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Skolas direktors Didzis Baunis sarunājas ar Taizemes kolēģiem.

Taizemieši viesojas arī Cesvainē  
24. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 

14.00 vienlaicīgi visā Latvijā tiek 
organizēta jau trešā vides sakopša-
nas akcija „Lielā talka”. Arī Ces-
vaines novada  iedzīvotājus aicinām 
sakopt vidi, kurā dzīvojam. 

Tiks izsniegti maisi at-
kritumiem, cimdi jāpaņem 
pašiem. Talkošanas vietas – 
Sulas upes grava centrā, apvedceļš, 
parks,.Ķinderu un Kārzdabas kapi, 
Kraukļu skolas teritorija, muižas 
siltumnīcas (pie “Diviem torņiem”). 
....Aicinām arī daudzdzīvokļu 
māju īpašniekus parūpēties par 
apkārtni. No 20 līdz 25. aprīlim 
aiz universālveikala novietosim 
lielgabarīta atkritumu konteine-
ru. Aicinām izmantot šo iespēju. 
.... Savāktie atkritumi atbilstošos  
maisos jānogādā jaunās estrādes 
auto stāvlaukumā. Ja to nevar iz-
darīt, lūdzu sazināties ar labiekārto-
šanas nodaļu, tel. 29484429. 

Guna Graudiņa

Uz talku – 24 aprīlī!

14. un 15. aprīlī Cesvaines vi-
dusskolas kolektīvs uzņēma viesus 
no Taizemes. Taizemieši Latvijā 
uzturējās “AFS Latvija Jauniešu 
apmaiņas programmas” brīvprā-
tīgo izglītības darbinieku pieredzes 
apmaiņas ietvaros.

Biedrība ir starptautiska organi-
zācija, kuras ietvaros ap 500 Lat-
vijas jauniešu devušies mācīties uz 
ārvalstīm un tikpat ieradušies šeit.
....Divu nedēļu laikā 12 Taizemes sko-
lu direktori un angļu valodas skolotāji 
apceļoja Latviju, sākot no Liepājas un 
beidzot ar Daugavpili, lai veicinātu 
savstarpēju informācijas un pieredzes 
apmaiņu. Taizemes pedagogi apmeklē 
tās pilsētas, kurās šobrīd mācās viņu 
zemes jaunieši. Satikšanās prieks ar 
savu skolotāju un audzēkni abpusēji 
ir emocionāls mirklis. Cesvaine gan 
ir izņēmums, jo neviena cesvainiešu 
ģimene šādā apmaiņas programmā vēl 
nav iesaistījusies.

Cesvaines vidusskolā taizemieši 
noklausījās skolas estrādes grupu 
koncertu, piedalījās mācību stundās, 
tikās ar skolotājiem, skolas padomi un 
skolēnu pašpārvaldi, kā arī apskatīja 
pilsētu - pili un salonu „Divi torņi”.

Viesi prezentēja savu valsti, stās-
tīja par Taizemes izglītības sistēmu. 
Liepājas valodu centrā taizemieši 
mācījās latviešu valodu, savukārt 
latvieši – taju valodu. 

Angļu valodas skolotāja Votčeri 
Sarikabutra stāsta par skolu, kurā 
strādā: „Skolēni ceļas 5.30, skolā 
stundas sākas pulksten 7.45 ar valsts 
karoga uzvilkšanu un himnas nodzie-
dāšanu un rit līdz pulksten 16. Skolēni 

nēsā formas tērpus. Ārpusklases no-
darbības, kādas ir jūsu skolās, mums 
nenotiek, jo skolēni ir ļoti noslogoti. 
Daudz tiek uzdoti mājas darbi. Sko-
lēni izvēlas papildnodarbības, jo, lai 
vēlāk viņi varētu iekļūt augstskolā, 
jāiztur liela konkurence. Piemēram, 
par 60 vietām cīnās 500 skolēni. 
Angļu valodas līmenis jūsu skolās ir 
augstāks. Pie mums arī māca svešva-
lodas kā vācu, franču un citas, bet to 
dara lielajās pilsētas skolās un tad, ja 
ir skolotājs no attiecīgās valsts. Jūsu 
skolēniem mācību režīms ir daudz 
brīvāks.” 

Savukārt Prachoom Wattanasiri, 
kurš strādā Nongkhaemas augstskolā 
Bangkokā stāsta, ka Eiropā viņš ir bi-
jis pirms daudziem gadiem starptau-
tiskā skolēnu nometnē, bet Latvijā 
viņi visi ir pirmo reizi. Pirms došanās 
uz Latviju viņš meklējis informāciju 
par mūsu valsti internetā, bet tā nav 
bijusi pietiekama. „Taizemē cilvēki 
par Latviju neko nezina. Latvieši ir 
laipni, devīgi un smaidīgāki, nekā 
mēs bijām iedomājušies. Latvijā ir 
brīnišķīga arhitektūra, senās ēkas. 
Lūdzu, saglabājiet tās! Pie mums, 
ja ceļ ko jaunu, veco nojauc, pat 
tempļus. To, ka Latvijā mūs sagaida 
aukstums, mēs bijām gatavi, tomēr 
mūsu kolēģis pamanījās saaukstēties. 
Aprīlis Taizemē ir karstākais gada 
mēnesis – šobrīd pie mums ir ap 40 
grādu karsts.”   

Ciemiņi stāsta, ka viņiem cieņā 
ir dažādas mākslas, viņi dzied, dejo, 
apglezno priekšmetus. Taizemieši 
iesaistās daudzās un dažādās reliģis-
kās ceremonijās. Galvenais ēdiens ir 

rīsi, un tas ir stiprs, garšvielām bagāts. 
Taizemes simbols ir zilonis. Ziloņiem 
ir speciālas treniņnometnes, kur dzīv-
niekiem māca dažādas izdarības, 
piemēram, celt kokus, dejot, zīmēt. 
Populāri ir zooloģiskie dārzi. 

Cesvaines vidusskolas direktors 
Didzis Baunis par taizemiešiem 
saka tikai vissiltākos vārdus. „Viņi 
ir atvērti, komunikabli, šķietami 
bezrūpīgi un jautri. Ja viņi uzņem 
ciemiņus, tad līdzīgi kā mēs, vie-
siem tiek dots labākais, kas viņiem 
ir. Taizemes lauku apvidos viņi ir 
izpalīdzīgi citsa pret citu, piemēram, 
ja viņiem, ko vajag, pieklauvē pie 
svešas mājas durvīm un palūdz. Mūs 
ļoti iepriecināja viesu pateicība, prom 
braucot, un vārdi, ka Cesvainē viņiem 
paticis vislabāk no visām vietām, kur 
šajā nedēļā Latvijā jau paspējuši pa-

būt. Paldies tām kolēģu ģimenēm un 
citiem, kuri ar prieku uzņēma viesus 
savās mājās.”

Līdzīga pieredzes apmaiņas prog-
ramma būs Latvijas AFS brīvprātī-
gajiem izglītības darbiniekiem, kuri 
plānojuši oktobrī viesoties Taizemē. 

"AFS Latvija” organizācija Latvi-
jā ne tikai sniedz skolēniem iespēju 
doties mācīties uz ārzemēm, bet arī 
katru gadu Latvijā uzņem aptuveni 
35 ārzemju skolēnus no dažādām pa-
saules valstīm. Varbūt arī jūs vēlētos 
uzņemt savā ģimenē kādu skolēnu? 
Tas ir lielisks sākums starptautiskai 
kultūru draudzībai un sapratnei, kā 
arī kontaktiem mūža garumā. Ja jūs 
vēlaties būt par viesģimeni kādam 
ārzemju jaunietim, lūdzu, meklējiet 
informāciju mājas lapā www.afs.lv.

Muzeja dienas
Šogad jau sesto reizi Latvijas 

muzeji piedalīsies starptautiskajā 
akcijā Muzeju nakts, kas vienā un 
tajā pašā laikā notiek gandrīz visu 
Eiropas valstu muzejos. Akcijas 
iniciatore ir Francijas Kultūras un 
komunikāciju ministrija. Akcija 
tradicionāli norisinās no sestdienas 
vakara līdz svētdienas pirmajai rīta 
stundai vai ilgāk. Ieeja muzejos ir 
bez maksas.

