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Cesvaine piedalās “Balttour” izstādē Rīgā

Pārtikas veikalam “Pie ar-
kas” februāra vidū aprit gads, 
kopš tas pirmo reizi vēra dur-
vis. Cesvainieši bija iecienījuši 
pirms tam šajā vietā atrodošos 
a/s “Cesvaines Piens” veikalu, 
bet pēc tā aizvēršanas vairākus 
gadus te bija tukšums. Taču 
šajā vietā veikalu atvēra Gita 
un Valdis Mickeviči, un cesvai-
nieši var iegādāties vietējo ra-
žotāju produkciju. Sarunājos 
ar Gitu, jautājot:

Kā radās doma atvērt savu 
veikalu?

– 2009. gada sākumā paliekot 
bez darba, domāju, ko darīt tā-
lāk. Bija vēlme palikt dzīvot un 
strādāt tepat Cesvainē, lai nebū-
tu jābrauc peļņā uz ārzemēm vai 
jāmeklē darbs tepat Latvijā tālu 
prom no mājām.

Protams, bija arī kluss, senlolots 

Cesvainē ražoto pērk labprāt

Šī ziema Latvijā raksturīga ar ne-
pieredzētu sniega daudzumu, kas ļā-
vis aktīvā dzīves veida piekritējiem 
nodarboties ar dažādiem ziemas 
sporta veidiem. Taču šis gadalaiks sev 
līdzi nesis arī ne tik pozitīvas lietas – 
auksto laika apstākļu dēļ neesam va-
rējuši izvairīties no slidenām ietvēm. 
Kā sportojot, tā uz ielas nereti tiek 
gūtas vieglas traumas, tādēļ „Ģime-
nes aptieku” farmaceite Laila Šace 
stāsta, ar kādiem līdzekļiem šīs trau-
mas iespējams ārstēt. 

„Parasti traumām savlaicīgi negata-
vojas, taču, ja cilvēks ir aktīvs ziemas 
sporta veidu baudītājs, jāparūpējas, lai 
mājas aptieciņā būtu pirmās nepiecie-
šamības līdzekļi negaidītām traumām. 
Ar šiem līdzekļiem der nodrošināties arī 
citiem, jo nelielas sadzīviskas traumas 
ziemā uz ielas var gadīties katram,” no-
rāda Laila Šace. 

Ja gadās pakrist uz slidenas ietves vai 
sportojot sasisties, bet nav lūzuma, vis-
pirms vajadzētu sāpošo vietu attīrīt un 
uzlikt ledus vai citu atvēsinošu kompre-
si. Pēc tam var lietot aptiekās pieejamos 
bezrecepšu pretsāpju un pretiekaisuma 
gēlus ar atvēsinošu efektu. Tie ir pare-
dzēti ārīgai lietošanai – gēli noņem tūs-
ku, zilumus un novērš iekaisumus. Tos 
nedrīkst lietot, ja ir vaļēja brūce – tādā 
gadījumā jālieto dzīšanu veicinoši lī-
dzekļi, taču ieteicams arī konsultēties ar 
farmaceitu, jo katrs gadījums atšķiras.

Lai novērstu pietūkuma rašanos, var 
lietot arī aukstuma aerosolus. Jāņem 
gan vērā, ka tie ir efektīvi tikai tad, ja 
aerosolus lieto nekavējoties. Vēl aptie-
kās iespējams iegādāties arī pretsāpju 
plāksterus, kurus pielīmē sāpošajā vie-
tā, un tie darbojas visas dienas garumā. 
Šādi plāksteri gan nav piemēroti sporta 
traumām. Ja ir neliels sasitums vai sa-
stiepums, tad nekādā gadījumā nevaja-
dzētu lietot sildošus gēlus un krēmus, 
jo tie tikai paplašina iekaisumu. Bet sa-
stiepuma gadījumā, lai fiksētu traumēto 
vietu, kustību ierobežošanai var izman-
tot arī elastīgo saiti. 

Atkarībā no traumas sarežģītības, sa-
situms var pāriet nedēļas laikā, bet sa-
stieptas saites sekas ārstējamas ilgākā 
laika periodā. Tomēr „Ģimenes aptie-
ku” farmaceite neiesaka nodarboties ar 
pašārstēšanos un rīkoties atkarībā no si-
tuācijas – ja, lietojot gēlus un saites, la-
bāk nepaliek, noteikti jāvēršas pie ārsta. 

Mazākajiem bērniem ziemas prieki ir 
ne tikai sporta aktivitātes, bet arī sniega-
vīru velšana un sniega cietokšņu būvē-
šana, tādēļ vecākiem jāuzmana, lai bērni 
nespēlētos slapjām kājām un rokām un 
lai nerastos apsaldējumi. Lai izvairītos 
no tā, farmaceite iesaka arī rūdīties un 
stiprināt imunitāti: ēst ķiplokus vai ķip-
lokmaizes, augļus ar C vitamīnu, dzert 
tējas. Savukārt, dodoties ārā, ģērbties 
atbilstoši laika apstākļiem – lai nav par 
karstu vai par aukstu. 

sapnis veidot savu 
mazo uzņēmumu, 
lai pati sev būtu 
noteicēja. Galvā 
pārcilāju dažādas 
idejas par to, ar 
kādu uzņēmējdar-
bības veidu nodar-
boties, bet paliku 
pie ieceres veidot 
pārtikas veikalu, 
kurā pircēji varētu 
iegādāties arī ces-
vainiešu mājražo-
jumus. Diemžēl, 
saskaņojot savus 
plānus ar LR Pār-
tikas un veterināro 
dienestu, izrādī-
jās, ka saskaņā ar 

Lai pēdējais ceļš būtu skaists

No 11.-13.februārim lielākajā 
un svarīgākajā tūrisma izstādē 
Latvijā „Balttour  2011” kopī-
gā stendā ar Madonas un Ērgļu 
novadiem tika prezentēts Ces-
vaines novada tūrisma piedā-
vājums. 

Izstādes apmeklētājus intere-
sēja gan kopējais novadu piedā-
vājums,  gan konkrētas iespējas 
katrā vietā. Cesvaines galvenie 
mērķi dalībai izstādē bija lielo 
grupu piesaistīšana un individu-
ālo ceļotāju ieinteresēšana, parā-
dot, ka  Cesvainē ir ko darīt vese-
lu dienu vai pat divas – apskatot, 
izmēģinot, izgaršojot un atpūšo-
ties – parādot visu piedāvājuma 
bagātību. 

Lielāko interesi Balttour izstā-
des apmeklētāji izrādīja par Ces-
vaines pils atjaunošanas gaitu, 

velomaršrutiem, piedāvājumu 
skolēniem, kā arī to, ko Cesvai-
ne var piedāvāt grupām papildus 
Cesvaines pils apskatei. Šim no-
lūkam bija sagatavoti kompakt-
diski ar prezentācijām latviešu 
un angļu valodās par apskates 
objektiem, ēdināšanas un nakš-
ņošanas iespējām ceļojot grupās. 
Sarunās ar ceļojumu organizato-
riem no Latvijas un kaimiņval-
stīm priecē tas, ka iepazīstinot 
ar piedāvājumu, parādās interese  
papildus Cesvaines pils apmek-
lējumam apskatīt arī citus objek-
tus. 

Ģimenēm un draugu grupām 
sagatavots atpūtas piedāvājums 
„Izbaudi Cesvaini”, kur  aktī-
vākajiem, kolorītākajiem un 
veiksmīgākajiem ceļotājiem 
būs iespējams laimēt arī balvas.      

Šobrīd rit Ķinderu kapu kap-
ličas jumta un iekšdarbu re-
monts. Finansējumu darbiem 
radusi pašvaldība, bet darbus 
veic Andrejs Aveniņš. Pie re-
monta darbiem palīdz domes 
labiekārtošanas darbu strād-
nieks Pēteris Antonovs un ESF 
projekta stipendiāti, kā arī 
līdzdarbojas cilvēki, kas saņem 
garantētā minimālā ienākuma 
pabalstus. 

Pēteris stāsta, ka remonts kap-
ličai bija nepieciešams sen, jo 
jumts savu laiku nokalpojis un 

Latvijas likumdošanu, mājražo-
tājs nedrīkst piedāvāt savu preci 
pārdot pārtikas veikalā – viņš 

to drīkst pārdot tikai pats savā 
veikalā un piedāvāt to pircējiem 
dažādos tirdziņos. Tā no šīs ie-

ceres bija jāatsakās, bet labā ziņa 
bija tā, ka drīkstu pircējiem pie-
dāvāt svaigpienu, svaigas olas no 

Vieni no iecienītākajiem produktiem, kurus iegādājas pircēji.

Cesvaines tūrisma centra vadītāja Ilze Kalna-Elksniņa izstādē 
Rīgā reklamē Cesvaini.

turpinājums 6.lpp

turpinājums 3.lpp

turpinājums 3.lpp

turpinājums 7.lpp

Kā tikt galā ar 
traumām ziemā?

Gunas Graudiņas foto

Foto no tūrisma centra arhīva

Ritmas Zeiļukas  foto Remonta laikā darba daudz. No kreisās Andrejs Aveniņš un Pēteris Antonovs.
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Ziemotā pēcpusdienā Cesvai-
nes domes zālē, bibliotēkas va-
dītājas Vēsmas Noras aicināti, 
bija sanākuši dzejas gaišuma 
alkstoši klausītāji.

Tikšanos iesāka Vēsma, ie-
pazīstinot ar dzejnieka Andra 
Priedīša personību un daiļradi.

Arī domes priekšsēdētājs Vil-
nis Špats dalījās atmiņās par sev 
tuva cilvēka dzīvi. Neparasti stip-
rs, daudzveidīgu dzīves gudrību 
pārbagāts vīrs – tāds ir Andris 
Priedītis. Šķiet, Kraukļu zemes, 
koku, pļavu ziedu spēku bērnības 
dienās sevī uzņēmis jauneklis 
gadu ritumā pārtapis zintniekā. 
Un tikai vēlāk, piecdesmit divu 
gadu vecumā, sirds atdota dze-
jai, aforismiem, kas divdesmit 
kopdzīves gados ar sievu Sandru, 
sievas rūpīgi sakārtoti, pārtapuši 
piecpadsmit grāmatās. Kaut arī 
jaunāko krājumu „Dzīvībai – šim 
brīnišķajam laikam” lasītāji atvē-
ra pēc dzejnieka aiziešanas mūžī-
bā, autora klātesamība bija jūta-
ma visā atvēršanas svētku gaitā. 
Kālab tā?

