Augusts 2013. gads
Redaktores sleja

Septembris. Rudens. Skola.
Skolēns ar ziedu pušķi pie skolas
durvīm. Dārza veltes. Daba–no
maigi oranža toņa līdz pat dedzīgi
sārtam. Vējš un dzestrums. Saule
un mākoņi. Kaut kā sākums.
Šie ir tie atslēgas vārdi, kas man
asociējas ar septembra atnākšanu
un vasaras pavadīšanu. Pārcilājot
un pārdomājot vasarā pieredzēto,
ir vēlme šo atmiņu lādi kaut kur
noglabāt un paslēpt, lai drēgnā
ziemas vakarā varētu to atvērt un
sildīties pie gaišām un prieka pilnām
atmiņām.
Negribas domāt, ka rudens atnāk
ar ko drūmu. Jo rudens ir arī daudz
kā jauna sākums un jauns cēliens.
Pēc vasarā pavadītā atvaļinājuma ar
jaunu sparu jāķeras klāt iesāktiem
un jauniem darbiem. Satraukti
skolēni pulcējas skolā, gaidot jaunas zināšanas, domājot par nākotni.
Aplūkojot
avīzes
maketu,
secināju, ka šis septembra numurs
ir veltīts skolas tēmai. Cesvaines
novada iedzīvotāji var uzzināt, kad,
kur un cikos doties uz izglītības
iestādēm, lai būtu kopā ar saviem
bērniem, uzsākot jauno mācību
gadu.
Jaunu mācību gadu uzsāk ne
tikai skolēni, bet arī skolotāji
un skolas darbinieki. Zīmīgi, ka
šogad augustā apritēja pieci gadi,
kopš skolā darbojas tagadējais
ēdināšanas kolektīvs. Pēc intervijas ar Dainu Briedi un ēdināšanas
kolektīvu nepārprotami gribas teikt,
ka šeit ikviens skolēns būs paēdis.
Kolektīvs ir enerģijas pilns un
tajā valda pozitīva gaisotne. Nav
labākas vietas, kur tapt gardam pusdienu mielastam!
Turpinot skolas tēmu, šajā numurā
ir intervija ar Cesvaines vidusskolas
un Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolas mākslas nodaļas absolventi
Egiju Keišu. Lai gan šobrīd Egija
studijas un darba gaitas turpina
Rīgā, neizmērojama un interesanta ir pieredze, kas gūta, mācoties
Cesvainē.
Savukārt brīdī, kad radušās
problēmas un nav, kas uzklausa
un palīdz nonākt pie risinājuma, ir
iespēja meklēt palīdzību pie Cesvaines sociālajā dienestā strādājošās
psiholoģes Evitas Petručeņas.
Psiholoģe ir uzrakstījusi interesantu rakstu par psihologa ikdienu un
rūpēm, kas skar daudzus no mums.
Lai saulains un krāsains rudens!
Nākamais „Cesvaines Ziņu” numurs iznāks 26. septembrī.
Kristīne Vilciņa

Cesvaines novada domes izdevums

Es dodos pa saulainu ceļu
Līdz rudens vēlajām salnām,
Līdz pirmajam septembrim skolā,
Līdz pirmajai dienai klasē.
Lai jaunais mācību gads nes jaunas zināšanas
un jaunus sasniegumus! Skolēniem, pedagogiem
un mācībspēkiem jaunajā mācību gadā – interesi
par vēl neapgūto, neatlaidību ikdienas darbā un
savstarpēju sapratni!
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Es ieeju rudenī,
Vēsajās salnās,
Dāliju un gladiolu smaržās,
Gājputnu klaigās
Un savā skolā.
Visiem pedagogiem, skolu darbiniekiem,
skolēniem, vecākiem sveiciens jaunajā mācību
gadā! Lai darba prieks, pacietība, izturība un
mīlestība neizsīkst visa gada garumā!
Inese Āre,
Cesvaines novada izglītības speciāliste

Zinību diena Cesvaines novada izglītības iestādēs
Tāpat kā visā Latvijā, arī Cesvaines novada izglītības iestādēs 2.
septembris būs pirmā skolas diena.
Lai ikvienam novada iedzīvotājam
būtu informācija par to, kur un
kad jābūt pirmajā skolas dienā,
publicējam apkopotu informāciju
par visām izglītības iestādēm.
Cesvaines vidusskola šogad tradicionāli organizēs 1.-4. klašu gājienu
uz lielo skolas ēku, tāpēc līdz plkst.
9:25 sākumskolas skolēniem jāpulcējas
sākumskolā. Savukārt citu klašu skolēni
un vecāki līdz plkst. 9:50 satiekas ar
klašu audzinātājām. Plkst. 9:30 notiks
1.-4. klašu gājiens uz lielo skolu kopā
ar 12. klases skolēniem, lai jau plkst.
10:00 tiktos svinīgajā Zinību dienas
pasākumā skolas aulā. Pēc svinīgā
pasākuma būs pirmā klases stunda.
Laikā, kad skolēniem būs pirmā stunda,
vecāki aicināti uz pirmo skolas vecāku
kopsapulci aulā. Plkst.12:00 skolas
autobusi vedīs skolēnus mājās.
Cesvaines vidusskolā jaunajā mācību
gadā ir atvērta jauna programma. Ar
2013./2014. mācību gadu vidusskola
piedāvā iespēju iegūt vispārējo
vidējo izglītību vakara un neklātienes
programmā. Mācības notiks pirmdienu
un ceturtdienu pēcpusdienās. Nodarbību laiks vēl tiks precizēts. Pieteikšanās
no 26. augusta līdz 1. septembrim
Cesvaines vidusskolā, Madonas ielā 1,
tālr.: 64852231, 26111633.
Cesvaines internātpamatskola savus
skolēnus un viņu vecākus uz Zinību
dienas ieskandināšanu gaidīs 2. septembrī plkst. 10:00. Cesvaines internātpamatskolā ir paveikti visi būtiskie
sagatavošanās darbi jaunā mācību gada
uzsākšanai.
Uzsākot jauno mācību gadu, internātpamatskola izsaka pateicību visām
Cesvaines novada iestādēm par līdzšinējo sadarbību, arī nākamajā darba
cēlienā vēlot savstarpēju sapratni un
cieņu, daudz radošu domu un darbu, kas
sniedz gandarījumu un prieku!
Cesvaines pirmsskolā „Brīnumzeme”
2. septembrī plkst. 10:00 notiks pulcēšanās pirmsskolas zālē uz svētku brīdi. Pirmskola būs priecīga, ja svētkos
kopā būs arī audzēkņu vecāki.
– Iepriekšējais mācību gads ir
aizvadīts intensīvā darbā, piedzīvojām

vairākas patīkamas pārmaiņas. Kā
vienu no tām gribu minēt kvalitatīvi
veikto darbu, nomainot apkures sistēmu
pirmsskolas ēkai. Darbus veica firma
SIA “Halle B”, vadītājs Jānis Buļs. Otra
būtiska pārmaiņa ir izmaiņas norēķinu
kārtībā par bērnu ēdināšanu pirmsskolā.
Norēķini tiek veikti ar talonu palīdzību,
ieguvums – kopš 2013. gada 1. janvāra
vairs nav parādnieku par ēdināšanu.
Pedagogi turpina regulāri paaugstināt
kvalifikāciju kursos, semināros. Divas
skolotājas ieguva bakalaura grādu
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskolā (RPIVA). Izstrādājām dokumentāciju pedagogu darba plānošanai,
turpinājām izstrādāt speciālās izglītības
programmas. Ar labo pieredzi iepazīstinājām kaimiņu novadu kolēģus.
Piedalījāmies makulatūras vākšanas
akcijā. Paldies vecākiem par atbalstu!
Visus iepriecina labie panākumi.
Vasara aizvadīta, strādājot ar bērniem
divās apvienotās grupās, veicot kosmētiskos remontus grupu telpās, arī
citās telpās – pēc nepieciešamības. Atjaunotas mēbeles divās guļamistabās –
pārkrāsotas bērnu gultiņas.
Rotaļu laukums papildināts ar vienu
lielu ierīci dažādām fiziskām aktivitātēm un 3 jaunām smilšu kastēm. Paldies
par finansiālo atbalstu Jānim Buļam!
Šajā vasarā būtiski papildinājām
materiālo bāzi sporta aktivitātēm, mācību materiālus – rotaļnodarbībām, logopēdiskajām nodarbībām.
Jauno mācību gadu uzsāks 116 bērni
(2013. gadā – 132 bērni), 6 grupas, 5/6
gadīgo grupās mācīsies 59 bērni.
2014. gada 1. septembrī plānojam
atvērt grupu bērniem no 1 gada vecuma,
ja būs vecāku pieprasījums pēc šādas
grupas.
Sagaidot jauno mācību gadu,
priecājos par iespēju tikties ar novada
pedagogiem konferencē pirmo reizi
novada vēsturē.
Vēlu veiksmi vecākiem, bērniem,
pedagogiem. Lai jaunais mācību gads
nāk ar jaunām iespējām, jauniem
ieguvumiem izglītības darbā Cesvaines
novadā, – jaunā mācību gada sākumu
iezīmē pirmsskolas vadītāja Skaidrīte
Aveniņa.
Savukārt Cesvaines Mūzikas un
mākslas skolā pirmā skolas diena
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sāksies 2. septembrī plkst. 12:00 pils
zālē.
– Vasara kā parasti aizsteigusies ātri,
taču ar neaizmirstamiem kultūras un
mākslas pasākumiem. Paldies visiem
Cesvaines cilvēkiem, kuri pielikuši pūles, lai pašā vasaras karstumā sagādātu
cesvainiešiem un viesiem kvalitatīvas
izklaides un mākslas baudījumu.
Kultūras pasākumi latviešiem ir un
paliek labākā prece, kuru piedāvāt.
Arī pagājušie Dziesmu un deju svētki
dos spēku visam nākamajam svētku
gaidīšanas un gatavošanās periodam.
Domāju, ka nākamajos svētkos, kā arī citos kultūras pasākumos cesvainiešu būs
arvien vairāk un vairāk. Lai tas notiktu,
savu ieguldījumu sola arī viss Mūzikas
un mākslas skolas skolotāju kolektīvs,
domāju, arī audzēkņu ģimenes.
Vēlos arī pateikties Cesvaines vidusskolai, pirmsskolai “Brīnumzeme”,
internātpamatskolai, kultūras namam,
Grašu bērnu ciematam, pūtēju orķestrim, ģitāristu ansamblim un vadītājiem,
kā arī Cesvaines sabiedrībai par
sadarbību pagājušajā gadā. Esmu
pārliecināta, ka arī šogad mūsu ieceres
īstenosies.
Jaunajā mācību gadā piedāvājam
jau pārbaudītās mācību programmas
un mūsu pagājušā gada jaunumu –
instrumenta spēli personām bez vecuma ierobežojuma, kā arī vienu
bezmaksas gleznošanas nodarbību
nedēļā. Pagājušajā gadā sniedzām dziedāšanas, kokles spēles, blokflautas,

saksofona un klavierspēles nodarbības.
Šāda veida apmācību izmantoja gan
piecgadīga meitenīte un viņas māmiņa,
gan audzēknes no 12 līdz 27 gadu
vecumam. Programmas izvēle tika
saskaņota ar dalībnieku, un visi gada
noslēgumā uzstājās koncertā. Visiem
dalībniekiem bija patiesa interese
apgūt izvēlēto instrumenta spēli, tāpēc
gada laikā dažu sasniegumi pārsteidza
visus. Trīs gadu programma vienā
gadā! Arī šogad turpināsim iesākto.
Tāpēc aicinu visus, kuri vēlas atjaunot
savas zināšanas vai iesākt instrumenta
spēli no jauna, droši pieteikties. Šogad
izveidosim arī bezmaksas grupu tiem,
kuri vēlas gleznot.
Aizrautīgu, radošu, jauniem atklājumiem bagātu jauno mācību gadu
novēl Mūzikas un mākslas skolas
direktore Inta Stiene.
2013./2014. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas:
Rudens brīvdienas – no 2013.
gada 28. oktobra līdz 2013. gada 1.
novembrim;
Ziemas brīvdienas – no 2013.
gada 23. decembra līdz 2014. gada 3.
janvārim;
Pavasara brīvdienas 1.–11. klases
izglītojamajiem – no 2014. gada 17.
marta līdz 2014. gada 21. martam;
Pavasara brīvdienas 12. klases
skolēniem – no 2014. gada 24. marta
līdz 2014. gada 28. martam.
Informāciju apkopoja
Kristīne Vilciņa