Šā gada muzeju nakts 
akcijas tēma ir ekoloģija – 
 apkārtējās vides aizsardzī-
ba, veselīgs un tikumīgs 
dzīvesveids. Akcijas moto  
 ”Par tīru pasauli!”. Cesvaines mu-
zejs, kas pirmo reizi piedalīsies šajā 
akcijā, apmeklētājiem piedāvās pa 
mazumiņam no visa, kas var darīt 
mūs laimīgākus un bagātākus.

Muzeju nakts izskaņā – „un atkal 
par to pašu...”, par mīlestību – vis-
lielāko no bagātībām, kas dara mūs 
veselus un laimīgus.

Muzeja nakts apmeklētāji varēs 
iepazīties ar jaunumiem muzejā, 
aplūkot daļu no agrāk neredzēta-
jām Veronikas Janelsiņas gleznām, 
izstaigāt kādreizējās kalpu istabas, 
izpētīt ledus pagrabu, spirdzinā-
ties ar vietējo avota ūdeni un zāļu 
tējām.

Programmā var būt neparedzētas 
izmaiņas, tāpēc zvaniet un jautājiet, 
sekojiet informācijai uz afi šām un 
Cesvaines mājas lapā www.cesvai-
ne.lv.

17. aprīlī visi interesenti tika 
mīļi gaidīti Cesvaines vidusskolas 
telpās, lai kopīgi svinētu otros Bī-
beles svētkus. 

Pasākuma laikā nozīmīga loma bija 
Bībeles rakstvietas „Pazudušais dēls” 
pārdomām, šī tematika tika iekļauta 
un vijās cauri katrai no bērniem orga-
nizētajām meistardarbnīcām: ,,Neēd 
mizas”, ,,Atgriešanās mājās”, ,,Daļa 
mantojuma” un citām. 

Svarīgi, ka svētkos sev ko noderīgu 
varēja atrast ikviens. Vismazākajiem 
bija iespēja svētku dienu sākt ar mult-
fi lmas ,,Ķēniņš Dāvids” skatīšanos, 
vēlāk piedaloties gan attīstošās, gan 
izglītojošās meistardarbnīcās, kuras  
vadīja Svētdienas skolas skolotājas 
Līga Čevere, Ērika Pomere, Solvei-
ga Stafecka, Ina Radionova, Antra 
Graudupe, Inga Stradiņa, Marika 
Šķēle. Bērniem bija iespēja gan pār-
runāt „Pazudušo dēlu”, pašu rokām 
izgatavot māju, veidot pavasarīgus, 
košus ziedus saviem mīļajiem, no 
folijas materiāla izlocīt altārim ne-

Bībeles svētki vieno lielus un mazus
pieciešamo atribūtiku, kā arī darīt 
citas lietas. 

Savukārt jauniešiem bija iespēja 
piedalīties LELB Jauniešu centra 
un Krista Kalniņa veidotajās meis-
tardarbnīcās: Gospeļkora darbnīcā, 
Kustību studijas, teātra darbnīcā, 
Mūzikas – muzicēšanas darbnīcā, DJ 
un dejas darbnīcā, kā arī Sporta darb-
nīcā. Piemēram, Gospeļkora darbnīcā 
bija iespēja apgūt gan dažādas kustī-
bas, gan ritmiku; Kustību studijā bija 
iespēja ielūkoties partnerim acīs un 
sajust tikai pēc to kustībām, ko viņš 
šobrīd vēlas – lai tu ej projām vai lai 
tu palīdzi, vai tu man esi vienaldzīgs; 
Sporta darbnīcā bija iespēja komandu 
skrējienā izmēģināt Cesvaines skolas 
gaiteņu līkumus.

Pieaugušajiem bija iespēja pabūt 
kopā ar mācītājiem Ingu Dāboliņu, 
Kristu Kalniņu, Gunti Želvi, Rihardu 
Rasnaci un Daumantu Abricki un pie-
dalīties diskusijā, kurā varēja uzdot 
sasāpējušu jautājumu vai vienkārši 
,,izkratīt sirdi”. 

Pēc darbošanās meistardarbnīcās 
risinājās azartisks pasākums pēc 
„Pazudušā dēla” motīviem. Katra 
komanda, vadoties pēc skolas plāna, 
skriešus meklēja paslēptos atslēgas 
vārdus. Dalībniekiem nācās arī pa-
reizā, loģiskā secībā salikt sajaukto 
Bībeles tekstu un katram teikumam 

pievienot atbilstošo simbolisko at-
tēlu. Cik interesanti bija vērot bērnu 
entuziasmu! Būtiski, ka bērni bez 
iepriekšējas vienošanās prata sadalīt 
komandas pienākumus  – katrs darīja 
to, ko vislabāk prata. Šī spēja prāta, 
ātruma un orientēšanās aktivitātēs ir 
ļoti svarīga. turpinājums 7.lpp.

Klātesošos iepriecināja LELB jauniešu sniegums.
Astrīdas Briedes foto

Gunas Graudiņas foto

Muzeju nakts – 
15. maijā

Pasākumu norises programmu  
skatīt 3. lpp.

Dace Birzniece, muzeja 
speciāliste, t.29132093
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• Apstiprināja pašvaldības aģentūras 
„Cesvaines tūrisma centrs” 2010. 
gada budžetu un darba plānu.

• Apstiprināja Cesvaines novada do-
mes ceļu un ielu fonda vidējā ter-
miņa programmu uz 3 gadiem. 

• Apstiprināja Cesvaines novada do-
mes atlīdzības nolikumu, deputātu 
un komisiju locekļu atlīdzību.

• Pašvaldības institūciju amatper-
sonām un darbiniekiem (izņemot 
atlīdzības likumā noteiktos iz-
ņēmumus), no 1. aprīļa līdz 30. 
jūnijam noteica nepilnu darba 
laiku – 35 stundas nedēļā. 

• Izdarīja grozījumus telpu un ze-
mes nomas līgumā ar Cesvaines 
mākslinieku biedrību un biedrību 
„Durvis”. 

• Finansiāli ( Ls 90) atbalstīja ēr-
ģeļmūzikas koncertus Cesvaines 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā, 
veltītus baznīcas arhitektam    
P.M. Berči un komponistam                   
J.S. Baham. 

• Izveidoja garāžas, dzīvojamās 
mājas, nojumes, klēts, siltumnī-
cas „Birztiņās”, Cesvaines pa-
gastā ekspluatācijā pieņemšanas 
komisiju.

• Izveidoja darba grupu pilsētas 
svētku organizēšanai 2010. gada 
jūlijā. 

• Noteica nomas maksu telpām, 
automašīnām, veļas mazgāšanai 
Cesvaines internātpamatskolā. 

• Noteica nomas maksu par telpām 
Cesvaines vidusskolā. 

• Vienu iedzīvotāju atzina par tiesī-
gu saņemt pašvaldības palīdzību 
dzīvokļa jautājuma risināšanā un 
iekļāva rindā ar 3. kārtas numu-
ru.  

• Rekonstruēja pašvaldības dzīvoja-
mo māju „Vairogi” par daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju un nolēma 
pasūtīt rekonstrukcijas projektu.

• Izdarīja grozījumus saistošajos no-
teikumos par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu. Būtiskākais 
no tiem: „Sadzīves atkritumus 
lauku teritorijā un individuālajām 
mājām savāc ne retāk kā reizi 6 
mēnešos.)

• No 18. līdz 20. aprīlim piekrita 
komandēt domes priekšsēdētāju 
uz Vaiji (Vācijā), lai noslēgtu 
sadarbības līgumu starp Vaiji un 
Cesvaini. 

• Apstiprināja pašvaldības auto-
ceļu vasaras uzturēšanas klases 
no 2010. gada 1. aprīļa līdz 31. 
oktobrim Cesvainē un pagastā. 