Tālab, ka A.Priedītim dzīves 
brieduma gados, jo īpaši laimē-
jies – dzīvesbiedre Sandra ne 

20. janvārī rūķi Možulis 
(Sandra Āriņa) un Božulis 
(Jana Medniece) kopā ar bēr-
niem, vecākiem un vecvecā-
kiem pārliecinājās, ka dziļais 
sniegs sevī glabā arī patiesu 
prieku.

Sākumā bērni vēroja kā plast-
masas pudelēs iekrāsojam ūdeni 
ar guaša krāsām. Sākās zīmēša-
na ar krāsu pudelēm uz sniega 
vaļņiem. Interesanti ne tikai bēr-
niem, bet arī mums pieauguša-
jiem, jo šādi zīmējam pirmoreiz.

Pēc tam, kurš pa sniega virsu, 
kurš iekrīt sniegā līdz vēderam, 
bet līdz nākamajam uzdevumam 
nonākam visi. Tur ar knaģiem 
jāizliek sniegpārslu un apļu rinda 
uz auklas.

Jautrais līkloču brauciens ar ra-
gaviņām sagādāja īpašu prieku, 
jo ragaviņu vilcēji bija vecāki un 
vecvecāki.

Vieglās sniega pikas nekrita 
kastē, kā to vēlējās bērni, piene-
sām mērķi (kasti) tuvāk – un viss 
izdevās kā iecerēts.

Renārs Briedis pamanīja snie-
gā no auklām izliktu zaķi, kuru 
visi kopīgi piepildījām ar sniegu. 
Zaķis tika pie skaistām čiekuru 
acīm un purniņa, kā arī pie īpaši 
garām ūsām.

Rūķi vedināja bērnus, vecākus 
un vecvecākus sameklēt iestādes 
teritorijā „konfekšu” koku. At-
rada, bet līdz tam bija jānokļūst 
rāpus. Gan mazie, gan lielie arī ar 
šo uzdevumu tika galā veiksmīgi.

No konfekšu koka līdz bērnu-
dārza ieejas durvīm bija jāskrien 
„Veselības skrējiens”, kurā pie-
dalījās arī bērnudārza māsiņa 
Ligita Pipcāne. „Cik veselīgi un 
jauki!” – tā pēc skrējiena teica 
māsiņa. Pēc viņas ierosmes mēs 

Sandra Āriņa, Jana Medniece, grupas skolotājas

vien dāvājusi pie-
cus jaukus bērnus, 
bet mīļi, sirdsgaiši 
un rūpīgi gādājusi 
(un turpina to da-
rīt!) par dzejnieka 
daiļrades kopā-
vākšanu un publi-
cēšanu. 

Ne mazums la-
sīts par dzejnie-
ku sievu mūža 
skaudrumu (Rai-
nis, O.Vācietis, 
M.Čaklais)... Un 
šajā Gaismas 
sieviešu pulciņā 
šobrīd jo spilg-
ti izgaismojas 
Andra Priedī-
ša līdzgaitnie-
ces, mīļās sievas 

Prieks, radošums, vēlme izpētīt, 
apkopot, izsijājot vērtīgāko, - tā-
das izjūtas Sandra viesa ik klau-
sītājā ar savu stāstu. To bagātināja 
komponista Adriana Kukuvasa 
dziesmu melodiju atskaņojumi ar 
A.Priedīša dzejas vārdiem, televī-
zijas teātra ieraksts, kurā skanēja 
dzeja paša autora lasījumā, kā arī 
aktiera Jāņa Skaņa izpildījumā. 

A.Priedīša sirdsdomu gaismas lokā

Un tas viss uz dabas krāsainā 
fona. 

Dievs, Daba, Darbs – šīs klasis-
kās vērtības apliecina A.Priedīša 
daiļrade. Būtu labi, ja arī Cesvai-
nes vidusskolas jaunieši un peda-
gogi tuvāk iepazītos ar dzejnieka 
Andra Priedīša personību, jo viņš 
taču ir arī mūsu novadnieks. Pal-
dies par Gaismas mirkļiem!

Cesvainē ražoto pērk

Cesvaine piedalās “Balttour” izstādē Rīgā

īpaši pateicāmies ak-
tīvajiem vecākiem un 
vecvecākiem. 

Nosportojušies sār-
tiem vaigiem, visi 
draudzīgi atgriezā-
mies grupā, lai zau-
dētos spēkus atgūtu 
ar „īpašo” silto tēju, 
cepumiem, saldu-
miem, ko bija sarū-
pējuši bērnu tuvākie 
cilvēki.

Paldies vecākiem 
un vecvecākiem par 
piedalīšanos ziemas 
sporta izpriecu pasā-
kumā!
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zemnieku saimniecībām, kurām 
nokārtota atļauja šo produktu tie-
šajai tirdzniecībai, kā arī vietējos 
augļus, ogas un dārzeņus.

Svaigu olu piegādātāju tā arī 
man nav izdevies atrast, savukārt 
šī gada laikā ir izveidojusies veik-
smīga sadarbība ar z/s „Kūrēni”, 
no kuras veikalam tiek piegādāts 
svaigpiens. Savā veikalā cenšos 
maksimāli piedāvāt arī pārējo 
Cesvaines novadā esošo pārtikas 
ražotņu produktus: a/s „Cesvaines 
piens” piena produktus, skābētus 
kāpostus no z/s „Kalna-Kūlieši”, 
Daigas Iškānes konditorejas izstrā-
dājumus, z/s „Jaunspieķi” iegūto 
medu, SIA „Vaski” audzēto kazu 
gaļas konservus, z/s „Kūrēni” au-
dzētos dārzeņus un zemenes.

Plānojot veikala ieņēmumus, 
nekādas lielas ilūzijas neloloju, jo 
zināju finansu rādītājus agrāk ša-
jās telpās esošajam a/s „Cesvaines 
piens” veikalam, bet cerēju, ka, di-
vatā mums ar vīru strādājot, izdo-
sies nopelnīt iztiku ģimenei. Esmu 
priecīga, ka līdz šim mums tas ir 
izdevies.

Ar kādām problēmām šī gada 
laikā esi saskārusies?

– Kā mazais uzņēmējs tagad izjū-
tu, par ko pēdējā laikā daudz runā 
masu medijos – nodokļu slogs ir 
ļoti smags. Pēc nodokļu, kredīta un 
visu maksājumu nomaksas nekas 
daudz pāri nesanāk. Lai kā man 
gribētos pieņemt darbā vēl kādu 
cilvēku, kas kaut nedaudz varētu 
mani atslogot, pašlaik to nevaru 
atļauties.

Kā mazam uzņēmējam, darot vi-
sus darbus pašam, grūti ir izsekot 
jaunajām likumdošanas prasībām. 
Piemēram, man ir jāatbild arī par 
marķējuma (informācijas uz pre-
ces iepakojuma) atbilstību likum-
došanas prasībām. Tas nozīmē, ka 
man jāzina visas prasības un jāspēj 
preču pieņemšanas brīdī pārbaudīt 
marķējuma pareizību, lai neatbil-

• Izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 2 „Cesvaines novada domes 
2010. gada budžets”.

• Apstiprināja Cesvaines novada 
domes ceļu un ielu fonda vidējā 
termiņa programmas grozījumus 
2010. – 2012. gadam. 

• Apstiprināja Cesvaines sociālā 
dienesta Sociālās aprūpes noda-
ļas viena klienta uzturēšanās iz-
maksu tāmi 2011. gadā, kas ir Ls 
4497,65 gadā.

• Apstiprināja Cesvaines vidussko-
las audzēkņu uzturēšanas izmak-
su izdevumu tāmi 2011.gadā – Ls 
613,07 uz vienu audzēkni gadā. 

• Apstiprināja Cesvaines novada 
domes vispārējās pirmsskolas iz-
glītības iestādes audzēkņu uztu-
rēšanas izmaksu tāmi 2011. gadā 
– Ls 1017,72 uz vienu audzēkni 
gadā. 

• Noteica mēneša darba algas Ces-
vaines vispārizglītojošo skolu 
direktoriem un profesionālās ie-
virzes izglītības skolas direktorei.

• Atļāva Cesvaines vidusskolas di-
rektoram, veicot pedagogu tarifi-
kāciju, pedagogu zemākajai mē-
neša darba algas likmei piemērot 
koeficientu 1,18. 

• Atļāva Cesvaines vidusskolas 
direktoram, veicot direktora viet-
nieku tarifikāciju, zemākajai mē-
neša darba algas likmei piemērot 
koeficientu 1,33. 

• Algu starpību starp zemāko mē-
neša darba algas likmi un no-
teikto mēneša darba algas likmi 
pedagogiem un direktora viet-
niekiem veikt no valsts budžeta 
mērķdotācijas.

• Nolēma pieņemt biedrības „Lat-
vijas Pašvaldību savienība” dā-
vinājumu – divdesmit dāvanu 
kartes „Elektrības norēķinu karte 
– 500 kWh”, ar kartes nomināl-
vērtību Ls 37,15. Kopējā dāvanu 
karšu vērtība Ls 743, kas jānodod 
trūcīgajām mājsaimniecībām. 

• No Cesvaines vidusskolas pa-
matlīdzekļu uzskaites nolēma iz-
slēgt abus vecos autobusus un tos 
pārdot par 1000 un 1100 latiem. 

• Nolēma no administratīvās komi-
sijas izslēgt Jāni Vizuli. Adminis-
tratīvās komisijas sastāvā ievēlē-
ja Ansi Graudiņu. 

• Apstiprināja Cesvaines novada 
domes administratīvās komisijas 
nolikumu. 

• Apstiprināja amatu klasificēšanas 
rezultātus pašvaldības iestādēs. 

• Izskatīja jautājumu par domes 
darbinieku amata vienību saraks-
tu un amatalgām, bet lēmuma 
pieņemšanu atlika uz nākamo 
sēdi. 

Brauciens ar ragaviņām sagādāja īpašu prieku.

