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Taipejas misijas vizīte Cesvainē
16. oktobrī Cesvainē viesojās 

Ķīnas Republikas (Taivānas) 
pārstāvniecība Latvijā, kas 
Latvijā darbojas kā Taipejas 
misija nedaudz vairāk kā sešus 
gadus, taču Cesvainē misijas 
pārstāvji viesojās pimo reizi.

Taivānu pārstāvēja Taipe-
jas misijas vēstnieks Mr.Gary 
Kuang-Yueh Ko ar kundzi Mme.
Serena Ko un meitu Chantal Ko, 
kā arī vēstnieka pirmais un otrais 
sekretārs. Pēc oficiālas tikšanās 
Cesvaines novada domē Taipe-
jas misijas vēstnieks pauda ide-
jas par pašvaldības un Taivānas 
sadarbības formām un jomām.  
Vēstnieks ir ieinteresēts ar Ces-
vaines pašvaldību sadarboties 
ekonomikas, kultūras un izglītības 
jomā, īpaši akcentējot izglītības 
un zinātnes pieredzes apmaiņu. 

Dienas programmā vēstnieks ap-
meklēja Cesvaines pili, vidusskolu 
un pirmsskolu „Brīnumzemi”. Vie-
si bija patīkami pārsteigti par Ces-
vaines pili – tās oriģinalitāti terašu 
griestu un sienas gleznojumos, 
autentiskajām un oriģinālajām 
pils detaļām. Vēstnieks neslēpja 
sajūsmu, uzkāpjot pils tornī un 
atzīstot, ka Cesvainē ir skaistāk 
nekā Siguldā.

Pusdienlaikā Cesvaines vidus-
skolā notika mācībstunda, ko vadī-
ja misijas pārstāvji. Prezentācijā 
skolēni uzzināja par Taivānu un 
tās atšķirību starp Latviju. Lai 
gan Taivāna teritorijas ziņā ir uz 
pusi mazāka nekā Latvija, tajā ir 
23,3 miljoni iedzīvotāju (Latvijā 
2,3 milj.). Taivāna lepojas ar to, 
ka ir industriāli attīstīta valsts un, 
piemēram, tādi produktu zīmoli 

15. oktobrī Cesvaines bibliotē-
kā mierīgā rudens pēcpusdienā 
notika tikšanās ar mūsdienu 
dramaturģi Leldi Stumbri. 
Rakstniece un dramaturģe ir 
uzrakstījusi vairāk nekā 50 lu-
gas, no kurām lielākā daļa ir 
dramatizētas. Tikšanās laikā 
Lelde Stumbre atklājās kā vitāla, 
enerģiska un emocionāla būtne, 
atklājot arī rakstnieces darba 
otru – neredzamo – pusi.

Kāpēc es sāku rakstīt? Kad? Kur 
smeļos iedvesmu? Tieši šādi sarunu 
sāk dramaturģe Lelde Stumbre, 
kas vispirms bilbiotēkā sanākušos 
iepazīstina ar savas pēdējās grāmatas 
„Personīgi” ideju un tās saturu. 

– Kādā saulainā ziemas dienā, 
kad grāmata jau bija krietni 
pusē, pēkšņi sapratu, kam īsti to 
rakstu – bērniem. Protams, arī 
lasītājam, kam interesē, kā rakst-
nieks kļūst par rakstnieku, vai 
izlemj to vienā skaistā dienā vai 
ilgi un mokoši šaubās, vai viegli 

Personīga tikšanās
un palēkdamies sasniedz mērķi... 
Nolēmu grāmatu sadalīt div-
padsmit nodaļās, divpadsmit savas 
dzīves nozīmīgākajos periodos, kas 
ietekmēja rakstniecību. Man liekas, 
ka darīju pareizi. (...) Es, protams, 
nerakstu vēsturisku traktātu, gribu 
tikai uzrakstīt personīgas atmiņas 
un tās nu ir tādas, kādas atceros tieši 
es. Sajūtas man vienmēr ir likušās 
svarīgākās par faktiem. Sajūtas ir 
personīgas, – grāmatā atklājusi au-
tore. Par šo grāmatu Lelde Stumbre 
ir arī saņēmusi tik daudz pozitīvas 
kritiķu atsauksmes kā ne par vienu 
no citiem saviem darbiem. 

Saruna notiek ne tikai par grāmatu 
„Personīgi”, bet arī par rakstnieces 
darba interesantāko un patīkamāko 
pusi. Lelde Stumbre neslēpj prieku 
un ir pateicīga, ka dara to, par ko 
mācījusies, un tas sagādā prieku. 
Būt par rakstnieku – tas ir brīniškīgi! 
Rakstniekam ir tā brīnišķīgā iespēja 
norakstīt visu nost. Ielikt emoci-
jas un sliktās sajūtas darbā. Esmu 

kā Asus, Acer un HTC nāk tieši 
no Taivānas. Vēstnieks mudināja 
skolēnus būt moderniem un izman-
tot modernās tehnoloģijas, kā arī 
cītīgi mācīties, lai ar savām idejām 
radītu ko jaunu. „Jūs nevarat aiz-
mirst, ka dzīvojat valstī, kur nav 
zemestrīču, taifūnu un citu lielu 
dabas katastrofu, kas Taivānā ir 
ikdienišķa parādība. Novērtējiet to, 
kas jums ir, un strādājiet, lai kaut 
ko radītu!” atgādināja vēstnieks. 

Tikšanās ar skolēniem noslēdzās, 
demonstrējot kaligrāfiju. Šī bija 
iespēja redzēt, kā ar hieroglifiem 
izskatās mūsu vārdi un cik smalks 
darbs ir ar otu zīmēt katru līniju.

Vizītes noslēgumā viesi apmek-
lēja pirmsskolu „Brīnumzeme”, kur 
bērni bija sagatavojuši muzikālus 
priekšnesumus un rotaļas. Taipe-
jas misijas pārstāvji ir snieguši 

dāvinājumu pašvaldībai, kas tiks 
izlietots pirmsskolas mācību un 
attīstošo līdzekļu iegādei – po-
rolona baseinam ar bumbiņām un 
bērnu mūzikas un ritma instrumen-
tiem: koklei, mazajām kongām, 
ksilafonam.

Taipejas misija Latvijas Republi-
kā ir Ķīnas Republikas (Taivānas) 

pārstāvniecība Latvijā, Lietuvā un 
Igaunijā. Pārstāvniecības galvenā 
misija ir būt par sadarbības tiltu 
starp Ķīnas Republiku (Taivānu) 
un Baltijas valstīm ekonomikas, 
kultūras, izglītības, zinātnes un 
citās jomās. 

Kristīne Vilciņa, autores foto

tā bieži darījusi. Savos darbos 
varu radīt jaunu pasauli, darīt ar 
iedomātajiem varoņiem visu, ko 
vēlos, turklāt radīt tādu iznākumu, 
kādu esmu iedomājusies tikai es. 
Tas ir lielākais gandarījums – radīt 
ko citu, pavisam jaunu – tā domā 
dramaturģe.

Dramaturģe ir izmēģinājusi arī 
pati kāpt uz skatuves sevis rakstītajā 
pārpratumu komēdijā „Plīvurītis ar 
punktiņiem”. Debija uz skatuves, 
kolēģu atbalsts un jauna pieredze – 
to visu lugas autore izdzīvo izrādē, 
kas turpinās doties izbraukuma tūrēs 
pa visu Latviju. 

Mēs katrs uzrakstīto vārdu un 
domu uztveram citādāk, tāpat ir ar 
Leldes Stumbres lugām, kas tiek 
iestudētas Latvijas teātros. Autore 
neslēpj, ka reizēm ir žēl, ka, skato-
ties lugu, nākas saprast, ka izrādē 
nav atainota būtība, bet tikai tās 
virsslānis. 

Ne par velti rudeni dēvē arī par 
dzejas mēnesi. Lelde Stumbre 

No kreisās: Cesvaines novada domes pārstāvji, vēstnieks Mr.Gary Kuang-Yueh 
Ko ar kundzi Mme.Serena Ko, pirmais sekretārs Mr.Ya-Ming Suen un otrais 

sekretārs Mr.Gustavo Yung-Hsiang Chu

atklāj, ka rudens ir gadalaiks, kad 
atsākas rakstu darbi, jo vasarās 
tam neatliek laiks. Lai varētu ko 
radīt, ir nepieciešams režīms, tāpēc 
dramaturģe sevi disciplinē un rak-
sta regulāri. Tāpēc, kamēr mūsu 
pašu dramaturgi savus iedomātos 

varoņus liek uz papīra, tie, kas mīl 
gada tumšākajos mēnešos lasīt, 
aicināti izlasīt kādu mūsu pašu 
autoru darbu. Turklāt lielākā daļa 
Leldes Stumbres darbu ir atrodami 
tepat – Cesvaines bibliotēkā.

Kristīne Vilciņa, autores foto

Apskatot Cesvaines pili… … un viesojoties Cesvaines vidusskolā
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Cesvaines skolēniem 
iegādāts jauns sporta 

inventārs

Cesvaines pašvaldība, piedaloties 
projektu konkursā „Sporta inventāra 
iegādei macību priekšmeta „Sports” 
standarta īstenošanai izglītības 
iestādēs”, guva atbalstu projekta 
„Sporta inventāra iegāde Cesvaines 
skolēniem” īstenošanai. Projekta 
galvenais mērķis ir veicināt skolēnu 
vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta 
aktivitāšu apguvē, izmantojot mo-
dernu un drošu sporta inventāru.   
Galvenais akcents ir likts uz 
inventāra iegādi un sporta pasākumu 
organizēšanu. 

Lai Cesvaines vidusskolā īstenotu 
mācību priekšmeta „Sports” stan-
darta prasības, atkarībā no izglītojamo 
interesēm un skolas materiāli tehniskā 
nodrošinājuma tiek īstenoti vingrojumi 
un vingrinājumi septiņos sporta vei-
dos – vingrošana, vieglatlētika, basket-
bols, volejbols, badmintons, slēpošana 
un futbols. Turpmāk tiks piedāvātas 
vēl daudzveidīgākas nodarbības ar 
jauniem, moderniem, kvalitatīviem un 
drošiem sporta inventāriem.

Projekta rezultātā ir iegādāts 
augstlēkšanas sektors, basketbola vai-
rogi un atsperu grozi, florbola vārti 
un nūjas, barjeras, volejbola statīvs 
un tīkls, vingrošanas kastes, soli un 
paklāji, badmintona raketes un konusi.

Projektu finansē 50% no valsts 
budžeta līdzekļiem (Izglītības un 
zinātnes ministrijas valsts budžeta 
apakšprogrammas 09.09.00 sporta 
federācijas un „Sporta pasākumi”) un 
50% ir pašvaldības līdzfinansējums. 
Kopējā summa ir 2999,40 LVL 
(4267,76 EUR).

Liels atbalsts projekta izstrādē 
un realizācijā tika saņemts no spor-
ta skolotājiem Ingunas Lucas un 
Zigmāra Gulbja. Pēc saņemtajiem 
sporta inventāriem Zigmārs Gulbis 
atzina: „Šī ir lielākā sporta inventāra 
iegāde. Inventārs ir moderns un gal-
venais – drošs. Tika aptaujātas 5 fir-
mas, no kurām par visatbilstošāko, 
kvalitatīvāko un piemērotāko atzi-
na firmas „PESMENPOL” piedā-
vājumu.”

Cerams, ka iegādātais sporta 
inventārs dos jauniešiem iespēju apgūt 
pamatelementus sporta nodarbībās un 
tiks piedāvāta iespēja daudzveidīgāka 
brīvā laika pavadīšanai ārpus skolas.

Novēlu Cesvaines skolēniem inte-
resantas sporta nodarbības un iespēju 
pavadīt savu brīvo laiku lietderīgi! Lai 
tas būtu kā mazs solītis tuvāk mūsu 
visu sapnim – jaunai un modernai 
sporta hallei Cesvainē!

Iveta Raimo, projekta vadītāja 

Deputāta portrets
Sākot ar šo numuru, „Cesvaines 

Ziņās” publicēsim intervijas ar no-
vada domes deputātiem, atklājot ne 
tikai deputāta darba ikdienu, bet arī 
pamatdarba problēmas, intereses un 
aizraušanās ārpus darba. Centīsimies 
pierādīt, ka vietējās pašvaldības lēmējs 
– deputāts – ikdienas komunikācijā ir 
gluži tāds pats cilvēks kā mēs visi. 

Pirmo uz sarunu aicināju domes 
priekšsēdētāju Vilni Špatu, kas Ces-
vaines novada pašvaldītāja amatā ir 
četrpadsmito gadu.