• Mainīja nosaukumu un adresi 
viensētai „Dibeni”, pārdēvējot to 
par „Virsotnēm”.

• Piešķīra vienotu adresi īpašumam 
„Mucenieki”.

• No nekustamā īpašuma „Madaras” 
atdalītajai daļai piešķīra nosauku-
mu „Silasētas”. Īpašuma lietoša-
nas mērķis – mežsaimniecība. 

• Noteica nekustamā īpašuma 
„Valsts mežs” kopējo platību un 
platību atsevišķi pa zemes gaba-
liem. 

• Akceptēja Cesvaines sociālā 
dienesta lēmumu izveidot jaunu 
amata vietu – sociālais darbinieks 
( 0,5 slodze). 

Aprīlī, kad nokūst sniegs, 
kas līdzi nes ne tikai prieku par 
modušos dabu, bet nereti diemžēl 
arī atklāj netīrību, kas pa ziemu 
krājusies. Tāpēc aprīlis visos 
laikos bijis sakoptības mēnesis. 
Piedalīsimies Lielajā talkā 24. 
aprīlī un sakopsim apkārtni, 
kurā uzturamies! Ar vides tīrību 
saistīts jautājums ir arī atkritumu 
savākšana un nodošana atkritumu 
apsaimniekotājam. 

Ik gadu Latvijā tiek radīts 
apmēram 600 – 700 tūkstoši 
tonnu sadzīves atkritumu, no tiem 
izgāztuvēs apglabā 500 tūkstošus 
tonnu. Arvien vairāk ir tādu produktu 
iepakojumu, kurus nav iespējams at-
dot atpakaļ veikalā, kā kādreiz piena 
pudeles. 

Kas ir mūsu atkritumu grozā? 35 
% no sadzīves atkritumiem ir tādi, 
kas bioloģiski sadalās un kurus var 
izmantot kompostēšanai. Kompostēt 
var dārzeņus, augļu, sakņu mizas, 
tējas maisiņus, dārza atkritumus, 
skaidas, kūdru. Tāpēc, mazpilsētās 
dzīvojošie, lūdzu nemetīsim 
kartupeļu mizas atkritumu kontei-
neros, bet radīsim iespēju iekārtot 
savu komposta kaudzi. 25 % ir 
papīrs. Lai saudzētu mežu, papīru 
izmetam tam domātos konteineros, 
kur to vēlāk pārstrādās jaunā papīrā. 
11 % atkritumu ir plastmasa. Tā 
pārsvarā ražota no naftas produktiem 
un sadalās ļoti lēni – ilgāk nekā 100 
gados. No plastmasas pudelēm tiek 
izgatavoti džemperi, T-krekli, segas, 
paklāji un citas lietas. 9 % ir dažādi 
metāla izstrādājumi un 9 % ir arī  

Atkritumi jānodod to apsaimniekotājiem 
stikls. 11 % no sadzīves atkritum-
iem veido citi atkritumi, piemēram, 
apģērbs, apavi, rotaļlietas. 

Atkritumus nedrīkst ne dedzināt, 
ne aprakt zemē. Degot izplatās 
ķīmiski savienojumi, ko cilvēks 
ieelpo, savukārt caur augsni veselībai 
kaitīgais nonāk gruntsūdeņos. To, 
ka atkritumus izgāzt mežā nedrīkst, 
zina visi, diemžēl arvien vēl ir 
piesārņoti. Par zemes, mežu un 
ūdeņu piesārņošanu var saukt pat 
pie kriminālatbildības, kā to paredz 
Krimināllikuma 102. pants. Saskaņā 
ar Atkritumu apsaimniekošanas 
likumu atkritumu savākšana, 
uzkrāšana, uzglabāšana, apglabāšana 
vai pārstrāde ir atļauta tikai tam 
paredzētajās vietās. 

Cesvaines pašvaldības saistošie 
noteikumi paredz, ka iedzīvotājiem 
obligāti jāslēdz līgums ar atkritumu 
apsaimniekotāju. Šī prasība ir pa-
matota, jo mēs visi esam atkritumu 
radītāji. Ne visus atkritumus drīkst 
pārstrādāt mājās. Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 75. panta otrā 
daļa nosaka, ka par sadzīves atkritumu 
radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos 
pašvaldības organizētajā sadzīves 
atkritumu savākšanā – uzliek nau-
das sodu fiziskajām personām no 
piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet 
juridiskajām personām – no trīssimt 
līdz tūkstoš latiem.

Pašlaik mūsu tirgū lielāko daļu 
produkcijas iesaiņo polivinilhlorīda 
(PVC) plēvēs. Noturīgie organi-
skie piesārņotāji (NOP) ir cilvēku 
radītas halogēnus saturošas salik-
tas organiskās vielas, kas savas 

ķīmiskās noturības dēļ pirms pilnīgas 
noārdīšanās dabā spēj saglabāties de-
smitiem gadu, turklāt vēju un ūdens 
kustības rezultātā var pārvietoties 
ļoti lielos attālumos. Tās spēj 
uzkrāties ūdenskrātuvēs un augsnē. 
NOP nešķīst ūdenī, bet ļoti labi 
šķīst organiskos šķīdinātājos. NOP 
var uzkrāties vidē un caur barības 
ķēdi nokļūt organismā, uzkrājoties 
taukaudos. Caur kultūraugiem 
NOP nonāk cilvēka organismā, 
uzkrājas, izraisot dažādas smagas 
saslimšanas.  

To apstiprina arī Cesvaines    
vidusskolas ķīmijas   skolotāja           
Inese Āre skaidrojot, ka: „Dedzināt 
sadzīves atkritumus nav ieteicams, 
jo rezultātā izdalās cilvēka veselībai 
ļoti kaitīgas vielas – dioksīni un 
furāni, kas sadalās ļoti lēni, var 
paiet pat gadu desmiti, līdz tās 
zaudē savu bīstamību. Cilvēks el-
pojot, ar uzturu uzņem šīs vielas, 
tās pamazām uzkrājas organismā 

un var izraisīt vēzi, alerģiju, negatīvi 
ietekmēt nervu sistēmu un imunitāti, 
turklāt sievietes šīs kaitīgās vielas 
nodod tālāk saviem pēcnācējiem. 
Dedzinot sadzīvē izmantojamās 
polimēru plēves, plastmasas, ro-
das poliaromātiskie ogļūdeņraži, 
piemēram, benzopirēns, kas ir arī 
ļaundabīgus audzējus izraisoša viela. 
Turklāt lielākā daļa šo kaitīgo vielu 
nosēžas turpat tuvākajā apkārtnē. 

Citās valstīs visi atkritumi tiek 
atdoti atkritumu apsaimniekotājiem, 
un tādu ceļu ejam arī mēs. Tas ir arī 
izglītības un kultūras jautājums. 
Cilvēki vienkārši ir pieraduši atkri-
tumus izmest, kā to darījuši agrāk un 
kā pagadās. Ja mēs vēlamies saglabāt 
savu veselību, dzīvot nepiesārņotā 
vidē un to tīru saglabāt nākamajām 
paaudzēm, mums ir jānodod atkritu-
mi apstrādei, kur par tiem parūpēsies 
speciālisti.” 

§ SIA "Nordtorf" un ar to 
saistītie uzņēmumi apsaim-
nieko piecus kūdras purvus. 
Tie ir: Baltmuižas purvs, 
Lielais Aknīstes purvs (SIA 
"Nordtorf"), Tīrais purvs 
(SIA "LTL"), Olgas purvs, 
Zosu purvs (SIA "Cesvaines 
kūdra").

§ Visu purvu kopējā kūdras 
ieguves izmantojamā platība 
šodien veido 2880 ha.

§ Kūdras krājumi ir pietieka-
mi ražošanas apgādāšanai 
ar izejvielām vismaz 
nākamajiem 50 gadiem. 

§ Olgas purvā kūdras krājumi 
ir aptuveni 32,74 miljoni 
m3.

§ SIA "Nordtorf" un ar to 
saistīto uzņēmumu SIA 
"LTL" un SIA "Cesvaines 
kūdra"  kopējais apgrozījums 
2008. gadā bija 10,5 miljoni 
EUR. 