Sandras spraigais, sirdsgudrais, 
daudzveidīgais profesionālas fi-
loloģes mūža darbs – dzejnieka 
A.Priedīša daiļrades kopāstatīša-
na, publicēšana un aizvadīšana 
līdz lasītājam, kas ir ne mazāk 
atbildīgs darbiņš. Dažkārt – ilgu 
gadu garumā... Tik starojošu vār-
da mākslinieka sievu un meitas 
būs grūti atrast Latvijas mērogā! 

Ziemas prieki rūķu ciemā

Izveidoti un materiālā iekļauti trīs 
maršruti pa Cesvaini:

1) Pastaigu maršruts, kas ietver 
kultūrvēsturiskā mantojuma iepa-
zīšanu un interesantākos objektus 
Cesvaines pilsētā

2) Automaršruts, kas 26 km ga-
rumā piedāvā skaistākās un intere-
santākās tūrisma vietas Cesvaines 
novadā

3) Velomaršruts, kurš izstrādāts 
un marķēts jau pagājušajā gadā

Saprotamībai un uzskatāmībai 
iegādātas kvalitatīvas SIA „Jāņa 
sēta” kartes, kurās maršruti iezī-
mēti. 

Visos piedāvājumos liels uz-
svars likts uz Cesvaines īpašo un 
gardo lietu baudīšanu. Arī izstā-
dē tūrisma saimniecība „Jurguci” 
savu produkciju prezentēja jau 
pirmajās atvēršanas stundās, kas 
atvēlētas žurnālistiem un tūrisma 
profesionāļiem.  Objektu saimnie-
ku klātbūtne izstādē, nenoliedzami 
piesaista cilvēkus un rada uzticību 
piedāvātajam produktam. 

Lai informētu un visa gada ga-
rumā interesentiem atgādinātu par 

Cesvaini, tika 
izveidoti pasāku-
mu kalendārīši, 
kur atzīmēti gada 
lielākie Cesvai-
nes pasākumi.  
Kā atzina izstā-
des apmeklētāji, 
tieši kultūras un 
atpūtas notikumi 
kļūst arvien sva-
rīgāki un izšķi-
rošāki ceļojumu 
izvēlē, – to dēļ 
cilvēki aizbrauc 
uz kādu vietu un 
papildus pasāku-
mam iepazīst arī 
apkārtnes intere-
santākos objek-
tus.  

Balttour izstāde 
šogad bija kupli 

Lieli un mazi ziemas prieku baudītāji.

stības gadījumā šo preci atgrieztu 
atpakaļ. Uzskatu, ka vienkāršāk 
būtu, ja šī neatbilstība no kontrolē-
jošo institūciju puses tiktu konsta-
tēta un novērsta posma pašā sāku-
mā – ražošanas uzņēmumā. 

Jāatzīst, ka sākumā bija grūtāk. 
Pēc nostrādātā gada ir uzkrāta pie-
redze, iegūtas iemaņas, un līdz ar 
to – pieļauto kļūdu ir mazāk, arī 
mazāk zaudējumu.

Veikalu skar arī Cesvainē no-
tiekošās tūrisma aktivitātes.

– Jā, vasarā tūristi nāk ne tikai 
pēc saldējuma un atspirdzinošiem 
dzērieniem, bet iegādājas arī vie-
tējo produkciju, piemēram, sieru. 
Notiekot tūrisma aktivitātēm Ces-
vainē, iesaistījos tūrisma centra 
organizētajās aktivitātēs. Viena no 
tām pagājušajā vasarā bija pils un 
muižas nedēļa. Pateicoties „Ces-
vaines pienam”, veikalā bija iespē-
ja degustēt sierus. Tāpat atsaucību 
un pozitīvas emocijas guvu no 
velomaratona „Tour de Lat Est” 
dalībniekiem, kuriem viens no 
pieturas punktiem bija Cesvaine. 
Rudenī bija speciāls tūrisma pie-
dāvājums skolēniem „Salasi Ces-

vaini”, kurā viens no uzdevumiem 
bija atrast vēsturisku uzrakstu, kas 
atrodas uz veikala ēkas ārsienas. 
Garām skrienot, bērni ieskrēja arī 
veikalā. Atrodoties vecpilsētas 
daļā, šīs aktivitātes jūt arī veikals. 
Paldies tūrisma centram par izdo-
mu un vietējās produkcijas rekla-
mēšanu. 

Kuri ir iecienītākie produkti?
– Piens no z/s „Kūrēni”, biez-

piens, biezpiena masa ar rozīnēm 
no PKS „Straupe”, Holandes siers, 
sviests u.c. piena produkti no a/s 
„Cesvaines Piens”, aukstā gaļa 
un pastēte no SIA „Lejas Rozes”, 
maize no SIA „Liepkalni”. Labprāt 
iegādājas tieši cesvainiešu produk-
ciju – Daigas Iškānes konditorejas 
izstrādājumus, z/s „Kalna Kūlieši” 
skābētus kāpostus, z/s „Jaunspieķi” 
medu un jau pieminēto „Kūrēnu” 
un „Cesvaines Piena” produkciju. 

Ko gaidi no pircēja un ko viņi 
no tevis?

– Pircēji no manis gaida, lai 
veikalā būtu vienmēr pilns klāsts 
produktu un , protams, lai vien-
mēr tie būtu svaigi. Savukārt es no 
pircējiem gaidu sapratni, ja kāds 

produkts ir aptrūcies līdz jaunam 
pievedumam. Produktiem, kuriem 
ir īss derīguma termiņš, ir grūti 
„notrāpīt” pareizu pasūtījumu – 
gribās, lai produkts būtu svaigs un 
pietiekošā daudzumā, bet, lai kā 
censtos, ne vienmēr ir iespējams 
precīzi saplānot pasūtījumu. Es 
vados pēc principa – labāk lai pie-
trūkst, nekā piedāvāt vecu preci.

Pārsvarā pircēji ir pozitīvi noska-
ņoti un saprotoši, bet ir reizes, kad 
jāuzklausa pārmetumi. Tad gan 
rodas rūgtuma kamols, bet tas ir 
jānorij. Pircējam vienmēr taisnība. 

Veikalā strādājot, ir interesanti 
kontaktēties ar cilvēkiem. Esmu 
iepazinusi daudzus cesvainiešus, 
kurus līdz šim nepazinu.  Laba sa-
jūta ir tad, ja esmu ieteikusi kādu 
preci nopirkt, un pircējs atnāk otr-
reiz un saka, ka tiešām šis produkts 
bijis labs. Interesanti ir pavērot, kā 
bērni uzvedas, kas viņiem garšo. 
Citiem gribas parunāties , un tad 
jābūt zinošam par aktualitātēm 
valstī un Latvijā. Citreiz noder arī 
manas pārtikas tehnologa zināša-
nas, lai palīdzētu orientēties plaša-
jā piena produktu klāstā.

Gita Mickēviča un Antonijas kundze, kura labprāt iepērkas šajā veikalā. 

pārstāvēta un apmeklēta – 22 500 
apmeklētāji, no kuriem 4500 bija 
tūrisma profesionāļi un 600 izstā-
des - gadatirgus dalībnieki no 34 
valstīm 230 stendos.  Salīdzināju-
mam pagājušajā gadā izstādē pie-

dalījās 207 dalībnieki no 25 val-
stīm un izstādi apmeklēja 17 042 
interesenti.

Jāatzīst, ka noteikti ir vērts pie-
dalīties izstādē arī turpmāk, jo tā ir 
iespēja īsā laikā par savu piedāvā-

jumu informēt daudzus cilvēkus, 
noskaidrot, kas cilvēkus interesē, 
kādi ir viņu priekšstati par Cesvai-
ni un ko viņi meklē savām brīvdie-
nām un atpūtai. 
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Saimniecības “Jurguci” saimnieki Kristiana un Matīss apmeklētājiem reklamē Cesvaini. 

Gunas Graudiņas foto

Foto no tūrisma centra arhīva

Foto no iestādes arhīva

Foto no iestēdes arhīva

Guna Graudiņa

Ilze Kalna-Elksniņa, Cesvaines 
tūrisma centra vadītāja

3. februāra domes sēdē:

Jana Medniece, 
Sandra Āriņa, 
skolotājas

Ilga Holste

A.Priedīša sieva Sandra, meitas un bibliotēkas vadītāja Vēsma Nora (pa labi).

Divas nedēļas pagājušas pēc sludi-
nājuma avīzē. Tur nebija nekā lieka 
– tikai daži teikumi: vēlos iepazīties 
nopietnā precību nolūkā ar puišiem 
no 23 – 28 gadiem. Ramona, Vaine-
cē, p.k.13.
Saņēmu trīs vēstules. Pirmā: „Stu-

dēju Mehanizācijas fakultātē 3. Kur-
sā. Ja vēlies tuvāk iepazīties, atsūti 
foto, bez tā neatbildēšu. Jurģis Jel-
gavā.”
Otrā: „Nepazīstamā! Esmu komer-

sants, 28 gadus vecs. Lai turpinātu 
saraksti, vajadzīgas zinās par Jūsu 
vecumu, nodarbošanos. Rīga, p.k. 
917. Inguss.”
Trešā: „Meitenīt! Cik nojaušams, 

esat lauciniece, tieši tāpēc rakstu. 
Neesmu vairs jauns (27 gadi), bet tā 
ir sanācis, ka neesmu precējies. Šo-
ziem nomira māte. Labi būtu satikt 
meiteni, kas gribētu dzīvot zemnieka 
mājā ar 26 ha zemes un pulciņu vi-
sādu mājlopu. Gaidīšu Jūsu vēstuli. 
Raimonds – „Upeslīčos”, Aizputē.”
Ilgi raugos dažādajās atbildēs. Aiz-

sūtu visiem vienādu tekstu: „Tikko 
pabeidzu ģimnāziju. Man būs bērns. 
Ramona.”
Pēc trim dienām saņēmu vēstuli no 

