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Redaktores sleja

Raimonda Bergmaņa vizīte Cesvainē

Ikkatras darbdienas rīta ceļa 
brauciens Madona–Cesvaine ir 
pietiekams laiks, lai ieraudzītu, 
vērotu un domātu. Pasažierim 
ir privilēģija nekoncentrēties 
uz ceļu, ceļazīmēm, satiksmes 
līdzdalībniekiem, bet redzēt to, 
kas nereti var paslīdēt garām pie 
stūres sēdošajam. Darbīgs rīts 
manāms arī šorīt. Pieaugušie 
steidzas uz darbavietām, skolēni – 
smagām somām plecos, nedaudz 
saliekušies uz priekšu – mierīgā 
solī dodas skolas virzienā. Daļai 
bērndārznieku sejās ir manāma 
neapmierinātība un miegainība, bet 
gausums kustībās signalizē: gribu 
mājās. Tomēr mātes nomierinošais 
smaids, tēta smīdinošais stāstījums 
bērnā iedveš dzīvīgumu un liek 
sapurināties.

Arī šorīt, vedot divgadīgo meitu 
uz bērnudārzu, neviena peļķe 
nepaliek neizbradāta. Ir interesanti 
vērot viņas sajūsmu par tām, bet vēl 
aizraujošāk – dzirdēt, kā viņa urdz 
pie katras ūdens lāses pacelšanās 
augšup, ik pa laikam atgādinot 
tēta teikto frāzi: „Prātīgi, peļķes!” 
Dodoties ikdienas gaitās, tētis 
piekodināja pa peļķēm iet prātīgi. 
Tas nekas, ka zābaki nedaudz 
samērcēti, uz apģērba manāmas 
ūdens atstātās pēdas – prieks par 
it kā ikdienišķo un bērnišķīgo 
nodarbi ir neatsverams.

Siltais laiks prieku ir sagādājis 
arī zemes stūrīša īpašniekiem, jo nu 
ir sācies īsts sēšanas un stādīšanas 
neprāts. Pie katras izdevības 
pavasara darbu cienītājs ņem 
vajadzīgos instrumentus rokās un 
rušinās, sēj, stāda, grābj. Pavisam 
drīz varēs novērot dobē stādīto 
atraitnīti izaugam, siltumnīcās 
iesēto gurķa, salāta sēklu attīstāmies 
par uzturā lietojamu, vitamīniem 
bagātu produktu.

Iestājoties pavasarim, ir novērots 
vēl kāds patīkams pārsteigums: ir 
manāms arvien vairāk sportisko 
aktivitāšu cienītāju. Pat mijkrēslī 
raitā tempā aizjoņo te viens, te otrs 
skrējējs. Arī nūjotāju skaits ir krietni 
pieaudzis. Vecāki ar bērniem ratos 
dodas veselīgā pastaigā. Raugoties 
uz šiem aktīvā dzīvesveida 
cienītājiem, domīgo sejas izteiksmi 
pārņem lepns smaids.

Bet pavisam drīz ir gaidāms 
1. maijs – Darba svētki jeb Starp-
tautiskā strādnieku solidaritātes 
diena un Latvijas Republikas 
Satversmes sapulces sasaukšanas 
diena – un 4. maijs – Latvijas Re-
publikas Neatkarības atjaunošanas 
diena. Svētki Latvijai. Lai arī 
katram no jums šīs dienas ir 
īpašākas par pārējām!

Ar sveicieniem –
Santa Krusiete

10. aprīlī Cesvaines bibliotēkā 
noritēja patīkama tikšanās ar 
Raimondu Bergmani, kurš, bū-
dams Latvijas Olimpiskās komi-
tejas viceprezidents, svarcēlājs, 
sporta komentētājs, Nacionālo 
bruņoto spēku Rekrutēšanas 
un atlases centra darbinieks, 
12. Saeimas deputāts un darbojies 
citos amatos, ir uzkrājis bagātu 
pieredzi un nebaidās skaļi paust 
un aizstāvēt viedokli pat tādās 
reizēs, kad tas ir radikāli pretējs 
cita valstsvīra teiktajam.

Raimonds ir savas skolas, valsts 
patriots un atzīst, ka Latvijā ir ļoti 
laba izglītības sistēma, tomēr ar 
gadiem mums ir tendence pārņemt 
citu valstu iestrādes – un ne tās 
labākās. Šādās reizēs rodas ne-
izpratne: kurā virzienā raugāmies? 
Viņu satrauc nepietiekamais valsts 
finansējums skolām:

– Valsts it kā vēlas tās uzturēt, bet 

vienlaikus ar otru roku ņem nost. 
Un, ja aizsākām sarunu par skolām, 
tad atzīstos – pavisam bēdīgu dara 
jautājums par bērnu nostrādināšanu 
skolās. Kādreiz klases sakopšana, 
skolas teritorijas uzturēšana kārtībā 
skolēnam neradīja liekus jautājumus 
un sarežģījumus, bet tagad – ārprāts, 
cilvēktiesību pārkāpums! Skolēnu 
vecāku iesniegtās ārsta attaisnojuma 
zīmes par atbrīvošanu no sporta liek 
aizdomāties. Laikam trūkst cilvēku, 
kuri sportā spētu aizraut. Tā mums 
izaug mazkustīga tauta, bet visa 
pamats tomēr ir vesela tauta, un tas 
ir būtiski.

Bijušais svarcēlājs uzsver, ka 
latviešos mīt milzīgs potenciāls:

– Mēs esam sīksta tauta, mūsu 
strādīgais gars spēj daudz, bet ne 
visi to spēj novērtēt un ieraudzīt. 
Nerodas jaunas darba vietas, pieaug 
bezdarba līmenis. Tas ir viens 
no iemesliem, kāpēc emigrējošo 

skaitlis gadu no gada kļūst arvien 
lielāks. Var strādāt, var dzīvot 
svešumā, tomēr dziļi sirdī apzinies: 
tu esi iebraucējs. Emigrē arī stu-
denti. Dodoties studiju apmaiņas 
programmās uz ārvalstīm un redzot 
lielākas pašattīstības iespējas tur, 
vairākums neatgriežas, jo Latvijai 
nejūtas vajadzīgs.

Raimonds Bergmanis nebaidās 
runāt par politiskām tēmām – 
mulsina nesakārtotie valstiskie 
jautājumi, piemēram, robežas sa-
kārtošana, imigrantu integrācija 
Latvijā, viņu socializēšana valsts 
dzīvē un kultūrā, lielais augstāko 
izglītību ieguvušo bezdarbnieku 
īpatsvars –, tomēr vēlas akcentēt, 
ka katrā valstī ir problēmas, tās nav 
tikai Latvijā, ar tām nesaskaras tikai 
Latvijā dzīvojošie.

Ar cilvēkam tik svarīgo ru-
nasspēju prasmi Raimonds Berg-
manis rada harismātiska cilvēka 

priekšstatu. Ieklausīšanās viņa 
teiktajā klātesošos aizrauj. Viesis 
nebaidās diskutēt, un, šķiet, 
nav jautājuma, par kuru viņam 
nebūtu sava viedokļa un uz kuru 
viņš nespētu atbildēt. Par to pār-
liecinājās Cesvaines vidusskolas 
skolēni, uzdodot gan elementārus 
jautājumus, piemēram – kur iepēr-
cies, cik sver, cik kilogramu vari 
pacelt, vai joprojām sporto, gan 
grūtāk atbildamus jautājumus – vai 
esi lietojis steroīdus, kurš ir labāks – 
tu vai Taisons Fjūrijs.

Raimonda Bergmaņa vizīte no-
slēdzās tikai pēc pieciem vakarā. 
Cerams, ka izvirzītais viesošanās 
mērķis attaisnojās un redzēto, dzir-
dēto informāciju Raimonds fiksēs 
ne tikai piezīmju grāmatā, bet tikpat 
drosmīgi un pašpārliecināti, kā mēs 
viņu iepazinām, nesīs arī tālāk.

Santa Krusiete,
autores foto

Viesis tiek apdāvināts ar Cesvaines novada suvenīriemRaimonds Bergmanis sarunā ar klātesošajiem

Jau 25 gadus 4. maijs ir svētku 
diena, jo 1990. gadā Latvija atkal 
kļuva par brīvu un neatkarīgu 
valsti.

1990. gada 21. aprīlī Rīgā, 
„Daugavas” stadionā, notika 
Vislatvijas tautas deputātu sapulce, 
kurā 8002 deputāti nobalsoja par 
neatkarības dokumenta projektu un 
pieņēma aicinājumu. Būtībā tika 
pasludināta Latvijas neatkarība, 
ko juridiski 1990. gada 4. maijā 
apstiprināja jaunievēlētā Augstākā 
Padome pirmajā sesijā.

Latvijas neatkarības atjaunošanā 
un nostiprināšanā nepārvērtējamu 
atbalstu sniedza mūsu brāļu 
valstis – Lietuva un Igaunija, bet 
priekšzīmi citām valstīm rādīja 
Islandes uzņēmība, pirmajai 
atzīstot Latvijas Republikas 
neatkarību. Līdz 1991. gada 
nogalei Latvijas neatkarības 
atjaunošanu un valstisko 

neatkarību atzina 93 valstis.
Šī diena Latvijas vēsturē 

ir nozīmīgs pavērsiens. Tā 
bija liela uzdrīkstēšanās un 
goda jautājums Latvijai. „Lai 
noskaidrotu situāciju – ko domā 
tauta par Latvijas neatkarības 
atjaunošanu –, Pilsoņu kongresā 
Rīgā 1990. gadā kopā ar mani 
piedalījās Valdis Kaprālis (toreiz 
domes izpilddirektors), Edmunds 
Skride, Gunārs Kornets u. c. 
Cesvaines domes deputāti,” stāsta 
1990. gada deputātu ievēlētais 
padomes priekšsēdētājs Aldis 
Krūmiņš.

Arī šogad Latvijas Zinātņu 
akadēmijā 21. aprīlī norisinājās 
konference „Vietējo padomju 
loma Latvijas valsts neatkarības 
atgūšanā”, kurā piedalījās 
vairāki pašreizējie un 1990. gada 
Cesvaines domes deputāti.

Santa Krusiete

Latvijas neatkarībai – 25

Sirsnīgi sveicam visus Cesvaines novada 
iedzīvotājus Latvijas Republikas neatkarības 

deklarācijas pasludināšanas dienā!

Cesvaines pašvaldība

Dievs, svētī Latviju:
Zemi, cilvēkus, valodu,
Dziesmu un ticību,
Godaprātu un darba tikumu;
uzturi mūs dzīvus,
Dari mūs brīvus –
Garā un pateicībā,
Cilvēka vārda cienīgus
Latviešus
Tēvzemē un pasaulē.
 (Velta Toma)
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ZM un tās padotības 
iestādes, lauksaimnieku 
un pārtikas ražotāju 
nevalstiskās orga-
nizācijas un LLMZA. 
Lai pieteiktu pre-
tendentus balvai par 
mūža ieguldījumu 
lauksaimniecībā, ZM 
Preses un sabiedrisko 
attiecību nodaļā Rī-
gā, Republikas lau-
kumā 2 (23. stāvā, 
2302. kabinetā), ir 
jāiesniedz rakstisks 
pieteikums (brīvā for-
mā) līdz 2015. gada 

Varbūt vēl 
kādam ir 

šāda 
problēma?

Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – 
ir zināmi iesniegumu pieņemšanas termiņi

No 20. aprīļa līdz 22. maijam 
lauksaimniekiem būs iespējams 
iesniegt vienoto iesniegumu, lai 
saņemtu platību atbalsta mak-
sājumus par 2015. gadu. Iepriekšē-
jos gados iesniegumu pieņemšanas 
beigu termiņš (bez samazinājuma 
sankcijām) bija 15. maijs, bet 
šogad, rēķinoties ar ļoti daudzām  
izmaiņām platību maksājumu 
saņemšanā, tas ir pagarināts par 
vienu nedēļu – līdz 22. maijam.

Iesniegumiem, kas būs iesniegti 
pēc 22. maija, tiks piemērots 1 % 
atbalsta apjoma samazinājums 
par katru nokavēto darba dienu. 
Pēdējais iesniegumu iesniegšanas 
datums (ar kavējuma sankcijām) ir 
15. jūnijs.