2013. gada 18. jūlija domes sēdē:

• Izvirzīja Vidzemes plānošanas
reģiona Attīstības padomes sastāvam
domes deputātu Vilni Špatu.
• Izdeva saistošos noteikumus
Nr.4 ”Par grozījumiem Cesvaines
novada domes 2013. gada 18. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.8 „Saistošie
noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža zemes Cesvaines novadā”.
• Apstiprināja zemes ierīcības
projektu nekustamam īpašumam,
projektētajām
zemes
vienībām
piešķriti nosaukumi, kā arī noteikti
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
• Nolēma komandēt domes priekšsēdētāju Vilni Špatu, bāriņtiesas

priekšsēdētāju Sarmīti Šķēlu braucienā uz sadarbības partneru pilsētu
Kulēnu Francijā no 2013. gada 16.
septembra līdz 26. septembrim.
• Domes priekšsēdētāja vietniekam
Jurim Rozenbergam aizvietot domes
priekšsēdētāju un bāriņtiesas loceklei
Ievai Apfelbergai pildīt bāriņtiesas
priekšsēdētājas pienākumus no 2013.
gada 16. septembra līdz 26. septembrim.
• Piešķīra ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu bāriņtiesas loceklei
Sarmītei Mellei no 2013. gada 12.
augusta līdz 8. septembrim.

2013. gada 21. augusta domes sēdē:
• Izdeva saistošos noteikumus
Nr.5 „Par grozījumiem Cesvaines
novada domes 2013. gada 30.
janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Cesvaines novada pašvaldības 2013.
gada budžets”.
• Ievēlēja Sarmīti Lukšu, Edvīnu
Kalēju, Līgu Zvirgzdiņu, Viktoru
Leimani, Evitu Jūru, Agritu Kornetu,
Selgu Leimani Cesvaines novada
vēlēšanu komisijā.
• Nodeva Cesvaines novada
teritorijas plānojuma 2008. – 2020.
gadam grozījumu 2. redakciju
pilnveidošanai. Grozīja domes 2011.
gada 10. oktobra domes sēdē Nr.13
ar lēmumu 6.3. apstiprināto Darba
uzdevuma 7. punktu un izteica to
jaunā redakcijā.
• Mainīja nekustamiem īpašumiem
adreses un īpašuma lietošanas mērķi.
• Pieņēma dāvinājumu – 7 „Latvenergo” elektrības norēķinu kartes
par 53,70Ls un noteica, ka tās
var izniegt sekojošām iedzīvotāju
grupām: ģimenēm ar jaundzimušajiem
(bērni, kas dzimuši, sākot ar 2013.
gada 1. janvāri); ģimenei, kurā
nepilngadīgu bērnu, kuram miris
viens no vecākiem,audzina viens no
vecākiem.
• Atļāva ziedojumu domei Ls 950
ar mēŗki – Cesvaines pils-parka svētki – no pašvaldības ziedojumu konta
izlietot šādi: Ls 630 Cesvaines pils-

No 1. līdz 5. augustam Cesvaines
novada domes pārstāvji viesojās
sadraudzības pilsētā Volhovā, lai
piedalītos Ļeņingradas apgabala 86.
gadadienai veltītajos svētkos.
Ļeņingradas apgabals ietver 15
rajonus, no kuriem viens ir Volhovas
rajons. Ar Volhovas rajonu Cesvaines
pašvaldība 2010. gada novembrī
noslēdza sadarbības līgumu, lai kopā
ar Igaunijas un Krievijas partneriem
iesniegtu un īstenotu projektu.
Diemžēl projekts atbalstu neguva,
taču draudzība starp pašvaldībām
turpinās. Šoreiz par godu apgabala
86. gadadienai bija iespēja satikties
ar sadraudzības partneriem Krievijā,
aplūkot ievērojamākās vietas un
piedalīties apgabala rīkotajos svētkos
Staraja Ladogā 3. augustā.
Katru gadu, atzīmējot Ļeņingradas

parka svētku mūzikas pakalpojumu
samaksai un Ls 320 Cesvaines pilsparka svētku aktivitātes – laivu nomasamaksai.
• Pieņēma darbā Diānu Cepurnieci
par pašvaldības aģentūras „Cesvaines
tūrisma centrs” direktori no 2013.
gada 1. septembra līdz 2018. gada 31.
augustam un noteica amatalgu.
• Piešķīra Cesvaines vidusskolas
vēstures skolotājai Irēnai Rubiņai
2.pakāpes pašvaldības apbalvojumu
„Cesvaines novada domes Pateicība”
par ilggadēju ieguldījumu starpnovadu konkursa „Latviešu pēdas Sibīrijā
un Tālajos Austrumos” organizēšanā
un izglītojamo radošo darbu vadīšanā.
• Izveidoja komisiju plūdu rašanās
cēloņu noteikšanai Cesvaines novadā
sekojošā sastāvā – J.Rozenbergs,
priekšsēdētāja vietnieks, komisijas
vadītājs, V.Stikāns, ceļu speciālists,
U.Greiškalns, pensionārs. Noteica,
ka komisijas darbā jāpieaicina
VAS „Latvijas Dzelzceļš” pārstāvi,
sertificētu melioratoru, valsts ceļu
pārvaldītāju pārstāvi.
• Papildināja Cesvaines novada
bāriņtiesas
nolikumu.
Grozīja
Cesvaines novada bāriņtiesas loceklei
atvaļinājuma grafiku.
• Apstiprināja deputāta Raivja
Palmakovska pilnvaru izbeigšanos
sakarā ar deputāta personisku
iesniegumu par pilnvaru izbeigšanos.

Par grozījumiem Cesvaines novada domes
2013. gada 18. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8
„Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes Cesvaines novadā”
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.
panta otro daļu un Ministru kabineta
2012. gada 2. maija noteikumu Nr.
309 “Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža” 22. punktu
Izdarīt Cesvaines novada domes
2013. gada 18. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 8 „Saistošie noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža zemes
Cesvaines novadā” šādus grozījumus:

1. Izslēgt saistošo noteikumu 10.
punktu.
2. Grozīt saistošo noteikumu 11.
punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„11. Publisko apspriešanu rīko šādos
sabiedrībai nozīmīgos gadījumos, ja
koku ciršanas rezultātā būtiski tiek
ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā,
dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte”.
3. Grozīt saistošo noteikumu 14.

apgabala svētkus, to rīkošana tiek
uzticēta kādai no rajona pilsētām.
Šogad svētkus rīkoja Volhovas rajona
Staraja Ladoga pilsēta. Pasākuma rīkošana Volhovas rajonam ir liels gods.
Un, lai tiem sagatavotos, tika piešķirta
liela naudas summa, kuru rajons
varēja izlietot, domājot par veiksmīgu
svētku norisi. Tā izlietota, sakārtojot
ceļus, labiekārtojot teritoriju, kā arī
nodrošinot bagātīgu un krāšņu svētku
programmu.
Oficiālās pieņemšanas laikā Volhovas
sadraudzības partneri no Norvēģijas,
Igaunijas un Latvijas tikās ar rajona
administrācijas vadītāju Sergeju Akuļišņinu. Vadītājs pastāstīja par aktualitātēm, kas notiek Volhovā, kas
tiek īstenots un kā notika gatavošanās
svētku dienai. Pārsteidz, ka Volhovā
ir zems bezdarba līmenis – zem 1%.

punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„14.
Labiekārtošanas
nodaļas
vadītāja lēmumu vai faktisko
rīcību var apstrīdēt Cesvaines
novada domē. Domes lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā”.
J. Rozenbergs,
domes priekšsēdētāja vietnieks

Paskaidrojuma raksts
Cesvaines novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.4
„Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2013. gada 18. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.8 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
zemes Cesvaines novadā””

Projekta satura izklāsts

Projekta nepieciešamības
pamatojums

Projekta ietekme uz pašvaldības
budžetu
Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
Projekta ietekme uz
administratīvajām procedūrām
Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošajos noteikumos izdarīti redakcionāli precizējumi, izslēdzot 10.punktu, kas ir
identisks 8.punktam, grozot 11. punktu, nosakot tajā sabiedrībai nozīmīgus gadījumus,
kad nepieciešams rīkot publisku apspriešanu, cērtot kokus ārpus meža zemes”, un
14.punktu, precizējot administratīvā akta apstrīdēšanas kārtību atbilstoši pašvaldības
nolikumam.
Grozījumi saistošajos noteikumos jāizdara, lai pašvaldības saistošie noteikumi atbilstu
2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža” 22.punktā noteiktajam – izdodot saistošos noteikumus par koku ciršanu
ārpus meža, nosaka sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu,
un grozīta kārtība lēmuma par atļaujas par ārpus meža zemes augoša koka saglabāšanu
vai ciršanu apstrīdēšanu atbilstoši pašvaldības nolikumam.
Nav paredzēta
Nav paredzēta
Nav paredzēta
Nav veiktas

J. Rozenbergs, domes priekšsēdētāja vietnieks

2013.gada 22. augusta ārkārtas domes sēdē:
• Atbalstīja Cesvaines internātpamatskolas projektu „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanai Cesvaines
internātpamatskolā”, kas jāiesniedz
Klimata pārmaiņu finanšu instru-

menta finansēto projektu atklātajā
konkursā „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
samazināšanai”, kas tiks realizēts
ēkā. Projekta kopējās izmaksas Ls
127 180,38, neattiecināmās izmak-

Draudzības vizītē Volhovā

Pieņemšanā pie Volhovas rajona administrācijas vadītāja
Sergeja Akuļišņina (ceturtais no kreisās)



Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.4
Cesvainē 2013.gada 18. jūlijā (sēdes protokols Nr.5, 4..§)

Praktiski bezdarbs Volhovā nepastāv.
Ir izstrādātas dažādas valsts atbalsta
programms, kas palīdz jaunajām
ģimenēm uzsākt patstāvīgu dzīvi. Arī
dzimstība pēdējos 3 gados Volhovā
ir palielinājusies. Uzklausot vadītāja
teikto, sadarbības partneriem radās
jautājums, vai ir kādas problēmas,
kuras nākas risināt. Vadītājs neslēpa,
ka ir problēmas, kas sagādā grūtības
un ar kurām jācīnās pašvaldībai.
Viena no aktuālākajām – bērnudārza
trūkums, taču šobrīd ir piešķirti līdzekļi, lai uzsāktu divu bērnudārzu
celtniecību. Tā kā Volhovas rajonam ir
sadarbība ar vēl vienu Latvijas pilsētu – Limbažiem–, Sergejs Akuļišņins
ir pozitīvi pārsteigts par Latviju un
tajā redzēto. Municipalitātes vadītājs
neslēpa sajūsmu par hokeju, kā arī
atzinās, ka no filmas „Ilgais ceļš kāpās”

ir iemīlējies mūsu leģendārajā aktrisē
Lilitā Ozoliņā.
3. augusta centrālais notikums bija
svētku pasākums Staraja Ladoga
pilsētā. Staraja Ladoga svētku dienās bija pārpildīta ar ciemiņiem,
delegācijām no citām valstīm un Ļeņingradas rajona. Svētku koncerts
iespaidīgs – izspēlējot teatrāli muzikālus, vēsturiskus notikumus un
uzklausot dažādas uzrunas, tika ieskandināti svētki. Koncertā piedalījās
Sanktpēterburgas radio simfoniskais
orķestris, kas muzikālu pavadījumu
spēlēja slavenākajām operu ārijām.
Piedalīšanās svētkos bija jauna
pieredze uzzināt, kā krievi gatavojas
nozīmīgiem notikumiem un ar kādu
vērienu šajā valstī tiek atzīmēti svētki.
Viesojoties Volhovā pēdējā dienā,
Latvijas un Igaunijas delegācijas