Kā nonācāt līdz politikai?
– Politikā nonācu tad, kad strādāju 

zemes komisijā. Pašvaldībā par zemes 
ierīkotāju strādāt mani uzaicināja Irēna 
Leimane. Viņa veica zemes reformu 
laukos, bet nebija cilvēka, kas to darītu 
pilsētā. Šos pienākumus sāku pildīt es. 
1994. gadā notika pirmās pašvaldību 
vēlēšanas atjaunotajā Latvijas valstī.  
Tā kā zemes komisijā darbojās politiski 
aktīvi vīri un sievas ar savu redzējumu, 
startējām kopā vēlēšanās. Izveidojām 
sarakstu un uzaicinājām Kaprāļa kungu 
sarakstā ar pirmo numuru. Atceros, kā 
braucām un aģitējām par Kaprāli. Toreiz 
vairāk domāju, ka tas viss ir kā jauna 
aizraušanās, bet mūs ievēlēja. 

Par priekšsēdētāju tikāt ievēlēts 
nākamajā sasaukumā

– 1997. gadā notika nākamās vēlē-
šanas, uz kurām kandidējām arī mēs – 
saraksts  no iepriekšējām vēlēšanām. Ša-
jā sasaukumā tiku ievēlēts par Kaprāļa 
vietnieku. 1999. gada aprīlī vienā dienā 
tika sasaukta domes ārkārtas sēde, kurā 
Kaprālis paziņoja, ka iet prom. Tā kā es 
biju vietnieks, mani nozīmēja par vietas 
izpildītāju. Pēc pāris nedēļām bija jālemj 
par jauno priekšsēdētāju. Ilgi domāju, jo 
patika iesāktais darbs ar zemēm. Tomēr 
piekritu un mani vienbalsīgi ievēlēja. 
Biju viens no jaunākajiem pašvaldību 
vadītājiem rajonā. Grūtākais bija pats 
sākums – nezināju, ar ko sākt, un nebija 
neviena, kas pastāstītu. Sāku ar domes 
ēku – savedu to kārtībā, tad skatījos uz 
priekšu. Zīmīgi, ka tajā laikā visos tri-
jos uzņēmumos mainījās vadība un tas 
notika vienlaicīgi. Bija nepieciešams 
atrast jaunu vadītāju komunālajam 
uzņēmumam, veselības sociālās aprūpes 
centram un siltumtīklu uzņēmumam. 
No tā laika siltumtīklu un komunālā 
uzņēmuma vadība nav mainījusies. Valstī 
notika reformas veselības un sociālās 
aprūpes centros un to vietā nāca ģimenes 
ārstu prakses, kas atrisināja jautājumu 
par pastāvīgu ģimenes ārstu Cesvainē. 
Interesanti atskatīties, jo laikā, kamēr 
esmu pašvaldības vadītājs, nomainījušies 
visu iestāžu vadītāji, izņemot Mūzikas 
un mākslas skolu.

Kādas ir būtiskākās atziņas, pie 
kurām esat nonācis šo 14 gadu laikā?

– Laiks skrējis nemanot. Visu laiku 
jāmācās un jāpilnveido sevi. Nedrīkst 
apstāties. Jāņem vērā arī dažādes dzīves 
mācības. Nekad nedomāju, ka kādreiz 
būšu pašvaldības vadītājs. Šis darbs 
ir ar cilvēkiem un tas arī ir grūtākais, 
jo jāmācās sarunāties, sastrādāties 
un sadzīvot. Manuprāt, tas atkarīgs 

no vadītāja stila – kāds tu esi. Es pa-
rasti cenšos lietām pieiet mierīgi, man 
patīk apspriesties un konsultēties ar ci-
tiem. Esmu demokrātiskā vadības stila 
piekritējs. Manuprāt, visideālāk būtu, ja 
vadītāju nejūt, bet viss notiek – sistēma 
strādā. Bet, ja rodas problēmas, ik-
viens zina, ka ir „aizmugure”. Principā 
vadīšanas māku var tikai izkopt, pilnvei-
dot, bet tā vai nu ir šūpulī ielikta vai nav. 
Kopumā darbs notiek komandā. Ja ir 
laba komanda, var „kalnus gāzt”. 

Kas ir tie notikumi, kas bijuši kā pa-
grieziena punkts turpmākajai novada 
attīstībai?

– Protams, var minēt iestāšanos Ei-
ropas Savienībā un tās līdzfinansējumu 
realizētajos projektus. Tomēr man 
šķiet, ka pagrieziena punkts Ces-
vainei ir pils ugunsgrēks. Tas lika uz 
ikdienišķām lietām paskatīties pavisam 
citādi, mēģināt starp nozīmīgo atrast 
vissvarīgāko. Ugunsgrēks deva tādu 
kā grūdienu Cesvaines attīstībai. Tajā 
laikā tika piedzīvots daudz – bija arī 
Cesvaines publiska nomelnošana. Biju 
uzaicināts uz Francijas vēstniecību, kur 
prominentas personas sprieda par Ces-
vaines pils pārdošanu vai iznomāšanu, 
bet līdz pēdējam brīdim netika pajautāts 
mans un Cesvaines iedzīvotāju vie-
doklis. Tomēr noslēgumā tiku uzrunāts 
arī es,  un atbilde bija viena: nevienu 
brīdi nav bijusi runa par Cesvaines pils 
pārdošanu. Nomelnošanas kampaņa 
tomēr turpinājās. Un tikai tad, kad vienu 
no redzamākajiem Rīgas arhitektiem, 
kas bija iesaistījies korupcijas skandālā, 
aizturēja, viss apklusa kā uz burvju 
mājienu. Kāds nobijās.

– Otrs notikums, kas saistīts ar pili, 
ir jaunās skolas būvniecība. Izcīnījām, 
ka skolu vajag, lai gan pat skolotāji 
toreiz neticēja, ka skola būs. Tie bija tā 
saucamie treknie gadi, kad valstij bija 
nauda. Bet visam pa vidu politika –                      
viens ministrs naudu piešķīra, otrs, – kas 
nāca vietā, – naudu atņēma. Bija grūti, 
jo brīdī, kad nauda tika atņemta, tuvojās 
1. septembris. Zinību dienā bija grūti 
pateikt, ka nauda atņemta, turklāt pateikt 
to tādā dienā… Taču mēs nepadevāmies, 
un skola mums ir. Tomēr skola maksāja 
dārgi. Ne jau naudas ziņā (palikuši 
divi kredīti), bet tas atstāja iespaidu uz 
veselību. Lai vai kā, mums vēl jāizdomā, 
kā tikt pie jaunas sporta zāles.

Kas šobrīd ir aktuālākie prob-
lēmjautājumi?

– Šobrīd visvairāk satrauc 21+9 
pašvaldību modelis. Ja pašvaldību 
pievieno kādam lielam novadam, tad, 
iespējams, kāda nauda tiek arī mazajām 
pašvaldībām. Taču jāatceras, ka nau-
da lielākoties paliek lielajos centros. 
Esmu bijis vairākās Eiropas valstīs 
un redzējis daudz pozitīvas pieredzes. 
Piemēram, mūsu sadraudzības pilsētā 
Lagardellā Francijā ir 2000 iedzīvotāju. 
Viņi, apvienojoties četrām pašvaldībām, 
veido tādu kā rajonu, kuram valsts dod 
finansējumu. Savā starpā vienojoties, 
pašvaldības var novirzīt finansējumu 
aktuālākai problēmas risināšanai. Arī 
tas, kā novadi ir sadalīti šobrīd Latvijā,  

funkcionē. Modelis 9+21 nozīmē, ka 
premjers var noorganizēt tikšanos ar 9 
pilsētu vadītājiem un ieklausīties viņu 
problēmās. Taču lielo pilsētu vadītāji 
neorientējas lauku situācijā un viņiem 
neinteresē lauku cilvēku problēmas. 
Lielāki centri, tādi kā Madona un Gul-
bene, arī varēs saiet kopā un kaut ko 
virzīt, taču sanāk, ka 40 - 50 nosacīti 
mazās pašvaldības vispār nav kas vieno 
un uzklausa.

–  Jāsaprot, ka, ja mūs grasās pievie-
not lielākam novadam, tas nenozīmē, 
ka mums būs vairāk naudas. Tāpēc 
svarīgi paspēt izdarīt pēc iespējas vairāk 
gadījumā, ja tomēr kārtējā reforma no-
tiks. Prioritātes ir jau minētā sporta zāle, 
pils jumts un jaunais pansionāts.  Pro-
tams, tie visi ir vērienīgi projekti, bet, ja 
mums izdotos kaut vienu no tiem īstenot, 
šajā sasaukumā tas būtu daudz.  

Cesvaines viesiem un arī pašiem 
cesvainiešiem ir aktuāls jautājums 
par pili. 

– Domes sēdē esam akceptējuši 
pils vīziju – pils ir publiski pieejama  
pašvaldības ēka, kurā ir mūzikas skola, 
tūrisma centrs un muzejs.  Pils nevar 
bezgalīgi stāvēt zem pagaidu jumta, ir 
jāattīsta, jāredz un jāskatās tālāk. Tāpēc 
laba ir šī gobelēnu izstāde, kad tiek iz-
mantota visa pils, arī ugunsgrēkā cietusī 
daļa. Pret iedzīvotājiem un tiem, kas pilī 
mācījušies, būtu nodevība  pārdot pili.  
Nevar atmest variantu par investora pie-
saisti, tad apspriest dažādus variantus. 
Līdz šim neviens nav izteicis tādu ideju, 
ar ko pašvaldība būtu mierā, jo, balsto-
ties uz apstiprināto vīziju, pilij jābūt pub-
liski pieejamai.

Kāda ir jūsu ikdiena?
– Pašvalības vadītāja darbs ir tāds 

pats darbs kā jebkuram citam vadītājam. 
Taču šajā darbā ikdienas nākas sa-
skarties ar visdažādākajām problēmām. 
Pat, ja iedzīvotājam būs kāds jautājums 
saistībā ar valsts iestādēm, viņš zvanīs 
uz pašvaldību. Tas ir normāli, un mums  
jāsniedz atbilde vai jāinformē, kur cil-
vēkam vērsties. No vienas puses, darbs 
ir interesants, jo nav divu vienādu dienu. 
Mums kā nelielai pašvaldībai prioritārie 
ir saimnieciskie jautājumi un otršķirīgi 
paliek politiskie.  

Cilvēkiem ir priekšstats, ka tie, kas 
tiek par deputātiem, ir labākā maizē. 
Jūsu domas? 

– Deputāta statusā esot, nopelnīt 
daudz nevar. Tie ir kādi pārdesmit lati 
menesī. Deputātiem maksā par darbu, 
bet priekšsēdētājam ir alga un deputāta 
darbs. Uzskatu, ka, lai būtu deputāts, jā-
strādā kādā sfērā, jājūt ikdiena un jābūt 
pozitīvi tendētam. Ja cilvēks grib ko 
jaunu, izprast pašvaldības darbu, piln-
veidot sevi un būt sabiedrībai derīgs, 
tad deputāts ir īstajā vietā. Taču ir jābūt 
laikam, lai ar to nodarbotos. Atnākt tikai 
uz sēdi – ar to ir par maz. Vajag savu 
redzējumu un vēlmi kopā strādāt.

Vai varat teikt, ka jums savs darbs 
patīk?

– Ir mirkļi kad liekas, ka viss – pie-
tiek! Tomēr esot prom vai atvaļinājumā, 
ik pa laikam rodas idejas un domas, ko 
pilnveidot vai darīt citādāk. Ir svarīgi 
just iestāžu un kolektīva atbalstu. Ja tā 
nav, tad te nav ko darīt. Tas ir tāpat kā uz 
vēlēšanām: ja ir iedzīvotāju atbalsts, tad 
ir vēlme strādāt un darboties.  

Kā pavādāt brīvo laiku?
– Relaksējos mājās, kur dzīvoju. To 

būvējis mans vectēvs no mātes puses 
1923. gadā, kad viņam zemi piešķīra kā 
Brīvības cīņu dalībniekam. Mājā un ap 
māju, kā jau laukos, var strādāt bezgalīgi. 
Jau gandrīz 20 gadus mans hobijs ir 
biškopība. Kad bites dzeļ, tad ģimene 
nav manā pusē, bet, kad redz rezultātu 
– medu –, tad spriež citādāk. Katrā ziņā 
man biškopībā vēl daudz jāmācās. No 
skolas laikiem arī daudz fotografēju. 
Tagad gan sanāk retāk. 

Pēc 10 gadiem redzat sevi kā 
pašvaldības vadītāju?

– Nezinu, tas jau ir liels laika posms 
uz priekšu. Katrā ziņā par to nedomāju. 
Zinu, ka man patīk vadīt un organizēt 
darbus. To var darīt ne tikai pašvaldībā. 

