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„Vidzemes veiksmes stāsts 2020” 
no Cesvaines – SIA „Centrs MORA”

Valsts prezidents pasniegs 
maijā piešķirtos ordeņus

Jau devīto gadu Vidzemes plāno-
šanas reģions sumināja Vidzemes 
veiksmes stāstus – no katra Vidze-
mes novada pa vienam.

19. augustā Gulbenes novada 
Stāmerienas pilī īpašajos vidzem-
nieku dārza svētkos tika sumināti 
26 veiksmes stāsti, starp kuriem 
bija arī ilggadējais Cesvaines 
novada uzņēmums SIA „Centrs 
MORA”.

Vidzemes plānošanas reģions ini-
ciatīvā „Vidzemes veiksmes stāsti” 
sumina apņēmīgus un veiksmīgus 
vidzemniekus, kurus par saviem 
profesionālajiem nopelniem, dros-
mi, spītību un neatlaidību darboties 
reģionā izvirzījušas pašvaldības. 

Pasākumā atklāj arī ļaudis, kas ar 
savu degsmi un aizrautību ir spējuši 
iedvesmot citus biznesa uzsākšanā. 
Cilvēki, iemesli, nozares un darbi ir 
dažādi, bet tie visi ir par mūsu bez-
galīgajām iespējām un neaptveramo 
spēku. Mājražotāji, amatnieki, saim-
niecības, tūrisma uzņēmēji, eksport-
spējīgie, ilgtspējīgie un sociālie, kā 
arī entuziastiskie uzņēmumi ir šāga-
da stāsti, kas ir mūsu – Vidzemes – 
veiksmes pamats. Tieši viņi ir tie, 
kas palīdz attīstīt ekonomiku, uztu-
rēt teritoriju un izglītot sabiedrību.

Centrs „Mora” Cesvainē darbo-
jas gandrīz 20 gadus, tas ir spējis 
attīstīties atbilstīgi pieprasījumam 
un tendencēm, saglabājot unika-

Par godu Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanai 21. au-
gustā pulksten 12.00 Rīgas pilī 
notiks svinīga ceremonija, kuras 
laikā Valsts prezidents Egils Le-
vits pasniegs augstākos Latvi-
jas valsts apbalvojumus – Triju 
Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni 
un Atzinības krustu – 67 sabied-
rības pārstāvjiem. Ceremonija būs 
skatāma tiešraidē „Latvijas televī-
zijas” 1. kanālā. Saskaņā ar Valsts 
prezidenta un Ordeņu kapitula 
2020. gada 23. aprīļa lēmumiem 
par sevišķiem nopelniem Latvijas 
valsts labā Triju Zvaigžņu ordenis 
tiks pasniegts 35, Viestura orde-
nis – 21, bet Atzinības krusts – 
11 izcilām personībām.

Jau rakstījām, ka viens no ap-
balvotajiem ir mūsu novadnieks 
ilggadējais Cesvaines novada sa-
biedriskais darbinieks un vēstures 
izzinātājs Aldis Krūmiņš, kurš 
kļūs par Atzinības krusta kavalieri. 
Jāpiebilst, ka ar Atzinības krustu 
apbalvo par izcilu Tēvijas mīles-
tību un par sevišķiem nopelniem 
valsts, sabiedriskajā, kultūras, zi-
nātnes, sporta un izglītības darbā. 
Par nopelniem uzskatāma uzticīga 
un uzcītīga kalpošana valsts vai 
pašvaldības dienestā, priekšzīmīga 
un godīga darba izpilde, ikviena 
sabiedriska kalpošana, tautas gara, 
pašdarbības un saimniecisko spē-
ku attīstīšana. Apbalvojumi tiek 
piešķirti cilvēkiem, kuru drosme 
un pašaizliedzība sekmēja Latvijas 
valstiskuma atgūšanu un nostipri-
nāšanu nevardarbīgā, parlamentā-
rā ceļā un Neatkarības deklarācijas 
pieņemšanu 1990. gada 4. maijā, 
kā arī personām, kuras, pakļauda-
mas briesmām dzīvību, dokumen-
tēja un nākamajām paaudzēm sa-
glabāja patiesas liecības par Trešās 

atmodas gaitu. Valsts apbalvojumi 
tiks pasniegti arī sabiedrības pār-
stāvjiem, kuru profesionālā un pil-
soniskā darbība veicinājusi demo-
krātiskas, tiesiskas un nacionālas 
Latvijas valsts izaugsmi.

Ierasts, ka Valsts prezidents aug-
stākos valsts apbalvojumus pa-
sniedz valsts svētkos maijā, taču 
šogad izsludinātās ārkārtējās situā-
cijas koronavīrusa izplatības iero-
bežošanai dēļ nolemts ceremoniju 
organizēt dažus mēnešus vēlāk. 
Arī 21. augusts ir zīmīgs datums 
Latvijas vēsturē – tā ir konstitucio-
nālā likuma „Par Latvijas Repub-
likas valstisko statusu” pieņemša-
nas 29. gadadiena. Tā ir valstij un 
tautai nozīmīga diena, kad pilnīgi 
un faktiski atguvām savu neatka-
rību. Reizē ar konstitucionālā liku-
ma pieņemšanu aizsākās de facto 
atjaunotās valstiskās neatkarības 
starptautiskā atzīšana.

Linda Vanaga,
Andra Tones foto

Atzinības krusts

litāti un kvalitāti. Arī pašreizējā 
saspringtajā laikā uzņēmums spēj 
rast inovatīvus risinājumus un attīs-
tīties, izglītojot citus. Sveicam cen-
tra „Mora” kolektīvu un tā vadītāju 
Gintu Ustinovu, vēlam vēl daudz 
radošu ideju un panākumu un lepo-
jamies ar šo uzņēmumu!

Linda Vanaga

Noslēdzies pašvaldības grants seguma ceļu pārbūves projekts
Cesvaines pašvaldība realizē-

jusi Eiropas Savienības Eiropas 
lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) atklātā projektu 
konkursa pasākumā „Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” izstrādāto projek-
tu „Grants ceļu kvalitātes uzlabo-
šana Cesvaines novadā”. Projekta 
mērķis bija investēt pašvaldības 
grants seguma ceļu infrastruktū-
ras kvalitātē, lai veicinātu uzņē-
mējdarbību un saglabātu apdzī-
votību.

Projektam topogrāfiskos uzmē-
rījumus veica AS „Mērniecības 
centrs MC”, būvprojektus izstrā-
dāja un autoruzraudzību veica Ceļa posms Dzeņi–Spieķi

 Ceļa posms Kalnakrogs–Lejas 
Putniņi un Lāgi–Egle

par 274 037,88 euro (t. sk. PVN);
2) Kalnakrogs–Lejas Putni-

ņi (Nr. 51; 0,6 km) un Lāgi–
Egle (Nr. 104; 1 km) – par 
155 684,73 euro (t. sk. PVN);

3) Tirzbanurti–Kārkli (Nr. 3; 
1,25 km) – par 121 164,55 euro 
(t. sk. PVN).

Projekta kopējās izmaksas bija 
590 853,74 euro (t. sk. PVN): Ces-
vaines novadam pieejamais Eiro-
pas finansējums – 460 000 euro, 
pārējo nodrošināja pašvaldība.

Cesvaines, Lubānas un Varakļā-
nu apvienotās būvvaldes speciālisti 
ir apsekojuši visus izbūvētos ceļa 
posmus un izsnieguši aktu par būv-
ju pieņemšanu ekspluatācijā.

Jebkādus būvdarbu defektus, kas 
atklāsies triju gadu laikā pēc objek-
tu pieņemšanas ekspluatācijā, būv-
darbu veicējs SIA „8 CBR” novēr-
sīs par saviem līdzekļiem.

Cesvaines pašvaldības vārdā 
pateicos visiem projekta dalībnie-
kiem par ieguldījumu, kā arī iedzī-
votājiem, kuri aktīvi izteica savas 
vēlmes projekta realizācijas proce-
sā.

Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes 

projektu vadītāja,
autores foto

SIA „Projekts EAE”, projekta 
būvuzraugs bija IK „Andrejs Lin-
de”, būvdarbu līgums tika noslēgts 

ar SIA „8 CBR”, kas pārbūvēja vi-
sus trīs ceļa posmus:

1) Dzeņi–Spieķi (Nr. 43; 3 km) – 

1. septembris Cesvaines novada izglītības iestādēs

Lai vasaras saules siltums saglabājas visu mācību gadu un radošas 
ieceres un idejas virpuļo kā krāsainas rudens lapas!