Ingusa: „Neizprotamā! Varbūt vēla-
ties mainīt dzīvesvietu? Kur Jūs bijāt 
nodomājusi tālāk turpināt izglītību? 
Vai māmiņai esat pastāstījusi par no-
tikušo? Vai Jūs pieņemsiet no manis 
materiālu palīdzību? Ar sveicienu – 
Inguss.”
Piektajā dienā pienāca Raimon-

da uzrakstījums: „ Mīļā Ramona! 
Par to nemaz nav jāskumst. Manā 
dārzā aug visādas ogas. Nupat par 
zemenēm saņēmu 300 latus. Briest 
avenes, ķirši, plūmes. Pie manis var 
braukt kaut vai rītu. Būsi mīļi gaidī-
ta. Tad par saimniecību rūpējas mā-
tes māsa – lēnprātīga, laba večiņa. 
Kad Tu ar mazo dzīvosi manā sētā, 
visi kakti būs turības pilni. Vai man 
aizbraukt pie Taviem tuviniekiem? 
Mēģināšu izbrīvēt vienu dienu, tad 
visu nokārtosim! Ar mīļu sveicienu 
– Raimonds.”
Pēc nedēļas tomēr atbilde no Jurģa: 

„Auša! Kādu muļķību Tu atkal gribi 
izdarīt? Vēl lielāku purvu izveidot 
savā dzīvē? Vai ceri laimi iegūt, ja 
apprecēsies? Kurš vīrietis Tev vēlāk 
nepārmetīs, līdzko iznāks mazākā 
saskriešanās? Mans hobijs līdz šim 
bija lasīt daudzas vēstules, saņemt 
foto no dažāda vecuma sievietēm. 
Tā bija tikai spēle. Uzzinot par Tavu 
skarbo patiesību, kļuva skumji. Ne-
varu apjaust Tavu vieglprātību – bez 
aizsarglīdzekļiem atdoties, nedomā-
jot, kas notiks pēc tuvības brīža. Vai 
tiešām Tev nebija iespējas laikus iz-
darīt abortu? Un Tu tagad gribi krist 
kāda dzērāja vai skopuļa veča rokās? 
Stulba doma: „Ka tikai vīrs!” Apstā-
jies! Meklē auklīti bērnam un domā 
ar steigu par iestājeksāmeniem, ku-
rus Tu kādreiz biji iecerējusi. Neau-
šojies! Jurģis.”
Arī mana otrā vēstule visiem vie-

nāda: „Tēvs un māte aizgāja bojā 
nelaimes gadījumā. Pēdējos divus 
gadus dzīvoju pie vecmāmuļas - 
pensionāres. Mums ir govs un cūka. 
Dzīvojam tuvu centram, tāpēc varē-
ju palīdzēt mājas darbos un mācīties. 

Viņi atsaucās

Hermīne Vietniece (1925. – 2008.), 
kārklēniete, kuras sarakstītie stāsti 
un romāni ir zināmi ne vien cesvai-
niešiem, bet arī visā Latvijā. Šoreiz 
piedāvājam viņas stāstu -
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Cesvaines vidusskolas pado-
mes sēdē 16. februārī padomes 
vadītājs Atis Grīnbergs iepa-
zīstināja klātesošos ar veikto 
vecāku aptauju, tās rezultātiem 
un vecāku izteiktajiem priekš-
likumiem skolai un vecāku pa-
domei. Nolēma, ka atbildes uz 
vecāku ierosinājumiem saga-
tavos skolas direktors Didzis 
Baunis. 

Lai uzlabotu informācijas ap-
riti starp skolu, skolas padomi, 
skolēniem un viņu vecākiem 
aktuālās skolas informācijas 
izvietošanai internetā ir ne-
pieciešams izveidot Cesvaines 
vidusskolas mājas lapu. Mājas 
lapas izveidi un uzturēšanu no-
lēma uzticēt Cesvaines vidus-
skolas pašpārvaldei, sadarbībā 
Skolēnu pašpārvaldes vadītā-
jam Robertam Lielķikutam uz-
deva veikt skolēnu atlasi šim 
darbam un organizēt sadarbību 
ar skolotāju U.Fjodorovu lai 
varētu uzsākt mājas lapas izs-
trādi. Nolēma aktuālo informā-
ciju par skolas padomes darbu 
un pieņemtajiem lēmumiem 
publicēt laikrakstā „Cesvaines 
Ziņas” un jaunizveidotajā Ces-
vaines vidusskolas mājas lapā. 

Domes priekšsēdētājs Vilnis 
Špats sēdes dalībniekus ie-
pazīstināja ar domes budžetu 
2011.gadam un naudas plūs-
mas prognozēm, pašvaldībā 
notiekošajiem projektiem, to 
gaitu un situāciju sociālajā sfē-
rā. Priekšsēdētājs lūdza skolas 
vadību, skolotājus un skolas 
padomi vērst savu darbību uz 
skolas autoritātes un prestiža 
uzturēšanu un celšanu. Tas ir 
ļoti būtiski, lai Cesvainē būtu 
skola un arvien vairāk skolēnu, 
kas tajā mācītos, kas ir svarīgs 
priekšnoteikums, lai novads 
varētu pastāvēt un attīstīties arī 
nākotnē. 

Direktors Didzis Baunis klāt-
esošos iepazīstināja ar e-klases 
darbību, kā arī par jaunajiem 
LR MK noteikumiem, kas reg-
lamentē skolas un vecāku pie-
nākumus un atbildību, saistībā 
ar skolēnu kavējumiem un to 
uzskaiti. 

Valsts Policijas Vidzemes 
reģionālās pārvaldes Madonas 
iecirkņa inspektors Juris Grau-
diņš iepazīstināja ar veiktajām 
Valsts Policijas aktivitātēm 
saistībā ar nepilngadīgo per-
sonu, alkohola lietošanas un 
smēķēšanas sabiedriskās vie-
tās ierobežošanu. 

Vidusskolas pašpārvaldes 
pārstāvis Roberts Lielķikuts 
informē par skolas autobu-
sa kustību un izsaka skolēnu 
lūgumu precizēt autobusa iz-
braukšanas laikus, lai novērstu 
situācijas, ka skolas autobuss 
no kāda pieturas punkta vai 
skolas izbrauc agrāk, nekā tas 
paredzēts, kā rezultātā skolēni 
nokavē autobusu gan no rīta, 
braucot uz skolu, gan atpakaļ 
uz mājām.

Nākamo padomes sēdi plā-
nots sasaukt 11. maijā. 

Ja, pārnākot mājās, bērns 
ir nosalis, viņam jādod dzert 
karsta tēja vai jāizkarsē kājas 
karstā vannā. 

Laila Šace brīdina –  ja bērns 
pārāk ilgi uzturas ārā, pastāv 
draudi gūt apsaldējumus. Tos 
var iegūt ne tikai tad, kad gai-
sa temperatūra ir zem nulles, 
bet arī tad, ja ir mitrs un vē-
jains laiks – tad ķermeņa sil-
tuma zudums ir intensīvāks. 
Apsaldējumu rašanos veicina 
arī asinsrites traucējumi, pie-
mēram, apģērbs un apavi, kas 
spiež. 

Visbiežāk apsaldējumam 
pakļauti kāju un roku pirksti, 
seja un ausis. Aukstuma iedar-
bībā asinsvadi sašaurinās, līdz 
ar to tiek traucēta audu asins 
apgāde. Ar laiku asinsvados 
izveidojas trombi, asinsrite ap-
saldētajā apvidū kļūst neiespē-
jama, un cietušie audi iet bojā. 

Šī parādība attīstās arī tad, 
kad aukstuma iedarbība jau 
beigusies, tāpēc par apsaldē-
juma smaguma un plašuma 
pakāpi var spriest tikai pēc 
vairākām dienām. Zemas tem-
peratūras iedarbībā apsaldē-
tā vieta kļūst bāla, cietušais 
jūt dedzinošas vai durstošas 
sāpes, kas vēlāk pāriet, jo 
aukstums izraisa jušanas trau-
cējumus. Pārmaiņas audos 
vērojamas tikai pēc tam, kad 
apsaldētā ķermeņa daļa ir sa-
sildīta. 

Gūstot apsaldējumu, noteikti 
jāvēršas pēc ārsta palīdzības, 
taču, ja ārsts nav pieejams, 
pirmā palīdzība viegla apsal-
dējuma gadījumā ir konkrēto 
ķermeņa daļu lēni sasildīt. Ja 
apsaldēta roka vai kāja, to var 
iegremdēt remdenā ūdenī, tam 
pakāpeniski pielejot siltāku 
līdz tā temperatūra sasniedz 
40°. Asinsrites uzlabošanai 
apsaldēto vietu ūdenī viegli 
masē. 

Ja apsaldēto vietu nevar ie-
gremdēt ūdenī, to masē ar 
tīru, nomazgātu roku vai vati, 
kas samērcēta 40 – 70° spirta 
šķīdumā vai degvīnā. Pēc tam 
apsaldēto ķermeņa daļu pār-
sien un silti nosedz. Ja izvei-
dojušies pūšļi, tos nekādā ga-
dījumā nedrīkst masēt, pārdurt 
vai pārgriezt. Nekādā gadīju-
mā apsaldēto ķermeņa daļu 
nedrīkst sildīt pie uguns vai 
kāda karsta priekšmeta (juša-
nas traucējumu dēļ var rasties 
apdegums), nedz arī berzēt ar 
sniegu (var ievainot ādu).

Laila Šace norāda, ka nekādā 
gadījumā lielā aukstumā neva-
jadzētu lietot alkoholu, jo tad 
cilvēks ir sasilis un nejūt auks-
tumu, kas var beigties letāli. 
Savukārt iedzīvotājiem, kuri 
dodas sportot ārpus Latvijas, 
„Ģimenes aptieku” farmaceite 
iesaka neaizmirst aptieciņas 
pamatlietas – pretsāpju līdzek-
ļus, plāksterus, ibuprofēnus, 
pretiekaisuma gēlus un citus, 
jo bieži vien ārzemēs bezre-
cepšu medikamenti nopērkami 
ar recepti, turklāt cenu starpī-
ba var būt ievērojama.

lietus tecēja kapličā. Arī sienas bija 
notecējušas. Kapličā ir sakrauti būv-
materiālu un dakstiņi, un vietas ir 
maz. Jumta remonts rada neērtības, 
lai izvadītu aizgājējus no kapličas. 
Jo ir gadījumi, kad nevar izvadīt no 
mājām. Taču cilvēki ir saprotoši un 
piekrīt izvadīt arī pie kapa. 

Pēteris stāsta, ka pirms izvadīšanas 
remontdarbi tiek pārtraukti, kapliča 
sakopta. Protams, tas rada papildus 
darbus un neērtības, bet remontu 
marta beigās plānots pabeigt. 