– Ir jābūt noteiktam mērķim, ko esi 
izvēlējies. Šajā amatā ir tā – ja tu redzi, 
ka vēl ko vari izdarīt, tad vari te būt, bet, 
ja jūti, ka nevari, tad nekā. Galvenais lai 
ir domubiedri, vismaz 3-4 cilvēki, kas 
domā un redz vienā virzienā. Man šķiet, 
ka vēl varu ko labu izdarīt. 

Kristīne Vilciņa, autores foto

2013. gada 9. oktobra 
ārkārtas domes sēdē:

• Nodeva Cesvaines internātpamat-
skolai lietojumā skolas ēku, kas atro-
das Rīgas ielā 4, Cesvainē, Cesvaines 
novadā, līdz 2019. gada 1. jūlijam, 
noslēdzot lietojuma līgumu un ierak-
stot to zemesgrāmatā.

Par eiro valūtu
Plašsaziņu līdzekļos ik dienu 

pazib kāda ziņa, kuras atslēgvārds ir 
„eiro”. Informācija ir dažāda, un tās 
lielajā daudzumā iedzīvotāji apjūk. 
Pirmie, kas saskaras ar iedzīvotāju 
jautājumiem un neziņu, ir uzņēmēji, 
kuri no 1. oktobra cenas veikalos un 
savos pakalpojumu cenrāžos norāda  
eiro. Devos pie dažiem Cesvaines 
uzņēmējiem, lai noskaidrotu, kā sokas 
ar jaunās valūtas norādīšanu cenu 
zīmēs un kāda ir iedzīvotāju reakcija.

Eiro ieviešanas datums Latvijā ir 
2014. gada 1. janvāris. Lai nodrošinātu 
savlaicīgu eiro ieviešanas pasākumu 
realizēšanu, valdība ir apstiprinājusi 
Latvijas nacionālo eiro ieviešanas plānu. 
Šis ieviešanas plāns paredz, ka jau no 1. 
oktobra uzņēmējiem cenas ir jāuzrāda 
gan eiro, gan latos. Apskatot Cesvaines 
veikalus, konstatēju, ka tirgotāji ievēro 
prasības un cenas tiek norādītas abās 
valūtās. 

SIA „Cesvaines aptieka” vadītāja 
Dace Leimane neslēpj, ka uzliktās 
prasības ir grūti izpildāmas, īpaši maza-

jiem tirgotājiem. – Esmu ievērojusi, ka 
cilvēki apjūk, jo pirmajā brīdī šķiet, ka 
cena precei ir pieaugusi. Taču izskaid-
rojot situāciju, cilvēki saprot. Kad tiek 
atvesta jaunā prece, to automātiski da-
tors pārrēķina abās valūtās. Šobrīd 
norādītas abās valūtās, ir preces kas 
ir vitrīnās. Šobrīd ir jārezervē summa 
bankā, lai 1. janvārī būtu eiro skaidrā 
naudā. Vienkāršāk būs tiem cilvēkiem, 
kuri norēķināsies ar bankas karti. 

– Pārejai esam gatavi, un viss ir 
izdarīts, arī cenu ziņā nekas nepaliks 
dārgāks. Man tikai šķiet lieka ažiotāža, 
ko taisa plašsaziņu līdzekļi. Domāju, 
ka cilvēki nestāvēs divas nedēļas garās 
rindās pie kases, ko pauž mediji,– stās-
ta skaistumkopšanas salona „Mora” 
vadītāja Ginta Ustinova.

Arī pārtikas veikali ir sagatavojušies, 
lai no 1. janvāra pircējus varētu apkalpot 
jaunajā valūtā. SIA „Sēlis” vadītāja Olga 
Klimanova atklāj, ka eiro ieviešanai 
sākuši gatavoties laikus: – Varbūt cilvēki 
neievēroja, bet jau augusta beigās mūsu 
veikalā tika veikta sistēmas un kases 

aparātu pārprogrammēšana un cenas 
tika drukātas eiro. Tāpēc uzstādījums, ka 
no 1. oktobra cenu zīmēs ir jāatspoguļo 
eiro, nebija tik sarežģīts. Šobrīd eiro 
cena tiek rādīta informatīvā nolūkā, 
lai pircēji varētu pierast pie tā, ka ar 
1. janvāri būs jānorēķinās eiro. Esmu 
ievērojusi, ka cilvēki savu ienākošo 
naudu skaita latos, un tad, kad veikalā 
ierauga eiro, viņi ir pārsteigti, ka viss 
tik dārgs, bet to, ka arī pircēja ienākumi 
būs eiro, par to vēl nedomā. Cenu pār-
rēķināšana notiek automātiski datorā 
un neviens netiek apkrāpts. Principā 
nekas nemainīsies – kontos nauda tiks 
automātiski pārkonvertēta uz eiro, arī 
ienākumi būs eiro. 

Par spīti tam, ka nākas saskarties ar 
dažādām problēmām cenu atspoguļošanai 
abās valūtās, apsekojot tirgotājus, var 
secināt, ka Cesvainē torgotāji ir ga-
tavi pārejai. Lai iedzīvotāji izvairītos no 
jebkurām rūpēm, kas saistītas ar nau-
das maiņu, ieteicams skaidrās naudas 
uzkrājumus ieskaitīt bankas kontā vai 
noguldīt bankā. Eiro ieviešanas dienā 

nauda banku kontos automātiski un bez 
maksas tiks konvertēta pēc fiksētā kursa, 
līdz ar to cilvēki pat neizjutīs naudas 
maiņas procesu. Turklāt  no 2014. gada 
1. janvāra pirmās 2 nedēļas būs iespēja 
norēķināties arī latos, taču atlikums tiks 
izdots eiro, savukārt cenu atspoguļošana 
latos un eiro notiks vēl turpmāko pus-
gadu. Ja iedzīvotājiem ir kādi jautajumi 
saistībā ar eiro ieviešanu, esiet aicināti 
zvanīt uz tālr.: 80003000 vai apmeklēt 
mājaslapu – www.eiro.lv.

Kristīne Vilciņa, autores foto

No 1. oktobra cenas tirgotājiem ir 
jānorāda gan latu, gan eiro valūtā

Jau gandrīz 20 gadus pašvaldības vadītāja hobijs ir biškopība
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Šogad pirmo reizi Latvijas 
Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrība (LIZDA) organizēja 
konkursu “Pedagogam draudzīga 
izglītības iestāde 2013”. Konkursam 
tika pieteiktas 30 izglītības iestādes 
no visas Latvijas.  Madonas starp-
novadu  arodorganizācija šim sta-
tusam virzīja Cesvaines vidusskolu. 

Kā stāsta Cesvaines vidusskolas 
direktors Didzis Baunis, lai piedalītos 
konkursā, bija nepieciešams aizpildīt 
anketu, kas aptvēra dažādus jautājumus 
un kritērijus, lai varētu pretendēt uz šo 
nosaukumu. 18. septembrī neatkarīga 
žūrija viesojās Cesvaines vidusskolā. 

– Žūrija iepazinās ar skolu telpām, 
atpūtas vietām pedagogiem, interesējās 
par pedagogu vārda brīvību, kā arī 
pētīja dokumentus, lai redzētu, vai 
starp pedagogiem ir taisnīgi sadalīta 
darba samaksa, – žūrijas apmeklējuma 
intereses atklāj skolas direktors Didzis 
Baunis. 

Konkursa mērķis ir veidot darba 
devēju lielāku izpratni par cienīgiem 
darba apstākļiem pedagogiem un 
veicināt darba vides pilnveidi, lai 
tā kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu 

Viesojoties Podiņu kokaudzētavā 
Lubānas novadā

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS Skolotāju 
metodiskā 

diena
Skolotāji metodiskajā dienā ap-

meklēja Lubānas pusi. Iepazināmies 
ar LVM Podiņu kokaudzētavu, kas ir 
viena no modernākajām Baltijā. Bija 
iespēja šajā dienā tikties ar divām 
ļoti interesantām personībām – “Vai-
davu” saimnieku V. Strautiņu, kas ir 
pazīstams ar savu akmens, seno lietu 
un krūzīšu kolekciju. Otru personību 
J. Macānu satikām Ideņā. Pa vidu 
apmeklējām Lubānas vidusskolu. 
Patīkams pārsteigums mūs sagaidīja 
no 12. klašu zēniem, kuri ļoti labi 
iejutās gidu lomā un parādīja savu 
skatījumu uz skolotāju no cita skatu 
punkta. Vēlā pēcpusdienā varējām 
izbaudīt Lubāna ezera burvību. Šī 
bija ļoti emocionāli piepildīta diena 
skolotājiem.

Sarma Kurme, autores foto

Iepazīšanās pēcpusdiena sākumskolā
Pagājis pirmais skolas mēnesis 

mazajiem pirmklasniekiem. Jaunie 
skolēni nu jau jūtas skolā pavisam 
droši. 11. oktobra svētku pasākums 
bija veltīts tieši viņiem. 

Šajā mācību gadā skolas gaitas 
Cesvaines vidusskolā sākuši 27 zinoši 
un zinātkāri skolēni, par ko atkal 
paldies jāsaka Cesvaines pirmsskolas 
izglītības iestādes skolotājām, kas 
ieguldījušas patiešām lielu darbu, 
sagatavojot skolas gaitām mazos 
skolēnus. 

Ceturtklasnieki skolotāju Dinas Tē-
bergas un Ineses Mickevičas vadībā 
rūpīgi gatavojās šai dienai. Vai-
rāku nedēļu garumā ceturtās klases 
skolēni iepazinās ar pirmklasniekiem, 
noskaidroja, kā viņi iejutušies skolā, 
kas viņiem patīk, kas garšo, ko dara 
labprāt skolā un brīvajos brīžos. 
Mazajiem pirmklasniekiem tika 
dots uzdevums iemācīties dziesmu 
un uzrakstīt savu lielāko vēlēšanos. 
Pienāca ilgi gaidītā piektdiena ar 
jaukiem pārsteigumiem. 4.a klases 
skolēni un viņu audzinātāja Dina  
bija pārvērtušies līdz nepazīšanai. 
Viņi bija kļuvuši par smurfiņiem. 

Pirmsskolā “Brīnumzeme”
12. septembrī pirmoreiz atzīmē-

jām Tēvu dienu. Šajā mācību 
gadā rīkojām bērnu rotaļu lau-
kuma labiekārtošanas talku un 
izstādi „Mans tētis ir vis... labākais, 
gudrākais, stiprākais”. Pēc talkas 
Pepija aicināja tēvus uz siltu zupu, kā 
arī pasniedza pateicības rakstus par 
aktīvu lāpstas cilāšanu rotaļlaukumu 
labiekārtošanā.

Klāt rudens ar savām veltēm, 
klāt Miķeļi. 27. septembrī mūsu 
pirmsskolā „Brīnumzeme” notika 
Miķeļdienas gadatirgus. Miķeļi – 
visbagātākais gadalaiks ar savām 
veltēm – dārzeņiem, augļiem, ogām, 

meža veltēm, jaunizcepto maizi, 
medu, krāšņajām lapām un ziediem. 

Ciemos pie bērniem bija ieradies 
pats Miķelis (S. Āriņa) un pele Pīka 
(J. Medniece), kuri pastāstīja par 
Miķeļdienas tradīcijām, ticējumiem, 
par to, cik laimīgi un svētīti ir tie, 
kuri savos dārzos un laukos atraduši 
Jumi.

Miķelis un pele Pīka bērnus aicinā-

ja iet kopīgās rotaļās, dejās, piedalīties 
kustību aktivitātēs: „Čaklie palīgi”, 
„Kāpostu talka” u.c. 

Pasākuma noslēgumā tirgošanās, 
viss notika kā īstā tirgū. Bērniem 
un pieaugušajiem bija iespēja tirgū 
nogaršot dārzeņus, augļus, ogas gan 
svaigā veidā, gan žāvētus, ceptus, 
marinētus, skābētus, cukurotus, baudīt 
augļu sulas, vislielākā piekrišana bija 

marinētiem ķirbjiem, čipsiem. 
Tikai nauda bija tāda, kādas 
netrūkst nevienam īstam latvie-
tim – latviešu tautasdziesmas, 
dzejoļi, mīklas. Tāpēc neviens 

pircējs nepalika tukšām rokām, katrs 
iegādājās izvēlēto preci.

Zaļajā zālājā no krāšņajiem rudens 
ziediem bērni kopīgi ar skolotājām iz-
lika mūsu pirmsskolas „Brīnumzeme” 
nosaukumu, šo rudens ziedu skais-
tumu atlidoja apskatīties bite, 
bizmārīte, taurenis, attipināja spāre, 
skudra un atleca sienāzis. Prieks par 
kopīgi paveikto!

