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Redaktores sleja Likteņstāsts „Pieviltie”
25. martu pieminot

Šā gada Latvijas komandu 
novusa čempionātā ar koman-
du „Cesvaine” tika pārstāvēts 
arī Cesvaines novads. Koman-
das tika sadalītas trīs līgās: 
otrajā līgā bija 26, pirmajā – 
16, un 16 stiprākās komandas, 
tostarp cesvainieši, veidoja virs-
līgu. Agrāk spēcīgas bija trīs 
vai četras komandas, bet tagad 
to skaits ir palielinājies līdz 
septiņām astoņām.

Šogad čempionāts aizsākās 
Cesvainē un norisinājās Cesvaines 

Dzestro un spirgto marta mēne-
si līdzās senajiem latviskajiem 
sērsnas un gavēņa mēneša nosau-
kumiem tikpat piemēroti būtu 
saukt par pūpolu un atdzimšanas 
mēnesi. Starpnieks un pavasara 
liecinieks pūpolzars kā uz debesīm 
pavērsts sudraba zizlis tiecas pēc 
saules gaismas. Kāda rosīga roka 
lauzusi tā stingros zarus un likusi 
uz galda vāzē, neviļus atgādinot, 
ka tuvojas svētais laiks.

„Dzīvot pasaulē ir skaisti, 
ja blakus ir debesis,” atgādina 
teologs Juris Rubenis. Cik bieži 
Tu pacel acis pretī debesīm? 
Vai ikreiz, kad notiek pārmaiņas 
dabā, Tu tās pamani vai tomēr 
pēkšņi attopies un saproti, ka 
daba ir atstājusi ziemas migu un 
pavasaris ir modies, bet Tu šo 
pāreju neesi manījis? Kur bija 
Tavas acis, kurā virzienā tās vērās, 
ja neredzēji šīs krasās pārmaiņas? 
Uz augšu vērstais acu skatiens 
ir pielīdzināms emocionālā 
stāvokļa tieksmei uz virsotnēm. 
Ja pavērojam domās iegrimušos 
garāmgājējus ielās, veikalos – vai 
daudzu sejās ir manāms nedaudz 
apslēpts smaids, laipns acu 
skatiens, kas rosina domāt par 
patīkamo, par apmierinātību viņu 
dzīvē?

Marts ir īpašs mēnesis sievie-
tēm. Ziedu pušķi puķu veikalos 
pazūd ar skaņas ātrumu. Tos tver 
vīriešu rokas, un manāmi steidzīgā 
gaita liek nojaust, ka viņi dodas 
pie savām dzīves sievietēm: pie 
mammas, māsas, dzīvesbiedres 
vai meitas. Lai gan daudzi šos 
svētkus uztver kā padomju laiku 
palieku, tomēr vairākumam 
svētki 8. martu spēj padarīt 
neikdienišķāku, neparastāku.

Marts ir ne vien patīkamiem 
notikumiem bagāts. Netrūkst arī 
smagu pārestību, kuras ir pie-
dzīvotas pirms vairākiem gadu 
desmitiem. 25. marts kā mūžam 
nedzīstoša sāpe ir iezīmēts latvju 
tautas dvēselē. Nenorādot vainu, 
konfiscējot mantu, liela daļa mūsu 
senču patvaļīgi tika salikti lopu 
vagonos un aizsūtīti svešumā. 
Atmiņu stāstu par dzīvi austrumos 
ir daudz. Tie spēj mūsu galvās 
ieskicēt ainas par beztiesīgo 
dzīvi Sibīrijā, kaut nedaudz 
izjust pārdzīvoto, tomēr to, ko tas 
atņēma deportētajām ģimenēm ar 
bērniem, sirmgalvjiem, to saprot 
tikai cietušie.

Santa Krusiete

„1949. gada 25. marts ir ne-
aizmirstama moku diena mūsu 
tautai uz mūžīgiem laikiem. 
Mūžīga sēru diena,” vēstulē 
draugam reiz rakstīja Ivars 
Riekstiņš, grāmatas „Pieviltie” 
varonis. Jaunā grāmata vēsta par 
Ivara dramatisko dzīvesgājumu, 
kurā paralēles ar savu dzīvi 
atradīs daudzi grāmatas la-
sītāji. Pieminot un atverot grā-
matu, vērsīsim gaišāku šā gada 
25. martu – Komunistiskā geno-
cīda upuru piemiņas dienu.

Grāmatas autors ir kādreizējais 
cesvainietis Juris Sārnis, ar kuru 
Cesvaines kultūras veicināšanas 
biedrībai (CKVB) ir izveidojusies 
sadarbība jau vairāku grāmatu iz-
došanā. Likteņstāsta, kura izdoša-
nu atbalsta Cesvaines, Mazsalacas, 
Rūjienas un Kocēnu pašvaldības, 
atvēršanas svētki notiks 25. martā 
Mazsalacā, kur risinājusies daļa 

grāmatā tēloto notikumu. Tomēr 
grāmata ir literārs darbs, nevis 
precīza notikumu hronika.

„Pieviltie” vēsta par Otrā pasaules 
kara nobeigumu. Kara beigās 
Mazsalacas mežos izveidojas 
Latvijas brīvības cīnītāju grupa 
divpadsmit cilvēku sastāvā. Autors 
vēsta, galvenokārt caur Ivara 
Riekstiņa atmiņām un izjūtām, 
par viņu cīņas garu, nevardarbību, 
dabas un dzimtenes mīlestību. Kaut 
gan vīri iznāk no meža, tas neglābj 
viņus no nāves vai izsūtījuma.

Ivars Riekstiņš nokļūst Vozža-
jevkā, taču ar to viņa dzīves drūmā-
kās stundas nav galā. Tiek savākta 
tā saukto dzimtenes nodevēju gru-
pa, kas tiek nosūtīta uz čekas 
cietumu, bet pēc sprieduma 
pasludināšanas – uz Kazahiju, Ka-
ragandas apgabala Džezkazganas 
Steplagu, kur tiek sadalīta pa zonām 
un nodaļām. Sākas jauns elles loks. 

Izjūtas, pārdzīvojumi, mokas… 
un ilgas pēc Latvijas – šie motīvi 
caurvij smeldzīgo stāstu.

Ivaram Riekstiņam izdodas at-
griezties Latvijā, redzēt savu mī-
ļo dzimteni, nodibināt ģimeni, 
taču sirds turpina sāpēt… Vēstulē 
viņš raksta: „Es ticēju, cerēju un 
nešaubījos, ka būs brīvība. Visos 
nebrīves laikos mana pārliecība 
bija nešaubīga – ka brīvība būs 
un taisnība uzvarēs. Šī nešaubīgā 
ticība un pārliecība – pat visgrūtāko 
ciešanu laikos! – mani uzturēja pie 
dzīvības. [..] Visas pārestības, kas ir 
nodarītas, – nekad es neaizmirsīšu 
neko. Nevienam pāridarītājam ne-
piedošu. Nevienam pāridarītājam 
es nekad neatriebšos. Atriebība ir 
tikai un vienīgi Dieva ziņā.” Nu jau 
Dieva ziņā ievijies arī paša Ivara 
mūžs.

Grāmatas veidošana saveda kopā 
cilvēkus – autoru, redaktori, māk-

slinieci –, kuru ģimenēm 25. marts 
patiešām ir skumjas atceres diena, 
un šo grāmatu arī veltām piemiņai, 
cerībai un Latvijai. Likteņstāsta 
izdošanu ar ziedojumiem atbalstīja 
privātpersonas – Aldis Zass, Al-
berts Lenšs, Andris Kalniņš, Irina 
Zvirbule, Velta Meiunte un Maiga 
Krišāne. Paldies!

Vairākas pašvaldības „Pieviltos” 
ir izvēlējušās par dāvanu saviem 
iedzīvotājiem, kuri cietuši repre-
sijās. 25. marta pēcpusdienā, atve-
rot jaunizdevumu Mazsalacas vi-
dusskolā, varēs tikties ar tā au-
toru Juri Sārni, mākslinieci Lin-
du Prātnieci un redaktori Sanitu 
Dāboliņu. Madonā grāmatu būs 
iespējams iegādāties ar 25. martu 
grāmatnīcā „Globuss”. Informācija 
par izdevumu: tālr. 29432776, 
ckvb@inbox.lv.

Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

2015. gada Latvijas komandu čempionātā cesvainiešiem sudrabs
kultūras namā. Pirmajā kārtā 
cesvainieši spēlēja un uzvarēja divas 
Rīgas komandas – „Rokādi” ar 
rezultātu 27 : 23, „Rīgas satiksmi” 
(30 : 20) – un „Salu” (27 : 23).

Otrā kārta notika Ķekavā. 
Cesvainieši spēkus pārbaudīja 
ar novusa kluba (NK) „Ķekava” 
komandu, „Kunturiem” un „Sig-
mu”. Šī kārta izrādījās visne-
veiksmīgākā: „Cesvaine” ar re-
zultātu 24 : 26 zaudēja komandai 
„Kunturi”, ar 25 : 25 izcīnīja 
neizšķirtu ar NK „Ķekava” un uz-

varas laurus plūca pār komandu 
„Sigma” ar rezultātu 28 : 22.

Četras komandas ar labākajiem 
pirmo divu kārtu rezultātiem 
piedalījās trešajā kārtā Piņķos. 
„Cesvaine” ar 28 : 22 uzvarēja 
„Lejaskurzemes sportu”, ar 28 : 22 
sporta klubu „Babīte”, bet sīvā 
cīņā ar rezultātu 24 : 26 zaudēja 
komandai „Valmiera”.

Ceturtajā kārtā Talsos cesvainieši 
ar 32 : 18 uzvarēja komandu 
„Kursa MRU” un ar 28 : 22 – 
AS „Rīgas taksometru parks” 

komandu, bet ar 13 : 27 „Valmiera” 
izrādījās pārāka pār Cesvaines 
komandu.