Vēlējos sīkāk uzzināt arī par lab-
iekārtošanas darbu strādnieka pienā-
kumiem, tāpēc sarunājos ar Pēteri 
Antonovu. 

Kādā sarunā ar „Divu torņu” saim-
niecēm Ilvu un Sanitu Ozolām at-
klājās, ka visvairāk sēru vainagu 
un pušķu sanāk gatavot tieši febru-
ārī. Pēteris gan novērojis, ka vairāk 
mirst rudenī, kas reizē ar tumšā lai-
ka iestāšanos ir depresiju laiks. 

Pēteris ar darbu Ķinderu kapos 
saistīts jau 15 gadus, no tās dienas, 
kad atnāca dzīvot uz „Aizsauļu” 
mājām blakus kapsētai. Sākumā – 
kā kapu kopējs, tad racis kapus, bet 
tagad sešus gadus – labiekārtošanas 
darbu strādnieks. 

Ko dara labiekārtošanas darbu 
strādnieks?

– Tiekos ar piederīgajiem, vienoja-
mies par bēru norises laiku. Ierādu 
kapa vietu, ja tādas šeit vēl nav. Ja 
nepieciešams, izsniedzu kapu in-
ventāru – lāpstas, dēļus, stangas. Pa-
rasti piederīgie izvēlas apbedīšanas 
firmas, kurām jau ir savs inventārs. 

Uzturam kārtībā kapu teritoriju 
visos gadalaikos. Daudz darba ir ru-
denī pie lapu sagrābšanas un izvāk-
šanas no kapu teritorijas. Pavasarī 
pārkasām visu no jauna un izcērtam 
ataugušos krūmājus, nozāģējam 

lauztos kokus un savācam kritu-
šos zarus. Vasarā pļaujam zāli visā 
kapu teritorijā starp apbedījumiem. 
Ja nepieciešams, lūdzu palīgus no 
„simtlatniekiem” vai GMI pabalsta 
saņēmējiem. Ziemā jātīra celiņi un 
slidenā laikā jānokaisa ar smilti. 
Zvanu bērēs kapu zvanu. 

Tuvinieka aiziešana piederīgajiem 
ir smags brīdis, tāpēc mēs kapsē-
tā palīdzam, ko vien lūdz un kas ir 
mūsu spēkos. Ziemā attīrām kapa 
vietas no dziļā sniega un sagatavo-
jam kapa vietu apbedīšanai. Vasarā 
nopļaujam zāli apkārt kapa vietai.

Šis ir specifisks un psiholoģiski 
grūts darbs. Ja aizgājējs ir man labi 
zināms cilvēks, tas rada papildus 
emocijas. Bet ar gadiem rodas piere-
dze un saprašana kā attiecīgajā situ-
ācijā rīkoties un ko no manis gaida. 
Tuvinieki, kuriem šāda nelaime ir 
pirmo reizi, jautā - ko un kā darīt? 
Izsakot līdzjūtību, pastāstu kādā se-
cībā darbi darāmi un kas ir nepiecie-
šams. Ja vajag, iesaku apbedīšanas 
firmu, izvadītāju, muzikantus. 

Cik cilvēki Ķinderēs gadā tiek 
apglabāti?

– Pēdējos gados no kapusvētkiem 
līdz kapusvētkiem atdusas vietu 
Ķinderēs raduši no 35 līdz 42 cilvē-
kiem. Mums ir kapu grāmata, kurā 
reģistrējam mirušo kapa vietu, ap-
bedīšanas gadu. Ķinderu kapos at-
dusas Cesvaines novada, Dzelzavas, 
Virānes, Sarkaņu un citu pagastu 
aizgājēji. Bet ir arī tādi, kas te dzi-
muši, taču pēdējos gadus dzīvojuši 
citur, kā arī ārzemju latvieši, kam 
saknes ir Cesvainē. Dzimtajā zemē 
apbedīti Kanādā, Zviedrijā un Aus-
trālijā dzīvojušie.

Atšķirībā no lielpilsētu kapiem, 
kapa vietu izvēle mums ir diezgan 
plaša. Ir, kas grib pēc kārtas ierādītās 

kapa vietas jauna-
jos kapos. Vie-
nojamies arī ar 
piederīgajiem par 
kapa vietu ierādī-
šanu vecajos ka-
pos. Ir vietas, kur 
izdarām otros ap-
bedījumus – virsū 
vecajiem. Vecie 
apbedījumi ir 
rakti dziļāk nekā 
divi metri, tāpēc 
nav jābaidās, ka 
uzraks veco kapu. 
Kapračiem tiek 
konkrēti parādīts, 
kur rakt.

Kas sāpina?
– Sāpīgs jau-

tājums joprojām 
ir atkritumu šķi-
rošana. Cilvēki 
atkritumus met, 
kur pagadās. Ir arī 
apzinīgi, kas at-
kritumus – sveču 
taukus, plastma-
sas podiņus, stik-
la sveču traukus, 
plastmasas maisi-
ņus izmet tam pa-

Jau iepriekš rakstīju,  ka tas ir sie-
viešu tiesību institūta izstrādātais 
projekts Lailas Balgas vadībā, kuru 
finansē Šveices valdība.

Projekta mērķis ir izglītot sabie-
drību:

• Veicināt aktīvu senioru pilsonis-
ko līdzdalību

• Nostiprināt NVO lomu, sadarbī-
bas tīklus, veidot savā darbībā part-
nerību 

• Veicināt drošības nostiprināša-
nos, nodrošinot senioriem mācības, 
informācijas pieejamību un savstar-
pēju sadarbību psiholoģiskai, juri-
diskai, fiziskai un tehniskai pašaiz-
sardzībai.

• Veicināt mūžizglītības attīstību, 
nodrošinot apmācības ar modernām 
tehnoloģijām.

• Veicināt sociālās atstumtības un 
nabadzības mazināšanu, veidojot 
interešu grupas aktīvas novecošanas 
popularizēšanā, jaunu pakalpojumu 
veidu attīstīšanā un uzņēmējdarbībā. 

Kā saprotat, nodarbības paredzētas 
dažādās jomās. Nedaudz šoreiz uz-
rakstīšu par uzņēmējdarbību, jo par 
to interesējās vairāki mūsu rīkotās 
izstādes dalībnieki.

Nodarbības uzņēmējdarbībā pare-
dzētas nākošā gada sākumā, bet ir 
cilvēki, kuri vēlas saražoto realizēt, 
lai papildinātu ģimenes budžetu.

Mūsu novadā to var izdarīt sadar-
bojoties ar amatniecības un māks-
las salonu „Divi Torņi”. Madonā 
darbojas „Pūra lāde”, kas nākotnē 
darbosies kā interneta veikals, tā-
pat ir veikals „Fantāzija” un dažādi 
tirdziņi. Tomēr, lai sadarbotos, ir jā-
zina šo iestāžu prasības, lai viss no-
ritētu juridiski korekti. Šajā sakarā 
Labo domu klubiņā viesojās „Pūra 
lādes” vadītāja Vivita Vecozola. Lai 
tur nodotu savu gatavoto preci, jāre-
ģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā 
kā pašnodarbinātajam. VID, ņemot 
līdzi pasi, jāaizpilda pieteikuma 
veidlapa. Atkarībā no nodarbošanās, 
jāuzrāda citi dokumenti – sertifikāti, 
patenti u.c. Dokumentu noformēša-
na nemaksā pārāk dārgi. Sīkāku in-
formāciju var sameklēt VID mājas 
lapā www.vid.gov.lv. Reģistrējoties 
uz stingro likmi valstij jāmaksā 5 % 
no apgrozījuma līdz 500 Ls vienu 
reizi gadā. Ja apgrozījums lielāks – 
jāmaksā ienākuma nodoklis. 

Vivita Vecozola mums rādīja dar-
bu paraugus. Tie galvenokārt bija 
linu izstrādājumi, apdarīti ar linu 
mežģīnēm vai mašīnizšūtiem rotāju-
miem. Tas gan nenozīmē, ka pieņem 
tikai šādus izstrādājumus. Tie var 
būt koka, metāla darbi, adījumi u.c. 

Ceļš uz to bijis gana sarežģīts, 
bet strādājot un mācoties to var iz-

darīt ikviens. 
Kā redzat sevis 
pilnveidošanai 
ir domāts arī 
projekts „Senio-
ru ceļš”, kura 
nodarbībās va-
rat paņemt līdzi 
savu bērnu vai 
mazbērnu, jo vi-
ņiem ir interese 
par kādu no tē-
mām. Daudz ko 
jaunu varat uz-
zināt piedaloties 
„Latvijas Avī-
zes” dienā 25. 

sadarbības tīklu un iesaistītu pēc ie-
spējas vairāk seniorus arī tos, kuri 
nav NVO biedri. Gaidīsim mūsu 
koordinatores norādes, jo mums pa-
šiem ir jābūt gataviem atbildēt par 
to, kā rit un veidojas mūsu dzīve. 

Martā paredzēta praktiskā darbnī-
ca par lietišķo stilu vecākās paau-
dzes ļaudīm. Sekojiet afišām. Pa-
sākumos gaidīsim arī vīriešus. „Un 
atceries, ka dzīve ir tāds mirklis īss, 
skrien laika upe projām nevaldām”. 
Varbūt visi kopā sadarbojoties šo 
atlikušo laiku kopā varam padarīt 
priecīgāku. 

Cesvainē par zobārsti divus ga-
dus strādā Alise Leimane. Alise ir 
cesvainiete, kura pēc Cesvaines 
vidusskolas absolvēšanas turpi-
nājusi mācības Rīgas Stradiņa 
universitātes Stomatoloģijas fa-
kultātē. Tagad viņa ir diplomēta 
zobārste, kura sākt patstāvīgas 
darba gaitas izvēlējusies arī savā 
dzimtajā pilsētā. Alisei palīdz mā-
siņa Inga. Cesvainē Alise strādā 
katru otro nedēļu, saglabājot dar-
ba vietu arī Rīgā.

Alisi par sarunu biedri izvēlējos 
tāpēc, ka viņa ir viena no retajām, 
kura, pabeidzot studijas, atnāku-
si strādāt uz savu dzimto pilsētu. 
Mēs zinām, ka jaunieši laukos ne-
atgriežas, jo šeit nav darba. 

Skolu absolventiem jāprot iz-
vēlēties pareizā profesija, jo 
šodienas situācija rāda, ka ir 
specialitātes, kurās ir kadru pār-
produkcija. Kā ir ar stomatolo-
giem? 

