja, cauri vai saplēsti), lupatas, 
audumu atgriezumus, apakšveļu un 
zeķes, matračus, bižutēriju un rotaļ-
lietas, kā arī paklājus, kas pārsniedz 
1,52 metru izmēru.

Šķiroto atkritumu laukuma 
Madonā darba laiks

Šķirošanas laukums apmeklē-
tājiem būs pieejams sešas dienas 
nedēļā: pirmdienās no plkst. 08.00 
līdz plkst. 19.00, otrdienās, treš-
dienās, ceturtdienās no plkst. 08.00 
līdz plkst. 17.00, piektdienās no 
plkst. 08.00 līdz plkst. 16.00 un 
sestdienās no plkst. 09.00 līdz 
plkst. 12.00.

turētājam ir pienākums apdzīvotu 
vietu teritorijā savākt sava māj-
dzīvnieka ekskrementus. Pavasaris 
ir laiks, kad redzams, cik daudzi ir 
bijuši neapzinīgi ziemas periodā. Tā-
dēļ aicinām arī tagad, izvedot savu 
mājas mīluli pastaigā, aiz tā savākt!

Ikvienam mājdzīvnieka īpaš-
niekam ir pienākums rūpēties par 
savas mājas sargu un sekot viņa 
gaitām!

Pa Cesvaini redzēti klīstam vairā-
ki suņi bez saimniekiem to tuvumā, 
vērojama arī prakse palaist suņus 
brīvsolī izskrieties. Diemžēl ir ga-
dījumi, kad klaiņojošie suņi uzbrūk 
citiem dzīvniekiem vai apkārtējiem 
cilvēkiem. Ikviena dzīvnieka rīcība 
ir neparedzama, tādēļ tas var sagā-
dāt draudus. Lūdzam suņus nelaist 
patvaļā pat tad, ja tie ir miermīlīgi 
(arī pastaigu laikā), un uzmanīt, 

lai tie neaizbēg no savām mājām.
Ja tiks redzēts klaiņojošs suns, 

tas tiks noķerts, vispirms tiks mē-
ģināts noskaidrot tā īpašnieku, bet, 
ja tas neizdosies, suns tiks nogādāts 
patversmē. Atgādinām, ka suņiem 
jābūt čipētiem un reģistrētiem. Pēc 
šīs informācijas noteiks saimnieku, 
kuram tiks piemērots sods un iz-
rakstīts rēķins par suņa nogādāšanu 
un uzturēšanos patversmē.

Lielā talka

Par pirmsskolas 
izglītības iestādes 

darbu vasarā

Aicinot sabiedrību rūpēties par 
vides sakopšanu, atveseļošanu un 
labiekārtošanu, šā gada 30. aprīlī 
jau 15. reizi pēc kārtas Latvijā no-
risināsies Lielā talka. Tajā ikviens 
Latvijas iedzīvotājs aicināts sakopt 
un labiekārtot gan savas mājas, gan 
pašvaldības teritoriju. Par vides 
pasākuma „Lielā talka 2022” vad-
motīvu izvēlēts skolēnu konkursa 
laureātu sauklis „Celies, posies, ie-
saisties!”.

Lielā talka kopīgiem spēkiem pa-
līdzēs tuvoties mērķim – Latvija kā 
tīrākā un sakoptākā vieta pasaulē. 
Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šo-
gad tiks saglabāts SOLO (arī DUO 
un ģimenes) talkas formāts, kā arī 
tradicionālās daudzskaitlīgās tal-
kas, ievērojot valstī noteiktos pul-
cēšanās ierobežojumus. Tuvojoties 
talkai, tiks atvērtas Lielās talkas 
kartes, kurās būs iespējams atzīmēt 
savu atkritumu savākšanas, labie-
kārtošanas un SOLO talku.

Lielās talkas koordinatore Ces-
vainē ir īpašumu uzturēšanas 
nodaļas vadītāja Ritma Kļaviņa, 
tālr. 29484429, e-pasts ritma.klavi-
na@madona.lv. Ar viņu iespējams 
sazināties un vienoties par talkas 
maisu saņemšanu un savākšanu 
pēc talkas. Nav nepieciešams gaidīt 
30. aprīli – Lielās talkas maisus ie-
spējams saņemt jau tagad. Pēc mai-
su saņemšanas var sākt talkot jau 
uzreiz sev ērtā laikā. Ar Ritmu Kļa-
viņu noteikti jāvienojas par talkas 
maisu savākšanas vietu un laiku!