Sirsnīgi sveicam, jauno mācību gadu uzsākot!

Cesvaines novada pašvaldība

Kaut kur tālumā uz lauka dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā rīta rasā kājas mazgā septembris.
Tālumā aiz košiem siliem noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis, kad uz skolu doties laiks.

Šogad mācību gada sākuma no-
rise būs atšķirīga no citiem gadiem 
un notiks saskaņā ar Covid-19 iero-
bežošanas noteikumiem

Cesvaines vidusskolā svinīgais 
pasākums sāksies plkst. 10.00, 
plānots, ka tas tiks organizēts sā-
kumskolas klasēm. Vecāko klašu 
skolēni tiksies savās klasēs. Pulcē-
šanās ierobežojumu dēļ plānots, ka 
pasākumā klātienē drīkstēs piedalī-
ties tikai 1. klases skolēnu vecāki. 
Visi skolēni un vecāki, tuvojoties 

notikumam, individuāli saņems in-
formāciju „E-klasē”.

Arī pirmskolā „Brīnumzeme”, 
ja situācija un atbildīgo iestāžu rī-
kojumi nemainīsies, svinīgajā pa-
sākumā vecāki piedalīties nedrīk-
stēs – bērnus pie ārdurvīm laipni 
sagaidīs un uzņems vadītāja un au-
dzinātājas. Katra audzēkņa vecāki 
individuāli saņems informāciju no 
pirmskolas vadības.

Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolā plānots organizēt atsevišķus 

pasākumus mūzikas un mākslas 
nodaļas audzēkņiem. Arī šajā pasā-
kumā vecāki piedalīties nedrīkstēs. 
Par precīzu norisi katru audzēkni 
informēs individuāli, izmantojot 
dažādus saziņas rīkus.

Izglītības iestādes norāda, ka kat-
ram skolēnam tiks sniegta indivi-
duāla informācija par 1. septembra 
norisēm un mācību darba plānoša-
nu. Informācija tiks publicēta arī 
iestāžu mājaslapās un sociālo tīklu 
kontos.
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Iepazīstas ar Rēzeknes novada pieredzi

Domes sēdē 2020. gada 13. augustā

Iedzīvotāju ievērībai!

Aicinājums 
nebarot 

klaiņojošus 
dzīvniekus

Lai iepazītu Rēzeknes novada 
pieredzi, 22. jūlijā novadu apmeklē-
ja Madonas novada domes priekšsē-
dētājs Agris Lungevičs, Cesvaines 
novada domes priekšsēdētājs Vilnis 
Špats, Ērgļu novada domes priekš-
sēdētājs Guntars Velcis un Lubānas 
novada domes priekšsēdētājs Tālis 
Salenieks, kā arī pašvaldību speciā-
listi. Pēc administratīvi teritoriālās 
reformas arī Madonas novads kļūs 
lielāks. Samazinoties deputātu skai-
tam uz iedzīvotāju skaitu, ir jādomā 
par jauniem virzieniem, kā nodro-
šināt efektīvu komunikāciju starp 
sabiedrību un pašvaldībām.

Novada domē viesi uzzināja gal-
venos Rēzeknes novada raksturlie-
lumus, iepazina pagastu apvienību 
struktūru, funkcionalitāti un finan-
šu pārvaldību. Viesošanās Rēzek-
nes novadā notika tieši tāpēc, ka 
2019. gadā 25 Rēzeknes novada pa-

gasti tika apvienoti četrās apvienī-
bās, lai efektīvāk izmantotu līdzek-
ļus. Kaunatas pagastu apvienības 
vadītājs Jānis Aleksāns pastāstīja 
par Kaunatas apvienības darbību, 

savukārt Maltā par pagasta darbību 
un aktualitātēm stāstīja pagasta pār-
valdes vadītājs Vitālijs Skudra.

Pārsteidza fakts, cik liela pat-
stāvība līdzekļu izmantošanā tiek 

piešķirta apvienībām. Lielu intere-
si izraisīja iedzīvotāju konsultatīvo 
padomju darbība – katrā no 25 Rē-
zeknes novada pagastiem ir šāda 
padome. Maltas pagasta iedzīvotāju 
konsultatīvā padome, ļaujot iedzī-
votājiem aktīvi iesaistīties pagasta 
darbībā un dažādu jautājumu risi-
nāšanā, ir viena no aktīvākajām. Par 
tās darbību stāstīja padomes vadī-
tājs Juris Dombrovskis.

Tā kā Cesvainē liels pašvaldī-
bas objekts ir Cesvaines pils, bija 
interesanti iepazīt Rēzeknes nova-
da Lūznavas muižas darbību. Par 
muižu un realizētajiem projektiem 
stāstīja muižas pārvaldniece Iveta 
Balčūne un tūrisma speciāliste Li-
gita Harčevska.

Sagatavots pēc Rēzeknes 
novada publicitātes materiāliem

Annas Rancānes foto

Nereti pašvaldībā tiek saņemti 
ziņojumi par klaiņojošiem dzīv-
niekiem. Ir reizes, kad dzīvnieks 
tiešām ir apjucis un aizbēdzis no 
mājām; tad ir svarīgi, lai dzīvnieks 
būtu čipēts un reģistrēts, jo, nolasot 
čipu, iespējams atrast saimnieku. 
Tomēr dažkārt dzīvnieku saimnie-
ki apzināti palaiž savu mājdzīvnie-
ku izstaigāties. Tieši šajā variantā 
dzīvnieks ir atradis un iemācījies 
vieglāko un ērtāko ceļu uz svešām 
mājām, kur tiek pabarots.

Pašvaldība aicina nebarot klai-
ņojošus dzīvniekus (no kuriem 
lielākajai daļai ir saimnieki), jo 
dzīvnieki ātri pierod pie vieglākā 
pārtikas ieguves ceļa. Šajā gadī-
jumā dzīvnieks, ja ir ticis barots, 
regulāri turpinās nākt uz vietu, kur 
iegūst ēdienu. Ja šos klaiņotājus 
regulāri baro, rodas barības bāzes, 
kur pulcējas aizvien vairāk dzīv-
nieku, kuri savstarpēji vairojas. 
Nesen tika saņemts ziņojums par 
it kā klaiņojošu suni, kurš regulāri 
redzams klīstam pilsētā. Noskaid-
rojās, ka dzīvniekam ir saimnieks, 
bet suns mēro visai garu ceļu no 
savām mājām laukos uz Cesvaini, 
jo, kā izrādās, te tiek barots.

Aicinām pieskatīt savus māj-
dzīvniekus, nelaist tos brīvsolī 
un atgādinām, ka arvien spēkā ir 
Cesvaines novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 9 „Saistošie notei-
kumi par klaiņojošu vai bezpalī-
dzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku 
izķeršanu Cesvaines novadā”, ku-
ros noteikta kārtība, kā rīkoties, ja 
tiek notverts klaiņojošs dzīvnieks: 
redzot brīvsolī esošu dzīvnieku, 
vispirms tiks mēģināts noskaidrot 
tā īpašniekus, bet, ja tas neizdo-
sies, suni nogādās patversmē. Ja 
redzat klaiņojošus dzīvniekus, lū-
dzam ziņot kārtībniekam uz tālru-
ni 29219269.

Ne mazāk svarīgi, vedot pastaigā 
savus mīluļus, ir neaizmirst aiz vi-
ņiem savākt izkārnījumus.

Cesvaines novada pašvaldība

Topošās Madonas novada teritorijas pārstāvji Rēzeknes novada domē

* Nolēma atbrīvot Eviju Gapo-
novu no Administratīvās komisijas 
locekļa pienākumiem ar 2020. gada 
31. augustu, viņas vietā ar 2020. gada 
1. septembri komisijā ievēlēta Klinta 
Tēberga.

* Atkārtoti izvirzīja Madonas no-
vada bibliotēku reģiona galvenās 
bibliotēkas statusam.

* Ar 200 EUR līdzfinansējumu 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem atbals-
tīja apgāda „Zinātne” izdevuma 
„Augusts Saulietis: modernisms un 
sadzīves reālisms. Zinātnisks rakstu 
krājums” sagatavošanu, saņemot iz-
devuma bezmaksas eksemplārus.

* Akceptēja 51,49 % nomas mak-
sas samazinājumu par 2020. gada 
maiju SIA „Laba prakse” izno-
mātajām telpām Augusta Saulieša 

ielā 9 Cesvainē Cesvaines novadā.
* No domes pamatlīdzekļu uzskai-

tes izslēdza datoru, kura remonts nav 
iespējams, jo iekārta novecojusi.

