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Marts 2008. gads
Auksti vēji norimuši,
Mākulīši izgaisuši.
Veras plaša debestiņa.
Atnāk gaiša Lieldieniņa.
tautasdziesma

Manas Lieldienas

Saulainus un priecīgus
pavasara saulgriežu
svētkus!
Mācību trauksme
Celtnieku ielā 1, kurā atrodas
Cesvaines vispārējā pirmsskolas
izglītības iestāde un sākumskola, 13. martā bija ugunsdzēsības
taktiskās mācības.
Madonas brigāde un Cesvaines
posteņa ugunsdzēsēji organizēja
mācības, lai iestāžu audzēkņi,
skolotāji un darbinieki zinātu, kā
jārīkojas situācijā, kad izcēlies
ugunsgrēks, no kā ir piedūmotas
telpas.
Lai imitētu ugunsgrēku, ēkā
mākslīgi radīja dūmus. Cilvēki
evakuējās no ēkas. Pie bērnudārza piebrauca ugunsdzēsības automašīna un atbilstoši apstākļiem arī
rīkojās. VUGD Madonas brigādes
atbildīgais darbinieks par civilo
aizsardzību Gvido Miķelsons
bērniem un skolotājiem pastāstīja
par notiekošo un informēja, kā
būtu jārīkojas situācijā, ja dūmi
un uguns būtu bijuši īstenībā.
To, ka šādas mācības ir lietderīgas, apstiprina arī Madonas

brigādes Cesvaines posteņa
komandieris Māris Bulders. Jo
bieži praksē atklājas, ka cilvēki
neprot rīkoties ārkārtas situācijās. „Patīkami pārsteigts biju,
ka šodien vienā no klasēm bērni
korī nosauca telefonu, uz kuru
zvanīt ugunsgrēka gadījumā. Bet,
ja uz ielas to pašu jautātu pieaugušajiem, ne visi zinātu. Praksē
novērots, ka ne vienmēr, jo īpaši
mācību iestādēs, nav zināms rīcības plāns, t.i., uz kurieni evakuēt
bērnus, piemēram, ja ārā ir liels
sals. Nereti ēkai nevar piekļūt
ar smago ugunsdzēsības mašīnu.
Problēmas dzēsējiem sagādā, ja
tuvumā nav ūdens ņemšanas vietu.
Šodienas gadījumā konstatējām
būtisku trūkumu – nav iespējams
evakuēt bērnus no otrā stāva.”
Tātad, kā būtu jārīkojas, ja ēkā
izcēlies ugunsgrēks? Vispirms
tas jāpaziņo VUGD, zvanot pa
tālruni 112. Tad no ēkas jāevakuē
visi cilvēki. Pēc tam jāsadarbojas

Ērikas Aļeksejevas zīmējums

Skolēni apskata ugunsdzēsēju auto.

ar ugunsdzēsējiem, piemēram, ziņot, vai ēkā ir palikuši cilvēki. Ja
ir piezvanīts un ēkā nav cilvēku,
novērtējot situācijas bīstamību,

pieaugušais pats var veikt pirmos
dzēšanas darbus, piemēram, dzēst
ar ugunsdzēšamo aparātu. Ir jāatslēdz elektrība no strāvas.

Cesvainē tiekas Latvijas ceļu speciālisti
28. februārī Cesvaines vidusskolā notika otrā Latvijas
plānošanas reģionu apvienotās
sadarbības komisijas sēde. Sanāksmes galvenie jautājumi bija
par autoceļu infrastruktūru un
pasažieru pārvadājumiem. Sanāksmi atklāja Vidzemes plānošanas
reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs, Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts sekretāre
Laimdota Straujuma
un Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju
domes priekšsēdētājs
Vilnis Špats.

Sēdē piedalījās arī satiksmes
ministrs Ainārs Šlesers, Pasažieru
pārvadātāju asociācijas, VSIA“Autotransporta direkcija”, VAS “Latvijas valsts ceļi” pārstāvji un citi.
Sanāksmes noslēgumā Cesvaines vidusskolas direktors Didzis
Baunis klātesošos iepazīstināja ar
jauno skolu.

Lappusi sagatavoja Guna Graudiņa.

Autores foto

1943. gada pavasarī esmu nolīgts Piebalgas
pusē pie saimnieka par ganu. Kā šodien atceros, ieplakās un mežmalās vietām vēl baloja
sniegs. Saimnieks lika ierasties vairākas nedēļas pirms pirmās ganu dienas. Tas, lai aprastu
ar saimi, ganāmpulku un gana pienākumiem.
Jau labu laiku pirms Lieldienām meitas, puiši
un arī es kopjam dārzu, mājas apkārtni un laidarus. Man prieku sagādā pērno lapu, izgriezto
ābeļu un ogulāju zaru dedzināšana. Pērnā kūla
grāvmalās un sētmalās jāizplēš ar grābekļiem
un, kur to nevar, ar rokām. Pēc tam to visu samet kaudzē un sadedzina. Pērnās zāles pļavās,
ko dedzināt nav, jo visi tīrumi aparti un pļavas
rudenī noganītas.
Saimnieks svētkiem dara alu. Saimniece
cep gaļas pīrāgus, tiek gatavoti arī citi cienasti.
Man jānomizo šūpoļu kārtis, kuras no meža
atveduši puiši.
Lielās meitas liek atnest no pirts slotiņām
nedaudz gludas bērza un no šķūņa āboliņa lapiņas. Mācīšot man, kā krāsot olas. Torīt salasīju
visas vistu olas, ņēmos pēc dotām pamācībām
tās aptīt ar salasītajām lapiņām un krāsainiem
dzīpariem. Tad uzmanīgi ielaidu katlā vārīties.
Kad izņēma no katla, atklājās brīnišķīgs raksts.
Krāsoja arī sīpolu mizās un siena smalkumos,
bet nebija tik skaistas.
Liels notikums bija šūpoļu kāršana. Aizvilku visas kārtis uz šūpoļu kalniņu. Kamēr
lielie puiši ņēmās ap šūpolēm, mēs, bērni, ar
grābekļiem nokasām vecās lapas un zarus, nonesām pļaviņā un sadedzinājām. Visa apkārtne
tīri sakopta. Puiši uztaisa galdu, solus un steķi
alus mucai. Paši puiši pirmie iemēģina jaunās
šūpoles. Viss izdevies labi, gaidām Lieldienu
rītu.
Pa miegam dzirdu smieklus, skaļus saucienus, tad atveras istabiņas durvis. Meitas
norauj man segu un sāk pērt ar pūpola zariem
saucot: "Apaļš kā pūpols, apaļš kā pūpols!"
Velti cenšos uzvilkt segu, izvelk mani ārā pie
strauta mazgāt muti. Te to dara jau saimnieks,
saimniece un kalpi, smejot un laistoties ar
ūdeni. Man tomēr izdodas aizbēgt, savu tiesu
esmu dabūjis.
Pēcpusdienā šūpoļu kalnā sarodas jauni
un veci. Saimnieka puiši atnes alus mucu,
saimniece pīrāgu un olu grozu. Sausa malka
sanesta ugunskuram, un drīz vien uguns jautri
sprēgā. Nosalušie var sasildīties. Vecie vīri un
sievas pie galda cilā alus krūzes, bija arī kas
stiprāks. Dzirdēju runājam par karu un dēliem,
viena otra māte raud. Taču jaunība prasa savu,
iet vaļā dziesmas, dejas, olu sišana un citas
izdarības. Tiek zīlēts, kurš ar kuru pārī ies
šūpoties. Tā līksmojot, pienāk vakars, pamazām ļaudis izklīst. Viens otrs pavisam stīvs, tas
no izdzertā miestiņa un šņabja. Ar skumjām
noskatos izdzisušajā ugunskurā, vientuļajās
šūpolēs, kuras šūpojas lēnajā vakara vējā, un
eju mājā. Rīt pirmā ganu diena.
Juris Sārnis Siguldā
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Nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi izvērtēt
domes iespēju ņemt aizņēmumu 100 tūkstošus
latu no SIA „Vides investīciju fonds”, lai nodrošinātu 2008. gadā Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda finansētā projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” realizāciju.
Piekrita, ka Cesvaines vidusskola iznomā apskaņošanas aparatūru (Ls 50 diennaktī) lietošanai skolā uz vietas citu institūciju, izņemot
pašvaldības, rīkotajos pasākumos. Noteica
nomas maksu atsevišķām aparatūras ierīcēm.
Apstiprināja vienas personas uzturēšanās izmaksas 2008. gadā Cesvaines sociālās aprūpes
centra pansionātā un pašvaldības izglītības iestādēs.
No a/s „Sadales tīkls” nolēma iegādāties
Cesvaines ielu apgaismes tīklu 1557 metru
garumā.
Piekrita finansēt piecu skolēnu piedalīšanos pasākumā „Ģitāristu sesija – 2008”, kas notiek
Madonā no 23. līdz 28. martam.
Piekrita daļēji finansēt piecu skolēnu piedalīšanos karatē sacensībās Ogrē un Rīgā.
Piekrita atsavināt automašīnu „Mercedes
–Benz” 230 (sociālās aprūpes centra rīcībā
esošā automašīna) par brīvu cenu. Izveidoja
automašīnas novērtēšanas komisiju.
Izslēdza no vispārējās pirmsskolas izglītības
iestādes pamatlīdzekļu uzskaites tehniski nolietojušās veļas mazgāšanas iekārtas.
No ziedojumu konta Cesvaines skolai nolēma
samaksāt par mājturības (Ls 171,26) un latviešu
valodas (Ls 125) kabinetu inventāra iegādi.
Noteica maksu par pusdienām vispārējā pirmsskolas izglītības iestādē pašvaldības darbiniekiem.
Ar domes līdzfinansējumu piekrita atbalstīt
projektu „Jaunatnes iniciatīvu centra izveide
Cesvainē”.
Piekrita, ka Parka ielas 8 apvienotajiem dzīvokļiem Nr.1, Nr.2 un Nr.3 piešķir adresi Parka iela
8 – 3.
Atļāva atkārtoti ekspluatācijā nodot pagrabu
„Kalna Maģīšos”.
Izveidoja ekspluatācijā pieņemšanas komisijas:
pirtij „Jurgucos”, dzīvojamajai mājai „Kalna
Ģiģurtos” un pagrabam „Kalna Maģīšos”.
Noteica, ka atbildīgā par pašvaldības bāriņtiesas
arhīvu ir bāriņtiesas priekšsēdētāja.
Vienu personu un vienu ģimeni atzina par tiesīgiem saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā un iekļaut ar dzīvojamo
telpu nodrošināmo sarakstā vispirms.
Piekrita, ka nekustamo īpašumu „Sprukti” sadala divos patstāvīgos īpašumos un no nekustamā
īpašuma „Kalna Baltiņi” atdala zemes gabalu
un īpašumu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt
zemes ierīcības projektu.
No nekustamā īpašuma „Karpati” atļāva atdalīt
zemes gabalu un izveidot to kā patstāvīgu īpašumu, piešķirot nosaukumu „Egle”.
Mainīja
nosaukumus
īpašumiem:
”Mazšņucēni” pret „Mazie Šņucēni”,
”Jaunrozes”
pret
„Mežkalni”,
”Štokmaņjukāni” pret „Štokmaņu Jukāni”.
Piešķīra nosaukumu un adresi junbūvētajai
dzīvojamajai ēkai „Kalna Ģiģurti” un mājīpašumam „Dobnieki”.
Diviem iedzīvotājiem samazināja maksu ( par
47% (zemes izmantošanas laiks un darba stāžs))
par lietošanā piešķirtajām zemēm.
Pašvaldība piekrita iznomāt zemes gabalu Cesvaines parkā piedzīvojumu parka izveidei SIA
„Kalnameži”.

