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Cesvaines vidusskolā viesojas izglītības un 
zinātnes ministre

Ik dienu jūtama olimpisko spēļu 
gaisotne. Laiks, kad ik pēc četriem 
gadiem pasaules iedzīvotāju uzmanība 
pievērsta televizoru ekrāniem vai 
spēlēm klātienē. Ne reizi vien nākas 
atzīt, ka olimpisko spēļu rīkošana 
pārvēršas par sacensībām – iztērētās 
naudas summas liekas neaptvera-
mas. Tāpēc nešķiet pārsteigums, ka 
šīs spēles jau iegājušas vēsturē kā 
vienas no dārgākajām. Kamēr kāds 
cenšas pazoboties par kurioziem, kas 
piemeklējuši šogad Sočos rīkoto spēļu 
organizatorus, nedrīkst aizmirst, ka 
šajās sacensībās galvenais ir sports.  
Labas domas un sacensību garu ikvie-
nam mūsu sportistam!

Februāris iesācies ar tam nerakstu-
rīgu siltumu. Starp ikdienas darbiem un 
2014. gada budžeta apstiprināšanu mūs 
apciemoja izglītības un zinātnes mi-
nistre. Patīkami, ka viena no pirmajām 
vizītēm notika pie mums – Cesvaines vi-
dusskolā. Izglītības sistēmas nepilnību 
un nepārdomātu lēmumu pieņemšanas 
rezultātā ministrijas virzienā izskanēja 
novada pedagogu aktuālie jautājumi 
par esošo un gaidāmo. Konkrēti 
solījumi netika doti. Un ko gan var 
solīt, ja arī ministrijas šī gada budžets 
ir pieņemts un jāstrādā ar finansēm, 
kas ir šobrīd. Ceram, ka novada 
samilzušākā problēma – jaunas sporta 
zāles būvniecības nepieciešamība – pa-
liks ierēdņu prātos un, tiklīdz radīsies 
iespēja rast risinājumu, mums būs jauna 
sporta zāle.

Gada sākums nesis pārdomas par 
cilvēka personīgo mērķu sasniegšanu 
un virzīšanos tālāk, kad kāda virsotne 
sasniegta. Kad starp ikdienas rutīnu 
iezogas vārdi „nevaru” vai „negribu”, 
jārod spēks saņemties un turpināt 
iesākto ceļu. Atcerēties, kā vārdā 
darām to, ko darām un uzskatām par 
pareizu. Nemitīga sevis pilnveidošana 
un jaunu ambīciju noteikšana mūs 
iedzinusi arvien straujākā dzīves ritmā. 
Rīts – vakars, te – tur, uz – no, šo un 
to. Pie vārda „nevaru” ievelkam elpu. 
Kurp skriet? Ko panākt? Tiekšanās 
pēc ideāliem reizēm atsviež atpakaļ, 
lai palūkotos apkārt un izprastu, vai 
esam tur, kur esam gribējuši būt. Un 
tad jādodas tālāk. Pa ceļu, ko uzskatām 
par pareizu.

Kristīne Vilciņa

7. februārī Cesvainē viesojās 
izglītības un zinātnes ministre Ina 
Druviete. Ministri vizītē pavadīja par-
lamentārais sekretārs Andis Geižāns 
un padomnieks Didzis Šēnbergs.

Viesošanās laikā Cesvainē ministre 
apskatīja Cesvaines vidusskolas sporta 
halli, bet vēlāk tikās ar novada izglītības 
iestāžu vadītājiem, pedagogiem un 
skolēniem, lai pārrunātu aktuālākos 
izglītības jomas jautājumus.

Zīmīgi, ka I. Druviete bija minis-
tre laikā, kad notika Cesvaines vidus-
skolas jaunās ēkas būvniecība, un viņa 
piedalījās svinīgajā pasākumā, ieliekot 
pirmo akmeni skolas pamatos, kā arī 
bija klāt skolas atklāšanas svētkos.

– Cesvainē ir patīkami viesoties. Šo 
skolu atceros ik dienu – citiem dāvina 
pulksteņus un personiskos ieročus, 
bet man, piedaloties vidusskolas ēkas 
pamatakmens ielikšanas pasākumā, 
uzdāvināja ķelli. Tā man ir goda vietā. 
Atceros arī, kā mēs atklājām šo skolu, 
tāpēc ir pats par sevi saprotams, ka šī 
vieta mani emocionāli piesaista. Liels 
gods un prieks būt te. Varu apgalvot, 
ka šajos gados tā ir kļuvusi vēl skaistā-
ka, – tikšanās sākumā atklāja ministre.

Diskusijas ar izglītības iestāžu pār-
stāvjiem un skolēniem laikā domes 
priekšsēdētājs Vilnis Špats aktualizēja 
Cesvaines šī brīža problēmjautājumu – 
jaunas sporta zāles būvniecības ne-
pieciešamību. Atbildi uz šo jautājumu 
sniedza Izglītības un zinātnes minis-
trijas (IZM) parlamentārais sekretārs       
A. Geižāns:

– Diemžēl mūsu mandāts ir deviņiem 
mēnešiem. Ir tādi darbi, kas izskatās 
neceļami, bet mēs noteikti centīsimies 
pacelt. Konkrēti sporta zāļu vai sta-
dionu būvniecībai nauda nākamajā 
plānošanas periodā nav paredzēta. Taču 
mēs jūs aicinām piedalīties citos IZM 
izsludinātajos projektos, kuros paredzēta 
jauna sporta inventāra iegāde (Cesvainē 
ir īstenoti divi projekti – „Resursu 
punkta jauniešiem izveide Cesvaines 
pašvaldībā” – ziemas sporta inventāra 
iegāde – un „Sporta inventāra iegāde 
Cesvaines skolēniem” – autores piebil-
de). Solīt jaunu sporta zāli šobrīd būtu 
aplam, bet mēs šodien to apskatījām un 
saprotam, cik ļoti jums tā nepieciešama. 
Mēs ceram, ka izdosies.

Sarunā ar IZM pārstāvjiem izskanēja 
jautājums par mācību satura apjomu 
un vienotu mācību materiālu bāzi 

visā valstī. Šobrīd no skolēniem tiek 
prasīta maksimāla atdeve visos mācību 
priekšmetos, taču apjoms ir milzīgs un 
skolēnam ir vai nu jāmācās līdz vēlai 
naktij, vai kāds no mācību priekšmetiem 
jāizvirza kā prioritāte. Kā skaidroja 
ministre, līdz šim nav izdevies pilnībā 
izvērtēt to, kas jāapgūst skolēnam no    
1. līdz 12. klasei:

– Man ir sapnis atrast ģeniālus 
cilvēkus, kas spētu ar skolēna acīm 
paskatīties uz visu informācijas dau-
dzumu, kas tiek uzņemts, un aptvert, 
cik daudz vienību jāapgūst vienā 
dienā. Šobrīd jūtam, ka mācību sa-
turs ir jāatjauno. Iespējams, daudzas 
zināšanas nav aktuālas, savukārt tās, 
kas būtu nepieciešamas, šobrīd netiek 
apgūtas. Runājot par vienotu mācību 
materiālu – cik cilvēku, tik viedokļu. 
Sabiedrība ir sadalījusies divās grupās: 
vieni dzelžaini prasa vienu standartu 
visā valstī, otri – ka jādod brīva izvēle 
skolotājam. Es atbalstu vienas mācību 
grāmatas ieviešanu, bet ar nosacījumu, 

ka tajā ir faktoloģiskā informācija, taču 
interpretācijai, padziļinātām zināšanām 
varētu būt izvēles grāmatas.

Tikšanās laikā tika diskutēts par 
finansēšanas modeļa „nauda seko 
skolēnam” lietderību šobrīd, kad sko-
lēnu skolās paliek aizvien mazāk. 
Izglītības un zinātnes ministre neslēpa, 
ka tā ir aktualitāte:

– Ir skaidrs – jāīsteno princips, ka 
pamatizglītībai jābūt pieejamai tuvāk 
dzīvesvietai. Mazo skolu slēgšana ir 
beigusies. Ar vidusskolām ir citādi: ir 
jāveido konkurētspējīgas vidusskolas 
reģionos un Rīgā. Bet šīm skolām ir 
jābūt arī ar nelielu skolēnu skaitu. Neat-
balstu ideju, ka, ja vienā klasē nav 15 
skolēnu, tad skola jāslēdz. Šobrīd būtiski 
ir nepieņemt pārsteidzīgus lēmumus. 
Mums, iespējams, ir izdevīgāk uzturēt 
šo vidusskolu nekā slēgt un pēc tam 
risināt izrietošās problēmas. Pedago-
ga algu nosaka 17 dažādi faktori, un 
pamatlikme, piemaksa par kvalitātes 
pakāpi, burtnīcu labošana vai reģionālie 
koeficienti ir tikai daži no tiem. Dažkārt 
tie nāk par labu lielām skolām, bet 
mazajās skolās efekts ir pretējs. Tas būs 
izaicinājums – izveidot sistēmu, kura 
būs atbilstoša ikvienam.

Parlamentārais sekretārs piebilda, ka 
tiek veidota darba grupa, kuras mērķis ir 
izvērtēt pašreizējā finansēšanas modeļa 
lietderību, kā arī noteikt taisnīgu, bet ne 
zemāku atalgojumu pedagogiem.

Plašsaziņas līdzekļos izskanējusī 
informācija par piektā centralizētā 
eksāmena kārtošanu kādā no dabaszinību 
priekšmetiem satraukusi arī Cesvaines 
vidusskolēnus. Ministre neslēpa, ka 
Ministru kabinetā pieņemtais lēmums 
ir bijis sasteigts un tikai vienpusīgi ap-
spriests:

– Mēs zinām, ka ir jāvirzās uz eksak-

to mācību priekšmetu stiprināšanu un 
valstij šādi speciālisti ir nepieciešami. 
Taču es apšaubu izteikto viedokli, ka 
tieši eksāmens būs tas, kas nodrošinās 
padziļinātas šo priekšmetu zināšanas un 
novirzīs vidusskolēnus uz datorzinību, 
ķīmijas, fizikas vai matemātikas 
studijām. Tiem, kas šobrīd mācās 10. 
klasē, ar lielu varbūtību varu teikt, 
ka jums šis eksāmens nebūs jākārto, 
jo jūs jau esat iesākuši mācīties. 
Nebūtu godīgi, ka jums tagad būtu 
jāliek eksāmens. Lai gan esmu pau-
dusi, ka nākamajam ministram mainīt 
iepriekšējā ministra lēmumus ir slikta 
prakse, šajā gadījumā mēģināšu atrast 
zelta vidusceļu – stiprināt eksakto 
priekšmetu apguvi un izvērtēt valsts 
pārbaudījumu sistēmu.

Ministre mudināja vidusskolēnus 
pēc skolas beigšanas turpināt mācības 
augstskolās, iesakot izmantot tajās 
īstenotos starptautiskos projektus un 
doties pieredzes apmaiņas programmās 
uz citām valstīm.

– Studēt vajag, jūsu ceļš ir uz augst-
skolu, un noteikti turpiniet šo ceļu bez 
pārrāvuma. Savai ģimenei un tuvinie-
kiem stāstiet, ka mūsdienu izglītības 
sistēma ir mainījusies. Diemžēl daudz 
viedokļu tiek izteikts, balstoties uz ste-
reotipiem par kādreizējo. Ja mēs uz-
turam šo nepatieso informāciju, nevaram 
attīstīties tālāk, – vēlēja ministre.

Vizītes noslēgumā ministrijas pār-
stāvji aicināja izteikt idejas un ierosinā-
jumus turpmākai sistēmas attīstībai.  
Cesvaines vidusskolas kolektīvs mi-
nistrei dāvanā pasniedza ierāmētu 
fotokolāžu, kurā atspoguļotas minis-
tres iepriekšējās vizītes. Lai šī dāvana 
ir atgādinājums par līdzšinējo un pro-
duktīvu turpmāko sadarbību!

Kristīne Vilciņa, autores foto

Ministres palīdze Ieva Ervalde, biroja vadītāja Sanita Stelpe, 
 parlamentārais sekretārs Andis Geižāns un padomnieks Didzis Šēnbergs

Foto – Andris Bērziņš, „Izglītība un Kultūra”
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2013. gada 14. novembra domes sēdē:

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 3
Cesvainē 2014. gada 23. janvārī (sēdes protokols Nr. 2, 4. §)

Cesvaines novada pašvaldības 2014. gada budžets
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 2. punktu un likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 16. pantu

1. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 
2014. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu               
2 668 992 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.

2. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 
2014. gada pamatbudžeta izdevumu plānu                  
2 723 126 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

3. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldības 

2014. gada speciālā budžeta ieņēmumu plānu     
119 055 euro apmērā un izdevumu plānu 128 564 
euro apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.

4. Apstiprināt Cesvaines novada pašvaldībā 
saņemto ziedojumu atlikumu 18 037 euro ap-
mērā.

5. Noteikt, ka Cesvaines novada dome ar 
lēmumu var piešķirt vienreizēju pabalstu no Ces-
vaines sociālā dienesta budžeta sadaļas „Sociālie 
pabalsti” saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 35. panta otrās daļas 
nosacījumiem.

6. Cesvaines novada domē saņemtos ziedoju-
mus izlieto saskaņā ar Cesvaines novada domes 
lēmumu.

7. Cesvaines novada pašvaldības 2014. gada 
pamatbudžeta izdevumu pozīciju „Līdzfinansējums 
kultūras un sporta pasākumiem Cesvaines novadā” 
izlieto saskaņā ar Cesvaines novada domes 
lēmumu.