* Piekrita, ka no nekustamā īpašu-
ma „Atvases”, kas atrodas Cesvaines 
pagastā Cesvaines novadā, tiek atda-
lītas zemes vienības, lai veidotu jau-
nu īpašumu; jaunizveidotajai zemes 
vienībai piešķīra nosaukumu „Lauku 
Atvases”, Cesvaines pagasts, Ces-
vaines novads.

* Apstiprināja zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma „Pie-
kūni”, Cesvaines pagasts, Cesvaines 
novads, zemes vienības sadalei; at-
dalāmajai daļai piešķīra nosaukumu 
„Jaunkūni”.

* Apstiprināja zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma „Lejas 
Skrūles”, Cesvaines pagasts, Cesvai-

nes novads, zemes sadalei; atdalāma-
jai daļai saglabāja pašreizējo nosauku-
mu „Lejas Skrūles”, bet paliekošajai 
daļai piešķīra nosaukumu „Silulejas”, 
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.

* Apvienoja pašvaldības zemes 
0,35 ha platībā; jaunizveidotajai ze-
mes vienībai un īpašumam piešķīra 
nosaukumu „Gatvju lauks”, Cesvai-
ne, Cesvaines novads.

* Piekrita, ka no nekustamā īpa-
šuma „Kalna Kočkares” tiek atda-
lītas zemes vienības, lai veidotu 
jaunu īpašumu; atdalītajām zemes 
vienībām piešķīra nosaukumu „Rū-
šakalns”, „Meža Kočkares”, „Maz-
putniņi”; paliekošajai daļai saglabāja 
nosaukumu „Kalna Kočkares”.

* Likvidēja adresi „Gatves”, Ces-
vaines pagasts.

* Cesvaines iedzīvotājai mazdār-

ziņa vajadzībām uz 5 gadiem bez ap-
būves tiesībām iznomāja neapbūvētu 
zemesgabalu, kas atrodas Cesvainē, 
Šļākas kroga starpgabalā.

* Apstiprināja noteikumus „Ces-
vaines novada domes grāmatvedības 
uzskaites kārtība”.

* Noteica pilnveidot Cesvai-
nes novada teritorijas plānojuma 
2019. gada grozījumu 1. redakciju 
atbilstīgi teritorijas plānojuma grozī-
jumu izstrādes vadītājas 2020. gada 
22. jūlija ziņojumam.

* Piekrita, ka sociālā dienesta so-
ciālās aprūpes nodaļā ar 2020. gada 
1. septembri tiek izveidota jauna 
amata vienība – sociālais rehabilitē-
tājs: 0,5 slodzes, pusslodzes mēneš-
alga – 295 EUR.

* Noteica īslaicīgas telpu nomas 
maksu rokdarbu studijai Cesvaines 

No 15. augusta līdz 4. oktobrim 
visā Latvijā norisināsies Nacionālo 
bruņoto spēku militāro mācību cikls 
„Namejs 2020”, lai pārbaudītu un 
pilnveidotu vienību gatavību izvērs-
ties valsts aizsardzības uzdevumu 
izpildei kā patstāvīgi, tā arī kolek-
tīvās aizsardzības sistēmas ietvaros.

Militāro mācību ciklā „Namejs 
2020” piedalīsies Latvijas un sa-
biedroto bruņoto spēku karavīri, 
zemessargi, rezerves karavīri, viņu 
vidū Latvijas pilsoņi, kas apgūst re-
zervistu militārās apmācības kursu, 
Aizsardzības ministrijas darbinieki 
un Iekšlietu ministrijas struktūru 
personāls – Valsts policijas, Valsts 
robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta un Ieslodzī-
jumu vietu pārvaldes darbinieki. 
Kopā mācībās piedalīsies aptuveni 
7000 dalībnieku.

Mācību un vingrinājumu laikā 
pa Latvijas autoceļiem pārvietosies 
gan Latvijas, gan sabiedroto bruņo-
to spēku militārā tehnika, bet gaisa 
telpā lidos militārās lidmašīnas un 
helikopteri. Bruņotie spēki atvai-
nojas par sagādātajām neērtībām 
un lūdz ar izpratni izturēties pret 
iespējamiem īslaicīgiem satiksmes 
kustības apgrūtinājumiem, kas var 
rasties, militārajai tehnikai pastip-
rināti pārvietojoties pa autoceļiem. 
Militārās tehnikas kolonnas pavada 
Militārā policija vai Pārvietošanas 
koordinācijas centrs. Bruņotie spē-
ki aicina autovadītājus, tuvojoties 

militārās tehnikas kolonnai, ievērot 
ceļu satiksmes noteikumus un ne-
traucēt kolonnu kustību, piemēram, 
mēģinot to apdzīt.

Iedzīvotāji tiek aicināti neuz-
traukties, redzot karavīru un zemes-
sargu pārvietošanos ārpus militāra-
jiem poligoniem un vienību izvieto-
juma vietām, tehnikas un cita veida 
aprīkojuma izvēršanu un pozīciju 
ieņemšanu dažādās Latvijas vietās.

Mācību laikā ārpus poligoniem 
tiks izmantota tikai mācību munīci-
ja un kaujas imitācijas līdzekļi, kas 
rada troksni, bet neapdraud cilvēku 
veselību un dzīvību. Tomēr, atrodot 
mācību vietās nezināmus priekšme-
tus, tos aizliegts aiztikt vai pārvietot.

Latvijas gaisa telpā militāro gaisa 
kuģu lidojumi notiek tikai normatī-
vajos aktos noteiktajā augstumā un 
ātrumā, tādējādi to radītais troksnis 
ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu 
cilvēkam un īpašumam.

Iespēju robežās operatīvā in-
formācija par Nacionālo bruņoto 
spēku un sabiedroto aktivitātēm ir 
pieejama bruņoto spēku „Twitter” 
profilā @Latvijas_armija, „Face-
book” lapā @Latvijasarmija, kā arī 
regulāro spēku un Zemessardzes 
vienību sociālo tīklu profilos. In-
formatīvais tālrunis iedzīvotājiem: 
+371 28637064.

Majore Mairita Senkevicina,
AM Militāri publisko attiecību 

departamenta
Preses nodaļas vecākā referente

kultūras namam lietošanā nodotās 
ēkas Pils ielā 4 2. stāvā Cesvaines 
dārznieku un amatnieku biedrībai 
„DAb-a” projekta „Cesvaines vērtī-
bu lāde” nodarbēm.

* Grozīja domes sēdes lēmumu, 
nosakot domes priekšsēdētāja ik-
gadējo apmaksāto atvaļinājumu no 
2020. gada 6. jūlija līdz 19. jūlijam, 
no 10. augusta līdz 20. augustam, 
no 22. augusta līdz 24. augustam, 
nepārsniedzot apmaksājamo dienu 
skaitu; domes priekšsēdētājam pie-
šķīra ikgadējo apmaksāto papild-
atvaļinājumu – 10 darba dienas – 
no 2020. gada 21. septembra līdz 
25. septembrim un no 28. septembra 
līdz 2. oktobrim.

* Noteica pašvaldībai piekritīgā 
zemesgabala „Cīruļi” un Upmaļu 
iela kopplatības.
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Jauno mācību gadu septembrī plāno sākt klātienē

Radošas nodarbības projektā Cesvaine šovasar jau otro reizi uzņem 
mākslas plenēra dalībniekus

Uzņemšana 
Cesvaines 

Mūzikas un 
mākslas skolā 
jau pavisam 

drīz

Ja epidemioloģiskā situācija būs 
līdzīga kā šobrīd, Izglītības un zi-
nātnes ministrija (IZM) izglītības 
procesu no 1. septembra nosaka 
organizēt klātienē (A modelis). 
Klātienes mācību procesā visos 
izglītības līmeņos ir jāievēro ne-
pieciešamie drošības pasākumi: 
jānodrošina savlaicīga informā-
cija, jāievēro higiēna, personiskā 
veselības stāvokļa uzraudzība un 
distancēšanās. Distancēšanās iz-
glītības iestādē ir saistīta ar kop-
lietošanas telpu piepildījumu un 
izglītojamo plūsmu koordinēša-
nu, pēc iespējas izslēdzot plūsmu 
pārklāšanos un drūzmēšanos. Tie-
ši šis aspekts ir atstāts dibinātāja 
ziņā, jo katras skolas iespējas ir 
atšķirīgas.