Būvētāju zināšanai
2007.gada 20.decembrī ir pieņemti
kārtējie Būvniecības likuma grozījumi,
kas precizē būvētāja un pasūtītāja jēdzienu, kā arī būves, kuras šīs personas var
būvēt bez būvprakses vai arhitekta prakses
sertifikāta.
Grozījumi paredz, ka būvētājs – nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kas pats organizē būvniecības procesu,
piedalās tajā un ir par to atbildīgs.
Pasūtītājs – nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek
veikta būvniecība, kā arī pašvaldība, veicot
sagruvušo būvju un kultūras pieminekļu sarakstā esošo būvju savešanu kārtībā vai nojaukšanu vai patvaļīgās būvniecības objektu
nojaukšanu.
Vienlaikus dots pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt valsts nodevas par
būvprojektēšanai nepieciešamo tehnisko
un īpašo noteikumu saņemšanu valsts
un pašvaldību institūcijās apjomu, maksāšanas kārtību un atvieglojumus, kā arī
noteikt īpašu būvniecības kārtību būvēm
Latvijas teritorijas ūdeņos un ekskluzīvajā
ekonomiskajā zonā.
Likuma 10.1 panta pirmā daļa nosaka, ka "Būvprakses vai arhitekta prakses
sertifikāts nav nepieciešams būvētājam,

pie likumā noteiktās atbildības vai pieņemt
citu tai nelabvēlīgu lēmumu, papildus citos
normatīvajos aktos noteiktajiem apstākļiem,
ja attiecīgā persona to norādījusi un pamatojusi, vērtē arī apstākli, vai darbs ir izpildīts un pakalpojums ir sniegts bez atlīdzības
personisko attiecību ietvaros.’’
Savukārt 13.panta piektā daļa izteikta
šādā redakcijā (5) "Būvdarbu uzsākšana
vai veikšana bez būvatļaujas kvalificējama
kā patvaļīga būvniecība, un atbildība par
to ir paredzēta normatīvajos aktos." Šī daļa
būtu jāņem vērā visiem, kuriem ir izsniegtas
būvatļaujas un tuvojas būvatļaujas derīguma
termiņa beigas.
Grozījumi Būvniecības likumā stājas
spēkā ar 2008.gada 1.februāri.
Vēlos atgādināt, pārbaudiet savu būvatļauju un civiltiesiskās apdrošināšanas polišu
derīguma termiņus. (Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 152.pants).
Lai iegūtu papildu informāciju, varat
zvanīt uz būvvaldi pa telefonu 4822374,
29422298 vai nākt pie mums Saieta laukumā 1, 3.stāvā otrdienās un ceturtdienās no
8.30 līdz 16.00, pusdienas pārtraukums no
12.00 līdz 13.00. Sīkāku informāciju par izmaiņām likumdošanā varat meklēt internetā
www.likumi.lv
Iveta Meļehova, būvvaldes vadītāja
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kurš saskaņā ar akceptētu būvprojektu un
būvatļauju būvē, arī rekonstruē vai renovē
viendzīvokļa māju, dzīvojamo māju palīgēkas vai lauku saimniecību nedzīvojamās
ēkas Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā
kārtībā un apjomā".
Būvniecības likums papildināts ar 10.2
pantu šādā redakcijā:
10.2 pants. (1) "Ja būvdarbu izpildei atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem un
citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešams
akceptēts būvprojekts un būvatļauja, starp
būvniecības dalībniekiem, izņemot ģimenes
locekļus un radiniekus pirmajā un otrajā
radniecības pakāpē, par darba izpili vai
pakalpojumu sniegšanu ir slēdzami rakstveida darba vai uzņēmuma līgumi.
(2) Ja būvdarbu izpildei atbilstoši
Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem
normatīvajiem aktiem nav nepieciešams
akceptēts projekts un būvatļauja, būvniecības dalībnieku pienākumus un tiesības
attiecībā uz līgumu noslēgšanas formu
nosaka Civillikums, darba likums un citi
normatīvie akti.
( 3) Ja saskaņā ar šā panta pirmo daļu
ir nepieciešama rakstveida līguma noslēgšana, bet būvniecības dalībnieki – fiziskās
personas – nav noslēguši rakstveida līgumu,
tad, lemjot par to, vai saukt fizisko personu
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Maršruts
Lubāna – Madona – Pļaviņas - Rīga
Gulbenes – Pļaviņas – Rīga
Madona - Virāne
Madona – Cesvaine - Mentes
Madona – Cesvaine - Vairogi
Madona – Cesvaine – Linka - Liezēre
Madona – Cesvaine – Skanuļi - Ozoli
Madona – Smiltene - Valmiera
Vairogi – Cesvaine - Madona
Madona – Cesvaine – Lubāna – Barkava - Madona
Virāne - Madona
Jēkabpils – Madona - Alūksne
Mentes – Cesvaine - Madona
Silakurmji – Liezēre – Linka – Cesvaine - Madona
Ozoli – Skanuļi – Cesvaine - Madona
Madona – Velēna - Alūksne
Madona – Cesvaine
Vairogi – Cesvaine - Madona
Madona – Barkava – Lubāna – Cesvaine - Madona
Madona Gulbene
Valmiera - Madona
Saulkrasti – Cēsis - Madona
Aizkraukle – Madona - Gulbene
Madona – Cesvaine - Vairogi
Vairogi – Cesvaine - Madona
Madona – Cesvaine – Lubāna – Barkava - Madona
Madona – Cesvaine - Vairogi
Vairogi – Cesvaine - Madona
Madona – Cēsis - Saulkrasti
Gulbene - Madona
Vecpiebalga - Cesvaine
Madona - Smiltene
Gulbene – Madona - Rīga
Cesvaine – Vecpiebalga - Rīga
Madona – Barkava – Lubāna – Cesvaine - Madona
Alūksne – Madona - Jēkabpils
Madona - Gulbene
Madona – Cesvaine – Linka - Silakurmji
Madona – Cesvaine – Skanuļi - Ozoli
Madona – Cesvaine - Mentes
Madona - Virāne
Mentes – Cesvaine - Madona
Silakurmji – Liezēre – Linka – Cesvaine - Madona
Ozoli – Skanuļi – Cesvaine - Madona
Alūksne – Velēna - Madona
Madona – Cesvaine – Lubāna – Barkava - Madona
Jēkabpils – Madona - Alūksne
Gulbene - Madona
Virāne - Madona
Madona – Cesvaine - Vairogi
Valmiera – Smiltene - Madona
Madona - Gulbene
Vairogi – Cesvaine - Madona
Madona – Cesvaine - Dzelzava
Rīga – Pļaviņas - Gulbene
Dzelzava – Cesvaine - Madona
Rīga – Vecpiebalga - Cesvaine
Rīga – Pļaviņas – Madona - Lubāna
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dienās
Madonas autoostas
tālr. 4807061
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Te dzīvot ir labāk
Cesvaines sociālās aprūpes
centrs ik gadu veic lielākus vai mazākus remontdarbus. Saprotams,
ka ēkai, kurai šogad aprit 120 gadi
kopš tās uzcelšanas, nepieciešams
nopietns remonts. Tāpēc centra
vadītājs Juris Rozenbergs plāno
remontdarbus un iespēju robežās
atsvaidzina telpas.
Tikai nedaudz atlicis, līdz visas
telpas pansionātā būs ieguvušas jaunu svaigumu. Pagājušā gada nogalē
remontu piedzīvoja koridori (arī piebūves) un sieviešu dzīvojamā istaba.
Pansionāta ēkai nomainīts ūdensvads, bet ambulancei – kanalizācija un
daļēji elektroinstalācija un elektroiekārtas. Kopā remontdarbiem tērēti 22
tūkstoši latu.
Pateicoties politiskās apvienības
TB/LNNK finansējumam, izstrādāts
jaunās pansionāta ēkas skiču projekts
un veikta tehniskā ekspertīze. Centieni atjaunot neuzcelto Lattelekom ēku
īstenojas. Taču joprojām ir problēmas ar īpašuma tiesību sakārtošanu
un finanšu piesaisti ēkas tehniskajam
projektam.
Šogad pansionātā plānots izre-