Klasifikāci-
jas kods Nosaukums Gada plāns 

(EUR)
PAMATBUDŽETA RESURSI (finansēšana + ieņēmumi) 2 724 790
FINANSĒŠANA 55 798
Naudas atlikums gada sākumā 144 789
Aizņēmumi –88 991
t. sk. Kredītsaistību palielinājums 157 889
       Kredītsaistību samazinājums (pamatsummas samaksa) 246 880
IEŅĒMUMI (I + II + III + IV) 2 668 992
I Tiešie nodokļi 1 065 181

01.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa atlikums 5 506

01.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 957 475

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 70 000
04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 6 000
04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi 19 000
04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām iepriekšējo gadu parādi 800
04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem – kārtējā gada ieņēmumi 5 900
04.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem – iepriekšējo gadu parādi 500

II Nenodokļu ieņēmumi 6 950

08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) 
vai kredītiestādēs 50

09.5.1.1. Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to 
kopiju saņemšana 1 800

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 400
09.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 200
10.1.9.0. Pārējie naudas sodi 2 500
12.3.9.9.0 K. N. H. M. fonds – projektu finansēšana 2 000

III Transfertu ieņēmumi 1 449 321
18.6.1.0.1 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – mūzikas un mākslas skola 41 950
18.6.1.0.3 Dotācija brīvpusdienām 8 000
18.6.1.0.6 Dotācija par iemītniekiem pansionātos 4 269
18.6.2.0.3 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – vidusskola 260 567
18.6.2.0.4 Mērķdotācija izglītības pasākumiem – CIP pedagogi 156 448
18.6.2.0.5 Mērķdotācija izglītības pasākumiem – dotācija pārējiem izdevumiem CIP 136 112
18.6.2.0.6 Mērķdotācija pedagogu darba samaksai – 5, 6 gadu vecu bērnu apmācībai 31 328
18.6.2.0.8 Mērķdotācija pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dziesmu svētkiem 3 169
18.6.2.0.9 Mērķdotācija klimata kontroles pasākumiem Cesvaines internātpamatskolā 130 745
18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 507 414
18.6.4.0.1 PFIF dotācijas atlikums par iepriekšējo gadu 10 285

18.6.9.0.5 Mērķdotācija novadu pašvaldībām (nodrošinot 97 % līmeni) 32 788

18.6.9.0.6 Mērķdotācija Latvijas–Šveices sadarbības programmai „Atbalsts ugunsdrošības 
pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” 16 848

18.8.1.1.3 Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansēto daļu projektu īstenošanai – nodarbinātība 18 739

18.8.1.1.4 Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansēto daļu projektu īstenošanai – bibliotēkas vienkāršotā renovācija 10 659

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 80 000

IV Budžeta iestāžu ieņēmumi 147 540

21.3.5.1. Mācību maksa – mūzikas skola 4 300
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksas – ēdināšanas pakalpojumi 40 000
21.3.5.3. Kafejnīcas ieņēmumi 9 960
21.3.5.4. Vecāku līdzfinansējums par internātpamatskolu 1 000
21.3.7.9.1 Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem – dome 15
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – dome 1 000
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – vidusskola 700
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sporta zāle 600
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – kultūras nams 400
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – sociālās aprūpes nodaļa 3 984
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – pils 800
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – Kraukļu skola 25
21.3.8.1.0 Ieņēmumi par telpu nomu – mūzikas un mākslas skola 200
21.3.8.1.1 Ieņēmumi par telpu nomu – internātpamatskola 2 220
21.3.8.3.2 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas – vidusskola 2 000
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 1 500
21.3.9.1.1 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – VSAA pensijas 54 069
21.3.9.1.2 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – līdzfinansējums 4 781
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 8 000
21.3.9.4.3 Ieņēmumi par komunālajiem maksājumiem – dome 200
21.3.9.4.4 Ieņēmumi par komunālajiem maksājumiem – sociālās aprūpes centrs 1 000
21.3.9.4.5 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – internātpamatskola 358
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – vidusskola 4 269
21.3.9.9.0 Personāla ēdināšana – internātpamatskola 900
21.3.9.9.0 Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi 199
21.3.9.9.0 Kraukļu bibliotēkas ieņēmumi 10
21.3.9.9.0 Avīzes „Cesvaines Ziņas” ieņēmumi 850
21.3.9.9.0 Auto kursu ieņēmumi 2 000
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (Ķinderes) 100
21.3.9.9.0 Kapličas izmantošana (A. Saulieša iela) 100
21.3.9.9.0 Ēdināšanas pakalpojumi – vidusskola 2 000

1. pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr. 3

Cesvaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2014. gadam euro

8. Iestāžu vadītāji nolikumā par pašvaldības 
gada budžeta sastādīšanu, apstiprināšanu un izpildi 
noteiktajā kārtībā sastāda iestāžu izdevumu tāmi 
un iesniedz domē.

9. Iestāžu vadītāji piešķirto līdzekļu ietvaros 
nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu un 
racionālu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, 
lai nodrošinātu attiecīgo funkciju izpildi.

V. Špats, domes priekšsēdētājs

2. pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr. 3

Cesvaines novada domes pamatbudžeta izdevumu plāns 2014. gadam euro
1000. 

Atlīdzība

2000. 
Preces un 
pakalpo-

jumi

4000. 
Procentu 
izdevumi

5000. 
Pamatka-

pitāla 
veido-
šana

6000. 
Sociālie 
pabalsti

7000. 
Trans-
ferti

Izdevumi 
kopā

Dome 117 492 66 146 3 786 1 700 0 0 189 124
Būvvalde 0 8 712 0 0 0 0 8 712
Dome kopā 117 492 74 858 3 786 1 700 0 0 197 836
Pirmsskola „Brīnumzeme” 193 039 44 530 813 2 150 0 0 240 532
Vidusskola 494 334 229 707 25 115 11 164 0 45 532 805 852
Internātpamatskola 230 658 80 885 1 266 4 196 0 0 317 005
Mūzikas un mākslas skola 82 466 10 859 0 600 0 0 93 925
Grāmatvedība 52 746 6 370 0 669 0 0 59 785
Izglītība kopā 1 053 243 372 351 27 194 18 779 0 45 532 1 517 099
Sociālais dienests 54 985 9 298 0 1 000 63 723 3 685 132 691
Bāriņtiesa 18 823 2 034 0 500 0 0 21 357
Sociālās aprūpes nodaļa 93 490 81 614 0 600 0 5 407 181 111
Sociālā aprūpe kopā 167 298 92 946 0 2 100 63 723 9 092 335 159
Labiekārtošanas nodaļa 44 443 49 863 3 493 5 239 0 0 103 038
Ieguldījums pamatkapitālā 
SIA „Cesvaines siltums” 0 0 0 7 000 0 0 7 000
Labiekārtošana 
kopā 44 443 49 863 3 493 12 239 0 0 110 038

Kultūras nams 48 630 47 358 3 736 2 050 0 0 101 774
Cesvaines bibliotēka 42 204 12 736 0 6 600 0 0 61 540
Kraukļu bibliotēka 15 252 6 948 0 2 534 0 0 24 734
Pašvaldības laikraksts 
„Cesvaines Ziņas” 9 865 2 437 0 0 0 0 12 302

Bērnu un jauniešu centrs 7 597 4 089 0 0 0 0 11 686
Pils 43 411 31 658 2 500 480 0 0 78 049
Pašvaldības aģentūra 
„Cesvaines tūrisma centrs” 0 12 806 0 0 0 0 12 806

Kultūra kopā 166 959 118 032 6 236 11 664 0 0 302 891
Darba praktizēšanas 
pasākumi pašvaldībā 
darba iemaņu iegūšanai 
un uzturēšanai

1 665 0 0 0 17 074 0 18 739

Karaliskā Nīderlandes 
Viršu fonda finansētie 
projekti

0 2 000 0 0 0 0 2 000

Mūžizglītības 
programma – vidusskolas 
sadraudzības projekts

  15 487 0 0 0 0 15 487

Ugunsdrošības pasākumi 
internātpamatskolā 0 0 0 18 721 0 0 18 721

Bibliotēkas vienkāršotā 
renovācija, ierīkojot jaunu 
siltumapgādes sistēmu

0 0 0 17 195 0 0 17 195

Vienkāršotā renovācija 
internātpamatskolas ēkai 
Rīgas ielā 4

0 0 0 180 961 0 0 180 961

Projekti kopā 1 665 17 487 0 216 877 17 074 0 253 103
Izdevumi kopā 1 551 100 725 537 40 709 263 359 80 797 54 624 2 716 126

Līdzekļi nepare-
dzētiem gadījumiem 0 7 000 0 0 0 0 7 000

Izdevumi pavisam 
kopā 1 551 100 732 537 40 709 263 359 80 797 54 624 2 723 126
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2014. gada 23. janvāra 
domes sēdē

3. pielikums pašvaldības domes noteikumiem Nr. 3

Cesvaines novada domes 
speciālā budžeta plāns 

2014. gadam euro
  Atlikums 

01.01.2014. Ieņēmumu plāns Izdevumu plāns

Vides aizsardzības fonds 5 139 7 000 12 139
Autoceļu fonds 4 289 112 021 116 310
Zivju fonds 81 34 115
Speciālais budžets kopā 9 509 119 055 128 564

• Izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 2 „Par grozījumiem Cesvaines 
novada domes 2009. gada 15. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 7 „Cesvaines 
novada teritorijas plānojuma 2008.–
2020. gadam grafiskā daļa, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi””.

• Izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 3 „Cesvaines novada pašvaldības 
2014. gada budžets”.

• Apstiprināja Cesvaines novada 
pašvaldības ceļu un ielu fonda vi-
dējā termiņa programmu 2014.–
2016. gadam.

• Apstiprināja Cesvaines sociālā 
dienesta sociālās aprūpes nodaļas 
viena klienta uzturēšanās izmaksu 
tāmi 2014. gadā euro. Noteica maksu 
100 euro (bez pensijas daļas iemaksas) 
par Cesvaines sociālā dienesta 
sociālās aprūpes nodaļas sniegtajiem 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumiem Cesvai-
nes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem 
2014. gadā.

• Ievēlēja dzīvojamo māju pri-
vatizācijas komisijā deputātu Jāni 
Vanagu, Irēnu Leimani, Juri Rozenber-
gu, Edvīnu Kalēju, Sarmīti Melli. Par 
komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Jānis 
Vanags.

• Piekrita, ka Cesvaines kultūras namā 
tiek izveidota interešu grupa – mākslas 
studija – un ar 2014. gada 1. februāri 
tiek izveidota jauna 0,2 amata vienība 
„mākslas studijas vadītājs”.

• Atļāva Cesvaines Mūzikas un 
mākslas skolai no pašvaldības ziedojumu 
konta ziedojumu ar mērķi „Cesvaines 
Mūzikas un mākslas skolai” 853,05 euro 
izlietot projektora, projektora ekrāna un 
portatīvā datora iegādei.

• Noteica Cesvaines Mūzikas un 
mākslas skolas direktores amatalgu no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 
31. augustam.

Cesvaines novada pašvaldības 2014. gada budžeta 
paskaidrojuma raksts

Cesvaines novada pašvaldības 
2014. gada budžets atspoguļo paš-
valdības iespējas veikt tai ar likumu „Par 
pašvaldībām” uzliktos pienākumus, un 
tas ir sastādīts saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldības budžetiem” prasībām un 
saskaņā ar pašvaldības nolikumu „No-
likums par pašvaldības gada budžeta 
sastādīšanu, apstiprināšanu un izpildi”. 
2014. gada budžets dod iespēju do-
mei uzturēt pašvaldības pakļautības 
institūcijas, naudas līdzekļiem nedaudz 
palielinoties, tas dod iespēju pildīt 
funkcijas, nedaudz ieguldīt arī attīstībā. 
2014. gads ir pirmais gads, kad budžets 
sastādīts euro valūtā.

Lai sastādītu 2014. gada budžetu, 
tika ņemts vērā fakts, ka valsts garantē 
957 475 euro no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa un 507 414 euro no pašvaldības 
finanšu izlīdzināšanas fonda. Pie tam 
šogad valsts ir piešķīrusi arī mērķdotāciju 
32 788 euro, lai nodrošinātu ieņēmumu 
bāzi 97 % līmenī no nepieciešamā 
finansējuma, kopumā tas ir par 36 592 
euro vairāk nekā 2013. gada pašvaldības 
budžeta izpilde. Tomēr citi budžeta 
iestāžu ieņēmumi plānoti ir mazākā 
apmērā nekā gadu iepriekš: 2013. gadā 
tie bija 196 315 euro, bet 2014. gadā – 
vairs tikai 147 540 euro.

Naudas summa, kas ir pašu ieņēmumi 
un par kuru mēs varam lemt, kā to iz-
mantot, ir 1 770 158 euro, savukārt 
mērķfinansējums – 898 834 euro.

Pašvaldības budžeta ieņēmumu 
daļā norādīts naudas līdzekļu atli-
kums pamatbudžetā gada sākumā –     
154 268 euro, naudas atlikums speciāla-
jā budžetā – 9509 euro, ziedojumu kon-
ta atlikums – 18 036 euro.

2014. gadā ir palielinājies valsts 
finansējums atsevišķām pozīcijām, 
piemēram, ceļu fondam par 25 411 
euro, kurš kopā ar atlikumu plānots 
116 310 euro.

Kopumā pašvaldība 2014. gadu 
sagaidīja labā finansiālā stāvoklī, jo 
2013. gada plānotās finanšu saistības 
mēs bijām izpildījuši. Savukārt fiziskās 
un juridiskās personas pašvaldībai gadu 
mijā bija parādā 49 641 euro, no tā 
nekustamā īpašuma nodoklis – 28 845 
euro.

Sākot ar 2014. gadu, ir palielināta 
minimālā alga, jo to nosaka likums. Šim 
mērķim bija nepieciešami 37 900 euro.

Kopumā 2014. gada budžetā visvairāk 
līdzekļu ir paredzēts izglītībai, kopumā 
1 732 268 euro. Pie tam šeit pedago-
giem algas ir tikai astoņiem mēnešiem, 
jo saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 
2014. gadam” mērķdotācija peda-
gogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
paredzēta no gada sākuma līdz 31. au-
gustam. No minētās summas pirmssko-
las izglītībai ir paredzēti 240 532 euro, 
bet interešu un profesionālās ievirzes 
izglītībai – 93 925 euro. Pārējā summa ir 
paredzēta pamata un vidējai izglītībai.

Kultūras vajadzībām (kultūras nams, 
bibliotēkas, tūrisms, pils uzturēšana, 
pašvaldības laikraksts „Cesvaines 

Ziņas”) ir paredzēti 320 086 euro, 
sociālajai aizsardzībai – 335 159 euro, 
vispārējai pašvaldības lēmējvaras 
un izpildinstitūciju nodrošināšanai 
paredzēti 204 836 euro, teritorijas un 
mājokļu apsaimniekošanai – 130 777 
euro.

2014. gadā plānotā sociālo pabalstu 
summa ir 63 723 euro, kas ir nedaudz 
vairāk nekā pagājušajā gadā. Paredzētas 
brīvpusdienas trūcīgo un 50 % atlaide 
daudzbērnu ģimeņu bērniem vidusskolā 
un piecgadīgajiem un sešgadīgajiem 
bērniem pirmsskolā.

2014. gadā, tāpat kā iepriekš, ir 
plānoti līdzekļi „Līdzfinansējums 
kultūras un sporta pasākumiem Ces-
vaines novadā” – 800 euro.

Savukārt neparedzētiem gadījumiem 
pašvaldības budžetā ir atvēlēti 
7000 euro.

Pašvaldības budžetā izdalīti projek-
ti, tos lielākoties līdzfinansē Eiropas 
Savienība vai Latvijas valsts. Tie ir:

1) „Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Cesvainē” (ūdensvadu 
un kanalizācijas tīklu rekonstruk-
cija Cesvainē – otrā kārta, Kohēzijas 
fonds),

2) „Kompleksi risinājumi siltum-
nīcefekta gāzu emisiju mazināšanai 
Cesvaines internātpamatskolā”,

3) „Darba praktizēšanas pasākumu 
nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu 
iegūšanai un uzturēšanai – apmācība 
darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, 
ja darba devējs ir pašvaldība” (Eiropas 
Sociālais fonds),

4) „Atbalsts ugunsdrošības pasā-
kumiem pašvaldību vispārējās izglītī-
bas iestādēs” (Latvijas–Šveices sadar-
bības programma),

5) Cesvaines bibliotēkas telpu vien-
kāršotā rekonstrukcija,

6) mūžizglītības programma („CO-
MENIUS”),

7) Nīderlandes karaliskā Viršu fon-
da projekts „Sabiedrība ar dvēseli”.