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
aicina ievērot, ka lauksaimniekiem, 

kuri vēlēsies saņemt mazā 
lauksaimnieka atbalstu, iesniegumu 
iesniegšanas galatermiņš ir 9. jū-
nijs – līdz šim termiņam netiks 
piemērots atbalsta samazinājums. 
Pēc 9. jūnija pieteikties mazā 
lauksaimnieka atbalstam nebūs 
iespējams. Ir svarīgi atcerēties, ka 
pieteikšanās mazā lauksaimnieka 
atbalstam ir iespējama tikai 
2015. gadā.

LAD atgādina, ka lauksaimnie-
kiem, kuru saimniecībā ir 10 ha un 
vairāk aramzemes, ar 2015. gadu 
ir jāievēro zaļināšanas prasības. 
Šādos gadījumos pieteikšanās 
platību maksājumiem ir jāveic 
elektroniski. Elektroniska pieteik-
šanās lauksaimniekiem atvieglos 
informācijas iesniegšanu un nodro-
šinās datu precizitāti, jo sistēmā 

tiks aprēķināta zaļināšanas prasību 
izpilde, klients tiks brīdināts par kon-
krētu nosacījumu neizpildi, tādējādi 
novēršot kļūdas rašanās iespēju.

Plašāka informācija par platību 
maksājumu saņemšanu būs ap-
kopota izdevumā (rokasgrāmatā) 
„Informatīvais materiāls pla-
tību maksājumu saņemšanai 
2015. gadā”, kas gan drukātā 
formātā, gan elektroniski ir pie-
ejams LAD mājaslapā www.lad.gov.
lv un klientu apkalpošanas centros 
kopš šā gada 20. aprīļa.

Tiek pagarināts arī lauku 
bloku precizēšanas galatermiņš –
2015. gadā tas ir 1. maijs. LAD 
aicina lauksaimniekus jau savlaicīgi 
veikt bloku precizēšanu, lai būtu 
iespējams laikus izskatīt, vai 
iesniegtā informācija ir pareiza.

Nededzini kūlu!
Iestājoties pavasarim, nereti 

aktuāls ir jautājums, kas notiek 
ar pērno zāli, ar nenokoptajiem 
laukiem. Pavasaris līdzi nes arī 
kūlas dedzinātāju parādīšanos 
arvien kuplākā skaitā. Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta (VUGD) Madonas daļas 
Cesvaines posteņa komandieris 
Andrejs Gaļibeckis sarunā 
atklāja bēdīgu faktu: ar gadiem 
kūlas ugunsgrēkiem ir tendence 
pieaugt.

– Cesvaines novada teritorijā 
pašlaik ir kostatēti trīs kūlas 
dedzināšanas gadījumi. Vilnis vēl 
tikai nāk. Pašreiz pļavas vēl ir 
mitras, tāpēc rādītājs mūsu pusē ir 
šāds, tomēr piejūras zonās, kur zeme 
ir sausa, dedzināšanas jautājums 
ir krietni lielāka problēma. Pirms 

lietavām, aprīļa sākumā, tika 
konstatēti 184 kūlas ugunsgrēki 
diennaktī visā Latvijā. Tas ir ļoti 
iespaidīgs skaitlis, un ir jāiegulda 
liels ugunsdzēsēju darbs, resursi, 
lai nodzēstu cilvēka radīto postu, 
jo deg ne tikai pērnā zāle, bet arī 
saimniecības ēkas un dzīvojamās 
mājas.

Ir bijušas dažādas kampaņas, 
cik slikti ir dedzināt kūlu, tiek 
palielināti sodi. Kāpēc cilvēki 
vienalga dedzina? Andrejs atbild, 
ka vispirms ir jāmaina domāšanas 
sistēma, sapratne par to, kas kūlas 
dedzināšanas gadījumā notiek:

– Mēs braucam pa skolām, 
skolēniem stāstām par uguns-
dzēsēju profesiju: kas ietilpst 
amata pienākumos, cik bīstami 
un neparedzami mēdz rīkoties 

cilvēks. Tajā brīdī bērns saprot – 
jā, ir tik daudz cilvēku, kas ap-
zināti nepareizi rīkojas, bet 
stāstītais ātri vien aizmirstas, tāpēc 
šiem jautājumiem ir jāpievēršas 
biežāk, ir jārunā, jāstāsta par 
rīcības sekām. Bieži cilvēki stāsta, 
ka degšana sākās no zaru kaudzes. 
Vējš dara savu: uguns liesmu no 
degošas žagaru kaudzes aiznes 
tālāk pa nenokopto zemesgabalu, 
un ir tikai laika jautājums, kad 
uguns kļūst nekontrolējama un 
saviem spēkiem apdzēst to ir tikpat 
kā neiespējami. Šādos gadījumos 
ir labāk izsaukt ugunsdzēsējus, 
zvanot pa tālruni 112. Mums ir 
aprīkojums, un nodzēst varam 
krietni ātrāk.

Turpinājumā Cesvaines posteņa 
kapteinis stāsta, ka vienā pavasarī 
vienā īpašumā divas reizes tika de-
dzināta kūla. Skaidrs, ka lielākoties 
finansiālo līdzekļu trūkuma dēļ 
zemes īpašnieks iepriekšējā gadā 
savu lauku nespēj sakopj un, 
iestājoties pavasarim, labāk to 
nodedzina. Ir bijis gadījums, ka 
deg piecās vietās blakus. Nodarītais 
posts dabai ir liels, bet kas par to 
atbild? Ja dedzinātāju pie rokas 
nepieķer, viņš vainu neatzīst.

– Veids, kā sabiedrība varētu 
piedalīties kūlas ugunsgrēku skaitļa 
samazināšanā: ieraugot noziegumu, 
nepaliec vienaldzīgs, ziņo! – aicina 
Cesvaines posteņa komandieris 
Andrejs.

Marta vidū no Madonas au-
toostas (AO) pie manis bija at-
sūtīta cesvainiete Anita Jansone, 
kura vēlējās, lai maršruta Mado-
na–Cesvaine–Vairogi maršruta 
(02. reiss) autobusa pienākšana 
Madonas AO tiktu saskaņota ar 
maršruta Rēzekne–Madona–Rīga 
atiešanu no Madonas.

Minētais maršruta Nr. 6721 
Madona–Cesvaine–Vairogi reiss 
patlaban tiek izpildīts plkst. 7.05–
7.45, bet maršruta Nr. 7997 
Rēzekne–Madona–Rīga reiss 
no Madonas AO ir uzsākams 
plkst. 7.40.

Apmeklētāja gan atzina, 
ka parasti, Cesvainē iekāpjot 
autobusā, viņa pabrīdina šoferi, 
tāpēc Madonā paspēj pārsēsties 
rīdziniekā. Vairāk neviens cilvēks 
šādu vēlmi nav izteicis.

Pagaidām viena cilvēka dēļ 
direkcija par šo ierosinājumu nav 
informēta, jo autobusu kustības 
izmaiņām ir nepieciešami papildu 
izdevumi, piemēram, autobusu 
kustības sarakstu maiņai autobu-
su pieturās, bet ieņēmumu par 
konkrēto braucienu neesot.

Ja zinātu, ka vairākiem ces-
vainiešiem ir interese par 
vēlamajām iepriekšminētajām iz-
maiņām, varētu ierosināt direk-
cijai, lai rīdzinieks no Madonas AO 
izbrauc par 5 minūtēm vēlāk, jo 
šis autobuss pēc tam Pļaviņās stāv 
30 minūšu.

Ja iepriekšminētās izmaiņas 
tiešām ir nepieciešamas vairākiem 
cesvainiešiem, lūdzu nosūtiet 
VSIA „Autotransporta direkcija” 
pašvaldības ierosinājumu ar 
aptuveno potenciālo pasažieru 
skaitu un viņu Rīgas apmeklēju-
ma mērķi. Protams, tādu 
rakstu varat sūtīt arī Vidzemes 
plānošanas reģionam uz Cēsīm, 
tad es sagatavošu lūgumrakstu 
direkcijai.

Velta Lapiņa,
sabiedriskā transporta 

plānotāja Vidzemes plānošanas 
reģionā

LAD jau informēja, ka LAD 
lauku bloku kartē ir publicēti 
ainavu elementi (koki, krūmu 
grupas un dīķi). Lauksaimnieki 
tiek aicināti pārskatīt šos LAD 
iezīmētos elementus un iesniegt pre-
cizējumus, ja tādi ir nepieciešami. 
Ir iespējams pievienot arī jaunus 
ainavu elementus. Lai precizētu 
vai iezīmētu ainavu elementus, 
ir jāiesniedz bloku precizēšanas 
pieteikums LAD e-pieteikšanās 
sistēmā (EPS).

Plašāku informāciju lauksaim-
nieki var saņemt, zvanot uz LAD 
informatīvo tālruni 67095000.

Kristīne Ilgaža, LAD 
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Konsultēties var ar Cesvaines 
novada lauku attīstības konsultantu 

Māri Raudu.

Administratīvo pārkāpumu ko-
deksā par kūlas dedzināšanu 
naudas sods fiziskajām personām 
ir no 280 līdz 700 eiro, par zemes 
apsaimniekošanas pasākumu ne-
izpildīšanu un zāles nepļaušanu, 
lai novērstu kūlas veidošanos, – 
fiziskajām personām no 140 līdz 
700 eiro, juridiskajām personām – 
no 700 līdz 1900 eiro.

Saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem par ugunsdrošību 
zemes īpašniekiem (valdītājiem) 
ir jāveic nepieciešamie pasākumi, 
lai objekta teritorijā nenotiktu 
kūlas dedzināšana. Par šīs prasības 
pārkāpšanu VUGD piemēro naudas 
sodu fiziskajām personām no 30 līdz 
280 eiro, juridiskajām – no 280 līdz 
1400 eiro.

Par izdegušajām platībām tiek 
ziņots Lauku atbalsta dienestam, 
kas par šiem pārkāpumiem var veikt 
ieturējumus no tiešmaksājumiem.

Par to, kas notiek kūlas de-
dzināšanas rezultātā, ir dzirdēts 
daudz, tomēr gribētos atgādināt – 
sadeg ne tikai kukaiņi, cita dzīvā 
radība, bet lielu postu ir iespējams 
nodarīt arī cilvēkam, īpašumā 
esošajām ēkām un mežiem.

Gribētos ticēt cilvēku veselajam 
saprātam un novēlēt: pirms 
pieliec uguni, padomā, vai radītais 
nosacītais efekts atsver iespējamos 
riskus un lielo kaitējumu dabai!

Santa Krusiete

Zemkopības ministrija (ZM) ai-
cina lauku uzņēmējus, jaunos 
zemniekus, kā arī ģimenes laukos 
pieteikties lauksaimnieku vidū 
iecienītajam konkursam „Sējējs–
2015”. Izvirzīt pretendentus kon-
kursam aicinātas ne tikai pašvaldī-
bas, bet arī lauksaimnieku un 
pārtikas ražotāju nevalstiskās 
organizācijas. Šogad konkursa 
dalībniekus vērtēs septiņās grupās 
un tiks pasniegta arī balva par mūža 
ieguldījumu lauksaimniecībā.

Dalībnieki konkursā „Sējējs–
2015” tiks vērtēti nominācijās 
„Gada lauku saimniecība”, kurā 
vērtēs augkopības, piena un gaļas 

Piedalies konkursā „Sējējs–2015”
ražošanas saimniecības, „Gada 
uzņēmums pārtikas ražošanā”, 
„Ģimene lauku sētā”, „Jaunais 
veiksmīgais zemnieks”, „Bioloģiskā 
lauku saimniecība”, kā arī „Gada 
LEADER projekts vietējā rīcības 
grupā”. Pieteikumi dalībai šajās 
konkursa grupās ir jāiesniedz SIA 
„Latvijas lauku konsultāciju un iz-
glītības centrs” konsultāciju birojos 
vai Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
reģionālajās lauksaimniecības pār-
valdēs, vai LAD Centrālā aparāta 
Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, 
Republikas laukumā 2, līdz 2015. 
gada 1. jūnijam.