Informējam, ka šovasar katra 
Madonas novada pirmsskolas iz-
glītības iestāde būs slēgta uz divām 
nedēļām (ne visas vienlaikus, bet 
pamīšus, nodrošinot pakalpojumu 
pieejamību).

Plānots, ka Cesvaines pirmssko-
las izglītības iestāde „Brīnumzeme” 
šajā vasarā  nestrādās no 18. jūlija 
līdz 31. jūlijam. Šajā laikā bērniem, 
kuri turpinās apmeklēt pirmsskolas 
izglītības iestādi, tiks nodrošināta 
iespēja to darīt Dzelzavā (Kūdrā). 
Pagaidām šādu vēlēšanos ir izteiku-
ši tikai dažu bērnu vecāki.

Cesvaines pirmsskolas izglītības 
iestādes „Brīnumzeme” vadība un 
pedagogi ar visiem vecākiem sazi-
nāsies un informēs par iespējām ap-
meklēt bērnudārzu vasarā.

Apsekojums notiks no 
2022. gada maija līdz oktobrim. 
Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 
3385 punkti. Punkti var atras-
ties visos zemes seguma veidos: 
aramzemē, zālājos, meža zemēs, 
apbūvētās teritorijās, transporta 
tīklos utt. Apsekotāji nosaka ze-
mes seguma un lietojuma veidu, 
zālājus, meliorācijas esamību un 
ainavas struktūras elementus.

Vienlaikus 717 punktos tiks pa-
ņemts augsnes virskārtas paraugs, 
ko analizēs laboratorijā un izman-
tos ar vides faktoru novērtēšanu 
saistītiem mērķiem, piemēram, 
Eiropas augšņu karšu atjauninā-
šanai, augsnes modeļu validācijai 

un organiskas izcelsmes oglekļa 
satura noteikšanai augsnē – tas ir 
būtisks klimata pārmaiņu ietek-
mes faktors. 30 punktos tiks pa-
ņemts augsnes papildu paraugs, 
lai analizētu augsnes bioloģisko 
daudzveidību.

Apsekotājs darbojas saskaņā ar 
precīzām instrukcijām: kartē un 
nofotografē izvēlēto punktu, radot 
pēc iespējas mazāk traucējumu un 
nebojājot augu segu, kas atrodas 
punktā.

Ja nepieciešams, apsekotājs 
varēs uzrādīt ID karti un Eiropas 
Komisijas Statistikas dienesta 
„EUROSTAT” parakstītu akredi-
tācijas vēstuli.

Apkopotā informācija tiks iz-
mantota tikai Eiropas mēroga sta-
tistikas apkopošanai, un tā neatspo-
guļos nekādus personiska rakstura 
datus vai datus par zemes īpašumu. 
Apsekojuma „LUCAS 2022” dati 
netiks izmantoti lauksaimniecības 
subsīdiju kontrolei, un tie nav pie-
mēroti šādam mērķim.

Lai iegūtu papildu informāciju 
par LUCAS, lūdzu, apmeklējiet 
atbilstīgo nodaļu interneta vietnē: 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/
lucas/overview.

Atvainojamies par iespējami sa-
gādātajām neērtībām un traucēju-
mu!

SIA „Vides eksperti”

Lieldienu sestdienā Cesvainē 
valdīja aktīva kustība. To veidoja 
arī Cesvaines parka apmeklētāji – 
putnu vērotāji, pastaigu baudītāji, 
„džungļu” meklētāji, pavasara krā-
su mednieki.

Lai arī mazliet nosalušiem degu-
niem, tomēr priecīgi un gandarīti 
par vērtīgi pavadīto laiku, pastaigas 
dalībnieki PUTNU DIENAS noslē-
gumā, dzerot siltu tēju, konstatēja, 
ka šajā dienā parkā sastapti 17 da-
žādi putni.

Nākamā tikšanās – maijā, lai 

kopā ar ornitologu Elviju padar-
botos praktiski: apsekotu būrīšus, 
pamācītos gredzenošanas gudrības, 
vēl vairāk ieklausītos putnos.

Paldies putnu dienas dalībnie-
kiem un pastaigas vadītājam Elvi-
jam Kantānam!