„Meklējot modeļus mācību pro-
cesam jaunajā mācību gadā, esam 
rosinājuši Veselības ministriju uz-
tvert klasi (profesionālajā un aug-
stākajā izglītībā – grupu) kā noslēg-
tu personu grupu, līdzīgi kā šobrīd 
uztver darbavietu pieaugušajiem 

Tā kā ir piešķirts valsts finansē-
jums, audzēkņu saraksts jāiesniedz 
ministrijā līdz 5. septembrim.

MĀKSLA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu 

mērķi vizuāli plastiskās mākslas 
prasmju apguvē, piedāvājam speciā-
listu vadībā apgūt zīmēšanas, glez-
nošanas, mākslas valodas pamatu, 
veidošanas, kompozīcijas prasmes 
valsts finansētā profesionālās ie-
virzes izglītības 7 gadu programmā 
„Vizuāli plastiskā māksla”: sākot ar 
7 gadu vecumu; vecāku līdzfinan-
sējums – 7 EUR. (Covid-19 radīto 
pārmaiņu dēļ jaunas programmas 
šajā mācību gadā netiks ieviestas. 
Jaunie audzēkņi tiks uzņemti līdzši-
nējās programmās.)

Vizuāli plastiskās mākslas pras-
mju apguve attīsta spējas darboties 
jebkurā jomā.

Ja jums nav skaidri mērķi, palī-
dzēsim tos atrast un izveidot īste-
nošanas plānu, tiekoties Cesvaines 
Mūzikas un mākslas skolā Celt-
nieku ielā 1 pirmdien, 2020. gada 
24. augustā, plkst. 18.00 vai sa-
zinoties pa telefonu: 64852498, 
26446141. Pretendentam jāzīmē 
zīmējums. Sagatavojiet dzimšanas 
apliecības kopiju, pārējo dokumen-
tu veidlapas aizpildīsiet uz vietas.

MŪZIKA
Sagatavošanas grupas audzēkņi 

uzņemti skolā bez iestājeksāmena.
Visiem, kuri vēlas īstenot savu 

mērķi mūzikas instrumenta spēles 
vai dziedāšanas prasmju apguvē, 
piedāvājam speciālistu vadībā ap-
gūt klavierspēles, akordeona spē-
les, vijoles spēles, flautas spēles, 
saksofona spēles, klarnetes spēles, 
dziedāšanas prasmes valsts finan-
sētās profesionālās ievirzes izglī-
tības 8 gadu programmās: sākot ar 
6–7 gadu vecumu; vecāku līdzfi-
nansējums – 7 EUR. (Covid-19 ra-
dīto pārmaiņu dēļ jaunas program-
mas šajā mācību gadā netiks ievies-
tas. Jaunie audzēkņi tiks uzņemti 
līdzšinējās programmās.)

Mūzikas instrumenta vai dziedā-
šanas prasmju apguve attīsta spējas 
darboties jebkurā jomā.

Ja jums nav skaidri mērķi, pa-
līdzēsim tos atrast un izveidot īs-
tenošanas plānu, tiekoties pirm-
dien, 2020. gada 24. augustā, 
plkst. 18.00 Celtnieku ielā 1 vai 
sazinoties pa telefonu: 64852498, 
26446141.

Pretendentam jānodzied dziesma. 
Sagatavojiet dzimšanas apliecības 
kopiju, pārējo dokumentu veidlapas 
aizpildīsiet uz vietas.

Inta Stiene,
direktore

vai kā tiek organizēts darbs pirms-
skolas mācību iestādē. Savukārt 
pati izglītības iestāde lemj, kā ma-
zināt klašu vai grupu pārklāšanos, 
īpaši koplietošanas telpās. Varianti 
var būt dažādi: nosakot atšķirīgu 
mācību stundu laiku; ja ir iespēja un 
nepieciešamība, izmantot papildu 
telpas; vecākajās klasēs variēt klā-
tieni ar attālināto mācību procesu 
vai arī organizēt darbu maiņās,” sa-
cīja izglītības un zinātnes ministre 
Ilga Šuplinska.

Savukārt Valsts izglītības satura 
centra vadītājs Guntars Catlaks no-
rāda, ka, īstenojot A modeli, ietei-
cams vecāko klašu skolēniem dot 
iespēju izmantot līdz 20 % no kopē-
jā mācību laika patstāvīgam darbam 
klātienē vai attālināti, lai nostipri-
nātu pašvadītu mācību prasmes. To 
nosaka gan attālināto mācību pozi-
tīvā pieredze, gan jaunā kompeten-
ču pieejā veidotā satura ieviešanas 
uzsākšana.

Ministru kabineta (MK) noteiku-
mu Nr. 360 „Epidemioloģiskās dro-

šības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” grozīju-
mos attiecībā uz mācību procesa 
organizēšanu IZM īpaši izceļ trīs 
aspektus:

• klase vai grupa pielīdzināma 
slēgtai kopai, un tas ļauj mācību 
procesu atsākt klātienē, vienlaikus 
ir paredzētas darbības situācijās, 
ja distancēšanos (klašu vai grupu 
plūsmu pārklāšanās) ir grūti ievērot 
vai ja pasliktinās epidemioloģiskā 
situācija lokāli vai valstī;

• tiek rosināts veikt to izmaksu 
pieauguma vai samazinājuma (pret 
laika periodu no 2019. gada 1. au-
gusta līdz 31. decembrim) uzskaiti, 
ko dibinātājs vai iestāde seguši no 
saviem finanšu līdzekļiem;

• noteikta starptautisko sporta pa-
sākumu norises kārtība.

Ir izstrādāti ieteikumi mācību 
procesa organizēšanai vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs, pa-
redzot B un C mācību procesa mo-
deļus, kas ir atkarīgi no epidemio-
loģiskās situācijas un spējas ievērot 

drošības pamatprasības. Prakses un 
darba vidē balstītas mācības uzņē-
mumos, izvērtējot riskus, var notikt 
klātienē, daļēji klātienē vai attālinā-
ti.

Ja izglītības iestāde nevar nodro-
šināt distancēšanos, ar to saprotot 
pārāk blīvo koplietošanas telpu 
piepildījumu, klašu vai grupu pār-
klāšanos starpbrīžos, pasākumos, 
skolai ir jāplāno B modelis. Tajā 
paredzēts, ka 1.–6. klase mācās klā-
tienē, bet 7.–12. klasei mācības var 
tikt organizētas klātienē (40–60 %) 
un attālināti, savukārt profesionā-
lās izglītības iestādēs – 60–80 % 
izglītības iestādes telpās, 20–40 % 
attālināti. Augstskolās šī proporcija 
ir atkarīga no studiju programmas 
specifikas.

Savukārt C modelis, mācības 
1.–12. klasei organizējot tikai attā-
lināti, tiek piemērots tad, ja skolā ir 
konstatēta inficēšanās vai saslimstī-
ba ar Covid-19 vai valstī noteikti 
pretepidēmijas pasākumi.

„Ja centrs konstatēs saslimšanas 
ar Covid-19 gadījumu, kas būs sais-
tīts ar konkrētu izglītības iestādi, 
centrs veiks epidemioloģisko iz-
meklēšanu, nosakot arī to personu 
loku, kas bijušas ciešā kontaktā ar 
saslimušo. Ievērojot epidemiolo-
ģiskās izmeklēšanas datus par Co-
vid-19 izplatības riskiem konkrētajā 
izglītības iestādē un kontaktpersonu 
loku, tiks noteikti konkrēti pret-
epidēmijas pasākumi, ieskaitot, ja 
nepieciešams, tiks rekomendēts ie-
viest karantīnas pasākumus izglītī-
bas iestādē un uzsākt mācības attāli-
nāti,” sacīja Slimību profilakses un 
kontroles centra Infekcijas slimību 
un profilakses departamenta direk-
tors Jurijs Perevoščikovs.

Izglītības iestādes, organizējot 
1. septembra – Zinību dienas – pa-
sākumus, tiek aicinātas ievērot vis-
pārējās prasības attiecībā uz pul-
cēšanās nosacījumiem saskaņā ar 
MK noteikumiem Nr. 360.

IZM publicitātes materiāli

Gan jūlijā, novada svētkos, gan 
augusta vidū interesenti tika aicinā-
ti apgūt rokdarbus un senos amatus 
projektā „Cesvaines vērtību lāde”. 
Novada svētku nedēļā notika māla 
darbnīca, kur ikviens varēja izvei-
dot kādu māla figūriņu, un zāļu 
paklāju aušana lielajās stellēs. Arī 
augusta vidus nedēļas nogale no-
risinājās rokdarbu gaisotnē: lielie 
un mazie novadnieki varēja gan 
iemēģināt roku izšūšanā – krust-
dūrienā izšūtu kartīšu izgatavošanā 
Sandras Briedes pārraudzībā, gan 

tautas daiļamata meistares Vandas 
Podiņas vadībā ieaust zāles savā 
zāļu paklājā.