Šogad dalībniekus vērtēs arī 

nominācijā „Jaunais 
zinātnieks”. Pietei-
kumi šajā grupā ir 
jāiesniedz Latvijas 
Lauksa imn iec ība s 
un meža zinātņu 
akadēmijā (LLMZA), 
Rīgā, Akadēmijas 
laukumā 1 (204. ka-
binetā), līdz 2015. ga-
da 15. jūnijam.

Jau devīto gadu 
tiks pasniegta bal-
va par mūža iegul-
dījumu  lauksaim-
niecībā. Pretendentus 
šai balvai var izvirzīt 

1. augustam.
Katrā konkursa grupā noteiks 

vienu laureātu, kurš saņems gada 
balvu „Sējējs” (bronzas statuja), 
diplomu un naudas balvu, kā arī 
veicināša nas balvu saņēmējus. 
Konkursa dalībniekus godinās 
konkursa noslēguma pasākumā 
2015. gada rudenī.

Iepazīties ar konkursa nolikumu, 
vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma 
veidlapām un citu ar konkursu 
saistīto informāciju var interneta 
mājaslapā www.sejejs.lv.

Viktorija Kalniņa,
ZM sabiedrisko attiecību 

speciāliste



�Cesvaines Ziņas

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta 
sesto daļu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 
36.1 panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – 

noteikumi) nosaka ienākumu un materiālā 
stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, 
kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir 
kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās 
vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona 
(turpmāk – ģimene (persona)), tiek atzīta 
par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā 
novērtējami ģimenes (personas) ienākumi 
un materiālais stāvoklis un ģimene (persona) 
tiek atzīta par maznodrošinātu.

2. Ģimene (persona) atzīstama par 
maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru 
ģimenes locekli vidēji pēdējo trīs mēnešu 
laikā nepārsniedz 185 euro mēnesī un:

2.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi 
vairāk par 2 minimālajām mēnešalgām, 
vērtspapīri, īpašums, izņemot īpašumu, 
kas nav uzskatāms par īpašumu saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu (turpmāk – Ministru kabineta 
noteikumi) un pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem par kustamo īpašumu, kas nav 
uzskatāms par īpašumu, novērtējot ģimenes 
(personas) atbilstību trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam;

2.2. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
2.3. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos 
pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;

2.4. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības 
valsts aģentūrā kā bezdarbnieks, ja 
tā ir darbspējīgā vecumā un nestrādā 
(nav uzskatāma par darba ņēmēju vai 
pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts 
sociālo apdrošināšanu”), izņemot gadījumu, 
ja persona ir:

2.4.1. invaliditātes pensijas, vecuma 
pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta saņēmēja;

2.4.2. sieviete grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem 
vai cita persona bērna kopšanas periodā;

2.4.3. viens no bērna invalīda vecākiem, 
ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes 
pakalpojumus;

2.4.4. persona vecumā no 15 gadiem, kura 
iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai 
profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir 
pilna laika studējošais augstskolā.

II. Maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa noteikšana

3. Ģimenes (personas) atbilstību 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam 
Cesvaines novadā novērtē Cesvaines sociālais 
dienests (turpmāk – dienests).

4. Lai ģimene (persona) tiktu atzīta par 
maznodrošinātu un lai novērtētu tās ienākumus 
un materiālo stāvokli, ģimene (persona) 
iesniedz dienestā iesniegumu par ģimenes 
(personas) atzīšanu par maznodrošinātu un 
Ministru kabineta noteikumos noteikto iztikas 
līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija).

5. Parakstot šo noteikumu 4. punktā minēto 
iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes 
pilngadīgās personas dod atļauju dienestam 
izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros 
pieejamo informāciju par ģimeni (personu).

6. Deklarāciju paraksta iesniedzējs, 
apliecinot deklarācijā norādīto ziņu 
patiesumu.

7. Dienests pārbauda deklarācijā sniegtās 
ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu 
reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) 

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 4
Cesvainē 2015. gada 19. martā (sēdes protokols Nr. 4, 3. §)

Saistošie noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

maznodrošinātu Cesvaines novadā
un (vai) pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību 
institūcijām, kā arī privātpersonām, ja 
nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus 
dokumentus un pārbaudot ģimeni (personu) 
dzīvesvietā, pārbaudē konstatēto fiksējot 
aktā.

8. Dienesta darbinieki ģimenes (personas) 
dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā ir 
tiesīgi veikt bez iepriekšējas saskaņošanas ar 
iesniedzēju.

9. Dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc 
šo noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma 
saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes 
(personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam vai par atteikumu piešķirt 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.

10. Ģimene (persona) tiek atzīta par 
maznodrošinātu, sākot ar to mēnesi, kurā 
pieņemts lēmums par maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa piešķiršanu. Ja 
ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusam, dienests pēc 
klienta pieprasījuma izsniedz rakstisku izziņu 
par atbilstību maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam.

12. Maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusu nosaka:

12.1. uz trim mēnešiem – ja ģimenē ir 
darbspējīgas personas;

12.2. uz sešiem mēnešiem – ja ģimenē nav 
darbspējīgu personu.

13. Ja ģimenes (personas) ienākumi 
pārsniedz šo noteikumu 2. punktā noteikto 
ienākumu līmeni un (vai) nav ievērotas citas 
šajos noteikumos minētās prasības, dienests 
pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.

14. Ģimenei (personai) ir pienākums 
informēt dienestu par pārmaiņām ģimenes 
sastāvā, ģimenes (personas) materiālajā vai 
sociālajā situācijā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 
viena mēneša laikā, ja tas ietekmē vai varētu 
ietekmēt tiesības uz piešķirto maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusu.

15. Dienests pieņem lēmumu par piešķirtā 
maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa 
anulēšanu, ja konstatē, ka ģimene (persona) nav 
ievērojusi šo noteikumu 14. punkta prasību, 
un ja pārmaiņu rezultātā ģimene (persona) 
neatbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa piešķiršanas nosacījumiem.

15. Dienests var atteikt maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, ja:

15.1. ģimene (persona) sniegusi nepatiesas 
vai nepilnīgas ziņas, atteikusies sniegt 
ziņas par ienākumiem, īpašumiem un 
citiem apstākļiem, kas raksturo ģimenes 
(personas) spēju nodrošināt pamatvajadzības 
un iesaistīties pasākumos savas sociālās 
problēmas risināšanai;

15.2. ģimene (persona) atsakās vai 
nenodrošina dzīves apstākļu pārbaudi 
dzīvesvietā.

III. Lēmuma apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

16. Dienesta lēmumu par ģimenes 
(personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam, par atteikumu piešķirt 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu 
vai par piešķirtā maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa anulēšanu var apstrīdēt 
Administratīvā procesa likumā  noteiktajā 
kārtībā Cesvaines novada domē.

17. Cesvaines novada domes lēmumu par 
apstrīdēto faktu vai faktisko rīcību klients 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā.

V. Špats,
domes priekšsēdētājs

Projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa 
līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) tiek atzīta par 
maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes 
(personas) ienākumi un materiālais stāvoklis un ģimene (persona) 
tiek atzīta par maznodrošinātu.

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32. pantā 
norādīts, ka sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu 
krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm 
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu 
darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Arī 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta 
sestajā daļā un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 panta otrajā daļā 
noteikts, ka maznodrošinātām personām pašvaldība sniedz palīdzību. 
Maznodrošinātām ģimenēm (personām) pašvaldības var noteikt arī 
nekustamā ienākuma nodokļa atlaidi, un viņām ir tiesības saņemt 
elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu tarifa cenu. Tikai 
pašvaldība var noteikt ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru 
nepārsniedzot ģimene (persona) iegūst maznodrošinātas personas 
statusu.

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Ietekme uz pašvaldības budžetu nav prognozējama.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības 
vidi

Nav attiecināma.

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot 
jaunas darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas.

Cesvaines novada domes 2015. gada 19. marta saistošo noteikumu Nr. 4
„Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par maznodrošinātu Cesvaines novadā”
paskaidrojuma raksts

V. Špats, domes priekšsēdētājs

25. marts ir diena, kad pie ēkām pacelti 
sarkanbaltsarkanie karogi sēru noformējumā. 
Šajā dienā visa Latvija piemin 1949. gada 
deportācijas un komunistiskā genocīda 
upurus. Uz Tālajiem Austrumiem deportēja 
ģimenes ar bērniem un sirmgalvjiem, kopumā 
ap 44 000 cilvēku. Šis Latvijas vēsturē 
neizdzēšamais fakts skāra arī 437 Cesvaines 
novada (arī Grašu, Kraukļu, Kārzdabas, 
Oļu) ļaudis. 115 no izsūtītajiem bija arī bērni 
vecumā no 3 mēnešiem līdz 16 gadiem.

25. martā pie Cesvaines luterāņu baznīcas 
pulcējās kupls cesvainiešu pulks uz svētbrīdi 
un piemiņas pasākumu. Ir svarīgi atcerēties arī 
traģiskos Latvijas valsts vēstures notikumus, 
lai saprastu un izvērtētu, ar ko mūsu tautai 
ir nācies saskarties, ko nācies pārdzīvot, un 
lai atstātais mantojums kalpotu par mācību: 
nekas tāds nekad nedrīkst atkārtoties.

Santa Krusiete,
Ivetas Raimo foto

Sēru dienu pieminot

Cesvaines novada priekšsēdētāja Viļņa Špata uzruna

Piemiņas brīdis Cesvaines luterāņu baznīcā
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18. maijā Cesvainē atkal viesosies mobilā bērnu veselības brigāde
Jau ceturto reizi Cesvaines novadā 

ārstu pakalpojumus un konsultācijas 
sniegs Bērnu klīniskās universitā-
tes slimnīcas speciālisti.

Šoreiz ciemos uzņemsim 
mikrologopēdu. Padziļināti darbo-
joties ar bērnu individuāli, katram 
velta apmēram stundu, tāpēc 
vietu skaits pie šā speciālista būs 
ierobežots – apmēram 10–11 bērnu. 

Otrs speciālists, kas Cesvaines 
novadā ir ļoti pieprasīts un sniegs 
savus pakalpojumus, būs okulists 
jeb acu ārsts.

Līdz šim Cesvainē bērniem līdz 
18 gadu vecumam bezmaksas 
konsultācijas ir snieguši tādi 
speciālisti kā okulists, gastro-
enterologs, bērnu neirologs un 
alergologs. Prieks, ka vecāki aktīvi 

šo iespēju izmanto. Arī atsauksmes 
no bērnu vecākiem, kuri ir 
izmantojuši sniegtās iespējas, ir 
pozitīvas.

Interesenti tiek aicināti pieteikties 
sociālajā dienestā pie Ilvijas 
Trupavnieces, zvanot 29365023, 
64852032.

Ilvija Trupavniece,
sociālās palīdzības organizatore

24. aprīlī plkst. 10.00 Poruka 
ielā 2 Madonā (2. stāvā, Madonas 
konsultāciju biroja semināru zālē) 
tiek rīkota informatīvā diena.

SIA „Latvijas lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs” 
(LLKC) Madonas nodaļa aicina 
jauniešus iesaistīties Valsts 
lauku tīkla aktivitātē „Atbalsts 
lauku jauniešiem uzņēmējdar-
bības veicināšanai”. Pasākums 
Madonas nodaļā tiek īstenots 
trešo gadu, aktivitātes mērķis – 
veicināt jauniešu interesi par 
uzņēmējdarbību un iesaistīšanos 
sabiedriskajā dzīvē un attīstīt 
uzņēmējdarbībā nepieciešamās 
kompetences. Mācībās jauniešiem 
ir iespēja uzzināt, kā veidot un 
attīstīt savu biznesa ideju, biznesa 
plāna izstrādes priekšnoteikumus, 
finansējuma piesaistes iespējas un 
sava reģiona uzņēmēju pieredzi un 
veiksmes stāstus.