Tūrisma centra informācija,
foto no TIC arhīva

Dalībnieki apņēmīgi 
devās pastaigā
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Aktivitātes Cesvaines vidusskolā

Cesvaines pirmsskolas izglītības iestādē

Aleksandra Čaka dienā norisinā-
jās arī dažādas sportiskas nodar-
bes. Paldies skolotājiem un skolē-
niem par ieguldīto darbu projekta 

īstenošanā visu mācību gadu!

Foto un informācija no Cesvaines vidusskolas arhīva

No 4. līdz 8. aprīlim Cesvaines vidusskolā norisinājās JOKU NEDĒ-
ĻA. Katru dienu skolēniem un skolas darbiniekiem bija iespēja izpaus-
ties radoši un uz skolu nākt neierastos aksesuāros un apģērbā. Paldies 
ikvienam, kurš iesaistījās un šo nedēļu padarīja daudz interesantāku!

Multiplikācijas filmu varoņu diena joku nedēļā

Neparasto somu dienā skolas mugursomu aizvietoja visdažādākie 
aksesuāri

Skolotājas Inguna Luce un Sarma Dimpere, prezentējot interesentiem 
starpdisciplināro stundu sportā un bioloģijā, dalījās pieredzē projekta 

„Skola2030” konferencē. Skolotāja Ilze Pliska dalījās ar kolēģiem 
pieredzē tehnoloģiju un dizaina jomā

14. aprīlis skolā bija radoši aktīvs. Beidzot, pēc divu gadu pārtraukuma, 
8.–12. klases skolēni varēja baudīt kopīgu pasākumu skolas aulā. 

Dzejas un muzikālo uzvedumu „Zem Čaka hūtes” bija sagatavojuši 
12. klases skolēni. Arī pārējo klašu pārstāvji demonstrēja muzikālās 

un dzejas lasīšanas prasmes. Tika spēlēts mēmais šovs, lasītas skolēnu 
sacerētas haikas, iepazīta Aleksandra Čaka daiļrade un biogrāfija

Martā Cesvaines pirmsskolas 
izglītības iestādes „Brīnumzeme” 
audzēkņi vairāk iepazina piecus 
no populārākajiem un interesantā-
kajiem mākslas virzieniem – abs-
trakcionismu, reālismu, kubismu, 
simbolismu un dadaismu. Bērni 
ar grupu skolotāju atbalstu izpē-
tīja dažādu mākslinieku darbus, 
mēģināja tajos saskatīt to, ko 
mākslinieks redzējis savā prātā, 

Grupas „Spārīte” mākslas darbi 
ABSTRAKCIONISMA manierē

Grupas „Bitīte” mākslas darbi 
REĀLISMA manierē

Grupas „Bizmārīte” mākslas 
darbi KUBISMA manierē

Grupas „Taurenītis” mākslas 
darbi SIMBOLISMA manierēGrupas „Skudriņa” mākslas darbi DADAISMA manierē

kas ticis attēlots uz papīra vai uz 
cita materiāla. Kā radās ideja? 
Pateicoties nejaušībai – uz mūsu 
iestādi atnestam iepriekšējā gada 
kalendāram, kurā redzamas 12 
latviešu mākslinieces Kristīnes 
Luīzes Avotiņas mākslas darbu 
reprodukcijas.

Kā izdevās izjusti attēlot savu 
pasaules redzējumu šajos māk-
slas virzienos, var apskatīt izstā-

dē pirmsskolas garajā gaitenī, 
kur, pateicoties iestādes vadītājas 
Skaidrītes Aveniņas, saimniecības 
vadītājas Irēnas Šeras un remont-
strādnieka Māra Baloža atbals-

tam, katra glezna tika ierāmēta, kā 
arī izveidota vieta, kurā ir izvietoti 
bērnu radītie mākslas darbi.

Kādus mākslas stilus jūs saska-
tāt šajos mākslas darbos?