Staraja Ladogas ielas svētku dienā bija pilnas ar amatnieku tirdziņiem un
dažādiem māksliniekiem

Cesvaines Ziņas

sas netiek plānotas. Pašvaldības
līdzfinansējums –  15% apmērā jeb
Ls 19 077,38. Nolēma, ka projekta
apstiprināšanas gadījumā par projekta
vadītāju apstiprinās domes projektu
vadītāju Ivetu Raimo.

aplūkoja pilsētas HES, kas uzbūvēta
uz Volhovas upes, kā arī apmeklēja
Volhovas rajona muzeju. Muzejā
apskatāmi
materiāli
par
HES
būvniecību, kara laiku, kā arī atrodami
dažādi vēsturiski materiāli, kas saistīti
ar Volhovu.
Apmeklējuma laikā gūti jauni
iespaidi, nostiprinātas draudzības
saites, kā arī gūta jauna pieredze
pašvaldības darbā citā valstī. Savos
iespaidos dalījās arī domes deputāte
un Cesvaines bibliotēkas vadītāja
Vēsma Nora: – Atsevišķu pašvaldību
sadraudzība palīdz stiprināt tik atšķirīgu
valstu līdzās pastāvēšanu. Ir vērtīgi
redzēt citu tautu kultūru, vēstures
redzējumu, dzīvesveidu, pašvaldības
vadības stilu, kas vairākumam no
mums nebija gluži negaidīti, bet
interesanti un pieredzei ļoti noderīgi.
Salīdzinot labāk vari saprast, kas pie
mums ir labs, ar ko varam lepoties
un ko mācīties no kaimiņiem. Patika
valsts atbalsts jaunajām ģimenēm
un jaunajiem ārstiem, skolotājiem
un policistiem sava mājokļa iegādē.
Redzējām, ar kādu vērienu krievi
svin svētkus. Izdevās apmeklēt arī
Volhovas centrālo bibliotēku. Tāpat
kā pie mums, arī tur dažādu vecumu
apmeklētāji lasa grāmatas un izmanto
bezmaksas interneta piedāvājumus,
taču reti kur bibliotēkas sistēma ir tik
labi sakārtota kā Latvijā. Mēs saviem
krievu kolēģiem varētu rādīt daudz
labu lietu.
Kristīne Vilciņa, autores foto

Skolēni - pirmie darba vērtētāji
Vecāki, kuru bērni mācās Cesvaines vidusskolā un pirmsskolā
„Brīnumzeme”, noteikti zina, ka
skolā viņa bērns būs garšīgi paēdis
- gluži kā mājās. Par to, kāda ir
darba ikdiena, kur smelties idejas
ēdieniem, uz sarunu aicināju
Cesvaines vidusskolas ēdināšanas
nodaļas vadītāju Dainu Briedi.
Augustā aprit pieci gadi, kopš
Cesvaines vidusskolas ēdināšanas
nodaļas vadītāja esat jūs un šeit
strādā jūsu kolektīvs? Kāds bijis
šis laiks?
– Piedāvājums strādāt par
ēdināšanas nodaļas vadītāju man
nāca negaidīti un kā milzīga Dieva
dāvana. Man pat prātā neienāca
doma, ka pēc reorganizācijas man
būs darbs. Mierīgu sirdi dzīvoju un
strādāju bērnudārzā, līdz kādu dienu
ienāca vadītāja Skaidrīte un pavēstīja,
ko domē nolēmuši. Varēšu strādāt
par vadītāju, tikai jāiemācās strādāt
ar datoru, ar kuru es toreiz nebiju
draugos. Man pašas bērni palīdzēja
apgūt
nepieciešamās
iemaņas.
Datorprogrammā sataisīju noliktavas
grāmatu, bez kuras arī šodien nevaru
iztikt.
Tā 2008. gada jūlija pēdējā dienā
pārvācāmies, lai 1. augustā varētu
šeit gatavot pusdienas. Spilgtā atmiņā
palikusi šī diena, kad saimnieks Alvis
man iedeva kastīti ar atslēgām un
noteica: „Netaisiet nepatikšanas, tad
viss būs labi!” Šie vārdi manī tik ļoti
iesēdušies, ka ar šo domu vadu arī
savu mazo kolektīvu. Darba apstākļi
šeit nav salīdzināmi ar tiem, kādi bija
bērnudārzā. Katrai lietai, produktu
grupai ir sava telpa un vieta. Ne velti
PVD inspektores saka, ka viņām šeit
ļoti patīkot.
Cik liels ir Cesvaines vidusskolas
bērnu ēdināšanas kolektīvs?
– Ēdāju skaits ir liels un dažāds

pēc vecuma. Vecumā no 1,5 gadiem
(bērnudārzā) līdz pat 80 un vairāk
gadiem pansionātā, kopskaitā 400
un pat vairāk. Lai šos visus cilvēkus
paēdinātu, skolas virtuvē strādā
divas pavāres – Maija un Ilze, divas
palīgstrādnieces – Inta un Dace,
medmāsiņa Baiba kalkulē ēdienkartes
– aprēķina nepieciešamo produktu
daudzumu pusdienu gatavošanai.
Lai to precīzāk izdarītu, laikus jāzina
ēdāju skaits turpmākajām dienām.
Tas nav viegli, jo bērni aizmirst
pieteikties un atteikties. Saimniece
Elga gatavo brokastis un launagu
pirmsskolēniem – cep izcilas
ābolmaizītes, vāra ievārījumus,
marinē gurķus ziemai un veic citus
ne mazāk svarīgus darbus. Skolā
ir kafejnīca, kurā strādā Iveta.
Brīvajos brīžos viņa labprāt palīdz
saimniecēm. Gundars ir mūsu
šoferītis, kas vizina pagatavoto
ēdienu uz pansionātu un pirmsskolu.
Savukārt man ir cieša sadarbība ar
medmāsiņu – izdomājam nedēļas
ēdienkarti, tad veicam pasūtījumus.
Strādāju ar piegādātājiem un veicu
uzskaiti. Ja skaita kopā, esam daudz
– 9, bet katram ir savs darbs.
Kāda ir darba ikdiena?
– Darbs ēdināšanas nodaļā sākas
agri –plkst. 5:30 no rīta. Rit intensīvs
darbs – saimnieces rosās karsto
ēdienu cehā, katra pie saviem katliem
gatavo ēdienus. Līdz plkst. 11:30
viss ir jāpaspēj izdarīt, jo tad sākas
pusdienas un trauku mazgāšana. Es
kolēģēm saku, ka viņas pats Dievs
atsūtījis. Iepriekšējā darbavietā saņēmušas pamatīgu rūdījumu, šeit
nesūdzas par grūtībām.
Ikdienā strādājot, ir svarīgi ievērot
visus nosacījumus, lai bērnus
nodrošinātu ar nekaitīgu pārtiku,
kas ir mūsu mērķis. Šim nolūkam ir
izstrādāta kvalitātes rokasgrāmata,

Ēdināšanas kolektīvs (nepilnā sastāvā)

kurā viss aprakstīts, kas jāzina
un jāievēro, sākot ar produktu
pieņemšanu, uzglabāšanu, termisko
apstrādi, gatavā ēdiena uzglabāšanu
un pasniegšanu. Arī par telpu, trauku
mazgāšanu – ar kādiem līdzekļiem to
drīkst darīt, cik bieži un citas lietas.
Pavisam nesen spēkā stājās
jauni noteikumi, kas attiecas uz
skolēnu ēdināšanu, arvien vairāk
aktualizējot
veselīgas
ēšanas
nosacījumus. Vai ir kādas grūtības,
ievērojot jaunos noteikumus?
– Jaunie noteikumi pārsteidza
ne jau mūs vien, bet arī ēdājus.
Skolā bērni sacīja, ka iepriekš bija
garšīgāk. Saimniecēm arī radās
problēmas – kā visu pagatavot,
jo ir tikai divi lielie katli. Nācās
iegādāties papildu divus termosus.
Arī ēdināšanas izmaksas ir lielākas.
Ja agrāk pusdienās varējām dot zupu
un saldo, tad tagad tāds salikums
nedrīkst būt. Obligāti jābūt otrajam
ēdienam un zupai vai desertam ar
noteiktu kaloriju daudzumu katrā
vecuma grupā, tāpēc arī medmāsai
Baibai darba pietiek. PVD cītīgi
pārbaudīja kaloriju daudzumu, svēra
porcijas. Problēma, kas pastāv arī
citos ēdināšanas uzņēmumos, – bērni
nelabprāt ēd zupas. Tāpēc rodas
jautājums, kāda jēga kalorijām, ja
tās neapēd.
Jāierobežo cukura un sāls patēriņš.
Tas ir pareizi. Bet, ja par tā lietošanu
nedomās arī ģimenēs, tad velti mums
cīnīties. Zinām, ar ko piepildīti
veikalu plaukti – viss ir pieejams.
Ir grūti, jo, ievērojot normas, sāli
drīkst pievienot ļoti, ļoti maz. Bet es
uzskatu, ja ēdienam nav pievienots
pietiekams sāls daudzums, tas ir
negaršīgs.
Ir noteiktas augļu, dārzeņu un
piena produktu grupas, bet šo normu
ievērošana
grūtības
nesagādā.

Piedalāmies „Skolas piena” un
„Skolas augļa” programmās, kuras
arī palīdz nodrošināt veselīgas ēšanas
nosacījumus. Paldies z/s „Sviķi” par
piegādātajiem burkāniem! Bērniem
tie labi garšo.
Ar septembri ir prasība pirmsskolas
bērniem ēdienu gatavot atsevišķi tā
paša sāls dēļ, jo viņiem to drīkst
pievienot vēl mazāk. Saimnieces
kartupeļus vārīs atsevišķi, arī pārējos
ēdienus gatavojot, stigrāk ievēros
sāls daudzumu pirmsskolēniem.
Skolā noteikti ir iecienītākie
ēdieni? Kas skolēniem vislabāk
garšo?
– Esmu pavērojusi, kā bērni ēd.
Kopumā varu teikt, ka bērniem garšo
pusdienas. Patīk vērot, ka lielie bērni
paņem pat divas porcijas, grib nočiept
otru porciju saldā ēdiena. Godīgākie
paprasa, vai drīkst. Protams, ja
saimniece Ilze zina, ka citiem arī
paliks, labprāt dod, lai ēd. Tāpat ir ar
sulu – daudzi ņemtu divas krūzītes,
bet nesanāk. Bērni ir pārsteigti, ka
nav, bet cukura norma ir tik maza,
ka nevar pagatavot lielāku sulas
daudzumu.
Ir arī iecienītākie ēdieni – no
zupām vislabāk garšo soļanka, zirņu
un pupiņu zupas. Nelabprāt ēd biešu
un citas dārzeņu zupas. Lielā cieņā ir
cepti vistu šķiņķīši, kotletes, gulaši
un citas mērces. Ļoti garšo makaroni
ar maltu gaļu un putraimu biezputra.
Ne īpaši ēd zivis un aknas. Aknas
dodam reti, bet zivis bērniem jādod
vienu reizi 10 dienās, no tām nedrīkst
atteikties. No desertiem garšo krēmi
– jogurta, citronu, bet daudzo kaloriju
dēļ tos nevaram bieži gatavot
Ja darba dienas pavadāt virtuvē,
gatavojot citiem, rodas jautājums,
vai arī mājās pietiek spēka
gatavot?
– Protams, ka pēc intensīvā darbā