Tiek aicināti piedalīties jaunieši 
vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri 
vēlas mācīties un uzsākt vai attīstīt 
savu uzņēmējdarbību laukos, kā 
arī darboties lauku attīstībā vai tās 
sabiedriskās dzīves pilnveidošanā, 
īstenojot savas biznesa idejas. 
Pasākums sākas ar informatīvo 
dienu, kurā ir iespēja pieteikties 
mācībām. Mācības ilgst piecas 
dienas, pēc kurām dalībnieki 
aizstāv savas biznesa idejas 
attīstības rīcības plānu un saņem 
sertifikātu. Iegūstot sertifikātu, ir 
iespēja, sadarbojoties ar LLKC 
nodaļas speciālistiem, izstrādāt 
biznesa plānu un piedalīties 
konkursā „Laukiem būt!”, kurā var 
iegūt naudas balvas.

Lai uzzinātu vairāk par 
pasākumu un tā iespējām, jaunieši 
tiek aicināti uz informatīvo dienu 
24. aprīlī plkst. 10.00 Poruka 
ielā 2 Madonā (2. stāvā, Madonas 
konsultāciju biroja semināru 
zālē).

Cesvaines jaunieši, kuriem ir 
vēlēšanās iepazīt apmācību par 
praktiskas uzņēmējdarbības 
uzsākšanas iespējām laukos šā 
pasākuma ietvaros, – lūgums 
sazināties ar Cesvaines LLKC 
konsultantu Māri Raudu, 
t. 29420883.

Jauniešiem dalība pasākumā 
ir bez maksas. Pieteikties līdz 
23. aprīlim!

Anita Briška,
LLKC uzņēmējdarbības 

konsultante,
mob. tel. 28662917

LLKC aicina 
jauniešus 
mācīties 
uzņēmēj-
darbību 

interaktīvā 
programmā 
jauniešiem 

„Tu vari vairāk”

Gatavojoties XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 
18. aprīlī Gulbenē notika reģionālā 
deju skate. Cesvaines novadu skatē 
pārstāvēja pieci deju kolektīvi: 
četras Cesvaines vidusskolas deju 
kolektīva „Sprīdītis” grupas un 

27. martā mūsu skolas 
iedibinātais pasākums „Burziņš” 
svinēja 5 gadu jubileju. Tā 
aizsākumi ir meklējami 2010. gada 
ziemā, kad toreizējais estrādes 
grupu vadītājs Māris Rauda kopā 
ar vidusskolas estrādes aktivitāšu 
virzītāju (krusttēvu) Alvi Duplinski 
izteica vēlmi sarīkot jauniešu 
koncertu. Šo gadu laikā esam 
iemantojuši labus draugus citos 

Burziņš Cesvainē svin piecgadi
novados, to skolās un jauniešu 
centros.

Toreiz koncertā piedalījās septi-
ņas grupas: Cesvaines vidusskolas 
grupas „Kā saka žirafe”, „GREEN 
NEON” un „MAIPL”, bet cie-
miņu statusā bija divas Gulbīšu 
vidusskolas grupas un Liezēres 
pamatskolas muzikanti.

Šo gadu laikā grupu skaits ir 
krietni pieaudzis. Aicinājumam 

piedalīties pasākumā atsaucās 
ļoti daudzi, un visus arī laipni 
uzņēmām. Koncerts bija sadalīts 
divās daļās. Jaunajām grupām 
bija iespēja priecēt klausītājus ar 
mūzikas spēli un dažādo dziesmu 
dziedājumu.

Koncertā piedalījās grupa 
„Draugi” no Liezēres (Oskars 
Gailītis), „TKP” no Lejasciema 
(Juris Ivanovs), gulbenieši „DATL” 

Uzstājas grupa „GREEN NEON”

(Guntars Mednis), „Bliezienc” 
(Edvīns Logins), „Frekvence” no 
Madonas (Edmunds Vestmanis), 
„SWAP” no Druvienas (Undīne 
Graumane), „Spice Boys” no 
Jaungulbenes (Normunds Blauvs), 
„Melns uz balta” (Kristers 
Rudzītis), limbažnieki „A’ CO” 
(Aleksis Budevics), kā arī trīs 
cesvainiešu grupas: „GREEN 
NEON”, „FLORENCE” un „Cits 
rakurss” (Ainārs Melbārdis). 
Kā viesi klātesošos iepriecināja 
pieredzējušie, oriģinālie mūziķi 
no Cēsīm, roka un alternatīvās 
mūzikas apvienojuma grupa 
„Pisang Ambon” (Matīss Jansons). 
Pieredzes bagātā Inga Deigele ar 
grupu „Vārti vaļā” no Lejasciema 
ar skaisto vokālu radīja ļoti sirsnīgu 
un patīkamu noskaņu klausītājos.

Gribam teikt paldies visiem, 
kas mūs atbalstīja: Cesvaines 
pašvaldībai, Cesvaines vidusskolas 
vadībai un kolektīvam, Cesvaines 
vidusskolas absolventiem Tomam 
Galejam un Robertam Lielķikutam, 
kuri visus šos gadus ir vadījuši 
šo pasākumu. Paldies Cesvaines 
veikalu vadītājiem O. Klimanovai, 
G. Skutelim, V. Puzulei par 
saldajām dāvanām, uzticamajai 
komandai Alvim Kozulim, Elvijam 
Ikauniekam, Mikum Maliginam, 
Matīsam Tālmanim un 9. klases 
muzikālajām meitenēm! Lielu 
paldies viens otram saka arī Sarma 
Kurme un Ainārs Melbārdis.

Ainārs Melbārdis, 
Sarma Kurme,

Sarmas Kurmes foto

Panākumi tautisko deju skatēs
Cesvaines kultūras nama jauniešu 
deju kolektīvs „Cesvaine”.

1., 3.–4., 5.–6. klases deju kolektī-
vi un Cesvaines kultūras nama 
jauniešu deju kolektīvs „Cesvaine” 
ieguva 1. pakāpes diplomu, bet 
2. klases dejotāji – 2. pakāpes dip-

lomu. Prieks par gūtajiem pa-
nākumiem, jo tie dod cerības 
piedalīties deju svētkos jūlijā.

Paldies deju kolektīva vadītājam 
par ieguldīto darbu, enerģiju, 
mīlestību! Paldies arī labajam 
gariņam Marikai Šķēlei, tērpu 

pielabotājai un uzlabotājai Baibai, 
autobusa šoferiem Jānim, Albertam, 
Jurim, skolotājām Dinai, Gintai, 
Rigondai, Ivetai, Antrai, Mārai, kā 
arī visām mammām un tētiem par 
atbalstu!

Sarma Kurme, autores foto
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IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS Teātra diena 
pirmskolā 
„Brīnum-

zeme”

„Popiela” sākumskolā
10. aprīlī sākumskolā notika ilgi 

gaidītais, tradicionālais pasākums 
„Popiela”, kuru organizēja, vadīja 
un kurā žūrijas pienākumus veica 
6.a klases skolēni kopā ar klases 
audzinātāju Liliju Kanaviņu.

Katra sākumskolas klase izlozēja, 
kādu dziesmu dziedās, papildus va-
rēja sagatavot vēl kādu dziesmu 
pēc pašu izvēles. Lai pasākumu 
padarītu interesantāku un 
aizraujošāku, telpa tika 
pavasarīgi pārvērsta. Mei-
tenes bija sagatavojušas 
jautru deju, sākumskolas 
skolēnus priecēja 6.a klases 
teātra izrāde par draudzību. 
Par sākumskolas skolēnu 
priekšnesumiem jūsmoja 
zaķenīte.

Žūrijai kopumā bija 
jāvērtē 11 priekšnesumu.

Izprotot dramatizācijas 
lielo nozīmi bērna attīstībā un 
audzināšanā un pozitīvo ietekmi 
uz bērna iekšējo garīgo pasauli, 
katru gadu Cesvaines pirmskolā 
„Brīnumzeme” tiek rīkotas teātra 
dienas. Pirmsskolas pedagogi ar 
teātra izrāžu palīdzību bagātina 
bērnu literāro valodu, pozitīvās 
emocijas, attīsta domāšanas, 
muzikālās prasmes un prasmi 
līdzpārdzīvot literārā tēla rīcību, 
attieksmi un notikumus. Bērns 
savu emocionālo pasauli neapzināti 
salīdzina ar savu pieredzi.

Šogad teātra diena Cesvaines 
pirmskolā „Brīnumzeme” notika 
18. martā sadarbībā ar Madonas 
novada pirmsskolas izglītības 
iestādēm (PII) – Mārcienas pa-
matskolas pirmsskolas grupu 
„Kāpēcīši”, Aronas pagasta PII 
„Sprīdītis”, Liezēres pagasta PII, 
Bērzaunes pagasta PII „Vārpiņa”, 
Madonas pilsētas PII „Saulīte” grupu 
„Kāpēcīši”, Dzelzavas pagasta 
PII „Rūķis”, Madonas pilsētas PII 
„Kastanītis”, Madonas pilsētas PII 
„Priedīte” grupu „Pūcītes”. Viesi 
uzstājās ar vienu autordarba vai 
pasakas iestudējumu. Cesvaines 
pirmskolu „Brīnumzeme” pārstāvēja 
grupas „Taurenītis” bērni (4–5 gadi) 
ar izrādi pēc Vladimira Sutejeva 
stāsta „Kas teica ņau?” motīviem.

Radošā sadarbībā ar mūzikas 
skolotāju Irēnu Lecīti trīs stundu 
garumā teātra dienas pozitīvo 
noskaņojumu un interesi palīdzēja 
uzturēt skolotāja logopēde Agita 
Auzāne, iejūtoties lelles Tinces 
tēlā.

Cesvaines pirmskolas kolektīvs 
labprāt uzņēma viesus no Madonas 
novada un ar gandarījumu pasniedza 
mazajiem un lielajiem aktieriem 
Cesvaines novadu raksturojošas 
dāvanas, kuras palīdzēja sarūpēt 
Cesvaines novada domes 
priekšsēdētājs Vilnis Špats.

Paldies Cesvaines pirmskolas 
„Brīnumzeme” kolektīvam par 
ieguldīto darbu, gatavojoties teātra 
dienai!

Skaidrīte Aveniņa,
PII „Brīnumzeme” vadītāja,

Daina Stikāne,
vadītājas vietniece 

izglītības jomā

2015. gada 8. maijā 
plkst. 16.00

Cesvaines vidusskolas aulā
Cesvaines pirmskolas 

„Brīnumzeme” bērni un 
darbinieki visus mīļi aicina

uz Starptautiskajai 
ģimenes dienai veltīto 

koncertuzvedumu

„Pasaka par 
Diegabiksi”

(pēc Žaņa Grīvas pasakas 
„Pasaka par Diegabiksi” 

motīviem)

Aspazijai – 150
Šis ir dzejnieku Aspazijas un 

Raiņa jubilejas gads, kad abiem 
mūsu tautas dižgariem 
svinama 150. dzimšanas 
diena. Sagaidot Aspazijas 
nozīmīgo jubileju, Ces-
vaines bibliotēkā vairāk 
nekā mēnesi varēja aplūkot 
viņas grāmatu izstādi. Tas 
bija labs motīvs popularizēt 
grāmatu lasīšanu gan 
pirmsskolas vecuma bēr-
niem, gan skolēniem.

1.b klases audzēkņi, da-
žas dienas vēlāk arī pirm-
skolas „Brīnumzeme” gru-
piņa „Bizmārītes” ar sa-
vām audzinātājām vieso-
jās bibliotēkā uz dzej-

nieces jubilejas pasākumu. Iepa-
zīstinot ar izstādi, stāstījām bēr-

niem par nozīmīgākajiem Aspa-
zijas dzīves posmiem, īpašo 

talantu, uzdrīkstēšanos, 
neatsveramo nozīmi Raiņa 
personības izaugsmē. „Es 
uguns liesma esmu” – tā 
sevi ir raksturojusi 
dzejniece. Lasītavā viesus 
sagaidīja multfilma „Ne-
bēda” (pēc Aspazijas 
dzejoļa motīviem) un 
attēli no abu dzejnieku 
trimdas Šveicē, Kastaņolā. 
Tad Aspazijas dzejoļus 
runāja gan bibliotekāres, 
gan mazie lasītāji, ko-
pīgi dziedājām „Dzied 
circenītis aizkrāsnē”.

