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Svinot svētkus Cesvainē

Cesvaine decembrī bija tērpusies svētku rotā. Centrālā, protams, ir svētku eglīte, kas, mirdzot 
lampiņām un spoguļojoties rotājumu bumbiņām, priecēja ikvienu garāmgājēju. Lai lielākajai 
eglītei nebūtu vientuļi, pulciņā bija mazākās māsas. Paldies čaklajiem rūķiem, kuri, rūpējoties 

par eglītes sagādi, greznošanu, visas pilsētas izrotāšanu, dāvāja svētku prieku!

Decembris ir maģisks un brīnumiem piepildīts mēnesis. Cesvaines pirmskolas 
„Brīnumzeme” bērni, vecāki un darbinieki tam nopietni gatavojās. Pirmskolā decembris 

aizritēja ļoti radoši – to ar vecāku līdzdalību visu mēnesi uzraudzīja lielā rūķu saime. 
Bērni kopā ar grupu skolotājām veidoja telpu dekorus, radīja Ziemassvētku kartītes, lai 

iepriecinātu bijušos darbiniekus un novada iestādes, cepa piparkūkas, rotāja egli un darīja 
vēl daudz, daudz citu labu darbiņu. Un, protams, noslēgumā sagaidīja Ziemassvētku vecīti 

ar lielo dāvanu maisu!

Cesvaines PII audzēkņi devās uz Cesvaines multifunkcionālo centru

Kopš novembra vidus Cesvaines pilī apskatāma lampu izstāde. Eksponāti speciāli 
Cesvaines pils izstādei tapuši Dzērbenes radošajā mājā „Memberi”, kur jau astoto gadu 
mākslas darbnīcā idejas īsteno mākslinieki, kuri pārcēlušies no Rīgas. Papīrmākslas un 
gaismas izstāde „Savienojums” Cesvaines pilī ir veltījums darbnīcas 25 gadu jubilejai

Svētku rotā greznotais Cesvaines kultūras nams, pavadot veco gadu un sagaidot jauno, 
2023., truša gadu, Vecgada ballē 30. decembrī pulcēja pilnu zāli dejotāju

Kā ikreiz, tuvojoties Ziemassvētkiem, Skrides fonds ar ievērojamu naudas balvu un 
pateicību uzteic tos Cesvaines vidusskolas 8.–12. klases skolēnus, kuri sasnieguši augstu 

līmeni eksaktajos mācību priekšmetos. Šoreiz pie balvas tika Emīls Krišāns, Evelīna 
Cimuška, Linards Purens un Ingars Haritonovs. Arī 2. semestra noslēgumā kāds tiks 

godalgots. Paldies par šo iespēju!
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Informācija par maksājumu 
pieņemšanas laiku Cesvaines 

apvienības pārvaldes kasē

Bāriņtiesas informācija

Apstiprināts SIA „Cesvaines siltums” siltumenerģijas 
pakalpojuma tarifs

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma 
Rūpnīcas iela 6, Cesvaine, Madonas novads, izsoli

Te ir darbs! 
Izsludināta pieteikšanās uz māsas / 

vispārējās aprūpes māsas vietu Cesvainē

Madonas novada 
pašvaldības domes sēdēs

Madonas novada pašvaldības Cesvaines 
un Dzelzavas sociālās aprūpes centrs, sociālā 
nodaļa „Cesvaine” uz nenoteiktu laiku aicina 
darbā MĀSU / VISPĀRĒJĀS APRŪPES 
MĀSU.

Galvenie amata pienākumi:
• nodrošināt centra klientiem kvalificētus 

veselības uzturēšanas pasākumus un klientu 
veselības stāvokļa saglabāšanu vai uzlaboša-
nu;

• izpildīt ģimenes ārsta u. c. ārstniecības 
speciālistu ordinācijas;

• piedalīties pirmās medicīniskās palīdzī-
bas sniegšanā;

• izstrādāt ieteikumus konstatēto trūkumu 
novēršanai;

• sagatavot un noformēt darba dokumen-
tāciju atbilstīgi normatīvo aktu prasībām un 
iestādē noteiktajai kārtībai;

• dokumentēt pacienta anamnēzes datus, 
pacienta vispārīgās un fizikālās izmeklēšanas 
rezultātus.

Prasības amata pretendentiem (-ēm):
• reģistrācija ārstniecības personu (māsu) 

reģistrā;

Domes ārkārtas sēdē 
2022. gada 20. decembrī

Par SIA „Cesvaines siltums” siltumener-
ģijas pakalpojuma tarifa apstiprināšanu

Pamatojoties uz kurināmās šķeldas cenas 
pieaugumu, apstiprina SIA „Cesvaines sil-
tums” siltumenerģijas apgādes tarifu Cesvai-
nes pilsētā – 66,80 EUR/MWh (bez PVN). 
Tarifs stājas spēkā ar 2023. gada 1. februāri.

Par sociālā pakalpojuma „Aprūpe mā-
jās” izmaksām

Tā kā ir pieaudzis klientu ar smagāku aprū-
pes līmeni īpatsvars, ar 2023. gada 1. janvāri 
palielināta minimālā alga līdz 620 euro mē-
nesī, nepieciešams algu palielinājums, lai no-
drošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, kā arī val-
stī pieaugušas patēriņa cenas, ar 2023. gada 
1. janvāri apstiprina finansējuma palielināju-
mu biedrībai „Latvijas samariešu apvienība” 
deleģētā pārvaldes uzdevuma – nodrošināt ap-
rūpi mājās personas dzīvesvietā – veikšanai.

Domes sēdē 
2022. gada 29. decembrī

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Vara-
kļānu novada pašvaldību

Nolemj slēgt sadarbības līgumu ar Vara-
kļānu novada pašvaldību par pašvaldības 
atsevišķu autonomo funkciju īstenošanu, no-
drošinot kvalitatīvāku, ekonomiski pamatotu 
pakalpojumu sniegšanu pašvaldību iedzīvo-
tājiem, ievērojot normatīvajā regulējumā no-
teiktos sadarbības veidus.

Nolemj uzdot domes priekšsēdētājam sa-
darbības līguma ietvaros pārstāvēt Madonas 
novada pašvaldību, rīkoties tās vārdā, noteikt 
sadarbības jomas un atbildīgos speciālistus.

Lēmumu pilnu tekstu var iepazīt www.ma-
dona.lv vai klientu apkalpošanas zālē Saieta 
laukumā 1 Madonā, lēmumu videoapskatu ie-
spējams iepazīt www.madona.lv.