Radošas aktivitātes projektā tur-
pināsies – sekojiet informācijai. 
Projektu īsteno Cesvaines dārznie-
ku un amatnieku biedrība „DAb-a” 
par Lauku atbalsta dienesta finansē-
jumu. Tālrunis uzziņām: 29193971 
(Sandra).

Linda Vanaga,
autores foto

Radošās nodarbības kartīšu izšūšanā

Augusta vidū Cesvaini atkal pil-
dīja mākslas plenēra gaisotne – pie 
mums viesojās un savās gleznās 
Cesvaini iemūžināja gleznošanas 
plenēra „Varakļānu un Cesvaines 
pils atspulgi gleznās” dalībnieki. 
Visu nedēļu plenērs norisinājās Va-
rakļānos, taču divas dienas labākās 
ainas tika ķertas Cesvaines pils ap-
kārtnē. Plenērs noritēja sadarbības 
projektā „4xmāksla” un noslēdzās 
15. augustā. Tā mērķauditorija bija 
Saldus rajona attīstības biedrības, 
Madonas novada fonda, Ludzas 

rajona partnerības, Kandavas part-
nerības un „Partnerības laukiem un 
jūrai” teritoriju mākslas skolu pe-
dagogi. Plenērā sastapām cilvēkus, 
kuri daudz runāja par glezniecību 
un bija priecīgi par doto iespēju ne-
dēļu gleznot un savstarpēji dalīties 
šajā izteiksmes veidā.

Plenērā radīto mākslas darbu iz-
stādi nākotnē ceram ieraudzīt arī pie 
mums Cesvainē.

Linda Vanaga,
Ievas Melnes-Mežajevas foto

Plenēra dalībnieki pēc divām Cesvainē pavadītajām dienām
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Norisinājušies Cesvaines novada svētki „Cesvaine aicina 2020”
Cesvaine – brīnišķīga sena un 

tomēr jauna pērle, mazpilsēta 
starp Vidzemes pakalniem, pati 
pakalnā pakāpusies un savus tor-
ņus debesīm pietuvinājusi.

Cesvaine – novads, kurā daudzu 
paaudžu cilvēki smēlušies gara 
spēku, lai iemiesotu to savā dzīvē, 
mākslā, literatūrā, zinātnē, taut-
saimniecībā, savā novadā, savā 
Latvijā un tāltālu pasaulē, kur vien 
cesvainiešu ceļi vijušies.

Sanita Dāboliņa

Kā katru gadu, jūlija trešā ne-
dēļa – Cesvaines novada svētku 
laiks. Arī šogad svētki sākās ar 
mākslas plenēru, šoreiz – „Atkal-
satikšanās Cesvainē 2020”, bez 
tāliem viesiem, tomēr gana kuplā 
dalībnieku pulkā.

Ceturtdien, 23. jūlijā, dārznie-
ku un amatnieku biedrība katram 
deva iespēju izmēģināt prasmes 
māla darbnīcā. Visas dienas ga-
rumā Sanitas Ozolas un Sandras 
Briedes vadībā norisinājās nodar-
bes „Divu torņu” pagalmā. Vakar-
pusē – brīnišķīgs čellistes Emmas 
Bandenieces un vijolnieka Kon-
stantīna Paturska koncerts Cesvai-
nes pilī.

Piektdiena, 24. jūlijs, – jauno 
mūziķu rokās. Koncerts „Mūsu 
burziņš Cesvainei”. Kāpēc tāds 
nosaukums? Ikgadējam jauniešu 
vokāli instrumentālo grupu pasā-
kumam aprīlī bija plānots 10 gadu 
jubilejas koncerts. Visiem zināmu 
iemeslu pēc tas nenotika, tāpēc 
novada svētkos skolotāja Aināra 
Melbārža vadībā vietējie jaunieši 
un Cesvaines viesi sniedza lielisku 
koncertu skatītājiem. Īpašie vie-
si šajā vakarā bija profesionālais 
bundzinieks Andris Buiķis un gru-
pa „Sub Scriptum”, kurā soloģitā-
ru spēlē cesvainietis Alvis Kozulis.

Svētku dienas, 25. jūlija, rīts ie-
sākās ar Cesvaines pūtēju orķestra 
modināšanas sveicienu novada 
iedzīvotājiem. Cesvaines pūtēju 
orķestris Oļģerta Ozola vadībā, 
etnisko amatu demonstrējumi, ra-
došās darbnīcas, mājražotāji un 
amatnieki iedzīvināja pilsētas cen-
tra skvēru.

Kolorītā mazpilsētas vide, ku-
ras centrs ir kādreizējā pilsmui-
ža ar unikālo Cesvaines pili, un 
gleznainā apkārtne arvien bijušas 
visdažādāko jomu mākslinieku 
ideju avots. Jā, Cesvaine runā ar 
māksliniekiem vilinošā iedvesmas 
balsī. Literāri un muzikāli darbi, 
gleznas un fotogrāfijas… un kino, 
kino, kino! Vairākas kinofilmas 
vai atsevišķas to epizodes tapušas 
Cesvaines pilī, tās apkārtnē, zaļajā 
jeb mežkunga mājā un citās nova-
da vietās.

Sanita Dāboliņa

No „Es izkūlu kunga riju” latvis-
kās kokles skanējuma amatnieku 
tirgū līdz renesanses dejai un mū-
zikai pils pagalmā – tāds ir novada 
svētku dienas stāsts ar senajiem 
tērpiem un zirgu pajūgiem. Vakars 
tika baudīts kopā ar zināmiem tau-
tas mūzikas pārstāvjiem Kristīni 
Kārkli-Kalniņu („Raxtu Raxti”), 
Martu Kristiānu Kalniņu („Auto-
buss debesīs”) un Edgaru Kārkli 
(„Auļi”). Evaņģēliski luteriska-
jā baznīcā Daiga Matroze radīja 
„Romantisma gaismā” ar ērģelēm 
(Aigars Reinis) un čellu (Ivars 
Bezprozvanovs). Visbeidzot – lie-
lais koncerts, kurā uzstājās ritma 
grupa „Pulsa efekts”, aktieri Juris 
Hiršs, Zane Dombrovska, Gundars 
Silakaktiņš un jauktais koris „Ces-
vaine” diriģentes Ijas Voiničas-
Grīnas vadībā – lielisks skanējums 
un dziesmu repertuārs no latviešu 
kinofilmām.

Vakara gaitā uz skatuves kāpa 
leģendārā grupa „Opus Pro” un 
vietējais dziedošais duets „Antra 
un Ainārs”, kuru muzikālā sveicie-
na laikā Cesvaini izgaismoja gais-
motais sveiciens svētkos.

Cesvaine – vieta, kur pakāpties 
pretim debesīm, savam aicinā-
jumam un lieliem darbiem, savu 
tēvzemi arvien sirdī paturot. Vieta, 
kur savu balsi ar citām sabalsot un 
pievienot lielajam mīlestības dar-
bu korim.

Sanita Dāboliņa

Svētdiena, 26. jūlijs, Cesvainē 
aizritēja ar ikgadējo mūsu tautas 
tradīciju – kapusvētkiem, ar radu 
un draugu kopābūšanu pie mūsu 
senču un mirušo piemiņas vietām. 
Arī šogad svētku nedēļa noslēdzās 
Kraukļos – ar lielisku koncertbal-
līti zaļumos, ko nodrošināja mu-
zikālā apvienība „Dricānu domi-
nante”. Pasākums izskanēja gluži 
tāpat kā senāk, kad latvieši rīkoja 
zaļumballes kapusvētku dienā.

Paldies visiem Cesvaines no-
vada svētku atbalstītājiem: 
AS „Cesvaines piens”, ZS „Svi-
ķi”, AAS „BTA”, Cesvaines brū-
zim (SIA „Cesvaines vīni”), „Ces-
vaines alum” (SIA „Ducimus”), 
SIA „Ozols LG”, ZS „Piesaule”, 
veikaliem „top!” un „LaTS”!