montēt vēl vienu dzīvojamo istabu,
personāla telpu, procedūru telpu,
atpūtas istabu. Nākotnē, atkarībā
no finanšu iespējām, plānots veikt
vērienīgākus darbus. Tas ir, izstrādāt
projektu centralizētai apkurei, kas apsildītu visu pansionātu, un ēkas jumta
nomaiņa.
Pansionātā dzīvo 20 cilvēki. Pansionātā šogad ir arī, kā vadītājs smejot
saka, 21. iemītnieks. Tas ir pieklīdušais
suņuks, kuru mīļi visi sauc par Cipsi.
Gaišās kažoka krāsas īpašnieks starp
daudzajiem iemītniekiem jūtas ļoti labi
– viņam te dota pajumte, ēdiens. Viņš
ir mājas saimnieks, kas savējos pazīst
un sargā, bet, man ienākot, suns pieklājības pēc tomēr ierejas, dodot ziņu,
ka mājā ir svešinieks.
Atpūtas istabā satiekam vienu no
centra iedzīvotājiem – Andri Grabānu.
Andris lasa žurnālu un skatās televizoru. Ēkā visās dzīvojamajās istabās ir
televizori, bet šis ir vienīgais, kur rāda
arī satelītprogrammas. Par satelītu parūpējies pats Andris. Vīrietis te uzturas
jau četrus gadus un atzīst, ka dzīvošanas apstākļi šeit ir ideāli, neesot nekādu kreņķu. Pašam nav jādomā ne par

apkuri, ne ēdienu, ne gultas veļu. Arī
iestādes vadītājs uzskata, ka te dzīvot
ir daudzreiz labāk, nekā, piemēram,
vientuļniekam dziļi laukos.
Tāpat kā pērn, arī šovasar pansionāta pagalmā jūlijā, Teātra dienās,
spēlēs kādu no izrādēm. Sarunāts,
ka "Krauklēnieši", kas pansionātā
uzdzied kā Ziemassvētkos, tā Lieldienās, šovasar sniegs koncertu arī
pagalmā.
Vadītājs Juris Rozenbergs pateicas visiem, visiem, kas ir bieži
ciemiņi pansionātā. Tie ir mācītāji,
jo sevišķi Ingus Dāboliņš un "Mārtiņroze". Paldies z/s "Kalna Boķi" par
puķēm, vāciešiem – labvēlim Peteram
Langbēnam un privātā ambulatoriskā
dienesta vadītājam Mihaelam Ernstam
ar komandu – par nesavtīgo palīdzību
daudzu gadu garumā. Paldies ārstei
Inesei Lūsei, bibliotekārēm par grāmatu atgādāšanu, svētdienas skolas
vadītājai Allai Isačenko, domei. Paldies pansionāta personālam par fiziski
un psiholoģiski smago darbu!

Juris Rozenbergs ar pansionāta
sunīti Cipsi.

Guna Graudiņa

Foto: Guna Graudiņa

No muzeja
Cesvaines ev.lut. draudzes
mācītājam, Cesvaines vidusskolas
dibinātājam Albertam Vītolam
šovasar – 120. Pieminot mūsu novada vienu no cienījamākajiem cilvēkiem, publicēsim materiālus, kas
ļaus dziļāk ielūkoties Alberta Vītola
personības krāsainībā.
Šajā numurā – fragmenti no
prāvesta A.Veinberga (ASV) raksta
„Alberta Vītola simtgade. Teologs,
latviskuma pētnieks, tautas audzinātājs”, kas veltīts A.Vītola simtgadei
un publicēts LELBA izdevumā „Ceļa
biedrs” (Mēnešraksts kristīgai dzīvei)
1988.gada jūlijā.
Ja Cesvaini Latvijas draudžu
un baznīcu starpā daudzi labi zina
un atceras, tur liels nopelns arī vairākiem ievērojamiem mācītājiem.
Baznīcas vēsturē tādi bijuši: pietists
K.D.Lencs, trīs Mīteļi (divi no tiem,
tēvs un dēls, garīgi dziesminieki),
Roberts Auniņš, kas popularitātē ar
savām runām, dāvanām būtu varējis
pārspēt Kronvaldu Ati, ja vien būtu
pievienojies tautas atmodas kustībai,
un beidzot – Alberts Vītols. Izņemot
Lencu, visi sava darba mūža garumu
strādājuši vienā draudzē. Zīme, cik
svētīgi ir, ja mācītājs saaug ar savu
draudzi, abiem par labu.
Alberts Vītols, dzimis 13.jūl.
1888.g. Virānes pagastā, miris 16.sept.
1965.gadā Kraukļu pagasta „Kalna
Spārviņos” no radiem mantotās mājās, bija „pravietis tēvzemē”, mācītājs savā dzimtajā draudzē. Ievēlēts
vēl pirms ordinācijas 1921.g. janvārī,
Vītols 44 gadus, līdz pat triekai mūža
78.gadā, palika Cesvainei uzticīgs.
Visi, kas par Vītolu rakstījuši, apliecina, ka pazīstamais teiciens, ka
pravietis tēvzemē netop cienīts, uz
Vītolu nav attiecināms.
Būdams rosīgs reliģiskā rakstniecībā, Vītols tomēr nav izdevis nevienu
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Pansionāta piebūves izremontētais koridors.

Albertam Vītolam šovasar – 120
sprediķu grāmatu. Kā māc. K.Kronis,
tā māc. Būmanis (viens bijis Vītola
skolnieks Cesvaines ģimnāzijā, otrs
Vītola pēcnieks ticības mācīšanā skolā) spriež, ka Vītola sprediķi bijuši
varbūt mazliet par gudriem priekš
vienkāršiem lauku ļaudīm, arī izlīdzināti, bez emocijām. Tomēr ļaudīm
bijis ko klausīties. „Bija vērts Vītolu
dzirdēt.”
Vītola rakstus, nedaudzās paša
rakstītās un daudzās ģimenes locekļu
rakstītās vēstules pārlasot, acu priekšā
iznirst Vītola tēls. Kas viņš īsti ir bijis? Atbilde ir: teologs pirmā vietā un
pāri par visu citu. Pie tam – latvisks
teologs. [..]
Padomju otrās okupācijas pirmajos
gados Vītols, Virbulis un Šaurums bija
pēdējie tērbatnieki sarukušajā mācītāju saimē, līdz ar pašu pagaidu arhibīskapu G.Tursu, kas teoloģijas fakultāti
Tērbatā īsti nemaz nebija paspējis
nobeigt. Divi drīz nomira, Vītols un
Turss palika pēdējie. Tas tomēr nebija iemesls, kādēļ Turss pūlējās Vītolu
izcelt, piedāvājot Sv.Pāvila baznīcas
mācītāja vietu Rīgā un, Vītolam pašam
stingri oponējot, konsistorijas vārdā
iecēla viņu par Doma baznīcas dekānu. Iemesls bija respekts, kādu Vītols
baudīja. Šim respektam vajadzēja
palīdzēt baznīcas centieniem Doma
baznīcu paglābt no pārvēršanas par
koncertzāli un muzeju. Pāris reizes
Turss spiedis Vītolu Doma baznīcā
teikt sprediķi padomju svētkos. Tie
nav bijuši glaimi komunismam. Par
vienu no šiem sprediķiem Vītolam
nācies atbildēt iestādēs.
„Prāvests Vītols nebija ārēji laipns.
Viņš neatzina ārišķību un izlikšanos.
Viņš neglaimoja pats un negribēja, ka
viņam glaimo,” liecina savās atmiņās
no Cēsu prāvestu iecirkņa pēc kara
atsevišķi atdalītā Madonas iecirkņa
mācītājs K.Zviedris. „Pret svešiem

cilvēkiem prāvests bija atturīgs un
vēss, tomēr korekts. Aiz ārējā vēsuma slēpās atsaucīgs, citus saprotošs
un sirsnīgs cilvēks. Viņš nesteidzās
ar atbildēm, bet labprāt uzklausījis
citus.
Lielas draudzes mācītājam ar plašu dievnamu (1500 vietas) un vairākām kapsētām draudzes robežās darbs
ir bagātīgi, lai tas aizpildītu visas viņa
mūža dienas. Vītola darba lauks tomēr
gāja tālu pāri draudzes robežām, jo
viņš mācītāja darbu ir vērsis dziļumā.
Reti kāds cits tik nopietni un rūpīgi
ir pētījis savas draudzes vēsturi, līdz
ar to dziļi ieskatīdamies ģimeņu un
tautas likteņos un ticības dzīvē, kā to
darījis Vītols.
Vītola literārā darbība sākās
1920.gados. Visos viņa rakstos runā
rūpīgs, smalkjūtīgs pētnieks, dziļš patiesības meklētājs un gādīgs dvēseļu
kopējs. Izglītības ministrijas mēnešrakstā „Daugava”, reliģiski filozofiskās biedrības rakstos ik gadus parādās
kāds Vītola pētījums. Tie ir raksti par
„laimes likumu”, Ūsiņu, latviešu
tikumiskās apziņas un reliģiozitātes
īpatnībām u.c. Kad 1930.gados pār
Latviju vēlās kāpinātas nacionālās
pašapziņas un baznīcas latviskošanas centienu vilnis dievkalpojumos
un to saturā, Vītols baznīcas žurnālā
„Ceļš” un „Svētdienas Rīts” brīdināja:
„Principā atzīstama baznīcas formālā latviskošana (valoda, arhitektūra,
gleznas, mūzika), tikai jāpiebilst, ka
šis darbs prasa ne vien labu un ne vien
latvisku arhitektūru, gleznas un mūziku, bet par visu vairāk – Svētā Gara
skartu personību. Nav jāaizmirst, ka
ārējais kults ir tikai ārējais, lai Kristum nav jāpārmet arī mums lepošanās
ar bārkstīm (Mt. 23,5).” [..]
Paša dibinātajā Cesvaines ģimnāzijā, mācītāju konferencēs un draudzē
Vītols ir risinājis ne vienu vien tīri teo-