Sagatavoja Ilze Riekstiņa,
Madonas novada Centrālās administrācijas

Attīstības nodaļas 
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

Madonas novada bāriņtiesa aicina nova-
da iedzīvotājus pieteikties audžuģimenes 
statusa iegūšanai. Vēlamies apzināt mūsu 
novada ģimenes, kuras būtu gatavas uzņemties 
audžuģimenes pienākumus un palīdzēt bēr-
niem, uz laiku pieņemot viņus savā ģimenē.

Kas ir audžuģimene?
Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai 

bez vecāku gādības palikušam bērnam nodro-
šina aprūpi līdz brīdim, kad bērns var atgriez-
ties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, 
tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnī-
ba. Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu, 
vienam no audžuvecākiem jābūt vecumā no 
25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir 
bērna interesēs, uz audžuģimenes statusu var 
pretendēt laulātie (persona), kas neatbilst mi-
nētajam vecumam.

Bāriņtiesa var nodot bērnu audžuģimenei, ja:
• bērna vecāki ir miruši;

• bērns ir atrasts;
• bērna vecākiem ar tiesas spriedumu at-

ņemtas aizgādības tiesības;
• bērna vecākiem ar bāriņtiesas lēmumu 

pārtrauktas bērna aizgādības tiesības;
• bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai 

bīstamos apstākļos;
• izveidojusies konfliktsituācija starp bēr-

nu un vecākiem vai aizbildni, audžuģimeni;
• bērna vecāku slimība liedz vecākiem 

veikt pilnvērtīgu bērnu aprūpi.
Pieteikšanās un sīkāka informācija Mado-

nas novada bāriņtiesā Cesvainē Cesvaines 
apvienības pārvaldes telpās, tālr. 27540746.

Madonas novada bāriņtiesa aicina nova-
da iedzīvotājus būt atbildīgiem un infor-
mēt par gadījumiem, kad ir aizdomas par 
bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību 
pārkāpumiem vai nepienācīgu aprūpi, kā arī 
gadījumiem, kad ir aizdomas par bērnu vese-

lības, dzīvības vai attīstības apdraudējumu. 
Atgādinām, ka bērnus līdz septiņu gadu ve-
cumam nedrīkst atstāt bez pieaugušo vai per-
sonu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Aicinām nekavējoties ziņot bāriņtiesai, ja 
kāda rīcībā ir informācija par bērnu, kurš pa-
licis bez likumiskajiem pārstāvjiem. Ja vecāki 
neilgu laika periodu ir spiesti atstāt bērnu ci-
tas personas aprūpē, nepieciešams iegūt piln-
varu bērna pārstāvībai.

Par pārkāpumiem ir iespējams ziņot arī 
anonīmi, un katrai personai ir tiesības sagla-
bāt anonimitāti.

Ja šķiet, ka situācija apdraud bērna dzīvību 
vai veselību, tad nepieciešams nekavējoties 
iesaistīt Valsts policiju (112). Valsts policijai 
informācija ir jāpieņem arī tad, ja persona 
savu identitāti atklāt nevēlas.

Madonas novada bāriņtiesa Cesvainē, tālr. 
27540746.

SIA „Cesvaines siltums” valdes loceklis 
Rihards Erelis 2022. gada 6. decembrī Mado-
nas novada pašvaldībai nosūtīja vēstuli, kurā 
informēja pašvaldību par nepieciešamību ap-
stiprināt jaunu SIA „Cesvaines siltums” snieg-
to siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu 
Cesvaines pilsētā.

Līdz šim – kopš 2018. gada – ir spēkā paš-
reizējais siltumenerģijas tarifs – 43,80 EUR/
MWh (bez PVN). SIA „Cesvaines siltums” 

valdes loceklis vēstulē informē, ka kurinā-
mās šķeldas cena ir pieaugusi no 9 EUR/m3 

līdz 32 EUR/m3, un tas ir pamats tarifa pa-
augstināšanai. SIA „Cesvaines siltums” lūdza 
apstiprināt jaunu apkures tarifu – 66,80 EUR/
MWh (bez PVN). Salīdzinot ar iepriekšējiem 
gadiem, ir pieaudzis arī saražotās un pārdotās 
siltumenerģijas apjoms.

SIA „Cesvaines siltums” valdes loceklis Ri-
hards Erelis vēstulē min, ka kurināmā izmak-

Gads Nokurināts (m3) Saražots (MWh) Pārdots (MWh)
2020. 4441 5156 4357
2021. 5260 6833 5729

sas pieaugušas: 5260 × 23 = 120 980 EUR. 
Izlietotais kurināmais ir 5260 MWh. Mate-
mātiskais aprēķins tarifa pieauguma daļai: 
120 980 : 5260 = 23 EUR/MWh. Kopējais ta-
rifs: 43,80 + 23 = 66,80 EUR/MWh (bez PVN).

2022. gada 20. decembra domes sēdē, ņe-
mot vērā Finanšu un attīstības komitejas 
atzinumu, Madonas novada domes depu-
tāti vienbalsīgi (17 PAR) nolēma atbalstīt 
SIA „Cesvaines siltums” lūgumu apstiprināt 
jaunu siltumenerģijas apgādes tarifu iedzīvo-
tājiem Cesvaines pilsētā – 66,80 EUR/MWh 
bez PVN. Tarifs stājas spēkā ar 2023. gada 
1. februāri.

• vēlama profesionālā pieredze māsas 
un (vai) vispārējās aprūpes māsas (feldšera) 
amatā;

• prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās 
situācijās;

• komunikabla, atsaucīga un uz klientu 
apkalpošanu orientēta personība;

• augsta atbildības izjūta pret uzdotajiem 
pienākumiem un precizitāte to izpildē;

• iniciatīva un patstāvība, spēja strādāt ko-
mandā;

• prasmes darbā ar „MS Office”;
• latviešu valodas zināšanas Valsts valo-

das likumā noteiktajā līmenī.
Piedāvājam:
• darbu dinamiskā organizācijā un profe-

sionālā kolektīvā;
• bruto algu – 437,50 EUR;
• 0,5 slodžu darbu;
• līgumu uz nenoteiktu laiku;
• sociālās garantijas.
Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
• pieteikums – motivācijas vēstule;
• CV europass formātā;
• izglītības dokumentu kopijas.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2023. gada 
31. janvāra plkst. 15.00, nosūtot uz e-pastu 
dzelzava.pansionats@madona.lv vai iesnie-
dzot personīgi Cesvaines un Dzelzavas so-
ciālās aprūpes centra sociālajā nodaļā „Ces-
vaine” Augusta Saulieša ielā 14 Cesvainē, 
Madonas novads, Latvija, LV-4871.