Pavāre Maija neslēpj, ka konvekcijas cepeškrāns ir īsts brīnums – te top
gan gardas ābolmaizes, gan tiek cepti vistu šķiņķīši

pavadītas dienas vakariņas nemaz
negribas gatavot, bet ģimene prasa
savu. Bieži dzirdu kolēģes smejamies:
„Došos uz otro maiņu!”
Vai strādājot skolā, šo piecu
gadu laikā ir bijuši kādi kuriozi?
– Pirms dažiem gadiem Cesvainē
notika 3x3 nometne. Mūsu uzdevums
bija nometnes dalībniekus trīs reizes
dienā pabarot. Starp viņiem bija
arī veģetārieši, kuriem saimnieces
gatavoja atsevišķi un arī galdu klāja
atsevišķi. Vienā reizē bija frikadeļu
zupa, veģetāriešiem, protams, tika
gatavota cita zupa. Klājot galdus,
frikadeļu zupa nejauši bija uzlikta
veģetāriešiem. Tikai tad, kad visi
bija paēduši, saimnieces atcerējās,
ka veģetāriešiem nav iedota viņiem
izvārītā zupa. Iveta mierināja:
„Neuztraucieties, visi jau ir paēduši,
slavēdami pusdienas, un sirsnīgi
pateikušies. Un šoreiz veģetāriešu
bijis vairāk.” Smējāmies: un visi
dzīvi palikuši!
Otrs gadījums bija tad, kad
sākās pusdienlaiks un bija jāķeras
klāt trauku mazgāšanai. Izrādījās,
ka
trauku mazgājamā mašīna
sabojājusies, jo ūdens negāja prom.
Sākās panika un uztraukums, līdz
pēdējā momentā attapās, ka ir
nepareizi salikta trauku mašīna. Arī
tad bija atviegloti smiekli – par savu
muļķību!
Kas jums savā darbā visvairāk
patīk un sagādā prieku?
– Man patīk savs darbs. Katru rītu
ar labu prātu un priecīgu sirdi eju uz
darbu, jo zinu, ka sastapšu mīļus,
sirsnīgus, labestīgus cilvēkus, kādu
šajā kolektīvā netrūkst.
Arī pret sev zināmiem nelabvēļiem
izturos ar mīlestību, citādi nevar
strādāt. Cenšos sevi pozitīvi
noskaņot, nelaist iekšā negatīvas
domas. Bieži meitenes mierinu,
lai neuztraucas, gan viss būs labi.
Jācenšas visu turēt kārtībā, tad
arī nebūs lieki uztraukumi. Katra
savstarpējā mīlestībā un labestībā
pavadīta darba diena sagādā prieku.
Tad arī nejūt nogurumu, viss šķiet
viegli padarāms.
Ir liels prieks, ja bērniem garšojušas
pusdienas. Viņi taču ir pirmie mūsu
darba vērtētāji, viņiem arī strādājam.
Kristīne Vilciņa, autores foto
Autores piebilde –
Paldies visam ēdināšanas
kolektīvam par ieskatu jūsu darba
ikdienā un viesmīlīgo uzņemšanu!

Bērnu ēdināšanas maksāšanas kārtība Cesvaines pirmsskolā
Vasara ir pagājusi – saulaina,
emocijām bagāta, piepildīta ar
skaistiem svētkiem, piedzīvojumiem.
Taču nav iemesla skumt, jo priekšā
ir jauni piedzīvojumi, svētki, jaunas
tikšanās, radošs darbs jaunajā mācību
gadā.
Vasarā uzkrātā enerģija lai palīdz
mums visiem – bērniem, vecākiem,
pedagogiem 2013./2014. mācību gadā
strādāt ar lielu enerģiju, uzņēmību,
aizrautību, iedvesmu, prieku par
katru aizvadīto dienu.
Uzsākot jauno mācību gadu,
vēlos sirsnīgi sveikt Cesvaines
pirmsskolas audzēkņus, vecākus un
visus darbiniekus, kā arī pateikties
par labo sadarbību iepriekšējā mācību
gadā.
Šajā nelielajā rakstā gribu izteikt

prieku un gandarījumu par jauno,
kopš 2013. gada 1. janvāra ieviesto,
norēķinu kārtību par Cesvaines
vidusskolas ēdināšanas
nodaļas
pakalpojumu,– norēķinus, uzskaiti
veicot ar talonu palīdzību. Jaunā
kārtība prasa papildu darbu gan no
vecākiem, gan darbiniekiem, gan arī
no domes grāmatvedības.
Izjūtu patiesu gandarījumu par
mūsu kopīgo darbu, jo 2013. gadā
par bērnu ēdināšanu pirmsskolā vairs
neveidojās parāds.
Taču diemžēl vēl aizvien ir
parāds par laiku līdz 2012. gada
31. decembrim. Pēc grāmatvedībā
veiktās uzskaites 2013. gada 2.
augustā parāda summa par bērniem,
kuri
apmeklēja
pirmsskolu
2012./2013. mācību gadā, ir Ls

1663,50, pārmaksa (iegādāti taloni)
par summu Ls 454,60, salīdzinoši
ar laika periodu līdz 2012. gada 1.
augustam parāds bija – Ls 3158,78,
pārmaksa (samaksāts uz priekšu) Ls
167,80.
Vēlos sniegt daļēju ieskatu, kā
ir izveidojies parāds par bērnu
ēdināšanu pirmsskolā:
• par 11 bērnu ēdināšanu, kurus
vecāki ir izņēmuši no Cesvaines
pirmsskolas sakarā ar dzīvesvietas
maiņu, izglītības iestādes maiņu vai
kādu citu iemeslu dēļ, parāda summa
ir Ls 455,20 (vairāku gadu laikā);
• par bērniem, kuri turpina mācības
nākamajā izglītības pakāpē - skolā,
parāds ir Ls 631, no tiem 7 bērni
mācās Cesvaines internātpamatskolā,
nenokārtotās saistības ar pirmsskolu
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par bērnu ēdināšanu sastāda Ls
362,00;
• par bērniem, kuri turpina mācības
Cesvaines pirmsskolā, parāds ir
Ls1208,30.
Par vecākiem, kuri ir izņēmuši
bērnus no Cesvaines pirmsskolas,
vairs neloloju cerības,
ka
parādsaistības tiks nokārtotas. Tik
pārliecinoši varu apgalvot tāpēc, ka
visi šie vecāki ne vienreiz vien ir
aicināti samaksāt parādu. Neviens no
uzrunātajiem vecākiem nav atbildējis
noliedzoši, taču patiesībā līdz šim tie
ir bijuši tukši solījumi. Skumji, jo par
viņiem veidojas priekšstats kā par
cilvēkiem, kuriem nevar uzticēties.
Ļoti ceru, ka esošo audzēkņu
vecāki pakāpeniski nomaksās parādu.
Novēlu viņiem pakāpeniski atrisināt

izveidojušos situāciju.
Sirsnīgu pateicību Cesvaines
pirmsskolas kolektīva vārdā izsaku
vecākiem, kuri godprātīgi pilda
saistības ar pirmsskolu, tādā veidā
izrādot patiesas rūpes par saviem
bērniem.
Paldies Cesvaines vidusskolas
ēdināšanas nodaļas kolektīvam par
garšīgajām maltītēm, par kopīgo,
veiksmīgo sadarbību!
Jaunā maksāšanas kārtība ar
talonu palīdzību par bērnu ēdināšanu
pirmsskolā ir sevi pilnībā attaisnojusi.
Vēlreiz paldies visiem par sadarbību!
Izsaku pārliecību, ka arī turpmāk
tā būs tikpat veiksmīga.
Skaidrīte Aveniņa, Cesvaines
pirmsskolas „Brīnumzeme” vadītāja



Par to, kas neizrunāts
Zēns, 17 gadus vecs – Es mēģināju
izdarīt pašnāvību.
Psihologs – Un cik tev toreiz bija
gadu?
Zēns – Kādi septiņi vai astoņi.
Psihologs – Tas, ko tu saki, ir ļoti
nopietni, tu varēji arī nomirt.
Zēns – Toreiz man bija žēl, ka
neizdevās.....
Meitene 18 gadus veca – Es mēģināju
izdarīt pašnāvību.
Psihologs – Un cik tev toreiz bija
gadu?
Meitene – Kādi septiņi.
Psihologs – „Tu raksti: „Varbūt
vienkārši nepamosties?”... Tu joprojām
domā par nāvi?
Meitene – „Jā.”
Mani sauc psiholoģe Eva. Pasē
rakstīts vairāk oficiāli – Evita
Petručeņa. Jau otro gadu darba nedēļā
ir man īpašas dienas, kad es braucu no
Gulbenes uz Cesvaines sociālo dienestu, lai strādātu par psihologu. No rītiem
mani sveicina Cesvaines pils akmeņu
raksti – citreiz ar saules mirdzumu,
citreiz tādi nopietni un it kā brīdinoši
par smagu darba dienu. Liktenis mani
ir atvedis uz vietu, kur es reiz kā bērns
saviem vecākiem „solīju” mācīties
Cesvaines pils iespaidīgā skaistuma
dēļ. Cesvaines sociālajā dienestā mani
sagaida kolēģi, kuri ir uzticējušies un
devuši iespēju izaugt profesionālajā
jomā. Es atslēdzu psihologa kabineta
durvis ar īpaši atzīmēto atslēgu, atkal
atgriežoties savā profesionālajā jomā,
kļūstot no uzņēmējas par psihologu.
Reiz kāda pasniedzēja teica, ka es esmu
„sens psihologs”. Ja rēķina no 1998.
gada, tad tā arī sanāk. Ir noiets kāds
ceļa gabals psiholoģijas, arī karjeras

konsultēšanas un pedagoģijas jomā.
Es slikti atpazīstu sejas, bet manā
galvā skan cilvēku dzīvesstāstu fragmenti:
„Mani izvaroja un es zinu vēl četras
meitenes no savas klases, kuras ir
piedzīvojušas to pašu.”
„Mans patēvs mani sita, man
bija pārsista galva un zilas acis, bet
slimnīcā ārstam pateica, ka es nokritu,
un viņš noticēja.”
„Jau pirms vairākiem gadiem mans
bērns runāja par pašnāvību.”
Un es jautāju: „Vai jūs toreiz par to
ar kādu runājāt?”
Atbilde bieži ir: „Nē.”
Mīļie cesvainieši, tieši tā gribas jūs
šodien uzrunāt. Es rakstu jums laikā,
kad vasara ir pilnā plaukumā, izlaidumos aktu zālēs ir izsmaržojuši ziedi un
internetā ievietotas fotogrāfijas, kurās
ir prieks ieraudzīt bērnus, kuri dzīvo
un aug. Arī tos bērnus, jauniešus un
pieaugušos, kuri ir bijuši drosmīgi
un runājuši ar psihologu par savām
dvēseles sāpēm. Es rakstu, domājot
par to, kas ir uzkrājies neizrunāts,
nepamanīts, par bērnu pāragrajām
domām par nāvi un traģēdiju Ventspilī,
kur sieviete, mēģinot izdarīt pašnāvību,
ir nogalinājusi divus savus bērnus – divus un trīs gadus vecus zēnus. Izjūtas
ir smagas, pat tad, ja apzinos, ka mēs
neesam gaišreģi, lai paredzētu nākotni,
ka mēs nevaram palīdzēt cilvēkam, ja
viņš pats to nevēlas. Kāds profesionālis
ir teicis, ka psihologs nav Dievs un
pat ne viņa tuvākais radinieks. Un tā
patiešām ir taisnība. Psihologs nav
arī mediķis un neizraksta zāles. Tas
ir profesionālis, kas studējis mācību
par cilvēka dvēseli. Psihologam ir
zināšanas par to, kā cilvēki attīstās,