Zeltīte Dūrīte,
Lindas Vanagas, 

Jāņa Dziļuma foto
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Ja neesi avantūrists, ambiciozs un mazliet sapņotājs, tad biznesā būs grūti

Ginta savā darba vidē

Skaistumkopšanas centra „Mora” īpašniece Ginta Ustinova

Cesvainiete Ginta Ustinova un 
viņas gandrīz 20 gadus lolotais 
uzņēmums „Centrs MORA” šo-
gad ir ticis nominēts iniciatīvā 
„Vidzemes veiksmes stāsti”, kurā 
jau devīto gadu pēc kārtas Vidze-
mes plānošanas reģiona pašval-
dības godināšanai izvirza savus 
uzņēmumus. Šogad, 19. augustā, 
tie norisinājās Gulbenes novada 
Stāmerienas pilī. Ik gadu šajos 
svētkos atzinību par savu darbu 
saņem gan enerģiskie un idejām 
bagāti jaunie, gan arī jau sevi 
pierādījušie veiksmīgie uzņēmēji. 
Pasākumā izskan stāsti, kas ie-
dvesmo uzdrošināties, rosina ne-
atslābt, attīstīties un vairo darba 
mīlestību. Uz sarunu aicinājām 
šāgada „Vidzemes stāstu” Ces-
vaines novada nominanti – uzņē-
muma „Centrs MORA” vadītāju 
Gintu Ustinovu.

Esam lepni gan par tevi kā per-
sonību, gan par tavu darbību, 
kas 19 gadu laikā nesusi Cesvai-
nes vārdu Latvijā un, iespējams, 
arī ārpus tās robežām. Pēdējais 
laiks tev ir bijis visai interesants. 
2019. gadā tu esi ieguvusi gada 
labākās Latvijas kosmētiķes titu-
lu „TOP kosmētiķe Latvijā”, un 
tas noteikti ir bijis ļoti nozīmīgi. 
Bet kā tev klājas šobrīd, kad visi 
esam nedaudz izsisti no ierasta-
jām sliedēm Covid-19 dēļ?

Neapšaubāmi, Covid-19 ir sagā-
dājis neatgriezeniskas pārmaiņas 
visā pasaulē, bet man šīs pārmaiņas 
pat ļoti patika. Jau kādu laiku biju 
domājusi par izmaiņām, un pandē-
mija tās tikai paātrināja. Visgrūtā-
kais bija lēmumus pieņemt ļoti ātri 
un transformēties nedēļas laikā. Jā, 
„Morā” ir notikušas paliekošas iz-
maiņas: arī pēc ārkārtējās situācijas 
beigām baseina un ūdensvingroša-
nas pakalpojumi netiks atjaunoti. 
Esmu bijusi tik aizņemta, ka vēl 
aizvien neesmu izlēmusi, kas no-
tiks ar baseina telpām. Bet – kas 
zina, iespējams, ir kāds uzņēmīgs 
un ieinteresēts cilvēks, kas tieši šo 
darbības virzienu vēlas turpināt… 
Savukārt es vēlos iet uz priekšu 
un attīstīt uzņēmumu skaistum-
kopšanas un kosmētikas jomā, kas 
man ir ļoti tuva. Salons turpinās 
sniegt skaistumkopšanas pakalpo-
jumus, piedāvājot ļoti plašu sejas 

un ķermeņa procedūru klāstu, kā 
arī aromterapijas un algoterapijas 
pakalpojumus, tādā veidā nodroši-
not individuālu un holistisku pieeju 
katram klientam.

Lai cik tas absurdi neskanētu, 
man šis ārkārtējās situācijas laiks ir 
bijis interesants un aizraujošs. Man 
tas bija īpašs laiks, kas paskrēja ļoti, 
ļoti ātri. Tas pat varēja būt garāks, jo 
es daudz no iecerētā vēl nepaspēju. 
Ļoti īsā laikā bija jāpieņem pareizie 
lēmumi, lai mainītu un pielāgotu 
uzņēmuma darbību, savukārt skais-
tumkopšanas jomā pandēmijas laiks 
piedāvāja daudz lielākas iespējas 
izglītoties. Daudzi uzņēmumi pie-
dāvāja dažādas mācības tiešsaistē. 
Nebija jātērē laiks, braukājot uz 
mācībām, ļoti daudz laika pavadīju 
tiešsaistē, gan mācoties, gan arī pati 
vadot mācības. Tas man bija kaut 
kas jauns un nebijis. Esmu cilvēks, 
kuram pārmaiņas ir akūti nepiecie-
šamas, un šis laiks bija pārmaiņu 
pārpildīts.

Par TOP kosmētiķes titulu, pro-
tams, esmu ļoti lepna un jūtos 
novērtēta. Vienīgais, kā žēl, – Co-
vid-19 izjauca iespēju izbaudīt dā-
vanas: balvā saņēmu bezmaksas 
apmeklējumu uz lielu konferenci, 
kurā bija paredzētas skaistumkop-
šanas vieslektoru uzstāšanās, kā arī 
iespēju izbaudīt spa pakalpojumus 
prestižā spa viesnīcā pašā Parīzes 
sirdī Francijā. Tās, iespējams, ir 
visnepatīkamākās Covid-19 korek-
cijas.

Uzņēmumam 19 gadi ir visai 
pieklājīgs vecums. Vai ir kāds 
īpašs stāsts par to, kā tika izauk-
lēta ideja par skaistumkopšanas 
centru „Mora” tieši Cesvaines 
sirdī? Kāds bija pats sākums?

Arī šis stāsts ir ļoti garš. Man ne-
kad nav bijusi vēlme vadīt biznesu. 
Viss notika kaut kā dabiski, pašsa-
protami un pakāpeniski. Neapšau-
bāmi, ar milzīgu vīra atbalstu, par 
ko viņam liels paldies.

Viss sākās jau pirms 25 gadiem, 
kad es savai patikšanai apmeklēju 
stilista kursus. Iegūtās zināšanas 
nodevu tālāk draudzenēm un pazi-
ņām, kad rīkojām nelielas sanākša-
nas par stila un skaistumkopšanas 
tēmām. Sekoja aptiekas atvēršana, 
un aptiekā atradās telpa, kura bija 
jāapdzīvo. Tolaik ļoti modē bija 

solāriji, tādēļ tika piedāvāti solārija 
pakalpojumi. Tad nāca manikīra un 
pedikīra apmācība un pakalpojumi. 
Pieprasījums auga, piedāvājums – 
ne, tādēļ loģisks bija plāns uzņē-
mumu paplašināt tieši skaistum-
kopšanas jomā. Tika iegādāta ēka 
Saulieša ielā, darbā tika pieņemti 
zinoši speciālisti. Domāju, ka reti 
kurš vairs atceras, kāda šī ēka iz-
skatījās pirms 19 gadiem. Pēc gada 
tika veikta ēkas paplašināšana, pēc 
diviem gadiem – vēl viena. Kā jau 
teicu, viss notika kaut kā dabiski un 
pašsaprotami.

Ko tu darītu citādāk, ja uzņē-
mumu veidotu tagad?

Šis laikam ir pats grūtākais jautā-
jums. Nekad neesmu par to domā-
jusi. Manuprāt, ir lieki lauzīt galvu 
par „kā būtu, ja būtu”. [Ginta smai-
da.] Dzīve nav haotisku notikumu 
virkne. Ja es nebūtu izdzīvojusi 
visu to, ko izdzīvoju, es nebūtu tā, 
kas esmu pašlaik. Neviens etaps 
manā darbībā nav bijis lieks – katrs 
ir devis kādu mācību, zināšanas un 
pieredzi, iespēju augt un attīstīties. 
Mana sirdslieta ir skaistumkopšana, 
un ar to es arī vēlos nodarboties.

Kāpēc tieši „Mora”? Kā radās 
nosaukums?

Ļoti vienkārši. Lai atrastu uzņē-
muma nosaukumu, es iedvesmojos 
no svešvārdu vārdnīcas. Šķirstīju un 
meklēju. Moiras (grieķu val. μοίρα) 
ir trīs likteņa dievietes sengrieķu 
mitoloģijā. Ieviesu nelielas korek-
cijas – un radās „Mora”. Manuprāt, 
veiksmīgi, jo lipīgi – salonu tiešām 
pazīst pēc nosaukuma.

Kas ir jūsu „Moras” odziņa 
jeb tā īpašība, kas ir palīdzējusi 
izaugt un nostiprināties par veik-
smīgu un stabilu uzņēmumu, no 
kā daudzi citi var iedvesmoties?

Laimīgs cilvēks ir tas, kurš dara 
darbu, kas viņam patīk. Un es esmu 
viena no laimīgajām. Ja tu dari to, 
kas tevi interesē un tev patīk, nevis 
tikai tāpēc, lai nopelnītu, tad pave-
ras daudzas durvis. Tādēļ visiem 
jauniešiem iesaku: neietekmējieties 
no apkārtējiem, neīstenojiet vecāku 
nepiepildītos sapņus, bet ieklausie-
ties sevī! Un viss izdosies.