Paldies bērnu vecākiem par 
radošo pašizpausmi, palīdzot gata-
vot preces tirgum!

Uz tikšanos nākamgad – 
Miķelis un pele Pīka

Svinīgi sākumskolas zālē tika 
ievesti skolas mazākie skolēni. 
Ceturtklasniekiem bija ko pastāstīt 
par katru pirmklasnieku, kas jutās 
pavisam lepni un priecājās par 
jaukajām dāvanām.  Tika dāvāti gan 
saldumi, gan dažādas skolai noderīgas 
lietas. Lielākie skolēni rādīja savas 
dziedāt, dejot, runāt, spēlēt teātri 
prasmes. Skolotājas tika sveiktas 
ar pašu audzētiem un gatavotiem 
ziediem. Īpašu pārsteigumu katrs 
pirmklasnieks un viņu audzinātājas 
piedzīvoja Smurfotavā. Tur bija 
dzirdams ne viens vien kliedziens un 
spiedziens, kas izraisīja īpašu jautrību. 
Kad pirmklasnieki bija iesvētīti 
Smurfotavā, visi sākumskolas skolēni 
devās skolas pagalmā un vienojās 
kopīgā dziesmā ar vēlējumu: ,,Lai 
veicas mums, lai veicas jums un 
visai plašai pasaulei!’’ Kopā ar gaisa 
baloniem aizlidoja pirmās klases 
skolēnu lielākās vēlēšanās. Mazie 
skolēni saņēma īpašu kārtības rulli, 
kur  vajadzēja solīties sākumskolas 
gadus pavadīt smurfīgi draudzīgi, 
smurfīgi saticīgi, smurfīgi čakli un 
smurfīgi gudri. Viņi apņēmās savu 

skolu un klasi uzturēt tīru, kārtīgu, 
tāpat kā smurfi tur kārtībā savu 
pasaku mežu. Apņēmās cienīt, klausīt 
un dzirdēt pašus gudrākos mūsu 
smurfīgajā skolā.  Visi piekrita, ka tie 
ir skolotāji. Savu apņemšanos katrs 
pirmklasnieks un viņu audzinātājas 
Ginta Libeka un Iveta Āboliņa 
apliecināja ar parakstiem.

Lai mazajiem pirmklasniekiem 
izdodas izpildīt solīto un nezūd 
prieks un vēlme darboties, lai viņi 
katrs uzkāpj lielajā zinību kalnā pēc 
iespējas augstāk! 

Liels paldies visiem sākumskolas 
skolēniem un audzinātājām Rigondai 
Pinkai, Mārai Skridei, Inesei 
Mickevičai par jauko sveicienu! 
Īpaša pateicība 4. a klases skolēniem 
un audzinātājai Dinai Tēbergai par 
aizraujošo un neaizmirstamo brīdi! 
Lai 4. klases skolēniem izdodas būt 
tikpat radošiem un izdomas bagātiem 
visus turpmākos skolas gadus!

Ginta Libeka, direktora vietniece 
mācību darbā sākumskolā 

Cesvaines vidusskola –
“Pedagogam draudzīga 

izglītības iestāde”
profesionālo darbību un apmierinātu 
sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas 
izglītības. LIZDA skaidro, ka par 
pedagogiem draudzīgu var uzskatīt 
izglītības iestādi, kurā izveidota 
droša un sakārtota sociālā, fiziskā un 
informatīvā vide.

Konkursa uzvarētāji tika noteikti, 
ņemot vērā darba devēja pašvērtējumu 
un ekspertu atzinumu pēc konkrē-
tiem kritērijiem – sociālā drošība 
un koplīgums, darba organizācija, 
infrastruktūra, darba kvalitātes vei-
cināšana un personīgās izaugsmes 
iespējas, darba drošība un aizsardzī-
ba, mikroklimats un savstarpējās at-
tiecības, reputācija, atalgojums.

9. oktobrī par cienīgu darbu veltītā 
starptautiskā konferencē Rīgā tika 
paziņoti konkursa laureāti. Esam 
pagodināti, ka starp pieteiktajām 30 
izglītības iestādēm Cesvaines vi-
dusskola ir ieguvusi godpilno 2. vie-
tu, apliecinājumu un arodbiedrības 
atzītu statusu “Pedagogam draudzīga 
izglītības iestāde 2013”.

Kristīne Vilciņa, 
foto no www.lizda.lv

Balvā Cesvaines vidusskola saņēma arī kafijas vārāmo automātu
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Anda Līce: 
25 gadu plaisa 

starp 
kādreizējiem 
LTF biedriem
Latvijas Tautas frontes jubilejas 

reizē vajag runāt arī par to, ko esam 
neatgriezeniski zaudējuši divdesmit 
piecus gadus ilgajā ceļā un kā pietuvo-
ties patiesai brīvībai un neatkarībai. 

Oktobris ir lielo jautājumu laiks. 
Gājputnu atvadas, kokus atkailinošais 
lapkritis, tīrumos un dārzos ievāktais 
liek jautāt par pastāvēšanas jēgu. 
Atšķirībā no pārējām dzīvajām būtnēm 
cilvēku lielākā daļa mēdz uzdot sev 
jautājumus: “Kāpēc es dzīvoju, kāpēc 
daru šo darbu un paciešu grūtības, 
uz ko ceru, ko vēlos un ko nevēlos 
piedzīvot?” Nākamais jautājumu loks 
skar dažādu institūciju, valsti ieskai-
tot, pastāvēšanas jēgu.

Vēsturē ir brīži, kad, kādu garīgu 
alku dzīti, ideāliem jeb vadugunīm 
mēs pienākam pavisam tuvu klāt, kā 
tas notika Tautas frontes laikā, un 
ļaujam izgaismot gan mūs pašus, gan 
laikmetu, kurā dzīvojam. Tie brīži ir 
īsi, kaut liekas – tagad tā būs vienmēr. 
Tā kā esam nepastāvīgi, savu un citu 
vēlmju viegli iespaidojami, mēs no 
ideāliem attālināmies un pēc tam 
gauži raudam, ka tie ir pazuduši. 
Salīdzinājumā ar materiālajiem 
labumiem pēc ideāliem nav sevišķi 
liela pieprasījuma. Tie ir sava veida 
luksusa lieta, kas visās nozīmēs to 
kārotājiem maksā dārgi.

Mēs it kā ilgojamies pēc godīguma, 
tiesiskuma un cilvēcības, bet tajā 
pašā laikā darām pretējo. Man nesen 
atstāstīja epizodi ar ceļu policiju. Poli-
cists pieķer jaunu cilvēku satiksmes 
noteikumu pārkāpšanā un saka: “Es 
tagad desmit minūtes rakstīšu proto-
kolu, bet jūs pasēdiet un padomājiet.” 
Jaunais cilvēks ir apjucis un mājienu 
nesaprot, kaut gan ir skaidri pateikts– 
meklē desmit latus. Nu jau vismaz   
divdesmit gadus Latvijas sabiedrība 
ar vienu roku balso par godīgu poli-
tiku, bet ar otru pati sevi apzog.

Šodien milzīgs attālums šķir tos, 
kuriem pirms divdesmit pieciem ga-
diem bija “pie pleca plecs kā ierind-
niekiem”.

Vieni ir izstaigājuši visus iespē-
jamos varas gaiteņus, izrāvušies 
no eksistenciālajiem žņaugiem un 
īstenību jau skata no pārlieku liela 
attāluma, citiem  visus fiziskos un 
garīgos spēkus joprojām paņem 
izdzīvošanas jautājums. Pirmie ir 
nākotnes nodomu spārnoti, otrie vairs 
netic nekam un nevienam, lai ko arī 
kāds solītu. 

Jubilejas reizē it kā neklājas runāt 
par zaudējumiem. Un tomēr. Jau sen 
ir laiks celt trauksmi un rīkot forumus 
arī par to, ko mēs esam neatgriezenis-
ki zaudējuši divdesmit piecus gadus 
ilgajā ceļā, kas vēl ir atgūstams un 
kā pietuvoties patiesai brīvībai un 
neatkarībai, jo šie abi jēdzieni šodien 
ir piepildīti ar stipri atšķaidītu saturu. 
Ideāli nenoveco. Noveco, nogurst 
vai aiziet sānceļus darītāji. Kamēr 
nav izaugusi jauna atmodas arhitektu 
paaudze, kas spēj atbildēt uz jautājumu 
ne tikai par savas, bet arī mums katram 
tik nepieciešamās valsts pastāvēšanas 
jēgu, pašreizējiem politiķiem, pat 
ja tie savā laikā ir stāvējuši tuvu 
klāt atmodai, nedrīkst ļaut slīgt 
pašapmierinātībā un komfortā.

Anda Līce 
(Latvijas Avīze, 07.10.2013.)

Radot skaistumu
Cesvaines Mūzikas un mākslas 

skolas mākslas nodaļas absolvente 
Anna Vasile šobrīd savu mākslinieces 
talantu īsteno metālmākslas nozarē.

Profesijas izvēle
– Sevi uzskatu par īstu cesvainie-

ti, jo Cesvainē esmu uzaugusi un 
mācījusies. Pirmo māksliniecisko 
izglītību ieguvu Cesvaines Mūzikas 
un mākslas skolā. Par mākslas skolas 
laiku palikušas ļoti jaukas atmiņas, tās 
bija ne tikai mācības, bet arī intere-
santi pavadīts laiks radošā vidē. Peda-
gogi bija ļoti atsaucīgi un iedrošināja 
īstenot pat vistrakākās idejas. Profesiju 
apguvu Rīgas Amatniecības vidussko-
las metālmākslas nodaļā, kur ieguvu 
metālmākslas izstrādājumu dizainera 
kvalifikāciju. Pēc vidusskolas mācījos 
pie meistara O. Auzera. Mācības nebija 
no tām vieglākajām, bet noteikti varu 
teikt, ka mācīties nekad nebija garlaicī-
gi, jo metālmākslas nozare ir ļoti plaša 
un interesanta. Šādu profesiju izvēlējos, 
jo man patīk metāla rotaslietas un citi 
izstrādājumi. Strādājot ar krāsainajiem 

metāliem – varu, misiņu un melhioru–, 
es sapratu, ka metāls tiešām ir mans 
materiāls. Profesionālajā izglītībā 
apgūtais tagad noder arī dažādās citās 
ar šo nozari saistītās lietās. 

Mākslinieces ikdiena
– Tas ir darbs, kurā jārada gala 

produkts praktiski no nekā, sākot ar 
ideju un metāla gabalu rokās. Lai 
veiksmīgi nonāktu līdz galarezultātam, 
jāpārzina metālu īpašības un jāpārvalda 
dažādas metālapstrādes tehnikas. Ļoti 
bieži dizaina izstrāde aizņem vairāk 
laika nekā izstrādājuma izgatavošana. 
Izstrādājot rotaslietu dizainu, jāņem 
vērā dažādas lietas, piemēram, kur 
atradīsies stiprinājumi un aizdares, kā 
tie izskatīsies, jārūpējas, lai rota būtu 
arī ērta un praktiska. Tāpēc bieži vien 
nākas dizainu vairākas reizes mainīt 
un pielāgot, lai tas būtu reāli izga-
tavojams. Metālmākslas izstrādājumu 
izgatavošana ir darbs, kurā jāpārzina arī 
ķīmija, jo ikdienā jāstrādā ar dažādām 
ķīmiskām vielām. 

– Lai radītu mākslu, ir jādisciplinē 

sevi. Citādāk nav rezultāta. Metāl-
mākslinieka darbs nav viegls, tas 
prasa lielu pacietību un precizitāti. 
Daudz laika paņem  arī atsevišķi 
procesi produkta izstrādē. Piemēram, 
gravēšana nav fiziski tik grūts darbs, 
bet tas prasa daudz pacietības un laika. 
Viens no sarežģītākajiem procesiem ir 
lodēšana. Kādreiz man lodēšana nepa-
tika un šķita grūta, savukārt tagad šis 
process mani aizrauj. Man visgrūtākie 
darbi šķiet restaurācija un remonts. 
Tas ir ļoti rūpīgs un laikietilpīgs darbs 
– vispirms izstrādājums jānotīra, 
jāapskatās, vai kāds nav jau mēģinājis 
kaut ko labot. Darba gaitā mēdz 
atklāties dažādi pārsteigumi, jo ne-
reti cilvēki paši, salabojot pēc saviem 
ieskatiem, izstrādājumu var sabojāt tā, 
ka mākslinieks tur vairs neko nevar 
palīdzēt.