Kontakttālrunis: 26589181.
Informējam, ka, piesakoties uz vakanto 

amatu, pretendenta dati tiks izmantoti tikai 
atlases vajadzībām. Sazināsimies ar kandidā-
tiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Va-
kancei atbilstīgākie pretendenti tiks uzaicināti 
uz darba interviju.

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekus-
tamo īpašumu Rūpnīcas iela 6, Cesvaine, Ma-
donas nov. (kadastra Nr. 7007 004 0103). Ne-
kustamais īpašums sastāv no vienas zemes vie-
nības (kadastra apzīmējums 7007 004 0103) 
1080 m2 platībā un sociālās ēkas (kadastra 
apzīmējums 7007 004 0103 001) 290,1 m2 
platībā.

Izsoles sākotnējā cena – 12 900 EUR, iz-
soles solis – 100 EUR, nodrošinājums – dro-

šības nauda 10 % apmērā no nosacītās ce-
nas – 1290 EUR. Drošības nauda jāieskaita 
Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā 
LV37 UNLA 0030 9001 3011 6, AS „SEB 
banka”, norādot maksājuma mērķi „Drošības 
nauda objekta Rūpnīcas iela 6 Cesvainē izso-
lei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu ne-
dēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2023. gada 17. februārī 
plkst. 15.00 Madonas novada pašvaldības 
telpās Saieta laukumā 1 Madonā.

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2023. gada 
16. februāra plkst. 17.00, iesniedzot pieteiku-
mu Madonas novada Centrālajā administrāci-
jā Saieta laukumā 1 Madonā, Lietvedības no-
daļā (101. kab.), vai, elektroniski parakstītu, 
nosūtot uz pasts@madona.lv.

Izsoles noteikumus var iepazīt interneta 
vietnē https://www.madona.lv/lat/nekustamie-
ipasumi, kā arī Madonas novada Centrālās ad-
ministrācijas telpās (Saieta laukums 1, Mado-
na) darba laikā (pirmdienās plkst. 8.00–18.00, 

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 8.00–
17.00, piektdienās plkst. 8.00–16.00), Cesvai-
nes mājaslapā www.cesvaine.lv, Cesvaines ap-
vienības pārvaldē (Pils ielā 1A Cesvainē Ma-
donas novadā) darba laikā (pirmdienās, otrdie-
nās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 9.00–13.00 
un plkst. 14.00–17.00, piektdienās plkst. 9.00–
13.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba 
dienās, iepriekš zvanot uz tālr. Nr. 29461212 
un vienojoties par apskates laiku ar Cesvaines 
apvienības pārvaldes vadītāju Vilni Špatu.

Pārvaldes kasē var norēķināties par sais-
tībām ar pašvaldību, piemēram, samaksāt 
nekustamā īpašuma nodokli, bāriņtiesas no-
devas, tirdzniecības atļaujas nodevas. Par ko-
munālajiem pakalpojumiem (ūdens, siltum-
apgāde, atkritumi utt.) pārvaldes kasē šobrīd 
norēķināties nevar.



3Cesvaines Ziņas

Latvijā pēta pieaugušo prasmes; 
respondenti saņem uzaicinājuma vēstuli

Izsludina pieteikšanos sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmām

Noskaidroti konkursa „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022” finālisti

Kopš 1. janvāra 
juridiskām personām 

saziņai ar NVA jāizmanto 
e-adrese

Madonas novada fonds 
izsludina 

LEADER 19. kārtu!Apkopoti Sabiedrības integrācijas fonda īs-
tenotā konkursa „Ģimenei draudzīgākā paš-
valdība 2022” pēdējās kārtas rezultāti, katrā 
plānošanas reģionā visaugstāk novērtētas 
pašvaldības, kas atzītas par ģimenēm drau-
dzīgākajām. Finālisti cīnīsies par tituliem 
un nozīmīgām naudas balvām ģimeniskas 
vides uzlabošanai, un uzvarētāji tiks izziņoti 
2023. gada pirmajā pusē īpašā apbalvošanas 
ceremonijā.

Ņemot vērā pašvaldību sniegtos datus, ie-
dzīvotāju balsojumu, kā arī vērtēšanas komi-
sijas iegūtos datus par iedzīvotājiem pieeja-
majiem pakalpojumiem ģimeņu atbalstam, 
konkursa trešajai kārtai no katra plānošanas 
reģiona ir izvirzītas divas vai trīs pašvaldības 
atkarībā no iegūto punktu skaita:

• Kurzemes plānošanas reģionā – Saldus 
novada pašvaldība un Kuldīgas novada paš-
valdība;

• Latgales plānošanas reģionā – Balvu no-
vada pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldība 
un Ludzas novada pašvaldība;

• Rīgas plānošanas reģionā – Jūrmalas 
valstspilsētas pašvaldība, Ropažu novada paš-
valdība un Siguldas novada pašvaldība;

• Vidzemes plānošanas reģionā – Cēsu 
novada pašvaldība un Madonas novada paš-
valdība;

• Zemgales plānošanas reģionā – Jelgavas 
valstspilsētas pašvaldība, Jelgavas novada 
pašvaldība un Jēkabpils novada pašvaldība.

Saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses 
likuma prasībām no 2023. gada 1. janvāra vi-
sām juridiskajām personām (komersantiem, 
biedrībām, nodibinājumiem un nevalstiska-
jām organizācijām) saziņai ar Nodarbinātī-
bas valsts aģentūru (NVA) jāizmanto oficiā-
lā elektroniskā adrese (e-adrese). Oficiālās 
elektroniskās adreses informācijas sistēmas 
pieejamība tiek nodrošināta valsts pārvaldes 
pakalpojumu portālā www.latvija.lv un citā 
veidā, izmantojot programmsaskarni.

Oficiālās e-adreses konta lietotājs NVA ofi-
ciālās e-adreses kontam var piekļūt:

• valsts pārvaldes pakalpojumu portālā 
www.latvija.lv, izmantojot oficiālo elektro-
nisko adrešu informācijas sistēmā pieejamos 
kvalificētus personas elektroniskās identifi-
kācijas līdzekļus vai Eiropas Komisijai pa-
ziņotajās elektroniskās identifikācijas shē-
mās iekļautos elektroniskās identifikācijas 
līdzekļus, kas atbilst augstam uzticamības 
līmenim atbilstīgi Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2014. gada 23. jūlija regulai (ES) 
Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju 
un uzticamības pakalpojumiem elektronisko 
darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko at-
celta direktīva 1999/93/EK;

• ar programmsaskarni, izmantojot oficiā-
lo elektronisko adrešu informācijas sistēmas 
pārziņa noteiktos starpsistēmu autorizācijas 
līdzekļus;

• valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru pakalpojumu vadības 
atbalsta risinājumā www.parvaldiba.lv, iz-
mantojot tā pārziņa noteiktos identifikācijas 
līdzekļus.