Foto un informācija no Ces-
vaines pirmsskolas izglītības 
iestādes „Brīnumzeme” arhīva
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Pieminot deportācijās izsūtītos

Lieldienu laikā 
Cesvaines pilī

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

25. martā notika piemiņas pasākums 
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznī-

Ziedi un sveces pie piemiņas akmens 
Cesvaines stacijā. Piemiņas brīdī 

piedalījās arī Ukrainas civiliedzīvotāji, 
kuri šobrīd mitinās Cesvainē

cā, tam tradicionāli sekoja ziedu nolikša-
na pie piemiņas akmens baznīcas dārzā, 
kā arī pie piemiņas akmens Cesvaines 
stacijā. Pēc piemiņas pasākuma repre-
sētie tikās pie kopīga pusdienu galda un 
dalījās atmiņu stāstos.

Ik gadu pieminam tos, kam šīs depor-

tācijas ir atstājušas dziļas rētas sirdī un 
dvēselē, kā arī izjaukušas ģimenes. Ik-
vienā ģimenē ir vēstures liecības un stās-
ti par piedzīvotajām šausmām. Brīvības 
cena nereti tiek novērtēta par zemu – 
nekas neatsvērs to cilvēku dzīvību un 

Pulcējušos uzrunāja Cesvaines apvienības pārvaldes vadītājs Vilnis Špats 
un abu konfesiju mācītāji. Pēc svētbrīža baznīcā tika nolikti ziedi 

piemiņas vietā baznīcas dārzā

Izstādes Austrumvidzemes kultūras un mākslas centrā
 CESVAINES PILS

LAIKA RITĒJUMS KRĀSĀS
No 2022. gada 2. aprīļa līdz 11. mai-

jam Cesvaines pils pagrabstāvā būs ap-
skatāma gleznotājas Iritas Galejas glez-
nu izstāde „Laika ritējums krāsās”.

Gleznotāja Irita Galeja dzīvo Madonā 
un strādā skaistumkopšanas sfērā. Irita 
ir cilvēks ar mākslinieka dvēseli un jau 
desmit gadus, veltot glezniecībai visu 
brīvo laiku, glezno savam priekam. Īpa-
šu vietu viņas dzīvē ieņem tautas tēlo-
tājas mākslas studija „Madona” un tās 
radošais, saliedētais un draudzīgais ko-
lektīvs, kurš darbojas mākslinieka Agra 
Sāra vadībā.

Irita gleznošanas procesam pievērsās 
tāpēc, ka vēlējās pilnveidot mākslinie-
ciskās zināšanas, bet šobrīd gleznošana 
viņai ir īpašs meditatīvs process un vien-
laikus veids, kā saglabāt acīm redzēto 
skaistumu. Katra jauna glezna un tās 
tapšanas process ir kā ceļojums un atklā-
jums mākslas pasaulē vienlaicīgi.

Pirms svētkiem Cesvaines pilī viesojās 
pirmsskolas izglītības iestādes „Brīnumze-
me” grupas „Bizmārīte” bērni, kuri lipinā-
ja ligzdiņas, gāja rotaļās un aplūkoja pili. 

Paldies par kopā būšanu!

izpostīto nākotni, kuri mira izsūtījumā, 
ceļā, vagonos…

Šogad, ievērojot karadarbību Ukrai-
nā, 25. marta piemiņas pasākumiem bija 
īpaša nozīme un jēga. Arī Cesvainē pa-
sākumā piedalījās Ukrainas civiliedzī-
votāju pārstāvji, kuri svētbrīdī aizlūdza 
par mieru un tuviniekiem, kuri aizvien 
atrodas Ukrainā. Piemiņas pasākumā 
piedalījās arī Cesvaines vidusskolas au-
dzēkņi, jo ir būtiski, lai jaunākā paaudze 
saglabātu atmiņā šos tautas vēstures no-
tikumus. Ik gadu, uzrunājot klātesošos, 
Cesvaines apvienības pārvaldes vadītājs 
Vilnis Špats uzsver, ka par šīm drūma-
jām vēstures lappusēm ir jāstāsta bēr-
niem, mazbērniem, lai, atminoties se-
nos notikumus, tiktu saglabāta dzīva to 
izsūtīto, kuri mira tālumā vai ceļā, vai 
to, kuri atgriezās (un arī viņu pēcteču), 
piemiņa.

Piemiņas brīžos pulcējās ne vien tie, 
kuri paši, vēl būdami bērni, bijuši izsū-
tīti, bet arī deportēto cilvēku pēcteči – 
bērni, mazbērni, kuriem arvien ir zināmi 
atmiņu stāsti un nav vienaldzīgs senču 
liktenis.