Cesvaines Ziņas

loģisku problēmu: „Jēzus ticības jēdziens un
mūsu reliģija” („Ceļš”,
1940.g.), „Kristīgās ticības absolūtā vērtība” u.c.
Vītols teoloģiju studējis
10 gadu paredzēto četru
vietā. Iemesls – kara apstākļi, darbs, bet arī tas,
ka vairāk nekā 2 gadus
studējis arī medicīnu un
dabas zinības, pēdējo ar
īpašu domu – padziļināt
savu teoloģisko izglītību. Vītola meita Maija
uzsver, ka tēvs par teoloģijas studijām īsti izšķīries tieši 1905.gadā,
izlasījis gandrīz visu
ateistisko literatūru. Aiz
skaistajiem brīvības lozungiem tur slēpās kails
Foto: no muzeja arhīva
materiālisms, naids
cilvēkam pret cilvēku.
[..] „Marksismā latvietis var tikai
Alberts Vītols 20.gs. 20. gados,
vilties. Bet arī latviešu attieksmes ar
laikā, kad dibinaja Cesvaines
baznīcu ir paradoksālas: kā personisko
vidusskolu.
reliģijas vērtību glabātājas un devējas
tās noliedz, bet arī neiekļaujas pilnam
tajā, no viņas (reliģijas) prasa un pie- va baznīca var būt un būs arī patiesi
ņem to, kas kuram pa prātam. Krasais nacionāla.” [..]
individuālisms neļauj latvietim kļūt
Kā dzejnieks un literāts Vītols
par īstu draudzes locekli.”
vienmēr paliek teologs ar latvisku
Vītols nav kritisks tikai baznīcas domu un jūtu ievirzi. Viņa garīgā
latviskošanas centienos. Kritisks viņš dzeja ir bībeliska satura, bet vienmēr
ir arī pret baznīcu pašu un tās stāvokli arī latviskā skatījumā un izjūtā. Vītols
latviešu tautā vispār. „Neviens lai ne- bija visu Latvijas brīvības gadu visnosecina, ka es esmu ar tagadējo baz- pietnākais latviešu reliģiskās dzejas un
nīcas dzīvi mierā. Nē... tā kā tagad, prozas vērtētājs un popularizētājs.
nevar palikt, mūsu baznīcai jāatjauVītola personība un darbi ir pelnīnojas!” Un Vītols atgādina Kristus juši, ka tos atceramies. [..]
un apustuļu, un mūsu pašu Brāļu
draudžu atmodas kustības saucienu
pēc atgriešanās un atdzimšanas.
Materiālu publicēšanai
„Mums jāatgriežas pīšļos un pelnos,
sagatavoja Dace Birzniece
tad atkal tiksim pie dzīvas dzīves un
dzīvas baznīcas. Un dzīva, vienīgi dzī-
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Vidusskolā
Laikā no 26. līdz 29.februārim Cesvaines vidusskolā notika
projektu nedēļa. Noteiktu laiku iepriekš skolotāji izvēlējās tēmas, pie
kurām varētu strādāt skolēni. Projektu darbs bija plānots tā, lai varētu skolēni strādāt gan individuāli,
gan kopā ar klasesbiedriem.
Piecas sākumskolas klases strādāja pie tēmas “Es un mana ģimene”,
tā vairāk izzinot pats sevi, ģimenes
locekļu dzīves stāstus, ģimenes tradīcijas, mājas un dzimtas vēsturi.
2.b klases skolēni grupiņās pētīja
kokus skolas apkārtnē, savukārt 4.b
klases skolēni – veikalus Cesvainē.
5.-9.klašu skolēni pilnveidoja
mācību kabinetus, gatavoja uzskates
līdzekļus, auda dekoru “Tu, mana
Latvija”, gatavoja putnu būrīšus,
jaunā stadiona maketu, grieza putnu
trafaretus dekorēšanai.
Savu nedēļu mājturības nodarbībās pie skolotājas Ausmas Ozolas
pavadīja 6. klašu meitenes, gatavojot
darbus par tēmu „Tu, mana Latvija”.
Meitenes izvēlējās dabas ainavu
un to noauda. Laura Ruicēna saka,
ka aust ir interesanti. „Manā dabas
skatā visvieglāk bija izaust debesis,
jo tās ir vienā krāsā, grūtāk bija ar
kokiem.” Viņas klasesbiedrene Signe
Mihejenko stāsta, ka sarežģītāk bija
sameklēt dabas skatu, kuru piedevām
varētu arī izaust un piemeklēt saskaņotas krāsas. „Darbs nebija grūts, un

Projektu nedēļa skolā
triju dienu laikā pabeidzu.”
Savukārt vizuālās mākslas pulciņa nodarbībās kopā ar skolotāju Ēriku
Aļeksejevu meitenes gatavoja putnu
siluetus no papīra. Skolotāja Ērika
saka, ka Cesvaines vidusskolā putnu
atgriešanās no siltajām zemēm tiks
sagaidīta ar putniem logos, gaiteņos
un klasēs.
Skolēni izzināja tēmas “Gaisma”,
“Karjeras izvēle”, Cesvaines pilsētas
iedzīvotāju domas par globālo nākotni”, “Cesvaines vidusskolas lepnums
– skolotājs”, “Netradicionālie sporta
veidi”. Skolēni veica arī vairākus
pētījumus – ”Jauniešu brīvā laika
pavadīšanas veidi”, “Koriģējošā vingrošana”.
Visnopietnāko darbu vajadzēja
veikt 11.klašu skolēniem. Viņi jau
no rudens vāca materiālus, veica
pētījumus, lai šo četru dienu laikā tos
sakārtotu un parādītu, un aizstāvētu
savu veikumu. Tie bija zinātniski
pētnieciskie darbi.
Interesantākās zinātniski pētniecisko darbu tēmas – ”Sadzīves
ķīmisko līdzekļu ietekme uz cilvēku
veselību un vidi”, “Šokolādes pielietojums cilvēku dzīvē”, “Krāsu
ietekme uz cilvēkiem”, “Cesvaines
pašvaldības iedzīvotāju demogrāfija”,
“Narkotiku ietekme uz cilvēku veselību”, “Tekstilmateriālu krāsošana ar
augu krāsvielām”, “Ūdens ietekme uz
cilvēka organismu”, “Manas dzimtas

vēsture”, “Latviešu karavīri 2.pasaules
kara laikā”.
Priecē, ka skolā ir nodibinātas divas skolēnu firmas, kas sevi
ir jau paspējušas pierādīt ne tikai skolas vidē, bet arī ārpus tās.
Lielākais uztraukums bija piektdienā,
kad visiem skolēniem vajadzēja savas
tēmas aizstāvēt. Bija uztraukums, bet
beigās arī gandarījums par veikto darbu. Protams, kā vienmēr bija arī tādi
skolēni, kas darbu neizpildīja. Tiem
savu darbu aizstāvēt nāksies aprīlī.
Projektu nedēļas viena diena ir
ietaupīta, lai to izmantotu, strādājot
brīvā dabā un sakopjot Cesvaines
teritoriju.
1. martā Cesvaines vidusskolā
– žetonvakars. Tas īpašs ar to, ka ir
pirmais šajā skolas ēkā. Divpadsmitie
un viņu audzinātājas Lilija Kanaviņa
un Silvija Rimša rādīja klašu iestudētos teātrus – A.Sent- Ekzeperī “Mazais
princis” un filmu par savu klasi ar nosaukumu "Atstumtais."
Skolēni turpina piedalīties konkursā “Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī".
Klašu kolektīvi atsāk braukt ekskursijās, iekļaujot tajās kādu no Latvijas
muzejiem. Vairākas klases ir pabijušas televīzijas ierakstā raidījumam
“Vai esi gudrāks par piektklasnieku”.
Pirmslieldienu nedēļā visas klases aktīvi darbojas, lai sagatavotos "Popielai".

Vienpadsmitie žetonvakarā sveic divpadsmitos.