Iedvesma
– Iedvesmu smeļos dabā. Man patīk 

lauki, priecājos par to, ka esmu cesvai-
niete. Tik skaisti dabasskati visapkārt! 
Dabas skaistumu ielieku metālā, 

Izrādes bērniem Lubānas un Cesvaines novadā

visvairāk man patīk rozes, vēlos tās 
audzēt arī pie savas mājas. Metālmākslas 
nozare ir ļoti plaša, izvēles iespēju ideju 
izpaušanai man netrūkst. Metālmākslā 
ietilpst ne tikai metāla rotaslietas, bet 
arī vāzes, kausi, trauki, galda piederu-
mi, skulptūras, svečturi, dekoratīvi 
priekšmeti, dažādi lējumi, visu pat 
nevaru uzreiz nosaukt. No metāla 
var izgatavot ļoti daudz dažādu lietu. 
Arī es savā darbā esmu izgatavojusi, 
piemēram, lampu, korseti, svečturi, 
atslēgas piekariņus, dekoratīvas 
ziedu skulptūras. Ir mākslinieki, kas 
vairāk strādā ar lējumiem, ir tādi, kas 
specializējas tikai ķēdīšu izgatavošanā, 
ir gravieri. Daži mākslinieki iestrādā 
metālā citus materiālus, piemēram, koku 
vai dzintaru, vai citus. Vēl citi piedāvā 
tikai remonta un restaurācijas darbus.

Darbu realizācija
– Šobrīd strādāju pie tā, lai izveidotu 

interneta veikalu. Internets ir pircējiem 
pateicīga vide, jo tur var ērti un viegli 
iepirkties neatkarīgi no ģeogrāfiskās 
atrašanās vietas. Sociālajā tīklā 
draugiem.lv esmu izveidojusi lapu An-
nas Rotas, kuru turpinu attīstīt.

– Strādāju arī ar individuālajiem 
pasūtījumiem. Izmaksas ir atkarīgas no 
tā, kas tiek veidots un no kāda materiāla. 
Ikviens, kuru interesē Annas Rotas, ir 
aicināts ielūkoties Annas Rotas lapā, 
kas atrodas sociālā portāla draugiem.
lv lapu sadaļā  www.draugiem.lv/an-
nasrotas.

Kristīne Vilciņa,  
foto no Annas arhīva

Projekts „Profesionālās mākslas 
pieejamība Lubānas un Cesvaines 
novadā” guva Latvijas valsts Kul-
tūrkapitāla fonda finansiālu  atbalstu. 
Projekta ietvaros Lubānā un Cesvainē 
tiks izrādītas divas izrādes bērniem un 
sākumskolas skolēniem.

4. oktobrī Lubānas pilsētas klubā 
un Cesvaines kultūras namā visiem 
bija iespēja skatīt SIA ”Valmieras ki-
nostudijas izrādi “Smurfiņi un zelta 
statuete”.

SIA “Valmieras kinostudija” katru 
rudeni ar kādu izrādi bērniem dodas 
tūrē pa visu Latviju. Šoruden maza-
jiem skatītājiem visā Latvijā piedāvāja 
aizraujošu, humora pilnu un muzikālu 
stāstu par mazajiem rūķīšiem smurfi-

ņiem un viņu nelabvēli burvi Gargamelu 
izrādē “Smurfiņi un zelta statuete”. Šajā 
stāstā rūķīši dodas meklēt zelta statueti. 
Ceļš, lai to atrastu, nebūt nav viegls, 
jo Gargamels ir ļoti spēcīgs pretinieks, 
kas arī vēlas iegūt zelta statueti. Izrādes 
radošo komandu veido aktieri no Val-
mieras Drāmas teātra un viesaktieri no 
Rīgas teātriem. Šajā rudens izrāžu tūrē 
tiek veidots arī zīmējumu konkurss un 
pēc katras izrādes tiks apbalvoti labāko 
darbu autori. 

Izrādes garums 1 stunda 10 
minūtes (bez starpbrīža). 

13. novembrī plkst.11.00 Lubānas 
pilsētas klubā un Cesvaines kultūras 
namā plkst. 14.00 mūs visus aicinās         
Latvijas Leļļu teātris uz izrādi „Joka 

pēc alfabēts” .
Vai alfabēta mācīšanās var būt in-

teresanta un aizraujoša? 2010. gada 
decembrī iznākusī mākslinieces In-
dras Sproģes grāmatiņa “Joka pēc 
alfabēts” pierādīja, ka var gan. Izrādās, 
ar burtiem iespējams ļoti labi spēlēties. 
Un šī spēle ļoti patīk ne vien bērniem, 
bet arī Leļļu teātra aktieriem, kuri kopā 
ar režisori Viju Blūzmu nolēma joka 
pēc uztaisīt izrādi. 

Jaunajā izrādē atdzīvojas grāmatas 
asprātīgie tēli – apaļais ābols, kas 
bumbierim cep čības, ērglis, kas eglē 
fotografē gliemežu ģimeni, un daudzi 
citi, kas vizuālā, asociatīvā un rotaļīgā 
veidā palīdz bērniem ātri apgūt un 
atcerēties sarežģīto alfabētu.

“Joka pēc alfabēts” tituldziesmas au-
tors Renārs Kaupers izrādes muzikālā 
materiāla papildināšanu uzticējis 
komponistam Valtam Pūcem – jau 
ilggadējam Leļļu teātra draugam.

Radošā komanda aicina pievieno-
ties alfabēta apgūšanas spēlei bērnus 
un pārliecināties, ka mācīšanās var būt 
arī jautra un radoša.

Izrādes ilgums 1 stunda 10 mi-
nūtes.

Pateicoties valsts Kultūrkapitāla 
fonda finansējumam, ieejas biļete uz 
šīm izrādēm ir Ls 1.00 (EUR 1.42).

Vēlā rudens pēcpusdienā pilī 
interesenti, kurus aizrauj Cesvaines 
vēsture un ar to saistītās lietas, tikās, 
lai vērotu Cesvaini ar fotogrāfa 
Jūlija Dickala acīm.

Lai gan dzimis Zemgalē un savas 
darba gaitas uzsācis dzimtajā pusē, 
1926. gadā fotogrāfs kopā ar sievu 
Helēnu un bērniem pārceļas uz 
Cesvaini. Skrodera Mūrnieka mājas 
pagalmā stiklotā būvē iekārtota 
foto darbnīca. Ar plašāku fotogrāfa 
biogrāfiju var iepazīties septembra 

Jūlija Dickala foto
„Cesvaines Ziņās”. 17. oktobrī noti-
ka Dickala foto apskate, ko bija 
apkopojusi Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzeja literatūras sektora 
vadītāja Dace Zvirgzdiņa. 

Kā atpazīt fotogrāfijas, ko uzņēmis 
Jūlijs Dickals? Fotogrāfam raksturīgi 
bijis uz foto atstāt divu veidu spiedo-
gus – trijstūrveida vai taisnstūrveida, 
kur atspoguļots foto autors un tālruņa 
numurs. Dickala foto var atpazīt arī 
pēc parakstiem. Ja citi to kaligrāfiskā 
rokrastā parakstījuši, tad Dickals to 

darījis ne tik izkoptā rokrakstā. 
Izstādē aplūkojām dažādus foto. 

Aizraujoši vērot tā laika vietas un 
ēkas. Ir vietas, ko pēc foto var atpa-
zīt – Sakumu, baznīcas teritoriju, pili, 
taču ir vietas, par kurām jāpiedomā, 
lai atklātu to līdzību ar mūsdienām. 
Zīmīgi, ka Dickals netvēra skaistākās 
un zināmākās Cesvaines vietas. Drīzāk 
skaistie objekti un vietas kalpoja kā 
fons. 

Dickals pakalpojumus sniedza ne 
tikai savā iekārtotajā foto darbnīcā, 
bet devās arī uz apkārtējām skolām 
un dažādiem godiem. Ir vairāki 

desmiti foto ar Cesvaines vidusskolas 
notikumiem – izlaidumiem, teātra iz-
rādēm, skolēnu un skolotāju grupām. 
Veroties foto, var daudz secināt par tā 
laika apģērbu, modi, vietām, kas tagad 
izskatās mazliet citādāk.

Ja kādam ir interese par Jūlija Dickala 
fotogrāfijām, liela daļa no tām atrodas 
Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzejā. Tad jādodas uz krājumu nodaļu 
un jāizstāsta nepieciešamība.  

Kristīne Vilciņa, 
foto no Madonas novadpētniecības 

un mākslas muzeja krājuma

Cesvaines – Grašu patērētāju biedrības kooperatīva veikals Sakuma krogā 
ap 1930. gaduDziesmu diena Cesvainē 1937. gada 18. jūlijā



�Cesvaines Ziņas

Mūsu pansionāts šodien un nākotnē
Cesvaines Sociālā dienesta sociālās 

aprūpes nodaļa jeb Cesvaines pansionāts 
šī gada augustā atkārtoti un uz pieciem 
gadiem no Labklājības ministrijas 
saņēma Sociālo pakalpojumu sniedzēja 
reģistrācijas apliecību. Cesvaines 
pansionāts ir Cesvaines pašvaldības 
iestāde un viens no mazākajiem Latvijā. 
Mūsu pansionāts paredzēts 20 klien-
tiem, kurus pašlaik apkalpo 12 cilvēku 
personāls.

Vecu cilvēku ilgstoša sociālā aprūpe 
ir viens no pieprasītākajiem sociālajiem 
pakalpojumiem novadā, jo vecu 
cilvēku īpatsvars novadā ar katru gadu 
palielinās. Rinda uz vietu pansionātā 
veidojas no 2007. gada, un daudzi 
cilvēki mūžībā aiziet, tā arī nesagai-
dot savu vietu Cesvaines pansionātā. 
Mūsu novada cilvēkus Sociālais 
dienests  spiests ievietot citu novadu 
pansionātos, maksājot par pakalpoju-
mu citam novadam. Balvu pansionātā 
pašlaik dzīvo 6 cesvainieši, Dzelzavas 
pansionātā 2, Ērgļu pansionātā 1, Viļānu 
slimnīcā 1. Apzinoties šo problēmu, 
Cesvaines pašvaldībā jau izstrādāts 
jauna pansionāta tehniskais projekts 
40 klientu vietām. Bet jau tagad re-
dzams, ka jaunais pansionāts nespēs 
nodrošināt ar vietām to pieprasījumu, 
kāds ir pēc šī pakalpojuma novadā. 
Jaunajā pansionātā paredzēta gan telpa 

saviesīgiem pasākumiem – koncertiem, 
dievkalpojumiem, teātra iz-rādēm, 
gan telpa nodarbībām – ikdie-nas un 
radošām, gan atsevišķa telpa, kur kli-
enti tikties ar saviem viesiem. Būs arī 
ēdnīca, kur staigājošie klienti varēs 
ieturēt ikdienas maltītes un izman-
tot telpu svinību galdu klāšanai. Tie, 
kas ir bijuši mūsu pansionātā, zina, ka 
pašlaik dievkalpojumi un koncerti no-
tiek gaitenī lielā šaurībā. Arī svētkus 
pansionāta iemītnieki nevar svinēt 
kopā, jo nav tam piemērotu telpu.

Zenta Mauriņa ir teikusi: ,,Jo vairāk 
mēs steidzamies, jo mazāk mums 
laika.’’ Vēlamies pateikt lielu paldies 
visiem, kuri interesējas par pansionātu 
un iegulda savu laiku, apmeklējot 
pansionāta iemītniekus, tā dažādojot 
mūsu ikdienu un svētku reizes. Pald-
ies Cesvaines vidusskolai, īpaši Sarmai 
Kurmei, kura organizē vidusskolēnu 
viesošanos un uzstāšanos pansionātā, 
paldies Didzim Baunim par atsaucību 
transporta jomā! Jā, paldies arī skolas 
autobusu šoferīšiem, kuri mūs aizvedu-
ši tik jaukās ekskursijās kā uz Grašu 
pili, uz Madonas novada Vestienas pusi, 
uz Gulbenes muzejiem un Stāmerienu. 
Paldies pirmsskolai ,,Brīnumzeme’’ 
un mūzikas skolotājai Irēnai Lecītei, 
jo mazos dziedātājus vecie ļaudis gai-
da īpaši. Paldies ,,Krauklēniešiem’’ 

Saruna ar psihologu
Lasītāja jautā: Tas bija mans pir-

mais darba gads skolā. Man joprojām 
neliek mieru atbilde uz jautājumu, kāpēc 
tā notiek. Pie manis atnāca 12. klases 
skolniece ar sūdzībām, ka slikti jūtas. 
Skaista, gudra meitene, bet izskatījās 
nelaimīga. Aprunājoties, ievēroju, ka ir 
ne tikai skumjas acis, bet tāds miglains 
skatiens. Viņa teica, ka ir stresaina, ka 
mājās smagi jāstrādā, ka mammai ar 
patēvu kaut kādas nesaskaņas, ka viņu 
nesaprot arī klasē, ka nav īstu drau-
gu...negribot braukt nekur ar klasi un 
apmeklēt pasākumus. Un tad viņa patei-
ca, ka mamma viņai dod dzert savas 
nervu zāles (diazepāmu). Es tajā brīdī 
tā iepletu acis, aizturēju elpu un ātri 
domāju, ko pateikt. Man bija šoks, man 
vēl tagad  saglabājušās tās izjūtas, kas 
bija toreiz. Ieteicu meitenei aprunāties 
ar skolas sociālo pedagogu.