Atgādinām, ka oficiālo elektronisko adre-
šu informācijas sistēma ir valsts informācijas 
sistēma un tās pārzinis ir Valsts reģionālās at-
tīstības aģentūra (VRAA).

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Latvijā 
turpinās Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (OECD) starptautiskais pieau-
gušo kompetenču novērtēšanas programmas 
pētījums (PIAAC). Sadarbojoties Izglītības 
un zinātnes ministrijai, Latvijas Universitātei 
un pētījumu centram „SKDS”, līdz 2023. gada 
pavasarim plānots iegūt 7700 iedzīvotāju at-
bildes. Pētījumā aicināts piedalīties ikviens 
Latvijas iedzīvotājs, kurš janvārī saņēmis uz-
aicinājuma vēstuli savā pastkastītē.

Pētījuma norisei ir svarīgs ikviens uzru-
nātais respondents

„Dalība pētījumā ir brīvprātīga, tomēr tieši 
jūsu iesaiste šajā starptautiskajā pētījumā ir 
ļoti svarīga, tāpēc neatsakiet dalību tajā. Katra 
izlasē iekļuvusī mājsaimniecība pārstāv vai-
rākas citas sev līdzīgas mājsaimniecības. Jūsu 
atteikums rada risku, ka tiks iegūti nepilnīgi 
dati un var tikt izdarīti kļūdaini secinājumi par 
patieso situāciju Latvijā,” norādīts uzaicinā-
juma vēstulē, kas izlasē iekļautajiem respon-
dentiem nosūtīta 2023. gada janvārī.

Pētījumu centra „SKDS” intervētāji iero-
das pie tiem Latvijas iedzīvotājiem vecumā 
no 16 līdz 65 gadiem, kuri iekļauti pētījuma 
izlasē un saņēmuši uzaicinājuma vēstuli:

• nodarbinātie, bezdarbnieki un pensionāri;
• tie, kuri vēl mācās, un tie, kuri jau sen 

beiguši skolu;
• iedzīvotāji ar dažādu izglītību – gan tie, 

kuri ieguvuši universitātes diplomu, gan tie, 
kuri izglītošanos pabeiguši zemākās pakāpēs.

Uzrunātie respondenti aicināti informēt par 
mājsaimniecības dalību, zvanot uz vēstulē 
norādītajiem numuriem vai rakstot uz e-pas-
ta adresi: +371 27741893, +371 27741903, 
+371 25000911, piaac@skds.lv.

Pētījumu veido aptaujas anketa, kuru aiz-
pilda intervētājs, fiksējot dalībnieka atbildes, 
un uzdevumi, kurus dalībnieks veic patstāvī-
gi speciāli tam paredzētā planšetdatorā.

Pētījums pieaugušo prasmju attīstībai
OECD PIAAC pētījumā aplūko iedzīvotā-

ju prasmes galvenajās informācijas apstrādes 
jomās, to vidū lasītpratībā, rēķinātpratībā un 
problēmu risināšanā. Tās ir prasmes, kas ne-

pieciešamas veiksmīgai dalībai sabiedrības 
dzīvē, spējai iekļauties darba tirgū, parūpēties 
par sevi un saviem tuvajiem.

Pamatojoties uz OECD PIAAC rezultā-
tiem, Latvija reizē ar vairāk nekā 40 pētījumā 
iesaistītajām valstīm varēs izstrādāt izglītības 
un apmācības programmas pieaugušajiem, lai 
palīdzētu apgūt trūkstošās prasmes.

Latvijā OECD PIAAC īsteno ar Eiro-
pas Sociālā fonda atbalstu projektā „Da-
lība starptautiskos izglītības pētījumos” 
(Nr. 8.3.6.1/16/I/001).

Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas nodaļa

No 5. līdz 30. janvārim Labklājības minis-
trija izsludinājusi pieteikšanos sociālās uz-
ņēmējdarbības akcelerācijas un inkubācijas 
programmām. Abas ir bezmaksas program-
mas, un tām aicināti pieteikties gan pastāvoši 
sociālie uzņēmumi, gan sociālās uzņēmējdar-
bības ideju autori.

Akcelerācijas programmu īsteno biedrība 
„New Door”, un tā paredzēta sociālā biznesa 
ideju autoriem – fiziskām un juridiskām per-
sonām, kurām ir ideja par sociālo uzņēmēj-
darbību vai kuras šobrīd īsteno kādu sociālu 
projektu un vēlētos to pārvērst ilgtspējīgā, 
pelnošā biznesā. Sociālās uzņēmējdarbības 
akcelerācijas programma sniegs zināšanas un 
individualizētu ekspertu atbalstu topošajiem 
sociālajiem uzņēmējiem ceļā no idejas līdz 
ilgtspējīgam uzņēmējdarbības plānam, vien-
laikus veicinot dalībnieku personīgo izaugsmi 
un izpratni par uzņēmējdarbību. Trīs mēnešu 
intensīvas mācības no februāra līdz maijam 
palīdzēs nonākt no idejas līdz reālam biznesa 
attīstības plānam un tā īstenošanai. Program-
mā uzņems 10 līdz 15 dalībniekus, un pieteik-
ties var gan individuālas personas, gan arī ko-
mandas (līdz trīs dalībniekiem). Lai pieteiktos, 

jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa.
Savukārt inkubācijas programmu īsteno 

biedrība „Reach for Change Latvia”, un tā 
paredzēta esošajiem sociālajiem uzņēmu-
miem, kas ieguvuši sociālā uzņēmuma statu-
su un vēlas stiprināt savu kapacitāti un iegūt 
atbalstu biznesa attīstībai. Astoņu mēnešu 
programma norisināsies no marta līdz oktob-
rim, un tā būs iespēja dažādu ekspertu vadī-
bā gan uzlabot savas prasmes un papildināt 
zināšanas tādās jomās kā efektīva risinājuma 
izstrāde, finansiālā ilgtspēja, līderība, koman-
das veidošana, gan uzzināt, kā palielināt uz-
ņēmuma ienākumus, gan rast jaunas iespējas 
un kontaktus biznesa attīstībai. Inkubācijas 
programmā uzņems piecus līdz astoņus dalīb-
niekus, un atlases process noritēs trīs kārtās. 
Lai pieteiktos, jāaizpilda elektroniskā pietei-
kuma anketa.