kā viņi pārdzīvo zaudējumus, kā mīl
un kā noslēdzas sevī. Psihologs uzklausa un glabā noslēpumus, izņemot
gadījumus, kad kāds apdraud savu
vai citu dzīvību vai veselību. Lai
cilvēkiem patiesi palīdzētu, ļoti svarīga
ir arī komanda – uzticams sociālais
darbinieks, bāriņtiesa, sadarbība ar
ģimenes ārstiem, psihiatru, sociālajiem
pedagogiem. Tomēr dvēseles sāpju šajā
pasaulē ir daudz, ne visiem var palīdzēt
profesionāļi. Svarīgi, ka blakus ir uzticami draugi, iejūtīgi klasesbiedri un
kaimiņi. Jebkurš cilvēks blakus var
mēģināt palīdzēt tik, cik viņa spēkos,
lai traģēdiju būtu pēc iespējas mazāk.
Tādēļ mums, Cesvaines sociālā
dienesta darbiniekiem, ir svarīga katra
palīdzība – dzirdīgas ausis un iejūtīga
sirds. Palīdzība sākas no brīža, kad
cilvēki pastāsta par to, ka kāds cieš,
neskatoties uz to, ka ir šaubas, vai to
vajag, un dažreiz ir pat bail kaut ko
teikt.
Pārmaiņas sākas no izjūtas, ka kaut ko
nepieciešams mainīt un uzdrošināšanās
jautāt: „Ko darīt tālāk?”
Nu jau vairāk nekā pirms gada
Lieldienās, apmeklējot Cesvaines
kultūras namā jauniešu teātra izrādi
„Miljons”, es brīvdienā it kā nonācu
atpakaļ darba kabinetā. „Nav vērts
dzīvot,” – šī atziņa ir smaga, pat ja
tā izskan mākslas darbā. Smaga un
vienmēr uzklausāma ļoti nopietni.
Reizēm cilvēki teic: ja kāds runā par
pašnāvību, viņš to nedarīs, bet tā nav
taisnība.
Teātra galvenā ideja lika aizdomāties
par naudas vērtību, kad ir zaudēta
mīlestība un nav blakus tuva cilvēka.
Mana darba specifika tolaik lika domāt
par to, kā jaunieši caur mākslu risina

zaudējuma un dzīves bezjēdzības izjūtas
tēmu. Izrādes beigas bija laimīgas un
absurdas vienlaikus. Īsta mīlestība
nevar „uzplaukt” no pašnāvības draudiem. Mīlestība vispirms sākas ar
iekšējo saskaņu ar sevi un cieņu pret
otra personību.
Cesvaini es dvēseliski varētu
salīdzināt ar jūras dzīlēm, kurās ir ļoti
daudz „aprakts”, paslēpts, neizrunāts
un kurās vienlaikus ir ļoti daudz
bagātību. Es izjūtu Cesvaini kā īpašu
ar to, ka cilvēki ir dziļi domājoši,
emocionāli, gatavi iepazīt sevi, viņi
nevis baidās no vārda „psihologs”, bet
gan lepojas ar to, ka ir iespēja psihologu apmeklēt. Šis ir novads, kurā es
sastopos ar pieaugušajiem, jauniešiem
un arī ar bērniem, kuri ir iekšēji bagāti
ar kultūru, ticību, kuriem ir daudz
jautājumu par sevi un pasauli. Tā kā
es nevaru satikties ar visiem, kuri to
vēlētos klātienē, esmu gatava atbildēt
uz anonīmiem jautājumiem avīzē. Uz
kādiem jautājumiem psihologs atbild?
Par bērnu audzināšanu, mīlestību,
dzimumattiecībām, šķiršanos, bailēm,
trauksmi, draudzību, attiecībām ar klasesbiedriem, piemēram, par to, vai tas,
ko konkrētais cilvēks jūt, ir normāli,
utml.
Psihologam gan nav gatavu recepšu
un padomu, tādēļ atbildes var būt
ļoti vispārējas. Jo vairāk ir aprakstīta
situācija, jo labāk iespējams saprast
cilvēku. Tātad, ja kādam ir vēlēšanās
saņemt psihologa viedokli par kādu
situāciju „Cesvaines Ziņās”, var rakstīt
uz e-pastu: evita.petrucena@inbox.lv.
Varbūt tas mums visiem kopā palīdzēs
runāt par sen neizrunātām lietām?
Katra cilvēka problēmas risinājums
var palīdzēt arī citiem, kuri ir līdzīgā

situācijā, tāpēc jau iepriekš paldies
tiem, kuri rakstīs.
Saņemt padomus par dažādām
sociālām situācijām un arī par
cilvēciskajām attiecībām, tajā skaitā
psiholoģiskajiem
pārdzīvojumiem,
iespējams
Cesvaines
sociālajā
dienestā apmeklētāju pieņemšanas
laikā vai zvanot pa tālruni 29365023.
Nepieciešamības gadījumā ir pieejami
biedrības „Skalbes” diennakts Krīzes
tālruņa pakalpojumi: Lattelecom: +371
6 7222922. Bite: +371 2 7722292.
Un es ceru, ka Dievs mums visiem
palīdzēs pamanīt tos, kuriem mūsu atbalsts ir visvairāk vajadzīgs.
...Es esmu kāds gājēju klausītājs
Un patiesu asaru diedzētājs,
Kā pērles tās līst pāri paaudzēm,
Pār vasaras zaļajām galotnēm.
(„Klausītāja grēksūdze” Eva, 2002.)
Evita Petručeņa, psiholoģe
Foto no personīgā arhīva

Izdzīvojot savu sapni
Turpinot stāstīt par Cesvaines
mākslas
nodaļas
absolventiem,
uzrunāju cesvainieti Egiju Keišu,
kas šobrīd savas iegūtās zināšanas
pielieto ikdienā kā grafiskā dizainere un maketētāja. Egija ir piemērs
ikvienam – ja kaut ko ļoti vēlas, tas
piepildās.
Pastāsti par laiku Cesvainē,
mācoties skolā!
– Cesvainē pavadītais skolas laiks
pavisam noteikti saistās ar pozitīvām
atmiņām. Vienmēr atcerēšos dažādos
nedarbus, ko kopā ar klasi sastrādājām.
Piemēram, reiz visa klase izdomājām
slēpties pils tornītī no fizikas skolotāja.
Kāpnes šauras, vietas maz. Lai visa
klase paslēptos, nācās piepildīt visas
kāpnes no tornīša apakšas līdz augšai.
Laikā, kad nodega pils, mēs mācījāmies
tikai ceturtajā klasē, tāpēc savas skolas gaitas vadījām dažādās Cesvaines
ēkās un katrai no šīm ēkām piemīt savs
stāsts un atmiņas. Bērnudārza telpas
– klasesvakari un cītīgā gatavošanās
Popielai, internātskolas telpas – krīta un
mandarīnu kariņi, Dīķa māja – sardzes
izjokošana ar pulksteņa pārgriešanu,
lai stunda beigtos ātrāk, jaunā skola
– speciāli muzikāli veltījumi mūsu
skolotājai Inai Šulcei. Daudz smieklu
un piedzīvojumu.
Kas visspilgtāk palicis atmiņā no
mākslas skolas laika?
– Visspilgtāk palikusi iestāšanās
mākslas skolā, jo pirms tam es sešus
gadus jau biju mācījusies mūzikas
skolā klavierspēli. Sapratu, ka tā nav
mana sirdslieta un ar nelielu skaudību
noraudzījos uz tiem bērniem, kas
apmeklēja mākslas skolu. Paldies manai mammai, kas uzticējās man un atļāva
pāriet uz mākslas skolu. Biju sabijusies,
ka pēc sešu gadu pavadīšanas mūzikas
skolā tās pamešana netiks pieļauta, un
mans sapnis par mākslas skolu izgaisīs.
Atceros savu sajūsmu un entuziasmu,
kad tika dota atļauja. Pirmā nodarbība,
pirmie darbi, papīri, krāsas un otas.



Mājās nācu ar sakrāsotiem matiem un
ausīm. Es staroju. Staroju, jo sapratu, ka
tā nav tikai mirkļa aizraušanās. Tas bija
pirmais solis uz ko lielu. Mana mīlestība
pret mākslu sāka augt.
Ar ko šobrīd nodarbojies? Kāda ir
tava ikdiena?
– Ja mākslas skola bija pirmais
lielais solis virzienā, kur sauc mana
sirds, tad šobrīd jau esmu spērusi
nākamos soļus. Šobrīd studēju Latvijas
Universitātē Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultātē. Esmu izvēlējusies
profesionālo bakalaura programmu
Māksla ar novirzienu datordizainā.
Tā kā jūtos pietiekami pārliecināta
par sevi un savām zināšanām, tad jau
studiju laikā esmu īstenojusi vairākus
dizaina projektus gan draugiem un
paziņām, gan ārzemju klientiem.
Jāatzīst, ka, strādājot kā frīlancerim
(brīvmāksliniekam – autores piebilde),
pasūtījumi ir neregulāri, tāpēc tas nav
stabils ienākumu avots. Šī iemesla
dēļ esmu atradusi arī pastāvīgu darbu.
Strādāju draugiem.lv apakšuzņēmumā
perkamkopa.lv par dienas piedāvājumu
maketētāju. Izmantojot savas zināšanas
datorprogrammās, veidoju interneta videi paredzētās reklāmas.
Ir tādi brīži, kad atceries – jā, šādi
man mācīja mākslas skolā vai – šo
man labāk ieteiktu mākslas skolas
skolotāja?
– Pirmais, kas nāk prātā, ir tas, ka
skolotāja Kristīne Šulce man iemācīja
nebaidīties atšķirties. Gleznošanas
stundās mans gleznošanas stils bija
krasi atšķirīgs no pārējiem. Man patika
krāsas triept lieliem triepieniem – tā
kārtīgi un biezi. Tas bija veids, kā es
gleznojumā ieliku savas emocijas. Man
prieks, ka mana gleznošanas maniere
netika apspiesta. Tieši pretēji – skolotāja
Kristīne mani pilnībā atbalstīja un ieteica vēl dažādus gleznošanas trikus,
kas piemēroti tieši manam gleznošanas
stilam.
Apvieno darbu ar studijām

augstskolā?
– Sākoties jaunajam semestrim, man
būs kārtējais izaicinājums – apvienot
studijas ar darbu. Domāju, ka problēmu
nebūs, jo strādāju mājās. Kolēģi ir ļoti
pretimnākoši un saprot, ka esmu studente. Nebaidos, ka pirms, pēc vai starp
lekcijām nāksies skriet mājās un strādāt,
jo šī nebūs pirmā reize, kad apvienoju
darbu ar studijām. Pagājušajā gadā
strādāju pie modes mākslinieces Indras
Miklāvas par asistenti, tāpēc zinu, kā tas
ir, kad viss pa minūtei saplānots. Ir tāds
teiciens – jo vairāk dara, jo vairāk var
izdarīt.
Darbs un ikdiena tev paiet Rīgā. Kā
patīk dzīvot Rīgā un vai esi domājusi
par atgriešanos Cesvainē?
– Daudziem Rīga nepatīk. Ar mani
ir pretēji – esmu iemīlējusi Rīgu. Man
kā mākslas cilvēkam ļoti patīk vērot
visu, kas apkārt. Ja citiem braukšana
sabiedriskajā transportā ir mokoša,
tad man tas ir piedzīvojums. Raugos
pa logu uz ēkām, to krāsām, formām,
faktūrām, uz cilvēkiem un to grimasēm.
Vienu dienu spīd fantastiska saule, citu
– biezā migla ieskauj Rīgas panorāmu.
Man Rīga ir kā grāmata, kuru nekad nav
iespējams izlasīt līdz galam. Es skatos,
lasu, uztveru, mācos. Arī Cesvainē
var tā lasīt, tikai tas dinamiskums un
izmaiņas mazākas. Varbūt paies kāds
laiks Rīgā, un man liksies – viss, šī
pilsēta ir pietiekami iepazīta. Pagaidām
man Rīgā ļoti patīk un par atgriešanos
Cesvainē nedomāju. Vienu gan es zinu,
es Cesvainē atgriezīšos ar savu mākslu.
Prātā ir pāris idejas, kuras vēlētos īstenot
tieši Cesvainē, bet tas lai paliek kā mazs
noslēpums.
Strādājot ar klientiem, izdodas
saprasties ar visiem un izprast,
izdabāt viņu vēlmēm?
– Strādājot par grafisko dizaineri, ir
nepieciešami stipri nervi. Sadarbība
ar klientiem ne vienmēr ir tā vieglākā.
Atceros pirmo uztraukumu un pirmos
pasūtījumus. Esi pavadījis daudzas stun-