4. klase pabeigusi projektu "Mana ģimene"

No kreisās: Signe Mihejenko un Laura
Ruicēna (6.a) ar izaustajiem darbiņiem

Foto no muzeja arhīva

Ar pašgatavotiem putniem, no
kreisās: Santa Barkovska (6.b),
skolotāja Ērika Aļeksejeva, Baiba
Johansone (6.b), Iveta Dzenava
(8.a), Madara Ozola (7.b), Egija
Borenkova (7.b)

Sarma Kurme, Guna Graudiņa
Autoru foto

Dzīvoju skaidru dzīvi
Alkoholiķis Pēteris (vārds mainīts) ļoti labi zina, cik laika pagājis,
kopš viņš nelieto alkoholu. Martā
paliek trīsarpus gadi. Nelieto nemaz,
tas nozīmē, ka nemaz. Arī ne glāzi
šampanieša Jaungadā un arī ne
aliņu hokeja mača laikā pie televizora. Cesvainietis Pēteris ir sapratis,
ka vēlas savu dzīvi dzīvot savādāk.
Viņš to dara un viņam izdodas.
Pēteris apmeklē anonīmo alkoholiķu
(AA) grupu Cesvaine-Madona. Viņš
ir pateicīgs grupas cilvēkiem par
sapratni un par iknedēļas sarunām
savā starpā. Pārrunas ļāvušas saprast, kas tu esi, kāds biji un kāds
varētu būt. Piebildīšu, ka viens no
AA likumiem ir anonimitātes ievērošana sevis pasargāšanas nolūkos, jo
sevišķi sadarbībā ar medijiem. Mēs
to nepārkāpsim, vēl jo vairāk tāpēc,
ka ne katrs ir tik drosmīgs, lai atklāti
runātu par savas dzīves ēnas pusēm.
Ne katrs spēj atzīt un kur nu vēl visai
Cesvainei atklāt ne jau glaimojošas
lietas par sevi.
Kamēr es domāju par Pētera uzdrīkstēšanos, viņš pirmais pamanās
man jautāt: Kas ir alkoholisms?
Slimība.
Jā. Tas ir tāpat kā zobu sāpes vai
aknu ciroze, vienalga kas. Slimība, ar
kuru var sadzīvot. Bet vai vajag? Var
taču nedzert. Bet vai visi to grib un
spēj? Paldies Dievam, ka es šodien
esmu skaidrībā par sevi. Es dzīvoju
skaidru, jaunu dzīvi. Es savu normu
esmu jau izdzēris. Domāju, ka galvoju
par sevi arī rīt, bet es nevaru būt par
to drošs.
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Ko dara AA?
Mēs, anonīmie alkoholiķi, savu
dzīvi cenšamies pārveidot. Tas notiek galvenokārt pēc programmas,
kurā ir 12 soļi un 12 tradīcijas. Šajā
programmā es ieskatos biežāk nekā
reizi nedēļā. Mūsu AA grupa reizi
nedēļā sanāk kopā un pārrunā vienu
no soļiem. Pirmais solis ir viens no
grūtākajiem. Tev ir jāatzīst sava bezspēcība alkohola priekšā. Atzīšana, ka
neesmu spējis vadīt savu dzīvi. Līdzko
tev ir iespēja dabūt vienu glāzīti stiprā,
seko nākamā, un tu nemaz nemani,
ka izdzerta jau pudele, divas…. Tas
turpinās nedēļām ilgi.
Piemēram, piektais solis ir atzīt
Dieva un otra cilvēka priekšā savu
pāri darījumu līdzcilvēkiem. Es šo soli
tikai pēc vairākkārtējas pārlasīšanas
un izprašanas esmu sapratis. Atzīt
otram cilvēkam savus nodarījumus
ir ļoti grūti. Bet, kad to esi izdarījis,
paliek tik viegli. Tu jūties atbrīvots no
smagas nastas. Es rakstu to cilvēku
sarakstu, kam reiz esmu nodarījis pāri.
To nevar izdarīt vienā dienā.
Kāpēc vajag tādu sarakstu?
Tas ir tāpat kā valsts, kurai nav
savas vēstures. Ja neesi izzinājis savus nodarījumus, tu neesi tos izpratis
un zemapziņā tas tevi kremt. Jā. Pēc
kārtējās mirkšanas tūres esmu solījies
sev tuvajam cilvēkam, ka vairāk nedzeršu. To esmu teicis tā, lai visi dzird.
Es taču labojos. Bet tam nav ne jēgas,
ne pamatojuma. Pie pirmās iespējas
dzeru atkal. Apņemšanās jāatzīst sev
pašam. Sev klusībā arī jāapsola.

Es nevis turos nedzēris, bet dzīvoju skaidru dzīvi. Ja man dzīvē bija
problēma, iedzēru, un problēma pazuda. Otrā dienā problēma parādījās.
Dzēru atkal. Tas loks nebeidzās.
Kā bija pirmo reizi aiziet uz AA?
Aizgāju, kad neredzēju nekādu
citu iespēju pārtraukt iepriekšējo
dzīvesveidu. Neko neplānoju un necerēju, jo par anonīmajiem neko daudz
nezināju, kur nu vēl izprast to, kas tur
notiek. Pirmajā skaidrības gadā bija
grūti aprast ar domu, ka esi alkoholiķis, ka par to uzzinās daudzi paziņas.
Patiesībā alkoholiķu ir ļoti daudz, bet
es esmu kļuvis par alkoholiķi, kas
nedzer. Tā ir atšķirība, kuras dēļ nekaunos un eju paceltu galvu.
Kādi ir grupas biedri?
Mēs esam draugi, kas cits citu saprot. Ja man būs vajadzīga palīdzība,
es zinu, ka jebkurā diennakts laikā
varu prasīt un man palīdzēs. Ja es
kādu reizi izlaižu AA tikšanos, jūtu,
ka man kaut kā pietrūkst.
Grupā mēs visi zinām, kas ir
bezcerība, bezizeja. Mūsu dzīvē nav
bijis mērķa. Domāju, ka citi pie manām problēmām vainīgi, tāpēc dzēru.
Dzērumā esmu kādam ko apsolījis un
neizdarījis. Sapratu, ka dzīvē kaut kas
ir jāmaina. Mūsu Cesvaines - Madonas
grupā bija cilvēks, ar kuru mēs savulaik kopā dzērām. Kad ierados grupā,
viņš bija jau priekšā. Ar ko es sliktāks
par viņu? Arī es varu. Tāda bija mana
pirmā apņemšanās.
Pirms pēdējās dzeršanas pusgadu
nebiju lietojis, bet kompānijā vilka.
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Tas nozīmē, ka širmis atkal bija ciet.
Vajadzēja dzert dzeršanas pēc.
Cik ilga tev bija tā sauktā iepriekšējā dzīve?
30 gadus esmu dzēris un guvis
mākslīgo prieku, ko sagādā skurbulis. Es kādreiz nevarēju iedomāties,
ka ceļošu ārpus bijušās PSRS, ka
man makā vienmēr būs nauda. Agrāk
es saņēmu algu un 50 rubļus noliku
sev, tas ir, dzeršanai, pārējo atdevu
sievai. Piedevām man bija haltūras,
kurās dabūto naudu arī nodzēru. Ļoti
gaidīju nedēļas nogales, kad gaidāma
dzeršana. Svarīgi bija paņemt līdzi
pietiekoši dzeramā, lai nepietrūkst un
naktī nav jāiet nezin kur meklēt. Ja
agrāk es aizņēmos naudu un mūžīgi
kādam biju parādā, tad tagad es aizdodu citiem. Tiem, kam vajag kārtējai
pudelei, nedodu, izņemot gadījumus,
kad cilvēks jau ir abstinences stāvoklī,
jo zinu, ka, nedabūjis savu devu, viņš
ir gatavs uz visu.
Ja arī raksturā man daudz kas
palicis no iepriekšējās dzīves, tad
ar prātu tas ir regulējams. Tagad es
arī pret apkārtējiem izturos savādāk.
Ja piedzēries jauniešu bariņš pasaka
kaut ko riebīgu, tad es neradu konfliktsituāciju un neceļu spuras gaisā, bet ar
smaidu pasaku ko patīkamu.
Ģimene ir pamatu pamats. No šūpuļa vecuma mazulim jājūt ģimenes
atbalsts un mīlestība. Nekāda skola,
ne cita iestāde to nevar izdarīt, ne arī
viņiem tas jādara.
Kā ir tagad?
Šodien, esot svētkos un redzot, kā
svinētāji iedzer un nonāk līdz stadijai,

kad visi runā un neviens neklausās,
man ir nepatīkami. Arī es tāds reiz
biju. Nesaku neko par tiem, kuri apzinās, ko dara, un iedzeršana viņiem
ir tikai viens vakars svētkos. Ar tiem
viss ir kārtībā.
Es ticu, ka kāda augstāka vara
man ir palīdzējusi atgūt sevi.
Tu tici Dievam?
Es neesmu fanātiski ticīgs, bet izprotu Dieva būtību vairāk nekā agrāk.
Esmu pateicīgs kādam no augšas, kas
man palīdzējis.
Tu nožēlo bijušo?
Ko tur nožēlot, kā bijis, bijis. Nekaisu sev pelnus uz galvas. Eju lēnām
un pamatīgi jaunajā dzīvē.
Ja kāds ir sapratis, ka tā dzīvot
vairs nevēlas, viņš var nākt pie mums,
pie anonīmajiem alkoholiķiem.
Guna Graudiņa
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Stāsts