Pavisam vienkāršs jautājums: 
kas tu esi, Ginta Ustinova?

Tāds milzīgs paradokss: vienīgais 
mums zināmais cilvēks, kuru ir vis-

grūtāk izprast, esam mēs paši. Mū-
sos katrā ir vairāki „es”, par kuriem 
nemaz nenojaušam, tādēļ tas man 
šķiet tāds mulsinošs jautājums, uz 
kuru nav viennozīmīgas atbildes. 
Zinu, ka esmu cilvēks, kuram, lai 
elpotu, ir nepieciešamas pārmaiņas, 
jaunumi un kūsājoša dzīve. Ja tas tā 
nav – es garlaikojos. Īsti nezinu, vai 
tas ir labi vai slikti, jo nereti tas, kas 
mani neinteresē, man ļoti ātri apnīk. 
Pienākot noteiktam vecumam un 
pateicoties tam, ka vari sākt vairāk 
domāt par sevi, skaidrāk sapro-
ti, kas tad ir tas, kas tevi patiešām 
aizrauj, kādu dzīvi vēlies dzīvot, un 
mērķtiecīgi uz to ej, atbrīvojoties no 
lietām, kas ir liekas.

Kas tevi dzīvē motivē iet cauri 
pašiem grūtākajiem brīžiem, ne-
kad nepadoties, bet turpināt da-
rīt?

Nepārprotami – tā ir ģimene. 
Manā dzīves vērtību skalā ģimene 
ir Nr. 1. Meita, vīrs, mani mīļie ve-
cāki, māsa ar ģimeni. Tas arī ir lielā-
kais atbalsts un motivētājs.

Tu aktīvi attīsties un darbojies 
savā sfērā, un varam redzēt, ka 
skaistumkopšanas centrā „Mora” 
allaž ir kādi jauni piedāvājumi. 
Vai cilvēki mūsdienās ir avantū-
ristiski un pieņem visu jauno vai 
savās izvēlēs tomēr vairāk sagla-
bā konservatīvismu? Kā tu rak-
sturotu savus klientus Cesvainē?

Ļoti priecājos, ka „Moras” klien-
ti uzticas mums kā profesionāļiem. 
Klients atnāk ar problēmu, un mēs 
piedāvājam risinājumu, nevis otrā-
di. Tātad – varētu teikt, ka klienti 
ir avantūristiski, jo „Mora” tiešām 
seko jaunumiem skaistumkopšanas 
industrijā. Mūsu klienti ir tik da-
žādi, un tas arī priecē, bet vispirms 
viņi ir pārmaiņām motivēti cilvēki.

Kā tu redzi uzņēmumu „Mora” 
pēc 5 gadiem? Vai ir kādas nākot-
nes ieceres, plāni?

Jā, nākotnes ieceres ir. Pateicoties 
maniem vecākiem, jau pāris gadus 
kopā ar vīru nedaudz saimniekojam 
tuvāk dabai, un ir ieceres dabas vel-
tes izmantot skaistumkopšanā, bet 
šie plāni ir nedaudz jāatliek. Jau 
trīs gadus „Morai” ir sadarbības 
līgums ar progresīvu uzņēmumu 
„Remedica”, kas pārstāv Latvijā 
ļoti populārus kosmētikas zīmolus 
„Bioderma”, „Algotherm”, „Insti-
tut Esthederm”, „ISISPHARMA”, 
„LAINO” un „Marseļas ziepes”. 
Saskaņā ar šo līgumu divas dienas 
nedēļā es strādāju Rīgā par „Algo-
therm” treneri, apmācot skaistum-
kopšanas speciālistus, kosmētiķus 
un masierus. Papildus darbojos par 
skaistumkopšanas konsultanti žur-

nālā „100 Labi Padomi”. Esmu ļoti 
pateicīga „Remedica” vadītājam 
Uldim Veitam, kurš man uzticējās 
un piedāvāja šo darbu. Pateicoties 
šai sadarbībai, man nācās izkāpt 
no komforta zonas, pārvarēt bailes, 
nedrošību un uzdrīkstēties. Pašlaik 
„Remedica” īsteno lielu projektu – 
Kalnciema kvartālā top iespaidīga 
skaistuma māja „My skin”, kur tiks 
sniegti pilna servisa skaistumkop-
šanas pakalpojumi: būs kosmētikas 
preču veikals un iespēja plašā sor-
timentā iegādāties visu iepriekšmi-
nēto zīmolu produktus, būs derma-
tologa kabinets, kur strādās savā 
jomā ļoti zinoši profesionāļi, kā arī 
kosmētiskais un mācību kabinets, 
kurā līdzdarbošos arī es. Tādēļ paš-
laik savas enerģijas resursus vairāk 
novirzu šim projektam un kosmēti-
ķes darbam „Morā”, pārējo nedaudz 
atliekot.

Kas, tavuprāt, ir veiksmīgs uz-
ņēmums?

Kaut kur interneta dzīlēs reiz iz-
lasīju kaut ko līdzīgu un tam pilnīgi 
piekrītu. Veiksmīgam uzņēmumam 
ir sešas maņas: garša, jo uzņēmu-
mam patīk panākumu garša; laba 
redze, jo tas saskata iespējas; laba 
dzirde, jo dzird vajadzības; perfek-
ta oža, jo spēj saost nepatikšanas; 
tauste, jo ar pieskārienu piešķir per-
sonisku pieeju; veselais saprāts – 
sapņot ambiciozi, bet reālistiski.

Ko tu ieteiktu jauniem uzņēmē-
jiem, kuri tikko sākuši savu dar-
bību kādā mazpilsētā?

Nebaidīties darīt to, kas patīk, 
un attīstīt garšu, redzi, dzirdi, ožu, 
tausti un veselo saprātu.

Kādas ir tavas, uzņēmējas, 
spilgtākās atziņas, kas iegūtas šo 
19 gadu laikā?

Mana pieredze ir tikai mana pie-
redze. Nedomāju, ka tā ir visparei-
zākā un derēs visiem. [Smaida.] Bet 
te ir manas konkrētās atziņas īsi un 
kodolīgi:

• ja neesi avantūrists, ambiciozs 
un mazliet sapņotājs, tad biznesā 
būs grūti. Bet, lai cik lielas būtu 
ambīcijas un sapņi, ģimene un tuvie 
cilvēki vienmēr ir pirmajā vietā;

• jo lielāks bizness, jo lielāka no-
zīme komandai;

• vienmēr jāsaglabā balanss starp 
uzņēmējdarbību un privāto dzīvi;

• uzņēmuma pamatā ir jābūt zinā-
šanām, aizrautībai, degsmei un vēl-
mei attīstīties;

• veiksme neatnāk tāpat vien, ir 
nopietni jāstrādā.

Ar Gintu sarunājās
Baiba Leonora Balode,

foto no Gintas personiskā arhīva
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Mēģināsim vēl noķert kādu no skaistajiem 
šīsvasaras mirkļiem, ceļojot pa Gulbenes no-
vadu!

Rankas muiža. Tagadējā Rankas muižas 
centra veidošana, domājams, sākusies pēc 
1724. gada. Muižas dzīvojamā ēka celta ap 
18. gadsimta vidu un vēlāk vairākkārt paplaši-
nāta. Plašākās pārbūves notikušas no 1836. līdz 
1866. gadam, kad pils iekštelpu plānojums, in-
terjers un fasādes tika izveidotas atbilstīgi to-
laik valdošajam klasicisma stilam. Pēc 2. pa-
saules kara pils, kas atradās gandrīz drupu stā-
voklī, tika piešķirta Rankas lauksaimniecības 
skolai, kas mēģināja ēku atjaunot, taču divos 
ugunsgrēkos 1986. un 1990. gadā pils tika iz-
postīta. Daļēji saglabājušās kalpu mājas, kūtis, 
klētis, dārznieka māja, brūzis u. c. ēkas. Kopš 
2013. gada ieguldīts milzīgs darbs, lai Rankas 
muižas kompleksu atjaunotu un izveidotu par 
sakārtotu, tīru vidi. Teritorijā notiek muižas te-
ritorijas ēku atjaunošanas darbi.