Akcelerācijas un inkubācijas programmas 
ir daļa no Labklājības ministrijas sociālās uz-
ņēmējdarbības norišu cikla „Attīstām sociālo 
uzņēmējdarbību kopā!”, ko finansē Eiropas 
Sociālais fonds. Cikla daudzveidīgās aktivi-
tātes, kas plānotas, lai stiprinātu un attīstītu 
sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmu Latvi-

jā, norisināsies līdz 2023. gada novembrim. 
Tās tiek īstenotas sadarbībā ar nozares orga-
nizācijām – Latvijas Sociālās uzņēmējdar-
bības asociāciju, biedrībām „New Door” un 
„Reach for Change Latvia” un sociālo uzņē-
mumu „Visas iespējas”.

Plašāka informācija par visu norišu ciklu 
un sociālās uzņēmējdarbības akcelerācijas 
un inkubācijas programmām, arī dalībnieku 
atlases kritērijiem, pieejama Latvijas Sociā-
lās uzņēmējdarbības asociācijas mājasla-
pā (www.sua.lv/kopa) un rakstot uz e-pastu 
liga@sua.lv.

Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas 
Komunikācijas nodaļas

sabiedrisko attiecību speciālists

Sabiedriskā labuma projektus iesniedz 
biedrības, nodibinājumi un pašvaldības no 
2023. gada 16. janvāra līdz 16. februārim.

Sabiedriskā labuma ideju atbalsts 2.2. rīcī-
bā biedrībām, 2.3. rīcībā pašvaldībām.

19. kārtā kopējais pieejamais publiskais fi-
nansējums – 405 964,10 EUR:

2.2. rīcībā „Sabiedrības īstenotas aktivitātes” 
pieejamais finansējums ir 140 000,00 EUR;

2.3. rīcībā „Pašvaldību kultūras, sabiedris-
ko aktivitāšu un sporta infrastruktūras, ar to 
saistīto teritoriju sakārtošana un kvalitātes 
nodrošināšana” pieejamais finansējums ir 
265 964,10 EUR.

 Vairāk informācijas – Madonas novada fon-
da mājaslapā www.mnf.lv.

Komentāros iedzīvotāji 
pauž arī uzslavas, gan-
darījumu un pateicību 
pašvaldībām par iespēju 
dzīvot savā pašvaldībā, 
mudina turpināt iesākto. 
Vienlaikus iedzīvotāji 
rosina rīkot vairāk pasā-
kumu pašvaldību iedzīvo-
tājiem turpat pašvaldībā, 
papildināt aktīvās atpūtas 
iespējas visām vecuma 
grupām un āra norišu 
piedāvājumu. Par būtisku 
faktoru ģimenēm draudzīgas vides veidošanā 
iedzīvotāji uzsver pašvaldības lomu uzņē-
mējdarbības un ražošanas veicināšanā.

Vērtēšanas komisija decembra izskaņā 
devās pie konkursa „Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība 2022” finālistiem, lai klātienē 
pārliecinātos par pašvaldību draudzīgumu 
ģimenēm, iepazītu pašvaldību sagatavotās 
prezentācijas un apmeklētu vienu apskates 
objektu vai pasākumu. Konkursa noslēguma 
pasākumā, kas plānots 2023. gada pirmajā 
pusē, viena no pašvaldībām tiks atzīta par ģi-
menei draudzīgāko valsts mērogā un saņems 
naudas balvu 30 000 eiro apmērā, savukārt 
katras pašvaldību grupas uzvarētājs – balvu 
vismaz 20 000 eiro apmērā. Kopējais konkur-
sa naudas balvu fonds, kas tiks sadalīts starp 
uzvarētājpašvaldībām, būs 150 000 eiro.

Plašāka informācija par katrā pašvaldībā 
pieejamajiem pakalpojumiem un atbalstu ir 
apkopota un publicēta vietnē: vietagimenei.
lv/pasvaldibas. Tādējādi iedzīvotājiem vienu-
viet ir iespēja to iepazīt, izvērtēt un nepiecie-
šamības gadījumā arī salīdzināt.

Konkurss norisinās kopš 2017. gada, un tā 
primārais mērķis ir izcelt labākos piemērus 
un risinājumus, kā pašvaldības rūpējas par 
ģimenēm, vienlaikus veicinot arī iedzīvotāju 
iesaisti pašiem svarīgu jautājumu risināšanā. 
Līdztekus konkurss veido arī draudzīgas paš-
valdību sāncensības vidi, tādējādi mudinot tās 
attīstīt aizvien plašāku un pieejamāku ģime-
nēm paredzēto pakalpojumu klāstu.

Zane Jēkabsone,
Sabiedrības integrācijas fonda

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Cesvaines pils 2022. gadā – visvairāk apmeklēto desmitniekā

Aicinām izteikt ierosinājumus attīstībai Cesvainē

Cesvaines vidusskola 
aicina nodot 
makulatūru

Izstādes Cesvaines pilī
Vienā no iecienītākajām pagājušā gada Lat-

vijas apceļošanas akcijām „Apceļo Latvijas 
pilis un muižas 2022” ceļotāji tika aicināti no-
saukt pēc viņu pašu kritērijiem draudzīgākos 
akcijas dalībniekus.

Akcija „Apceļo Latvijas pilis un muižas 
2022”, kuras laikā bija iespēja apceļot mūsu 
Latvijas pagātnes mantojumu – pilis un mui-
žas, sniedz lielisku iespēju izzināt un izbaudīt 
Latvijas burvīgumu, bagāto kultūrvēsturi un 
cilvēkmīlestību muižu un piļu saglabāšanā, 
atjaunošanā un iedzīvināšanā. Akcija norisi-
nājās no 1. maija līdz 30. septembrim, šajā 
laikā ikviens ceļotājs varēja reģistrēt savu 
ierašanos vēsturiski nozīmīgajā vietā un, ap-
ceļojis vairāk nekā 30 objektus, piedalīties 
noslēguma ballē Jaunpils pilī.

Akcijā piedalījās ne tikai Latvijas Piļu un 
muižu asociācijas (LPMA) biedri, bet arī 
citu vēsturisko piļu un muižu ēku īpašnie-
ki. LPMA prezidents Jānis Lazdāns atzīmē: 
„LPMA darbības laikā ir pierādījusi sevi kā 
nozīmīgu nozares spēlētāju, tāpēc priecāja-
mies, ka interese par asociācijas pakalpoju-
miem palielinās. Un noteikti gribam pateikt 
paldies LIAA Tūrisma departamentam par 
atbalstu akcijas organizēšanā.”