  –  Rīgā zobārstu ir daudz, bet lau-
kos viņu trūkst. 

Kāpēc tā?
  – Tam ir vairāki iemesli. Rīgas 

daudzajiem zobārstiem darba gra-
fiks nav pārslogots. Ārsti var pie-
ņemt mazāk pacientu, bet samaksa 
ir lielāka, lai nodrošinātu gan inovā-
cijas kabinetā, gan ārsta nepārtrauk-
tu izglītošanos. Uz laukiem, manu-
prāt, nenāk galvenokārt tāpēc, ka 
visi draugi un kolēģi palikuši Rīgā. 
Nav ar ko kopā pavadīt brīvo laiku, 
piedalīties dažādās aktivitātēs un iz-
klaidēs. Rīgā reti kurā kabinetā strā-
dā viens ārsts. Piemēram, praksē, 
kurā es strādāju, mēs esam trīs ārsti 
un viena higiēniste. Prakses īpaš-
niece ir ķirurģe, līdz ar to ik dienu 
es varu no viņas mācīties. Mēs visas 
viena no otras kaut ko mācāmies, 
apmaināmies ar interesantāko pie-
redzi. Aktīvam cilvēkam ir ļoti bū-
tiski, kāda ir vide un iespējas, kurā 
viņš dzīvo. Bet, ja ir vēlēšanās, arī 
laukos var atrast interesantas izklai-
des. Es ticu, ka Cesvainē būs arvien 
vairāk pozitīvu, aktīvu cilvēku. 

Vai nenogursti, strādājot divās 
vietās, braucot katru nedēļu uz 
Rīgu un atpakaļ? 

  – Nē, tas ir interesanti. Vilcienā 
vai autobusā varu palasīt. Katrai 
vietai ir savi plusi. Cesvainē - svaigs 
gaiss, klusums, mammas gatavotie 
labumi. Tur – draugi, pasākumi, 
kursi. Maniem kursabiedriem dau-
dziem ir tā, ka viena darba vieta ir 
Rīgā, otra - savā dzimtajā pilsētā. 
Par iespēju strādāt Cesvainē esmu 
pateicīga arī kabineta izveidotājiem 
un īpašniekiem – Raimondam Jē-
geram un Egīlam Skridem. Priecā-
jos par mūsu veiksmīgo sadarbību. 
Nezinu vai tā ir drošības sajūta vai 
kas cits, bet kur citur, ja ne vietā, 
kur tev viss zināms. Rīgā strādāju 
tāpēc, ka mācoties vēl tikai 3. kursā, 
daktere mani pieņēma praksē. Sāku 
kā asistente, vēlāk kā higiēniste un 
tagad – ārste. Rīgā man ir izveido-
jies zināms klientu loks. Pacienti 
un viņiem sniedzamie pakalpojumi 
Rīgā un te atšķiras. 

Kā atšķiras?
  – Cesvainē ir vairāk akūtu ga-

dījumu nekā Rīgā. Tas vienmēr ir 
interesanti. Katra situācija ir at-
šķirīga, ir jāizlemj kā rīkoties. Un 

ķirurģija mani vien-
mēr ir saistījusi. Bet 
kopumā visvairāk 
mani iepriecina, ja 
varu savest kārtībā 
visu mutes dobumu. 
Ir aizraujoši izmeklēt 
pacientu, izdomāt, 
kas darāms, tad sa-
stādīt plānu   – kas 
raujams, kas labo-
jams, kas aizvieto-
jams. Parasti pirms 
sāku labot zobus, 
iesaku veikt mutes 
higiēnu. Notīrīt zo-
bakmeni, aplikumu. 
Ne reti cilvēks atnāk 
ar sliktu mutes hi-
giēnu un vēlas tikai 
skaistus priekšzobus, 
bet tas nav risinā-
jums, jo pacientam 
zobārsts būs jāap-
meklē visu laiku. Ja ir slikta higiē-
na, zem plombām kariess veidojas 
atkārtoti. Ir svarīgi saprast, ka katrs 
pats piedalās savas mutes veselības 
veicināšanā. Zobārsts viens nevar 
novērst jaunu bojājumu veidošanos. 
Lielākais darbs ir pašam pacien-
tam. Prieks ir tad, ja savedam zobus 
kārtībā, paralēli uzmanot, lai pa-
cients pareizi tīrītu zobus un mutes 
dobums būtu tīrs. Bet pēc pusgada 
atnākot uz pārbaudi, šim pacientam 
nav jaunu bojājumu. Parasti pie tīras 
mutes sajūtas pierod. Un, lai cik sa-
vādi nešķistu, bieži cilvēks kopumā 
sāk par sevi vairāk rūpēties. Vēl at-
šķirība ir tā, ka Cesvainē cilvēki nāk 
pēc salabotiem zobiem, tādiem, kas 
kalpos ilgāk. Savukārt Rīgā   – pēc 
estētikas, specifiskām ķirurģiskām 
manipulācijām. Citreiz es neredzu, 
ko pacientam darīt, viss ir kārtī-
bā, bet viņš ir izdomājis, ko vēlas. 
Tad kopā izvērtējam vai tas nekaitē 
zobiem un, vai patiešām nepiecie-
šams. Dažkārt, Cesvainē pacientam 
nepieciešams veikt sarežģītākas ma-
nipulācijas, kuras es Rīgā nosūtītu 
veikt pie cita speciālista. Šeit – jā-
dara vien pašai. Ja jūtu, ka varu, un 
pacients piekrīt, daru. Svarīgākais, 
komunicēt ar pacientu, izskaidrot 
situāciju, kopā izdomāt. Man patīk 
strādāt ar cilvēku, ja viņš zina ko 
mēs darām, kāpēc un kāds rezultāts 
gaidāms. Ja šaubos, vai spēšu veikt, 
runāju ar cilvēku, vai viņš var atļau-
ties to veikt pie speciālista Rīgā, vai 
vēlas to darīt šeit. 

Kāpēc izvēlējies zobārsta arodu?
  – Viena lieta, ka zobi ir jālabo 

vienmēr, tātad darbs būs. Bet otra 
– man šis darbs patīk. Patīk dažā-
dība. Nav divu vienādu pacientu, 
nav divu vienādu variantu kā ārstēt. 
Profesijas izvēlē iedvesmoja daktere 
Ināra Kalniņa un kādreiz Cesvainē 
praktizējošā daktere Silvija Pudā-
ne. Viņas vienmēr priecājas par to, 
ko dara. Un tas ir viens no svarīgā-
kajiem aspektiem, lai jebkurš darbs 
veiktos. Mēģinu iejusties pacienta 
ādā un spēt saprast, kas kuram būtu 
labākais. Profesija ir arī tāda, kurai 
ir stabils pamats – ārstniecība. Ja 
nu man pēkšņi nepatīk šī speciali-
tāte, vienmēr var pārkvalificēties 
citā jomā, jo ārstam nepieciešamo 
zināšanu pamatbagāža jau man ir. Ja 
kādreiz izdomāšu darīt ko citu, mā-

cīšos un darīšu ko citu. Pagaidām ar 
darbu esmu apmierināta. Jo vairāk 
strādāju, jo vairāk patīk. Bet svarī-
gi priekš manis ir nenotrulināties. 
Tas nozīmē, nepalikt vienaldzīgam 
un vēsam pret to, ko daru. Man ir 
sajūta, ka visu daru maksimāli, tas 
ir, visas emocijas izlaižu caur sevi, 
iejūtos pacienta ādā. Reiz ar māsiņu 
diskutējām kā būtu, ja nebūtu tādas 
aparatūras kāda ir šodien. Ja pie la-
bošanas nebūtu anestēzijas, kā tas 
kādreiz bija. Vai tad mums šis darbs 
patiku? Vai būtu patīkami ikdienas 
redzēt, kā pacients cieš sāpes? Par 
atbildi šaubījāmies. Šodien tehno-
loģijas attīstījušās tik tālu un spēj 
līdz minimumam samazināt sāpes. 
Ir darīts viss, lai cilvēkam nebūtu 
bailes nākt pie zobārsta. Protams, 
ja cilvēks ārstu meklē tikai tad, kad 
vairāk nevar izturēt, ir grūtāk gan 
pacientam, gan dakterim. Grūtāk 
noanestezēt, iekaisums jau ir izpla-
tījies apkārtējos audos.

Cik bieži vajadzētu nākt pie zob-
ārsta?

  – Reizi pusgadā. Tad, ja arī ir 
kāda problēma, tā ir vieglāk atrisi-
nāma. Mēs atzīmējam arī vietas, ku-
rās bojājums sāk veidoties, brīdinām 
pacientus, kuras vietas jākopj uzma-
nīgāk. Pēc pusgada šīm vietām pie-
vēršam lielāku uzmanību. Protams, 
nekur neizbēg arī tie neapzinīgie – 
tādi, kas neatceras, kad pēdējo reizi 
pie zobārsta bijuši. Priecājos, ka šie 
pacienti saņemas, un tomēr nāk pie 
zobārsta. Kautrēties nevajag ne par 
ko. Parasti salīdzinu šo situāciju ar 
manikīru – arī pie manikīra neviens 
neiet ar jau sakoptiem, nolakotiem 
nagiem. Galvenais, lai viņam ir vēl-
me šo situāciju vērst par labu un sa-
vest mutes dobumu kārtībā. 

Ja Cesvainē strādātu katru die-
nu, darba pietiktu? 

  – Jā. Rinda ir mēnesi uz priekšu. 
Ir gadījumi, kad cilvēks pieraks-

tās, bet neatnāk.
  – Tā ir problēma, protams, bet es 

ar to rēķinos. Cilvēkam vajadzētu 
iepriekšējā dienā atteikt, vēlākais 
tās dienas rītā. Ja pasaka brīdī, kad 
viņam jau jābūt krēslā, mēs vairs 
nevaram mainīt grafiku. Mums stāv 
tukšs kabinets, par kuru ir jāmaksā. 
Turpretī ir cilvēki, kuri gribētu ie-
rasties ātrāk, tāpēc mums ir svarīgi 
zināt, ja cilvēks nevar ierasties. 