Pēdējais ir lielākais no jauniesākta-
jiem projektiem 2014. gadā. Finansiāli 
ietilpīgākais ir ūdenssaimniecības otrās 
kārtas realizācijas projekts, kura kop-
summa ir aptuveni viens miljons euro.

Tāpat kā iepriekšējos gados, plānots 
SIA „Cesvaines siltums” pamatkapitālā 
ieguldīt 7000 euro, lai palīdzētu 
apmaksāt kredītu projekta „Siltumtrases 
rekonstrukcijas un siltummezglu izbūve 
Cesvaines pilsētā” īstenošanai.

Finanšu līdzekļu sadalījums 
pašvaldību institūcijām ir atspoguļots 
pašvaldības budžeta skaitļu tabulās. 
Kopsummā 2014. gada domes pa-
matbudžeta ieņēmumu daļas plāns 
ir 2 668 992 euro, bet izdevumu – 
2 723 126 euro.

Kredītprocentu atmaksai 2014. gadā 
ir plānoti 40 709 euro, bet pamatsum-
mas atmaksai – 246 880 euro. Re-
alizējot projektu „Kompleksi ri-
sinājumi siltumnīcefekta gāzu emi-
siju mazināšanai Cesvaines inter-
nātpamatskolā”, ir paredzēts atgūt 
130 745 euro.

Sākot ar 2014. gadu, pašvaldībai ir 
desmit aizņēmumu līgumi ar atlikušo 
kopējo pamatsummu 1 169 936 euro:

1) Cesvaines pils labā spārna 
atjaunošanai ar atlikušo pamatsummu 
115 509 euro,

2) skolas būvniecībai ar atlikušo pa-
matsummu 196 382 euro,

3) ūdenssaimniecības projektam ar 
atlikušo pamatsummu 77 871 euro,

4) Cesvaines vidusskolas veikto dar-
bu apmaksai ar atlikušo pamatsummu 
371 434 euro,

5) tautas nama un bibliotēkas 
renovācijai ar atlikušo pamatsummu 
35 516 euro,

6) energoefektivitātes palielināšana 
Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” 
ēkai ar atlikušo pamatsummu 14 562 
euro,

7) tautas nama ēkas rekonstrukcija, 
daļēji izbūvējot mansardu, ar atlikušo 
pamatsummu 115 680 euro,

8) KPFI projekta „Energoefektivitātes 
paaugstināšana Cesvaines pašvaldības 
administratīvajā ēkā” īstenošanai ar 
atlikušo pamatsummu 154 783 euro,

9) pirmsskolas ēkas apkures sistēmas 
vienkāršotā renovācija ar atlikušo pa-
matsummu 53 573 euro,

10) SIA „Cesvaines komunālie pakal-
pojumi” pamatkapitāla palielināšana ar 
atlikušo pamatsummu 34 028 euro.

Pašvaldība projektu realizācijas 
nodrošināšanai ir sniegusi galvojumus 
kapitālsabiedrību aizņēmumiem:

1) SIA „Cesvaines komunālie pakal-
pojumi” ūdenssaimniecības projekta 
realizācijai, kur neatmaksātā pamat-
summa ir 81 300 euro,

2) SIA „Cesvaines siltums” siltum-
trases rekonstrukcijas un siltummezglu 
izbūves Cesvaines pilsētā projekta 
īstenošanai, kur neatmaksātā pamat-
summa ir 45 532 euro.

Speciālo budžetu veido vides 
aizsardzības fonds, autoceļu fonds un 
zivju fonds.

Autoceļu fonda ieņēmumi, kā 
jau iepriekš minēts, ir lielāki nekā 
pagājušajā gadā, un tie 2014. gadā ir 
112 021 euro. Līdztekus budžetam 
tiek apstiprināta autoceļu fonda izlie-
tojuma programma, kurā plānots 
pašvaldības ceļu un ielu pārvaldīšanas 
un uzturēšanas darbu finansējums tri-
jiem gadiem. Būtībā līdzekļu pietiek 
tikai ceļu un ielu minimālai uzturēšanai. 
Tomēr 2014. gadā ir paredzēts atjaunot 
ielu apgaismojumu Dārzu un Rīgas ielā, 
jo tur ir plānota gaisvadu līniju nomaiņa 
pret kabeļiem.

Vides aizsardzības fonda līdzekļi 
ir salīdzinoši nelieli – 7000 euro 
ieņēmumos un 12 139 euro izdevumos, 
un tie plānoti pasākumiem saistībā ar 
vides aizsardzību.

Kopumā speciālajā budžetā plānoti 
ieņēmumi 119 055 euro (t. sk. zivju 
fonds) un izdevumi 128 564 euro.

2014. gada 22. janvārī

V. Špats, domes priekšsēdētājs

• Izveidoja domē 0,25 amata vienības 
„laikraksta „Cesvaines Ziņas” redaktora 
palīgs”.

• Atļāva pirmsskolas vadītājai no-
teikt pirmsskolas saimniecības vadītāja 
amata vienībai amatalgu; sociālās ap-
rūpes nodaļas vadītājai noteikt amata 
vienībām „aprūpētāja” un „feldšere” 
amatalgu ar 2014. gada 1. februāri.

• Izdarīja grozījumus Cesvaines 
novada domes atlīdzības izmaksas 
nolikumā, nosakot, ka pašvaldības 
iestāžu darbiniekiem ir tiesības saņemt 
pabalstu 320 euro sakarā ar ģimenes 
locekļa (laulātā, bērna, vecāku, 
vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, 
brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi.

• Atbalstīja R. A. A., Murjāņu 
Sporta ģimnāzijas audzēkņa, Latvijas 
Republikas jaunatnes izlases dalībnieka, 
braucienu uz mācību treniņu nometni 
Spānijā, gatavojoties Pasaules jaunatnes 
olimpiskajām spēlēm vieglatlētikā, 
piešķirot 200 euro no budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem.

• Atbalstīja ar līdzfinansējumu 
150 euro Jāņa Būmaņa pētījuma „Pre-
tošanās kustība dienvidaustrumu Latvijā 
no 1944. gada jūnija līdz 1956. gadam” 
iespiešanu Latgales Kultūras centra 
izdevniecībā no domes budžeta lī-
dzekļiem, pretī saņemot 5 grāmatas 
eksemplārus.

• Pamatojoties uz iepirkuma komisijas 
locekles Elitas Kvēpas iesniegumu, izslē-
dza Elitu Kvēpu no komisijas sastāva.

• Izslēdza no domes un tās pakļautī-
bas iestāžu pamatlīdzekļu uzskaites 
nolietojušos pamatlīdzekļus un zemes 
īpašumus, kuros pabeigta dzīvojamo 
māju privatizācija. Uzņēma domes 
pamatlīdzekļu uzskaitē zemes vienības, 
kas 2013. gadā zemes reformas procesā 
atzītas par pašvaldībai piekrītošām 
zemes vienībām, un pašvaldība ir to 
tiesiskais valdītājs.

• Apstiprināja pašvaldības aģentūras 
„Cesvaines tūrisma centrs” pārskatu 
par aģentūras 2013. gada darbību un 
2014. gada darba plānu.

• Noteica uztura vērtību Ls 150 
2012. gadā Cesvaines novada admi-
nistratīvajā teritorijā.

• Komandēja domes izpilddirektoru 
Uģi Fjodorovu izpilddirektoru de-
legācijas sastāvā braucienā uz 
Karēliju no 2014. gada 13. jūnija 
līdz 21. jūnijam. Uzdeva bāriņtiesas 
priekšsēdētājai Sarmītei Šķēlai pildīt 
domes izpilddirektora pienākumus no 
2014. gada 13. jūnija līdz 21. jūnijam.

• Noteica maksu 79,68 euro (bez 
pensijas daļas iemaksas) par Cesvaines 
sociālā dienesta sociālās aprūpes 
nodaļas sniegtajiem ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumiem Cesvaines novadā 
deklarētajiem iedzīvotājiem 2014. gada 
janvārī un maksu 100 euro ar 2014. gada 
1. februāri.

• Noteica maksas pakalpojumus 
Cesvaines novada pašvaldības iestādēs 
un pašvaldības auto nomas maksu.

2014. gada 13. februāra 
domes sēdē

• Izdarīja nolikumā par līdzfinansējuma 
piešķiršanu kultūras un sporta pa-
sākumiem grozījumu un aizstāja 
8. punktā vārdu un skaitli „Ls 200” ar 
skaitli un vārdu „285 euro”.

• Izlēdza no domes pamatlīdzekļu 
uzskaites privatizētos dzīvokļus un 
neapdzīvojamās telpas.

• Piešķīra dzīvojamām mājām adresi.
• Grozīja Cesvaines novada domes 

2013. gada 12. decembra domes sēdes 
Nr. 13 12.1. un 12.2. lēmumu „Par telpu 
nodošanu lietojumā”.

• Noteica nekustamajam īpašumam 
izstrādāt zemes ierīcības projektu.

• Jaunizveidotai zemes vienībai no-
teica nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi.

• Atzina, ka novada iedzīvotājs ir 
tiesīgs saņemt pašvaldības palīdzību 
dzīvokļa jautājuma risināšanā, un 
iekļāva iedzīvotāju pašvaldības pa-
līdzības reģistra „Dzīvojamās telpas 
izīrēšana” pirmām kārtām nodrošināmo 
grupā. Piešķīra vienreizēju pabalstu 
ārkārtas situācijā 150 euro no domes 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Izdoti, pamatojoties uz Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 25. panta 
pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 3. punktu

Izdarīt Cesvaines novada domes 
2009. gada 15. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 7 „Cesvaines no-
vada teritorijas plānojuma 2008.–

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 2
Cesvainē 2014. gada 23. janvārī (sēdes protokols Nr. 2, 3. §)

Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2009. gada 
15. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7 „Cesvaines novada 

teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam grafiskā daļa, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

2020. gadam grafiskā daļa, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 
šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 
2.1.1 punktu šādā redakcijā:

„2.1.1 Teritorijas plānojuma III daļa 
2.2 sējums „Grafiskā daļa”.

2. Noteikt, ka noteikumu spēkā 

stāšanās dienā saistošo noteikumu 
2.1. punkts zaudē spēku.

3. Noteikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc paziņojuma par saistošo 
noteikumu izdošanu publicēšanas 
oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”.

V. Špats, domes priekšsēdētājs
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Energo-
efektivitātes 
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internāt-

pamatskolas 
ēkā

Deputāta portrets
Deputāte Baiba Putniņa domē 

darbojas otro sasaukumu. Ikdiena 
paiet, izglītojot bērnus Cesvaines 
Mūzikas un mākslas skolā, vi-
dusskolā, kā arī vadot folkloras kopu 
„Krauklēnieši”. Deputātes darbā 
Baibai vislabāk patīk tas, ka novada 
attīstības norisēs un procesos var 
piedalīties tieši. Par ikdienu, novada 
redzējumu tagad un nākotnē Baiba 
vairāk pastāstīja intervijā.

– Pastāsti vairāk par sevi! Grāmatā 
„Cesvainieši” izlasīju, ka esi te 
ieprecējusies.

– Manas dzimtas saknes ir Vidzemē. 
Skolas brīvlaikus pavadīju pie 
vecvecākiem Cesvainē un Sarkaņos. 
Mācījos Jūrmalā, pēc universitātes 
beigšanas tur arī strādāju par latviešu 
valodas skolotāju. Neklātienē pabeidzu 
Latvijas Mūzikas akadēmiju. Tad 
radās iespēja strādāt Latviešu folkloras 
krātuvē. Vairāk nekā 10 gadu strādāju, 
kārtojot akadēmisko izdevumu „Lat-
viešu tautasdziesmas”, vasarās de-
vāmies folkloras ekspedīcijās. Mans 
vīrs ir cesvainietis. Pēc apprecēšanās 
kādu laiku dzīvojām Babītē, tad vīrs 
saņēma darba piedāvājumu Cesvainē. 
Tā ar ģimeni Cesvainē dzīvojam jau 
vairāk nekā 20 gadu.

– Ar ko nodarbojies, kad atnāci uz 
Cesvaini?

– Pārcēlos 1993. gadā. Cesvaines 
vidusskolā latviešu valodas skolotāju 
bija pietiekami, uzmeklēju mūzikas 
skolu, kas joprojām ir mana pamatdarba 
vieta. Sāku strādāt, mācot mūzikas 
literatūru, klavieres un blokflautu. 
Tad nāca piedāvājums no Cesvaines 
internātskolas mācīt vācu valodu, 
vēlāk strādāju arī Kraukļu un Sarkaņu 
pamatskolā. Kādā Lāčplēša dienas 
pasākumā satiku Kraukļu folkloras 
kopu, kas bija palikusi bez vadītājas. Tā 
nu jau 20 gadu vadu „Krauklēniešus”. 
Dziedot jauktajā korī „Cesvaine”, 
nācās piepalīdzēt diriģentei ar kora 
balsu mācīšanu, tas kļuva par vēl vienu 
no maniem darbiem. Mana iecere 
strādāt Cesvaines vidusskolā arī ir 
piepildījusies – mācu latviešu valodu, 
literatūru un vācu valodu.

– Cik ilgi darbojies domē kā 
deputāte? Kas pamudināja kandidēt 
vēlēšanās?

– Tā bija nejaušība. 2006. gadā 
uzrunāja Juris Rozenbergs, aicinot 
pievienoties savai vēlēšanu apvienī-
bai „Jaunsaimnieks”. Man nebija 
mērķa iesaistīties politikā, bet ir labi, 
ja zini, kas notiek tavā novadā, un vari 
līdzdarboties lēmumu pieņemšanā. 
Tajā sasaukumā vēl neiekļuvu, bet 
nākamajā aicināja domes priekšsēdētājs 
Vilnis Špats, tad arī nokļuvu Cesvaines 
novada deputātu rindās. Šis jau ir otrais 
deputātu sasaukuma laiks. Deputāta 
darbs ir ļoti interesants un atbildīgs. 
Man patīk piedalīties novada attīstības 
norisēs, būt klāt procesos tieši, nevis 
uzzināt notikumus pēc tam dažādu 
personu pārstāstos. Es apzinos, ka 
man daudzkārt pietrūkst ekonomisko 
zināšanu, izpratnes likumdošanā, taču, 
manuprāt, mūsu novada domē ir ļoti 
labi un spējīgi speciālisti šajās jomās. 
Arī deputātu sastāvs abos sasaukumos 
ir ļoti koleģiāls, savās nozarēs zinošs, 
ar augstu cilvēcisko vērtību izpratni un 
racionālu domāšanu.