Cesvaines Ziņas

Mākslinieku plenērā Engurē tapušie
Egijas darbi
das pie viena projekta, nosūti to klientam, bet viņš pasaka, ka dzeltenās vietā
vajag sarkano krāsu, punktiņi neder, vajag līnijas, un vispār viņam tagad ir cita
ideja un visu varētu uztaisīt savādāk.
Pirmajā brīdī zūd motivācija, bet esmu
iemācījusies, ka tieši tāds ir grafiskā dizainera darbs. Tā ir komunikācija starp
diviem dažādiem cilvēkiem. Ar pirmo
reizi reti kad tiks panākts vēlamais
rezultāts, tāpēc tagad vairs tik ļoti
nebēdājos, ja klientam kaut kas nepatīk.
Tieši pretēji, es priecājos, ka klients
nebaidās pateikt: “Man nepatīk.” Tad
sarunu ceļā mēs risinām situāciju un
turpinām iet uz mērķi. Tas nav viegli,
bet prieks, kad projekts noslēdzies
veismīgi, ir neizmērojams.
Kas tevi aizrauj ārpus darba?
– Brīvo laiku cenšos maksimāli
piepildīt. No vienas puses ir nogurums,
bet no otras – kad tad, ja ne brīvajā
laikā? Tāpēc īpaši vasarā apmeklēju
dažādus
kultūras
un
izklaides
pasākumus. Reizēs, kad pašai šķiet, ka
neko negribas, mana draudzene Ieva
neatlaidīgi saka, ka jādodas baudīt
vasara. Un paldies viņai par to, jo kopā
izbaudīti neskaitāmi brīvdabas koncerti,
satikti daudz jauni paziņas un iegūtas
neatkārtojamas emocijas. Rudeņos un
ziemās esmu aerobikas fane. Tas palīdz
izlādēties un vienlaikus uzlādēties pēc
garajām darbdienām. Visu laiku esmu
kustībā.
Kādi ir tavi dzīves mērķi?

– Mans dzīves mērķis ir dzīvot saskaņā
ar sevi. Es nebaidos no šķēršļiem. Mani
neuztrauc, ko domās citi. Mākslas skola
bija kā pierādījums tam. Es pieņēmu
risku pamest mūzikas skolu, kas kādam
varētu likties neprātīgi, bet es nebaidos
rīkoties atšķirīgi. Es zinu savu ceļu dzīvē
un pa to arī eju, lai sasniegtu iekšēju
labsajūtu un patiesu prieku par to dzīvi,
kādu esmu izvēlējusies dzīvot. Šobrīd
varu teikt – esmu laimīga tāda, kāda
esmu un ka atrodos tieši šeit un tagad.
Lai šeit nonāktu, esmu pārvarējusi ne
mazums šķēršļu. Katram dota viena
dzīve. Es savējo dzīvoju tā, lai, patiesi
smaidot, varu teikt – es esmu laimīga!
Milzīgs paldies manai mammai, jo
viņa vienmēr ir bijusi mans lielākais
atbalsts un fans. Tikai dēļ viņas ticības
mazam ķiparam, kuram patīk zīmēt
vairāk nekā spēlēt klavieres, ir izaudzis
cilvēks, kas būvē un izdzīvo savu sapni.
Šis cilvēks esmu es.
Cesvaine - tā ir vieta…
–… kur vienmēr būs daļa manas
sirds.
Kristīne Vilciņa,
foto no Egijas personīgā arhīva

Starptautiskā nometne Cesvainē
Laikā no 23. jūlija līdz 1. augustam
Cesvainē norisinājās starptautiska
jauniešu nometne. Nometne varēja
notikt, pateicoties Eiropas Savienības
programmas „Jaunatne darbībā”
piedāvātajām iespējām.
Šī programma ir paredzēta 13-30
gadus veciem jauniešiem un tās mērķis
ir jauniešiem līdzdarboties sabiedrībā
notiekošajā, iepazīt citu valstu kultūru,
iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi. Šo projektu uzrakstīja draugi no
Francijas pilsētas Lagerdelles. Projekta
ilgums – četri gadi un katru gadu
projekts notiek kādā no iesaistītajām
valstīm. Pirms diviem gadiem visi
satikās Rumānijā, pagājušajā gadā
Francijā un šajā gadā – Latvijā. Vēl ir
viens nosacījums, ka visu četru gadu
garumā šajā projektā iesaistās vieni un
tie paši jaunieši.
Gatavošanos nometnei mūsu grupa
sāka jau janvārī, kad vajadzēja izdomāt
piedāvāto programmu un aizsūtīt uz
Franciju. Vērtēšanas komisija atzina mūsu piedāvāto programmu par ļoti labu.

23. jūlija vakarā desmit Cesvaines
jaunieši cītīgi gatavojās savu draugu
uzņemšanai. Ciemos atbrauca 10
rumāņu, 10 franču un trīs itāļu
jaunieši. Katru dienu notika vairākas
nodarbības. Pirmajā dienā vajadzēja no
jauna sadraudzēties, jo grupā bija arī
jaunas sejas. Nometnes laikā jaunieši
iesaistījās jaunās lapenes uz Mīlestības
saliņas taisīšanā. Raka bedres un lēja
pamatus. Tāpat jauniešiem bija iespēja
gatavot no kļavu lapām cepures,
apgleznot maisiņus, darboties ar mālu. Interesanta nodarbība izvērtās
foto rāmīšu gatavošana no dabas
materiāliem, jo jaunieši saprata, ka
tā būs dāvana draugam nometnes
noslēgumā. Neizpalika iepazīšanās ar
Cesvaini, nometnes svinīgā atklāšana,
sporta stafetes, danču vakars. Notika
diskusiju vakari par dabas aizsardzības
problēmām, kā to risināšanā iesaistās
paši jaunieši, kā šīm problēmām pievērš
uzmanību citās ES valstīs. Četrus
vakarus notika nacionālie vakari, kur
katra valsts sevi prezentēja. Notika

Visu četru valstu pārstāvji pie kopīgā karoga

divi pārgājieni. Viens uz Grašiem, jo,
pateicoties bērnu ciemata fondam, mūsu
jaunieši varēja iesaistīties šajā projektā.
Otrs pārgājiens notika uz Kraukļiem,
kur pa ceļam jaunieši iepazinās ar
naturālo saimniecību „Grūbu” mājās
un paši gatavoja siera bumbas.Tālāk
ceļš veda uz z/s „Sviķi”, kur jaunieši
iepazinās ar latviešu zemnieka ikdienu.
Pārgājiena noslēgums notika pie Roberta
Lielķikuta, kur jaunieši paši iesaistījās
zupas sagatavošanā un vārīšanā.
Interesanta bija ekskursija ap Lubāna
ezeru. Sestdien jauniešiem tika dota
brīva diena ar iespēju baudīt pilsētas
svētkus. Prieks, ka jaunieši to izmantoja
un piedalījās visās aktivitātēs. Nometnes
noslēgumā visi braucām ekskursijā uz
Siguldu, Rīgu, Saulkrastiem.
31. jūlija vakars pienāca ar nelielu
trauksmi un apziņu, ka nometne Latvijā
ir beigusies. Piepildījās skolas direktora
solījums, ka nometnes laikā lietus nelīs,
ka būs iegūti jauni draugi un vēl labāki
kļuvuši vecie draugi. Gandarījums par
nometni bija gan mums – organizētā-

jiem –, gan arī viesiem. Karogu svinīgi
nodevām draugiem no Itālijas ar cerību,
ka nākamajā gadā visi satiksimies
noslēguma nometnē.
Paldies vēlos teikt vispirms mūsu
pašu bērniem, kas ar lielu nopietnību
gatavojās un arī darbojās šajā nometnē.
Paldies visiem, kas darbojās, iesaistījās
šīs nometnes norisē – vidusskolas direktoram Didzim Baunim, šoferītim
Ivanam Kokušam, Baibai Briedei un
visai virtuves komandai, apkopējām,
sargiem, Cesvaines tūrisma centram,
Cesvaines
mākslinieku
biedrībai,
„Di-viem torņiem”, z/s „Sviķi”,
„Grūbu” saimniekiem, R. Lielķikuta
ģimenei, vidusskolas estrādes grupām,
sponsoram A/s „Cesvaines piens” un,
protams, Grašu bērnu ciemata vadītājai
Sandrai Stadei. Paldies arī maniem
darba grupas biedriem Sarmītei Lukšai
un Uģim Fjodorovam.
Ar cerību, ka šī nometne iedvesmos arī
mūsu jauniešus pašus rakstīt projektus,
nometnes darba grupas vārdā –
Sarma Kurme, autores foto

Nodarbībā „Divu torņu” pagalmā jaunieši mācījās darboties ar mālu

Jātnieku sporta svētki
3. augustā Cesvaines parka
stadionā kopā pulcējās tuvi un tāli
viesi, sportisti, tiesneši, skatītāji un
jātnieku sporta entuziasti. Visas dienas garumā varēja vērot 7. jātnieku
sporta svētkus, kurus jau tradicionāli
organizē jātnieku sporta klubs „Pakavs”.
„JSK „Pakavs” šogad atzīmēja savus 11 pastāvēšanas gadus. Jāšanas
sporta sacensības organizējam regulāri,
sākotnēji tās notika Cesvaines parka
stadionā, no 2005. gada Cesvaines novada „Pakavos”,” stāsta JSK „ Pakavs”
valdes priekšsēdētāja Biruta Jukša.
Šogad, pateicoties Cesvaines novada
domes iniciatīvai un finansiālajam atbalstam, izveidojās ļoti laba sadarbība
un ierosme atjaunot sporta svētku
tradīcijas tieši Cesvaines pilsētā.

Gatavošanās svētkiem notika jau laikus:
tika uzlabots un izlīdzināts Cesvaines
sporta laukuma segums, veikti daudzi
citi sagatavošanās darbi, lai pēc labākās
sirdsapziņas varētu Cesvainē uzņemt
sportistus un pasākuma viesus.
„Katru gadu, veidojot sacensību
programmu, cenšamies izdomāt ko
jaunu un saistošu skatītājiem. Šogad
sacensības notika piecos maršrutos,
lielākais pārsteigums bija mazo poniju
maršruts, kurā uzvaru guva Tīna Dreimane ar poniju Maorita. 2. un 3. vietu
nopelnīja Eduards Pūle ar Alowette
Ava un Arafat. Līdzi jutām JSK „Pakavs” ponija Ties Manders startam un
uzgavilējām par izcīnīto 4. vietu. Šogad
priecājamies, ka skatītājiem varējām
piedāvāt iespēju vērot Airisas Peneles
iejādes paraugdemonstrējumus, kā zirgs

Revels dejo mūzikas pavadībā, vērot
Jolandas Suvorovas šovprogrammu,
bet galvenais - pavadīt šo dienu visiem
kopā pozitīvā gaisotnē,” stāsta Biruta
Jukša.
Trīs dažādas sarežģītības pakāpes
šķēršļu pārvarēšanas disciplīnās 1. vietu un pārliecinošu uzvaru guva Vita
Radvilaviča no jātnieku kluba „Henomele” ar zirgu Hiromants. Sportistei
ar Cesvaines svētkiem saistās īpašas
atmiņas. „Ļoti labi atceros sacensības
1983. gada 7. augustā Cesvainē. Kādreiz
sportisti jau netika dalīti vecuma grupās,
visi startēja kopā, man tajā laikā bija 9
gadi, tāpēc šī diena manī raisa pozitīvas
pārdomas un gandarījumu par ieguldīto
darbu. Jāšanas sportā jau nav tikai
šī viena skaistā puse, kad, skatītāju
apbrīnots, jātnieks zirga mugurā pārvar

JSK „Pakavs” dalībniece Nelda Janoviča, 3.vietas ieguvēja Lita Cipruse un Chikas Way, galvenais tiesnesis Dainis
Līvmanis, Cesvaines kausa ieguvēja Laila Bergsone ar Carē, JSK „Pakavi” valdes priekšsēdētāja Biruta Jukša un
Laura Penele ar zirgu Fibfils.