Pirms ceturtās kārtas Cesvaines 
komanda kopvērtējumā ieņēma 
3. vietu. Lai saglabātu godalgoto 
vietu, pēdējā (piektajā) kārtā Bauskā 
obligāti bija jāuzvar „Skrunda”, 
sporta centrs „Mēmele” un 
„LPS Promieņ” no Daugavpils. Ar 
30 : 20 mūsējie uzvarēja „Skrundu”, 
ar 33 : 17 – „Mēmeli” un ar 30 : 20 – 
„Promieņ”, tādējādi cesvainieši 
nodrošināja vismaz 3. vietu. Ga-
larezultātā „Cesvaine” 2015. gada 
čempionātā ieguva 2. vietu, priekšā 
palaižot Valmieru un aiz sevis atstā-
jot komandu no Talsiem.

Cesvaines komandā spēlēja 
divi izteikti līderi – Guntis Driķis 
un Uldis Kampāns, līdzi turēja 
Raimonds Jēgers, Vīgants Vasilišins, 
Armands Matrozis, Jānis Matulis un 
Māris Zīraks.

Paldies Cesvaines novada 
pašvaldībai par transportu! Paldies 
šoferim Jurim Andersonam, kurš 
ar mums kopā bija no agra rīta līdz 
vēlam vakaram! Ir gandarījums 
par labajiem apstākļiem Cesvaines 

kultūras namā, to 
novērtēja arī viesi un 
sacensību dalībnieki.

Skumji vien par to, 
ka novuss Cesvainē 
ir panīcis. Agrāk 
sanāca vairāk nekā 
20 spēlētāju, bet tagad 
pat piecus grūti atrast.

Jānis Matulis,
Ilgoņa Vasilišina foto

Novusa komanda „Cesvaine”
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Pareģotā brīvības zaudēšana
Bija 1949. gada janvāris, ritēja mans 

14. mūža gads. Pirms 25. marta izsūtīšanas 
pārstāvji no Kraukļu izpildkomitejas veica 
aptauju par iedzīvotāju dzimšanas gadiem 
un dzīvesvietām. Neko iepriekš nenojautām. 
Neilgi pirms izsūtīšanas mamma bija 
aizbraukusi uz Rīgu pie kāršu licēja. Viņš 
paziņoja, ka mums draud brīvības zaudēšana. 
Sapratām – labi nebūs.

25. martā Latviju pāršalca satraucoša ziņa: 
briest izvešana uz Sibīriju. Es paliku pārnak-
šņot Kraukļu skolas internātā, mamma pirmo 
nakti noslēpās pirtiņā, bet vecmammai drošāk 
bija palikt mājās. Nākamās dienas, 26. marta, 
vakarā mamma palika kaimiņmā-jās „Lejas 
Gremi”. 27. martā mums paziņoja, ka māsa 
ar tēti pirmajā izsūtīšanas dienā izvesti. 
Tajā laikā māsa bija ļoti slima, gulēja Rīgā 
slimnīcā. Adresi bijām iedevuši janvārī, kad 
izpildkomiteja veica aptauju.

Uzzinājusi, ka mani ģimenes locekļi 
izvesti, no skolas atgriezos mājās un paslēpos 
klētī. Dzirdēju: mājās kāds izšauj. Nobijos un 
padevos. Salasīt neko lāgā nevarēju, nekā jau 
līdzi paņemama nebija, tik vien kā trīs litri 
lopu tauku, pieci kilogrami rudzu miltu un 
tēva māsas dotais sviests. Tā bija tā bagātība, 
ko varējām paņemt ēšanai. Vecmamma palika 
Latvijā.

Ceļš uz Tālajiem Austrumiem
Naktī visus salādēja smagajā mašīnā, 

aizveda uz Gulbenes staciju un sadzina 
lopu vagonos. Vagonu lāvas bija pilnas ar 
latviešiem. Apsēdos uz līdzpaņemtajiem 
maisiem un vēroju apkārtni, cilvēkus. 
Cilvēkiem bija nabadzīgs, nepiemērots 
apģērbs. Arī apavi – kādi nu kuram: vienam 
ar lupatām aptītas kājas, citam kalašas. Sejas 
nomāktas, pārdzīvojumu pilnas.

Vagonā bija mazs lodziņš, durvis no ārpuses 
aizbultējamas, tā galos stāvēja sargi ar 
šautenēm rokās, vagona vidū atradās izzāģēts 
caurums. Tā bija tualete. Norobežojumu 
nebija. Man, jaunai meitenei, tas bija liels 
pārdzīvojums. Cietos līdz brīdim, kad vilciens 
piestāja un kad ļāva izkāpt dabisko vajadzību 
nokārtošanai. Ja pieturvietā bija bufete, 
no līdzi paņemtās naudiņas nopirku kādu 
kulinārijas izstrādājumu un jutos paēdusi.

Šķērsojot Latvijas robežu, visiem atņēma 
personu apliecinošos dokumentus un par 
vagona priekšnieku iecēla Kraukļu veikala 
pārdevēju.

Iebraucām Sverdlovskā. Savāca vīriešus. 
Neviens jau neteica, kurp viņus vedīs. 
Domājām, ka, tāpat kā 1941. gada izsūtīšanā, 
nošaus. Šaut nešāva, bet gan aizveda uz pirti 
izkarsēt un apģērbt, lai neapkrīt ar utīm. 
Ceļā bija pavadītas piecas dienas, dabiski, ka 
valdīja netīrība.

Mūsu ceļš uz Tālajiem Austrumiem vēl 
nebija beidzies. Vilciens kustējās uz priekšu. 
Ik pa laikam bija dzirdami garīgo dziesmu 
dziedājumi, bet necik ilgi – un dziedātājam 
pavēlēja apklust.

Dzīves sākums ārpus dzimtenes
Piestājām Omskā uz sadales sliedēm. 

Vagonus atkabināja. Nāca uzpircēji un 
šķiroja, kurus cilvēku piepildītos vagonus 
ņemt, kurus ne. Skatāmies: nāk cilvēks 
pufaikā. Visi jaunie paslēpāmies zem segām, 
nerādījām savus ģīmjus. Dzirdam pircēju 
sakām: „Daudz vecu cilvēku, ko ar tādiem 
darīsim?” Vēlāk nāk vīrietis – gara auguma, 
ādas pusjaka mugurā. Sapratām, ka tas bija 
no bagātākas saimniecības. A nu ka veči 
zem segas! Visi jaunie – ģīmjus augšā. Mūsu 
vagonā jauno bija vairāk. Pavēlēja no vagona 
izkāpt, paņemt paunas un sēsties zirga ragavās 
promvešanai. Sēdējām un pārcietām kārtējo 
vešanu nezināmā virzienā.

Desmit kilometru no Omskas atstāja 
celtniekus, kalējus, tādus, kuri varēja strādāt 
lauku brigādēs. Mani ar mammu ielika 
strādāt sugas lopu audzētavā, kur pabijām 
visu vasaru. Dzīvojām kopā ar krievu ģimeni 
nelielā virtuvē, turklāt istabā bija apmetušās 
vēl trīs krievu ģimenes. Grīdas bija nekrāsotas, 
melnas, bez akmeņiem, ļoti smērējās. Do-
mājām, ko ēdīsim, darba taču vēl nebija. 
Labi, ka bija līdzpaņemtie milti, tos sajaucām 
ar cukuru un ūdeni un cepām plācenīšus. 
Pavasarī sāku strādāt lauku brigādē. Astoņos 
no rīta sākās darbs. Mammu ielika par slaucēju 
22 govīm. Tolaik tēvs ar māsu atradās Amūrā. 
Gadu vēlāk viņus atsūtīja pie mums. Tēvs vēl 
skaitījās darbspējīgs, tāpēc ielika strādāt kūtī 
par mēslu tīrītāju.

Skolas gadi un darba gaitas
Ar jauno gadu uzsāku mācības 5. klasē. 

Klasē bijām dažāda vecuma bērni. Lielākās 
grūtības sagādāja diktātu rakstīšana krievu 
valodā. Nekādas atlaides nepiešķīra, cik 
paspēju, tik arī bija. Pirmo gadu gāja grūti. 
6. klasē biju zirgā, jo nu jau daudzi nāca 
konsultēties pie manis. 7. klasē biju labākā 
skolniece, tāpēc ieteica stāties komjaunatnē. 
Nāca teikt mammai, tētim, lai pierunā mani, 
bet es turējos pretī.

Centrā desmit kilometru no mājām atradās 
vidusskola. Mācību nedēļu paliku kopmītnēs, 
bet piektdienas vakarā kājām nācu uz mājām, 
lai svētdienas vakarā ar kartupeļiem un 
kāpostiem uz muguras atkal bristu uz skolu. 
8. klasē atkal biju ķezā. Nebiju radusi ar 
15 meitenēm vienā istabiņā: turpat gatavoja, 
turpat mācījās. Nebiju kārtīgi paēdusi, arī 
nopietna mācīšanās nebija iedomājama. 
Tvēru brīvus brīžus starpbrīžos – tās bija 

manas mācīšanās stundas.
Veselības problēmu dēļ mammu pārcēla uz 

cūku fermu par cūku māšu priekšnieci. Vārīja 
putras, mazgāja virtuvi, pieņēma sivēnus. Es 
pēc skolas kārtoju dokumentus, reizēm gāju 
palīgā mammai. Dārza darbi bija uzticēti 
man, jo ne mamma, ne tētis pēc garajām darba 
stundām neko citu nevarēja pagūt. Ganīju 
govis, vārīju ēst, mazgāju veļu, vasarā cauru 
dienu lielā karstumā ravēju bietes. Neparasti, 
ka nevienam krievam nebija piemājas 
dārziņa. Valdīja uzskats, ka visu izaudzēto 
noēdīs tārpi. Es sanesu zemi, uzraku to, kopā 
ar kaimiņu latviešu ģimeni audzējām sīpolus 
un burkānus. Četrus kilometrus no mājām 
mums piešķīra zemes pleķīti. Tur audzējām 
kartupeļus, kāpostus nopirkām un ieskābē-
jām, zivis, siļķes arī bija nopērkamas.

Reizi mēnesī veda uz tirgu nopirkt miltus, 
nekur citur tos iegādāties nevarēja. No 
teritorijas iziet nedrīkstēja. Bet es, pašpuika, 
atkal neklausīju. Salasīju sēnes, uzsēdos uz 
piena mašīnas, braucu uz Omsku tās tirgot. 
Tā arī neviens mani nepieķēra. Tiku pa 
kluso braukusi arī pie māsas, kas bija stingri 
aizliegts. Divas naktis nebiju mājās. Nāku 
mājās, skatos: mamma raud. Aiz krāgas tiku 
aizvesta pratināšanai uz kantori. Izdarīt neko 
man neizdarīja. Cietumā likt nevarēja, jo biju 
vēl skolniece. Uzlika 100 rubļu naudas sodu.