§ Vidējais kūdras un kūdras 
substrātu pārdošanas dau-
dzums gadā ir 550 000 m3.

§ 520 ha lielā kūdras platībā 
SIA "LTL" gadā iegūst aptu-
veni 200 000 m3 frēzkūdras 
un gabalkūdras.

§ Aptuveni 6000 m2 lielajā 
rūpnīcā Aknīstē izvie-
totas 7 ražošanas līnijas 
kūdras un kūdras substrātu 
iepakošanai. 

§ Visos trijos uzņēmumos 
kopā strādā aptuveni 250 
cilvēku, no kuriem aptuveni 
120 ir sezonas darbinieki.

SIA „Nordtorf” un ar 
to saistītā SIA „Cesvaines 
kūdra” Cesvaines nova-
dā plānojusi celt kūdras 
pārstrādes fabriku. Pa-
redzēts, ka jaunā rūpnīca 
savu darbību uzsāks 2011. 
gada rudenī. 

SIA "Nordtorf" ir uz-
ņēmums, kas nodarbojas 
ar kūdras ieguvi un kūdras 
izstrādājumu ražošanu un 
tirdzniecību. Divi uzņē-
mēji no Vācijas, kuriem ir 
ilggadēja pieredze kūdras 
ieguvē, 1996.gadā nodibi-
nāja uzņēmumu. Uzņēmu-
ma mērķis ir ražot kūdras 
substrātus un pārdot tos 

Sāks būvēt kūdras fabriku

kuri būs piemēroti "hobija" tirgū. 
Vēl cita ražošanas līnija ražos īpašu 
produktu, kas paredzēti jaunaudžu 
audzēšanai. 

 „Nordtorf” valdes priekšsēdē-
tājs Bernhards Steingrovers stāsta, 
ka šīs substrātu rūpnīcas izveidei 
Cesvainē plānotās izmaksas ir 6,5 
miljoni EUR. Bet līdz šim ir iegul-
dīti ievērojami līdzekļi uzņēmuma 
un tehnikas iegādē, kā arī plānots 
investēt kūdras lauku attīstībā. Bez 
ES struktūrfondu līdzekļiem šo pro-
jektu atbalsta Latvijas Investīciju at-
tīstības aģentūra. 

Cesvainē plānots būvēt pilna cik-
la ražotni –  no kūdras ieguves līdz 
pat tās bagātināšanai un fasēšanai. 
Sākotnēji jaunā ražotne piedāvātu 
apmēram 20 jaunas darba vietas, bet 
ar laiku darbinieku skaits tiktu palie-

lināts un varētu sasniegt pat 40.
Bernhards Steingrovers stāsta par 

uzņēmuma pirmsākumiem. „Pirmie   
produkti, ko uzņēmums uzsāka ra-
žot, bija vienkārši substrāti dārzko-
pībai. Nebija viegli pārliecināt dārz-
niekus Rietumeiropā par to, ka Bal-
tijā ražoti substrāti ir tikpat labi kā 
Vācijā. Šodien daudzi klienti vēlas 
iegādāties mūsu produkciju, jo tie 
atbilst augstas kvalitātes rādījumam. 
SIA „Nordtorf” ir saņēmis kvalitā-
tes sertifikātu no RAL (zinātniskās 
pētniecības laboratorija, kas atrodas 
Vācijā) par augstvērtīgu kūdras 
kultūras substrātu ražošanu. Šāds 
sertifikāts  "Nordtorf" rūpnīcai Ak-
nīstē pagaidām ir vienīgais Baltijā.”

Lappusi sagatavoja
 Guna Graudiņa 

Īsumā par uzņēmumu:

starptautiskajā tirgū. Šodien vēl lielā 
daudzumā par nelielu naudas summu 
tiek pārdota neapstrādāta kūdra, kas 
tiek sūtīta uz pārstrādes ražošanas 
rūpnīcām Rietumeiropā. 

SIA „Nordtorf” un ar to saistī-
tajiem uzņēmumiem SIA „LTL” 
un SIA „Cesvaines kūdra” apsaim-
nieko piecus kūdras purvus, t.sk., arī 
Olgas un Zosu purvu, kas atrodas 
Sarkaņu pagastā. SIA „Cesvaines 
kūdra” apsaimnieko 1420 ha lielas 
kūdras platības. Šeit atrodas gaišā un 
melnā kūdra, un kopējais daudzums 
sasniedz aptuveni 33 miljonus ku-
bikmetru. Cesvainē plānots izveidot 
mūsdienīgu kūdras substrātu ražoša-
nas fabriku. Šajā fabrikā paredzēts 
ražot kūdru profesionālai dārzkopī-
bai. Otrā produktu ražošanas līnija 
ražos substrātus ar premium zīmolu, 

Vietā, kur nākamgad pletīsies fabrika – (no kreisās) Sandis 
Vilkaušs  un Bernhards Steingrovers. 

24.marta 
domes sēdē:

Guna Graudiņa

Gunas Graudiņas foto

Skolēni sakopj apkārtni. 

Gunas Graudiņas foto

Gunas Graudiņas foto
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Guna Graudiņa

"Cesvaines piens" turpina attīstīties 
Plkst. 18.00
Pils atjaunošanas procesa vē-

rošana:
Kamīna restaurācija, B.Pilsuma 

/ Pils ēdamzālē 
Dabīgo materiālu izmantošana 

sienu klājumā, K.Bandenieks          
/Pils labā spārna 2.stāvā

Koks un tā īpašības, apstrādes 
process, I.Spridzāns / Staļļos

Plkst.19.00
Muzeju nakti ieskandina A.Ži-

linska Jēkabpils mūzikas skolas 
sitamo instrumentu ansamblis / 
Pils pagalmā

Plkst.19.30 Iepazīšanās ar pils 
saimniekiem – Vulfa ģimeni, kal-
potājiem / Pieņemšanas istabā

Plkst.20.00 Medību fauna Ces-
vainē senāk un tagad / J.Ozoliņš 
(Rīga) / Barona kabinetā

Plkst.20.30 Saruna par dzīvo 
ūdeni / A.Taranda (Garkalne) / 
Barona kabinetā

Plkst.21.00 Vesela mugura – ve-
selības garantija / Līgatnes rehabili-
tācijas centrs / Kundzes istabā

Plkst.22.00 Kā pašiem pagata-
vot svaigu un dabisku kosmētiku 
/ L.Bāliņa, „Calendula” (Cēsis) / 
Kundzes istabā

Plkst.22.00 Mūzikas dziednie-
cība dvēselei / mūzikas terapeite 
E.Giptere (Cēsis) / Muzikantu 
telpā

Plkst.23.00 Dejas izrāde „Un 
atkal par to pašu” / Olgas Žitlu-
hinas Dejas kompānija (Rīga) / 
Balles zālē

Olgas Žitluhinas Dejas kom-
pānija ir dibināta 1996.gadā un 
ir pirmā profesionālā laikmetīgās 
dejas trupa Latvijā. Kompānijas 
mākslinieciskā vadītāja ir ho-
reogrāfe Olga Žitluhina. Horeo-
grāfe pasniedz laikmetīgo deju 
un raksturdeju Rīgas horeogrā-
fijas vidusskolā, vada Latvijas 
Kultūras akadēmijas Modernās 
dejas horeogrāfijas nodaļu, ir 
autore izrādēm „Alise”, „Tik dēļ 
jums...” un „APLAM” Latvijas 
Nacionālajā operā, sadarbojas 
ar dramatiskajiem teātriem, 
veidojot horeogrāfijas izrādēm, 
regulāri piedalās laikmetīgās 
dejas vakaros „Laiks dejot”. 

Olgas Žitluhinas Dejas kom-
pānija ir piedalījusies starptau-
tiskos dejas festivālos Igaunijā, 
Lietuvā, Polijā, Vācijā, Francijā, 
Baltkrievijā, Moldovā, Ungārijā, 
Zviedrijā, Ukrainā, Norvēģijā 
u.c. Jau 1998.gadā Kompānija 
uzstājās Dance Theatre Works-
hop Ņujorkā. 