Cesvaines Ziņas

neskaitāmus šķēršļus. Būtībā jau visa
pamatā ir neatlaidīgs un galvenais
regulārs darbs. Spēja saprast savu zirgu,
kļūt par draugiem, ieklausīties vienam
otrā.
1. vietu – Cesvaines kausu 2013 un 90
latu naudas prēmiju – sacensībās godam
nopelnīja Laila Bergsone ar zirgu Carē,
2. vietu ieguva Laura Penele ar zirgu
Fibfils un 3. vietas titulu mājās aizveda
Lita Cipruse ar Chicas Way.
Dienas gaitā nevarēja nepamanīt
un nedzirdēt korekto un izglītojošo
sacensību galvenā tiesneša Daiņa
Līvmaņa balsi: „Mans zelta likums ir
nekad nekritizēt, jo ļoti labi zinu, cik
daudz darba ir jāiegulda šādu sacensību
organizēšanā. Lai arī Cesvaine ir maza
pilsētiņa, viss ir pārdomāts, respektēti
dalībnieku un skatītāju drošības noteikumi, izveidota ne tikai viena, bet divas aizsargjoslas. Priecē skaistās un
gaumīgās ziedu kompozīcijas laukuma
malās. Ir padomāts par ziediem un
piemiņas veltēm dalībniekiem, par to
jāsaka paldies uzrunātajiem privātajiem
atbalstītājiem.
Par pasākuma norisi JSK „Pakavs”
valdes priekšsēdētāja B. Jukša pateicas
sponsoriem un atbalstītājiem – Cesvaines novada domei, J. Rozenbergam, SIA „Nodokļu konsultatīvajam
birojam”, informatīvajam atbalstītājam
laikrakstam „Stars”, I. Dzenim, dārzniecībai „Puķu sēta”, D. Līvmanim,
S. Šakurovam, Janovsku ģimenei, J.
Ozolam, SIA „Holzwerke Lubāna”, O.
Janovičam, J. Lūsim, SIA „Krūmiņa beķerejai”, SIA „Aiviekstes būvniekam”,
SIA „Ausmupei”, Sebriņu ģimenei, M.
Balodim. Paldies lieliskajai „Pakavu”
komandai un visiem atsaucīgajiem
sponsoriem, dalībniekiem, organizatoriem un idejas atbalstītājiem!

Teātra svētki
17. augustā Cesvainē notika
Teātra svētki un visas dienas
garumā vairākās vietās varēja
vērot deviņu teātru sniegumu.
Šādu Teātra svētku ideja meklējama pirms diviem gadiem, kad Rīgā Nacionālajā mākslas centrā notika meistarklases pie režisora Valda
Lūriņa. Cesvaines Tautas teātra
režisore Alda Alberte arī apmeklēja
kursus, un, lai jauniegūtās zināšanas
netiktu aizmirstas, bet liktas lietā,
Valdis Lūriņš ierosināja rīkot katru
gadu salidojumu kādā no vietām, no
kurām atbraukuši režisori. Pirmajā
gadā lozi izvilka Lubāna, savukārt
Lubānā Teātra svētkos nākamā gada
organizēšana tika izlozēta Cesvainē.
Arī pats meistarklašu pasniedzējs
Valdis Lūriņš ciemojās Cesvainē,
lai vērotu teātru sniegumu. Režisors
atklāj, ka salidojumu galvenā
doma ir tikties un redzēt, ko dara
citi. Tāpat bijis prieks par labi
noorganizēto pasākumu un redzēt,
ka arī pašvaldība ir ieinteresēta
šāda pasākuma tapšanā. „Alda ir
apbrīnojams enerģijas cilvēks un
ar viņas degsmi svētki noteikti
izdevās,” stāsta Valdis Lūriņš.
Režisors arī piemin, ka Cesvainē
iepriekš viesojies ļoti sen – laikā, kad
uzņemta filma „Melnā vēža spīlēs”,
tāpēc īpašs prieks atkal atgriezties
Cesvainē.
Iebraucot
Cesvainē,
ikviens
uzreiz varēja nojaust, kas gaidāms
– Imanta Spridzāna veidotās teātra
maskas bija kā zīme, ka Cesvainē
gaidāms teātris. Deviņu teātru
sniegumi visas dienas garumā bija
redzami pils pagalmā, pilī, kultūras
namā, vidusskolā, pie Tējas namiņa
un aprūpes centra. Teātri atbraukuši
no dažādām vietām – Kuldīgas,
Raunas, Īslīces, Rīgas, Rudzātiem,
Limbažiem, Mores, Codes un
Nīkrāces. Izrādes tēmas dažādas
– no jauniešu problēmām līdz pat
lauku sētas ikdienai kādā Latgales
ciemā.
„Atbraucu uz šiem svētkiem no
Ļaudonas. Tā kā šeit dzīvo radi, satiku gan viņus, gan baudīju kultūru.
Teātru sniegumi ir kvalitatīvi un
priecē, ka tie skatāmi visas dienas
garumā, līdz ar to varēju izlemt, kuru
izrādi vairāk vēlos redzēt,” stāsta
svētku apmeklētāja Anita Bērziņ.
Cesvaines Tautas teātra režisore
Alda Alberte pateicas pašvaldības,
kultūras nama darbiniekiem par
atbalstu, brīvdienu mājas „Pie
sievasmātes” saimniekiem, Imantam Spridzānam. Paldies Cesvaines
Tautas teātra meitenēm par uzņemšanu, ciemiņu iepazīstināšanu
ar Cesvaini un atsaucību! Kuldīgas,
Īslīces, Nīkrāces, Limbažu teātri
un Alda Alberte izsaka pateicību
Aināram Melbārdim par profesionālo
sadarbību. Šogad tika izlozēts, ka
nākamgad tikšanos un svētkus rīkos
Rīgas teātris, tāpēc uz tikšanos
Rīgā!
Kristīne Vilciņa, autores foto

Kristīne Šulce, autores foto
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Hipotēku banka
biznesa uzsācējiem
palīdzēs segt
aizdevuma procentu
maksājumus

Lai
veicinātu
uzņēmējdarbības
aktivitāti visos Latvijas reģionos,
Hipotēku banka jau vairākus gadus
piedāvā īpašu valsts atbalsta programmu – Starta programmu. Programma
paredzēta
jaunajiem
uzņēmējiem
un tiem, kas vēl domā par biznesa
uzsākšanu. Šovasar Starta programmā
ieviests jauninājums – aizdevuma procentu subsīdija, kas palīdzēs aizdevuma
procentu maksājumu segšanā.
Aizdevuma
procentu
subsīdija
nozīmē, ka biznesa uzsācējiem, kas
savas idejas īstenošanai finansējumu
ir aizņēmušies Hipotēku bankas Starta
programmā, atkarībā no uzņēmuma
darbības ilguma tiks segti 80% vai
70% no kopējās aizdevuma procentos maksājamās summas. Uzņēmējam
pašam būs jāmaksā tikai 20% vai 30%
no šīs summas.
80% no visiem aizdevuma procentu
maksājumiem tiks segti, ja uzņēmums
darbojas laika posmu līdz vienam gadam, savukārt 70% – ja uzņēmums ir
1 līdz 3 gadus vecs. Subsīdijas summa
būs atkarīga no aizdevuma summas,
termiņa, uz kādu tas ņemts, kā arī aizdevuma procentu likmes. Subsīdija tiks
aprēķināta un piešķirta kopā ar aizdevumu.
Procentu subsīdija ļaus būtiski
samazināt uzņēmēja izmaksas projekta īstenošanas laikā. Piemēram, ja
uzņēmējs Starta programmā aizņemas
25 tūkstošus latu uz sešiem gadiem ar
aizdevuma procentu likmi 7%, kopējie
procentu maksājumi ir 8812 lati. Tagad
80% no šīs summas jeb 7049 latus
uzņēmēja vietā segs banka, izmantojot
Eiropas Sociālā fonda līdzekļus.
Starta programma ir Eiropas Sociālā
fonda līdzfinansēta valsts atbalsta
programma, kas biznesa uzsācējiem
piedāvā kompleksu atbalstu – aizdevumu, bezmaksas konsultācijas un
aizdevuma procentu subsīdiju. Aizdevumu piešķiršanas termiņš ir līdz 2013.
gada beigām. Plānots, ka termiņš vēl
tiks pagarināts un Starta programma ar
aizdevumiem un procentu subsīdijām
turpināsies līdz 2015. gada vidum.
Lai Starta programmas iespējas būtu
pieejamas vēl plašākam uzņēmēju
lokam, tagad atbalstam var pieteikties arī vairumtirdzniecības nozarē
un iekārtu, individuālās lietošanas
priekšmetu, sadzīves aparatūras un
iekārtu iznomāšanas nozarē strādājošie
uzņēmumi. Tagad atbalsts pieejams arī
jaunajiem uzņēmumiem, kura īpašnieku
vidū ir juridiska persona (ar līdzdalību
ne vairāk kā 25%), saņemot 70%
subsīdijas.
Informāciju par Starta programmu,
kā arī citām valsts atbalsta programmām
uzņēmējiem var saņemt visās Hipotēku
bankas filiālēs (tuvākā filiāle – Gulbene, Rīgas iela 47), Attīstības programmu konsultāciju centros (tuvākais
centrs – Madona, Saieta laukums 1)
un Hipotēku bankas mājaslapā www.
hipo.lv. Hipotēku bankas bezmaksas informatīvais uzziņu tālrunis:
80000100.
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Aicinām jaunus audzēkņus uz iestājpārbaudījumu
Otrdien, 2013. gada 3. septembrī,
plkst. 18.00
Pils ielā 1 (pilī, kreisajā spārnā, II stāvā)

4 vai 8 gadu mūzikas programmu apmācība
no 6 līdz 7 gadu vecuma:
Klavierspēle
Vijoles spēle
Čella spēle
Kora klase

4 vai 6 gadu mūzikas programmu apmācība
no 9 līdz 10 gadu vecuma vai 6-7
gadu vecuma sagatavošanās instrumentu spēlei:
Akordeona spēle
Saksofona spēle
Klarnetes spēle
Flautas spēle

Audzēknim vēlams nodziedāt dziesmu, vecākiem jāuzraksta iesniegums
uz skolas veidlapas un jānoslēdz
līgums ar skolu.
Vecāku līdzfinansējums – 5 lati
mēnesī.
Aicinām pieteikties personas bez
vecuma ierobežojuma uz vienu instrumentu spēles vai dziedāšanas
nodarbību nedēļā. Maksa 4 lati par
nodarbību.

Otrdien, 3. septembrī, plkst.
18.00
Pils ielā 4 II stāvā
5 gadu Vizuāli plastiskās mākslas
programmas apmācībā no 9 līdz 10
gadu vecuma.

Audzēknim jāuzzīmē zīmējums,
vecākiem jāuzraksta iesniegums uz
skolas veidlapas un jānoslēdz līgums
ar skolu.
Vecāku līdzfinansējums – 5 lati
mēnesī.
Aicinām pieteikties uz vienu bezmaksas
gleznošanas
nodarbību
nedēļā.
Sīkāka informācija Pils ielā 1 II stāvā
darba laikā, tālr. 64852498 no 27. augusta vai pa mobilo telefonu 26446141
(Inta Stiene, direktore).
Pirmā tikšanās Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņiem, vecākiem un
skolotājiem jaunajā, 2013./2014.,
mācību gadā pirmdien, 2. septembrī,
plkst. 12:00 Cesvaines pils lielajā
zālē.