Vai bērnudārzos nedziedāsim?
Draugiem.lv apskrēja ziņa par
to, ka bērnudārza mūzikas skolotājiem jāpalielina bērnu grupu
skaits uz vienu slodzi. Līdz ar to
palielinās darba apjoms, bet atalgojums samazinās.
Lai arī tās vēl ir tikai runas par
tēmu, satraukums ir pamatots. Ja
tajā iesaistītie – pirmsskolas skolotājas un bērnudārzu vadība – par
to necīnīsies, tad bērnudārzos muzikālā skolotāja vieta būs tukša. Neviens skolotājs nepiekritīs, ka viņam
palielinās darba slodzi, neparedzot
tam atalgojumu.
Var jau būt un kaut tā būtu, ka šī
paliek tikai vētra ūdens glāzē, bet, lai
saprastu, ko dara mūzikas skolotāja
bērnudārzā, devos uz šo iestādi.
Bērnudārzā tikko ir beidzies
koncerts vecvecākiem. Tie bija skaisti svētki – ar dziedāšanu, dejošanu,
dzejoļiem. Uz svētkiem atnākušo bija
daudz. Kompliments koncerta rīkotājiem varētu būt kādas vecmāmiņas
secinājums: „Un tas bija viss?!” Ja
skatītājam pusotras stundas garš
koncerts nepaspēja apnikt, tad tas ir
augsts novērtējums. Nav jāprasa, kas
iznesa šī koncerta smagumu, tas no
malas tāpat redzams. Tā ir mūzikas
skolotāja. Skolotāja, kura gandrīz
divu stundu garumā nedalītu uzmanību velta pasākuma norisei. Tā
nav tikai pavadījuma spēlēšana uz
klavierēm un līdzi dziedāšana. Tā ir
sadarbība ar bērniem, iedrošinošs
skats, palīdzība, uzmundrinājums. Tā
ir rotaļu vadīšana un līdzi dejošana.
Tā ir atbildība, lai nekas nesajuktu.
Visi paļaujas uz mūzikas skolotāju.
Viņa vienmēr zinās dziesmu vārdus
un kustību secību, magnetofons būs
laikā ieslēgts un izslēgts. Viņa būs
tā, kas glābs neveiklu situāciju, ja
tāda radīsies.
Koncerts ir zieds, bet, lai tas uzplauktu, ir jāiesēj sēkliņa un jākopj.
Tie ir mēģinājumi. Cik daudz laika,
spēka un enerģijas atdots, lai šādu
koncertu sagatavotu? Skolotāja izdomā scenāriju, sameklē dziesmas
un to ierakstus, pieskaņo kustības.
Tam seko nodarbības ar bērniem.
Lai noskaidrotu pedagoga

viedokli, sarunājos ar Cesvaines
pirmsskolas izglītības iestādes mūzikas skolotāju Irēnu Lecīti:
Cik ilgi strādājat par mūzikas
skolotāju?
– Bērnudārzā strādāju 18 gadus.
Bet tieši par mūzikas skolotāju nedaudz mazāk.
Kad bērns pirmo reizi atnāk uz
mūzikas nodarbību, ko jūs viņam
mācāt?
– Mācu rotaļdziesmas, rotaļspēles, dejiņas, rotaļas, bet vispirms ir
jānodibina kontakts ar mazo.
Bērns ir jāieinteresē, jāiedrošina,
jāiegūst uzticība, lai nebaidās no
manis. Ar varu neko nevar panākt
un iemācīt. Tad, kad emocionālais
kontakts iegūts, var sākt veidot vokālās iemaņas, stāju, kustību koordināciju.
Ir taču arī bailīgi bērni?
– Ir visādi. Bailīgi, kustīgi, pļāpīgi, ….. Ir bērni, kuriem teorētiski jau
vajadzētu runāt, bet viņi nesaka ne
vārda. Ir bērni ar īpašām vajadzībām.
Vai jūs koncertā tādus redzējāt?
... šķiet, ka nē.
– Tāpēc, ka dziesmā, dejās visi
bērni atraisās un kļūst pārliecinātāki
par sevi.
Ir arī rūcēji?
Ne jau visiem bērniem šūpulī
ieliktas muzikālās dotības, bet, ja arī
ieliktas, tad tās ir jāattīsta. Arī rūcējiem var izveidot skaistu balstiņu.
Ja strādā regulāri, ja bērns dzird pareizu pieaugušā dziedājumu un, ja vēl
vecāki mājās palīdz, tad ir rezultāts.
Mūsu bērnudārzā ir daudz tādu bērnu, kuri no sākotnējiem biklajiem un
rūcošajiem mazuļiem izveidojušies
par pašapzinīgiem skanīgu balsu
īpašniekiem.
Tas ir gandarījums?
– Tas skolotājam ir liels gandarījums. Redzu, ka bērns var izdarīt vēl
un vēl, un man ir prieks ar viņu strādāt
vairāk, protams, iespēju robežās.
Kas notiktu, ja mūzikas skolotājam palielinātu slodzi?
– Pirmkārt, nebūtu, kas strādā.
Strādāt vairāk un par mazāku samaksu?! Nē! Pedagogi nestāv rindā uz
brīvo vietu. Jo te darbs ir specifisks.

Hermīne Vietniece

Mezgli jāatraisa

Foto: Guna Graudiņa

Mūzikas skolotāja Irēna Lecīte ar bērniem pēc viena no koncertiem.
Bērnudārzā svētku nebūtu vispār.
Foto:Guna
Bet
šobrīdGraudiņa
mums tādi ir vismaz četri
mēnesī. Nebūtu nodarbību – sports
ar mūziku, kas ir ļoti svarīga bērna
ritma un koordinācijas attīstībai. Nebūtu iespēja strādāt ar bērnu individuāli, tātad nebūtu solistu. Nebūtu
laika, kad bērnus sagatavot, piemēram, konkursam „Cālis”. Viss prasa
papildu darbu. Ar īpaši muzikālajiem
bērniem strādāt ir viegli. Bet kas būs
ar tiem, kuriem muzikālās spējas ir
vēl tikai jāattīsta, jāpastrādā vairāk?
Vai tāpēc viņiem dziedāt nemācīsim?
Visus bērnus var iemācīt dziedāt. Vajag tikai pacietību un laiku. Bet, ja
tāds nav paredzēts?
Par šo tēmu savas domas ir
arī iestādes vadītājai Skaidrītei
Aveniņai.
Vai tie, kas izdomājuši palielināt
darba apjomu bērnudārza mūzikas
skolotājam, kaut dienu ir strādājuši
bērnudārzā?
Vai viņi zina, ko nozīmē mūzikas skolotāja darbs bērnudārzā?
Mūzikas skolotāja darbadiena jau
ir noslogota tāpat – mācot bērniem
dziedāt, kustēties, brīvi justies. Bet
ir jau vēl arī svētki un gatavošanās
tiem. Piemēram, gatavojot koncertu

vecvecākiem vai izlaidumam, galveno smagumu iznes tieši mūzikas
skolotājs.
Daudzi vecāki izteikuši vēlmi
savus mazuļus vest uz ritmikas nodarbībām, dziedāšanas pulciņiem,
ja vien tādi būtu. Ja kultūras nama
paspārnē tādi pulciņi būtu noorganizēti, atsaucība būtu liela. Bet mūzikas skolotāju, kas māk strādāt tieši
ar pirmsskolas vecuma bērniem,
nav tik daudz, kā mēs vēlētos, jo
ļoti labi jāpārzina vecuma posma
īpatnības, jāprot kontaktēties, bērns
jāprot ieinteresēt.
Priecājos, ka mūsu bērnudārza
kolektīvs vienmēr ir bijis saliedēts,
izglītots un radošs. Patīkami, ka
dziedošās bērnudārza skolotājas
izveidojušas savu ansambli, lai
dziedātu un sagādātu prieku sev,
bērniem, iestādes viesiem. Kolēģes
pēc darba sanāk kopā, lai mēģinātu
un mācītos jaunas dziesmas. Tā,
protams, ir darbinieču brīva izvēle,
kā izmantot savu brīvo laiku, un
neviens viņām to neliek darīt. Tā
ir atpūta, kas sagādā prieku. Un saprotams, ka lielāko artavu šajā lietā
dod tieši mūzikas skolotāja.

Ar Enītēm un Jacītēm rotaļāties ir vislabāk
Ik pa diviem gadiem Cesvaines
pirmsskolas izglītības iestādes
darbinieki un audzēkņi gatavo
koncertu vecvecākiem. Tas notiek
pavasarī. Šoreiz bērnudārznieki
ar koncertu ieskandināja skaistos
pavasara svētkus – 8.martu.
Šī
bija
iespēja
tālāk
dzīvojošajiem vecvecākiem redzēt
bērnudārzu, kur savu ikdienu vada
mazbērns, un priecāties par viņa
sniegumu.
Iestādes vadītāja Skaidrīte
Aveniņa, uzrunājot klātesošos,
atzina, ka katrs koncerts bērnudārzā
ir svētki, kas rada priecīgu noskaņu:
“Diena ir īpaša – gan darbiniekiem,
gan bērniem, gan viņu mīļajiem
cilvēkiem.”
Vecākus un vecvecākus koncertu
baudīt aicināja grupu skolotājas, kuru
vārdā klātesošos uzrunāja Jana Medniece un Daina Stikāne: „Labdien,
vecmāmiņas, vectētiņi, omītes, opīši,
paķēķes, lapcītes, mimītes, vecītes,
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enītes, jaces, babītes un daudzi citi
jūsu mīļo sirsniņu nokristītie. Mums
bieži vien pietrūkst laika un spēka,
lai pavadītu vairāk kopā ar saviem
mazajiem mīluļiem, bet jūs taču
zināt, ka ar vecvecākiem rotaļāties
ir vislabāk. Ar nevienu nesanāks tā.
Daudz prieka un smieklu, un nekāda
aizvainojuma.”
Priekšnesumus ar dziedāšanu,
dejošanu un kustībām, kā arī dzejoļus
bija sagatavojuši visi bērnudārza
bērni. Gan mundrie vidējās grupiņas
brašuļi, vienmēr aktīvie abu jaunāko
grupiņu mīluļi, mundrie jauktā vecuma grupiņas audzēkņi, atraktīvie
vecākās grupas žiperi un zinošie
sagatavošanas grupas bērni.
Mazuļu izpildīto dziesmu un
dzejas vārdos bija paslēpts paldies
saviem mīļajiem. „Kas gan dzīve būtu
bez jums? Lai jūsu aizvējš, jūsu padoms vēl ilgi piederētu mums,” bērnu
vārdā paldies saka Jana Medniece.