– Tikko ir pieņemts 2014. gada 
budžets. Kā vērtē plānotos šī gada 
izdevumus, ieņēmumus un to pama-
tojumu?

– Budžets ir saprātīgs, samērīgs un 
taupīgs. Cesvaines pašvaldības iestāžu 
vadītāji, kā arī komunālais uzņēmums 
un „Cesvaines siltums”, manuprāt, 
strādā pēc sirdsapziņas, esošā budžeta 
ietvaros izdarot visu iespējamo, kā 
arī cenšoties ar Eiropas struktūrfondu 
līdzekļu ieguldījumu panākt maksimālu 
labumu Cesvaines iedzīvotājiem. Jo-
projām esošās kredītsaistības Cesvaines 
novadam neļauj izvērsties un pacelties 
spārnos. Un nav jau arī krājumu tālam 
lidojumam, jo ražojošo nozaru un 
nodokļu maksātāju reāli ir tik, cik to 

novadā ir. Liels atbalsts novadā tiek 
sniegts izglītībai, kultūrai un sociālo 
jautājumu risināšanai. Joprojām ne-
spēju samierināties ar situāciju, ka 
pašvaldībai nācās ņemt lielu kredītu, 
kas būs jāsedz vēl līdz 2035. gadam, lai 
atmaksātu parādu par jaunuzcelto skolu. 
Tas bija valsts garantētais maksājums, 
ko atņēma, mainoties partiju varai. Tāda 
pati netaisnība, tikai finansiāli mazākā 
apjomā, bija pašvaldības zaudētie lī-
dzekļi „Latvijas krājbankā” sakarā ar 
tās likvidāciju.

– Esi sociālo, kultūras un izglītības 
jautājumu komitejas priekšsēdētāja. 
Vai tā ir lielāka atbildība nekā būt 
par komitejas locekli?

– Es domāju – atbildība ir vienlīdz 
liela visiem, kas attiecīgajā komitejā 
darbojas. Es vēlētos drīzāk lielāku 
atbildību un darba ieguldījumu no 
tiem, kas šos pašvaldības dzīvokļus 
un pabalstus saņem. Joprojām nav 
atrisināts jautājums par to iedzīvotāju 
finansiālo un morālo atbildību, kuri 
gadiem ilgi nemaksā īri, izdemolē 
dzīvokļus un pēc kāda laika prasa 
atkal nākamo apdzīvojamo platību. 
Deklarēšanās sistēma izveidojusi 
apburto loku: piedeklarēties var viegli 
un gandrīz jebkur, un, tikko tu esi 
deklarējies attiecīgajā novadā un tev 
nav apdzīvojamās platības vai iztikas 
līdzekļu, tev tūlīt ir iespēja griezties 
pēc pabalsta vai pierakstīties rindā uz 
pansionātu. Ir pilnīgs paradokss, ka 
cilvēkam, kurš atgriežas no apcietinājuma 
un deklarējas Cesvainē, nekavējoties 
jānodrošina apdzīvojamā platība, 
kamēr ir novada pamatiedzīvotāji, kas 
gadiem gaida uz savu sadzīves apstākļu 
uzlabošanas iespējām. Sociālās mājas 
izveide Cesvaines novadā būtu daudzu 
šādu problēmu risinājums, bet tam 
nepieciešami ievērojami līdzekļi. 
Pašreizējā finansējuma ietvaros ir 
iespējams vien nedaudz sakārtot un 
uzlabot esošos pašvaldības dzīvokļus.

– Kas visvairāk satrauc, esot novada 
deputātei? Kādas ir aktualitātes un 
prioritātes?

– Mēs esam mazs novads. Tas ir 
labi pārskatāmības un sadarbības 
ziņā, bet tam ir savi mīnusi daudzu 
lietu risināšanā, jo, tāpat kā lielajiem 
novadiem, arī mazajiem nepieciešama 
sava stratēģija, plānošana un attīstība. 
Šādā mazā novadā nevar izveidot 
daudzas struktūrvienības, kas ir lielajos 
novados, daudzās jomās jāapvienojas 
ar kaimiņu novadiem, lai risinātu 
dažādus jautājumus, sākot ar atkritumu 
apsaimniekošanu un beidzot ar mācību 
priekšmetu olimpiādēm, koru skatēm 
vai sporta sacensībām.

Mani uztrauc iedzīvotāju migrācijas 
process, tas, ka lauki paliek tukši, ka 
jaunatne aiziet no laukiem, aizbrauc 
darba meklējumos uz ārzemēm, sa-
mazinās dzimstība, Latvija noveco, 
palielinās trūcīgo un bezdarbnieku 
rindas, bezatbildība, alkoholisms. Tas, ka 
palielinās tendence zināt savas tiesības, 
bet nezināt savus pienākumus. Tas, ka 
var atļauties izmest atkritumus, kur 
pagadās, salauzt un izdemolēt sakārtotus 
spēļu laukumus, dauzīt māju logus vai 
apzagt kādu laiku neapdzīvotas telpas.

Pirmā prioritāte mums visiem ir 
sporta halle. Vidusskolai ir ļoti labas 
sporta tradīcijas, spējīgi skolotāji 
un talantīgi skolēni, kuriem šī bāze 
nepieciešama. Jāatzīst gan, ka ikdienas 
pārgājieni uz sporta halli un nodarbības 
aukstumā veicinājušas skolēnu izturību 
un spēju piemēroties apstākļiem, tomēr 
normāla šī situācija nav. Katru reizi ir 
nepieciešams arī laiks, lai nokļūtu turp 
un atpakaļ, līdz ar to viena sporta stunda 
aiziet pārgājienā.

Pils vidusdaļas jumts, iela gar 
vidusskolu, novada ceļi, pansionāta 
telpu paplašināšana – tie ir vēl 
neatrisināti jautājumi. Es ticu, ka, tāpat 
kā kultūras nams, bibliotēka, kas šobrīd 
ir atjaunotas un sakārtotas ēkas, arī šīs 
vietas tiks sakārtotas, ja vien izdosies 
atrast finansējumu. Diemžēl ceļu fonda 
atbalsts ir nepietiekams, pašvaldībai 

līdzekļu šiem apjomīgajiem projektiem 
nav. Mūsu novada projektu vadītāja ir 
ļoti spējīga un prasmīga, to rāda jau 
atbalstītie un īstenotie projekti. Atliek 
cerēt uz turpmākajiem piedāvājumiem 
dažādos fondos.

– Kādu redzi novada attīstību?
– Reģionālās reformas rezultātā 

izveidojušies lieluma un iedzīvotāju 
blīvuma ziņā nesamērīgi novadi. 
Cesvaine ir viens no mazākajiem. Valsts 
prioritāte šobrīd ir lielie novadi; ja valsts 
un Eiropas līdzekļu atbalsta mazajām 
pašvaldībām nebūs, tās spēs vienīgi 
eksistēt, bet ne attīstīties. Vispirms 
nepieciešams sakārtot ceļus, jo šobrīd 
lauku ceļi ir ļoti grūti izbraucami. Mūsu 
novadā ir Grašu pils, kas ir nozīmīgs 
tūrisma objekts, lauku tūristu iecienītie 
„Jurguci”, bet aizkļūšana līdz tiem, 
tāpat skolēnu ikdienas pārvadāšana 
Menšu virzienā ir diezgan sarežģīta un 
transportu traumējoša.

Esmu par interesantām, bet eko-
loģiskām ražojošām vai apkalpojošām 
nozarēm ar jauniem, aktīviem ļaudīm, 
kuriem ir novada pašapziņa, atbildīgiem 
un savu darbu ar prieku darošiem. Šādi 
uzņēmēji un radoši cilvēki Cesvaines 
novadā ir, un to piesaisti novadam 
vajadzētu turpināt.

– Strādā gan vidusskolā, gan 
Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolā, esi folkloras kopas „Krauk-
lēnieši” vadītāja un arī deputāte. 
Kura no visām darbības jomām tev 
ir vistuvākā?

– Mani daudzie darbi manu dzīvi 
padara interesantu, bet arī ierobežo, 
jo katram darbam nepieciešams savs 
laiks, bet diennaktī ir tikai 24 stundas. 
Līdz ar to kaut kas paliek arī pusdarīts, 
nepadarīts un tikai iecerēts.

Strādāt skolā man patīk, jo līdzās 
bērniem laiks rit citādi – tas vienmēr 
ir kustībā. Allaž ir prieks satikt 
bijušos audzēkņus. Folklora ir mana 
aizraušanās, sirdslieta, kopā būšana 
ar „Krauklēniešiem” man sagādā 
prieku, es jūtos starp savējiem, gaidīta, 
novērtēta un saprasta. Mūzika ir joma, 
kas sasilda sirdi un dvēseli, bet arī prasa 
lielu pacietību un neatlaidību, tāpēc 
darbs mūzikas skolā ir īpašs. Korī es 
sastopu savus domubiedrus ar līdzīgu 
aizraušanos. Es joprojām mācos no visa 
un kopā ar visiem.

– Kā pavadi atelpas brīžus? Kas 
sagādā prieku?

– Mans prieks ir ieraudzīt un 
iemācīties ko jaunu. Man ļoti patīk 

ceļot, man tuvs ir aktīvs dzīvesveids, 
patīk lasīt grāmatas, strādāt rokdarbus. 
Iepriecina ģimene, bērni un mazbērni, 
vasara, saule un siltums. Patīk daba, 
sakopta vide, sakārtotas domas un labi 
padarīti darbi, kā arī gudri, sirsnīgi un 
radoši cilvēki.

Kristīne Vilciņa, autores fotoCesvaines pašvaldība nolēma pie-
dalīties Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta (KPFI) finansēto projektu 
atklātajā konkursā „Kompleksi risi-
nājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai”. Tika iesniegts un 
atbalstu guva projekts „Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai Cesvaines 
internātpamatskolā”, kura ietvaros 
ir plānots samazināt siltumenerģijas 
patēriņu, veicot ēkas energoefektivitāti 
paaugstinošus renovācijas darbus (fa-
sādes siltināšana, cokola siltināšana, 
bēniņu pārseguma siltināšana, logu 
un durvju bloku iebūve, jumta 
siltināšana). Projekta īstenošanas 
rezultātā oglekļa dioksīda emisiju 
samazinājuma efektivitātes rādītājs 
nebūs zemāks par 0,6 kg CO2/Ls gadā, 
savukārt siltumenerģijas patēriņš 
nepārsniegs 90 kWh/m2 gadā. Ēkas 
fasādes vienkāršotās renovācijas pro-
jektu izstrādāja un autoruzraudzību 
veiks AS „SCO CENTRS”. Jau 
2013. gada decembrī tika uzsākta 
iepirkuma procedūra, kuras rezultātā 
par uzvarētāju ir atzīta SIA „ZDZ” 
no Gulbenes. 2014. gada 5. februārī 
ir noslēgts uzņēmuma līgums ar SIA 
„ZDZ” par kopējo summu 148 145,86 
euro (pašvaldības līdzfinansējums – 
15 % no projekta attiecināmajām iz-
maksām). Projekta īstenošanas laiks ir 
noteikts līdz 2014. gada 30. jūnijam. 
Ir noslēgts arī būvuzraudzības līgums 
ar SIA „Lithos”, kas par būvuzraugu 
ir nozīmējusi Andri Garanču. 
Katru nedēļu notiks būvsapulces, 
kurās pārrunās būvniecības darbus, 
problēmas un meklēs risinājumus.

Pašvaldībai šis būs jau trešais 
projekts, kurš tiks realizēts, pateicoties 
KPFI konkursam. Pirmajā kārtā tika 
renovēta pirmsskola „Brīnumzeme”, 
otrajā kārtā – pašvaldības admi-
nistratīvā ēka.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Iveta Raimo, Cesvaines novada 
domes projektu vadītāja

Pensionāriem bez maksas!
• Pensijas konta atvēršana un 

maksājumu karte
• Pensijas izņemšana skaidrā naudā 

bankas „Citadele” bankomātos
• Īsziņa mobilajā telefonā par pensijas 

ieskaitīšanu kontā
• „Latvenergo”, „Lattelecom”, „Lat-

vijas gāzes”, LMT, „Tele 2” un ci-
tu rēķinu samaksa „Citadeles” ban-
komātos

Piedāvājam tikai pensionāriem:
+ papildu 0,10 % pie standarta gada 

procentu likmes termiņdepozītiem 
„Klasika” un „Express”;

+ papildu pensijas karte, ja vēlaties, 
lai pensiju varētu izņemt jūsu pilnvarota 
persona.

Kas var piedalīties bankas „Ci-
tadele” valsts pensiju programmā?

Šis piedāvājums attiecas uz jebkuru 
iedzīvotāju, kas saņem Latvijas valsts 
izsniegtu vecuma, invaliditātes, 
apgādnieka zaudējuma, izdienas un 
valsts speciālo pensiju.

Vai pensijas bez maksas var izņemt 
tikai bankas „Citadele” bankomātos?

Bankas „Citadele” valsts pensiju 
programmas dalībnieki bez maksas 
pensiju var izņemt jebkurā bankas 
„Citadele” un „Nordea” bankomātā, 
kā arī vienu reizi mēnesī citu banku 
bankomātos. Papildus informācijai, 
zvanīt uz Madonas KAC. Tālr.: +371 
64821015, +371 64821014 vai bankas 
diennakts tālr.: +371 67010000.

Ir lietas, kas 
pensionāriem 
pienākas bez 

maksas

Paziņojums 
par Cesvaines 

novada teritorijas 
plānojuma grozījumu 

apstiprināšanu
Cesvaines novada dome 

2014. gada 23. janvāra domes 
sēdē Nr. 2 nolēma izdot sais-
tošos noteikumus Nr. 2 „Par 
grozījumiem Cesvaines novada 
domes 2009. gada 15. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 7 
„Cesvaines novada teritorijas 
plānojuma 2008.–2020. gadam 
grafiskā daļa, teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumi””.
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Janvāris – Oskara Kalpaka mēnesis

Dambretes turnīrs novadā

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Viens no galvenajiem audzi-
nāšanas uzdevumiem ir jauniešu 
patriotiskā audzināšana. Janvāris 
ir 1991. gada barikāžu piemiņas 
mēnesis un arī O. Kalpaka atceres 
mēnesis.

Visa mēneša garumā mūsu skolēni 
piedalījās eseju konkursā „Brīvība 
iesākas ar domu un ticību – tas 
visu spēj, kas tic”. 16 labākie darbi 
tika aizsūtīti uz Madonu, kur tos 

izvērtēja žūrija. 1. vietu vidusskolas 
grupā ieguva 12. klases skolēni 
Toms Skujiņš un Jana Kļaviņa, 
3. vietu – Līva Dzene (12. klase). 
5.–9. klases grupā 2. vieta Mārai 
Vaskai (7.) un 3. vieta Dārtai 
Greidiņai (6.). Paldies skolotājām 
Inai Šulcei un Irenai Rubiņai par 
skolēnu sagatavošanu konkursam!