Kafijas grauzdētava „Tīrs miers”. Tik-
šanās ar specializētās kafijas grauzdētavas 
„Tīrs miers” saimniekiem Rankas muižā. Viņi 
uzskata, ka kafija un katra tasīte pagatavotās 
kafijas ir neatkārtojams mākslas darbs, un 
kafija, tāpat kā māksla, ir jābauda. Viņu mēr-
ķis – parādīt, ka kafija ir daudz kas vairāk… 
Degustācija.

Rutkaviņu avoti. Rutkaviņu avoti izplūst 
no 25 metrus augstas Gaujas krasta nogāzes 
un saplūst divos strautos. Avotu ūdenī ir daudz 
karbonātu un dzelzs savienojumu. Pie aizsar-
gājamā dabas objekta atrodas skatu laukums, 
informācijas stends.

Zemnieku saimniecība „Kalna Pakalnie-
ši”. Lauku mājas „Kalna Pakalnieši” – vieta, 
kur var atpūsties lauku klusumā, skaistā Gau-
jas krastā; bioloģiski sertificēta vides veselības 
saimniecība. Saimniecībā var iepazīt dažādus 
lauku sētas dzīvniekus un ārstniecības augus, 
līdzdarboties prasmju skolā, kā arī degustēt un 
iegādāties saimniecības ražojumus.

Velēnas baznīca. Tagadējā baznīca atrodas 
vietā, kur apmēram kopš 1600. gada tikušas 
celtas vairākas šīs baznīcas priekšgājējas. Pir-
mā no tām bijusi koka ēka ar velēnu jumtu, 
no kā apdzīvotā vieta ieguvusi Velēnas nosau-
kumu. Tagadējās baznīcas celtniecība sākta 
1896. gadā; 1898. gada 2. augustā notika ie-
svētīšanas svinības.

Aicinu piedalīties jebkuru interesentu, da-
lības maksa – 25 EUR. Izbraukšana ceturt-
dien, 27. augustā, pulcēšanās uz braucienu 
plkst. 9.00 Cesvaines centrā – laukumā pie 
kādreizējā universālveikala.

Pieteikties braucienam var pa telefonu 
(29365023 un 64852032) vai personīgi sociā-
lajā dienestā pie Dainas (dalības maksu vē-
lams samaksāt līdz 26. augustam).

Piedāvā:
* dienesta iespējas tuvāk dzīvesvietai – Stā-

merienā Gulbenes novadā;
* stabilitāti:
 konkurētspējīgu atalgojumu, sākot ar 

900 EUR,
 līgumu par profesionālo militāro die-

nestu uz pieciem gadiem,

 pagarinot līgumu, vienreizēju izdienas 
pabalstu pēdējo triju mēnešalgu apmērā,
 līguma pagarināšanu līdz karavīra die-

nesta pakāpei noteiktajam maksimālajam ve-
cumam;

* plašas sociālās garantijas:
 veselības aprūpi, zobārstniecības pakal-

pojumus, optisko redzes korekcijas līdzekļu 
iegādes kompensāciju,
 tiesības bērnus ārpus kārtas iekārtot 

pirmsskolas izglītības iestādēs,
 ar pārcelšanos saistīto izdevumu kom-

pensāciju,
 pēc 15 gadu izdienas – garantētu izdie-

nas pensiju, kas var sasniegt līdz pat 80 % no 
saņemtā atalgojuma,
 atvaļināta karavīra veselības aprūpi u. c.;
* stabilu karjeru, izaugsmi un bezmaksas 

apmācību.
Kandidātam profesionālajā militārajā die-

nestā izvirzītas šādas prasības:
 Latvijas Republikas pilsonība;
 vecums – no 18 līdz 40 gadiem;
 vismaz pamatizglītība;
 valsts valodas prasme;
 kriminālās sodāmības neesamība.
Esi viens no mums – kļūsti karavīrs!
Vairāk informācijas: Zemessardzes 25. kāj-

nieku bataljonā Gulbenē, O. Kalpaka ielā 58. 
Tālrunis uzziņām (plkst. 09.30–17.00): 
26317364 – personāldaļa; 20278149 – rotas 
vadība.

Apsveikumi
21. augustā plkst. 18.00

salona „Divi torņi” pagalmā
Emīla Dzelzkalēja autordziesmu koncerts 

„Divi torņi un lakstīgalas”
Ieeja – par ziedojumiem

***
28. augustā plkst. 18.00

salona „Divi torņi” pagalmā
ģitārista Riharda Saules koncerts vasaras 

vakarā „Saule brida rudzu lauku”
Ieeja – 4 EUR

***
29. augustā plkst. 15.00

Cesvaines svētku laukumā
putu ballīte bērniem

Ieeja – 2 EUR
***

29. augustā plkst. 18.00
Cesvaines pils pagalmā

folkmūzikas grupas „Dindari” koncerts
Ieeja – 4 EUR

***
29. augustā plkst. 21.00

svētku laukumā
grupa „Crazy dolls” un DJ Gunčs

Ieeja – 4 EUR
***

4. septembrī plkst. 18.00
salona „Divi torņi” pagalmā
saksofonists Raivo Stašans

Ieeja – par ziedojumiem
***

7. septembrī plkst. 10.00
Cesvaines kultūras namā

leļļu teātra „Tims” koncertprogramma 
bērniem „Ceļojums”

Ieeja – 2 EUR
***

8. septembrī
Cesvainē, Rīgas ielā 4,

acu ārsts un neirologs bērniem
Pieteikšanās pie speciālistiem, zvanot 

uz 29365023
***

12. septembrī plkst. 18.00
Cesvaines kultūras namā

komiķa Maksima Trivaškeviča 
soloprogramma „Latviešu komiķis”

Ieeja – 3 EUR

Salons „Divi torņi” sadarbībā ar Cesvaines 
kultūras namu aicina vasaras izskaņas piekt-
dienas vakarus pavadīt „Divu torņu” pagalmā, 
kuru piepildīs izcilu mūziķu radītās ģitāras vai 
saksofona skaņas. Ieeja pasākumos – par zie-
dojumu.

„Divi torņi un lakstīgalas”. Emīls Dzelzka-
lējs ar muzicēšanu, ģitārspēli, dzejas un dzies-
mu rakstīšanu nodarbojas jau astoņus gadus. 
Koncerts „Divi torņi un lakstīgalas” būs pir-
mais pilna apjoma koncerts, kurā skanēs Emīla 
oriģināldziesmas, sākot ar liriskiem skaņdar-
biem un beidzot ar enerģisku roku.

„Saule brida rudzu lauku”. Liegas instru-
mentālas melodijas un romantiskas dziesmu 
aranžijas ģitārai un balsij. Rihards Saule ir 
dziedātājs un mūziķis, kurš dzīvo ārpus laik-
meta uzspiestajiem muzikālajiem rāmjiem un 

Šā gada 29. augustā pavadī-
sim vasaru ar dažādām nodar-
bēm: putu ballīti mazākajiem 
cesvainiešiem, latvisko iden-
titāti veidojošu koncertu folk-
grupas „Dindari” izpildījumā, 
kā arī lustīgu ballīti grupas 
„Crazy Dolls” pavadījumā. 
Vakara gaitā svētku laukumā 
par labu noskaņojumu gādās 
arī DJ Gunčs. Svētku lauku-
mā darbosies vietējie ražotāji. 
Laipni aicināti!

No vasaras mācies mūžu dzīvot,
Mācies krāsas un siltumu krāt,
Katram dzīvotam mirklim
Pieliekot mīļumu klāt.

Ārija Elksne

Sirsnīgi sveicam 
Sandru Ruduku jubilejā!

Pirmskolas „Brīnumzeme” kolektīvs

klišejām, izceļas ar lielisku skatuvisko izjūtu 
un harismu. Savā muzikālajā darbībā un rado-
šajos meklējumos pievērsies dažādiem mūzi-
kas žanriem no akadēmiskās mūzikas līdz rok-
mūzikai. Mūziķa vislielākā vērtība, viņaprāt, ir 
balss, kas spēj atklāt visdažādākās muzikālās 
krāsas un raisīt klausītājos plašas sajūtu un 
emociju gammas.

Raivo Stašans. Akadēmiski izglītots profe-
sionāls saksofonists, Latvijas mūzikas vēsturē 
pirmais saksofonists, kurš absolvējis Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju. Spēlējis 
un joprojām spēlē un sadarbojas ar lielāko daļu 
Latvijas mūziķu dažādos mūzikas stilos. Po-
pulāri hiti un melodijas saksofonam spilgtākā 
mākslinieka, publikas mīluļa, izcilā virtuoza 
un viena no romantiskākajiem džeza saksofo-
nistiem Latvijā Raivo Stašana izpildījumā.