Beidzot vidusskolu, biju izvēles priekšā – 
ko darīt, kur mācīties. Skolā, kuru tikko 
biju absolvējusi, nebija mūzikas skolotāja. 
Notis es pazinu, pat klavieres spēlēju. Alga 
nebija peļama, arī darbs kaulus nelauza, tāpēc 
piedāvājumam piekritu.

Ceļā uz dzimteni
Laiks ritēja, un vienu daļu sāka atbrīvot un 

laist uz mājām. Pilsētā uzcēla jaunu klubu, tajā 
bija elektriskā aparatūra, kino rādīja ik nedē-
ļu, arī balles regulāri notika. Mani iecēla par 
kluba vadītāju. Par to saņēmu 400 rubļu, kas 
nebija maz, lai gan arī slodze paliela – darāmā 
netrūka. Vienkāršiem brigādes strādniekiem 
alga bija 240 rubļu. Ko tik nepiedzīvoju, 
būdama šajā amatā! Tiku ierādījusi durvis 
kaušļiem, likuma pārkāpējiem, arī pati nebiju 
tālu līdz iekaustīšanai. Manai ģimenei iedeva 
istabiņu ar plītiņu, bija arī gulta, kas skaitījās 
īsta ekstra lieta, jo līdz tam gulējām uz veciem 
kažokiem. Arī mammai darbs nebija vairs 
tik smags. Viņai uzticēja ēst gatavošanu aku 
urbēju brigādei.

1957. gada maijā pienāca ilgi gaidītais 
brīdis – mums ļāva atgriezties mājās. Sa-
krājuši naudu atpakaļbiļetei, novācām ra-
žu un, mūsu bagātību satilpinājuši vienā 
lādē, caur Maskavu devāmies uz Latviju. 
Bija vasara, īsts dabas skaistums pavērās 
mūsu acu skatienam: ziedēja pļavas, arī 
aizaugušajām pļavām ceļā no Cesvaines uz 
Kraukļiem piemita neizprotams šarms. Bijām 
atgriezušies dzimtenē.

Santa Krusiete,
foto no Dainas Ozoliņas arhīva

19. marta 
domes sēdē

Dainas Ozoliņas atmiņas par dzīvi svešumā

• Nolēma izdot saistošos noteikumus 
Nr. 4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par maznodrošinātu 
Cesvaines novadā”.

• Nolēma izdot saistošos noteikumus 
Nr. 4 „Par grozījumiem Cesvaines novada 
domes 2014. gada 14. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 7 „Par kustamo īpašumu, 
kas nav uzskatāms par īpašumu, novērtējot 
ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas 
ģimenes (personas) statusam, Cesvaines 
novadā””.

• Nolēma atzīt Nauri Skuķi par pašvaldī-
bas nekustamā īpašuma privatizācijas pre-
tendentu; nosakot pirkuma maksu, pārdot 
īpašumu minētajai personai.

• Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr. 5 
„Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, 
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai Cesvaines novadā”.

• Nolēma noslēgt līgumu ar Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldi par Cesvaines 
novada bāriņtiesas noteikto funkciju izpildi 
uz 5 gadiem.

• Nolēma izīrēt Cesvaines novadā 
deklarētai personai viendzīvokļa dzīvojamo 
māju „Čemuri” uz laiku līdz 2016. gada 
1. janvārim un noslēgt īres līgumu ar 
tiesībām to pagarināt.

• Ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldības 
īpašumu „Kārzdabas Mazā skola” un uz tā 
esošas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 
četrām saimniecības ēkām.

• Nolēma novērtēt īpašumus: „Kārzdaba”, 
„Čemuri” un dzīvokli Rīgas ielā 14 – 2, lai 
vēlāk varētu lemt par to atsavināšanu.

• Atbalstīt Ilgvara Martemjanova pie-
dalīšanos Latvijas Alternatīvās motosportu 
asociācijas organizētajā motokrosa turnīrā 
8 posmu sacensībās Latvijā 2015. gadā un 
lūgt kultūras nama direktori no kultūras 
nama budžetā paredzētajiem līdzekļiem 
apmaksāt Ilgvara Martemjanova dalību 
sacensībās 210 euro apmērā.

• Piešķirt Cesvaines sociālajam dienestam 
2819 euro no pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem neparedzētiem gadījumiem sociālā 
dienesta telpu Pils ielā 2 remontdarbu 
pabeigšanai.

• Apstiprināja zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma „Lejas Daukstes” 
sadalīšanai, 1. zemes vienībai saglabāt 
esošo nosaukumu „Lejas Daukstes”, 2. ze-
mes vienībai piešķirt nosaukumu „Dauk-
stulejas” un 3. zemes vienībai piešķirt 
nosaukumu „Jokums-Daukstes”.

• Piekrita, ka no nekustamā īpašuma 
„Lejas Daukstes” tiek atdalīta 2. zemes 
vienība, kas kopā ar daļu no zemes vienības 
veidos jaunu īpašumu, piešķirot nosaukumu 
„Daukstulejas”.

• Nolēma pagarināt novadā deklarētai 
personai īres līgumu par dzīvokli daudz-
dzīvokļu dzīvojamajā mājā „Dālijas”.

• Nolēma izīrēt novadā deklarētai perso-
nai dzīvojamo telpu (dzīvokli) pašvaldības 
mājīpašumā „Klintaines”, paredzot līgumā 
tiesības uz līguma pagarināšanu, ja izpildīti 
visi likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 
nosacījumi.

• No internātpamatskolas, sociālā dienesta, 
Kraukļu bibliotēkas, domes pamatlīdzekļu 
uzskaites izslēgt vairākas nolietojušās 
inventāra vienības.

• Nolēma samazināt valsts nodevu par 
paraksta apliecināšanu uz likumprojekta vai 
Satversmes grozījumu projekta un noteikt to 
1 euro (ne vairāk kā 1,42 euro).

• Nolēma samazināt valsts nodevu 
par mantojuma saraksta sastādīšanu, ja 
mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā vārdā, 
noteikt to 20 euro (nodeva ir 48,38 euro).

1935. gada vasarā

Daina 2. rindā 2. no kreisās

Daina iekāpj laulības ostā
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Joprojām aktuāls jautājums par atkritumu apsaimniekošanu

2015. gada 17. martā Cesvaines 
sociālā dienesta darbinieces kopā 
ar vadītāju Dainu Markevicu 
un pansionāta pārvaldnieku Juri 
Rozenbergu apmeklēja informatīvu 
semināru Cēsīs „Valsts kontroles 
revīzijā sniegtie ieteikumi Labklājības 
ministrijai”.

Seminārā tika atspoguļotas kļūdas, 
kuras tika atklātas Valsts kontroles 

Likuma „Par pašvaldībām” 
15 pantā ir noteikts, ka par atkritumu 
apsaimniekošanu katrā teritorijā 
atbild pašvaldība.

Lai sistēma šajā jomā būtu 
sakārtota, Cesvaines pašvaldība 
iepirkuma rezultātā ir izvēlējusies 
atkritumu apsaimniekošanas firmu – 
SIA „ALBA”, kura apkalpo mūsu 
teritoriju un ar kuru mūsu teritorijas 
atkritumu radītājiem (gan fiziskām, 
gan juridiskām personām) ir jāslēdz 
atkritumu apsaimniekošanas līgums. 
Savukārt atkritumus noglabā Ma-
lienas atkritumu poligonā Litenē. Tā 
būvniecībā piedalījās arī Cesvaines 
pašvaldība.

Lielākā daļa pašvaldības ie-
dzīvotāju ar SIA „ALBA” ir ap-
zinīgi noslēgusi līgumu par at-
kritumu apsaimniekošanu, taču da-
ļa to vēl nav izdarījusi. Pēdējā mē-
neša laikā Cesvaines pašvaldība 
apzināja iedzīvotājus, kuriem lī-
gumi vēl nebija noslēgti, un izsūtīja 
atgādinājuma vēstules. Ir jāpiebilst, 
ka SIA „ALBA” ir ļoti elastīga un 
atkritumu izvešanas biežumu katrs var 
regulēt pats, turklāt, šķirojot stiklu, 
plastmasu un papīru un ievietojot 
tos dalītās vākšanas konteineros 
Cesvainē, var samazināt nešķiroto 

atkritumu daudzumu un tādējādi arī 
izmaksas.

Ir novērota tendence, ka daži 
iedzīvotāji, kuriem konteiners ir 
par mazu vai līgums ar atkritumu 
apsaimniekotāju nav noslēgts, 
savus nešķirotos atkritumus met 
šķiroto atkritumu konteineros. 
Tādā gadījumā pašvaldība krietni 
pārmaksā, jo samaksa par nešķiroto 
atkritumu izmešanu šķiroto at-
kritumu konteineros ir kā par ne-
šķirotajiem atkritumiem. Vietās, 
kur vēl nav novērošanas kameru, 
tās tiks uzstādītas, tātad neapzinīgie 
iedzīvotāji tiks pieķerti un ad-
ministratīvi sodīti.

Saskaņā ar noslēgto līgumu 
atkritumu konteineri tiek izvesti 
ceturtdienās. Bīstamos sadzī-
ves atkritumus, piemēram, elek-
tropreces, baterijas utt., var nodot 
SIA „Cesvaines siltums” teritorijā, 
kur atrodas speciāls pašvaldības 
konteiners šāda veida atkritumiem.

Lielgabarīta atkritumu aizvešanu 
pašvaldība var organizēt centrali-
zēti, bet vēl nav izstrādāta samaksas 
kārtība.

Jautājumos par atkritumu ap-
saimniekošanu var griezties pie 
izpilddirektora Uģa Fjodorova, 

tālr. 64852022, pie labiekārtošanas 
nodaļas vadītājas Ritmas Kļaviņas, 
tālr. 64852359 vai labiekārtošanas 
nodaļas speciālista Vitālija Stikāna, 
tālr. 64852359.