31. janvārī Degumnieku pamat-
skolā notika pulkveža O. Kalpaka 

dzimšanas dienai veltītās aktivitātes. 
Tur piedalījās arī mūsu skolas 5.–
6. klases skautu komanda. Skolēni 
uzrādīja labus rezultātus gan 
fiziskajās aktivitātēs, gan zināšanu 
pārbaudē. Godam iegūta 1. vieta 
militarizētajā stafetē un latviskās 
dzīvesziņas konkursā, 3. vieta – 
vēstures konkursā, bet kopvērtējumā 
mūsu bērni Dž. Viskova, D. Ceriņa, 
K. Pastare, A. Vasiļevska, D. Šulcs, 

E. Jekimovs, J. Šķēle, M. Matīss, 
K. Stradiņš, R. Purens, O. Goters 
ieguva 2. vietu. Malači, un 
paldies skolotājai Inesei Ārei par 
ieguldījumu, sagatavojot jauniešus! 
Arī mūsu skolas jaunsardzes 
pārstāvji piedalījās, bet šoreiz 
drusciņ nepaveicās. Paldies 
jaunsargu vadītājam Jānim Švikam 
par ieguldīto darbu!

Patriotisms turpinās
31. janvāris bija rosības pilns. 

Skauti un jaunsargi devās uz 
Degumniekiem, 7.b klases zēni 
un skolotājs Jānis Galejs devās 
uz konkursa „Gribi būt mobils” 
pusfinālu Gulbenē, kur ieguva 
5. vietu 10 komandu vidū. Bet 
vidusskolēniem notika karjeras 
dienas.

Jau kādus gadus bija sapnis 
vienlaikus uz skolu aicināt vairākus 
mūsu skolas absolventus, lai 
dalītos iespaidos un pieredzē. Ar šo 
pasākumu aizsākās arī gatavošanās 
skolas 95. dzimšanas dienai. Uz 
manu aicinājumu atsaucās daudzi 
pēdējo trīs, pat četru gadu skolas 
beidzēji, bet dažādu apstākļu dēļ 
ciemos atbrauca 13 jauniešu. Tas arī 
bija daudz. Tika pārstāvētas tādas 
skolas kā Rēzeknes Augstskola, 
Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas 
Universitāte, Lauksaimniecības 

universitāte, Kultūras akadēmija, 
RPIVA, Jēkabpils Agrobiznesa 
koledža, Rīgas 1. medicīnas koledža, 
Kultūras koledža. Jaunieši ar 
lepnumu stāstīja par savu skolu. Arī 
tie, kas sākumā ir apdedzinājušies, 
bet tad atspērušies un sekmīgi 
mācās. Varēja uzzināt par stipendiju 
saņemšanas iespējām.

Interesanti bija tas, ka, klausoties 
tik dažādo skolu audzēkņos, viņu 
teiktajā varēja saklausīt vienādas 
vai ļoti līdzīgas domas, aspektus, 
kam vidusskolā vajadzētu pievērst 
uzmanību. Lūk, būtiskākās at-
ziņas: pasniedzēji neskraida pakaļ; 
atzīmes nav tikai cipari, bet reāla 
nauda; tev ir jācīnās pašam par 
sevi; jāmācās ļoti, ļoti daudz; katrs 
darbs ir kā ZPD; ir vērts vidusskolu 
uztvert nopietni. Protams, klausoties 
jauniešos, ir prieks par to, ka augstākā 
un koledžas izglītība valstī kļūst 

daudz kvalitatīvāka, no jauniešiem 
prasa daudz nopietnāku atdevi. Ne 
velti iztur atbildīgākie un centīgākie.

Pasākuma otrajā daļā jaunieši 
diskutēja par kopmītņu dzīves 
plusiem un mīnusiem, kur labāk 
doties, un citiem jautājumiem. Laiks 
paskrēja nemanot, un gandarījums 
bija mums visiem – tiem, kas bija 
ciemos, tiem, kas bija zālē, un arī 

Starpnovadu 
3. klases 

olimpiāde 
latviešu 

valodā un 
matemātikā

Kamēr janvāra sals plosās, 
kamēr sniegs skopojas, ir laiks 
spēlēt galda spēles. Mūsu novadā 
jau par tradīciju kļuvis janvārī 
rīkot dambretes turnīrus klasēs, tad 

23. janvārī nu jau otro gadu 
Cesvainē pulcējās 50 skolēnu no 
23 Madonas, Cesvaines, Lubā-
nas, Varakļānu, Ērgļu novada 
izglītības iestādēm. 3. klases 
skolēni parādīja savas prasmes, 
zināšanas un erudīciju latviešu 
valodā un matemātikā.

Kamēr skolēni rakstīja olimpiādes 
darbus, skolotājas stāstīja savus 
veiksmes stāstus, dalījās pieredzē 
par savu veiksmīgāko mācību vai 
audzināšanas stundu, interesantu 
pasākumu, darbu ar vecākiem. At-
liek tikai secināt, ka tieši tas arī ir 
labākais – mācīties vienai no otras. 
Atkal kāda jauna ideja, metode vai 
spēle, ko izmantot darbā. Kolēģes 
sasildīja un patīkamu noskaņu radīja 
skolotājas Vitas Krūmiņas dziedātās 
dziesmas.

Sekoja skolēnu darbošanās 
radošajās darbnīcās. Kopā ar 
skolotāju Ēriku Doganu skolēni 
darināja vilciņus, skolotājas Sarmas 
Kurmes vadītajā radošajā darbnīcā 
visi kļuva par aktieriem, savukārt 
kopā ar skolotāju Vitu Krūmiņu 
jautri dziedāja un rotaļājās. Kopā 
darbojoties, laiks aizritēja pavisam 
ātri.

Visas skolotājas laboja olimpiādes 
darbus. Uzvarētāji aprīlī piedalīsies 
reģionālajā olimpiādē Valmierā. Visi 
skolēni saņēma pateicības rakstus 
un nelielas balvas par piedalīšanos. 
Uzvarētāji balvās saņēma atzinības 
rakstus un grāmatas.

Cesvaines viduskolu pārstāvēja 
Ingars Haritonovs un Una 
Šteinberga matemātikā (skolotāja 
Antra Graudupe), Kristiāna Beķere 
un Karlīna Kvēpa latviešu valodā 
(skolotāja Ingrīda Evardsone). 
Ingars matemātikas olimpiādē 
ieguva 5. vietu, bet Karlīna latviešu 
valodas olimpiādē saņēma atzinību. 
Apsveicam un vēlam veiksmi 
turpmāk!

Paldies visām sākumskolas sko-
lotājām, radošo darbnīcu va-
dītājām, skolas saimniecēm, 
medmāsai, direktora vietniekam 
saimnieciskajos jautājumos par 
ieguldīto darbu olimpiādes 
organizēšanā!

Ginta Libeka, 
starpnovadu sākumskolas 

MA vadītāja

man. Bet vēl lielāks lepnums bija, 
pie tējas tases klausoties jauniešos – 
ka viņi mīl Cesvaini, viņiem šeit 
patīk un, ja būs, kur strādāt, viņi 
labprāt Rīgas burzmu būs gatavi 
mainīt pret Cesvaini. Vai tā nav 
patriotiskā audzināšana?

Sarma Kurme, direktora 
vietniece ārpusklases darbā

stiprākie piedalās novada turnīrā, un 
paši labākie sākumskolas skolēni vēl 
piedalījās starpnovadu sacensībās. 
1.–2. klašu grupā 1. vieta M. Isačenko 
(2. klase), 2. – N. Prudenam (CIS), 

3. – M. M. Ozoliņam (1.). 3.–4. klašu 
grupā 1. vieta P. Rutkai-Eglītei (3.),  
2.–4. vietu dala P. Koraļčuks (4.), 
V. Akmentiņš (4.) un A. Greinis (CIS). 
5.–8. klašu grupā 1. vieta V. Vasiliši-

nam (5.), 2. – O. Goteram (6.), 3. – 
M. Pakalniņam (CIS). 9.–12. klašu 
grupā 1. vieta A. Āboliņam (9.), 2. – 
L. Unguram (10.), 3. – I. Melgailim 
(11.). Lai veicas arī turpmāk!

* Līdz 10. martam pieda-
lāmies makulatūras vāk-
šanas kampaņā. Aicinām 
atbalstīt!!!

* Vecāku nedēļa skolā 
plānota no 3. līdz 7. martam. 
Sīkākai informācijai sekot 
e-klasē un dienasgrāmatās.



� Cesvaines Ziņas

Brīvība iesākās ar domu un ticību – tas visu spēj, kas tic…
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Visa sākums šai Dieva radītajā 
pasaulē ir cilvēks. Katrs piedzimst ar 
īpašu uzdevumu kaut ko savā dzīvē 
paveikt. Atstāt savu nospiedumu. 
Citam tie ir sportiskie sasniegumi, 
citam jaunas paaudzes izglītošana. 
Katram sava doma, un tomēr visi 
kopā esam savas valsts vēstures 
veidotāji.

Latvijas vēsture ir sarežģīta un 
izpētes vērta. Atmodas laiks ir tas 
periods Latvijas vēsturē, ar kuru man 
saistās vārds „brīvība”. Par latviešu 
tautas atmodu dēvē trīs atšķirīgas, 
taču ideoloģiski radniecīgas latviešu 
nacionālās kustības. Visos šajos 
notikumos atradās cilvēks, kura 
sirdī bija ticība. Ticība, ka kaut ko 
varētu mainīt uz labu. Ticība, ka 
reiz būs brīvība, neatkarība. Cilvēki 
apvienojās, vienota mērķa vadīti.

Kā zināms, pirmā atmoda bi-
ja jaunlatviešu vadīta kustība 
laikā no 1850. līdz 1880. gadam, 
tā vainagojās ar Pirmajiem Vis-
pārīgajiem latviešu dziedāšanas 
svētkiem Rīgā 1873. gadā.

Otrā atmoda, pēc manām domām, 
visnozīmīgākā no visām, bija kus-
tība, kas ļāva iegūt Latvijas ne-
atkarību 1918. gadā.

Taču par trešo atmodu uzskata 
kustību, kas atkal atjaunoja uz 
laiku zaudēto Latvijas neatkarību 
1991. gadā.

Šie notikumi, savērpjot tos kopā, 
veido vienu lielu domu spēka 
piepildījumu, kāds piemīt mums – 
latviešiem. Ar to mēs varam 
lepoties!

Latvijas vēsturē par vienu no 
būtiskākajiem notikumiem ir uz-
skatāmas brīvības cīņas jeb Latvijas 
atbrīvošanas karš, kas ietilpst otrās 
atmodas laikā. Tas bija karš, kurā 
ikviens cīnītājs ticēja uzvarai un 
darīja visu, ko spēj, lai tā notiktu. 
Tās bija cīņas par neatkarīgu 
Latvijas valsti no tās proklamēšanas 
1918. gada 18. novembrī līdz Lat-
vijas–Krievijas miera līguma no-
slēgšanai 1920. gada 11. augustā. 
Ne velti ir tāds teiciens: „Tas 
visu spēj, kas tic.” Šie vēsturiskie 
notikumi ir kā apliecinājums vārdu 
patiesumam.

Novembra mēnesis Latvijas vēs-
turē rakstīts zelta burtiem. Tas ir 
svēts mēnesis, jo novembrī dzimusi 
Latvijas valsts un novembrī Lat-
vijas brīvības cīņās atbrīvota Rīga. 
Kaut šis brīvības cīņu posms 
Latvijas vēsturē ir viens no pašiem 
smagākajiem, taču reizē arī pašiem 
iedvesmojošākajiem. Cīņās pret 
skaitiski lielāku un labāk apbruņo-
tu pretinieku latviešu karavīri pa-
rādīja lielu varonību. Viņi spēja 
nosargāt mūsu nākotni, jo ticēja tai. 
Viņi mums izcīnīja mājas. Es par 
to esmu pateicīgs. Iespējams, tieši 
tādēļ man nekad nav pietrūcis cieņas 
un mīlestības pret savu valsti.

Tas visu spēj, kas tic… Tie esam 
mēs – latvieši. Tie bija mūsu senči, 
kas to visu aizsāka, tie esam mēs, 
kas to novērtē un apzinās, tie būs 
mūsu bērni, kas to turpinās pēc 
mums. Man ir milzīgs lepnums par 
savu valsti – Latviju. Tā ir mana! 

Tā ir mūsu! Uz mūžu! Es zinu, ka 
mēs visi kopā varam to padarīt vēl 
labāku. Kā? Pavisam vienkārši. 
Ticēt sev, saviem spēkiem, ka viss 
ir iespējams. Mēs esam lieliska 
komanda. Kopā mēs spējam paveikt 
visu!

Toms Skujiņš, 
12. klases skolnieks

******
Viss iesākas ar domu, bez tās 

nekas nevar risināties, attīstīties par 
kaut ko lielāku. Tieši domas ir tās, 
kas veido cilvēku un tautu, mūsu 
latviešu tautu. Tās ir kā neredzami 
diegu pavedieni, kas rausta mūsu 
likteni, šajā gadījumā – Latviju un 
tās tautas likteni. Šīs domas par 
brīvu Latviju neizsīka, jo daudzi 
ticēja, ka latviešu tauta var būt pati 
sev noteicēja. Lai sāktu rīkoties, lai 
realizētu šo domu, vajag ticēt, bet 
ne tikai saviem spēkiem, bet arī 
Dievam, jo Dievs ir tas, kas var dot 
spēku tautai, lai izcīnītu brīvību! 
Palūkojoties uz šodienas brīvo 
Latviju, varam teikt – jā, ticība bija 
tas spēks, kas toreiz nesa šo domu 
uz priekšu.

Doma par brīvību iesākās 
I pasaules kara laikā ar to, ka 
patriotisma uzplūdos latvieši izlēma 
veidot un pieteikties Latviešu 
strēlnieku bataljonā. Mūsu tautieši 
no visas sirds vēlējās dzīvot brīvā 
zemē, visu beidzot Nacionālā 
padome 1917. gada 16. novembrī 
pasludināja Latvijas autonomiju, 

tad deklarēja, ka valstij jābūt 
neatkarīgai. Šie notikumi tautai 
nelika padoties, bet gan tiekties uz 
priekšu.

Pēc tik nozīmīgā 18. novembra 
turpmākie notikumi risinājās stei-
dzīgi – PSRS karaspēks iebruka 
teritorijā un okupēja valsti, Ul-
manis veica apvērsumu, Latvija 
tika inkorporēta PSRS sastāvā kā 
Latvijas PSR, tika no jauna okupēta 
un pievienota nacistu Ostlandes 
sastāvā, bet atkal no jauna okupēja 
Sarkanā armija, taču šis ceļš bija 
tas, kas veda Latviju uz brīvību.