Guna Graudiņa

Foto: Guna Graudiņa

Mazuļi ar dziesmotām rotaļām saka paldies vecvecākiem.
Guna Graudiņa

– Bet televizors? Manu naudu līdz
pēdējai kapeikai saņēmi!
– Saņēmu. Vai tu neēdis biji? Gulēji
ar mani? Gulēji! Kas manā istabā, tas
mans! – Ilga kā marša taktī pakšķināja
pa linoleju grīdu ar smailpurna kurpes
papēdi.
– Ielene, – nostenēju un vēlu plecos
segās sasieto paunu.
Tonakt miera man nebija. Ilgi klīdu
pa Čigānietes pakrasti, klausīdamies
tās straujajā urdzēšanā. Čigāniete bija
bagāta ar vēžiem un zivīm.
– Tagad būs mans „plosts” iegriezies
sēklī.
– Celies! Brigadieris teica, lai tu apar
manu piemājas dārzu! Slienies augšā!
Vai tu jūti? – bungodama pa „Bābaskalna” ārdurvīm, klaigāja nesen no Pasvaļas rajona Dičūnu sādžas ieradusies
lopkope Solomeja.
– Nedauzies! Nāc iekšā! – aicināju un
gultā šupojos.
Solomeja, pabāzusi atvērtajā spraugā
ar sarkanu lakatiņu apsietu, šampūnā
„Romonodos” kastaņkrāsā nobrūnināto cirtaino galvu, vārdus kā graudus no
sētuves bērtin bēra:
– Artūr, bukjaras – labais, nu nāc!
Brokastu došu. Skubinies! Arjelka, nu
– šņabis, man ir – lieli un mazi buteļi!
– Nemānies, – skalodams seju vecā
māla bļodā, iebildu.
– Neapmonīšu, Artūr! – sprigace
lietuviete apsolījās.
Solomeja nebija melojusi. Tovakar kā degustators izprovēju gan no
karafēm, gan no krūzēm un pudelēm
visdažādākos dzērienus, līdz uzmācās
snaudiens.
– Paģiras, Artūr, salāpīsim! – otrā rītā
Solomeja piesolīja. Un piebilda: – Tev
nav jāsteidzas, agronoms aizbrauca
traktoru. Tā es dabūju atkal sievu.
– Vai Solomeja sliktāka par Ilgu? Viss
īsts, tikai mati nopervēti, – klusībā domāju un, apņēmis Solomejas drukno
augumu, nobučoju viņas sārtās, pilnīgās lūpas.
– Artūr, būsim mīļi uz mūžu! Tu
neģērsi – nedzersi? – satraukta taujāja
Solomeja. Tad turpināja: – Man nebūs
vairs arjelkas, bet tu nepirksi to šņabi.
Mēs isigivensim automobili – gādāsim
mašīnu!Jau bija uzkritis pirmais sniegs,
kad „Cīņā” visu trešo lappusi aizņēma
mantu izlozes tabula. Pirmajā brīdī,
nevērīgi aizvēris laikrakstu, neko neiedomāju, bet naktī pēkšņi atmodos no
nelāgiem murgiem. Nevarēdams uzreiz
aizmigt, atcerējos – kaut kur virsvalka
kabatā jābūt lozei. Bodniece pašu pēdējo man iesmērēja. Jāapskatās!
– Ko tu tur žūri – lūri? – pamodusies
un atvērusi acis, prasīja Solomeja.
Neatbildēju, bet avīze manās rokās lēkāja kā lellīte, kas pakarināta pie „moskviča” vai „žiguļa” priekšējā loga.
– Susergas? Saslimi? – nemierīga
kļuvusi, Solomeja izrāpās no gultas
un, spilgti puķoto halātu ciešāk ar jostu
savilkusi, piešļūca man līdzās.
– „Zaporožecs”! Man ir „zapars”,–
klusu nočukstēju.
– Kas tevi saspēris? Zibens?
– Jā! – es atguvos, pietrūkos no krēsla
un, Solomeju pacēlis kā pusaudzi, griezos neredzētā dejā.
– Tu saki – mašīna?
– „Zaparītis”.
– Aišku! Skaidrs. To auto pasi rakstīsim uz mana vārda. Aišku!
Turpinājums sekos
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Konkurss „Sieviete
Latvijai 2008”
Bērnu un ģimenes lietu ministrija (BM) aicina piedalīties
laikraksta “Latvijas Avīze” rīkotajā vēstuļu un anketu konkursā
“Sieviete Latvijai 2008”, kura
žūrijā šogad pirmo reizi piedalīsies arī ministrijas pārstāvis. Šo
konkursu “Latvijas Avīze” rīko
jau vienpadsmito gadu, un tas
ļauj iepazīt gan simtiem atsaucīgu vēstuļu rakstītāju, gan godāt
konkursa laureātes no visiem
valsts novadiem par viņu izcilo
veikumu savā ģimenē, uzņēmumā, pagastā un pilsētā.
Šogad visi Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti pieteikt savas
kandidātes konkursam trīs nominācijās: „Par uzdrīkstēšanos
būt uzņēmējai”, „Par nesavtīgu
darbu sabiedrības labā” un „Par
ģimenes stiprināšanu”.
Konkursa mērķis ir meklēt un
godāt sievietes, kuras uzdrīkstas
realizēt drosmīgus projektus,
nesavtīgi palīdz līdzcilvēkiem,
ar mīlestību rūpējas par ģimeni
un tuviniekiem.
Konkursam iesūtītos pieteikumus izvērtēs žūrija, kurā
darbosies žurnāla “Mājas Viesis”
galvenā redaktore Dace Terzena,
laikraksta “Latvijas Avīze” galvenā redaktora vietniece Monika
Zīle, biedrības “Līdere” valdes
priekšsēdētāja Aiva Vīksna, Eiroparlamenta deputāte Inese Vaidere un AS “Lauku Avīze” valdes
priekšsēdētājs Viesturs Serdāns,
Latvijas Pašvaldību savienības
priekšsēdis Andris Jaunsleinis,
Nacionālās radio un televīzijas
padomes locekle Ingrīda Brigita
Stroda, Latvijas Lauku sieviešu
apvienības valdes priekšsēdētāja Rasma Freimane, Lietišķo
sieviešu apvienības prezidente
Irina Pētersone un pārstāvji no
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas, interneta portāla “Delfi”
un “Hipotēku bankas”.
Kandidāšu pieteikšana
konkursam līdz š.g. 21. aprīlim.
Konkursa noteikumi un pieteikuma anketa laikrakstā “Latvijas
Avīze”, žurnālos “Mājas Viesis”
un “Praktiskais Latvietis”, kā arī
portālā “Delfi”.
Informācija no Bērnu un
ģimenes lietu ministrijas

Piedāvā darbu
Z/s "Kalna Stradi" (Guntars
Ločmelis) piedāvā slēgt darba līgumu 2008. gada vasaras sezonai
par svaigu dārza, meža ogu un
sēņu iepirkšanu.
Paredzamā maksa 5 – 20
santīmi par kg produkta. Nodrošina ar taru, elektroniskajiem
svariem, naudas līdzekļiem. Tālr.
28302565, 4894275.
Nr. 3 (177) 2008. gada 18. martā
Izdevējs: Cesvaines pilsētas ar lauku
teritoriju dome.
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578.
Tirāža – 600 eks.
Redaktore – Guna Graudiņa,
tālr. 4852030
e-pasts: guna.graudina@cesvaine.lv
Iespiests: SIA "Madoas poligrāfists",
Madonā, Saieta laukumā 2a.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
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Ūdenssaimniecības sakārtošana
turpinās
Projekta „Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Cesvainē”,
līguma numurs 2001/LV/16/P/PE/
007-3.5, realizācija pašlaik ir stadijā, kad projektētājs ir izstrādājis
skiču projektu, kas ir apspriests un
saskaņots, saņemta būvatļauja un
ir sākti kanalizācijas tīkla izbūves
darbi.
Izbūvēts kanalizācijas posms
starp tirgus laukumu un dzīvojamo
ēku A. Saulieša ielā 4, tālāk izbūve
notiks, šķērsojot A. Saulieša ielu
un tālāk gar internātskolas internātu virzienā gar esošo dziļurbumu
Rīgas ielā 4 līdz internātskolai.

Celtniecības darbus, ūdensvada
un kanalizācijas sistēmu tīklu rekonstrukciju veiks pilnsabiedrība
„A.A.& Būvkompānijas”.
SIA „Urbšanas centrs” izstrādā
un saskaņo dokumentus licences
saņemšanai jaunā urbuma veikšanai. Paredzams, ka urbšanas darbi
sāksies maijā.
Par jautājumiem, kas saistīti ar
šī projekta realizāciju, tāpat arī ar
ierosinājumiem var vērsties pie
projekta vadītāja palīga Jura Mālnieka, mob. 26446256.
Jānis Vanags, SIA „Cesvaines
komunālie pakalpojumi” tehniskais
speciālists

Robežas šķērsošana Šengenas telpā bērniem
Pievienojoties Šengenas telpai,
kārtība, kādā robežu šķērso bērni,
paliek iepriekšējā.
Bērnam, patstāvīgi šķērsojot
valsts robežu papildus derīgai bērna
pasei līdzi jābūt:
- vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātai piekrišanai bērna patstāvīgai izceļošanai
no valsts;
- bērna dzimšanas apliecībai
vai tās notariāli apliecinātai kopijai, ja piekrišanu devuši abi vecāki
vai viens no viņiem. Ja piekrišanu
devis aizbildnis, tad jābūt līdzi arī
bāriņtiesas izdotās aizbildņa apliecības vai lēmuma par aizbildnības
nodibināšanu notariāli apliecinātai
kopijai.
Bērnam šķērsojot robežu abu
vecāku pavadībā, viena vecāka
vai aizbildņa pavadībā
Līdzi jābūt:
- derīgai pasei ar atzīmi par
bērna radniecību ar to vecāku, kas
pavada bērnu;
- bērna dzimšanas apliecībai vai
tās notariāli apliecinātai kopijai, ja
ceļošanas dokumentā bērna vecākam, kas pavada bērnu, nav atzīmes
par radniecību ar bērnu;
Ja viens no bērna vecākiem ir
ārvalstnieks vai bezvalstnieks,
šķērsojot robežu, līdzi jābūt otra
vecāka notariāli apliecinātai piekrišanai bērna patstāvīgai izceļošanai
no valsts vai pilnvarai bērna izceļošanai no valsts pilnvarotās personas
pavadībā.
Ja bērna vecāks, kas bērnu
pavada, ir ārvalstnieks vai bezvalstnieks, jābūt līdzi otra vecāka
notariāli apliecinātai piekrišanai
bērna izceļošanai no valsts.
Ja bērnu pavada aizbildnis,
jābūt līdzi arī bāriņtiesas izdotā
aizbildņa apliecība vai lēmums par
aizbildnības nodibināšanu vai to
notariāli apliecināta kopija.
Ja otrs vecāks nav sasniedzams
vai atsakās dot piekrišanu, minētās pilnvaras var izsniegt arī
bāriņtiesa.