No sešdesmit akcijas dalībniekiem – pilīm 
un muižām – visbiežāk atzīmētās bija:

1) Vecmēmeles muiža,
2) Rankas muiža,
3) Ungurmuiža,
4) Spāres muiža,

5) Sēļu muiža,
6) Stāmerienas pils,
7) Jaunauces muiža,
8) Apriķu muiža,
9) Cesvaines pils,
10) Arendoles muiža.
Visiem nosauktajiem dalībniekiem LPMA 

ir piešķīrusi veicināšanas dāvanas. No ceļo-
tāju piezīmēm nolasāms, ka augstāko novēr-
tējumu guva nevis lielākās un zināmākās pilis 
un muižas, bet tās, kurās informācija tiek pa-
sniegta saprotami, kur nav viesmīlības pro-
blēmu – kur viesis jūtas gaidīts.

„Latvija ir bagāta ar kultūrvēsturisko man-
tojumu, bet ne visi objekti, pat tie, kas ir 
atvērti publiskajam apmeklējumam, atbilst 
tūrisma produktu kritērijiem, piemēram, sa-
protamas informatīvās norādes, pakalpojuma 
un cenas atbilstība, darbinieku vai īpašnieku 
attieksme pret apmeklētājiem utt.,” skaidro 
LPMA izpilddirektors Armands Muižnieks.

Profesionālā biedrība „Latvijas Piļu un 
muižu asociācija” ir dibināta 2000. gadā. 
Tās galvenie mērķi ir veicināt Latvijas kul-
tūras mantojuma saglabāšanu, piļu un muižu 
unikālo kultūras mantojuma vērtību un vides 
apzināšanu, izpēti, atjaunošanu, uzturēšanu, 
pielāgošanu izmantošanai, izmantošanu un 
attīstību; sekmēt tūrisma, kultūras un radošo 
industriju nozaru un ar tām saistītās infra-
struktūras un pakalpojumu attīstību pilīs un 
muižās; paplašināt piļu un muižu pieejamību 
sabiedrībai; popularizēt kultūras mantoju-

ma saglabāšanu, attīstīt sabiedrības kultūras 
mantojuma apziņu un veicināt sabiedrības 
līdzdalību kultūras mantojuma aizsardzībā. 
Par LPMA biedriem var kļūt juridiskas un fi-
ziskas personas, kuru darbs, īpašums vai inte-
reses saistītas ar kultūras mantojuma saglabā-
šanu, piļu un muižu apsaimniekošanu Latvijā.

Armands Muižnieks,
LPMA izpilddirektors,

Agra Veckalniņa foto

Cesvaines tūrisma centra statistika 2022
Apmeklētāji klātienē – 7821 (kopā ar attāli-

nāti apkalpotajiem – 8564)
Ekskursantu grupas – 200 (4353 ekskur-

santi)
Ārzemju viesi klātienē – 854 (kopā ar attā-

lināti apkalpotajiem – 878), visvairāk no Lie-
tuvas (428), Igaunijas (218), Ukrainas (84), 
Vācijas (32)

Elektroniskais cilvēku skaitītājs pie pils – 
67 211

* Kopš decembra beigām Māra Stiprā foto-
izstāde „PEONIJAS”.

Krāšņas fotogrāfijas, kurās iemūžinātas zie-
došas peonijas.

* Lampu izstāde „SAVIENOJUMS” Ces-
vaines pilī būs atvērta vairs tikai līdz 22. jan-
vārim.

Vairāk nekā 40 īpaši pilij izgatavotās lustras, 
lampas un skulptūras rotā plašās pils zāles.

Atgādinām, ka katra mēneša pēdējā treš-
dienā pils apmeklējama bez maksas!

Ieejot jaunā gadā, izvērtējam padarīto 
un izvirzām prioritātes turpmākajam. Lai 
visapkārt būtu patīkama, ērta un sakārtota 
vide, mums ir svarīgi uzklausīt Cesvaines 
pilsētas un pagasta iedzīvotāju viedokli 
un vērtējumu par paveikto, kā arī uzzināt 
vēlmes – kas būtu jāuzlabo infrastruktūrā, 
vidē, apkārtnē.

Tādēļ aicinām ikvienu anonīmi izteikt ide-
jas un viedokli, piedaloties nelielā aptaujā 
un atbildot uz dažiem jautājumiem. Savu 
viedokli (anonīmi) var izteikt:

• no informatīvā izdevuma izgriežot an-
ketu, ar roku uzrakstot savu viedokli un no-
gādājot to Cesvaines apvienības pārvaldē 
(personīgi klātienē; iemetot pastkastītē pie 
pārvaldes ēkas, nosūtot pa pastu vai kā ci-
tādi);

• atbildes uz jautājumiem uzrakstot brīvā 
formā un iesniedzot Cesvaines apvienības 
pārvaldē (personīgi klātienē; iemetot past-
kastītē pie pārvaldes ēkas, nosūtot pa pastu, 
nosūtot uz e-pastu linda.vanaga@madona.
lv). Anketa ir pieejama drukai Cesvaines 

Tūrisma centrā vēl 
visu janvāri aicina uz 

Cesvaines mākslas 
studijas izstādi „Es 
skaistu rozīt’ zinu”

mājaslapā www.cesvaine.lv, kā arī drukātā 
veidā Cesvaines apvienības pārvaldē;

• aizpildot anketu tiešsaistē. Saite uz an-
ketu pieejama Cesvaines mājaslapā un so-
ciālās tīklošanās vietņu profilos.

Atbildes un ierosinājumus gaidīsim līdz 
2023. gada 10. februārim. Pēc viedokļu ap-
kopošanas par vērtējumu un ierosinājumiem 
informēsim gan „Cesvaines Ziņās”, gan ci-
tos informācijas kanālos.

Paldies par atsaucību ikvienam, kurš veltīs 
dažas minūtes laika!

Kā vērtējat līdz šim paveikto Cesvaines pilsētā un pagastā? Kuras lietas, darbus varat izcelt kā labos piemērus, piemēram, 
infrastruktūrā, vidē, pakalpojumu pieejamībā u. c.?

Ko vajadzētu uzlabot, kam pievērst uzmanību? Lūdzam minēt konkrētus piemērus, uz kuriem vērst uzmanību, piemēram, ierīkot 
soliņus, salabot ietvi kādā konkrētā vietā, nodrošināt kādu pakalpojumu, pasākumu u. c.

Kā kopumā vērtējat notiekošo, paveikto dažādās jomās un ikdienas dzīvi Cesvainē un pagastā?