Paldies visiem, kuri apzinīgi 
ievēro mūsu valsts un pašvaldības 
normatīvos aktus par atkritumu 
apsaimniekošanu un ir noslēguši 
līgumu par atkritumu savākšanu!

Ievērojot likumu „Grozījumi da-
bas resursu nodokļa likumā”, kas ir 
stājies spēkā 2014. gada 1. janvārī un 
kurā ir paaugstināta nodokļa likme 
par atkritumu apsaimniekošanu, 
Cesvaines novada domes 2011. gada 
23. maija saistošo noteikumu 
Nr. 10 „Par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Cesvaines nova-
dā” 20., 21. punktu, atkritumu ap-
saimniekošanas likuma 39. panta 
pirmo daļu, Cesvaines novada dome 
2013. gada 17. decembra ārkārtas 
sēdē noteica sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksu Cesvaines 
novadā ar 2014. gada 1. janvāri – 
15,23 euro par m3, ko veido 
maksa par atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, uzgla-
bāšanu – 6,93 euro par m3, atkritu-
mu apglabāšanas tarifs poligonā – 
5,90 euro par m3, dabas resursu 

nodoklis – 2,40 euro par m3.
Konteinera vienas reizes izveša-

nas cena:
Konteinera 
tilpums, m3

Maksa euro ar 
PVN

0,12 2,21
0,14 2,58
0,24 4,42
0,26 4,79
0,66 12,16
0,75 13,87
1,1 20,27

Vilnis Špats

Arī neaktīvajiem saimnieciskās darbības veicējiem ir

Valsts ieņēmumu dienests (turp-
māk VID) atgādina, ka fiziskajām 
personām  saimnieciskās darbības 
veicējiem, kā arī individuālo uz-
ņēmumu, tostarp zemnieku un 
zvejnieku saimniecību īpašniekiem, 
kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodok-
ļa maksātāji,  gada ienākumu dek-
larācija par 2014. gadu obligāti 
ir jāiesniedz VID – neatkarīgi no 
2014. gadā gūto ienākumu apmēra.

Ja aprēķinātais iedzīvotāju ienā-
kuma nodoklis no 2014. gada 
saimnieciskās darbības ienākuma 
būs mazāks nekā 50 EUR, 15 dienu 
laikā pēc likumā „Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” noteiktā dek-
larācijas iesniegšanas termiņa bei-
gām, tas ir, līdz 16. jūnijam, arī 
neaktīvajiem saimnieciskās darbības 
veicējiem būs pienākums samaksāt 
minimālo nodokli 50 eiro apmērā, ja 
vien līdz 2014. gada 31. decembrim 

nav paziņots VID par saimnieciskās 
darbības izbeigšanu.

Saimnieciskās darbības veicējam 
minimālais nodoklis 50 eiro apmērā 
2015. gadā nebūs jāmaksā gadījumos, 
ja:

- 2014. gadā par darbiniekiem ir 
veikti iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
maksājumi vai valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
vai valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksas par sevi kā pašnodarbinātu 
personu;

- 2014. gadā ir reģistrēta vai 
izbeigta saimnieciskā darbība vai 
pabeigts likvidācijas process;

- saimnieciskā darbība ir reģistrēta 
2013. gadā.

Saimnieciskās darbības veicēji tika 
informēti, ka pretējā gadījumā saskaņā 
ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” 19. panta 2.1 daļā noteikto 
arī neaktīvajiem saimnieciskās 

darbības veicējiem 2015. gadā būs 
jāmaksā minimālais nodoklis 50 eiro 
apmērā no saimnieciskās darbības.

Ja deklarācija netiks iesniegta 
noteiktajā termiņā, tas ir, līdz 
2015. gada 1. jūnijam, un attiecīgi 
līdz 2015. gada16. jūnijam netiks 
veikts minimālā nodokļa maksājums 
50 eiro apmērā, arī neaktīvajiem 
saimnieciskās darbības veicējiem var 
tikt piemērota administratīvā atbildība 
saskaņā ar Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 159.8 pantu 
„Nodokļu un informatīvo deklarāciju 
iesniegšanas termiņu neievērošana”, 
kā arī aprēķināta nokavējuma nauda 
no laikā nesamaksātā pamatparāda 
0,05 % apmērā par katru nokavēto 
nodokļa samaksas dienu.

Lai izvairītos no nevajadzīgiem 
izdevumiem nodokļu nomaksas 
jomā 2016. gadā, VID atkārtoti 
aicina neaktīvos saimnieciskās 

darbības veicējus 
2015. gada lai-
kā paziņot VID 
par savas saim-
nieciskās darbības izbeigšanu, ie-
sniedzot iesniegumu un saimniecis-
kās darbības reģistrācijas apliecību. 
Savukārt zemnieku un zvejnieku 
saimniecību īpašniekiem ir jāvēršas 
Uzņēmumu reģistrā, jo zemnieku un 
zvejnieku saimniecības likvidācijas 
process ir atšķirīgs no VID reģistrētas 
saimnieciskās darbības izbeigšanas 
procesa.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā 
aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID 
nodokļu un muitas informatīvo 
tālruni 67120000, izvēloties tēmu 
„Nodokļi”, konsultēties ikvienā VID 
klientu apkalpošanas centrā vai arī 
iesūtīt savu jautājumu rakstiski VID 
mājaslapā „Uzdot jautājumu VID”.

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Sociālā dienesta informācija
revīzijā 10 novados. Revīzijā tika 
secināts, ka sociālās palīdzības 
un sociālo pakalpojumu likumā ir 
vairākas neskaidrības, tādēļ likums 
tiek interpretēts dažādi, kas izskaidro 
pieļautās kļūdas sociālo dienestu 
darbībā. Labklājības ministrijas 
pārstāvji kopā ar sociālajiem dar-
biniekiem ir izstrādājuši vairākus 
ieteikumus un priekšlikumus likuma 

grozījumiem un uzlabojumiem.
Seminārs deva iespēju izvērtēt 

mūsu pašvaldības darbību, saistošo 
noteikumu pilnveidi un kopskatu 
par sociālo darbu, ko veicam. Pie 
pozitīvajām darbībām un labās 
prakses piemēriem, ko minēja 
Valsts kontroles revīzijas pārstāvji, 
varu minēt to, ka arī mūsu novadā 
sociālajā dienestā tiek aktīvi strādāts, 

lai samazinātu pabalstu apjomu no 
pašvaldības budžeta. Sociālā dienesta 
klientiem sniedzam informāciju un 
palīdzam kārtot dokumentāciju, lai 
klients gūtu ienākumus no valsts 
sociālās apdrošināšanas sistēmas 
(VSAA) un Valsts uzturlīdzekļu 
garantiju fonda (VUGF).

Ilvija Trupavniece,
sociālās palīdzības organizatore

 Dalīto atkritumu savākšanas 
laukums. Pilsētā ir 11 šādu 

laukumu 

jāiesniedz gada ienākumu deklarācija

Divām 
Cesvaines 

novada 
iedzīvotājām 

piešķir 
pašvaldības 

apbalvojumu
16. martā Cesvaines novada 

iedzīvotājām folkloras kopas 
„Krauklēnieši” dalībniecēm Ilgai 
Treknajai un Dainai Ozoliņai novada 
domes priekšsēdētājs Vilnis Špats 
pasniedza 2. pakāpes pašvaldības 
apbalvojumu (pateicību) par 
ilggadēju aktīvu darbību Cesvaines 
novada kultūras dzīvē un folkloras 
kopā „Krauklēnieši”.

„Ilgas Treknās darba mūžs 
ir cieši saistīts ar Cesvaini. Ir 
strādājusi gan sakaru nodaļā, gan 
AS „Cesvaines piens”. Dziedājusi 
tautas korī „Cesvaine”, darbojusies 
senioru korī „Virši” un dāmu deju 
kopā „Kamenes”, kopš 2007. gada 
ir folkloras kopas „Krauklēnieši” 
dalībniece. Kopā ar amatieru 
kolektīviem Ilga ir pārstāvējusi 
Cesvaines novadu gan Vispārējos 
dziesmu un deju svētkos, gan dažāda 
mēroga festivālos. Viņu raksturo 
sirsnība, čaklums, atbildības izjūta, 
kā arī kārtība visās lietās, gan 
turot augsti cieņā tautastērpu, gan 
iepriecinot ar krāšņiem ziediem 
mājas iedzīvotājus, cesvainiešus.

Daina Ozoliņa folkloras kopā 
„Krauklēnieši” darbojas jau 
kopš 1991. gada. Ir piedalījusies 
starptautiskajos festivālos „Baltica”, 
stāstnieku festivālos, kā represētā 
sniegusi vēsturiskas liecības, 
atmiņas. Sadarbībā ar skolu ar 
savām aktrises dotībām darbojusies 
kā čigāniete, kā Ķencis pašvaldības 
teritorijā, kaimiņu novados. Bijusi 
senioru kora „Virši” dalībniece. 
Daina Ozoliņa aizvien ir enerģiska, 
aktīva. Neskatoties uz saviem 
skaistajiem gadiem, spēj aizraut 
un cīnīties par sadzīves apstākļu 
uzlabojumiem. Aktīvi piedalās 
pasākumos Cesvaines novadā,” ar 
šādiem vārdiem svinīgā pasākuma 
brīdī tiek pasniegts pašvaldības 
apbalvojums (pateicība) folkloras 
kopas „Krauklēnieši” dalībniecēm.

Santa Krusiete,
autores foto

Pašvaldības apbalvojuma 
ieguvējas Daina Ozoliņa un Ilga 

Treknā

Balvas „Porcelāna kurpīte” ieguvējas – „Kamenes”
„Atraktīvas, dzīvi, deju mīlošas un 

nedaudz dīvainas!” tā daudzi saka 
par Cesvaines „Kamenēm”. „Deja 
un kopā būšana ir līdzeklis, kas 
mums palīdz saglabāt dzīvesprieku!” 
tā par sevi saka dāmu deju grupas 
„Kamenes” dalībnieces.