Man ir jautājums – kāpēc vecāki 
tā rīkojas? Šis nav tāds vienīgais 
gadījums, jo ir arī tādas reizes, ka man 
liekas, ka mammas liek meitām izdzīvot 
viņu dzīvi, iejaucot lietās, kur pat 18 
gadīgam skuķim to nevajadzētu darīt.

Šī ir nākamā situācija, kad esmu 
vedusi vienu meiteni vēlu vakarā 
uz slimnīcu, jo mammu ir piekāvis 
tētis, viņa zvana meitai, ka nebrauks 
uz slimnīcu, meita uztraucas, raud, 
pierunā mammu braukt uz slimnīcu, 
bet beigās nemaz tik traģiski nav bijis. 
Es nedomāju, ka tas ir normāli, ka tēvs 
aizskar mammu, bet arī mammas rīcība 
ir neadekvāta. Es šajās situācijās pie 
sevis esmu teikusi, ka es nedrīkstu neko 
komentēt par notikušo, lai neaizskartu 
ne vienu, ne otru.

Psihologs atbild:
Paldies par jautājumu! Tas raisa 

pārdomas par vairākām līdzīgām 
situācijām un uzrunā arī tīri cilvēcīgas 
izjūtas. Iejūtoties jūsu reakcijā uz 
meitenes teikto: aizturēta elpa, domu 
apjukums, šoka izjūta un sajūtas, kuras 
saglabājas ilgstoši. Es savā ziņā kopā ar 
jums „iekrītu” emocijās. Un emocijas 
ir „instruments”, kas palīdz nojaust šīs 
situācijas nopietnību, bet no otras puses 
kādu brīdi traucē skaidri domāt. 

Atbilde uz uzdoto jautājumu:
Pēc cilvēciska apjukuma mirkļa var 

atrast atbildi uz jūsu uzdoto jautājumu. 
Šī atbilde ir īsa: „Visbiežāk vecāki tā 
rīkojas izmisuma un bezspēcības dēļ.”

Par to, ko šādā situācijā varētu darīt:
Vispirms par pirmo situāciju, 

kad meitene jums saka, ka viņai ir 
sarežģījumi vairākās attiecībās, viņa 
jūtas stresaina, un māte dod dzert savas 
nervu zāles diazepāmu.

Uzziņai: Diazepam pēc zāļu 
lietošanas instrukcijas ir psiholeptisks 
līdzeklis, ko lieto, piemēram, īslaicīgai 
nemiera, trauksmes un bezmiega tera-
pijai; muskuļu spazmu un sāpju, kas 
saistītas ar vietēju patoloģisku proce-
su vai lielo un muguras smadzeņu 
bojājumu, pārtraukšanai....Šīs zāles 
nav nepieciešamas ikdienas dzīves un 
sadzīves stresa izraisītas trauksmes 
ārstēšanai (www.visaszales.lv).

Mums katram ir ierobežotas iespējas 
meitenei palīdzēt. Piemēram, skolotājs 
meitenei var dot padomu no savas 
dzīves pieredzes, mediķis var izrakstīt 
adekvātus medikamentus, psihologs 
var analizēt situāciju un meklēt tās 
patiesos cēloņus, sociālajam pedago-
gam vai klases audzinātājam ir iespēja 
uzaicināt uz sarunu meitenes māti un 
iepazīt situāciju vairāk. Jūs devāt meite-
nei kaut ko īpašu – iespēju uzticēties 
un izrunāt to, kas uz sirds. No rakstītā 
var izjust, ka jums bija dziļš cilvēcisks 
pārdzīvojums, kas saistīts ar brīdi, kad 
meitene pateica, ka māte viņai dod    dz-
ert savas nervu zāles. Doma, kas radīja 
emocionālo šoku, visticamāk ir šāda: 
„Māte nozāļo meiteni!”

Mēs neesam pasargāti no tā, ka 
līdzīgas situācijas dzīvē neatkārtojas, 
tādēļ padomāsim, kā varētu rīkoties 
tālāk. Ceļi mēdz būt dažādi. Viens 
no ceļiem ir ziņot par bērnu tiesību 
pārkāpumu bāriņtiesai, pat ja meitenei 
ir jau 18 gadi. Un tas būtu pareizi, ja 
jums ir aizdomas, ka vecāki bez ārsta 
receptes dod dzert zāles, kuras var 
kaitēt meitenes veselībai. Bāriņtiesā 
strādā speciālisti, kuri prot noskaid-
rot situāciju. Jūs rakstāt, ka nevēlaties 
aizskart nevienu pusi, diemžēl bieži tas 
nav iespējams. Ļoti nopietni ir jāizvēr-
tē, ar ko mēs riskējam klusējot.

 Otrs ceļš paredz sākotnēju situācijas 
risināšanu uz vietas skolā un skolas 
atbalsta personu iesaistīšanu. Šis ir 
tas ceļš, pa kuru jūs izvēlējāties iet, 
iesakot meitenei aprunāties ar sociālo 
pedagogu. Situācijas aprakstā nav 
informācijas par tālāko notikumu gaitu. 
Tomēr būtu svarīgi pārliecināties, vai 
meitene pie sociālā pedagoga tiešām ir 
aizgājusi, kā arī pašai runāt ar kolēģi. 
Uzticēto noslēpumu glabāšanas ētika 

neattiecas uz situācijām, kas var 
apdraudēt veselību vai dzīvību. Varētu 
meitenei paskaidrot, ka „mātes nervu 
zāļu dzeršana var apdraudēt tavu ve-
selību, es nevaru būt droša, ka, aizejot 
no manis, tu pārtrauksi to darīt, es ne-
varu būt blakus tev ikdienā, un man par 
to ir jārunā ar tavu mammu vai sociālo 
pedagogu...”. Arī tad, ja meitenei ir jau 
18 gadi, es ieteiktu šādā situācijā nepa-
likt vienai un atbildību par situāciju 
„dalīt”, par to ziņojot. Pēc likuma di-
rektors skolā ir persona, kura atbild par 
visu izglītojamo dzīvību un veselību. Ja 
ir aizdomas, ka meitene turpina lietot 
nervu zāles, kuras nav izrakstītas viņai, 
un tas var kaitēt veselībai, informācija 
par šo situāciju būtu jāsniedz skolas di-
rektorei/-am. 

Trešais ir cilvēka ceļš, kurš dvēselē 
ir „glābējs”. Jūs varat atkārtoti tikties 
ar meiteni, uzklausīt, novērot viņas 
uzvedību un veselības stāvokli, tik-
ties ar māti. Tad jūs visticamāk darāt 
vairāk, nekā ir jūsu pienākumos. Turklāt 
„glābēja” ceļš ne vienmēr ir pateicīgs, 
tas mēdz būt ļoti ērkšķains. 

Par situācijas patieso psiholoģisko 
būtību:

Šajā vietā mēģināsim uzstādīt 
„STOP” zīmi jebkurā no aprakstītajiem 
ceļiem.

Vai mēs zinām, ka māte patiešām dod 
meitenei dzert savas nervu zāles, kuras 
var kaitēt veselībai? Nē, nezinām.

Aprakstītajā situācijā ir tikai dažas 
lietas, kuras cilvēks var nosaukt par 
faktiem, piemēram, „meitene kabinetā 
ienāca pati”, „ir redzams nomākts 
noskaņojums un miglainas acis”, 
„meitene zina zāļu diazepam nosau-
kumu” un „pieaugušais pēc meitenes 
stāstītā izjūt emocionālu satraukumu”.

Jebkuram tālākam secinājumam ir 
nepieciešama papildu informācija jeb 
situācijas konteksts. Pārdomas „psi-
hologa galvā” izklausās aptuveni šādi:

„Meitene saka, ka viņa slikti jūtas, 
ka viņai nav draugu un viņu nesaprot 
klasē. Viņa pat nevēlas braukt kopā ar 
klasesbiedriem ekskursijā, kas liecina, 
ka konflikts visticamāk ir ilgstošs un 
nopietns. Vai tikko pirms šīs ienākšanas 
kabinetā meitenei ir bijis kāds negatīvs 
pārdzīvojums attiecībās ar klasesbied-
riem vai skolotājiem, jo parasti ir kaut 
kas, kas pieliek pēdējo punktu? 

Vai klases audzinātāja ir pamanījusi, 
ka meitene klasē, iespējams, tiek at-

stumta? Tāpat kā par pilnīgu patiesību 
nevar pieņemt, ka vecāki meiteni 
nozāļo, tāpat kāds procents ir jāatstāj 
galvā tam, ka klasesbiedru neizpratne 
ir saistīta nevis ar reālu atstumšanu, 
bet meitenes pašas subjektīvu izjūtu, 
varbūt arī ar pašas raksturu un uzvedību 
saskarsmē. Tomēr jāatceras, ka pie-
augušais, kas uzklausa meiteni, izjūt 
nomāktu noskaņojumu, kas liecina, ka 
meitene psiholoģiski cieš. Vai meite-
nei ir draugi ārpus skolas? Ja meitenei 
vispār nav vienaudžu draugu, tad tas ir 
kā riska faktors psihiskajai veselībai, 
bet pagaidām nav zināms, vai tā ir. 18 
gadi ir laiks, kad cilvēkiem ir svarīga 
draudzība un partnerattiecības. Meitene 
var būt iemīlējusies vai arī vīlusies 
partnerattiecībās.

Ja redzam miglainas acis, ir iespējams, 
ka meitene var, piemēram, lietot narko-
tikas vai medikamentus arī bez mātes 
ziņas un neuzticēties pieaugušajam 
pilnībā. Pat, ja tas būtu tikai viens pro-
cents no simts, ir jāpieņem, ka meitene 
var neteikt pilnīgu taisnību. Meitene ir 
ienākusi kabinetā labprātīgi, kas liecina 
par uzticēšanos, tomēr šādā vecumā, 
un, ja vēl meitene ir gudra, kā jūs 
rakstāt, viņa var prognozēt sekas jeb-
kuram teikumam, kuru saka. Tam, ka 
meitene visticamāk ir dzērusi zāles, ne-
vis lietojusi narkotikas, liek noticēt tas, 
ka viņa zina zāļu nosaukumu, tomēr tas 
joprojām nav fakts. 

Jauniete saka, ka māte dod viņai      
dzert savas nervu zāles. Tas liek domāt, 
ka māte uzvedas neadekvāti. Un tā 
nedrīkst darīt – māte nedrīkst dot savas 
zāles meitai, lai cik līdzīgi simptomi 
viņai nešķistu, draudzene nedrīkst 
savas zāles dot draudzenei, sieva – 
vīram... Un šajā vietā tā kā jāievelk elpa 
un jāpadomā, cik reizes un cik nopietni 
mēs jau līdz šim dzīvē esam kļūdījušies 
paši.

Ja mātei ir izrakstītas nervu zāles, 
tātad māte, iespējams, ir trauksmaina 
vai depresīva. Jautājums ir, kā meitene 
pārdzīvo mātes saslimšanu, vai viņa uz-
traucas par mātes veselību un dzīvību, 
un kā mātes slimība ietekmē ikdienu 
ģimenē? Pastāv arī risks, ka kā mātei, 
tā arī meitai var būt uzvedība, ar kuru 
viņas savu dzīvību pakļauj riskam. 

Bet droši vien pats svarīgākais jau-
tājums ir, kas mātei rada tādas bažas 
par meitu, ka viņa dod meitai  dzert 
savas nervu zāles? Kas tur „apakšā” 

un Baibai Putniņai par atraktīvajām 
muzikālajām uzstāšanās reizēm! Pal-
dies Cesvaines luterāņu draudzei, ku-
ras draudzes locekļi veic tik svētīgo 
darbu, ik nedēļu apmeklējot pansionāta 
iemītniekus. Paldies mācītājam Hansam 
Jensonam un katoļu priesterim An-
drejam Kazakevičam par vadītajiem 
dievkalpojumiem un svēt-brīžiem 
Ziemassvētku un Lieldie-nu laikā! Pald-
ies Tautas teātrim, ka neaizmirstat mūs 
iepriecināt ar teātra izrādēm. Paldies 
,,Mārtiņrozēm”, ka neaizmirstat pie 
mums paviesoties. Atsevišķi vēlamies 

pateikties Inārai Muižniecei, kuras le-
kcija mācīja mums dzīvesprieku arī 
tad, kad fiziskais nespēks sāk noskaņot 
pesimistiski pret dzīvi un līdzcilvēkiem. 
Īpašs paldies dakterei Lūsei, kuras 
pārziņā ir mūsu klientu veselība, kā arī 
jaukajai fizio-terapeitei Kristīnei. Pald-
ies arī avīzes „Cesvaines Ziņas” redak-
torei Kristīnei Vilciņai par to, ka aktuālo 
Cesvaines novadā varam uzzināt no 
mums dāvātajām avīzēm! 