Minētā piekrišana vai pilnvara nav nepieciešama, ja bērna
vecāks, kas ir ārvalstnieks vai
bezvalstnieks, viens realizē aizgādību pār šo bērnu.
Šādā gadījumā, šķērsojot
valsts robežu, līdzi jābūt kādam
no šādiem minēto faktu apliecinošiem dokumentiem vai
tā notariāli apliecinātai kopijai:
otra vecāka miršanas apliecība;
- tiesas spriedums (sprieduma
noraksts) par:
- aizgādības atņemšanu otram
vecākam;
- otra vecāka izsludināšanu par
mirušu;
- otra vecāka atzīšanu par rīcībnespējīgu;
- dzimšanas apliecība, kurā nav
ieraksta par tēvu;
- dzimtsarakstu nodaļas izsniegta izziņa, ka ziņas par tēvu dzimšanas aktu reģistrācijas grāmatā
ierakstītas pēc mātes norādījuma.
Ārpusģimenes aprūpē ievietotie
bērni
Bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kas ar bāriņtiesas lēmumu ievietots bērnu
aprūpes un audzināšanas iestādē
vai nodots audžuģimenei, valsts
robežu var šķērsot:
- patstāvīgi, taču līdzi jābūt
lēmumam par atļauju bērnam patstāvīgi izceļot no valsts. Attiecīgu
lēmumu izsniedz bāriņtiesa, ar kuras lēmumu bērns ievietots bērnu
aprūpes un audzināšanas iestādē
vai nodots audžuģimenei;
- pilnvarotās personas pavadībā, taču līdzi jābūt lēmumam par
atļauju bērnam izceļot no valsts šīs
pilnvarotās personas pavadībā. Attiecīgu lēmumu izsniedz bāriņtiesa,
ar kuras lēmumu bērns ievietots
bērnu aprūpes vai audzināšanas
iestādē vai nodots audžuģimenei.
Informācija no Bērnu un
ģimenes lietu ministrijas

Mūsu vārds ir "Balta".
"Balta" ir lielākā un pieredzējušākā apdrošināšanas sabiedrība
Latvijā.
Apdrošināšanas konsultante Vineta Meistere slēdz apdrošināšanas līgumus un konsultē:
• īpašuma, mantas apdrošināšanā:
• transporta apdrošināšanā (OCTA, KASKO);
• mājdzīvnieku apdrošināšanā:
• ceļojuma, nelaimes gadījuma apdrošināšanā.
Zvaniet, 29761510!
"Balta" ir mierīga atbilde nervozai pasaulei.

Cesvaines Ziņas

Kultūras namā
24. martā plkst. 16.00 vidusskolas zālē koncerts. Harijs
Ozols un Santa Zapacka.
23. martā plkst. 21.00 Kraukļu
skolā Lieldienu balle. Spēlē
„Cesvainieši”. Ieeja Ls 1,50.
Š.g 4. aprīlī Cesvainē vizītē ieradīsies izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe. Pašvaldības
un vidusskolas vadība iepazīstinās
ministri ar skolu, risinās skolas
celtniecības parāda problēmu.
Ministre apmeklēs mūzikas un
mākslas skolu, sākumskolu un
tiksies ar pedagogu kolektīvu.
Dievkalpojumi
Cesvaines ev.lut baznīcā:
21.martā plkst. 19.00 Lielā
piektdiena
23. martā plkst. 9.00 Pirmās
Lieldienas
25. martā plkst. 13.00 baznīcas
dārzā
25. martā plkst. 12.15 ev.lut.
baznīcā Cesvaines mūzikas un
mākslas skolas mūzikas nodaļas audzēkņu koncerts. Pēc tam
svētbrīdis un ziedu nolikšana
baznīcas dārzā pie Piemiņas
akmens.
Lielās Nedēļas dievkalpojumi
Cesvaines katoļu draudzē:
Lielā Ceturtdiena 20.martā
plkst.18.00
(Kunga pēdējo vakariņu atcere)
Lielā Piektdiena 21.martā
plkst.15.00
(Kunga ciešanu dievkalpojums)
Lielā Sestdiena 22.martā
plkst.20. 00
(Uguns un ūdens svētīšana,
kristības)
Kunga Augšāmcelšanās Lieldienu svētdienā 23.martā
plkst.9.00
Lieldienu oktāvas pirmdiena
24.martā plkst.10.00
Lūdzam atsaukties cilvēkus,
kuri zina Cesvaines baznīcas
kapsētas ievērojamāko cilvēku
apbedījuma vietas. Ir zināmi tie,
kuriem ir kapu pieminekļi, piemēram, Jānis Liepiņš (ārsts), Jānis Lūsis (dārznieks) un citi. Bet,
iespējams, savulaik Cesvaines
sabiedrībā populāram cilvēkam
kapa vieta ir nekopta, un mēs par
tās eksistenci nezinām. Lūdzam
informēt pa tālruni 4852715 (domes sekretāre).
Pašreiz notiek "Dzeramā
ūdens attīrīšanas iekārtu
izbūve" Cesvainē:
• Pieguļošo ūdens un kanalizācijas tīklu nomaiņa.
• Jauna artēziskā urbuma izurbšana un aprīkošana.
• Esošo divu artēzisko aku no
jauna aprīkošana.
• Atdzelžošanas iekārtu izbūve.
Būvnieks – A.A & būvkompānijas
Neskaidros jautājumus, kas
saistīti ar celtniecību, risināt ar:
Projekta būvdarbu koordinatoru Juri Mālnieku, tālr.
26446256, atbildīgo būvdarbu
vadītāju Leonu Seškinu, tālr.
29483754, būvuzraugu Gunti
Šahno, tālr. 29216292.

Apsveikumi
Bez steigas diena, pūka viegla,
Tā katra mīļa stunda rit,
Un grūti pateikt, kā man klājas,
Cik brīnišķīgi paiet mūžs.
Jānis Krūmiņš

Nozīmīgajās dzīves gadskārtās sveicam:
85 gados Ermīni Dozi un
Olgu Līviju Dakšu
80 gados Georgiju Fjodorovu
Cesvaines pašvaldība
Ik mirklis ir katra mūža vērts,
Ja tas tiek kādā brīdī pieminēts.
Ja tavs darbs, ko esi veicis,
Tiek svērts –
Atmiņu kamolā tīts,
Apzināts...
Vēsma Kokle-Līviņa

Skaistajā dzīves jubilejā sveicu
Līviju Dakšu!

Kaimiņiene Lūcija

Viens mazs prieks lai būtu katra diena,
Un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu.

Sirsnīgi sveicam
Georgiju Fjodorovu
80 gadu jubilejā.
Vēveru ģimene
Mākoņi, mākoņi, mākoņi spēlējas debesīs,
Skrien viens otram garām,
garām un prom.
Bet tie baltie, balti baltie pieskaras viens otram
un - vēl baltāki paliek.
Cilvēki, cilvēki, cilvēki spēlējas dzīves spēlē,
skrien viens otram garām,
garām un prom.
Bet tie baltie, balti baltie pieskaras viens otram
un – vēl baltāki paliek.

Aivar,
saules pilns sveiciens šūpuļsvētkos
no kolēģiem Cesvaines vidusskolā!

Pateicība
Sirsnīgs paldies par man sagādāto svētku
brīdi 80 gadu jubilejā bijušajam audzēknim,
godātajam vidusskolas direktoram Didzim
Baunim, skolas arodbiedrībai, mīļajai, darbīgajai trijotnei Inai, Ingai, Inesei, dārgajiem
bijušajiem kolēģiem un mīļajiem audzēkņiem
un visiem, visiem, kuri sveica mani personīgi,
telefoniski un rakstiski.
Pateicībā ar patiesu cieņu jūsu J.Linde
Visiem DEJOTGRIBĒTĀJIEM!
Cesvaines kultūras namā notiks bezmaksas
dejotprasmes apmācības (pareiza stāja, komunicēšanās, neliels ieskats balles dejās). Vada
Viktors Leimanis. Mācības notiks 2008.gada
aprīlī – maijā (30h). Mācības plānotas visām
vecuma grupām, kas vēlas radīt harmoniju sevī
ar deju palīdzību( uz nodarbībām vēlams nākt
kopā ar (brīvprātīgu) deju partneri). Par nodarbību gaitu sekojiet informācijai afišās.
Sīkāku informācija pie
pieaugušo izglītības koordinatores
Lienītes Krūmiņas, tālr. 29420803

Pārdod

pārtikas kartupeļus 0,15 Ls/kg. Tālr.
4852775. Cesvaines robežās piegāde mājās.

Miruši
Dzidra Beitāne
1928. – 2008.
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