Izrāde „ Un atkal par to pašu. 
I daļa.” ir viens no projektiem, 
kas tapuši sadarbībā ar grupu 
„Dzelzs Vilks”.  Tā ir trupas vis-
vairāk rādītā izrāde gan Latvijā, 
gan ārvalstīs. Pirmais koppro-
jekts „Kad pūcei aste ziedēs...” 
tapa 2004. gada pavasarī. Turklāt 
iznācis arī „Dzelzs Vilka” disks 
ar mūziku no izrādes. Vēl kopīgi 
iestudētas izrādes „Piecērt 735”, 
„Road Movie”, „Velosipēds” un 
„Labāk mirkšķināt ausis”.

Dodas pirmajā Krusta ceļā Cesvainē 

2009. gada pavasarī a/s „Ces-
vaines piens” tika veikti vērienīgi 
siera ceha rekonstrukcijas darbi, 
kas noslēdzās 2009. gada rudenī. 
Līdz ar ražotnes rekonstrukciju ir 
nodrošināta produkcijas atbilstība 
šodienas prasībām un ir mainījusies 
produktu kvalitāte. 

Kopš 2009. gada marta rūpnīcā par 
ražošanas daļas vadītāju un izpilddi-
rektori strādā Dzintra Simsone. Viņa 
šeit ir strādājusi arī agrāk, kopš 1978. 
gada, bijusi siera ceha priekšniece un 
pēc pārtraukuma atgriezusies. At-
griežoties Dzintrai bijusi sajūta, it kā 
viņa te būtu vakar strādājusi. Ražotni 
modernizācija nebija skārusi, bet iz-
pilddirektore priecājas, ka viss esot 
saglabāts. 

Sarunā piedalās arī galvenā grāmat-
vede Valentīna Blekte, kas rūpnīcā 
strādā jau 30 gadus, un jaunā padomes 
priekšsēdētāja Gunta Rozenberga. 

Pēdējo divu gadu laikā rūpnīca 
piedzīvojusi ievērojamas pārmaiņas. 
Dzintra Simsone stāsta, ka, piesaistot 
ES struktūrfondu līdzekļus, ir pabeigta 
ražotnes rekonstrukcija un moderni-
zācija. Ir rekonstruēts piena pirmap-
strādes cehs, centralizētā mazgāšanas 
līnija, siera cehs, sanitārais un atpūtas 
mezgls. Kopumā projektā ieguldīti 
750 tūkstoši latu. Ieguldot rūpnīcas 
līdzekļus, atjaunota siltumtrase – ir 
jauna karstā ūdens un apkures sistē-
ma. Uzsākta arī notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu tehniskā projekta izstrāde. 

Pēc pārbūves – 2009. gada oktobrī 
– jaunajās iekārtās izražota pirmā 
siera vanna. Sieram ir pavisam cita 
kvalitāte. To pašu var teikt par citiem 
produktiem, piemēram, pienu.  

Gunta Rozenberga smaidot saka: 
„Cesvaines piena" ražotais piens 
noveco skaisti. Saskābstot piens pār-
vēršanas rūgušpienā, nevis staipīgā, 
smakojošā masā. 

Īpašnieki daudz laika, enerģijas 
un līdzekļu ieguldījuši, lai ieguldītais 
cesvainiešiem kompensētos nākotnē. 
Viņi ir zaļi domājoši. Ja Latvijā visi 
uzņēmēji domātu par attīstību un 
ieguldījumiem nākotnei, tad mūsu 
ekonomika nebūtu aizgājusi tik grei-
zus ceļus.” 

Rūpnīcā daudzus darbiniekus at-

laida, kas radīja runas, ka „Cesvaines 
piens” ilgi nepastāvēs. Valentīna Blek-
te tā nedomā: „Tas, kas bija moderni 
pirms 40 gadiem, šodien ir vēsture, tā-
pēc modernizācija bija nepieciešama. 
Un likumsakarīgi, ka, ieviešot jaunas 
tehnoloģijas, roku darbs izzūd un, 
strādnieki tik daudz nav nepieciešami. 
Bet tas nenozīmē, ka tiek pārtraukta 
ražošana. Piemēram, ja grāmatvedībā 
reiz bija seši grāmatveži, tas neliecina, 
ka netiek uzskaitīts un dokumentēts. 
Līdz ar datora iegādi, ir aizstāts cil-
vēku darbs.” 

Jautājot, cik tonnas piena dienā 
rūpnīca pārstrādā un par cik to iepērk, 
Dzintra Simsone teic, ka viņi ražot 
varētu vēl vairāk, bet attīstība notiek 
pakāpeniski. „Vispirms ir jāsakārto ra-
žotne, kas atbilstu ES prasībām. Ražo-
jam tik daudz, cik liels ir pieprasījums. 
50 tonnas piena dienā pārstrādājam un 
vidējā iepirkuma cena ir 18 santīmi. 
Sadarbojamies ar a/s „Siera nams”, 
kas veic realizāciju. Šobrīd notiek 
noieta tirgus paplašināšana, eksporta 
iespēju meklēšana.” 

Gunta Rozenberga uzskata, ka 
uzņēmuma attīstības pamatā ir sav-
starpēja uzticēšanās starp uzņēmuma 
īpašniekiem, rūpnīcā strādājošajiem 
un piena piegādātājiem. 

„Ir ļoti svarīgi, ja zemnieks dod 
mums kvalitatīvu pienu. Piliens dar-
vas var sabojāt visu medus mucu, un 
šajā gadījumā tas ir reāli, jo ir rūpīgi 
jākontrolē, kāds piens tiek ielaists ko-
pējā ražošanas sistēmā. Tikpat svarīgi, 
ka uzņēmums nekad nekavē samaksu 
zemniekiem. Mēs lepojamies ar sa-
viem zemniekiem un priecājamies, 
ka arī viņi var lepoties, jo piens pār-
top labā produktā. Būtiski ir panākt 
pircēja uzticību. Ir svarīgi, ka rūpnīcas 
darbinieks par saražoto saka: „Šo sieru 
es gatavoju.””

Pateicoties jaunajai iekārtai, "Ho-
landes" siera kvalitāte ir nemainīgi 
augsta. Šobrīd ražotnē ir pārtraukta 
biezpiena ražošana, toties no Stelpes 
ir pārcelta graudainā biezpiena „Ciba” 
ražošana. „Cibai” ir ļoti komplicēts 
ražošanas process, kurā cilvēka uz-
manība ir ļoti būtiska. Varbūt tāpēc 
„Cesvaines piens” ir vienīgais Latvijā, 
kas to ražo.  

Rūpnīcā līdz ar tehnoloģisko pro-
cesu modernizāciju radušās brīvas 
telpas. Tās var izmantot. Uzņēmums 
labprāt sadarbosies ar vietējiem 
uzņēmējiem, kuriem ir idejas sava 
biznesa veidošanai. „Visiem būs pa-
tīkami, ja šī vieta dzīvos un attīstīsies. 
Cesvainiešiem ir svarīgi, ka rūpnīca 
eksistē. Būs labvēlīgi ekonomiskie 
apstākļi, augs ražošanas apjoms un 
ieguldītais atmaksāsies. Mēs nākotnē 
raugāmies ar optimismu,” saka Dzin-
tra Simsone. 

„Cesvaines piens” vēlas atgūt seno 
zīmola slavu, kurš daudzus gadus tālā 

pagātnē bija labākais Latvijā. Šoreiz 
tikai kvalitātē, jo uzņēmums neplāno 
kļūt par lielražotāju, bet ražot eko-
loģiski tīru, augstvērtīgu produktu 
kā mazais ražotājs, jo tad ražošanas 
procesus var pārredzēt un vadīt, uz-
turot ekoloģiski augstus kvalitātes 
kritērijus.

„Mūsu galvenais mērķis ir izveidot 
uzņēmumu, kurā uzticību cits citam 
apliecina īpašnieki, uzņēmuma vadī-
ba, darbinieki, piegādātāji un pircēji. 
Tas ir mūsu uzstādījums tuvākajiem 
gadiem,” ar pārliecību teic Gunta 
Rozenberga.