Pils – parka svētki – kvalitatīvs kultūras produkts
Nākamgad būs pieci gadi, kopš
Cesvainē notiek Pils – parka svētki.
Katru gadu, pilnveidojot programmu
un ņemot vērā dažādu paaudžu
intereses, svētku dienu var izbaudīt
visā pilsētā. Tomēr nemainīgi centrālā
vieta ir pils – Cesvaines simbols.
Dienu pirms svētkiem – 26. jūlijā
– Cesvaines novada domes zālē notika
Cesvaines mākslas studijas darbu
izstāde „Ņem krāsas un atzīsties!”, kas
arī svētku dienā bija pieejama ikvienam
apmeklētājam. Darbus pievilcīgus
padara autoru īpašais rokraksts, tomēr
tos visus vieno cesvainieša skatījums
uz ikdienišķām lietām, vērtībām, dabas
skatiem un motīviem. Izstādē apskatāmi
visu studijas dalībnieku darbi. Patīkami
pārsteidz studijas vadītājas Ērikas
Doganas teiktais, ka te ir tādu studijas
dalībnieku darbi, kas pirmo reizi otas
triepienu veica maijā. Pils - parka
svētku dienā arī turpat esošā pildspalva
un papīrs izstādē tiek likti lietā, lai
ierakstītu atsauksmes, pateicības vārdus
un paustu sajūsmu par mākslinieku
darbiem.
Pils – parka svētki ir diena, kad uz
Cesvaini atbrauc viesi no dažādām
Latvijas vietām. Kādam tā ir iespēja
satikt radus, citam noorganizēt kopīgu
klasesbiedru tikšanos un vēl kādam

– baudīt atpūtu ģimenes vai draugu
lokā. Mazākos svētku dalībniekus
pusdienlaikā lielā pulkā varēja manīt
pils ziemeļu terasē, kur pasākuma
„Pārsteigumu
karuselis”
ietvaros
norisinājās izrādes bērniem, rotaļas un
radošās darbnīcas. Izrādes personāži
tik ļoti iepatikās mazajiem, ka vēl
kādu laiku pēc izrādes bērni stāv rindā,
lai iemūžinātu sevi kopīgā foto ar
mikipelēm.
Kaut kas jauns un neredzēts šogad
notika Tējas namiņā – smilšu kino,
kur ar smiltīm tika zīmētas un veidotas
dažādas ainavas, pārejot no viena
kadra uz citu un demonstrējot zīmēto
uz ekrāna. Edvards, kas ieradies uz
svētkiem kopā ar mammu, vislielāko
prieku pauda par šo izklaidi, jo arī
pašam bija iespēja izmēģināt zīmēt un
notiekošo vērot uz ekrāna. Iepriekš
nekas tāds nav redzēts, tāpēc bija liela
interese par jauno un vēl neizzināto.
Četrām māsām – Aijai, Ivetai, Sirjai
un Inesei – Pils – parka svētki bija
satikšanās vieta. Tā kā divas no māsām
dzīvo Rūjienā un Igaunijā, ikdienā
satikties neizdodas. Tāpēc tikšanās
Cesvainē bija brīnišķīgi pavadīta diena,
ne tikai uzzinot un redzot tuvāko vaigā,
bet arī baudot pasākuma programmu.
Vislielākais prieks bijis par programmas

dažādību, kā arī tirdziņu, kur iegādāti
dažādi amatnieku darbi un gardumi.
Māsas ir pateicīgas arī par „Divu torņu”
viesmīlību un gardo mājas kūku, kas
kopā ar karstu kafiju ļāva baudīt svētku
atmosfēru. Acis priecēja arī dienziežu
parāde klēts telpās, kur varēja apskatīt
dažādu dienziežu šķirņu ziedus.
Vakarpusē bija baudāmi dažādi
koncerti vairākās Cesvaines vietās.
Apmeklētāju netrūka un, kā stāsta
kultūras nama direktore Kristīne
Aumele,
kopējais
apmeklētāju
skaits bijis tāds pats kā pagājušajā
gadā – apmēram 3000. Viens no
apmeklētākajiem pasākumiem bijis
grupas „Pērkons” koncerts pirms
pusnakts. Izvērtējot svētkus, kultūras
nama direktore stāsta, ka Pils – parka
svētki kļuvuši par kvalitatīvu kultūras
produktu. Ir gandarījums, ka tie
izdevušies. Kristīne Aumele izsaka
pateicību pašvaldībai, tehniskajiem
palīgiem – Jānim, Vitālijam, Margonim
un svētku atbalstītājiem „Cesvaines
piens”, „Nordtorf” un „Swedbank”.
Paldies pils meitenēm, Ritmai Kļaviņai
un visiem tiem, kas līdzdarbojās, lai
vide būtu sakopta un prieks to rādīt
Cesvaines ciemiņiem.
Kristīne Vilciņa

Cesvaines ūdenssaimniecības attīstības
otrās kārtas projekta realizācija
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu 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 “Cesvaines komunālie pakalpojumi” par
projekta
“Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Cesvainē” Nr.
3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VIDM/008
īstenošanu un Kohēzijas fonda
finansējuma piešķiršanu un projekta 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: rekonstruēts ūdensvads Pils
ielas posmā, veikti domes ēkas un Cesvaines pils pārslēgumi pie rekonstruētā
ūdensvada, veikta pašteces kanalizācijas
rekonstrukcija Dārzu ielā, pie jaunā
kanalizācijas cauruļvada pārslēgtas visas ēkas, rekonstruēts ūdensvads posmā
Dārzu – Madonas iela, veikti ēku
pārslēgumi, izbūvēts septiķu pieslēguma
kanalizācijas vads no ēkas Parka ielā 3
ar trases pieslēgumu pie Madonas 2 un
kanalizācijas pieslēguma vads ēkai Pils

ielā 2, izbūvēts kanalizācijas spiedvads
Dārzu ielā, veikti galvenie pašteces
kanalizācijas tīkla un kanalizācijas
spiedvada izbūves darbi Veidenbauma
– Madonas ielā, veikti ūdensvada rekonstrukcijas darbi Veidenbauma ielā,
pabeigti ūdensvada rekonstrukcijas
darbi cauruļvadu iebūvē Bērzu ielā,
Lazdu un Ozolu ielā, veikti pārslēgumi
pie rekonstruētā ūdensvada, pabeigti
ūdensvada rekonstrukcijas darbi Raiņa
ielā posmā no Raiņa 9 līdz Raiņa 11,
veikti galvenie ūdensvada rekonstrukcijas un izbūves darbi Rīgas ielā, pabeigti kanalizācijas trases rekonstrukcijas būvdarbi Rīgas ielā, pārslēdzot
ēku Raiņa ielā 2, izbūvēts pašteces
kanalizācijas cauruļvads no Raiņa 1
virzienā uz dzīvojamo māju Rīgas ielā
15, veikti galvenie kanalizācijas spiedvada izbūves darbi līdz pansionātam,
veikti galvenie kanalizācijas trases
izbūves darbi Brīvības ielā, kā arī
ūdensvada
rekonstrukcijas
darbi Brīvības ielā, pabeigti galvenie
ūdensvada rekonstrukcijas būvdarbi
Silaines un A.Vītola ielā, šajās pašās
ielās veikti galvenie kanalizācijas trases un kanalizācijas spiedvada izbūves
darbi, tuvojas nobeigumam pašteces
kanalizācijas trases izbūve posmā
Baznīcas – Amatnieku iela.
Elektroapgādes kabeļu kanalizācijas
sūkņu stacijām, šo sūkņu staciju izbūves
darbi tiks pabeigti 2013. gadā.

Cesvaines Ziņas

Teritorijas
atjaunošanas
darbi,
ieskaitot zālāju atjaunošanu un asfalta
atjaunošanu, ir uzsākti, tiks turpināti
šajā un nākamajā gadā.
2013. gada 27. februārī Cesvainē tika
parakstīts piegādes līgums starp SIA
“Cesvaines komunālie pakalpojumi” un
SIA “Autoserviss Politehnika” par projekta “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 pakalpojumu kā tehniskā pārbaude lietošanas
apmācība, preces darbības garantijas
laikā nodrošināšana sniegšanu. Līguma
summa bez pievienotās vērtības nodokļa
ir 23135,00 lati.
Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros ir SIA “Cesvaines komunālie pakalpojumi”.
Projekta tehniskās, administratīvās un
finanšu vadības uzraudzību nodrošina
Latvijas Republikas Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!
Jānis Vanags

Zolītes turnīrs

1. vietā Atis Verebs
2. vietā Juris Praškevičs
3. vietā Māris Vanags
Nākamā spēle 30. augustā plkst.
19:00

Laulāti
Klāvs Vasilis un
Anna Januma augustā
Agris Lungevičs un
Sintija Sloka augustā
Guntars Šņepsts un
Ilze Gaile augustā

Apsveikumi
Tas nekas, ka gadi steidzas –
Tādas ir tās dzīves ainas.
Gadi neaiziet, bet mainās,
Paliek tīrumos un pļavās,
Bērzu birzīs, putnu dziesmās,
Liepu gatvēs, upes gravās,
Bišu medainajās dravās,
Savās vasarās un ziemās.

Nozīmīgajās dzīves gadskārtās
sveicam:
80 gados – Genovefu
Gļaudu, 85 gados – Mariju
Fedosejevu, Martu Kaņģīzeri,
Gunāru Štrombergu,
90 gados – Andreju
Kažmeru!
Cesvaines pašvaldība

Informācija
Par personu apliecinošiem dokumeniem. Ņemot vērā to, ka Iekšlietu
ministrija organizē un koordinē
iekšlietu politikas īstenošanu atbilstoši
Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa
noteikumu Nr. 240 „Iekšlietu ministrija
nolikums” 4.2. apakšpuntā noteiktajam
un lai nodrošinātu visā valstī vienotu
praksi fiziskās personas identitātes
pārbaudīšanai, vēršam uzmanību uz
to, ka Latvijas Republikā personu
apliecinoši dokumenti ir tikai personas
apliecība un pase atbilstoši Personu
apliecinošu dokumentu likuma 2. panta
3. daļā noteiktajam.
I. Pētersone-Godmane,
Valsts sekretāre
***
Līdz 8. septembrim ikviens aicināts
izdarīt savu izvēli un nobalsot par
kādu no Latvijas prezidentūras Eiropas
Savienības Padomē logo variantiem,
tādējādi palīdzot žūrijai izlemt, kurš
būs Latvijas prezidentūras logo.
Latvijas prezidentūra ES Padomē
norisināsies 2015. gada 1. pusgadā, tas
būs viens no nozīmīgākajiem notikumiem Latvijas vēsturē. Prezidējošās
valsts logo izveide ir kļuvusi par
tradīciju. Prezidentūras logo ir kas
vairāk par vienkārši grafisku zīmi, tas
ir simbols, kas raksturo gan gaidāmo
prezidentūru, gan Latviju. Lai iegūtu
iespējami labāko Latvijas prezidentūras
ES Padomē logo, Latvijas prezidentūras
ES Padomē sekretariāts izsludināja
konkursu, kurā saņemtie darbi šobrīd
nodoti sabiedriskajā balsošanā.
Nobalsot par logo var mājaslapā
www.es2015.lv, izmantojot sociālo
tīklu kontus vai arī ar savu e-pasta
adresi. Visi logo apskatāmi mājaslapā
- www.es2015.lv.

Līdzjūtības
Ir labi, ka cilvēks var izgaistot
Aiz sevis atstāt skaidru gaismas vālu.
No sava mūža kaut ko labu dot,
Kad pašam jāaiziet ir tālu, tālu.
Esam kopā ar Tevi, Birutiņ un
Taviem mīļajiem, aizvadot tēti kapu
kalniņā.
Cesvaines Tautas teātra kolektīvs
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Birutai Ritmai Romančukai, tēvu kapu
kalpniņā guldot.
Kāpņu telpas kaimiņi