Linda Vanaga,
autores foto

Radošā gaisotnē Lieldienu noskaņās notika 
tikšanās un meistarklase ar mākslinieci 

Laimu Bakāni
SMALKĀS KAPRĪZES
No 2022. gada 9. aprīļa 

līdz 21. augustam Cesvai-
nes pilī skatāma Kristīnes 
Japiņas pērlīšu rotu izstāde 
„Smalkās kaprīzes”.

23. aprīlī aicinām uz tik-
šanos ar mākslinieci Kristīni 
Japiņu, lai svinīgā gaisotnē 
atklātu rotu izstādi „Smalkās 
kaprīzes”.

BALLE PILĪ
No 2022. gada 12. februā-

ra līdz 2. maijam Cesvaines 
pils 1. stāva balles zālē un 
ēdamzālē, kā arī 2. stāva 
konferenču zālē ir apskatā-
mi Laimas Bakānes mākslas 
darbi, kas tapuši ar daudzu 
krāšņu pērļotu fragmentu 
aplikācijām un izšuvumiem.
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Nr. 4 (343) 2022. gada 22. aprīlī
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.

Jaunas izstādes 
Kraukļu bibliotēkā

Jaunajā sezonā – ar vilcienu uz Madonu un Cesvaini!

Pavasara tirgus Cesvainē 15. maijāVakances jauniešiem 
Madonas novada 

uzņēmumos

Tikšanās ar grāmatu autori Zani Zustu 22. aprīlī

7. MAIJĀ, 23. JŪLIJĀ, 27. AUGUSTĀ, 
1. OKTOBRĪ aicinām vilciena Rīga–Gul-
bene–Rīga pasažierus kopā ar vietējiem 
gidiem iepazīt Vidzemes augstienes pilsē-
tas Madonu un Cesvaini!

PROGRAMMA:
* 8.01–10.29 brauciens vilcienā Rīga–

Gulbene līdz Madonas stacijai.
Gids dalībniekus sagaidīs uz vilciena pe-

rona un pavadīs līdz iekāpšanai autobusā. 
Uz visiem objektiem iesim kājām, kopā ap 
5 km.

* MADONA kopā ar vietējo gidu:
pastaiga pa Madonu;
keramiķa Jāņa Seiksta darbnīca un daiļ-

dārzs;
Biržu muiža un Madonas muzejs;
brīvais laiks pusdienām.
* 15.08–15.32 brauciens autobusā Ma-

dona–Cesvaine, 17 km.
Gids dalībniekus sagaidīs pie autobusa 

un pavadīs līdz vilcienam. Uz visiem ob-
jektiem iesim kājām, kopā ap 4 km.

* CESVAINE kopā ar vietējo gidu:
Cesvaines pils apmeklējums;
pastaiga pa Cesvaines pilsmuižu;
Vinetas Meisteres izšūto gleznu galerija;
Cesvaines našķis.

* 18.47 vilciens Gulbene–Rīga atiet no 
Cesvaines.

* 19.01 vilciens pienāk Madonā.
* 21.30 vilciens pienāk Rīgas pasažieru 

stacijā.
INFORMĀCIJA DALĪBNIEKIEM
* Cena: 13 EUR pieaugušajiem, 9 EUR 

skolēniem, pensionāriem, personām ar 
invaliditāti. Cenā iekļautas ieejas biļetes 
objektos, ekskursijas ar gidu un brauciens 
sabiedriskajā autobusā Madona–Cesvaine. 

Vilciena biļešu izmaksas nav iekļautas pie-
dāvājuma cenā.

* Nepieciešami ērti apavi un laikapstāk-
ļiem piemērots apģērbs.

* Obligāta iepriekšēja reģistrēšanās: 
tālr. 26172637.

23. aprīlī, 16. jūlijā, 10. septembrī un 
8. oktobrī aicinām vilciena pasažierus do-
ties īpašās ekskursijās pa Gulbenes pilsē-
tas un novada tūrisma objektiem. Vairāk 
informācijas: www.visitgulbene.lv.