Jaunais gads „Kamenēm” ir 
atnesis neaizmirstamus mirkļus, 
koncertējot jaunajā Cēsu koncertzālē. 
Jauka, mājīga skatuve un viesmīlīga 
uzņemšana deva spēku gatavoties 
konkursam „Porcelāna kurpīte”, 
kurš 28. februārī notika Inešu 
kultūras namā. Konkursā piedalījās 

10 Vidzemes novada dāmu deju 
kolektīvu.

Prieks, ka ceļojošo balvu šogad 
ieguva Cesvaines „Kamenes”. Tas 
ir visu mūsu kopīgā darba nopelns. 
Liels paldies arī pašvaldības 
un kultūras nama darbinieku 
atbalstam, bez kuru palīdzības 
mūsu ikdienas darbs un veiksmes 
nebūtu iespējami! Priecāsimies arī 
par jaunām dalībniecēm savā pulkā! 
Kontakttālrunis – 26249925.

Marika Šķēle,
foto no deju grupas „Kamenes” 

arhīva

Deju grupas „Kamenes” dalībnieces ar vadītāju Mariku Šķēli
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Marta Kupča: paši radām darba vietas
Marta Kupča Cesvainē ir 

uzņēmēja ar ilgu stāžu. Viņa 
vada kafejnīcas „Tāda ir dzīve” 
un „Kuilis”, kā arī kulināriju. 
Kāpēc viņa darbojas, ja ir 
sagaidīti pensijas gadi, kad 
varētu atpūsties, un kā vērtē 
uzņēmējdarbības vidi – par to 
nelielā sarunā.

– Kā jūsu uzņēmums ir spējis 
tik ilgi noturēties? Kā izjūtat 
uzņēmējdarbības vidi valstī?

– Pamats ir tas, ka es saprotu 
finanses, pati esmu uzņēmuma 
grāmatvede. Naudas plūsma tādos 
mazos uzņēmumos kā mūsējais 
nav liela, un, ja līdzekļus novirza 
nepareizi, uzņēmuma darbība var 
tikt nopietni traucēta. Preces jau 
mūsdienās gandrīz visiem tiek 
piegādātas par puslīdz vienādu cenu, 
visu izšķir tikai peļņas procenti. 
Un tāpēc ir grūti saprast, ka mazai 
kafejnīcai Cesvainē ir jāmaksā tādi 
paši nodokļi kā Vecrīgas kafejnīcai. 
Abi ar vīru savas darba stundas 
neskaitām, cīnāmies tāpēc, ka visā 
garajā darba mūžā esam nopelnījuši 
ļoti mazas pensijas. Visā uzņēmuma 
darbībā ir būtiski tas, kā izgrozi 
naudu.

Mums ir labs, nostabilizējies 
kolektīvs. Katram, protams, uz 
dzīvi ir savs skats, bet cenšamies 
strādāt no sirds. Apkalpojošajā sfērā 
tas ir grūti, jo ikvienam ir viedoklis, 
atšķiras garšas sajūtas utt. Uzklausu 
klientus, pieņemu atsauksmes.

Kopumā valstī ma-
zajiem uzņēmumiem ir 
ļoti lieli nodokļi – ļoti; 
būtu nepieciešama di-
ferenciācija, jo svarīga 
ir atrašanās vieta. Mēs te 
esam kā bļodā – visi lie-
lie ceļi iet kaut kur garām, 
tālu no Rīgas. Bet valdī-
ba to nesaprot, viņiem 
būtu nepieciešams cits 
skats, ne tikai no savas 
vienas puses. Tirgus 
nav aizsargāts: cilvēki 
audzē, bet pēc tam 
izaudzēto nav, kur likt, 
jo tirgu pārplūdina lētie 
poļu dārzeņi. Protams, viss notiek 
mūsu galvās, domāšanā: kamēr 
cilvēks nesaprot, ka, ietaupot piecus 
centus un nopērkot lētāko, viņš indē 
sevi un savu ģimeni ar sazāļotiem 
produktiem, kā arī gremdē kva-
litatīvu produktu tirgotājus, tikmēr 
nekas nemainīsies. Problēma ir, 
protams, arī lielais pievienotās vēr-
tības nodoklis pārtikai.

– Kādu pakalpojumu trūkumu 
jūs izjūtat, dzīvojot Cesvainē? Vai 
ir kādas jaunas nišas, kurās būtu 
vērts darboties?

– No uzņēmumam nepieciešamā 
trūkst bankas, bet tās te nekad 
nebūs; derētu naudas iemaksas 
automāts. Tagad jau pilnīgi pietiek 
ar tehniku un tehnoloģijām, un eju 
laikam līdzi. Gandrīz visi norēķini 
notiek elektroniski, arī atskaites 

Valsts ieņēmumu dienestam sūtu 
elektroniskās deklarēšanas sistēmā. 
Preces mums pieved klāt, strādājam 
ar iecienītiem piegādātājiem, lai 
produkti būtu kvalitatīvi, garšīgi.

Pārtikas veikalu ir pietiekami. 
Cilvēki velti uzticas lielveikaliem – 
domāju, tas notiek uzmācīgās 
reklāmas dēļ –, patiesībā Cesvainē 
var nopirkt kvalitatīvāku pārtiku un 
bieži vien arī lētāk. Ziedi, dārzeņi, 
saimniecības, kosmētikas preces – 
viss ir tepat. Lai tikai salīdzina 
cenas!

Ko jaunu? Manuprāt, neapgūts ir 
parks. Fakts, ka mums vairs nav es-
trādes, ir nepiedodami. Saprotu, ka 
tik lielu, kā bija iecerēts, neizdosies 
uzbūvēt, bet nelielu vajadzētu. Ir tik 
daudz jauku atmiņu par veco estrādi. 
Vairāk uzmanības vajadzētu veltīt 

kultūras pasākumiem, 
kaut ko pamainīt, 
aktīvi darboties šajā 
jomā, domājot arī 
par samērīgu ieejas 
maksu, lai nav tā, ka 
ģimene var palaist 
uz koncertu vienu 
bērnu, bet mamma ar 
pārējiem diviem stāv 
un klausās uz ielas.

Vajadzētu sakārtot 
tirgu – šajā jomā būtu 
daudz darāmā. Viens 
ir iekasēt tirdzniecības 
nodevu, kas cits – 
organizēt tirgus dar-

bu. Pirmkārt, izmantot iekārtoto 
tirgus laukumu, nevis tirgot pārtiku 
pie tirdzniecības centra, kur bieži 
vien mašīnas saceļ putekļu mākoni. 
Laukums taču tam ir paredzēts, ne 
jau lai dzērāji izdzertos un kaut ko 
salauztu. Otrkārt, ir nepieciešams 
pilnvērtīgs tirgus, ne tikai drēbes. 
Vienreiz nedēļā vajadzētu kārtīgu 
tirgu, kur var nopirkt svaigu pārtiku, 
dārzeņus, mājražojumus. Priecājos 
pavasaros, kad tirgo dēstus, īpaši 
puķu.

– Kas ir mainījies, kopš ir 
atsevišķs Cesvaines novads?

– Starpību neizjūtu. Savā uz-
ņēmumā strādāju, kā māku. Pro-
tams, ikdienā pārņem rutīna, 
varbūt vajadzētu vairāk domāt 
par izaugsmi. Ja būtu jaunāka – 
padziļinātu biznesu. Neviens neko 

Jogas būtība
Agris Vanags nepilnus divus 

gadus praktizē jogas nodarbības 
Cesvainē. Lai atbrīvotos, sasniegtu 
iekšēju brīvību, pirmdienas 
vakari ir laiks, kad cesvainieši 
ierodas uz jogas nodarbībām. Lai 
gan šobrīd viņš atrodas Zviedrijā, 
tomēr laiku nelielai sarunai rod.

– Kā jūs nonācāt līdz jogai?
– Savulaik nodarbojos ar aus-

trumu cīņu apguvi. Apnika vicinā-
ties ar dūrēm. Gribējās ko mierīgā-
ku, dvēseliskāku, kaut ko, kas dod 
vajadzīgo trenētību ķermenim un 
harmoniju prātam, un tā nonācu 
līdz jogai.

– Kas, jūsuprāt, ir joga – 
filozofija, garīgais ceļš vai cilvēka 
atveseļošanās ceļš?

– Joga ir viss pieminētais. Tā ir 
veselības profilakse, dziedināšanās 
un emociju līdzsvarošana. Savas 
būtības apzināšanās un iemīlēšana. 

Ja mīli sevi, tad spēj mīlēt arī citus.
– Ir cilvēki, kuri vēlas no-

darboties ar jogu, bet viņus biedē 
tieši šī filozofiskā puse…

– Tad lai sēž savā rutīnā un turpi-
na baidīties! Joga nav kristietība, 
kura pavisam nesenā pagātnē tika 
uzspiesta visiem. Ja gribi ko mainīt 
savā dzīvē, tad uzdrīksties un riskē!

– Daudzi jogu uztver kā fiz-
kultūras nodarbību, nesaskatot 

tās dziļāko būtību. Kāpēc tā?
– Tāpēc, ka mēs redzam tikai to, 

ko vēlamies redzēt. Lai tā kādam 
ir fizkultūra – bet tad arī rezultāts 
būs tikai fizkultūras līmenī! Pret to 
pretenziju man nav.

– Vai jogas pasniedzējs ir at-
bildīgs par saviem skolēniem?

– Pasniedzējam ir jābūt atbildī-
gam par to, ko viņš māca. Lai 
nebūtu tā, ka kaut kādā veidā tiek 
uzspiests tas, kas nesaskan ar 
skolēna izvēli. Uzņemties atbildību 
par viņa dzīvi – diez vai, to var tikai 
pats audzēknis.

– Ko jūs skolēniem mācāt 
jogas nodarbībās? Vingrojat, ru-
nājaties…

– Pirmkārt, mācu pareizi vingrot, 
izjust ķermani, pareizi elpot un 
koncentrēt prātu. Atbrīvoju no 
dziļā stresa. Notiek arī sarunas par 
dzīvi no vēdu un dainu filozofijas 

skatpunkta. Dziedam un monotoni 
atkārtojam dainas. Tos, kuri vēlas 
papildu nodarbības, vedu dabas 
vidē un mācu izjust stihijas – ūdeni, 
gaisu, zemi un uguni. Mācu sajust 
kokus un augus…

– Vai ir manāmas izmaiņas 
cilvēkos, kuri piedalās jogas 
nodarbībās? Ar ko viņi atšķiras 
no pārējās sabiedrības?