Cesvaines pansionāta kolektīva 
vārdā 

Ieva Apfelberga, autores foto

ir par risku? Ir labi, ja mēs aicinām 
māti uz sarunu. Iespējams, ka meitenei 
vajag nonākt pie bērnu psihiatra, kas 
ir speciālists emocionālo traucējumu 
jomā. Ir jāsaprot, kas ir tas, ar ko un 
cik ilgi jau māte „cīnās”. Tieši jaunībā 
bieži rodas emocionālas un uzvedības 
problēmas, kuras nav viegli risināmas. 
Meitenes pašas raksturojums „stresai-
na” – var nozīmēt, ka raud, aizsvilstas 
par sīkumiem, nenakšņo mājās, murgo, 
skrāpē sev rokas vai draud ar pašnāvību.  
Dažreiz diemžēl gadās, ka māte meklē 
palīdzību, bet neatrod dzirdīgas au-
sis vai viņa vienkārši nesaprot, kur šī 
palīdzība jāmeklē. Šajā vietā slēpjas 
atbilde, ka parasti vecāki šādi uzvedas 
savas bezspēcības un izmisuma dēļ, jo 
vairs nezin, kā savādāk palīdzēt savam 
bērnam.

Papildu jautājumi, uz kuriem 
jāmeklē atbildes

Ir vēl daudz jautājumu: Kā meitene 
pārdzīvo mātes nesaskaņas ar patēvu? 
Kādas ir meitenes pašas attiecības ar 
šo vīrieti? Kāds ir ģimenes modelis 
attiecībās ar ārpasauli, vēl jo vairāk, ja 
mēs dzirdam, ka meitenei ir grūtības 
attiecībās ar apkārtējiem? Iespējams, 
ka meitenes uzticēšanās pieaugušajam 
skolā ir īpašs gadījums. Mums tā kā 
„jātur roka uz pulsa” un jāsaprot, vai šis 
brīdis nav pēdējais piliens, kad meitene 
vairs nevar izturēt.

Psihologa galvā droši vien jābūt 
daudzām lietām. Mēs nezinām, vai 
vecāki ir šķīrušies. Ja jā, tad kā meitene 
ir iesaistīta šajā procesā? Vai tēvs ir mi-
ris? Ja jā, tad kā māte un meita pārdzīvo 
šo zaudējumu? Tāpat mēs nezinām, 
ko nozīmē „nesaskaņas” – vārdu pār-
maiņas, ilgstoša nesarunāšanās vai 
fiziska vardarbība. Savā ziņā meitene 
demonstrē „upura” uzvedību, jo visi 
it kā viņai dara pāri, un tas pastiprina 
aizdomas par iespējamu vardarbības 
pieredzi.

Jūs rakstāt par pirmo darba gadu 
un spilgtām atmiņām no šīs sarunas. 
Pirmais gads droši vien ir tāds īpašs 
laiks, kad galva vēl nav pilna ar tik 
daudziem variantiem un situācijām, 
kad vēl ir ticība, ka cilvēkam iespējams 
palīdzēt labākajā veidā un tā, lai ne-vi-
ens nepārdzīvotu. Tas ir laiks, kad vēl 
ir dzīva misijas izjūta, un bērni to no-
teikti sajūt. Paldies jums par iejūtību!

Par otro situāciju nākamajā numurā.
Evita Petručeņa, psiholoģe

Zolītes turnīrs
4. oktobra zolītes turnīra uzvarētāji:
1. vieta – Sandra Briede
2. vieta – Rolands Repkevičs
3. vieta – Ilgonis Vasilišins
18. oktobra zolītes turnīra uzvarētāji:
1. vieta Māris Vanags
2. vieta Jānis Matulis
3. vieta Sandra Briede
18. oktobrī tika sveikti 2012./2013. 

gada Cesvaines novada zolītes turnīra 
sezonas kopvērtējuma uzvarētāji: 

Čempiona tituls Cesvaines novada 
zolītes turnīrā 2012./2013. gada sezonas 
kopvērtējumā – Jurim Praškevičam

Vicečempiona tituls – Jānim Ma-
tulim, savukārt  3. vieta kopvērtēju-
mā – Mārim Vanagam.

Nākošā spēle 16. novembrī plkst. 
19.00 Cesvaines Kultūras namā.

Jāņu diena pansionāta pagalmā

Tev novēlu brīnišķus saullēktus
Un saulrietus Dieva dotos,
Dienas ar darbiem auklētās
Un naktis sudrabotās!
Vēl novēlu vārdus, kas sargātu,
Un svētīgus klusuma brīžus,
Tādas lietas – pavisam parastas,
Kas ikdienu piepildītu.

Labu veselību un daudz saulainu 
dienu vēlam mūsu bijušajām 

kolēģēm: Valdai Bušai, Paulīnai 
Štrombergai un Intai Tuskovai!
Pirmsskola “Brīnumzeme” kolektīvs 

Apsveikumi
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Dzimtsarakstu nodaļas 
informācija:

Inta Rumpīte (1937 – 2013) 
Maiga Medniece (1924 – 2013)
Ermīne Doze  (1923 – 2013)
Aldis Mišuts (1950 – 2013)
Dmitrijs Vasiļjevs (1937 – 2013)

Cesvaines kapu pārziņa 
informācija:

Ludmila Gromova (1952 – 2013)
Viktors Keišs (1964 – 2013)

Dzimuši

Apsveikumi
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Redaktore – Kristīne Vilciņa,
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e-pasts: kristine.vilcina@cesvaine.lv
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Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus 
iesniegt līdz katra mēneša 5. datumam.

Miruši

Līdzjūtības

... Un zeltains taurenis no tavas
   plaukstas
tik ilgi projām neaizlidot gribēs,
cik ilgi tu to vieglām rokām skarsi,
cik ilgi vieglu elpu uzrunāsi.
Tik ilgi, cik pats tu brīnums būsi,
tev acu plakstos zelta spāre sēdēs,
būs rasa vizoša, būs varavīksne
   koša,
un taurenis uz tavas plaukstas –
  drošs.
          /M.Laukmane/

Nozīmīgajās dzīves gadskārtās 
sveicam: 

80 gados – Ritu Mucenieci, 
Paulīnu Štrombergu; 

85 gados – Valdu Bušu, Ainu 
Strāķi, Mariannu Tomiņu;

93 gados – Ainu Vedigu!
Cesvaines pašvaldība

Pateicības

Cesvaines novada domes deputātu pieņemšanas 
laiki domē, Pils ielā 1A

Afiša

Cesvaines ūdenssaimniecības attīstības 
otrās kārtas projekta realizācija

Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Cesvainē. Šo projektu 
līdzfinansē Eiropas Savienība.

2011. gada 9. septembrī Rīgā tika 
parakstīts civiltiesiskais līgums starp 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju, 
Cesvaines novada domi un SIA “Ces-
vaines komunālie pakalpojumi” par 
projekta “Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu attīstība Cesvainē” Nr. 
3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VIDM/008 
īstenošanu un Kohēzijas fonda 
finansējuma piešķiršanu un pro-
jekta uzraudzību. Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums šī projekta ietvaros 
būs 95% no attiecināmajām izmaksām, 
finansējuma saņēmēja līdzfinansējums 
– 5% no attiecināmajām izmaksām, kas 
tiek finansēts no finansējuma saņēmēja 
pamatkapitālā ieguldītā pašvaldības 
finansējuma. 

Būvdarbu ietvaros veikti un uzsākti 
šādi darbi:

1) rekonstruēts ūdensvads Pils ie-
las posmā, veikti domes ēkas un Ces-
vaines pils pārslēgumi pie rekonstruētā 
ūdensvada; 

2) veikta pašteces kanalizācijas re-
konstrukcija Dārzu ielā, pie jaunā 
kanalizācijas cauruļvada pārslēgtas vi-
sas ēkas;

3) rekonstruēts ūdensvads posmā 
Dārzu – Madonas iela, veikti ēku 
pārslēgumi; 

4) izbūvēts septiķu pieslēguma 
kanalizācijas vads no ēkas Parka ielā 3 
ar trases pieslēgumu pie Madonas 2 un 
kanalizācijas pieslēguma vads ēkai Pils 
ielā 2;

5) izbūvēts kanalizācijas spiedvads 
Dārzu ielā; 

6) izbūvēts pašteces kanalizācijas 
tīkls un kanalizācijas spiedvads Vei-

denbauma – Madonas ielā, pabeigti 
ūdensvada rekonstrukcijas darbi Vei-
denbauma ielā;

7) pabeigti ūdensvada rekonstrukci-
jas darbi cauruļvadu iebūvē Bērzu ielā, 
Lazdu un Ozolu ielā, veikti pārslēgumi 
pie rekonstruētā ūdensvada;

8) pabeigti ūdensvada rekonstrukci-
jas darbi Raiņa ielā posmā no Raiņa 9 
līdz  Raiņa 11;

9) veikti galvenie ūdensvada rekons-
trukcijas un izbūves darbi Rīgas ielā;

10) pabeigti kanalizācijas trases 
rekonstrukcijas būvdarbi Rīgas ielā, 
pārslēdzot ēku Raiņa ielā 2;

11) izbūvēts pašteces kanalizācijas 
cauruļvads no Raiņa 1 virzienā uz 
dzīvojamo māju Rīgas ielā 15;

12) pabeigti kanalizācijas spiedvada 
izbūves darbi līdz pansionātam;

13) pabeigti kanalizācijas trases 
izbūves darbi Brīvības ielā, kā arī 
ūdensvada rekonstrukcijas darbi 
Brīvības ielā;

14) pabeigti ūdensvada rekonstrukci-
jas būvdarbi Silaines un A. Vītola ielā, 
šajā pašās ielās pabeigti kanalizācijas 
trases un kanalizācijas spiedvada 
izbūves darbi;

15) pabeigta pašteces kanalizācijas 
trases izbūve posmā Baznīcas – Amat-
nieku iela. 

     Ir vai tiks uzsākti un šajā gadā tiks 
pabeigti būvdarbi šādos posmos:

1) Ū1.8 Ūdensvada rekonstrukcija 
Gravas-Upes ielā;

2) Ū2.2 Ūdensvada izbūve Rīgas 
ielā;

3) Ū2.3 Ūdensvada izbūve Nesaules 
ielā;

4) K1.2 Pašteces kanalizācijas rekon-
strukcija Brīvības ielā;

5) K2.5 Kanalizācijas izbūve Ne-
saules ielā;

6) K2.11 Kanalizācijas izbūve no 
Rīgas līdz Raiņa ielai. 

Elektroapgādes kabeļu kanalizācijas 
sūkņu stacijām, šo sūkņu staciju izbūves 
darbi galvenokārt ir pabeigti, sūkņu 
stacijas tiks pieslēgtas šajā gadā.

Teritorijas atjaunošanas darbi, 
ieskaitot zālāju atjaunošanu un asfalta 
atjaunošanu, ir uzsākti un tiks turpināti 
šajā un nākamajā gadā.

Jaunu ūdensvada un kanalizācijas 
pieslēgumu izbūvei interesentiem SIA 
“Cesvaines komunālie pakalpojumi” 
jāsaņem tehniskie noteikumi.  

2013. gada 27. februārī Cesvainē tika 
parakstīts piegādes līgums starp SIA 
“Cesvaines komunālie pakalpojumi” un 
SIA “Autoserviss Politehnika” par pro-
jekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Cesvainē” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/
IPIA/VIDM/008” ietvaros piegādājamo 
mobilu vakuumsūkņa iekārtu un tādu 
ar šīs preces piegādi saistītu pakalpo-
jumu kā tehniskā pārbaude, lietošanas 
apmācība, preces darbības garantijas 
laikā nodrošināšana sniegšanu. Līguma 
summa bez pievienotās vērtības nodokļa 
ir 23135,00 lati.

7. septembrī tika piegādāta vaku-
uma muca, kas aprīkota ar augstspie-
diena ūdens mazgāšanas iekārtu, kas 
paredzēta maģistrālās kanalizācijas 
trases pievadtrašu un aku, un skeptiķu 
apkopēm. Vakuuma muca tiek lietota 
atbilstoši paredzētajam mērķim.