Citi komentāri, ieteikumi, ierosinājumi (ja ir).
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„Sub Scriptum” un Diona labdarības tūrē 2022

Sociālās aprūpes centrā svētku laikā

Pieteikšanās Vidzemes mākslinieku izstādei „Zeme deg”

Pēc piparkūku mīklas zemeslode
          smaržo,
Un katrā sētā svētku galdauts 
          klāts,
Ir egles zaros sveces steigšus 
          jāiededz,
Lai Ziemassvētku brīnums tālu
         ceļu redz.
Lai gan Ziemassvētki un Jaun-

gads nemainīgi pienāk un paiet 

2022. gada decembra sākumā 
grupa „Sub Scriptum” kopā ar mū-
ziķi Dionu devās labdarības tūrē, 
apciemojot septiņus bērnu aprūpes 
centrus un sniedzot akustiskos kon-
certus.

Ar labdarības tūri mūziķi vē-
las pievērst sabiedrības uzmanību 
vienam no svarīgākajiem dzīves 
posmiem – bērnībai. Viņi aicināja 
mazliet apstāties lielajā pirmssvēt-

ku skrējienā un novērtēt tādas vien-
kāršas vērtības kā kopīgas sarunas, 
smaidus un kopīgi ar mīļajiem pa-
vadītus vakarus. Tas ir galvenais 
iemesls, kādēļ šie bērni mūziķus 
gaida un kādēļ viņi ar lielāko prieku 
bērnus apciemo.

Labdarības tūrē mūziķi sniedza 
akustiskos koncertus Ozolu bērnu-
namā, Grašu bērnu ciematā, Liepā-
jas bērnunamā, SOS bērnu ciematā, 
Dzelzavas speciālajā pamatskolā, 
Sveķu pamatskolā, VSAC „Rīga” 
filiālē „Pļavnieki”. Labdarības tūres 
ideja radās jau 2018. gadā, kad tā 
tika īstenota mazākos apmēros. Ta-
gad tā jau ir iezīmējusies kā grupas 
tradīcija.

Koncertos bērni viesus sagaida kā 
labākos draugus. Viņi ir ziņkārīgi 
un talantīgi, aktīvi iesaistās sarunās, 
kā arī pēc koncerta ķeras pie instru-
mentiem un ir gatavi mūzikas stun-
dai. Spilgti palikuši atmiņā vārdi, 
ko teica kāds zēns no bērnunama: 
„Lai brauc bez dāvanām un ilgāk 
padzīvojas.”

„Labdarības tūres noslēgumā 
emocijas ir divējādas. Es esmu prie-
cīgs par to, ko mēs darām, mazliet 
sariešas asaras acīs par to, ka pasau-
le nav labvēlīgākā vieta uz Zemes, 

Grupas dalībnieki un Diona Liepiņa kopā ar priecīgajiem koncerta klausītājiem

 Katrs interesents varēja 
iemēģināt roku mūzikas jomā

bet ar maziem soļiem mums jācen-
šas padarīt to labvēlīgāku bērniem,” 
atzīst grupas līderis Kristers Rudzī-
tis.

Pērn pirmo reizi grupai „Sub 
Scriptum” pievienojās mūziķe Dio-
na Liepiņa, jo tikai kopā varam vai-
rot labo.

„Sākotnēji ir jūtama tāda kā emo-
cionāla aizsargbarjera – bērniem, 

iespējams, ir problēmas uzticēties, 
visticamāk, dažādas pieredzes dēļ. 
Tā ir pārdomām bagāta tēma – ka 
šiem bērniem jau bērnībā ir jābūt 
pieaugušiem un patstāvīgākiem,” 
atskatoties uz labdarības tūri, stāsta 
Diona.

Grupa „Sub Scriptum” un Diona 
saka lielu paldies fotogrāfiem, kas 
devās līdzi un lieliskos brīžus iemū-

vienā un tajā pašā datumā, katru 
gadu mēs tos gaidām, gatavoja-
mies, svinam un priecājamies. Arī 
šī gadu mija nebija izņēmums – 
Ziemassvētku brīnumainās sajūtas 
ir izdzīvotas. No Cesvaines sociā-
lās aprūpes centra (SAC) kolektī-
va sakām lielu paldies visiem, kas 
palīdzēja šīs sajūtas noķert. Pirms 
Ziemassvētkiem decembris mūsu 

mājās ienāca ar skaistu jubile-
ju – Maijai Vītolai tika nosvinēti 
95 gadi.

Sakām mīļu paldies Cesvaines 
luterāņu draudzei, kura vienmēr 
atceras par Cesvaines pansionāta 
iemītniekiem. Paldies Kraukļu bib-
liotēkas vadītājai ar komandu, kas 
sarūpēja jaunu lasāmvielu, paldies 
Cesvaines pirmskolas „Brīnumze-

Cesvaines vidusskolas audzēkņi un viņu vecāki sarūpējuši dāvanas pansionāta 
iemītniekiem

Muzikāls svētku sveiciensJubilāre Maija Vītola pie greznā 
95. jubilejas kliņģera

žināja atmiņai. Lielākais paldies, 
protams, bērnunamu vadītājiem, 
auklītēm, skolotājiem un pašiem 
bērniem par lielisku uzņemšanu! 
Lai jaunais gads ir pilns ar prieku 
un mīlestību!

Grupas „Sub Scriptum” 
informācija,

Lindas Dagnijas Zirdziņas foto

me” grupas „Taurenīši” bērniem, 
vecākiem, audzinātājām par sirsnī-
go koncertu un praktisko dāvanu, 
lai 2023. gads mums būtu vēl darbī-
gāks. Paldies Cesvaines vidussko-
las skolotājām Ingunai Lucei un Ri-
tai Rozentālei-Bogdanovai ar klasi 
un bērnu vecākiem par sarūpētajām 
noderīgajām dāvanām, kā arī Ma-
donas novada Aronas pirmsskolas 

izglītības iestādes audzinātājai Ilo-
nai Vimbai ar bērniem par atsūtīto 
sveicienu! Paldies par piparkūkām 
un vaska svecēm, visu esam saņē-
muši.

Novēlam, lai visiem jaunais 
2023. gads iesākas mierīgi un ar ve-
selību!

Ilvija Kecko,
autores foto

Vidzemes mākslinieku tikšanās 
kopīgā pavasara izstādē ir kļuvusi 
par iedvesmojošu tradīciju Ma-
donas, Cēsu, Valmieras, Siguldas, 
Alūksnes, Valkas un Limbažu no-
vadā. Šogad tā būs MADONA – 
Vidzemes augstienes sirds ar savām 
kultūrvēsturiskajām un mākslas 
tradīcijām. Īpaši nozīmīga šī izstā-
de būs Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzejam – pēc renovā-
cijas darbiem tā būs pirmā izstāde, 
ar kuru tiks atkal vērtas izstāžu zāļu 
durvis apmeklētājiem un mākslas 
cienītājiem.