Šī gada Lielā piektdiena ir ie-
gājusi Cesvaines vēsturē ar pirmo 
ekumenisko Krusta ceļa gājienu 
pilsētas ielās. 

Cesvainiešus uz Krusta ceļu       
aicināja abu Cesvaines tradicionālo 
konfesiju garīdznieki – luterāņu 
mācītājs   I. Dāboliņš un katoļu pries-
teris M.Ozoliņš. Gājiens sākās katoļu 
baznīcā, tad turpinājās Cesvaines 
centrā un noslēdzās ar Kristus cieša-
nu ekumenisko dievkalpojumu lute-
rāņu baznīcā. Gājiena laikā tika nests 
koka krusts, un to pavadīja lāpu nesēji. 
Krusta ceļu ejot, gājiens 14 reizes ap-
stājās, lai pārdomātu Jēzus Kristus pē-
dējos dzīves mirkļus no apcietināšanas 
brīža līdz nāvei pie krusta un miesas 
guldīšanai kapā. Starp apstāšanās vie-
tām tika dziedāti zināmākie ciešanu 
laika dziedājumi.Garīdznieki katrā 
apstāšanās vietā lasīja Kristus cieša-
nu attiecīgo aprakstu un pēc pārdomu 
brīža visi vienojās lūgšanā pēc Dieva  
žēlastības un svētības cesvainiešiem, 

Latvijai un visai pasaulei. 
Gājiens pulcēja aptuveni 60 – 80 

cesvainiešus un pilsētas viesus, un, 
pateicoties  pašvaldības atbalstam, 
gājiena kārtības nodrošināšanai tika 
iesaistīta arī vienmēr atsaucīgā Ces-
vaines policija.

Krusta ceļš (latīniski – Via Crucis) 
ir viens no populārākiem tautas diev-
bijības izpausmes veidiem Romas 
Katoļu Baznīcā, un mūsdienās tas 
guvis ievērību arī citās konfesijās. 
Krusta ceļš veidojies, balstoties gan uz 
Svētajiem Rakstiem, gan uz Baznīcas 
pieņemto tradīciju.

 Krusta ceļa garīgais mērķis ir ie-
dvesmot cilvēkus pārdomāt, ko izcieta 
Jēzus Kristus: saprast, kas un kā no-
tika, kāpēc un kā tas attiecas uz katru 
cilvēku gan personīgi, gan vispārīgi. 
Krusta ceļš ir arī veids, kā cilvēkiem 
atgādināt to, ka pastāv ne tikai tādas 
vērtības kā nauda, manta, darbs, at-
pūta, bet arī garīgas vērtības.

Abu draudžu ganu organizētais 

Produkciju degustē no kreisās: Dzintra Simsone, Gunta Rozenberga 
un Gunta Māske.

Jaunajās iekārtās top siers.

Krusta ceļš iecerēts kā ikgadējs Liel-
dienu svinību pasākums, tāpat kā tas 
jau daudzus gadus norisinās vairākās 
lielās un mazās Latvijas pilsētās. Tā, 
piemēram, šogad Katoļu Baznīcas 
kardināla Pujata un Luteriskās Baz-

nīcas arhibīskapa J. Vanaga kopīgi 
vadītajā Krusta ceļā Vecrīgā, pēc 
aģentūras LETA novērotā, devās 
vairāki tūkstoši dažādu paaudžu 
cilvēku.  

 Māris Apfelbergs

Kristieši gatavojas ceļam.
Gunas Graudiņas foto

Gunas Graudiņas foto

Muzeju nakts – 
15.maijā

Olgas Žitluhinas dejas 
kompānija

Dace Birzniece
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Ļausim bērniem darboties radoši

Saglabāsim novad-
nieku piemiņu!

Baiba Putniņa

Aicinām atbalstīt mūsu novad-
nieku – pirmās latviešu komponistes 
un ērģelnieces un folkloras vācējas 
Marijas Gubenes (1872 – 1947) un 
viņas tēva – Kraukļu Nikolaja skolas 
pārziņa un ilggadēja skolotāja Jāņa 
Gubeņa kapu plāksnes atjaunošanu!

Komponists un folklorists Andrejs 
Jurjāns, 1891. gada vasarā apceļojot 
Vidzemi, lai pārbaudītu viņam iesūtītās 
tautas melodijas un pierakstītu jaunas, 
Kraukļu Nikolaja skolā sastop Mariju 
Gubeni, tolaik 17 gadīgu meiteni, kas 
viņam iesūtījusi 60 tautas dziesmu un 
rotaļu melodijas. Pārsteigts par šo me-
lodiju precizitāti un jaunietes muzikālo 
apdāvinātību, viņš iesaka Marijai tālāk 
izglītoties mūzikā. Diemžēl līdzekļu 
trūkuma dēļ viņai tas izdodas tikai 29 
gadu vecumā, kad Gubeņu Marija ie-
stājas Maskavas konservatorijas ērģeļu 
klasē. Pēc tās beigšanas ērģelnieces vie-
tu Latvijā atrast neizdodas, viņa strādā 
par dziedāšanas skolotāju Rīgā, raksta 
mūzikas kritikas. No 1919. gada viņa 
līdz pat mūža beigām strādā par teorē-
tisko priekšmetu pasniedzēju Latvijas 
konservatorijā, no 1927. gada kļūst par 
profesori. Viņas komponistes devums 
galvenokārt saistīts ar tautas dziesmu 
apdaru izveidēm koriem, īpaši skolēnu 
koriem.

Gubeņu Marijas tautas dziesmu pie-
raksti ilgus gadus ir folkloras kopas 
„Krauklēnieši” repertuārā, tautas dzies-
mu apdares arvien bijušas koru iemīļotas 
un izmantotas arī Dziesmu svētkos.

Atmodas sākumā Latvijas konserva-
torijas studenti pēc vēsturnieka Oļģerta 
Tālivalža Auna iniciatīvas atjaunoja pa-
domju laikā izpostīto Marijas Gubenes 
un viņas tēva kapa vietu Rīgas Lielajos 
kapos. 90. gadu vidū bronzā kaltā plāk-
sne tika nozagta. O.T. Auns ir vienojies 
ar metālkalēju Valtu Barkānu par plāk-
snes izgatavošanu 100 latu vērtībā un 
uzstādīšanu, kas izmaksās 20 latus, un 
cer, ka Kraukļu un Cesvaines iedzīvotāji 
materiāli atbalstīs šīs plāksnes atjauno-
šanu. Pēc iesnieguma Cesvaines domē 
šo ziedojumu vākšana ir uzticēta Baibai 
Putniņai. Ziedojumus varat atstāt Ces-
vaines domē sekretārei I.Lasei, muzejā 
D.Birzniecei vai arī nodot B.Putniņai 
(mobilais tālrunis 29482185). Ziedoju-
mus jāsavāc līdz jūnija sākumam, jo ir 
iecerēts plāksni uzstādīt līdz X Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 
Paldies Cesvaines muzeja vadītājai 
D.Birzniecei, domes darbiniekiem, 
deputātiem un folkloras kopas „Krauk-
lēnieši” dziedātājiem par veiksmīgu 
aizsākumu ziedojumu vākšanā! 

19. martā Cesvaines pirms-
skolas izglītības iestādē notika 
Mākslas dienas. Līdzi ņemot ne-
tradicionālus darba rīkus, lielie 
un mazie bērni pulcējās zālē, kur 
zaķēni – Strīpiņš (skolotāja Sandra 
Āriņa) un Punktiņš (skolotāja Jana 
Medniece) – rosināja nodoties krā-
su priekam. Zīmēšana un gleznošana 
noritēja, izmantojot kokteiļsalmiņus, 
vates kociņus, švammītes, zobu bir-
stes, dzijas aukliņas, spiedogus, au-
dumu, savus pirkstiņus un krāsas. 
1. jaunākās A grupas bērniem tapa 
„Pirkstiņu pastaiga”, 1. jaunākā B 
grupa izveidoja krāsainās „Švam-
mītes pēdas”, 2. jaunākai grupiņai 
izdevās vareni „Zobu birstes joki”. 
Vidējās grupas bērniem sanāca 
nepārspējami „Krāsainie virpuļi”, 
vecākās grupas bērni darbojās ar 
„burvju pavedieniem”, atstājot to 
krāsainos nospiedumus uz papīra 
lapas. Sagatavošanas grupas bēr-
niem izdevās neatvairāmas „Krāsu 
bučas”, bet jaukta vecuma grupas 
bērniem darbojoties sanāca ļoti 
skaists „Pārsteigums”. Brīnumainie 
mākslas darbi priecēja gan lielos, 
gan mazos.