Mūsu tautai bija izcils, drosmīgs 
pulkvedis. Oskars Kalpaks ticēja 
saviem spēkiem, pateicoties tam, 
Brīvības cīņās bija izveidota 
disciplinēta, patriotiska, kaujas 
spējīga vienība. Brīvības cīņas 
sākās 1918. gada 1. decembrī. Pēc 
vairākām cīņām visbeidzot izdevās 
padzīt Bermonta armiju, kā arī 
1920. gadā – boļševikus. Kalpaks 
cīņās krita, taču tas nebija velti, 
visi, kas ticēja uzvarai – sasniedza 
to! Latvijas valsts visubeidzot bija 
neatkarīga. Šī doma un ticība par 
tādu valsti bija piepildījusies.

Marka evaņģēlijā patiesi rakstīts, 
ka „Tas visu spēj, kas tic”. Un šajā 
gadījumā Latvijas tauta vērsa domas 
ticībā, tās kļuva par realitāti. Visi, 
kas centās šīs domas par brīvību 
pārvērst realitātē, ticēja uzvarai, un 
uzvara ticēja viņiem!

Jana Kļaviņa, 
12. klases skolniece

Profesiju dienās 
skolēniem Cesvaines 
vidusskolas skolniece 

Egija Vasilišina 
iepazīstas ar ķīmiķa 

darbu AS „Grindeks”
Profesiju dienas skolēniem 

uzņēmums „Grindeks” rīko jau 
piekto gadu, un jauniešu interese 
par ķīmiju un farmāciju turpina 
pieaugt. Šogad dalībai projektā 
bija pieteikušies 111 vidusskolēnu 
no 28 Latvijas pilsētām un 
novadiem. Izvērtējot atsūtītās 
pieteikuma vēstules, uzņēmums 
aicinājis projektā piedalīties 
40 jauniešu.

12. februārī AS „Grindeks” 
viesojās Cesvaines vidusskolas 
skolniece Egija Vasilišina, kura 
pasākuma „Profesiju dienas 
skolēniem” ietvaros iepazinās ar 
ķīmiķa darbu aktīvo farmaceitisko 
vielu ražošanas nodaļas notekūdeņu 
attīrīšanas iecirknī.

Savā pieteikuma vēstulē E. Vasi-
lišina rakstīja, ka viņa uzskata 
ķīmiju par ārkārtīgi perspektīvu 
un daudzsološu zinātnes nozari. 
Egija ar pateicību vērš uzmanību uz 
iespēju iepazīt daudzpusīgo ķīmiķa 
darbu tieši farmācijas nozarē un vēl 
piebilst, ka viņa par savu mīlestību 
uz ķīmiju pārliecinās katrā ķīmijas 
mācību stundā, tādēļ vēlas nokļūt 
daudzpusīgā zāļu ražošanas uz-
ņēmumā, lai šo interesi vēl vairāk 
nostiprinātu, tādējādi virzot viņu 
tuvāk pašas izvirzītajam dzīves 
mērķim – savas dzīves laikā sniegt 
būtisku ieguldījumu ķīmijā, ar to 
saistītajās nozarēs un to attīstībā.

Vērtējot uzņēmumā „Grindeks” 
pavadīto dienu, Egija savus ie-
spaidus raksturo šādi: „Šīs dienas 
laikā iepazinu ķīmiķa darbu no 
cita skatpunkta – nevis darbā ar 
ķimikālijām, kolbām un mēģenēm, 
bet veicot dažādas rūpniecisko 
notekūdeņu analīzes, kas tomēr ir ne 
tik ikdienišķi. Darbs šķiet aizraujošs 
un interesants, tādēļ domāju: jā, 
šādu darbu ikdienā varētu veikt ar 
prieku!”

„Grindeka” aktīvo farmaceitisko 
vielu ražošanas nodaļas notekūdeņu 
attīrīšanas iecirkņa ķīmiķe Zane 
Dzene stāsta: „Iepazīstināju Egiju ar 
dažādām analīzēm un to metodēm, 
kādas izmanto notekūdeņu ana-
lizēšanā. Domāju, ka Egijai piemīt 
visas ķīmiķim nepieciešamās īpa-
šības, lai kādu dienu viņa pievieno-
tos mūsu kolektīvam kā augstvērtī-
ga ķīmijas speciāliste. Jauniešiem 
praktiski iepazīstot dažādas ķīmiķu 
ikdienas darba nianses, arī vairāk 
rodas interese studēt tieši eksaktās 
zinātnes, tostarp ķīmiju un bioloģiju. 
Šo nozaru zināšanas mūsu darbā ir 
neatsveramas.”

Laila Kļaviņa, 
AS „Grindeks” komunikācijas 

departamenta vadītāja

Aktivitātes bērnu un jauniešu centrā
Kad man uzdod jautājumu, cik 

bērnu ir apmeklējuši bērnu un 
jauniešu centru (BJC), atbildu – 
aptuveni 60. Bet tad aizdomājos un 
sapratu, ka ir jāveic apkopojums. 
Piedāvāju nelielu 2013. gada 
statistiku.

BJC darbojas kopš 2013. gada 
17. septembra, un šajā gadā tas 
bija atvērts līdz 28. decembrim – 
43 dienas. Saskaitot šo dienu 
apmeklētājus kopā, 43 dienās centrs 
tika apmeklēts aptuveni 502 reizes, 
kas, manuprāt, ir ļoti labs rādītājs. 
Vidēji dienā tie bija 12 bērni un 

jaunieši.
Uzskaitot konkrēti apmeklētājus, 

tie bijuši 200 bērni un jaunieši. 
Veicot šo apkopojumu, biju izbrī-
nīta, jo negaidīju saskaitīt tik daudz 
apmeklētāju. Ikdienā es šos bērnus 
un jauniešus satieku, bet katru 
dienu viņi mainās, tāpēc nedomāju, 
ka esmu jau iepazinusi 200 bērnu 
un jauniešu.

2014. gads ir atnācis ar 17 jauniem 
apmeklētājiem, kas, manuprāt, 
ir pozitīvi. Tas vien liecina, ka 
Cesvaines novada bērniem un 
jauniešiem ir nepieciešams šāds 

centrs, kur kopā ar draugiem 
uzspēlēt spēles, vienkārši parunāties 
vai atpūsties. Prieks, ka Cesvaines 
bērni un jaunieši izrāda interesi!

28. janvāra pēcpusdienā ierastās 
Cesvaines novada BJC telpas 
jaunieši nomainīja ar slidu pāri un 
devās uz pils dīķi baudīt ziemas 
aktivitātes. Meitenes labāk izvēlējās 
slidošanu, puiši spēlēja hokeju. 
Lai gan termometra stabiņš bija 
noslīdējis krietni zem nulles, bērni 
un jaunieši labprāt darbojās un 
iesaistījās aktivitātēs, bet starplaikos 
sildījās ar karstu tēju.

Janvāra konkursa „Glāžu 
likšana piramīdā” uzvarētāji

Zēni
1. vieta – Agris Strautnieks
2. vieta – Jānis Zaļkalns
3. vieta – Andis Dreika un Mar-

kuss Isačenko
Meitenes
1. vieta – Ludmila Ziniča
2. vieta – Kitija Trokša
3. vieta – Rigonda Smoroģina

Lāsma Markevica, 
Cesvaines novada BJC vadītāja

Lāsmas Markevicas un 
Kristīnes Vilciņas foto

Ziemas aktivitātes tepat, uz pils dīķa

3. klases skolēni savā pirmajā 
nopietnajā pārbaudes darbā 
rakstīja domrakstu par skolu. 
Patīkami vārdi no skolēna.

Mana skola atrodas Latvijas 
pilsētā Cesvainē. Tā ir koši spilgti 
dzeltena ar sarkanu un oranžu krāsu 

Mana skola
dažās vietās. Mana skola ir savienota 
kopā ar bērnudārzu, kur es uzaugu, 
kad biju ļoti, ļoti mazs.

Manā klasē pie griestiem ir 
pieliktas papīra bumbiņas, pie 
sienām ir zīmējumi ar zirgiem. Pie 
manas klases logiem ir pielipināti 

putniņi.
Es nezinu, vai kādreiz puikas 

manā klasē beigs ārdīties. Kāpēc 
skolotājas ir tik jaukas?

Man skola patīk, jo var veidot 
visādus klases vakarus, var skatīties 
izrādes, var iegūt jaunus draugus, 

var kļūt gudrāks, skolotājas ir ļoti, 
ļoti jaukas. Man ļoti patīk mācīties 
šajā skolā. Manuprāt, šī ir vislabākā 
skola uz visas pasaules.

Ingars Haritonovs, 
3. klases skolnieks

Gatavojoties 14. februārim – Mīlestības svētkiem
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Izstādē „Balttour 2014” prezentē Cesvaines 
novada tūrisma kartes

Sieva pret pašas 
gribu

Juris Sārnis

1. turpinājums
Tik laipnu balsi Zenta sen nebija dzirdējusi, tāda 

varēja būt tikai labam cilvēkam. Viņa nebilda ne 
vārda, un visi trīs devās uz māju. Tepat, netālu, 
tumsā redzēja vairākas garas ēkas apgaismotiem 
logiem. Viņa gribēja jautāt, kas te par vietu, kā to 
sauc, bet saimnieks vēra mājas durvis, un spilgtas 
gaismas kūlis visus apšļāca kā ūdenskritums. Viņi 
iegāja gaišā virtuvē.

„Mums vēls ciemiņš!” iesaucās spēcīga lauku 
sieva, rosoties pie galda.

„Jā, māt, nevarēju jau cilvēku pamest naktī vienu 
uz ceļa. Paklausies, kā auro vējš un līst lietus! 
Nekas, mašīnu rīt sataisīsim.”

„Pareizi dari, dēls, jāpalīdz nelaimē nonākušam, 
par to tiks atalgots.”

„Mamm, lūdzu, aizved ciemiņu, parādi nakts-
mītni! Sakiet, lūdzu – kā jūs sauc?”

Zenta nosauca savu vārdu. Viņa jutās pārsteigta, 
ka visi it kā sarāvās, samulsuši saskatījās, bet tas 
bija tikai mirklis.

Saimniece aicināja Zentu līdzi, pa plašajām 
kāpnēm uzkāpjot jumta stāvā. Viņa jutās pārsteigta, 
redzot tādu telpu uzbūvi. Sanitārais mezgls, istabu 
izkārtojums un apdare, kādu Rīgā bieži neredzēsi. 
„Ceru, ka jums būs ērti!”

Tad Zenta vairs nevarēja izturēt ziņkāri un 
jautāja: „Saimniec, sakiet, kas šī ir par vietu, kur 
es atrodos?”

„Jūs esat ieradusies, pareizāk sakot, iemaldīju-
sies, „Ezerkrastu” lauku sētā pie labiem ļaudīm. 
Savediet sevi kārtībā un pēc pusstundas nāciet 
vakariņās, ir jau ļoti vēls.”

Pēc apjukuma un pārsteiguma par tādu greznī-
bu šeit, Latvijas nomalē, Zenta ķērās pie sevis 
sakopšanas. Nogājusi lejā noteiktajā laika, viņa 
sastapa visus pie galda, arī dažus atpūtniekus. 
Vienkāršas vakariņas laukos – sausi kartupeļi, 
biezpiens, sviests, piens, cepetis, tēja, alus, 
sulas un vēl daži gardumi. Bagātība, kura Zentu 
apmulsināja, nabadzīgajos laukos. Šie te nav no 
nabadzīgo šķiras. Pēc vakariņām viņa vaicāja 
saimniecei, cik tas izmaksās.

„Vai, vai, meit, vai tad viss naudā jāmēra? 
Neviens nav pasargāts no likstām ceļā. Nelaimē 
iekļuvušam vēl naudu prasīt ir kauna lieta, pie 
mums tā nedara, varbūt pie jums Rīgā? Jūs tur 
dzīvojot citādāk nekā mēs.”

Zentai kļuva kauns par sevi, viņa atvainojās un 
aizgāja atpūsties. Liels bija pārsteigums, istabā pie 
sienas ieraugot dienaskārtības sarakstu vairākās 
valodās, glīti ierāmētu skaistā rāmītī aiz stikla. Šī 
vieta ir līdzīga viesnīcai, interesanti, kas uz šo purvu 
brauc? Ir arī viesu grāmata. Kas tik te nav bijuši – 
igauņi, krievi, vācieši, pat angļi. Zenta atcerējās, 
ka jāpiezvana mājiniekiem un jānomierina, bija arī 
laiks gulēt.

Zenta pamodās un nevarēja saprast, vai ir ilgi 
gulējusi, palūkojās pulkstenī un saprata, ka jau rīts 
un reglamentā paredzētais laiks pagājis. Mājā viss 
bija klusu, nekur nedzirdēja nevienas skaņas, tikai 
lietus vienmuļi sitās logā. Ātri saposusies, viņa 
nogāja lejā. Saimniece sēdēja pie galda un kaut ko 
rakstīja lielā grāmatā.

„Labrīt, laikam esmu ļoti nokavējusi!” viņa 
iesaucās.

„Entschuldigen sie bitte, vai… piedodiet, esmu 
pārāk iegrimusi vācu valodas rakstos un domās.”

Zenta samulsa ne pa jokam – kā te, laukos, var 
prast svešvalodas?

Saimniece, uzminējusi viņas domas un mulsumu, 
teica, ka šinī mājā visi runā vairākās valodās, tas ir 
tā pieņemts. Tāpat runā arī bērni.

Zentu nepameta neērtuma izjūta pret šiem it kā 
vienkāršajiem, tajā pašā laikā tik inteliģentajiem 
lauku ļaudīm. Tagad viņa saprata, cik sīka un 
niecīga ir.

Atvērās durvis, ienāca jaunais saimnieks.
„Jūsu mašīnīti mehāniķi apskatīja, nodeva ziņu 

uz Rīgu pēc jauniem relejiem. Bojāti divi gabali, 
tie jānomaina, un būs kārtībā. Ceram, ka vakarā 
saņemsim. Tikmēr apskatiet mūsu māju, apkārtni, 
varat izmantot arī bibliotēku. Paspēlējiet klavieres. 
Viss jūsu rīcībā, mamma jums visu parādīs. Arī līt 
pārstāja.”

„Tu, dēls, pats visu parādi, es te sāku rakstīt vācu 
draugiem, esmu viņiem atbildi parādā. Ceru, ka jūs 
abi sapratīsieties.”

„Labi, māt, bet brokastis? Neēdušam nebūs 
spēka izturēt līdz pusdienai.”

„Ejiet bufetē, kur kaut ko brokastīm atradīsiet.”
Turpinājums nākamajā numurā.

No 7. līdz 9. februārim Rīgā, Ķīpsalas Starp-
tautiskajā izstāžu hallē, norisinājās izstāde 
„Balttour 2014”, kas ir plašākā tūrisma izstāde 
Baltijā.