Katra vieta rada savu ritma, krāsu 
un kontrastu izjūtu. Madonas ikdie-

nas krāsas atšķiras no Gulbenes, bet 
Rūjienas – no Valkas un Valmie-
ras – no Alūksnes. Vidzemes māk-
slinieku izstāde ir kopā sanākšana, 
savstarpēja satikšanās, arī jaunas ie-
pazīšanās un krāsu sinerģija. Vidze-
mes mākslai ir sava garša, elpa un 
savs raksturs, kuru vēlamies parādīt 
prasīgajam apmeklētājam.

Izstādes tēma ir „Zeme deg”, tā 
var tikt interpretēta visplašākajā iz-
pratnē – kā reāli notikumi, kā ideja, 
kā asociācija, kā burtiska zīme, kā 
sajūtas, domas vai krāsas. Izstādes 
tēma izvēlēta, lai aktualizētu pa-
saulē un valstī notiekošos sāpīgos 
procesus – ekonomisko krīzi, ne-

saskaņas, Covid-19, nelabvēlīgās 
situācijas ģimenēs, badu pasaulē, 
politisko spēku spēles, karus, plū-
dus, ugunsgrēkus, bezspēcību un 
citas parādības, kas mūsu sajūtās 
liek zemei degt zem kājām. Tēma 
aktualizē krīzes tēmas, kas ikdienā 
ir mums blakus, un ļauj runāt par 
tām. Katram māksliniekam šī tēma 
var nozīmēt ko citu, savu – tā var 
būt iekšēja, ārēja, tuvāka vai tālāka, 
lokāla vai pasaulīga.

Izstādes tematikas nolūks ir izglī-
tot apmeklētāju par to, kā māksla un 
mākslinieki var runāt par neērtām 
vai ļoti aktuālām tēmām caur dažā-
diem izteiksmes līdzekļiem – glez-

niecības, grafikas, tēlniecības, kera-
mikas, metāla, ādas, stikla, tekstila, 
fotogrāfijas, video un citām, netra-
dicionālām tehnikām un autortehni-
kām. Tā var likt aizdomāties arī par 
to, cik daudz un dažādas ir problē-
mas, kuras ir jāatrisina, lai sasniegtu 
gan iekšēju, gan pasaulīgu mieru.

Pieteikšanās izstādei – līdz 
2023. gada 31. janvārim: elek-
troniski – https://forms.gle/vPi-
b6hy29G3f9jeGA; pieteikuma an-
ketu sūtot izstādes kuratorei Elīnai 
Krupko uz e-pasta adresi elina.krup-
ko@madona.lv, tālr. 27637785.

Darbu iesniegšana Madonas no-
vadpētniecības un mākslas muze-

jā – līdz 2023. gada 28. februārim.
Uz tikšanos martā! Izstādes nori-

ses laiks var tikt mainīts atkarībā no 
renovācijas darbu pabeigšanas.

Elīna Krupko,
MNMM mākslas nodaļas 

vadītāja,
autores foto
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Nr. 1 (352) 2023. gada 20. janvārī
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 17. februārī

Sociālās darbinieces 
Cesvainē pieņem 

Dārzu ielā 1

Iespēja uzzināt par daudzdzīvokļu māju 
siltināšanas iespējām

Veselīga uztura 
meistarklase

Koncerts Cesvaines 
kultūras namā

Piedalies 
fotokonkursā!

Izrāde bērniem

Cesvaines pagasta bibliotēka aicina uz 
izstādēm Kraukļos

Slēpošanas trase aicina interesentus

25. janvārī nāc uz Cesvaines multifunkcio-
nālo centru un uzzini daudz noderīga par uz-
turu un veidus, kā veselīgu maltīti pagatavot 
ekonomiski un ātri.

2. februārī plkst. 10.00 Cesvaines kultū-
ras namā radošā apvienība „Teātris un ES” 
ielūdz uz leļļu izrādi bērniem un vecākiem 
„Labākais draugs”.

Jaunā leļļu izrāde „Labākais draugs” ir 
klāt! Pēc skatītāju lūguma teātris piedāvā 
jaunu izrādi par draudzību. Kas ir draudzī-
ba? Kas ir draugs? Kā atrast labāko draugu? 
Ticam, ka šī ir aktuāla tēma gan lieliem, gan 
maziem draugiem. Tātad – jaunas lelles, jau-
ni notikumi, jaunas dziesmas un vēl… bet 
par to – izrādē.

Režisors: Armands Ekštets
Žanrs: leļļu izrāde vecākiem un bērniem
Lelles veidojuši: animācijas studijas „Avā-

rijas brigāde” mākslinieki
Izrādes ilgums: 45 min.
Ieeja: 2 EUR

Anta Eņģele ir dziedātāja ar ļoti plašu re-
pertuāru, kas aptver komponistu, tautu un 
noskaņu dziesmas. Viņas izpildījumam ir 
raksturīgs maģisks magnētisms un muzika-
litāte. Ar zemo, savdabīgo balsi viņa spēj 
fascinēt klausītājus. Un tā tas arī notiek – vi-
ņas klausītāju loks tikai paplašinās.

Antas Eņģeles koncerts „Ziemas dzies-
mas” skanēs 11. februārī plkst. 19.00 Ces-
vaines kultūras namā. Ieeja: 5 EUR.

Starptautiskajā „paldies” dienā izsludināts 
fotokonkurss. Iemūžini savu pateikto „pal-
dies” un bildi iesūti!

Kopš 2022. gada 16. decembra Madonas 
novada Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu 
sniegšanas, klientu apkalpošanas un sociālās 
palīdzības telpas Cesvainē atrodas Dārzu 
ielā 1.

Cesvaines sociālo darbinieču darba laiks un 
klientu pieņemšanas laiks nemainās.

Jautājumu gadījumā zvanīt uz 27868005 vai 
27853626.

Kontaktinformācija:
• sociālā darbiniece ILVIJA KECKO, tāl-

ruņi saziņai: 27868005, 64852032; e-pasts il-
vija.kecko@madona.lv;

• sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm 
un bērniem JOLANTA SEMJONOVA, tālruņi 
saziņai: 27853626, 29365023; e-pasts jolanta.
semjonova@madona.lv;

• klientu pieņemšanas laiks klātienē:
pirmdienās plkst. 8.30–12.00, 13.00–18.00,
otrdienās 8.30–12.00,
piektdienās 8.30–12.00.

 ⁕ Atrodas pie TV torņa (ābeļdārzā)
 ⁕ Trase ir izgaismota
 ⁕ Apļa garums – aptuveni 1 km 

(klasikai un slidsolim)
 ⁕ Auto var atstāt stāvlaukumā pie 

trases
 ⁕ Trase pēc vajadzības un iespējām 

tiek atjaunota ar sniega motociklu