Cenas te un Rīgā atšķiras?
Jā. Pēdējā gada laikā cenas bija 

nedaudz nokritušās, bet tagad me-
dikamentiem cenas ir paaugstinā-
jušās. Nosakot cenu jāņem vērā arī 
īres maksa. Saprotams, ka Rīgā tā ir 
ievērojami lielāka nekā Cesvainē. Ir 
ārsti, kuri iegādājas modernāko teh-
niku, ar dažādām specifiskām lie-
tām, kas atvieglo darbu. Ir ārsti, kas 
dod priekšroku vienkāršākām iekār-
tām. Krēsls varbūt nav pats moder-
nākais, bet pamatfunkcijas ar to var 
veikt. Pacientam svarīgākais nav 
kādā krēslā viņš sēž, bet gan kāds 
ārsts viņu ārstē. Kaut arī ir dažādi 
pacienti. Ir svarīgi, lai pacientam 
un man būtu komfortabli, bet arī jā-
skatās izmaksas. Kā visur – jāmeklē 
vidusceļš. Ir jau vēl viena būtiska 
lieta – ārstam nemitīgi ir jāpapildi-
na zināšanas. Ir jāiziet sertifikācijas 
kursi, jāseko līdzi aktualitātēm, jāie-
gādājas grāmatas. Jāņem vērā šis un 
arī studiju ieguldījums. 

Ko iesaki pacientiem?
  – Galvenais ir tīrīt zobus. Ar kādu 

zobu pastu vai birsti   – tas nāk jau 
pēc tam. Ja jūt, ka aplikums vei-
dojas ātrāk, kas atkarīgs no uztura, 
siekalu daudzuma un sastāva, un 
daudziem citiem faktoriem, tad va-
ram izrunāt par katram piemērotāko 
mutes dobuma kopšanu. Uz zobiem 
ļoti nelabvēlīgi iedarbojas sīkās 
uzkošanas starp ēdienreizēm. Arī 
daudzās tējas un kafijas ar cukuru 
vai medu, par ko bieži vien cilvēks 
pat neiedomājas. Šādās reizēs vē-
lams muti vismaz izskalot ar ūde-
ni, jo tas neitralizē skābo vidi. Lai 
zobi bojātos vajadzīgs cukurs, laiks, 
zobs un baktērijas. Ja kāda no šiem 
elementiem nav, kariess neveidojas. 
Jauniešiem šobrīd aktuāla problē-
ma ir arī erozijas. Ikdienā tik daudz 
tiek lietotas skābes, kas saēd zobu. 
Gāzētie dzērieni, sulas, citrusaugļi, 
dažādas mērces, tie visi ir skābi pro-
dukti. Zobi dienas garumā ir saskarē 
ar skābēm tik daudz, ka rezultātā tie 
kļūst jutīgi un dilst. 

Ko novēli saviem pacientiem?
  – Veselus, stiprus un skaistus 

zobus. Un, lai viens no iemesliem, 
kāpēc smaidām, ir skaisti un veseli 
zobi. Lai cilvēkiem pietiktu drosmes 
un uzņēmības par sevi rūpēties.

Alise Leimane dara sev tīkamu darbu.
Gunas Graudiņas foto

Guna Graudiņa

turpinājums no 1.lpp

Februārī Cesvaines vidusskolā, kur 
būs iespējams satikt arī domubied-
rus. Par dažādiem organizatoris-
kiem jautājumiem varat sazināties 
ar projekta koordinatori Ilzi Līcīti 
(t.26574454, 64852880).

Ja ir vēlme tikties ar mājražotājiem 
saistītiem uzņēmumiem par savas 
produkcijas realizācijas iespējām, 
vēlama individuāla konsultēšanās. 
Ja domājat, ka tomēr lietderīgāka 
ir kolektīva tikšanās, dariet to zi-
nāmu koordinatorei. Mūsu palīgi ir 
un var būt novada nevalstiskās or-
ganizācijas, ar kurām ritēs sadarbī-
ba organizatoriskā, informējošā un 
līdzdalības ziņā, lai veidotu plašāku 

Skolas padomes sēdē

Anita Greidiņa, padomes 
sekretāre

Ināra Muižniece
Guna Graudiņa

turpinājums no 1.lpp

Viļņa Špata foto 

redzētajos konteineros. Organiskos 
atkritumus – lapas, vainagus, ziedus 
var mest bedrēs. Lūdzu to ievērot un 
šķirot atkritumus. Aicinu cilvēkiem 
būt saprotošiem. Ļoti neapmierina, 
ka kapos brauc mašīnas, kur tas nav 
atļauts. Tam paredzēti laukumi, kur 
var piebraukt un novietot auto. Īpaši 
nejaukas sekas tam ir pavasarī, kad 
uz ceļa ir šķīdonis. Ceļš jau tā jūk 
laukā un mēs vēl tam „palīdzam”. 
Lūgums visiem kapu apmeklētā-
jiem, kas ņem ūdeni no akām, nelo-
cīt un nedauzīt spaiņus.

Kas sniedz gandarījumu?
– Patīk, ja kapi ir sakopti un saves-

tas kārtībā atkritumu vietas, nopļau-
ta zāle pirms kapusvētkiem, nokasīti 
celiņi. Ir jauki, ka bēru ceremonijas 
norit skaisti un tuvinieki ir apmie-
rināti. Pēc kapusvētkiem kapi ir 
sakopti un mēs varam atvilkt elpu. 
Priecē, ja mūsu ieguldītais darbs ir 
pamanīts un pasaka paldies.

Ķinderu kapliča. 

Par rokdarbu izstādi-pārdošanu pagājušajā rudenī 
interese bija liela. 



Pērku govi. Tel.29987749, 
64852353.
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Izsakām līdzjūtību Aldim Krūmiņam ar 
ģimeni, māmuļu un mūžībā aizvadot.
 

Kustības „Lielā Talka” organi-
zatori sadarbībā ar Eiropas Par-
lamenta Informācijas biroju un 
Eiropas Komisijas pārstāvniecī-
bu Latvijā vēlas aicināt Latvijas 
iedzīvotājus kļūt par Lielās Tal-
kas brīvprātīgiem palīgiem un 
30.aprīlī sniegt savu palīdzīgo 
roku ikvienam Talkas koordina-
toram ikvienā pašvaldībā.

Akcijas ideja: laikā no 1. līdz 
27.martam aicinām  Latvijas ie-
dzīvotājus kļūt par Lielās Talkas 
brīvprātīgajiem palīgiem 30.ap-
rīlī ikvienā Latvijas novadā un 
pilsētā. Ikviens interesents Lielās 
Talkas mājas lapā www.talkas.
lv reģistrē savu dalību un inter-
aktīvā kartē atzīmē sev ērtāko 
novadu/pilsētu, kurā 30.aprīlī 
vēlas būt par palīgu Lielās Tal-
kas koordinatoram pašvaldībā. 
Aprīļa pirmajā nedēļā saraksts 
ar brīvprātīgajiem, kuri reģis-
trējušies attiecīgajā novadā tiek 

Dzimuši

Iepērkoties Daces Gorsvānes autoveikalā, pār-
maksāju nelielu naudas summu. Nemiers bija 
visu nedēļu līdz nākamajai ceturtdienai - kā būs, 
ko teiks Dace. Bet viss nokārtojās labi. Paldies! 
Lai tādu pārdevēju, kuriem var uzticēties, būtu 
vairāk. 

No 21. līdz 28. februārim 
„Kraukļu skolā” – izstāde 
„Rakstniekam Andrim Jakubā-
nam – 70”
25. februārī Cesvaines vidus-

skolā – „Latvijas Avīzes” die-
nas. Pasākumā piedalīsies laik-
raksta veidotāji un stāstīs par 
dažādiem tematiem – par tikko 
klajā nākušo dziednieku grā-
matu „100 dziednieki Latvijā”, 
būs apskatāma rakstnieces un 
publicistes Monikas Zīles sa-
rakstīto grāmatu izstāde, Kris-
taps Baņķis stāstīs par astrolo-
ģiskajām prognozēmu valstībā, 
savukārt dabas pētnieks Guntis 
Eniņš atspoguļos rakstu sērijas 
„100 dabas brīnumi Latvijā” 
notikumus. Praktiskā pieredzē 
dalīsies rokdarbniece un skais-
tumkopšanas speciāliste, kā arī 
gaidāmas citas aktivitātes. 
Pasākumu kuplinās Cesvaines 

tautas deju kolektīvs un jaunie 
ģitāristi. 

26. februārī plkst. 17.00 Ces-
vaines vidusskolā – Žetonva-
kars
28. februārī Cesvaines vidus-

skolā – Lorijas Vudas koncerts
No 1. līdz 12. martm Kraukļu 

bibliotēka Izstāde – Starptau-
tiskā sieviešu diena 
5. martā plkst 16.00 Ces-

vaines vidusskolas zālē Jauno 
estrādes grupu koncets. Kon-
cetā piedalās Cesvaines vidus-
skolas, Madonas, Liezēres un 
Jaungulbenes skolu estrādes 
ansambļi.
7. martā plkst 10.00

domes zālē informatīvs semi-
nārs valsts kontrolējošo un uz-
raugošo institūciju aktualitātes. 
Par aktualitātēm informēs:

Valsts darba inspekcija Ai-
nārs Šmagris (Gulbene),

Tehniskās uzraudzības in-
spekcija Pēteris Eriņš (Mado-
na),

Valsts auto inspekcija Jānis 
Freijs (Madona),

Valsts ugunsdzēsības dienests 
Erlands Stangainis (Madona),

Valsts ieņēmumu dienests 
Līga Īvāne (Madona). Semu-
nāru organizē Latvijas lau-
ku Konsultāciju un Izglītības 
Centrs sadarbībā ar Cesvaines 
novada domi.
12. martā Cesvaines vidus-

skolā Austrumlatvijas senioru 
koru kopmēģinājums, koncerts
18. martā plkst. 19.00 

„Kraukļu skolā” –  koncert-
programma „Manā četristabu 
sirdī...” (ieeja Ls1) plkst. 22.00 
„Kraukļu skolā” –  balle kopā 
ar grupu „Pa-pa blice” (ieeja 
Ls1.50) /Radošā apvienība  
S&G no Apes/
25.martā  Atceres brīži veltīti 

komunistiskā terora upuru pie-
miņas dienai.
26.martā Cesvaines vidus-

skolā dāmu deju grupas „Ka-
menes” 10 gadu jubileja.