– Izmaiņas ir jūtamas jau pēc 
pirmās nodarbības. Paliekošākas un 
radikālākas pārmaiņas ir saskatā-
mas pēc regulārām nodarbībām 
gada laikā. Cilvēki kļūst emocionā-
li līdzsvarotāki, dzīvi spēj baudīt 
pilnvērtīgāk un smalkāk, atbildīgi 
attiecas pret savu veselību.

– Kādām zināšanām, aplie-
cinošam dokumentam ir jābūt, lai 
kļūtu par jogas skolotāju?

Vispirms – cītīgi jātrenējas vis-
maz trīs gadus. Tad var mēģināt 

neradīs, ja paši to nedarīsim. Paši 
radām darba vietas. Vienmēr jau 
būs tādi, kas dzīvos no pabalstiem, 
bet pārējiem ir jādarbojas. Pie-
mēram, labprāt ņemtu tirgot (kār-
totu nepieciešamās atļaujas utt.) 
vietējo pārtikas produkciju, bet nav 
piedāvājuma. Vai tiešām tikai daži 
kaut ko audzē un ražo? Skatoties 
uz citiem novadiem, šķiet, ka tur 
cilvēki ir rosīgāki.

– Ko jums būtu svarīgi uzzināt 
Cesvaines uzņēmējdarbības fo-
rumā? Kas noderīgs tajā būtu 
skolēniem, jauniešiem?

– Man – tāpat kā jebkuram uz-
ņēmējam – būtu interesanti iepazīt 
citu uzņēmēju redzējumu, kādu ideju 
paņemt. Svarīgi, ka var reklamēt 
savu produktu.

Jauniešiem – iepazīstot uzņēmēju 
veikumu, vieglāk būs izvēlēties, 
kur mācīties, ko darīt. Iespējams, 
kāds izvēlēsies atgriezties te. Ir 
jāstrādā, lai jaunieši atgriežas, 
lai te nepaliek tuksnesis. Svarīgi, 
lai izprot uzņēmējdarbību, nevis, 
kā vienā raidījumā teica, paņem 
kredītu, pieliek Eiropas Savienības 
finansējumu un… nopērk jaunu 
mašīnu. Lai mācās novirzīt naudu 
paredzētajam! Domāju, ka nākotne 
ir zemniekiem, kuri ir spēcīgi 
attīstījuši savas saimniecības, – ja 
vien viņiem ir jaunā paaudze, kas 
būs gatava darbu turpināt.

Sanita Dāboliņa,
Santas Krusietes foto

Daiga Iškāne: sava vieta ir labāka
Daigas Iškānes konditorejas 

izstrādājumu ceptuve Cesvainē 
darbojas jau 14 gadu, tās 
izstrādājumus ir iecienījuši ne 
tikai cesvainieši. Mūsdienu pār-
maiņu un biznesa izpratnē tas ir 
ārkārtīgi ilgs laiks. Vēl sarežģītāk 
ir, strādājot vienai, tāpēc man 
šķita būtiski noskaidrot Daigas 
viedokli.

– Daiga, kāds ir kopējais no-
skaņojums?

– Savs darbs man ļoti patīk, 
bet noskaņojums reizē ar darba 
veiksmēm un kritumiem ir viļņ-
veidīgs. Ļoti izjutu laiku, kad 
Latvijā ienāca lielveikali, kad 
tie parādījās Madonā, – mainījās 

cilvēku iepirkšanās paradumi. 
Izjūtu, ka Cesvainē paliek mazāk 
cilvēku. Diviem darbiniekiem darba 
vairs nav, bet man vienai pietiek.

Vakaros var vingrot, ir baseins, 
darbojas pašdarbības kolektīvi. Es 
labprāt piedalītos kādā no tiem, 
tomēr nevaru to savienot ar darbu: 
mani rīti ir agri, sestdienas, kad ir 
kādas uzstāšanās, man parasti ir 
vienas no saspringtākajām darba 
dienām.

Pašnodarbinātajam kopumā ir ļoti 
grūti strādāt, tāpēc esmu pārdomās 
par savu nākotni. Varētu veidot 
lielāku ceptuvi, bet te ir kopumā 
zema pirktspēja, pie tam tā absolūti 
nav prognozējama, turklāt tad ir 

vajadzīgi lieli finansiāli ieguldījumi. 
Kaut kas ir pilnīgi jāmaina, bet 
man, protams, būtu nereāli strādāt 
kāda pakļautībā.

– Kāpēc, tavuprāt, jaunieši ne-
paliek Cesvainē, aizbrauc – sāku-
mā uz pilsētām, vēlāk diemžēl 
projām no Latvijas?

– Sava vieta ir labāka, bet galvenais 
ir darba iespējas, pieklājīgas algas. 
Jau starp vietējiem, kas dzīvojam 
te, ir daudz bezdarbnieku.

– Varbūt ir jomas, kurās tomēr 
varētu veiksmīgi darboties te-
pat?

– Man ir grūti to pateikt, jo šķiet, 
ka Cesvainē viss nepieciešamais ir: 
gan dažādi pakalpojumi, gan veikali, 

gan servisi. Pati reti izmantoju ko 
Madonā, jo viss ir tepat.

– Kādas ir pašnodarbinātā 
priekšrocības un mīnusi?

– Pati varu gatavot un cept kā 
mājās. Varu dažādot produkciju, 
izmēģināt ko jaunu.

Ar lielražotājiem nespēju konkurēt 

cenas ziņā, jo vairums ir vairums – 
manā ceptuvē netop tūkstoš vienādu 
maizīšu vai kliņģeru.

Gribētos, lai cilvēki nav tik 
noslēgti, lai pasaka, kas patīk, kas 
nav bijis tik labi, jo tad arī man 
būtu vieglāk. Risinājumu atrodu 
vienmēr, nav bijis tā, ka kāds ir 
aizgājis neapmierināts.

– Ko tu novēlētu uzņēmēj-
darbības foruma dalībniekiem, 
īpaši jauniešiem?

– Ja ir jaunas idejas biznesam, 
tad lai tās veiksmīgi īstenojas. Ir 
teiciens – ko sēsi, to pļausi. Šis 
princips dzīvē, arī uzņēmējdarbībā, 
ir stingri jāievēro.

Sanita Dāboliņa

Cesvaines uzņēmējdarbības forums

kārtot sertifikātu uz jogas pasnie-
dzēja statusu. Ir jāzina elementāras 
jogas un ķermeņa filozofijas patie-
sības.

– Kāds ir patiess jogas sko-
lotājs?

– Ir jābūt patiesam pret sevi, 
jāapzinās savas vājības un jāmaina 
sevi uz labo pusi. Jāķer sevi aiz 
astes – jākontrolē sava rīcība, do-
mas un vārdi. Jāpalīdz citiem 
pilnveidoties.

– Kas ir jūsu auditorija? Kāpēc 
viņi ir izvēlējušies nākt uz jogas 
nodarbībām?

– Par daiļo dzimumu varu teikt, 
ka viņām pārsvarā rūp personiskā 
izaugsme. Vīriešus, kuri nodarbojas 
ar jogu, uztveru kā varoņus. Viņi ir 
brīvi no lepnības un ir gatavi atzīt 
savas problēmas un mainīties.

Santa Krusiete,
foto no Agra Vanaga arhīva
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IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

6. martā Cesvaines novada 
fotomākslinieki piedzīvoja 
satraucošu brīdi. Pēdējā gada laikā 
iemūžinātie kadri – Latvijas un 
ārzemju ainas, cilvēku portreti – nu 
rotā Cesvaines novada domes zāli. 

Cesvaines vidusskolas un Cesvaines 
internātpamatskolas skolēni spēlē dambreti

2. martā Cesvaines vidusskolā 
notika dambretes turnīrs Cesvaines 
vidusskolas un Cesvaines 
internātpamatskolas 1.–4. klases 
skolēniem. Pasākumu organizēja 
skolotāji Zigmārs Gulbis un 
Inguna Luca. Šajā mācību gadā 

klašu turnīri notiek jau otro reizi. 
Dambrete ir aizraujoša spēle, palīdz 
skolēniem interesanti un lietderīgi 
pavadīt brīvo laiku, sekmē skolēnu 
loģiskās domāšanas attīstību. Ir 
svarīgi interesi par šo spēli attīstīt 
jau sākumskolā.

Arī šoreiz dambretes turnīri 
vispirms notika klasēs. Klašu 
uzvarētāji devās uz Cesvaines no-
vada turnīru. Par to, lai sacensības 
noritētu pēc noteikumiem, gādāja 
tiesnesis Zigmārs Gulbis. Skolēni 
spēlēja divās grupās – zēnu un 
meiteņu. Starp zēniem 1. vietu ieguva 
Cesvaines internātpamatskolas 
4. klases skolēns Jānis Pliķēns, 
2. vieta – 2.a klases skolēnam 
Mārtiņam Markusam Ozoliņam, 
bet 3. vieta – 2.b klases skolēnam 
Brendanam Smoroģinam (Cesvaines 
vidusskola). Meiteņu grupā 1. vieta – 
4. klases skolniecei Polīnai Rutkai-
Eglītei (Cesvaines vidusskola), 
2. vieta – 4. klases skolniecei 
Stefānijai Ikauniecei (Cesvaines 
internātpamatskola), 3. vieta – 
3. klases skolniecei Sindijai Rapšai 
(Cesvaines vidusskola). Klašu 
kopvērtējumā 1. vieta – Cesvaines 
internātpamatskolas 4. klases 
skolēniem, 2. vieta – Cesvaines 

vidusskolas 4. klases skolēniem, 
bet 3. vieta – Cesvaines vidusskolas 
2.a klases skolēniem.

6. martā Madonā notika 
starpnovadu (Madonas, Cesvaines, 
Varakļānu, Lubānas, Ērgļu) 
sākumskolas skolēnu dambretes 
turnīrs. Cesvaines vidusskolu 
pārstāvēja Mārtiņš Markuss Ozoliņš 
(2.a klase), Brendans Smoroģins 
(2.b klase), Sindija Rapša (3. klase) 
un Polīna Rutka-Eglīte (4. klase). 
Mārtiņš Markuss Ozoliņš 1.–
2. klašu grupā ieguva 4. vietu 
un saņēma atzinību. Visi skolēni 
saņēma diplomus un pārsteiguma 
dāvaniņas par piedalīšanos.