KĀRLIM PAMŠEM 100
Aktierim, režisoram, rakstniekam Kār-

lim Pamšem – 100.
Izstāde „Aktierim, režisoram, rakst-

niekam Kārlim Pamšem (31.03.1917.–
09.09.2015.) 100” ir stāsts par kādreizējā 
Bučauskas ganuzēna ceļu 98 gadu garu-
mā līdz Operetes teātra galvenā režisora, 
teātra vēsturnieka godam un uzrakstīta-
jām grāmatām. Uz piecām planšetēm ska-
tāmas fotogrāfijas, rokraksti, iespieddarbi 
no Madonas novadpētniecības un māk-
slas muzeja un Rakstniecības un mūzikas 
muzeja krājuma.

MĀRĪTES ATLIDOJUŠAS
Kolekcijas autore Mārīte Kantele stās-

ta:
„Līdz 29. dzimšanas dienai man savs 

vārds ĻOTI nepatika. Bet tad es izdomāju, 
ka sākšu kolekcionēt mārītes. Pāris mārīšu 
manā īpašumā jau bija. Pirmās mārītes pie 
manis nonāca 21. dzimšanas dienā. Pirmā 
bija dārglietu lādīte, ko vīrs uzdāvināja 
dzimšanas dienā reizē ar meitas piedzim-
šanu. Tad nolēmu, ka 30. dzimšanas dienu 
svinēšu tematiskās noskaņās – radiem un 
draugiem uz dzimšanas dienu bija jāierodas 
„ar un ap mārītēm”. Temats bija „Viss mā-
rītēs”. Mārītes man dāvina radi, draugi, vai 
tās iegādājos pati. Manā kolekcijā ir mārī-
tes, kas atceļojušas no Polijas, Jeruzalemes, 
Venēcijas un Romas un tepat, no dažādām 
Latvijas pilsētām. Katrai mārītei ir savs 
stāsts. Kolekcionēt man patīk, jo mani aiz-
rauj iegūt savā īpašumā jaunas mārītes. Vīrs 
gan ar katru jaunu mārīti kā joku sola mani 
aizvest ārstēties.”

Pavasaris nāk ar ierosmi darīt – kārtot, labiekārtot savu māju, pagalmu, dārzu, tādēļ pirkt un 
pārdot gribētājus aicinām uz pavasara tirgu Cesvainē šā gada 15. maijā!

Zane Zusta jau ir pārliecinoši sevi pietei-
kusi kā rakstnieci gan ar bērnu grāmatām par 

pūcīti Ucipuci, gan grāmatu „Tarakāni manā 
galvā”, kas tapa sadarbībā ar psihoterapeiti 
Diānu Zandi. Arī jaunajā darbā „Aiz durvīm” 
Zane Zusta cenšas pavērt durvis uz cilvēku 
psihes noslēpumiem, lai izvestu lasītāju cauri 
domāšanas un rīcības labirintiem.

Zane viesosies Cesvainē, tikšanās ar viņu 
notiks 22. aprīlī:

 y plkst. 11.40 sākumskolas skolēniem vi-
dusskolas aulā;

 y plkst. 14.30 aicināti visi interesenti Ces-
vaines bibliotēkas lasītavā.

Madonas novada pašvaldība aicina novada 
jauniešus pieteikties darbam vasarā Madonas 
novada uzņēmumos. Pašvaldības īstenotajā 
projektā „Jauniešu karjeras izvēles un ama-
ta prasmju apguve” paredzētas darba vie-
tas Madonas novada jauniešiem no 16 līdz 
25 gadu vecumam.

Projektā jaunieši tiks apmācīti un nodarbi-
nāti vienu mēnesi laika periodā no 2022. gada 
1. jūnija līdz 31. augustam, par darba sākuma 
un beigu datumiem informācija pieejama va-
kanču aprakstos, kā arī darba devējs un jau-
nietis var savstarpēji vienoties.

Darba devēju piedāvātās vakances atradīsi 
www.madona.lv!

Šogad jauniešu pieteikšanās vakancēm 
notiek no 12. aprīļa līdz 9. maijam, aizpildot 
elektronisko pieteikuma veidlapu. Papildus 
pieteikuma veidlapai var iesniegt izglītības 
vai kultūras iestāžu, jauniešu centru, neval-
stisko organizāciju un citu iestāžu, uzņēmu-
mu darbinieku rekomendācijas (brīvā formā, 
pievienojot kā pielikumu veidlapai).

Kontaktinformācija neskaidrību un jautāju-
mu gadījumā: Inga Strazdiņa, tālr. 27862080, 
 e-pasts inga.strazdina@madona.lv.