Tā pārliecinoši pierādīja, cik daudzveidīgs un 
bagāts ir Latvijas tūrisma piedāvājums, aicinot 
apceļot dzimto zemi. Katrs novads centās izcelt 
raksturīgāko un interesantāko, piedāvājot gan 
jau apmeklētāju iecienītus, gan no jauna tapušus 
tūrisma produktus. Krāšņi tērpi, gardi cienasti, 
interesantas atrakcijas – tas viss vienkopus šajās 
dienās bija piedzīvojams Ķīpsalā.

Izstādes laikā Vidzemes tūrisma stendā norisinājās 
jauna un unikāla kultūras tūrisma maršruta un zaļā 
mantojuma kultūras kartes prezentācija. Maršrutā 
tiek izcelta dažādu Krievijas, Igaunijas un Latvijas 
reģionu identitāte, tradīcijas un bagātīgais kultūras 

piedāvājums, īpaši uzsverot zaļo mantojumu – 
muižas un to brīnišķīgos parkus. Arī Cesvaines 
pils un evaņģēliski luteriskā baznīca iekļautas 
šajā izdevumā. Ar maršrutu tuvāk var iepazīties 
Cesvaines tūrisma centrā.

Izstādē Vidzemes Tūrisma asociācijas Vidzemes 
augstienes stendā piedalījās arī Cesvaines tūrisma 
centrs ar divām pils dāmām (fotogrāfijās Daiga 
Matroze un Diāna Cepurniece). Pasākumā tika 
izplatīta jaunā Cesvaines novada tūrisma karte trīs 
valodās, kā arī prezentācijā apmeklētāji cienāti ar 
Cesvaines sieru, kas ir viens no pazīstamākajiem 
Cesvaines zīmoliem Latvijā. Prezentācijā sa-
darbībā ar Madonas, Ērgļu, Jaunpiebalgas, 
Vecpiebalgas tūrisma speciālistiem apmeklētāji 
tika iepazīstināti ar akciju „Apceļo Vidzemes 
augstieni”, kas norisināsies šogad, no 1. maija 

līdz 20. septembrim. Akcijas dalībnieki aicināti 
izvēlēties 12 objektus no 25, kas iekļauti Vidzemes 
augstienes tūrisma maršrutā, savākt zīmogus 
un akcijas noslēgumā Cesvaines pilī piedalīties 
ballē, kas plānota 27. septembrī, Starptautiskajā 
tūrisma dienā, kur varēs laimēt vērtīgas balvas, 
ko sarūpējuši akcijā iesaistītie tūrisma objekti 
un uzņēmēji. Ar akcijas nolikumu un dalībnieka 
karti var iepazīties Cesvaines un Madonas novada 
mājaslapu tūrisma sadaļā.

Liels paldies par atbalstu cienasta sarūpēšanā 
AS „Cesvaines piens”, Ievai Diekontei par 
brīnišķīgajiem pils dāmu tērpiem, kā arī visiem, 
kas atbalstīja un juta līdzi mums šajā pasākumā!

Diāna Cepurniece, 
PA „Cesvaines tūrisma centrs” vadītāja

Sarmītes Rukmanes un Emīla Desjatņikova foto

„Dzīvoju vienu dzīvi”
Gatavojot janvāra avīzi, publicēšanai saņēmu 

apsveikumu, kas adresēts Dzintrai Bistrovai. 
Ar Dzintru pirmo reizi tikos biedrības 
„Mārtiņroze” dzimšanas dienā 2011. gadā, kad 
viņa lasīja mārtiņrozēm veltītu dzejoli. Dzejā 
Dzintra parāda savu radošo pusi un pasaka 
nepateikto. Lai gan dzimusi vestieniete, Dzintra 
sevi uzskata par cesvainieti, jo te ir pavadīts 
lielākais darba mūžs, satikts dzīvesbiedrs un 
izaudzināti trīs dēli. 23. janvārī Dzintra svinēja 
70 gadu jubileju.

Bērnība „Mežsētās”
– Esmu dzimusi Vestienas pagasta „Mežsētās” 

zemnieku ģimenē. Mamma Elza nāk no Dzenīšu 
dzimtas, savukārt tētis – no Pūču. Slavenais kino-
režisors Voldemārs Pūce ir mana tēva brālēns. Tēvs 
bija Vestienas pagasta vecākais un, vedot slepenos 
pagasta dokumentus uz Madonu, neatgriezās mājās. 
Ilgu laiku kopā ar citiem vīriem viņš bija mežā un 
tikai 1951. gadā atgriezās. Vecāku kopdzīve izira, 
bet mamma apprecējās otrreiz un aizgāja strādāt 
citur.

Bērnību pavadīju ar vecvecākiem. Vecmamma 
daudz strādāja, bet vectēvs bija slims, un ikdienā 
biju kopā ar viņu. Atceros, ka nedrīkstēju nekur 
tālu iet, lai vectēvs mani visu laiku redz. Kad biju 
kādā sarīkojumā, vectēvs piekodināja, ka tad, kad 
atnākšu, man būs jāparāda un jāizstāsta, kā tur gāja. 
Vectēvs turēja tautastērpa jostu, bet es rādīju, kā 
dejoja sarīkojumā. Kad man bija seši gadi, vectēvs 
nomira. Labi satiku ar mammas brāli, kuru mazā 
vecuma starpības dēļ (13 gadu vecāks) saucu par 
savu brāli.

Ceļš uz Cesvaini
– Pēc 7. klases aizgāju mācīties uz Madonas 

vidusskolu. Nākamajā gadā nomira vecāmāte un 
paliku bez atbalsta. Pateicoties dakterim Zīlem, tajā 
vasarā sāku strādāt Vestienas slimnīcā. Iepriekš tur 
strādāja mana vecāmāte, kas gatavoja ēst. Kad biju 
nostrādājusi slimnīcā divus gadus, Madonā tika 
rīkoti mediķu kursi, uz kuriem pieteicos. Jau kopš 
bērnības gribēju studēt medicīnu. Taču virsmāsa 
man nedeva norīkojumu, sakot, ka mediķis es 
nevaru būt – man par mīkstu sirds. Tā es aizgāju 
strādāt uz pastu. Vēlāk sāku mācības tirdzniecības 
skolā un pēc tās beigšanas atgriezos Vestienā. Kad 
likvidēja maizes ceptuvi, paliku bez darba. Māte 
toreiz strādāja Biksēres skolā, bet patēvs – sovhozā 
Cesvainē. Cesvaines vidusskolas saimnieks Artūrs 
Ozoliņš meklēja apkopēju. Tā mani ceļš atveda 
uz Cesvaini. Atceros pirmo reizi, kad biju šeit, – 
piegāju pie smagajām Cesvaines pils durvīm, bet 
nevarēju tās atvērt. Staigāju apkārt un meklēju vēl 
kādu ieeju.

Vēlāk pie sovhoza darbnīcām esošajā Cesvaines 

patērētāju biedrības veikalā meklēja cilvēku, kas 
varētu aizvietot atvaļinājuma laikā. Aizgāju un 
paliku tur. Sāku strādāt par pārdevēju, bet vēlāk biju 
vadītāja. Kopā tirdzniecībā nostrādāju 36 gadus.

Cesvainiete
– Strādājot veikalā, sāku īrēt istabiņu Bistrovu 

ģimenes mājā. Sanāca, ka arī ieprecējos šajā ģimenē. 
Vēlāk mums piešķīra dzīvokli mājā, kur dzīvoju 
vēl šobrīd, – Rīgas ielā. Kopdzīvē mums dzimuši 
trīs dēli – Juris, Andrejs un Igors. Diemžēl vīrs 
Aleksandrs traģiski gāja bojā un dēlus izaudzināt 
vajadzēja vienai. Varbūt visu, ko esmu vēlējusies, 
nav izdevies ieaudzināt, bet galveno – darbaprieku 
un kārtību – gan. Tā kā darbs bija no agra rīta līdz 
vēlam vakaram, dēli daudz ko iemācījušies paši. 
Es priecājos par viņiem, jo izauguši par labiem 
cilvēkiem. Viņi mani neaizmirst – atbalsta, kā vien 
māk. Visi turamies kopā un atbalstām viens otru. 
Man ir četri mazbērni un prieks, ka izdevies katru 
mazliet paauklēt.

Esmu aizdomājusies par to, vai tad, ja būtu 
iespēja, atgrieztos Vestienā. Un, visu pārdomājot, 
esmu secinājusi, ka nevēlētos. Cesvainē esmu 
iedzīvojusies. Gadā reizi aizbraucu uz Vestienu, 
uz mātes mājām „Mežsētām” un tēva mājām 
„Aparēniem”. Tās ir pārtaisītas un svešas, bet 
dziļi sirdī un manās atmiņās tās joprojām ir mīļas. 
Tomēr Cesvainē mani pieņēma kā savējo, un jūtu, 
ka te ir mana īstā vide, te es jūtos vislabāk. Es 
pat no šīs mājas negribētu iet prom. Te es redzu 
Cesvaini, pašai ir piemājas dārziņš, labi satieku ar 
kaimiņiem.

Stūrītis radošumam
– Neuzskatu sevi par dzejnieci vai literāti, 

bet domas uzlikt uz papīra man patīk. Skolā bija 
jauka literatūras skolotāja, un atceros, ka mums 
lika rakstīt dzejoļus ar atskaņām. Man gan tas 
nepadevās, varbūt tāpēc arī tagad rakstu bez 
atskaņām. Uzskatu, ka dzeja jāraksta tā, lai tā būtu 
saprotama. Jāpadomā, vai tas, kas man ir tuvs 
un saprotams, tāds būs lasītājam. Netiecos pēc 
publicitātes vai sava dzejas krājuma izdošanas. 
Dzeja ir mans izteiksmes līdzeklis. Idejas rodas, 

kad dzirdu, redzu kādu rindu vai vārdu salikumu. 
Tālāk jau domas raisās pašas.

Rakstīt sāku 2006. gadā, kad sāku darboties 
„Mārtiņrozēs”. Katrai mūsu jubilejai esmu veltījusi 
kādas dzejas rindas.

Dzīvot sev
– Ja man kāds prasītu, vai es savā dzīvē gribētu 

ko mainīt, tad domāju, ka teiktu – nē, neko 
nemainītu. Dzīve mani nav lutinājusi, ir bijuši 
smagi pārdzīvojumi, bet laiks visu dziedējis. Ir 
smagi strādāts, esmu izaudzinājusi dēlus. Viņiem 
pašiem sava dzīve, cenšos nemācīt un savu viedokli 
neuzspiežu.

Ar „Mārtiņrozēm” esmu daudz kur pabijusi 
un daudz ko redzējusi. Sanākam reizi nedēļā, 
pārrunājam aktuālo. Šobrīd mani uztrauc jaunieši 
un viņu pārmērīgā alkohola lietošana. Kādreiz 
jauniešiem bija darbs, pēc skolas varēja strādāt, bet 
tagad?! Pabeidzot skolu, nav, kur palikt. Protams, 
jauniešiem ir arī lielākas ambīcijas – prastu darbu 
neviens darīt negrib, grib tikai lielu naudu. Tas viss 
ir novedis pie tā, ka ikvienam ir tiesības, bet nav 
pienākumu.

Viens no maniem hobijiem ir albums ar 
Cesvaines pils foto. Tā kā vairāk nekā trīs gadi 
pagājuši, strādājot pilī, varu teikt, ka tai ir savs 
šarms. Man gan šķiet muļķīga māņticība par pils 
tornīti, kurā nedrīkst ieiet. Kad tuvojās skolas 
laiks, vajadzēja tīrīt visus logus, arī tornīša. Spokus 
vai kādas balsis arī neemu dzirdējusi. Atceros, ka 
vajadzēja trijos naktī celties, lai kurinātu krāsnis, 
bet ne reizi man nebija bail.

Ikdienā patīk rokdarbi. „Mārtiņrozēs” apgūti 
visdažādākie, bet īpaši tuva man ir adīšana. Jau 
piekto gadu savu veikumu sūtu uz Grašu bērnu 
ciematu, jo man patīk, ja varu kādam palīdzēt.

Esmu priecīga, ka tagad varu laiku veltīt sev 
un darīt, ko vēlos. Dzīvoju vienu dzīvi un šobrīd 
izbaudu to.

Vēl smaids man sejā
Un rozes dārzā zied,
Tās sargāju, lai nenolauž.
Sirds sāp par katru ziedu,
Kas dzīves vētrās lauzts.
Kad skumjas māc, es veru burtnīcu,
Tad domas tālēs maldās,
No seno dienu kausa tiek arī jums.
Un tā, kas vārdos nepateikts,
Varbūt nesadzirdēts,
Būs mūžam žēl.
Jo tagad atmiņās
Patīk man klīst.

Kristīne Vilciņa, autores foto
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Pateicības

Afiša Kārlim Sebrim – 100

Redzes pārbaude
Redzes pārbaude Cesvainē būs pie-

ejama Cesvaines sociālā dienesta telpās 
Pils ielā 2 2014. gadā:

• 19. martā,
• 16. aprīlī,
• 14. maijā,
• 18. jūnijā.

Redzes pārbaudi veic optometrists 
Mg. phys. Sergejs Petručeņa, maksa par 
konsultāciju – € 4,27 (Ls 3).

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 
26340887

Ir iespējams arī:
• pasūtīt brilles,
• pasūtīt kontaktlēcas,
• iegādāties briļļu futlārus, 

salvetes, kontaktlēcu kopšanas 
līdzekļus,

• nodot remontā brilles.
* Atšķirībā no acu ārsta optometrists 
izraksta briļļu recepti, bet neārstē 
acu slimības. Ja rodas aizdomas par 
medicīniskiem traucējumiem, opto-
metrists iesaka apmeklēt oftalmologu 
(acu ārstu).

Zolītes turnīrs

Emīlija Rimeiķe  janvārī
Henrijs Vasiļenko  janvārī
Adrija Korneta  janvārī

Gadi nāk un iet
Caur zilo padebešu skatiem,
Caur dzīves saldajiem rakstiem
Tie pat sapņos valda…
Kā laiks tie stundas dzen un triec,
Bet mirklis starp šiem gadiem
Ir brīnišķīgu sajūtu klāsts,
Vārdos neizsakāms domu stāsts.

Nozīmīgajā dzīves gadskārtā 
sveicam Ainu Kanaviņu!

Cesvaines pašvaldība

No dzīves avota gudrību smeļot,
Iebrienam gados, tos nepamanot.
  /V. Kokle-Līviņa/

Sirsnīgi suminām Tevi, AINA, 
apaļo gadu jubilejā!

Ārija, Daina, Janīna, Valda

Paņem dienu tādu skaidri baltu,
Kaut vai laukā pelēks lietus līt.
Neaizmirsti augšup pacelt skatu,
Tur mīt putni, kas pie loga dziesmu 
dzied.
Paņem dienu, tā prot dāvāt ziedus,
Kuri neizplaukuši šodien sveic Tevi.

Sveicam Ainu Kanaviņu 
jubilejā! Vēlam skaisto gadu 
kamolā veselību, mīlestību, 

izturību!