Kas gan par jubilejas 

„Burtu spēles” atkal spēlējas…
9. aprīlī atklājām lasīšanas 

maratonu „Burtu spēles” ar 
rakstnieces Lindas Šmites grāmatas 
„Aušas un tiepšas” fragmentiem:

„Mēs samierināsimies ar to, ka 
darījām visu, lai atgrieztos mājās.

– Vai darījām VISU? – es jautāju 
Vējbiksim. Viņš neatbildēja.

– Vai darījām VISU, Skribaste? – 
es vaicāju dedzīgāk. Viņa klusēja.

– Vai darījām VISU, Draišķi? – es 
prasīju jau dusmīgi. Pret tuvākajiem 
mēs dažkārt izturamies nesaudzīgāk. 
Atbildēt man vajadzēja pašai:

– Nekad nevar izdarīt visu, 
jo iespēju ir miljoniem. Tāpēc 
nepaliksim sēžam ceļmalā, ja mums 
vēl ir kaut viena iespēja!”

Šajā gadā „Burtu spēļu” grāmatu 
kolekcijā vairāk tiek runāts par 
drosmi – par drosmi runāt, par 
drosmi klusēt, pieņemt svarīgus 
lēmumus, rīkoties, mainīt kaut ko 
sevī, savā dzīvē vai – gluži pretēji – 

pastāvēt stingri savos uzskatos.
Ja zīle un kastanis nekristu zemē un 

neatteiktos visu savu mūžu pavadīt 
nemainoties, mums nebūtu dižozolu 
un kastaņu. Līdzīgi kā Trillai, 

Vējbiksim, Skribastei un Draišķim 
no grāmatas „Aušas un tiepšas” – 
lai pastāvētu, augtu, attīstītos, arī 
mums ir jābūt gataviem atteikties 
no kādiem mīļiem ieradumiem, 

rakstura iezīmēm, ērtībām.
Šajā dienā iepriekš sagatavotās 

sūnās ielikām kastanīti un ozolzīli. 
Cerēsim, ka tie būs izrādījuši vēlmi 
augt un pasākuma noslēgumā maijā 
tos varēsim stādīt zemē.

„Burtu spēles” ilgs nepilnus divus 
mēnešus (līdz maija beigām). Šogad 
uzdevums nav grūts – no septiņām 
katrai vecuma grupai paredzētajām 
grāmatām ir jāizlasa trīs, godprātīgi 
jāaizpilda lasīšanas eksperta anketa 
un bibliotēkā jāiesniedz paša zīmēts 
„Burtu spēļu” logo. Aktīvāko „Burtu 
spēļu” lasītāju un labāko logo 
autoru apbalvošana notiks lasīšanas 
maratona noslēgumā maijā.

Patiess prieks par katru bērnu, 
kas ir pievienojies „Burtu spēļu” 
dalībniekiem!

Līga Čevere, 
bērnu literatūras nodaļas 

vadītāja,
foto no autores arhīva

Lieldienu ieskandināšana sākumskolā
Lieldienas ir pavasara saulgriežu 

svinības, kas iezīmē laiku, kad 
diena un nakts kļūst vienādi garas. 
Daba mostas, saule ar katru dienu 
ir manāma tālu virs mūsu galvām 
ilgāk un spožāk.

Sākumskolas skolēni un skolotāji 
ar senlatviešu Lieldienu tradīcijām 
2. aprīlī ieskandināja Lieldienu 
tuvošanos un pavasara iestāšanos. 

Kristiešiem šie svētki ir īpaši. Arī 
latviešu kultūrā Lieldienas ir tikpat 
nozīmīgi svētki kā Jāņi – vasaras 
saulgrieži – un Ziemassvētki – 
Jēzus Kristus piedzimšana.

Kamēr bērni nodevās sportiskajām 
aktivitātēm, mīklu minēšanai un 
dziedāšanai, skolotājas darbojās 
radošajā darbnīcā: ar krāsām un 
dažādiem veikalā nopērkamiem 

rokdarbu materiāliem ietērpa 
izpūstās olas citādā veidolā.

Svētku pasākums izveidojās aktīvs 
un jestrs. Lieldienu ieskandināšanā 
gan lielie, gan mazie dzirdēja jaunus 
ticējumus, dzejoļus, iemācījās 
svētkiem raksturīgas spēles un 
rotaļas, lai, aizejot mājās, tās izspēlētu 
ģimenes un radinieku lokā.

Santa Krusiete, autores foto

svinēšanu bez svētku kliņģera 
vai tortes? Un tā šo pasākumu 
noslēgumā katrs iedomājās kvēlāko 
vēlēšanos, visi reizē nopūta 
15 svecīšu (katram Aspazijas gadu 
desmitam pa svecītei) un notiesāja 
sarūpēto kārumu. Lai gan pasākumu 
dalībnieku gadu skaits vēl nav 
sasniedzis pat pirmo gadu desmitu, 
patiesā interese un piedalīšanās 
prieks, un no audzinātājām jau 
iepriekš iegūtās zināšanas ļauj 
cerēt, ka jaunās paaudzes mīlestība 
uz literatūru par kādu pilienu būs 
vairojusies. Paldies par sadarbību 
grupiņas „Bizmārītes” skolotājām 
un skolotājai Inesei Mickevičai!

Vēsma Nora,
foto no autores arhīvaKur nu pasākums bez salda prieka!

Sākumskolas skolēni sacenšas olu 
ķeršanā

1.a klases skolēni uzstājās ar 
dziesmu „Dari kā es” un ieguva 
4. vietu. Priecēja, ka priekšnesumā 
piedalījās visi pirmklasnieki. 
1.b klases skolēni par populārās 
Laura Reinika dziesmas „Es 
skrienu” attēlošanu ieguva 5. vietu.

2.a klases skolēni uzstājās ar 
trīs priekšnesumiem: „Sniega pi-
ka”, meitenes priecēja ar ledus 

princeses dziesmu „Let It Go”, bet 
vislīdzīgāk oriģinālam dziesmu 
„Sekundes” attēlot izdevās Bruno, 
Pēterim, Valtam un pārējiem, kuri 
ieguva 1. vietu. Urā! 2.b klases 
meitenes par dziesmas „Gummy 
Bear” atraktīvo izpildījumu ieguva 
3. vietu.

Nopietni gatavojušies bija 3. kla-
ses skolēni, kas parādīja trīs 

priekšnesumus: „The 
Fox”, „Pitch Perfekt” 
un Bruno Marsa 
„Uptown Funk” ar 
solistu Ingaru, kuri 
izpelnījās lielu žūrijas 
un skatītāju atbalstu. 
Viņiem – 2. vieta.

4. klase ar priekš-
nesumu „Something 
To Dance For” šoreiz 
6. vietā, klātesošo 

atzinību ieguva arī otra izpildītā 
dziesma „All About That Bass”.

Žūrijai šogad neklājās viegli, 
jo priekšnesumi bija pārdomāti, 
atraktīvi un rūpīgi sagatavoti. Bija 
domāts ne tikai par dziedāšanu, 
bet arī par kustībām un tērpiem. 
Kā goda viesi visi 1.–6. vietas 
ieguvēji piedalīsies lielās skolas 
„Popielā”.

Pasākums noslēdzās ar atziņām: 
„Draudzība nav nieka lieta: viņa nav 
par naudu pērkama vai pārdodama” 
un „Draudzība divkāršo priekus un 
uz pusi samazina bēdas”.

Paldies 6.a klases skolēniem un 
viņu audzinātājai Lilijai Kanaviņai 
par pasākuma sagatavošanu un 
vadīšanu!

Ginta Libeka,
direktora vietniece sākumskolā,

autores foto
1. vietas ieguvēji – 2.a klase ar dziesmu „Sekundes”
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Gita Mickeviča: gadu laikā ir nostabilizējies savs 
pircēju loks

Gatavojoties Cesvaines uzņēmējdarbības forumam

Gita uzņēmējdarbību uzsāka 
pirms pieciem gadiem kā 
individuālā komersante, atverot 
Cesvainē pārtikas veikalu „Pie 
arkas”.

– Kāpēc tieši Cesvainē uzsākāt 
uzņēmējdarbību?

– Paliekot bez darba, sāku izvērtēt, 
kā nopelnīt iztiku savai ģimenei, ar 
ko nodarboties tālāk. Tā kā vēlējos 
palikt Cesvaines novadā un nedoties 
pasaulē laimes meklējumos, cītīgi 
raudzījos pēc brīvas nišas Cesvainē. 
Jaunā AS „Cesvaines piens” va-
dība nolēma specializēties piena 
produktu ražošanā un nenodarboties 
ar mazumtirdzniecību, tāpēc Parka 
ielā bijušā piena veikala telpas 
divus gadus stāvēja tukšas. Nolēmu 
lūgt pašvaldībai atļauju veikala 
vajadzībām iznomāt šīs telpas. Lai 
veiksmīgi uzsāktu uzņēmējdarbību, 
nepietika tikai ar saviem līdzekļiem. 
Izmantoju valsts atbalsta pro-
grammu jaunajiem uzņēmējiem un 
toreizējā hipotēku bankā saņēmu 
aizdevumu ar atvieglotiem no-
teikumiem pamatlīdzekļu iegādei 
un apgrozāmajiem līdzekļiem.

Uzsākot darbu, vīzija par veikalā 
piedāvāto preču sortimentu gan 
nedaudz atšķīrās no realitātes. Bija 
iecere piedāvāt Cesvaines novada 
mājražotāju preces, bet izrādījās, 
ka mazumtirdzniecības veikalos 
piena un gaļas izstrādājumus, 
ko ir ražojuši mājražotāji, tirgot 
ir aizliegts. Šobrīd joprojām 

turpinu piedāvāt tādus pieprasītus 
Cesvaines novada produktus kā 
AS „Cesvaines piens” lielo sieru 
un citus šā uzņēmuma ražojumus, 
ZS „Kalna Kūlieši” produkciju un 
ZS „Kūrēni” svaigpienu.

– Kas šo gadu laikā ir mai-
nījies?

– Pirmajos gados apgrozījums un 
interese par veikalā piedāvātajām 
precēm bija lielāka, šobrīd ap-
grozījums ir krities. Tas liek vairāk 
analizēt izdevumu daļu. Lai neras-
tos zaudējumi, plānoju, no kuriem 
produktiem ar īsu realizācijas 
termiņu atteikties. Nekas nepaliek 
bez sekām: tas rada pircēju 
neapmierinātību. Primārais tomēr 
ir domāt, kā noturēties virs ūdens, 
t. i., strādāt tā, lai spētu samaksāt 
maksājumus, nodokļus un nopelnīt 
sev darba algu. Apgrozījumu ie-
tekmē veikala atrašanās vieta – tas 
ir nedaudz nomaļus no Cesvaines 
centra. Priecē, ka šo gadu laikā ir 
nostabilizējies savs pircēju loks 
gan no Cesvaines, gan arī no blakus 
novadiem. Veikala klientiem liels 
paldies par ilggadēju atbalstu!

– Par ko būtu jāpiedomā, lai 
noturētu pircējus?

– Teorētiski saprotu, ka pie-
dāvājuma klāsts būtu jāpapildina, 
bet, kā jau iepriekš minēju, mazais 
iedzīvotāju skaits dara savu. Ne-
iztirgojot preces ar nelielu derīguma 
termiņu, to atrašanās piedāvājuma 
sarakstā nerentējas un rada tikai 

zaudējumus. Tas liek meklēt 
zelta vidusceļu.

Novērojamā iedzīvotāju 
sarukšana lauku reģionos 
būtiski ietekmē mazo 
veikalu pastāvēšanu. Lielu 
konkurenci rada ne tikai 
lielie mazumtirdzniecības 
tīklu veikali kaimiņnovadā, 
Madonā, lielu tirgus daļu 
pēdējā laikā Cesvainē ir 
iekarojuši dažādi pārtikas 
un citu preču izplatītāji, kuri 
orientējas uz tirdzniecību 
darbavietās darba laikā, kā arī māju 
pagalmos brīvdienās.

– Vai, jūsuprāt, agrāk uzsākt 
biznesu bija vieglāk nekā tagad?

– Domāju, ka ne. Arī tagad ir 
dažādas jauno uzņēmēju atbalsta 
programmas. Vienīgi, izvēloties 
uzņēmējdarbības veidu, ir jārēķinās, 
ka vietējais patēriņa tirgus pa 
šiem gadiem ir krietni sarucis. 
Ja vēlas nopietni nodarboties ar 
uzņēmējdarbību, ir jāorientējas uz 
eksporta tirgu.