Šajā mācību gadā mums ir iz-
veidojusies laba sadarbība ar Ces-
vaines bibliotēku. 24. un 25. martā 

Aprīlī tiek uzsākti pirmsskolas 
ēkas siltināšanas darbi, jumta, 
logu un durvju nomaiņa. Pirms-
skolas iestāde būs skaista ne 
tikai no ārpuses, bet arī no iek-
špuses. Divas iestādes grupiņas, 
pateicoties uzņēmējam Arvīdam 
Apfelbaumam, ir tikušas pie jau-
nām mēbelēm. 

Pilnsabiedrība „A. A. & Būv-
kompānijas” pagājušā gada nogalē 
pieciem Madonas rajona novadiem 
pasniedza 1000 latu lielu dāvināju-
mu. Cesvaines pašvaldība šo naudu 
piešķīra pirmsskolas izglītības iestā-
dei. Pirmsskolas izglītības iestādes 
vadītāja Skaidrīte Aveniņa saka, ka 
vajag tikai domāt labas domas un 
tās piepildās. Skatoties uz vecajām 
mēbelēm grupiņās, nodomājusi, ka 
labi būtu nomainīt ar jaunām. Bet 
kā to izdarīt šajā krīzes laikā, ja nav 
naudas? Palīdzība nākusi īstajā brīdī. 
Bez jaunām mēbelēm vēl ir palikušas 
divas grupiņas. 

27. martā Cesvaines vidussko-
lā norvēģu skolēnu deju grupa 
“Prestige” rādīja mūsdienu deju 
uzvedumu. Tajā mijās dažādi deju 
stili, sākot no tautas dejas un beidzot 
ar breakdance un akrobātiskiem 
elementiem. Grupā „Prestige” dejo 
norvēģu vidusskolēni. Viņi savu 
brīvo laiku nolēmuši veltīt dejai, lai 
to labāk iemācītos, izprastu un, kas 
zina, varbūt vēlāk tieši viņi kļūs par 
nākamajiem deju skolotājiem. Sko-
lēni paši rūpējas par saviem tērpiem 
un, uzstājoties dzimtajā zemē, krāj 
naudu, lai sniegtu labdarības kon-
certus ārzemēs, piemēram, Latvijā. 
Jaunieši Latvijā koncertē bērnu na-
mos, skolās, pansionātos.

Pateicībā par dāvinājumu Arvīds 
Apfelbaums tika uzaicināts uz pirms-
skolas izglītības iestādi, lai bērni un 
darbinieki pateiktu paldies. 1. jau-
nākās A grupas bērni un skolotājas 
Dzintra Šantare, Jolanta Koroļčuka, 
vidējās grupas bērni un  skolotājas 
Sandra Ruduka, Alita Jēgere, kā 
arī  mūzikas skolotāja Irēna Lecīte 
bija sagatavojuši priekšnesumus un 
bērnu gatavotas pateicības. 

Arvīda Apfelbauma uzņēmums 
kā sponsors ir palīdzējis daudziem 
vairāku gadu garumā un veiksmī-
gas uzņēmējdarbības rezultātā to 
varēšot darīt arī turpmāk. Arvīds 
Apfelbaums saka: Es palīdzu ar 
prieku, jo līdz šim teiciens – „Ja 
gribi, lai nauda nāk, tā ir jādod” ir 
piepildījies. Tā kā pilnsabiedrībā 
ir apvienojušies deviņi uzņēmumi, 
esam konkurētspējīgi, varam izpildīt 
vairāk pasūtījumu un līdz ar to daļu 
peļņas ziedot labdarībai.” 

5-6 gadīgiem bērniem bija iespēja 
bibliotēkā darboties radošajās 
darbnīcās. Bibliotēkas vadītāja 
Vēsma Nora pastāstīja par Lieldienu 
svētku nozīmi un tradīcijām. Pēc tam 
bērniem bija iespēja pašiem pagata-
vot olu turētājus svētku galdam, kā 
arī ievingrināt roku olu krāsošanā. 

8. aprīlī mūsu iestādē bija Joku 
diena. Pie bērniem bija ieradušies 
klauni Pepe un Trepe (skolotājas 
Dzintra Šantare un Jolanta Koroļ-
čuka), kuras visus priecēja ar saviem 
jautrajiem trikiem, iesaistot bērnus 
dažādās sporta aktivitātēs. 

Praktiska darbošanās ir svarī-
ga bērnu emocionālajā attīstībā. 
Pasaule ienāk bērnā caur sajūtām. 
Tāpēc ļoti svarīgi radīt ap bērnu 
tādu vidi, kas palīdz bagātināt bērna 
sajūtas. Pētot ceļā satikto skudriņu 
vai gliemezīti, vērojot ziepju burbuļa 
deju gaisā, saplēšot papīra lapu vai 
neskaitāmas reizes pārlejot ūdeni 
no trauka traukā, bērns nepārstāj 
apbrīnot un izzināt pasauli. Ja mēs 
ielūkojamies bērnos, pārrunājam ar 
viņiem notiekošo, viņi mūs ārkārtī-
gi pārsteigs ar savām zināšanām, ar 
savu pasaules redzējumu. Turklāt 
daudziem šķietamā bērna muļķība 
ir skaidrojama ar pieaugušo priekš-
statiem par to, ka vērtīga ir tikai 

fiziskās pasaules gudrība. Bērniem 
vēl nav izveidojusies racionāla 
vērtēšanas sistēma, viņi ir spontāni 
un patiesi. Vērojot bērnus,  mums, 
pieaugušajiem, ir vērts mācīties viņu 
tīro pasaules uztveri un ikdienā ne-
pakļaut viņus mūsu gribai. Bieži 
vien pieaugušais jūtas apmierināts, 
mēģinot ietekmēt bērna darbību. 
Tajā pašā laikā neievērojot, kā bērns 
noslēdzas sevī un zaudē vēlmi dar-
boties. Radošs darbs ir saistīts tikai 

Arvīds Apfelbaums (pa kreisi) saņēma bērnu daudzbalsīgos paldies.

Bērnudārzam dāvina mēbeles

Tekla Ozoliņa, pirmsskolas skolotāja 

ar paša bērna brīvu gribu.
Tāpēc pirmsskolas izglītības 

iestādē mēs lielu uzmanību veltām 
bērnu patstāvības, iniciatīvas, pa-
šizpausmes un radošās darbības 
veicināšanai caur dažādām aktivitā-
tēm – tēlotājdarbības nodarbībām, 
tematiskajiem pasākumiem un 
citām ikdienas darbībām. Darbo-
joties cenšamies galveno akcentu 
likt uz darba procesu, nevis gala 
rezultātu.

Bērni ar lielu aizrautību nododas radīšanas procesam.

Norvēģu jaunieši labdarības koncertos
Priekšnesumā populāras mū-

zikas pavadījumā jaunieši iz-
teiksmīgi pauda savas emocijas 
un demonstrēja krāšņus tērpus. 
Skaista mūzika un emocionālais 
izpildījums neatstāja skatītāju 
vienaldzīgu. Jaunieši sniedza 
nepārtrauktu uzvedumu, kad 
viens priekšnesums nemanāmi 
pāriet citā un to nekavēja pat 
tērpu nomaiņa. 