Paldies skolotājām un vecākiem, 
kas prot ieinteresēt bērnus mācīties 
spēlēt dambreti! Īpaša pateicība 
sacensību tiesnesim skolotājam 
Zigmāram Gulbim.

Ginta Libeka,
Cesvaines vidusskolas direktora 

vietniece sākumskolā

Aktivitātes svaigā gaisā
5.a klases skolēni, runājot par 

veselīgu dzīvesveidu, domāja, ko 
labu varētu izdarīt sev un citiem. 
Radās ideja par aktivitātēm ārā, tikai 
jautājums: ko tieši?! Ideju netrūka, 
bet, rēķinoties ar laika apstākļiem 
aiz loga, tika piedāvātas sešas 
stacijas. Visinteresantākā noteikti 
bija ziemas futbola spēle, kur visas 
trīs klases savstarpēji cīnījās par 
rezultatīvākās komandas titulu. 
Tiesnešiem Emīlam Graudupam un 
Reinim Kukaram bija, ko darboties. 
Futbola laukums bija mazs, sperot 
pa bumbu, sniegs putēja.

Šis bija nopietns pārbaudījums 
5. klases skolēniem, jo vajadzēja 
atrast parkā vēlamāko un 
piemērotāko vietu aktivitātei, 
izdomāt, kā tiesās (laiks vai 
punkti), kā noformēt savu staciju, 
sekot notiekošajam, kā arī sagādāt 
balvas.

Bija sīva cīņa, bet triju klašu 
konkurencē 1. vietu ieguva 
2.a klase. Pasākumu novērtējām 
kā izdevušos. Bija apmierināti 
gan sākumskolas skolēni, gan paši 
5.a klases skolēni.

Sarma Kurme

Cekuldūkuris 
iet ciemos

Vai jūti, kā gaisā virmo pavasaris? 
Lai gan ziema šogad mūs aplaimoja  
ar pavisam nelielu klātbūtni, pava-
sara atnākšana allaž sagādā prieku. 
Daba šobrīd piedāvā visskaistāko 
mūziku pasaulē – putnu dziesmas. 
Rīta cēliens šķiet vieglāks, kad aiz 
loga vītero putni un saules stari 
sprauktin spraucas iekšā.

Cesvaines pirmskolas grupā 
„Bizmārīte” un Cesvaines sākum-
skolas 1.b klasē ciemojās bēr-
niem mazāk pazīstams putns – 
cekuldūkuris (Līga Čevere). Dūku-
ris ir neliels putns, un viņu pavasarī 
ir viegli pazīt pēc raksturīgā melnā 
divdaļīgā cekula uz galvas un pēc 
rudu spalvu veidotas vaigu bārdas. 
Tā kā tas ir slikts lidotājs, visa dzīve 
dūkurim paiet ūdenī – uz ūdens, 
zem ūdens… Īsāk sakot, slapjumā. 
Viņš ir lielisks nirējs un pārtiek no 
zivīm un citiem ūdens iemītniekiem. 
Ligzda tiek vīta uz zāles ciņiem, 
un pēc izperēšanas mazuļi tiek 
sadalīti – gan tēviņam, gan mātītei. 
Lai mazuļus nosargātu, katram tiek 
izvēlēti 2–3 mazuļi, kuri iekārtojas 
starp spalvām uz muguras un kopā 
ar vienu no vecākiem pārvietojas.

Nezinu nevienu putnu, kurš spētu 
lidot, paslēpis bērnus muguras 
spalvās, toties varu droši apgalvot, 
ka zinu putnu, kurš spēj nirt, 
bērniem turoties vecāku muguras 
spalvās starp vai zem spārniem! 
Nu, protams, tie ir dūkuri! Ne tikai 
mātītes, arī tēviņi! Tiesa, nirt ar 
pēcnācējiem paspārnēs iespējams 
vien tik ilgi, kamēr pēcnācēji ir 
nelieli.

Dūkuris līdzi bija atnesis krā-
sojamās lapas ar putniem un lū-
dza bērniem tos patstāvīgi izkrāsot 
un uzrakstīt putna nosaukumu. 
Noslēgumā visi tika aicināti uz 
jautro putniņu deju.

Paldies bibliotekārei Līgai par
viesošanos pie bērniem un inte-
resanto stāstījumu!

Ilga Rumpe,
grupas „Bizmārīte” skolotāja

Žetonvakars Cesvaines 
vidusskolā

28. februārī Cesvaines vidussko-
lā notika žetonu vakara svinības. 
Tas neapšaubāmi ir grandiozākais 
pasākums skolotājiem, vecākiem, 
bet visnozīmīgākais tas ir 12. kla-
ses skolēniem. Šis pasākums ir 
brīdis, kad 12. klases skolēni 
kļūst par abiturientiem un to-
pošajiem Cesvaines vidusskolas 
absolventiem.

Žetonvakars ir viena no Ces-
vaines vidusskolas tradīcijām,

tas ir pēdējais nozīmīgākais 
pasākums pirms eksāmenu dru-
dža. Tā laikā 12. klases skolēniem 
par piemiņu no skolas tiek 
piešķirti žetoni. Skolēni, kam 
attiecīgais gads ir pēdējais 
mūsu vidusskolā, allaž rūpējas 
par šā pasākuma oriģinalitāti. 
Vakara gaitā katram ir iespēja 
izpausties ar priekšnesumu, un 
tie mēdz būt par visdažādākajām 
tēmām. Žetonvakars varbūt nav 

ceremoniāls pa-
sākums, bet lielā 
mērā jaunietim 
iezīmē skolas 
cikla beigu pos-
mu un augstsko-
las laika tu-
vošanos.

Uģis Fjodorovs

Florbola 
turnīrs starp 

daiļā dzimuma 
pārstāvēm

21. februārī Cesvaines sporta 
hallē starp daiļā dzimuma 
pārstāvēm notika pirmais turnīrs 
florbolā. 1. vietu ieguva komanda, 
kurā spēlēja Krista Ruicēna, Judīte 
Rakuzova, Alīna Lapa, Paula 
Tālmane, Gita Truhanova, Kitija 
Rakuzova. Par labāko spēlētāju tika 
atzīta Paula Tālmane.

Liels paldies Zigmāram Gulbim 
un visām dalībniecēm, kuras 
ieradās!

Lāsma Markevica

Gatavojoties XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

4. un 5. martā sev un citiem 
par prieku dejotāji no Cesvaines, 
Sarkaņiem, Madonas, Lubānas 
un Dzelzavas pulcējās Cesvaines 

Fotoizstādes atklāšana

Mārtiņam Markusam Ozoliņam (2. rindā 2. no labās) – atzinība

Ziemas aktivitāšu baudītāji

Izstādes atklāšanaDejo cesvainieši

Divpadsmitie ar klases audzinātāju Ilzi Pusvilku

vidusskolas aulā, lai izdejotu daļu 
no svētku repertuārā iekļautajām 
dejām.

Santas Krusietes foto

Atklāšanas dienā pulcējās gan paši 
mākslinieki, gan interesenti. Izstāde 
joprojām ir apskatāma novada 
domes zālē.

Santas Krusietes foto
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Afiša Pirmoreiz – Cesvaines uzņēmējdarbības forums

Marta pēdējā sestdienā, 28. mar-
tā, pabeidzot pasākumu ciklu „Re-
dzi tālāk”, Vidzemes Augstskolas 
durvis būs atvērtas ikvienam in-
teresantam – gan topošajiem stu-
dentiem, gan viņu vecākiem. Šajā 
dienā būs iespēja rast atbildes uz 
visiem jautājumiem par studiju 
programmām, kā arī izmēģināt tās 
praksē katra studiju virziena radoša-
jās darbnīcās. Vidusskolēniem, kuri 
dzīvo maršrutā Madona–Rauna–
Valmiera, tiek piedāvāts bezmaksas 
autobuss, kas aizvedīs gan uz 
Valmieru, gan arī nogādās atpakaļ.

Dalībniekiem lūgums piere-

Košu ziedu, dziesmu klusu –
Nav ko citu dāvināt.
Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā, māmulīt.

Esam kopā ar Kasparu 
Boroduško, guldot mammu 

zemes klēpī.
Draugi, muzikanti

 no Cesvaines laikiem

Laiks ir jāizprot pašam sevī,
jo esmu tā daļa.
(A. Ahutins)
Gribam sniegt mierinājumu 

un uzmundrinājumu dakteres 
Eikenas un zobārstes Boroduško 
tuviniekiem, lai viņi ar cerību 
turpina dzīvot, jo Cesvainē ir daudz 
ģimeņu, kuru bērniem palīdzēts 
nākt pasaulē, un zobārstes 
pakalpojumus ir izmantojuši tik 
daudzi. Mēs, cesvainieši, esam 
kļuvuši nabagāki, jo divas gaišas, 
lieliskas personības, kuras līdz 
mūža galam ar cieņu nesa ārsta 
vārdu, aizgājušas…

Labestība, sirds siltums, 
atvērtība citu priekiem un bēdām 
un palīdzība, kaut ar vārdu, 
dāsnu roku, līdzcilvēku nelaimēs. 
Izsakām jums, tuvinieki, 
līdzjūtību, un atcerieties, ka ārstes 
Eikenas un zobārstes Boroduško 
vārdi ir mūsu sirdīs, skumstam 
līdz ar jums.

Miteniece, Melgalvju ģimene

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām –
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Sandras Solodovņikovas 
tuviniekiem sakarā ar lielo 

zaudējumu.
Kaimiņi Celtnieku ielā 11

Ejot uz priekšu, lai soļi ir 
  viegli, viegli,
Lai dārgākās cerības nezaudē 
  sirds.
Lai baltās atmiņas nenosedz 
  sniegi,
Tavs dāsnais devums ļaudīs kā 
           zvaigzne mirdz.
                    (E. Pirkstiņa)

Skaistajā dzīves jubilejā 
sveicam:

80 gados – Ivaru Driķi, 
Annu Luci, 

Valentīnu Zenčenko,
85 gados – Marijannu 

Ščedrovu,
91 gadā – Gaidu Meisteri,

93 gados – Jāzepu Jakovelu!