Biedrība „Mārtiņroze”

Ir Tavi gadi –
gaismas dienu lieti
un arī neskaitāmu rūpju laiks.
Tur jaunība
kā bite ziedos spieto,
tur mīlestībā degto
zvaigžņu zaigs.
Ir Tavi gadi –
strauji dienu pali,
Kur labā, ļaunā
straume līdzās plūst,
Bet būt par sauli
dzīves koka zaros
Un sildīt citus
Sirds lai nepiekūst!

Daudz baltu dieniņu vēlam 
Dzintrai Lūsei nozīmīgā dzīves 

jubilejā!

Pirmsskolas
 „Brīnumzeme” kolektīvs

No Tevis tik daudz bija, ko gūt,
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…

Izsakām līdzjūtību Dacei un 
tuviniekiem, atvadoties no māmiņas

Kaimiņi „Putniņos”

Dzimtsarakstu nodaļas 
informācija

Vilfrīds Egons Kanaviņš 
1930–2014

Aina Bauere 1924–2014
Valērija Dakša 1921–2014
Tamāra Žeiba 1954–2014

Ķinderu kapu pārziņa 
informācija

Ausma Lapsa 1931–2014
Romāns Koroļčuks 1979–2014

22. februārī plkst. 16.00 Ces-
vaines kultūras namā Ghetto 
Family sadarbībā ar biedrību 
„Kinopunkts” demonstrēs Ghetto 
Games 2013. gada sezonas do-
kumentālo filmu.

23. februārī plkst. 11.00 Ces-
vaines kultūras namā zolītes 
turnīrs.

1. martā plkst. 17.00 Cesvaines 
kultūras namā „Cesvaines talan-
ti 2014”, ieeja – brīva.

Izsaku pateicību visiem, kas juta man 
līdzi lielajās bēdās, pavadot mūžībā 
manu vīru Vilfrīdu Kanaviņu.

Liels paldies manām bijušajām 
kolēģēm, biedrībai ,,Mārtiņroze”, vīra 
kolēģiem Cesvaines vidusskolā, pils 
darbiniekiem, mājas iedzīvotājiem, 
1984. gada Cesvaines vidusskolas 
11.b klases absolventiem, Jurim Ro-
zenbergam, bijušajiem kaimiņiem 
Strautnieku un Briežu ģimenēm! Īpaša 
pateicība vedeklai Lilijai par viņas 
atbalstu, rūpēm un palīdzību. Liela 
pateicība par morālu atbalstu arī manai 
kaimiņienei Janīnai, kā arī daudziem 
paziņām un draugiem.

Aina Kanaviņa

Paldies Kārlim Bandeniekam 
par slidām, ko izmantojām bērnu un 
jauniešu centra ziemas aktivitātēs uz 
ledus!

Cesvaines novada bērnu un 
jauniešu centrs

9. februāra zolītes uzvarētāji:
1. vieta – Juris Praškevičs
2. vieta – Raivis Kecko
3. vieta – Mareks Boika
Nākamā spēle – 23. februārī 
plkst. 11.00 Cesvaines kultūras namā

Lauksaimniecības datu centra 
vecākā referante Madonā ar 12. februāri 
konsultācijas sniedz trešdienās no 
plkst. 8.30 līdz 12.30, nevis ceturtdienās. 
Tālrunis – 26510578 vai 22041998, 
64807125.

Aktieris Kārlis Sebris dzimis 
1914. gada 18. februārī Gulbenes 
rajona Sinolē. Vidusskolas laiku 
Kārlis Sebris pavadīja Cesvainē, 
mācoties Cesvaines ģimnāzijā.

„Cesvaine – jaunu dienu zeme,” 
teicis Latvijas Nacionālā teātra aktieris. 
Īpašas ir atmiņas par Cesvaines 
ģimnāzijas laiku un skolotājiem, tās 
apkopotas arī „Cesvaines grāmatā II”: 
„Lūk, tādi resgaļi mēs bijām. Labi, 
ka tādi nepalikām līdz galam, par 
ko pateicamies saviem skolotājiem, 
kuri ir dzīvi mūsu atmiņā. Blaumaņa 
Indrānu tēvs saka: „Bet nu es tomēr vēl 
dzīvošu caur to labu, ko es tev esmu 
mācījis.” Tādi kā Indrānu tēvs bija 
mūsu Cesvaines skolas audzinātāji, 
kuri mācīja mums tikai visu to labo.” 
(14.06.2002.)

Kārlis Sebris bija ilggadējs Latvijas 
Nacionālā teātra aktieris, teātra patriarhs 
un simbols, un īsts vidzemnieks, kā 
arī Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris. 
60 darba gados ir nospēlēts vairāk 
par 200 lomām gan teātrī, gan kino. 
Lielākās lomas teātrī: Saljeri A. Puškina 
„Mocartā un Saljeri”, Filips II F. Šillera 
„Donā Karlosā”, Bernards Šovs 
Dž. Kiltija „Mīļajā melī”, Indrānu tēvs 
R. Blaumaņa „Indrānos”, Kolā Briņons 
R. Rolāna „Kolā Briņonā”, Kihnu 
Jens J. Smūla „Mežonīgajā kapteinī 
Kihnu Jenā”, Hamilkars I. Žamiaka 
„Hamilkara kungā”.

K. Sebris filmējies arī daudzās 

filmās: „Kapteinis Nulle”, „Mērnieku 
laiki”, „Karalis Līrs”, „Uzbrukums 
slepenpolicijai”, „Indrāni”, „Vella kalpi”, 
„Vella kalpi vella dzirnavās”, „Nakts 
bez putniem”, „Nāves ēnā”, „Klāvs 
Mārtiņa dēls”; filmējies arī citu bijušās 
padomjzemes tautu kinostudijās.

No preses izdevumos savāktajiem 
materiāliem tapusi grāmata „Kārlis 
Sebris. Mīļā meļa memuāri” (1998), 
kuru sakārtojusi Lilija Dzene un Gunta 
Strautmane.

Par godu Kārļa Sebra 100 gadu 
jubilejai Gulbenes novadā notiks 
vairāki aktiera piemiņai veltīti 
pasākumi

20.–21. februāris
Kārlis Sebris un kino
Ieskats Kārļa Sebra kino lomu 

pasaulē
* 20. februārī 15.00 Lizuma pils 

lielajā zālē kinofilma „Pie bagātās 
kundzes”

* 21. februārī 15.00 Lizuma pils 
lielajā zālē kinofilma „Klāvs Mārtiņa 
dēls”

22. februārī
• 15.00 Kārlis Sebris un dzimtā puse: 

atmiņu brīdis Lejasciema kultūras 
mantojuma centrā un pie novadnieka 
K. Sebra dzimtās mājas „Āres” Sinolē

• 16.00 Kārlis Sebris un mūžības 
izjūtas: piemiņas brīdis pie K. Sebra 
vecāku atdusas vietas Lizuma pagasta 
Sila kapos

• 17.00 Kārlis Sebris un būtiskā 

izpratnes mantojums: ekspozīcijas 
„Kārlis Sebris un Lizums” atklāšana 
Lizuma vidusskolas novadpētniecības 
muzejā

• 18.00 Kārlis Sebris, Kihnu Jens 
un gaujmalieši: teatrāls pasākums ar 
atmiņu smaržu Lizuma kultūras namā

• 19.30 Starpbrīdis: izcilā aktiera 
iecienītākā ēdiena baudīšana Lizuma 
kultūras nama bārā

• 20.00 Kārlis Sebris un īpašais 
teātris: tikšanās ar Nacionāla teātra 
aktieri Kārļa Sebra teātra krustdēlu 
Mārci Maņjakovu un komponistu Valdi 
Zilveri Lizuma kultūras namā

* Foto no http://www.acadlib.lu.lv/
site/PVP/0000000289.htm arhīva

Piesakies „Cesvaines talantiem 2014”!
1. martā plkst. 17.00 Cesvaines 

novada bērnu un jauniešu centrs (BJC) 
organizē pasākumu „Cesvaines talanti 
2014”. Ja esi vecumā no 3 līdz 19 gadiem 
un dzīvo vai mācies Cesvaines novadā, 
tad piesakies!

Pasākuma mērķis ir radīt iespēju 
dažāda vecuma bērniem un jauniešiem 

parādīt savu talantu un prasmi uzstāties 
publikas priekšā; atrast jaunus talantus; 
veicināt bērnu un jauniešu atbrīvošanos 
publikas priekšā; iesaistīt Cesvaines 
novada iedzīvotājus kā atbalsta grupu 
bērniem un jauniešiem.

Parādi savu talantu sportā, 
dziedāšanā, dejošanā, skaitļošanā vai 

kur citur! Piesaki savu dalību līdz 
27. februārim, aizpildot pieteikuma 
anketu un iesniedz to elektroniski, sūtot 
uz e-pastu lasma.tetere@cesvaine.lv,     
vai Cesvaines novada BJC. Anketu 
rakstiski vari aizpildīt BJC (Pils ielā 2), 
elektroniski – www.cesvaine.lv, nosūtot 
to uz e-pastu.

„Latvenergo” informācija par elektroenerģijas tirgu tiks 
nogādāta katras mājsaimniecības pastkastītē

AS „Latvenergo” ir uzsākusi aktīvu 
klientu informēšanas pasākumu kopu-
mu: ik dienu tiek izsūtītas informatīvas 
vēstules, notiek informatīva kampaņa 
TV, žurnālos un internetā, informācija 
par „Latvenergo” piedāvājumu māj-
saimniecībām ir atrodama pašapkalpo-
šanās portālā www.e-latvenergo.lv 
un uzņēmuma mājaslapā www.latve-
nergo.lv.

Līdz ar elektroenerģijas tirgu re-
gulējošo Ministru kabineta noteiku-
mu pieņemšanu janvāra otrajā pusē 
AS „Latvenergo” ir uzsākusi jau 
iepriekš racionāli plānoto aktivitāšu 
izpildi, lai ikviena mājsaimniecība 
informāciju saņemtu laikus un savu 
izvēli darītu zināmu AS „Latvenergo” 
līdz 2014. gada 15. martam.

Ik dienu tiek izsūtīti 25–30 tūkstoši 
piedāvājumu, tādēļ mājsaimniecības 
gan Vidzemē, gan Latgalē, Zemgalē, 
Kurzemē un Rīgā saņems skaidrojumu 
par elektroenerģijas tirgu, produktu līniju 
„Elektrum” un konkrētās mājsaimniecī-
bas patēriņa struktūrai piemērotāko 
„Latvenergo” piedāvājumu – vai tas būtu 

„Elektrum universālais”, „Ekonomiskais”, 
„Izdevīgais”, vai citi produkti..

Klientu pašapkalpošanās portālā 
www.e-latvenergo.lv ikvienam klientam 
ir dota iespēja ar produktu kalkulatora 
palīdzību salīdzināt piedāvājumus un 
izvēlēties izdevīgāko. Ja tas ir izdarīts – 
turpat, portālā, klients savu izvēli var arī 
apstiprināt.

Pa pastu nosūtītajā aploksnē ar 
produkta „Elektrum universālais” pie-
dāvājumu ietilpst piedāvājuma vēstule, 
informācija par citiem produktiem, 
līgums, buklets par elektroenerģijas tirgu 
un izlīdzināto maksājumu. Atgādinām, 
ka līgums ir pievienots informatīvos 
nolūkos un klientam nekas nav 
jāparaksta un jāsūta atpakaļ. Ja klients 
ir apmierināts ar piedāvājumu, tad 
maijā, izmantojot piedāvājumā nosūtīto 
maksājumu kartīti, veic maksājumu 
par patērēto elektroenerģiju, tādējādi 
apstiprinot savu izvēli.

Produktu „Elektrum izdevīgais 200 +” 
un „Izdevīgais 600 +” piedāvājumā 
ietilpst piedāvājuma vēstule, līgums un 
buklets par elektroenerģijas tirgu. Savu 

izvēli klients var apstiprināt portālā 
www.e-latvenergo.lv, rakstot e-pastu 
klientu.serviss@latvenergo.lv, sūtot 
SMS vai zvanot uz AS „Latvenergo” 
bezmaksas klientu servisa numuru 
80 200400. Šos piedāvājumus klienti 
saņems savā e-pastā vai pa pastu.

3 soļi mājsaimniecībai tirgū:
• no tirgotāja saņemsi piedāvājumu 

pa pastu vai e-pastu;
• apdomā un apstiprini piedāvājuma 

izvēli pie tirgotāja;
• katru mēnesi veic rēķina apmaksu.
Mājsaimniecībām, kuras neizdarīs 

izvēli līdz 15. martam un par to 
nepaziņos elektroenerģijas tirgotājam, 
automātiski tiks piemērots t. s. 
universālais pakalpojums, kura cena 
noteikta tirgus cenai atbilstošā līmenī 
un paliks nemainīga 12 mēnešu.

Sandra Vējiņa, 
AS „Latvenergo” preses sekretāre

Hipotēku bankas jaunais vārds – ALTUM
Hipotēku banka kopš 

2014. gada 1. janvāra strādā 
ar jaunu nosaukumu – 
valsts akciju sabiedrība 
„Latvijas attīstības finanšu 
institūcija „Altum”” (sa-
īsināti – ALTUM). Hipotēku banka 
(tagad ALTUM) ir mainījusi arī statusu 
un 2014. gadu sākusi kā finanšu 
institūcija, nevis banka.

Vārds „ALTUM” bankas klientiem 
nav svešs. To jau kopš 2005. gada 
nesusi Hipotēku bankas struktūrvienība, 
kas nodalīti no komerciālajiem 
pakalpojumiem nodarbojās ar valsts 
atbalsta programmu īstenošanu. Latīņu 
valodā altum nozīmē ‘augsts, dziļš, 
pamatīgs, pilnīgs’. Tāds ir arī bankas 
skatījums uz uzticētajiem pienākumiem, 

izsniedzot valsts 
atbalsta aizdevumus 
uzņēmējdarbības uz-
sākšanai un attīstībai. 
Nosaukums tiek 
mainīts, lai iezīmētu 

pārtapšanu no bankas par attīstības 
finanšu institūciju.

Tā kā ALTUM nesniedz noguldījumu 
un citus komercbanku pakalpojumus 
un nodarbojas tikai ar uzņēmējdarbības 
valsts atbalsta programmu aizdevumu 
izsniegšanu, ALTUM ir mainījusi 
arī statusu un turpmāk būs finanšu 
institūcija, nevis banka.

Informācija par ALTUM pie-
dāvātajām valsts atbalsta pro-
grammām uzņēmējiem pieejama 
mūsu mājaslapā www.altum.lv un 

deviņās filiālēs, tostarp Gulbenē, Rīgas 
ielā 47 (darba laiks: katru darbdienu 
no 8.30 līdz 17.00), un attīstības 
programmu konsultāciju centros visā 
Latvijā. Tuvākais konsultāciju centrs 
atrodas Madonā (Saieta laukumā 1), un 
tas apmeklētājiem ir atvērts otrdienās 
no 9.00 līdz 14.00 un ceturtdienās no 
9.00 līdz 14.00.

***