– Ar kādām grūtībām esat 
saskārusies, kopš jums ir savs 
veikals?

– Viegli nav. Kā jebkurā 
darbā – lai nopelnītu, ir smagi 
jāstrādā. Mazajam uzņēmējam 
ir jāpaspēj apkalpot pircējus, 
uzkopt veikala telpas, sakārtot 
grāmatvedības uzskaiti, pārzināt 
visas likumdošanas prasības, to 
izmaiņas un laikus reaģēt uz tām. 

Mazajiem uzņēmējiem ir jāaizmirst, 
ka ik gadu pienākas atvaļinājums 
un ka, slimam esot, varēsi mierīgi 
palikt mājās un veseļoties. Rodas 
pārdegšana. Reizēm jūtu sevī 
īgnumu, nervozitāti, ko būtībā 
nedrīkst atļauties.

– Ja būtu iespēja sākt no jau-
na – ko jūs mainītu?

– Laikam jau neko. Man bija 
pieredze piena produktu ražošanā. 
Gribēju izveidot kādu nelielu 
ražotni, bet, lai to izdarītu, bija 
un joprojām ir jāievēro stingras 
likumdošanas prasības. Atskārstot, 
kāds attālums ir no Cesvaines līdz 
lielajiem noieta tirgiem, šo domu 
atmetu.

Iesāktais ir jāturpina. Kamēr spēšu 
sev nopelnīt darba algu, tikmēr 
darbošos. Mazajam uzņēmējam ir 
viena liela priekšrocība – pati sev 
esmu noteicēja.

Santa Krusiete, autores foto

Sigija Staršinska: lielu lomu spēlē sadarbības partneru noturēšana
SIA „Aronieši-SM” ir reģistrē-

ta 1991. gada decembrī kā zem-
nieku saimniecība. Visus šos 
gadus uzņēmums nodarbojas arī 
ar lauksaimniecisko ražošanu. 
Ziedu veikals durvis vēra 
2001. gada 13. aprīlī, to dibināja 
Sigijas mamma Māra Ūdre. Vi-
ņas vienmēr ir darbojušās kopā.

– Kuri ir tavi biznesa ieroči, ar 
kuru palīdzību popularizē savu 
produkciju?

– Klientus cenšamies piesaistīt 
ar piedāvājuma kvalitāti, daudz-
veidību, regulāru ziedu piegādi. Tā 
kā strādājošie, rīta agrumā dodoties 
uz darbu, tieši šo laiku izmanto 
ziedu iegādei, ļoti svarīgs ir veikala 
darba laiks. Biznesā lielu lomu 
spēlē sadarbības partneri, viņu 

iegūtā uzticība un 
savstarpējā kon-
taktu uzturēšana.

– Sigij, ar kā-
dām problēmām 
nācās saskarties, 
uzsākot uzņē-
mējdarbību?

–  P i r m k ā r t , 
smags ir doku-
mentu sakārtošanas 
process, jo pa-
stāv milzīga biro-
krātija. Trūkst in-
formācijas, kā 
visu pareizi noformēt un sakārtot. 
Neviens konkurents nedalīsies ar 
savu pieredzi un neteiks priekšā, 
kā rīkoties būtu pareizāk. Ar 
gadiem ir novērojama iedzīvotāju 

samazināšanās tendence, tāpēc 
ir grūtāk atrast labu, uzticamu 
darbinieku. Tas ietekmē arī 
pieprasījuma noturēšanu.

– Kādi plusi, salīdzinot ar liel-

pilsētām, ir uzņēmējam Cesvainē?
– Lauku novados ir mazākas 

izmaksas, kā arī ir izveidojies 
uzticams klientu loks.

– Kas jauniešus motivētu at-
griezties un darboties Cesvainē?

– Lai uzsāktu uzņēmējdarbību, 
ir jāiegulda liels finansējums. Ja 
ar ietaupījumiem nepietiek, ir 
jāapsver ārējā finansējuma pie-
saiste, tāpēc ļoti nozīmīgs būtu 
Cesvaines pašvaldības atbalsts, 
kas pašreiz ir neliels. Liels solis uz 
priekšu būtu ražošanas uzņēmumu 
piesaiste, būtu iespēja veidot 
filiāles Cesvainē, tādējādi veidojot 
jaunas darba vietas. Tā būtu iespēja 
noturēt pašreizējos iedzīvotājus un 
piesaistīt jaunus.

Santa Krusiete, autores foto

Dziesmai – dziedējošs spēks
Kādā laimīgā dienā apstākļi 

sakrita tā, ka mēs sanācām kopā 
un uzsākām dziesmu. Dziesmu kā 
ziedošu pļavu, kur no skaņu ziediem 
sasējām kopā balsu pušķus. Mūsu 
balsis sien pušķus, priecājamies, 
cik skaisti un saskanīgi iznāk. 
Dziesma, kas ir palīdzējusi tikt pāri 
grūtiem dzīves brīžiem un dāvājusi 
neskaitāmus emocionālus mirkļus 
pašām un citiem.

Tomes dāmu ansamblī dzied 
10 dziedātāju. Daudzo gadu laikā ir 
izveidojies kolektīvs, kura dalībnieki 
viens otru saprot no pusvārda. It kā 
nejauši, kā gaismas uzplaiksnījums, 
kā dzirkstele mēļā naktī – tāda 

bija pirmā kopā sanākšana Tomes 
skoliņā pirms 25 gadiem. Mūsu 
pirmā kopīgā vēlme bija tikt vaļā 
no iekšējās tumsas, lai dvēselē 
rastu vairāk vietas jaunas gaismas 
uzņemšanai un spētu radīt gaismu 
savās dziesmās, smaidos, emocijās, 
spējot to visu dāvināt jums – mūsu 
klausītājiem. Dziedot mēs gūstam 
prasmi būt saskaņā ar sevi laikā un 
telpā, būt šeit un tagad. Dziedot mēs 
iepazīstam savu iekšējo skaistumu, 
ikdienas rutīnā nenogurstam, jo 
lietderīgi pavadām laiku, kas dod 
dvēselisku gandarījumu.

Tomes dāmu ansamblis

Ievērojami 
cesvainieši. 

Mums viņi ir 
jāzina

Alfrēds Goba (1905–1988) – 
mācītājs un rakstnieks, Cesvaines 
ģimnāzijas absolvents. Rakstnieka 
Artura Gobas tēva brālēns. Viņš ir 
īstens cesvainietis, pēc profesijas – 
mācītājs, pēc sirds aicinājuma – 
literāts.

Dzimis 1905. gada 27. aprīlī. 
Biogrāfijās minēts, ka viņš dzimis 
Sarkaņu pagastā. Tas varētu būt tā-
pēc, ka tobrīd tur strādāja viņa tēvs. 
Mācījies Grašu pamatskolā, mācī-
bas turpinājis Cesvaines ģimnāzijā 
un 1927. gadā to absolvējis. Skolo-
tājas Marijas Bērzkalnes rosināts, jau 
mācoties ģimnāzijā, vācis folkloru 
un sācis rakstīt dzejoļus. Strādājis 
par grāvraci un mežstrādnieku.

Kara vētras mācītāju Gobu aizne-
sa uz Vāciju, kur sākumā viņš kalpo-
ja bēgļu nometnēs, bet 50. gados 
ieguva tiesības kalpot vācu drau-
dzēs. Kicingenā, Hohenfeldas drau-
dzē, viņš kalpoja līdz aiziešanai 
pensijā 1973. gadā, kuras laikā tapa 
pirmā grāmata. Miris 1988. gada 
29. septembrī.

No Latvijā sarakstītajiem manu-
skriptiem gandrīz viss gājis zudu-
mā. Trimdas gados Alfrēds Goba 
publicējies dažādos izdevumos, arī 
„Baznīcas kalendārā”. Tēlojumu, 
teiksmu un leģendu grāmata 
„Laimeszeme” izdota 1988. gadā. 
Viens eksemplārs atrodas Cesvai-
nes muzejā. Ar mācītāja I. Pūliņa 
un E. Ķiploka gādību Arturs 
Goba no LELBA arhīva Amerikā 
saņēmis divas klades ar Alfrēda 
Gobas dzejoļiem. Protams, latviešu 
literatūrā ir spilgtāki dzejnieki, 
taču mums jāvadās pēc atziņas, 
ka ikviena no sirds tapusi vārsma 
ir liecinājums laikmetam un 
piemineklis tam novadam, kur kārts 
autora šūpulis.

Alfrēds Goba ir daudz darbojies 
gaidu un skautu kustības labā. Dzīvē 
bijis pārliecināts atturības kustības 
aizstāvis.

No „Cesvaines grāmatas”

Tomes dāmas

25. aprīlī plkst. 16.00 
Cesvaines Mūzikas un 

mākslas skola un 
Tomes tautas nama dāmu 

vokālais ansamblis aicina 
uz priecīgu pēcpusdienu 

Cesvaines pilī. 
Ieeja – brīva.
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Iepazīsti novada sportistus
Lai apzinātu Cesvaines novada 

sportistus un kopīgi varētu le-
poties ar viņu panākumiem, 
turpmāk izdevumā „Cesvaines 
Ziņas” būs ietverta rubrika 
„Iepazīsti novada sportistus”, 
kurā būs lasāmas intervijas ar 
dažādu sporta veidu pārstāvjiem, 
viņu sasniegumiem. Šoreiz – mo-
tosports.

Cesvainietis Ilgvars Martem-
janovs ar motokrosu jau sen ir 
uz tu. Laikā, kad nebija sava 
motocikla, viņš palīdzēja iesildīt 
draugu spēkratus treniņos. 
2011. gada beigās Ilgvars no-
pirka savu pirmo motociklu 
un sākās regulāra braukšana 
treniņos, bet 2012. gada biedrības 
„L.A.M.A.” (Latvijas Alternatīvā 
motosporta asociācija) sacensības 
ir profesionālā sporta sākums.

– Motokross ir bīstams sporta 
veids. Ko tavai ģimenei, vecākiem 
nozīmē tava nodarbošanās?

– Vecāki ļoti labi izprot motospor-
ta riskus, bet vienlaikus zina, cik 
man tas ir svarīgs. Protams, ir 
piedzīvotas dažādas traumas, tomēr 
sporta veida bīstamību apspriest 
nemēdzam. Ir bijis nopietns pleca 
sasitums, pārciesta ceļgala operācija, 
pārrautas ceļgala saites utt., bet, ja 
sportā esi ar sirdi un dvēseli, tad 
atturēt nespēj pat šādas traumas.

– Ar kādiem riskiem visbiežāk 
nākas saskarties?

– Treniņos vai sacensībās var 
neveiksmīgi krist, iegūt nopietnas 

traumas, kas var traucēt piedalīšanos 
turpmākajās sacensībās. Sliktākajā 
scenārijā: pārtraukt motosportu uz 
visiem laikiem.

– No kā tu šajā sporta veidā 
gūsti emocijas?

– Tas noteikti ir adrenalīns un 
cīņa ar konkurentiem. Ir iekšējs 
stimuls censties, pierādīt, ka varu 
labāk. Šī nodarbe mani disciplinē. 
Ar draugiem rīkotie treniņi sagādā 
patīkamas emocijas. Kopš braucu 
motokrosā, ir iegūti ne tikai 
konkurenti, bet arī daudz jaunu 
draugu.

– Ko tev nozīmē šis sporta 
veids?

– Man tas nozīmē daudz. 
Motosports ir izveidojis sava veida 
atkarību. Ik pa laikam esmu apsvēris 
domu mest mieru – un ne jau tāpēc, 
ka būtu apnicis, bet lielo izmaksu 
dēļ. Gadu no gada tiek meklēti 

līdzekļi, tie tiek atrasti, ieguldīti un 
ir turpināts braukt. Kopā ar Jāni Lūsi 
Aizpurvē esam izveidojuši treniņu 
trasi, kurā trenējos ne tikai es, bet 
arī citi motobraucēji. Pagājušajā 
gadā piedalījos Madonas mototrases 
veidošanā. Lai tā taptu, ir ieguldīti 
milzīgs darbs un līdzekļi.