Cesvaines pašvaldība

25. martā Cesvainē represēto 
piemiņas pasākums

Plkst. 13.00 svētbrīdis Cesvai-
nes evaņģēliski luteriskajā baz-
nīcā

Piemiņas brīdis pie akmens 
baznīcas dārzā

27. martā Cesvaines vidussko-
lā jauniešu vokāli instrumentālo 
ansambļu saiets „Burziņš”

28. martā Cesvaines kultūras 
namā teātra diena

Piedalās Cesvaines Tautas teāt-
ris ar pirmizrādi: Inguna Bauere. 
„Satiksimies mēs no jauna”

Biļetes cena – 2 eiro
28. martā plkst. 22.00 Cesvai-

nes kultūras namā balle
Spēlē grupa „Zeļļi”
Biļetes cena – 3 eiro
5. aprīlī Cesvaines internāt-

pamatskolas atpūtas laukumā pie 
šūpolēm Lieldienu ieskandināša-
na (sīkāka informācija afišās )

Cesvaines kultūras namā Liel-
dienu koncerts

Mazo vokālistu konkurss „Ces-
vaines cālis 2015”

Darbosies radošās darbnīcas
25. aprīlī lielā talka

28. martā no plkst. 20.30 līdz 
21.30 visi ir aicināti izslēgt 
apgaismojumu uz vienu stundu, lai 
aizdomātos par resursu taupīšanu 
un draudzīgāka dzīvesveida izvēli 
ikdienā.

Lai arī Tu iesaistītos, izslēdz 
gaismu savā mājā, savā istabā! Ja 
ir vēlme šo laiku pavadīt kopā ar 
mums, baudot gardu tēju un našķus, 
uzklausot idejas, ierosinājumus, 
ieteikumus par gaidāmo sporta 
spēļu norisi un daloties ar 
tiem neformālā gaisotnē pie 
ugunskura, tad tiekamies 28. martā 
plkst. 20.30–21.30. Gaidīts 
ikviens, kurš vēlas iesaistīties 
pasākuma organizēšanā.

Tiekamies pie jaunās lapenītes 
Mīlas taciņā!
Lāsma Markevica, Māris Rauda

***
28. martā plkst. 11.00 Cesvai-

nes sporta hallē notiks florbola 
turnīrs daiļā dzimuma pārstāvēm. 
Aicināta ikviena sportot gribētāja. 
Komandas tiks izveidotas pasā-
kuma dienā.

29. aprīlī Cesvaines vidusskolā notiks Cesvaines uzņēmējdarbības forums. 
Tā pamatmērķi – iepazīt cesvainiešu (pašreizējo, bijušo) sasniegumus uz-
ņēmējdarbībā un citās jomās, apzināt iespējas un gūt impulsus veiksmīgā 
pieredzē, aktivizēt Cesvaines iedzīvotāju, īpaši jauniešu, darbību savas 
profesionālās karjeras, tostarp uzņēmējdarbībā, veidošanā. Auditorija – skolē-
ni, uzņēmēji, visi interesenti.

Pasākuma programma:

08.30–15.30 Izstāde un tirdziņš Iespēja parunāties ar ražotājiem, degustēt  un nopirkt produkciju
FOAJĒ
09.00–10.00 Reģistrācija  Piereģistrēšanās, pusdienu talonu iegāde (1 EUR personai)
FOAJĒ     Informācija

10.00–11.15 Pasākuma atklāšana
AULĀ  UZņĒMĒJI UN UZņĒMĒJDARBĪBA CESVAINĒ
  Vilnis Špats, Cesvaines novada domes priekšsēdētājs
  UZņĒMĒJDARBĪBA NOVADA ATTĪSTĪBAI
  Aiva Vīksna, SIA „Lietišķās informācijas dienests” vadītāja, LDDK viceprezidente, 

biedrības „Līdere” valdes priekšsēdētāja, Latvijas Biznesa eņģeļu tīkla dibinātāja un biedre, 
SIA „O Yachts” finanšu direktore un partnere

11.25–12.15 Tikšanās interešu grupās – pieredzes stāsti, sarunas, demonstrējumi
KLASĒS Dairis Kabraks, SIA „Relako pluss”, SIA „Pienavīrs” īpašnieks (piedalās arī Anita          
2., 3. STĀVĀ Greidiņa, brīvdienu mājas „Pie sievasmātes” saimniece)
  Vita Šteina, medus produktu kompānijas „KIIN” īpašniece
  Oskars Mickevičs, SIA „Velo Sock” īpašnieks
  Ieva Andersone, „Kanēļa konditorejas” īpašniece
  Vanda Podiņa, rokdarbu studijas īpašniece
  Zigfrīds Krieviņš, ZS „Sviķi” īpašnieks
  Māra un Edmunds Skrides, brīvdienu mājas un pirts „Granti”, Madonas mežu    

 inventarizācijas biroja īpašnieki
  Jānis Ozols, SIA „Ozols LG” īpašnieks
  Raitis Krūmiņš, veterinārārsts, ZS „Krūmiņi” īpašnieks
  Diāna Glaudāne, p/a „Cesvaines tūrisma centrs” direktore
  Inga Vasilišina, internetveikala „Silk Secret” īpašniece

12.15–13.15 Pusdienas skolas ēdnīcā un kafejnīcā, izstādes un tirdziņa apmeklējums foajē

13.15–15.15 Skolēnu pētījumu un projektu prezentācija
AULĀ  Uzņēmēji var izvēlēties pasniegt balvu kādam no pētījumu autoriem vai atbalstīt finansiāli    

projekta vai nākamā pētījuma realizāciju
  Noslēguma diskusija: piedalās uzņēmēji, viesi, mediju pārstāvji

15.30–16.30 Uzņēmēju, viesu, mediju un darba grupas pieņemšana pie domes priekšsēdētāja Viļņa Špata
KULTŪRAS NAMĀ

Izstādei un tirdziņam uzņēmēji jau gatavojas. Tiks pārstāvēti ļoti dažādi uzņēmējdarbības veidi – gan akciju 
sabiedrība, gan zemnieku saimniecības un piemājas saimniecības, gan sabiedrības ar ierobežotu atbildību, gan 
individuālie komersanti, gan skolēnu mācību uzņēmumi, gan mājražotāji – un dažādas jomas – pārtikas un citu 
preču ražošana, lauksaimnieciskā darbība, dažāda veida rokdarbi, internetveikala pakalpojumi utt. Aicinām 
piedalīties arī biedrības, draudzes, rokdarbnieces ar saviem ražojumiem. Būs iespēja prezentēt ne tikai savas 
preces vai pakalpojumus, bet arī uzņēmuma darbību kopumā. Stenda izveide ir katra dalībnieka ziņā – nav 
noteikts nekāds standarts; vienīgi tam ir jābūt drošam pašam un apmeklētājiem. Ja ir nepieciešami galdi vai 
krēsli, lūdzam par to informēt piesakoties. Iekārtot savu stendu varēs jau ar plkst. 8.00. Dalība izstādē un tirdziņā 
ir bez maksas, bet uzņēmuma reklamēšanas nolūkā ir iespēja pasākuma dalībniekiem atvēlēt 1–3 balviņas (savas 
preces, pakalpojumus).

Priecājamies par uzņēmējiem, kuri ir piekrituši vadīt pieredzes darbnīcu, tikties ar interesentiem. Katra 
tikšanās var veicināt uzņēmuma darbību, ļaut sarunāties ar līdzīgi domājošajiem, atrast sadarbības partnerus vai 
uzšķilt jaunas idejas.

Savus pētījumus un projektus prezentēs skolēni. Reizēm būtiskāk ir apzināt vajadzības, ieteikt ko jaunu, 
bet finansējums var būt pavisam neliels. Aicinām ieklausīties jauniešu idejās! Varbūt tieši šajā forumā kāds 
uzņēmējs izvēlēsies finansēt kādu no praktiski īstenojamajiem projektiem vai ieguldīt līdzekļus nākamajā 
skolēnu pētījumā.

Pēc diskusijas pasākuma dalībniekiem būs iespēja piedzīvot patīkamu pārsteigumu.
Lūdzam pieteikties pasākumam līdz 15. aprīlim, norādot:
1) uzņēmumu, kontaktpersonu,
2) nepieciešamo inventāru stenda izveidei,
3) nepieciešamo pusdienu talonu skaitu, 
4) pieņemšanas dalībnieku skaitu.
Vairāk informācijas par pasākumu, kā arī pieteikšanās: tālr. 29432776, e-pasts sanita.dabolina@inbox.lv.

Sanita Dāboliņa, darba grupas koordinatore

Līdzjūtības

Vidzemes Augstskola piedāvā atraktīvu 
atvērto durvju dienas programmu

ģistrēties atvērto durvju dienai 
augstskolas mājaslapas sadaļā 
„Vidusskolēniem” (saite: http://
www.va.lv/lv/lapa/atverto-durvju-
diena).

Diena sāksies ar prezentāciju 
par studiju iespējām Vidzemes 
Augstskolā. Turpinājumā sekos 
radošās darbnīcas pie augstskolas 
pasniedzējiem, kurās atraktīvā veidā 
varēs tuvāk iepazīt interesējošos 
studiju virzienus un pārliecināties, 
vai tas tiešām ir tas, kas katru 
interesē.

Kamēr vidusskolēni iepazīsies 
ar augstskolu, vecāki tiks laipni 

aicināti iemalkot kafiju pie rektora 
un no augstskolas vadības uzzināt 
visu gan par studiju procesu, gan 
augstskolas attīstību, kā arī gida 
vadībā doties nelielā ekskursijā pa 
Valmieru.

Dienas noslēgumā –„Chill-out” 
ar studentiem jeb neformālais 
jautājumu un atbilžu laiks.

Vidzemes Augstskola piedāvā 
studijas sešos virzienos: biznesa 
vadībā, informācijas tehnoloģijās, 
inženierzinātnēs, komunikācijā un 
medijos, pārvaldībā un tūrismā.
Juris Lūsis, Vidzemes Augstskolas 

sabiedrisko attiecību speciālists

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Annas Ābeltiņas tuviniekiem! 

Bijušie darba biedri un 
bijušie kaimiņi.