Finansējuma saņēmējs projekta iet-
varos ir SIA “Cesvaines komunālie pa-
kalpojumi”.  

Projekta tehniskās, administratīvās un 
finanšu vadības uzraudzību nodrošina 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
Jānis Vanags

Informācija par biznesa 
plānu konkursu jauniešiem 

„Lec biznesā!”

24. oktobrī plkst. 19.00 Cesvaines 
kultūras namā Austras Pumpures 85 gadu 
jubilejas koncerts. Imanta Kalniņa, latviešu 
tautas dziesmas, Austrasbērnu dziesmas 
dzied Austra Pumpure, Kristīne un Kristaps 
Sudmaļi, Andris Mičulis, Vita Krūmiņa un 
citi Austrasbērni.

Biļetes cena – 3Ls (4,27 EUR) skolēniem 
– 1 Ls (1,42 EUR), pirmsskolas vecuma 
bērniem ieeja bez maksas.

11. novembrī plkst. 19.00 Lāčplēša die-
nai veltīts lāpu gājiens

Tiksimies Cesvaines vidusskolā un dosi-
mies pa Nesaules, Veidenbauma, Brīvības 
ielām uz pili.

Pēc tam Cesvaines kultūras namā 
dokumentāla filma “Atmodas antoloģija”, 
režisors A. Saulītis. Šī dokumentālā filma ir 
veltīta Latvijas Tautas frontei un stāsta par 
būtiskiem pagrieziena punktiem Atmodas 
laika vēsturē.

Ieeja – brīva.
13. novembrī plkst. 14.00 Cesvaines 

kultūras namā Latvijas Leļļu teātris ma-
zajiem cesvainiešiem piedāvā izrādi “Joka 
pēc alfabēts”

Biļetes cena – 1Ls (1,42 EUR)

NVA aktuālie pakalpojumi 
Darba vieta jaunietim 
Nodarbinātības valsts aģentūras Mado-

nas filiāle aicina darba devējus– komer-
santus (izņemot izglītības un ārstniecī-
bas iestādes), pašnodarbinātos, biedrības 
vai nodibinājumus (izņemot politiskās 
partijas) izveidot valsts līdzfinansētās 
darba vietas NVA reģistrētajiem jaunie-
šiem – bezdarbniekiem.

Tādējādi uzņēmēji ar valsts atbalstu  
9 mēnešu laikā varēs praktiski apmācīt 
un sagatavot savam uzņēmumam 
perspektīvus darbiniekus. 

Darba devēji, kuri piedalīsies pasā-
kumā, pirmo 6 mēnešu laikā saņems 
dotāciju jaunieša bezdarbnieka algai –
100 Ls mēnesī (par jaunieti ar invaliditā-
ti – 150 Ls), bet pēdējos 3 mēnešus – 50 
Ls mēnesī (par jaunieti ar invaliditā-
ti – 100 Ls) proporcionāli nostrādātajam 
laikam. Darba samaksa nevar būt 
zemāka par valstī noteiktās minimālās 
algas apmēru, tāpēc darba devējam 
ir jānodrošina jaunieša bezdarbnieka 
darba algai arī papildu finansējums, 
kā arī jāveic valsts obligātās sociālās 
apdrošināšanas iemaksas. 

Tāpat  darba devējs saņems dotāciju 
darba vadītāja darba atalgojumam. Par 1 
jaunieti dotācija atalgojumam ir noteikta 
20 Ls mēnesī. Gadījumā, ja pie darba 
devēja būs nodarbināti 5 jaunieši– bez-
darbnieki, dotācija darba vadītāja ik-
mēneša darba algai būs 100 Ls mēnesī. 
Viens darba vadītājs var būt ne vairāk kā 

Nikola Volčoka
septembrī

Mainīsies dzīvē Tev prieki un bēdas,
Ceļi Tev kalnā un lejā ies.
Nekad nemeklē atpakaļ pēdas,
Grūti vai viegli – uz priekšu tiec!
         (L. Rozentāle)

Sveicam Ritu Mucenieci skaistajā 
dzīves jubilejā!

Cesvaines kultūras nama kolektīvs

pieciem nodarbinātiem jauniešiem.
Darba devējam tiks atmaksāti izde-

vumi par jauniešu veselības pārbaužu 
veikšanu, ja tās paredzētas normatīvajos 
aktos par obligātajām veselības 
pārbaudēm. Savukārt jaunietim ar 
invaliditāti pirms viņa pieņemšanas 
darbā ergoterapeits novērtēs attiecīgo 
darba vietu un noteiks nepieciešamos 
darba vietas pielāgojumus. Šim mērķim 
ir paredzēta vienreizēja dotācija, kas 
nepārsniedz 500 Ls par vienas darba   
vietas pielāgošanu. 

Papildu informācija NVA mājas lapā 
www.nva.gov.lv  → Darba devējiem → 
Darba vieta jaunietim.

Kontaktpersona Madonas filiālē – 
projektu karjeras konsultante Dace 
Zeile, tālr. 28233767.

Komersantu nodarbināto personu 
reģionālās mobilitātes  veicināšana 

Lai veicinātu bezdarbnieku atgrie-
šanos darba tirgū, Nodarbinātības valsts 
aģentūra aicina izmantot valsts atbal-
stu  transporta un dzīvojamās telpas 
īres izdevumu segšanai pirmos četrus 
mēnešus pēc darba tiesisko attiecību 
uzsākšanas.

Finanšu atlīdzību var saņemt 
nodarbinātais, kas vienlaikus atbilst 
šādām prasībām:

• līdz darba tiesisko attiecību 
nodibināšanas dienai ar konkrēto darba 
devēju ir bijis reģistrēts bezdarbnieka 
statusā vismaz divus mēnešus; 

• darba tiesiskās attiecības ir 
nodibinājis pie darba devēja, kas  vismaz 
vienu nedēļu iepriekš ir bijis reģistrējis 
Aģentūrā brīvu darba vietu tādā 
pašā profesijā vai amatā, kādā strādā 
nodarbinātais;

• darba vieta atrodas vismaz 20 km 
attālumā no deklarētās dzīvesvietas 
un darba devējs nodarbinātajam 
nekompensē ceļa vai dzīvojamās telpas 
īres izdevumus;

• norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts 
vismaz gadu;

• darba tiesiskās attiecības ir 
nodibinātas uz nenoteiktu laiku, 
nodarbinātajam ir noteikts normālais 
darba laiks un darba alga ir vismaz valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba algas 
apmērā, bet ne lielāka par divu valstī 
noteikto minimālo mēneša darba algas 
apmēru;

• darba tiesiskās attiecības ir 
nodibinātas ne agrāk kā desmit dar-
ba dienas pirms finanšu atlīdzības 
pieprasīšanas dienas.

Iesniegumus, kam jāpievieno izziņa 
no darba devēja, pieņem NVA Mado-
nas filiāle. Veidlapas ir atrodamas NVA 
mājaslapā www.nva.gov.lv  → klientiem 
→ nodarbinātajiem. Tās var saņemt arī 
filiālē. Kontaktpersona – nodarbinātības 
organizatore Veronika Putāne, tālrunis 
648 07096. 
Lidija Kraukle, Nodarbinātības valsts 

aģentūras Madonas filiāles vadītāja 

Vaicās zeme, kā tas var būt,
Ka Tavus soļus vairs nesajūt,
Vaicās atstātā māja un dziestošā 
  pavarda liesma,
Vaicās, cilvēk, kur ir Tava dziesma...
            (K. Skalbe)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
piederīgajiem, Hermīni Dozi smilšu 

kalniņā pavadot.
Cesvaines 

kultūras nama kolektīvs
Es tagad aizeju,
Bet ne jau prom, –
Es aizeju tepat –
Ar citām puķēm,
Citu sauli,
Ar citu zemi parunāt
Uz tu.
 (M. Zviedre)

 Izsakām  līdzjūtību Vitālijam 
Gromovam, sievu kapu kalniņā 

pavadot.

Celtnieku ielas 5 mājas iedzīvotāji

Paldies visiem cilvēkiem, kuri izteica 
līdzjūtību, pavadīja manu dēlu Viktoru 
Keišu pēdējā gaitā. Īpaši pateicos 
izvadītājai Ilzei Pusvilkai, muzikantei 
Daigai Matrozei, Vabuļu ģimenei, Rau-
das ģimenei, Āboliņu ģimenei, Ūdru 
ģimenei, biedrībai „Mārtiņroze” un 
Viktora klases biedriem. 

Lucija Keiša

Nr. 
pk. Vārds Uzvārds Pieņemšanas diena Pieņemšanas 

laiks Tālrunis E-pasts 

1. Vilnis Špats Pirmdiena 09:00- 13:00 
14:00-17:00 

64852715 
29461212 Vilnis. Spats@cesvaine.lv 

2. Didzis Baunis Mēneša 2. trešdiena 15:30 -16:30 26111633 Didzis.Baunis@cesvaine.lv 
3. Vēsma Nora Mēneša 2. trešdiena 15:30-16:30 26160200 Vesma.Nora@cesvaine.lv 
4. Skaidrīte Aveniņa Mēneša 2. otrdiena 10:00-11:00 28352392 Skaidrite.Avenina@cesvaine.lv 
5. Baiba Putniņa Mēneša 1. otrdiena 11:00-12:00 29482185 bputnina@gmail.com 
6. Jānis Vanags Mēneša 2. ceturtdiena 13:00-14:00 28656885 jaavanags@gmail.com, jaava@inbox.lv 
7. Juris Rozenbergs Mēneša 1. pirmdiena 10:00-11:00 29296208 pansija@inbox.lv 
8. Matīss Vasks Mēneša 3.trešdiena 12:00-13:00 26026594 jurguci1928@inbox.lv 
9. Judīte Rakuzova Mēneša 2. trešdiena 14:00- 15:00 29353972 juriite@inbox.lv 

Hipotēku banka, veicinot jauniešu 
iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, jau ceturto 
gadu izsludina biznesa plānu konkursu “Lec 
biznesā!”.

Konkursa norise
Konkurss notiek divās kārtās. Pirmajā 

kārtā aicinām jauniešus (18 līdz 30 gadus 
vecus) līdz 4. novembrim iesūtīt biznesa ide-
jas aprakstu līdz 3 A4 lapām. 

Konkursa pieteikums kopā ar biznesa 
idejas aprakstu un pieteicēja CV jānosūta 
elektroniski uz e-pasta adresi: lecbiznesa@
hipo.lv 

 Idejas aprakstam jāatbilst gan konkursa 
nolikumam, gan Starta programmas nosa-
cījumiem. Idejas tiks vērtētas, ņemot vērā:

• biznesa idejas apraksta skaidrību un 
precizitāti, tirgus aprakstu (mērķauditorija, 
potenciāls, konkurenti);

• projekta realizācijas aprakstu;
• finansiālo pamatotību/ idejas dzīvot-

spēju;
• pievienoto vērtību Latvijas ekonomikai.
50 labāko biznesa ideju autorus aicināsim 

piedalīties otrajā kārtā, sagatavojot biznesa 
plānu, kas atbilst konkursa nolikumam un 
Starta programmas nosacījumiem. 

Biznesa plāns būs jāsagatavo trīs nedēļu 
laikā – no 29. novembra līdz 19. decembrim. 
Ja nepieciešams, biznesa plānu palīdzēs sa-
gatavot bankas darbinieki.  Pēc tam notiks 
2. posma vērtēšana, kurā vērtē pašus biznesa 
plānus. Uzvarētāji tiks pasludināti 2014. 
gada 21. janvārī.

Konkursa rezultātā jaunietis vai jauniešu 
grupa iesaistās Hipotēku bankas Starta 
programmā un dibina savu uzņēmumu. 
Konkursa balvas ir atbalsta instrumenti, 
jauniešiem uzsākot uzņēmējdarbību.

Konkursa balvas –
• 1 pieciem (5) pretendentiem, kuru biz-

nesa plāni tiks atzīti par vislabākajiem, tiks 
piesaistīti mentori, kā arī tie saņems nau-
das balvu – 1000 latus savas biznesa idejas 
realizācijai;

• nākamajiem pieciem (5) pretendentiem 
arī tiks piesaistīti mentori, kā arī piešķirta 
naudas balva – 500 lati savas biznesa idejas 
realizācijai;

• nākamajiem 20 pretendentiem, kad tie 
uzsāks savu uzņēmējdarbību, tiks piesaistīts 
mentors – pieredzējis nozares speciālists (kas 
sniegs atbalstu bez atlīdzības).

Vairāk informācijas – www.hipo.lv,  www.
draugiem.lv/hipo un www.facebook.com/
hipobanka

 Izsakām līdzjūtību 
Hermīnes Dozes piederīgajiem.

 
Brīvības ielas 5 kaimiņi