– Kas ir tavs skolotājs, kas tevi 
virza, stimulē?

– Pirmais, kas palīdzēja apgūt 
pašus braukšanas pamatus, bija 
Gints Markovs no Gulbenes. 
Daudz apguvu pašmācības ceļā: 
trenējoties, apmeklējot motokrosa 
sacensības. Trenējos kopā ar vienu 
no labākajiem motobraucējiem 
Latvijā – Dāvi Ivanovu.

– Jebkuram sporta veidam ir 
nepieciešami lieli līdzekļi. Vai bie-
ži atduries pret faktu, ka nevari 
to un to, jo nav finansējuma?

– Jā, bieži, jo daudz ko nevaru 

Igaunijas pieredze
14. aprīlī Cesvaines novada 

tūrisma uzņēmēji devās pieredzes 
apmaiņas braucienā uz Igauniju. 
Galamērķis – Olustveres muiža un 
zinātnes centrs „AHHAA” Tartu 
pilsētā.

Olustveres muiža ir viena no 
vislabāk saglabātajām Igaunijas 
muižām. Galvenajā muižas ēkā, 
kas celta 20. gadsimta sākumā, ir 
eksponēta īsa muižas īpašnieku 
Ferzenu dzimtas vēsture, ir 
apskatāmas arī antīko mēbeļu 
kolekcijas. Muižā tiek organizēti 
dažādi semināri, konferences un 
kāzas. Arī tūristu apkalpošanas 
centrs atrodas galvenajā muižas 
ēkā.

Muižas vīndarītavas ēkā ir 
apskatāmas dažādas ekspozīcijas – 
izzināma vīna darīšanas vēsture, 

stikla un keramikas ražošanas vēstu-
re Igaunijā, bet keramikas darbnīcā 
viesiem tiek piedāvāts izgatavot 
pašiem savus vai iegādāties jau 
gatavus suvenīrus. Muižā atrodas 
arī vilnas un linu izstrādājumu 
izgatavošanas darbnīca, smēde, 
zirgu stallis, maizes ceptuve, kur 
iegādāties tikko svaigi ceptu maizi.

Mūsdienīga kultūras tūrisma 
iezīme ir radošais tūrisms jeb 
aktīvāka apmeklētāju līdzdalība, 
iesaiste un nepastarpināta 
pieredzējuma gūšana tūrisma 
vietai raksturīgās tradicionālās 
nodarbēs vai jaunās pieejās, kurās 
tiek iesaistīti kultūras mantojuma 
resursi. Olustvere ir spilgts piemērs 
tam, kā, saglabājot kultūrvēsturis-
ko mantojumu, pielāgojot to mūs-
dienu situācijai, tiek radīts pievilcīgs 

kultūras tūrisma produkts. Vieta, 
kurp ir vērts doties!

Tartu zinātnes centrs „AHHAA” 
gan piedāvā zinātni, aizraujošas 

nodarbības, piedzīvojumus un 
noderīgas iemaņas, gan dod iespēju 
patīkami pavadīt laiku. Lielākā da-
ļa izstāžu ir veidotas pēc principa 

„rokas klāt” – apmeklētājs pats 
var visu sajust un izmēģināt. Šis 
centrs noteikti neatstāj vienaldzīgus 
ne bērnus, ne pieaugušos, tāpēc 
turp var droši doties ģimenes kopā 
ar bērniem. Ļoti patīkami, ka 
informāciju varēja lasīt arī latviešu 
valodā.

Izvērtējot Igauniju tūrista acīm – 
patīkami ceļi, sakopta vide, laipni 
un atsaucīgi cilvēki. Krievu valodu 
lieto reti kurš, un informācija 
gandrīz visur tikai igauņu valodā.

Bet galvenais, kā atzina paši 
uzņēmēji, – ik pa laikam ir 
nepieciešams doties kur tālāk, lai 
saprastu, ka visskaistākā vieta ir 
tepat – Cesvainē.

Diāna Glaudāne,
foto no autores arhīva

atļauties – jābrauc ar vecākām 
riepām, nevaru piedalīties treniņos 
tik bieži, cik gribētos. Motocikla 
tehniskā uzturēšana, apkope ir ļoti 
dārga. Bez palīdzības un sponsoriem 
būtu grūti. Liels paldies Cesvaines 
novada domei, kas gan pagājušajā 
sezonā palīdzēja ar finansējumu, gan 
atbalsta arī šogad! Pie sponsoriem 
varu minēt arī firmu „ZVGrupa”, 
kas palīdz ar degvielu, ekipējuma 
nodrošināšanu. Atbalstu, bonusus 
un priekšrocības sniedz dalība 
Kalsnavas motoklubā, jo, braucot 
individuāli, dalība sacensībās būtu 
vēl dārgāka. Daudz ir palīdzējuši 
draugi. Ar viņu atbalstu pagājušajā 
gadā iegādājos jaunu motociklu. 
Lai netiktu izlaisti divi sacensību 
posmi sezonā, liels paldies Aigaram 
Pērkonam, kurš izlīdzēja ar savu 
motociklu! Esmu apzinājis lielākos 
Cesvaines novada uzņēmējus, bet 
diemžēl atsaucības nav. Nereti 
aizbildinās, ka, sponsorējot mani, 
naudu nenopelnīs.

– Kā gatavojies sacensībām?
– Regulāri noris treniņi ar 

motociklu, papildus ir jārūpējas par 
labu fizisko sagatavotību. Vasarā 
braucu ar velosipēdu, skrienu, 
apmeklēju Cesvaines sporta halli, 
ziemā slēpoju.

– Kādi ir līdzšinējie sasniegumi 
motokrosā?

– Lielākais personīgais sasnie-
gums ir 2014. gadā starp 30 kon-
kurentiem izcīnītā 2. vieta L.A.M.A. 
open run klasē.

– Kāds ir tavs mērķis – ko 

tu gribētu sasniegt šajā sporta 
veidā?

– Mērķi ir augsti, bet jābūt 
reālistam: lai sasniegtu iecerēto, 
nepietiek tikai ar prasmēm un 
pieredzi. Neatņemama sastāvdaļa 
ceļā uz panākumiem un rezultātiem 
ir jaudīgs un labs motocikls, kas arī 
attiecīgi maksā. Šā gada mērķis ir 
sasniegt augstākos rezultātus savā 
klasē. Ja būs līdzekļi, nākamgad 
ceru piedalīties Latvijas čempionātā 
iesācēju klasē un ierindoties starp 
pieciem labākajiem braucējiem. 
Latvijas čempionāts ir krietni 
augstāks līmenis par pašreizējo.

– Kādi ir tavi ieteikumi 
Cesvaines sporta dzīves uzla-
bošanai?

– Vairāk vajadzētu padomāt par 
sporta aktivitātēm ziemā. Ja vien 
ir vēlme un gribēšana, pārējos 
gadalaikos nodarbošanos var 
atrast. Cesvaines sporta hallē ir 
nepieciešams remonts, inventārs ir 
nolietojies, tomēr tā spēj piedāvāt 
dažādas sporta aktivitātes. Cesvainē 
nav slēpošanas trases, tāpēc ziemas 
mēnešos ar draugiem slēpot brau-
cam uz Smeceres silu Madonā. 
Naudu atstājam Madonai, lai gan 
Cesvainē ir neizmantots parks, kurā 
varētu ierīkot slēpošanas trasi. Tā 
būtu iespēja piesaistīt šā ziemas 
sporta cienītājus, arī kaimiņus 
no tuvākajiem pagastiem un 
novadiem.

Ilvija Trupavniece,
foto no Ilgvara Martemjanova 

arhīva

Notikumi BJC
• Zemes stunda 2015
28. martā plkst. 20.30–21.30 visi 

tika aicināti izslēgt apgaismojumu 
uz vienu stundu, lai aizdomātos par 
resursu taupīšanu un draudzīgāka 

dzīvesveida izvēli ikdienā.
Cesvainē Zemes stunda tika 

organizēta jau otro gadu. Kaut 
gan laikapstākļi šogad nelutināja, 
iepriecināja kopīgi pavadītais laiks 

pie ugunskura 
brīvā gaisotnē – 
baudījām karstu 
tēju, šokolādes 
maizītes.

Paldies Ritmai 
Kļaviņai, Mārim 
Raudam un 
visiem bērnu un 
jauniešu cen-
tra (BJC) aktī-
vistiem, kas pie-
dalījās un palī-

dzēja, lai šis pasākums notiktu!
• Radošā darbošanās
Dienu pirms Lielās Piektdienas 

Cesvaines novada BJC telpās 
bērniem un jauniešiem bija 
iespējams piedalīties radošajās 

Māla darbnīcā top suvenīri līdzņemšanai

Lieldienu darbnīcās. Interesentu 
un darbīgu roku netrūka. Kopā 
gatavojām sapņu ķērājus, ziedu 
pušķus un matu lentes.

• Pārgājiens 
uz Kraukļiem

Pēdējā skolēnu 
brīvlaika dienā 
Cesvaines no-
vada bērni un 
jaunieši devās 
BJC organizētā 
pārgājienā uz 
Kraukļiem un 
apciemoja Valsts 
ugunsdzēsības 
un glābšanas die-
nesta Cesvaines 

posteni, Kraukļu bibliotēku un 
iekštelpu BMX trasi Kraukļos.

Lāsma Markevica,
autores foto
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Dzimtsarakstu nodaļas 
informācija

Gunta Smirnova 1955–2015
Valdis Upītis 1952–2015

Pēteris Ziediņš 1938–2015

Cesvaines kapu pārziņa 
informācija 

Juta Boroduško 1932 – 2015

Apsveikumi
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Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža  – 470 eks.
Redaktore – Santa Krusiete,
tālr. 64852030,
e-pasts: santa.krusiete@cesvaine.lv
Iespiests:
SIA „Latgales druka”
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus 
iesniegt līdz katra mēneša 5. datumam.

Miruši

Afiša 29. aprīlī – Cesvaines uzņēmējdarbības forums
29. aprīlī Cesvaines vidusskolā 

notiks Cesvaines uzņēmējdarbī-
bas forums. Tā pamatmērķi – iepa-
zīt cesvainiešu (pašreizējo, bijušo) 
sasniegumus uzņēmējdarbībā un 
citās jomās, apzināt iespējas un 
gūt impulsus veiksmīgā pieredzē, 
aktivizēt Cesvaines iedzīvotāju, 
īpaši jauniešu, darbību savas 
profesionālās karjeras, tostarp uz-
ņēmējdarbībā, veidošanā. Audi-
torija – skolēni, uzņēmēji, visi 
interesenti.

Cesvaines novada domes 
priekšsēdētājs Vilnis Špats sniegs 
ieskatu novada uzņēmējdarbībā. 
Ar lekciju „Uzņēmējdarbība nova-
da attīstībai” uzstāsies viešņa 
uzņēmēja Aiva Vīksna, 
SIA  „Lietišķās informācijas die-
nests” vadītāja, Latvijas Dar-
ba devēju konfederācijas vice-
prezidente, biedrības „Līdere” 
valdes priekšsēdētāja, Latvijas 
Biznesa eņģeļu tīkla dibinātāja un 
biedre, SIA „O Yachts” finanšu 
direktore un partnere.