Kultūras afiša

Cesvaines PII kolektīvs

Šodien apstājies laiks,
Tavs laiks, mīļā māmulīt,
Un es varu
Tikai galvu zemu noliekt
Un klusu paldies
Par tavu mūžu pasacīt...

Greidiņu un Apenīšu ģimenes „Grūbās”

Gatavojamies Lielajai Talkai

Cesvaines pašvaldība

(I. Ziedonis)

Drīz logā smiesies 
pavasara rīti,
kas uzdāvinās 
prieka vizbulīti...
Vēl laiks tev atvēlējis 
daudz –
teikt labus vārdus, 
smaidus dāvināt.

Nozīmīgajā dzīves gadskārtā sveicam: 
85 gados – Jāni Medni

Man baiļu nav – lai gadi nāk un iet,
Pie zemes mani gadiem nenoliekt!
Man nevajag ne kārtis burt, ne zīlēt – 
Es gribu tikai dzīvi ļoti mīlēt.
Un dzirdēt nemieru, kas tajā dūc,
Un sasniegt visu, kas vēl neiegūts. 

Mīļi sveicam skais-
tajās dzīves jubilejās 

mūsu kolēģītes Mārīti 
Kubiļusi un Rudīti 

Leieri

Gustavs Jankovičs
Agnese Kiseļova

janvārī

janvārī

Apsveikumi

Lai gadi nāk viegliem soļiem, snie-
dzot enerģiju, veselību un veiksmi 

katrai dienai!

Cesvaines vidusskolas kolektīvs

Dzīvē ir tik daudz skaista –
Ziedi, krītošs sniegs,
lēcoša saule ...
Tomēr visskaistākais 
ir cilvēks,
Cilvēka sirds, kas pati 
staro,
Bet gaismu un siltumu 
citiem dod ...

Sirsnīgi sveicam kolēģīti 
Inu Šulci skaistajā 

dzīves jubilejā!

Dažādi

Ausma

Miruši
Valdis Smirnovs 1931 - 2011
Edgars Vizulis 1936 - 2011
Gundega Zujāne 1967 - 2011
Anna Spriņģe 1930 - 2011

nodots pašvaldības Lielās Talkas 
koordinatoram, un viņš attiecīgi 
aicina savus brīvprātīgos piedalī-
ties Talkas organizēšanā – Talkas 
instrukciju un afišu izplatīšanā; 
maisu dalīšanā talkas norises vie-
tās; talcinieku sagaidīšanā un ins-
truēšanā talkas vietās; atrakciju 
organizēšanā talkas vietās, kā arī 
nodrošinātu cita veida nepiecie-
šamo palīdzību koordinatoram.

Eiropas Parlamenta Informāci-
jas birojs un Eiropas Komisijas 
pārstāvniecība Latvijā šo akciju 
atbalsta, nodrošinot Talkas brīv-
prātīgajiem akcijas T-kreklus.

Tautas skaitīšana ir desmit-
gades nozīmīgākais statistikas 
projekts, kurā atbilstoši tās kri-
tērijiem iegūs informāciju par 
visiem iedzīvotājiem un viņu 
mājokļiem.

Tautas skaitīšana sniedz iespē-
ju precīzi uzzināt par iedzīvotāju 
skaitu, sastāvu, nodarbošanos, 
izglītību, migrāciju, kā arī infor-
māciju par mājokli. 

No 1. līdz 10. martam būs ie-
spēja aizpildīt anketu interne-
tā, tautas skaitīšanas mājas lapā 
http://www.tautasskaitisana.lv/
lv/sakumlapa. Aizpildīt anketu 
internetā ir mūsdienīgāk, ērtāk 
un ātrāk. Lai piekļūtu tautas skai-
tīšanas anketai, būs jāievada savs 
personas kods un pases numurs, 
savs e-paraksts, vai arī internet-
bankas identifikatori. Aizpildiet 
anketu internetā par visiem savas 
ģimenes locekļiem! Lai to izdarī-
tu, jāzina pārējo ģimenes locekļu 
personas kodi.

Aizpildot anketu internetā, 
Jums prasīs norādīt visus Jūsu 
mājsaimniecības locekļus. Tos, 
kuri nebūs aizpildījuši tautas 

Tautas skaitīšana internetā
skaitīšanas anketu internetā, laikā 
no 17.marta līdz 31.maijam tau-
tas skaitītāji apciemos dzīvesvie-
tā. Par to, vai pie durvīm zvana 
tautas skaitītājs, vari pārliecinā-
ties, palūdzot uzrādīt apliecību 
ar fotogrāfiju. Tautas skaitītājiem 
atbilstoši Tautas skaitīšanas liku-
mam ir tiesības ierasties pie Jums 
laikā no 7:00 līdz 21:00. Šaubu 
gadījumā zvani 80000777. 

Jautājumi, ko jautās būs saistīti 
ar izglītību, darbu, valodu un mā-
jokli. Neprasīs par ienākumiem, 
uzkrājumiem vai veselības stā-
vokli. Visas sniegtās atbildes ir 
konfidenciālas. To garantē Tautas 
skaitīšanas likums.

Tautas skaitīšanā iedzīvotājiem 
uzdos jautājumus par izglītību, 
ekonomisko aktivitāti, ģimenes 
stāvokli, tautību, valodu, kuru 
pārsvarā lieto mājās, kā arī par 
migrāciju.

Uzdos jautājumus par mājokli 
– mājokļa tips, piederība, platība, 
ūdens apgādes sistēma, apkures 
veids, labiekārtotība, kā arī ēkas, 
kurā atrodas mājoklis, uzcelšanas 
gads.

Sociālo iemaksu parā-
di uz pabalstiem iespaidu 
neatstās, varētu ietekmēt 
pensijas, tā kārtējā sēdē, 
uzklausot nozares amat-
personas, secināja Saei-
mas Sociālo un darba lietu 
komisijas deputāti. 

Uzņēmumu un iestāžu 
sociālo iemaksu parādi 
strādājošajiem piešķira-
mo pabalstu apjomu neie-
tekmēs, taču varētu atstāt 
iespaidu uz pensijas ap-
mēru pirmspensijas vecu-
ma cilvēkiem. „Ja darba 
devējs par strādājošajiem 
nav veicis nepieciešamās 
sociālās apdrošināšanas 
iemaksas, tas sociālās ap-
drošināšanas pabalstu ap-
rēķinu neietekmēs, jo šajā 
gadījumā vērā tiek ņemtas 
deklarētās, nevis faktiski 
veiktās sociālās iemaksas. 
Savādāk ir ar pensijām, jo 
no šī gada pensiju uzkrā-
jumā tiek ieskaitītas tikai 
par darbiniekiem faktiski 
veiktās sociālās iemaksas. 
Tas nozīmē, ka cilvēkiem, 
par kuriem darba devējs 
šogad nebūs veicis nepie-
ciešamas sociālās apdro-
šināšanas iemaksas, dodo-
ties pensijā, būs jārēķinās 
ar mazāku pensiju,” norā-
da komisijas priekšsēdētā-
ja Aija Barča. 

Uz gada sākumu uzņē-
mumu un iestāžu sociālo 
iemaksu parādi sasnieguši 
117 miljonus latus, taču 
situācija ir dinamiska un 
dati mainās, turklāt sociālo 
iemaksu parādu segšanai 
tiek novirzīti citos nodok-
ļos pārmaksātie līdzekļi, 
komisijai skaidroja Valsts 
ieņēmuma dienesta pār-
stāvji. 

Komisija noskaidroja, ka 
lielākie sociālo iemaksu 
parādi izveidojušies uzņē-
mumiem, kas strādā pārti-
kas ražošanā, tirdzniecībā, 
kā arī būvniecībā. 

Sociālo iemaksu 
parādi var ietekmēt 

pensijas

Saeimas preses dienests

Vislielākais paldies Cesvai-
nes luterāņu mācītājam Hansam 
Jensonam un visai draudzei par 
atļauju izvadīt no luterāņu baz-
nīcas un guldīt draudzes kapos 
mūsu mīļo ģimenes galvu Ed-
garu. Paldies par sirsnību un at-
balstu draudzes māsām, kuras 
sakārtoja baznīcas telpas un ie-
skandināja atvadu zvanu. 
Pateicos mūsu katoļu draudzes 

prāvestam Andrejam Kazakēvi-
čam par vīra apmeklējumu slimī-
bas laikā, lūgšanām un sirsnīgo 
izvadīšanu. Paldies visai manai 
draudzei, īpaši draudzes māsām 
par lūgšanām un drauga plecu 
manās sāpēs. 
Pateicos Cesvaines korim, ēr-

ģelniecei Baibai, Edgara vaļas-
prieka draugiem – medniekiem 
un makšķerniekiem, visiem kai-
miņiem un kolēģiem, skolotājai 
Lindei par baltajām rozēm. 
Pateicos mūsu mīļajai internāt-

skolai, direktorei un visam kolek-
tīvam par atļauju izmantot skolas 
telpas bēru mielastam, skolotājai 
Intai par palīdzību atvadu vakara 
organizēšanā, virtuves meitenēm 
par ēdiena gatavošanu un pa-
sniegšanu. 
Pateicos izvadīšanas biroja „Ri-

tums” vadītājai Irēnai par patiesu 
līdzjūtību un viņas puišiem par 
akurātību un veiklību pienākumu 
pildīšanā. 
Lai Dievs jūs visus, mīļie ces-

vainieši, bagātīgi atalgo pat par 
kluso nopūtu šajā notikumā.
Lai Dievs mūs visus svētī un 

vieno brāļu mīlestībā mūsu tik 
skaistajā un baltajā tēvuzemē, lai 
mēs vēl šeit būdami iemācamies 
cienīt un mīlēt viens otru.
Pāri visam lai mūs visus apņem 

bezgalīgā Dieva žēlastība un vi-
sus mūžībā aizgājušos uzņem 
savā Valstībā.
Savā un dēlu vārdā Zenta Vizule

Paldies

No 1. līdz 21.martam 
12.klases abiturientiem, 
topošajiem Latvijas Uni-
versitātes (LU) studen-
tiem, iespējams pieteikties 
LU Fonda stipendiju prog-
rammai „Ceļamaize 2011 
un M.M.V.Petkevičs pie-
miņas stipendija”, aizpil-
dot on-line anketu mājas 
lapā www.fonds.lv