Savā pieredzē nelielās in-
teresentu grupās dalīsies dažādu 
jomu pārstāvji – gan ražotāji, gan 
tirgotāji, kuri pašlaik darbojas   
mūsu novadā vai ir mūsu skolu 
audzēkņi un absolventi: piena 
produktu ražotāju SIA „Relako 
pluss” un SIA „Pienavīrs”  īpaš-
nieks Dairis Kabraks (viņam 
palīdzēs brīvdienu mājas „Pie 
sievasmātes” saimniece Anita 
Greidiņa); medus produktu ražo-
tāju un eksportētāju kompānijas 
„KIIN” īpašniece Vita Šteina; 

jau pasaulslavenās velozeķes 
ražotājfirmas „Velo Sock”  īpaš-
nieks Oskars Mickevičs; iecienītās 
Berga bazāra  „Kanēļa konditore-
jas” īpašniece Ieva Andersone; 
tautas daiļamata meistare un 
rokdarbu studijas īpašniece Vanda 
Podiņa; lielākās vietējo dārzeņu 
audzētāju saimniecības „Sviķi” 
īpašnieks Zigfrīds Krieviņš; 
brīvdienu mājas un pirts „Granti” 
un Madonas mežu inventarizāci-
jas biroja īpašnieki Māra un 
Edmunds Skrides; daudznozaru 
kompānijas „Ozols LG” īpašnieks 
Jānis Ozols; ZS „Krūmiņi” 
īpašnieks veterinārārsts Raitis 
Krūmiņš; internetveikala „Silk 
Secret” īpašniece Inga Vasilišina; 
skolēnu mācību uzņēmuma unikā-
lu apģērbu aizsargmaisu ražotāja 
„Simple+” komanda – Kristiāns 
Lancmanis, Henrijs Skujiņš un 
Klinta Ozoliņa. Par Cesvaines 
tūrisma produktiem un iespējām 
pieredzē dalīsies pašvaldības 
aģentūras „Cesvaines tūrisma 
centrs” direktore Diāna Glaudāne.

Ar nelieliem pētījumiem un 
Cesvaines dabas un uzņēmēj-
darbības vides attīstības projektiem 
pasākumā iepazīstinās vidusskolas 
jaunieši. Šī būs iespēja jebkuram no 
pasākuma apmeklētājiem finansiāli 
atbalstīt jauniešu pētījumus vai 
projektu realizāciju. Uzņēmēja 
atbalsts nelielam skolas laika 
projektam var izveidoties par 
nozīmīgu ieguldījumu jaunieša 
karjeras ceļa izvēlē.

Uzņēmumu un amatnieku ie-

kārtotos stendus varēs aplūkot, 
kā arī piedāvāto produkciju 
(pārtikas produktus, sadzīves 
preces, koka izstrādājumus, 
rokdarbus, grāmatas, dēstus 
u. c.) apskatīt, nopirkt un (vai) 
degustēt no plkst. 08.30 līdz 
pēcpusdienai vidusskolas foa-
jē. Sarunās ar ražotājiem un 
pakalpojumu sniedzējiem varēs 
vienoties par turpmāku sadarbību. 
Tirdziņam nav par vēlu pieteikties 
arī avīzes iznākšanas nedēļā 
(tālr. 29432776).

Noslēguma diskusijā ap 
plkst. 14.00 par neliela novada 
iespējām uzņēmējdarbības attīs-
tībā un jauniešu iesaisti novada 
uzņēmējdarbības vidē savus 
viedokļus paudīs uzņēmēji Vita 
Šteina, Kristiāns Lancmanis, 
Latvijas Pašvaldību savienības 
padomniece uzņēmējdarbības 
jautājumos Andra Feldmane, Si-
guldas uzņēmēju kluba valdes 
priekšsēdētājs Miks Balodis, 
laikraksta „Izglītība un Kultūra” 
redaktore Daiga Kļanska.

Cesvaine ir neliels novads.    
Gatavojoties forumam, pārliecinā-
mies par pretējo – mums ir daudz, 
mēs varam daudz, bet noteikti ir, 
kurp tiekties. Tāpēc iepazīsim 
pieredzi, gūsim idejas, lai Cesvaine 
top lielāka un bagātāka!

Sanita Dāboliņa,
darba grupas koordinatore

Vēl gadi būs bagāti, skaisti 
  būs gadi,
Būs pērkonu vasaras, ziemā 
  snigs sniegs,
Jo cilvēks ir tas, kas šo 
           skaistumu rada,
Un bagāts ir tas, kas spēj
           citiem to sniegt.

Nozīmīgās dzīves 
gadskārtās sveicam:

80 gados – Aiju Edīti Gubu, 
Jūliju Mednieci, 
Ainu Monaku, 
Rasmu Rutku,

93 gados – Zelmu Kažoku!

Cesvaines pašvaldība

Aktuāli

Lai risinātu sasāpējušo bērnu-
dārzu rindu problēmu, valsts ir 
atvēlējusi 9,6 miljonus latu gadā, 
lai piemaksātu 142 eiro par katru 
bērnu auklīšu reģistrā ietvertajām 
auklēm (tostarp omītēm un citiem 
radiniekiem), kas uzņemsies bērnu 
pieskatīšanu mājās.

Lai varētu oficiāli sniegt šādu 
bērna uzraudzības pakalpojumu, 
obligāta prasība ir apgūt 40 stundu 
kursu par bērnu drošu aprūpi 
un pirmo palīdzību (attiecas uz 
tiem, kam nav pedagoģiskās 
izglītības vai profesionālā aukles 
sertifikāta).

2015. gada maijā Latvijas 
Kristīgā akadēmija uzsāk mācī-

bas licencētā   un akreditētā pro-
fesionālās pilnveides program-
mā „Bērna aprūpes pamati” 
(40 stundu). 

Nodarbības notiek 3 pēdējās 
maija sestdienas – 16., 23. un 
30. maijā plkst. 10.00–17.00. No-
slēgumā – Izglītības un zināt-
nes ministrijas apliecība. Mak-
sa – 95 EUR. Pieteikšanās pa 
tel. 29 338 605 vai 677 533 60 
vai e-pastu kursi@kra.lv. Mā-
cības notiek akadēmijas telpās 
Jūrmalā, Bulduros, 5. līnijā 3.

Tēmas: bērna vecumposmu 
attīstība (pirmsskolas vecums), 
bērna uzturs un ēdināšana, bērna 
tiesiskā aizsardzība, drošības 
jautājumi bērna aprūpē, bērna 

• 22. aprīlī plkst. 18.00 deju 
grupas „Ritmiņš” pavasara kon-
certs Cesvaines kultūras namā. 
Ieeja – brīva.

• 16. maijā muzeju nakts Ces-
vainē. Pasākuma ietvaros durvis 
vērs lielākā daļa valsts muzeju, 
rīkos interesantus pasākumus.

• 17. maijā pavasara tirgus Ces-
vainē. Aicināti pirkt un pārdot 
gribētāji!

Redzes pārbaude
Cesvaines sociālā dienesta telpās 

Pils ielā 2
2015. gada
13. maijā
17. jūnijā
15. jūlijā
19. augustā
16. septembrī
14. oktobrī
11. novembrī
9. decembrī
Redzes pārbaudi veic optomet-

rists Mg. phys. S. Petručeņa
Maksa par konsultāciju – 5 €
Iepriekšēja pieteikšanās pa tāl-

runi: 26340887
Ir iespējams arī:
▪ pasūtīt brilles,
▪ pasūtīt kontaktlēcas,
▪ iegādāties briļļu futrāļus, sal-

vetes, kontaktlēcu kopšanas lī-
dzekļus,

▪ nodot remontā brilles.
Atšķirībā no acu ārsta opto-

metrists izraksta briļļu recepti, 
bet neārstē acu slimības. Ja rodas 
aizdomas par medicīniskiem 
traucējumiem, tad optometrists 
iesaka apmeklēt oftalmologu (acu 
ārstu).

Informācija

2015. gada 25. aprīlī apvidus 
tūrisma brauciens „Signāls EM 
Trophy 2015 tūrisma kauss”. 
Saskaņā ar ceļu satiksmes 
noteikumiem brauciena laikā 
kustība notiek tūrisma režīmā. 
Plānotais automašīnu skaits – 
ap 25.

Lai sasniegtu kopīgo mērķi 
par tīrāku Latviju un sakoptāko 
valsti pasaulē, pēdējā aprīļa 
sestdiena jeb 25. aprīlis būs diena, 
kad arī cesvainieši tiek aicināti 
vienoties kopīgās sakopšanas 
un labiekārtošanas aktivitātēs 
2015. gada lielās talkas ietvaros. 
Lielās talkas moto – Raiņa vārdi 
„Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”. 
Koordinatori ir nodrošināti ar 
atkritumu maisiem, un Cesvaines 
novadā tie ir pieejami pie 
labiekārtošanas nodaļas vadītājas 
Ritmas Kļaviņas (tālr. 64852359).

Šā gada 15. maijā plkst. 16.00 
Cesvaines pilī norisināsies Lat-
vijas Tekstilmākslas asociācijas 
20 gadu darbības jubilejas izstā-
des atklāšana un etnoperkusionis-
ta Nila Īles koncerts.

„Šis laika posms asociācijai, 
kuru vada tekstilmāksliniece Aija 
Baumane, ir raksturīgs ar regulārām 
izstādēm Latvijā un ārzemēs. Vēl no 
mūsdienu tekstilmākslinieku pirmā 
skolotāja Rūdolfa Heimrāta laikiem 
par tradīciju ir kļuvis princips, ka 
blakus pieredzējušu mākslinieku 
darbiem skatāmi arī jaunāko kolēģu 
un pat vēl studentu darbi. Blakus 
klasiskajai tradīcijai ienāk jaunas 
tēmas, tehnikas un materiāli: 

2015. gada 17. maijā  
„Pavasara orientēšanās 

kross 2015” 
Sacensību programma: 
10.00 – reģistrēšanās; 
10.40 – starts un noslēgumā ap-

balvošana. 
Individuālais skrējiens: 
- sievietes, vīrieši vecumā no 18 

uz augšu 
- jaunieši, jaunietes no 14 līdz 17 
- bērni no 10 līdz 13 (viena 

pieaugušā vadībā)
Dalības maksa: 2 euro 
Pieteikšanās: līdz 7. maijam, 

sūtot pieteikumu uz e-pastu ilvija.
trupavniece@cesvaine.lv un norā-
dot vecumu, vārdu, uzvārdu, te-
lefona numuru.

Sīkāka informācija par sa-
censību nolikumu sekos.

Cesvaines pilī Latvijas Tekstilmākslas asociācijas jubilejas skate
tradicionālais gobelēns, audumu 
apdruka, filcējumi, autoru asprātīgie 
tehniskie atradumi un digitālās 
žakardstelles ar jaunām iespējām. 
Liela formu dažādība – no klasiskas 
sienassegas līdz telpiskiem, skulp-
turāliem veidojumiem, no dabiskiem 
materiāliem, kā lins, kokvilna, 
vilna, līdz papīram, mākslīgajām 
šķiedrām, sintētikai un metālam,” 
asociācijas darbu vērtē šīs izstādes 
kuratore tekstilmāksliniece Inese 
Jakobi.

Arī šoreiz vienkopus būs visas 
paaudzes – 39 autori. Savas izjūtas 
un pārdomas par dzīvi, sapņiem 
un realitāti mums sniegs Edīte 
Pauls-Vīgnere, Arnis Pumpurs, 

Daina Dagnija, Dzintra Vilks, Antra 
Augustinoviča, Inga Skujiņa, Irisa 
Blumate, Barbara Ābele un daudzi 
citi, Latvijas Mākslas akadēmijas 
Tekstilmākslas katedras profesore 
Aija Baumane, katedras vadītāja 
Ieva Krūmiņa un studenti.

Izstāde Cesvaines pilī ir viena no 
lielākajām Latvijas Tekstilmākslas 
asociācijas jubilejas skatēm šogad 
(no 15. maija līdz 31. oktobrim). 
Jau ir notikušas izstādes Jelgavā 
un Baltkrievijā, Vitebskā, vēl 
būs Rīgā Mākslinieku savienības 
galerijā.

Visi laipni aicināti uz Cesvaines 
pili!

Daiga Matroze

aprūpētāja attiecības ar bērna 
vecākiem un ģimeni, bērna brīvā 
laika pavadīšana, pirmās palīdzī-
bas sniegšana bērnam.

Visiem, kas vēlas sniegt bērna 
uzraudzības pakalpojumu, ir jāie-
pazīstas ar Ministru kabine-
ta noteikumiem Nr. 404 „Pra-
sības bērnu uzraudzības pa-
kalpojuma sniedzējiem un bērnu 
uzraudzības pakalpojuma snie-
dzēju reģistrēšanas kārtība” 
un jāreģistrējas auklīšu reģis-
trā Izglītības kvalitātes valsts 
dienestā (IKVD). Tel. informā-
cijai: 67358077; sk.: http://
w w w . i k v d . g o v . l v / b e r n u -
u z r a u d z i b a s - p a k a l p o j u m a -
sniedze ju-regis t rac i ja .h tml .