Pēc koncerta Cesvaines un 
Madonas jaunieši, kuri paši dejo 
līdzīgās deju grupās, ļoti vēlējās 
iemācīties jaunus deju soļus no 
norvēģu dejotājiem. Savu sniegumu 
norvēģiem demonstrēja Cesvaines 
deju grupas „Disko” un „Hip-hop”, 

ko ziemeļu kaimiņi uzņēma ar prie-
ku. Šajā dienā abas tautas vienojās 
par kopīgu deju programmu. Šova-
sar norvēģi atkal ciemosies Latvijā 

un kopā ar cesvainiešiem rādīs kopā 
iestudētu deju uzvedumu. 

Norvēģu sniegums bija emocionāli vitāls.

Guna Graudiņa

Guna GraudiņaMarija Gubene 

Gunas Graudiņas foto

Gunas Graudiņas foto

Foto no iestādes arhīva
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Bībeles svētki vieno lielus un mazus 

13.aprīlī Cesvaines bibliotēka 
vidusskolas zālē aicināja interesen-
tus uz tikšanos ar eksbiatlonistu, 4 
Olimpisko spēļu dalībnieku, sporta 
pasākumu organizētāju Gundaru 
Upenieku. Lielajā vidusskolas zālē 
pārsvarā pulcējās vidusskolas un in-
ternātskolas audzēkņi un abu skolu 
darbinieki. Gundars ir dzimis Ošupē, 
bet mācījies Madonā, kur arī aizsācis 
sportista gaitas. Viņš ir viens no tiem 
retajiem sportistiem, kuram laimējies 
piedalīties Olimpiskajās spēlēs Alber-
vilā, Lillehammerē, Nagano un Sol-
tleiksitijā. Interesanti bija dzirdēt par 

Cesvaines teātris 10. aprīlī sa-
viem skatītājiem rādīja jauniestu-
dēto izrādi – Aivars Banka „Visi 
radi kopā”. Luga ir viegla, smieklīga 
un saistoša skatītājam kā pilsētā, tā 
laukos. Darba autors ir cesvainietis, 
un luga ir samērā jauna – 2005. gadā 
uzrakstīta. Komēdijā atspoguļots tas, 
kādi esam. 

Režisore Alda Alberte stāsta, ka 
izrāde ir Žurkas Kornēlijas stilā, kur 
mēs varam uz sevi paskatīties no 
malas. Un kas zina, varbūt kādā tēlā 
saskatām paši sevi, kādu vadošu dar-

Klātesošie baudīja gospeļkora snie-
gumu un ieklausījās dievkalpojumā. 
Domāju, ka tēma „Pazudušais dēls” 
mums visiem ir nozīmīga. Retorisku 
jautājumu par tēmu uzdeva R. Ras-
nacis: ,,Cik bieži katrs no mums ir 
bijis un kā juties, rīkojies šajās trijās 
– pazudušā, jaunākā un vecākā dēla, 
kā arī visu piedodošā tēva lomās?” 
Ja padomā, katra no lomām ir grūta 
– vienā mirklī mums jāsaprot, ka esam 
kļūdījušies, jākrīt ceļos un jālūdz pie-
došana. Cik daudzi no mums to spēj? 
Līdz tam ir jāaug. Kā justies, kad esi 
vecākais dēls, visu dari godprātīgi, 
bet tēvs apskauj brāli, kurš grēkojis? 
Mums jāmācās neskaust. Kā ir būt 
divu dēlu tēva lomā, kad abi dēli ir 

Turpinājums no 1.lpp.

Skolēni tiekas ar Gundaru Upenieku

mīļi? Kā paiet pretī, piedot un krist 
ap kaklu grēkotājam, kā pārdzīvot ve-
cākā dēla kritiku? Sniegt piedošanu 
un to saņemt ir jāmācās katru dienu 
un ne jau teorētiski, bet praktiski. Tas 
nozīmē – jāiziet cauri neskaitāmām 
izjūtām. Taču neatkarīgi no tā, kurā no 
pusēm mēs nokļūstam, mēs jūtamies 
atviegloti un laimīgi, ka esam piede-
vuši, ka esam lūguši piedošanu. Lai 
katram no mums tas izdodas!

Katrs dienas sākumā saņēma krā-
sainu rociņu, uz kuras varēja uzrakstīt 
savu pateicību, lūgumu Dievam un 
pēc kopīgās lūgšanas piespraust pie 
krusta veidotajiem spārniem. Sirsnīgs 
paldies autoram par ,,rociņu” ideju, jo 
tas tiešām bija īpašs brīdis gan izjūtās, 

Regīna Paegle

Bērni kopā ar skolotājām apguva daudz jauna.

Skolēni vēlējās iegūt 
sportista autogrāfu.

Teātris priecē savējos ar pirmizrādi
binieku, kaimiņu vai radinieku? Tas ir 
stāsts par sadzīvi, kā savā starpā satiek 
vai nesatiek inteliģenta kundzīte no 
galvaspilsētas un traktorists žūpa no 
attāla lauku nostūra. Sarunas pavada 
sulīgi izteicieni. Tēlainu piedevu lugai 
piedod neticamības moments – sūtnis 
no Japānas. Radi parāda īsto seju, kad 
runa iet par naudu. 

Režisorei prieks par jaunajiem 
aktieriem, kas papildinājuši kolek-
tīva rindas –  Ritmu Zeiļuku, Ēriku 
Aļeksejevu, Jāni Ieragu. Tomēr ko-
lektīvam trūkst jauniešu, kas spēlētu 

Ērgļu arodvidusskola 
pamazām kļūst par zaļo jeb 
videi draudzīgo tehnoloģiju 
skolu. Mācības orientētas 
uz videi saudzīgu saimnie-
košanu.

Ērgļu arodvidusskolā 
uzņemam jauniešus šādās 
četrgadīgajās programmās: 
viesmīlības pakalpojumu 
speciālists un namdaris. 
Mācības notiek skolā, at-
bilstoši iekārtotās praktisko 
mācību telpās un prakses 
vietās – uzņēmumos. Mā-
cību laikā jaunieši iegūst 
profesionālo vidējo izglītī-
bu. Izglītības programmu 
apguvei tiek uzņemtas per-
sonas ar pamatizglītību, iz-
vērtējot iesniegtos izglītības 
dokumentos uzrādīto mācību 
priekšmetu vērtējumu. Vie-
nāda vērtējuma gadījumā 
tiek ņemta vērā audzēkņa 
sabiedriskā aktivitāte ie-
priekšējā izglītības iestādē. 
Ārpus konkursa uzņem bēr-
nus bāreņus un bez vecāku 
gādības palikušus bērnus.

Pieaugušos ar vidējo 
izglītību uzņemam šādās 
viengadīgajās programmās: 
guļbūves ēku celtnieks, vies-
mīlības pakalpojumu spe-
ciālists, kokkopis/arborists. 
Ērgļu arodvidusskola ir vie-
nīgā skola Latvijā, kurā var 
apgūt kokkopja specialitāti. 
Audzēkņu skaits ierobežots. 
Uzņemam audzēkņus ar vis-
pārējo vai cita veida vidējo 
izglītību.

Visi izglītojamie saņem 
valsts stipendiju LVL 10 
mēnesī. Labi mācoties, neka-
vējot nodarbības, iespējams 
nopelnīt Eiropas Sociālā fon-
da stipendiju: 1.kursā – līdz 
LVL 20, pārējos kursos – līdz 
LVL 50.

Skolai ir sava ēdnīca un 
dienesta viesnīca. Ceturtdie-
nās un piektdienās visiem 
izglītojamajiem skolas zupu 
sponsorē SIA „Madonas 
maiznieks”. Dienesta viesnī-
cas vidējās izmaksas mēnesī 
audzēkņiem ir LVL 6. 

Skolā darbojas interešu 
pulciņi, īpaši populārs ir 
sports: volejbols, smagatlē-
tika. Jaunieši piedalās AMI 
sporta kluba organizētajās 
starpskolu sacensībās reģio-
nā un valstī.

Iesniedzamie dokumenti: 
iesniegums izglītības ie-
stādes vadītājam, izziņa par 
deklarēto dzīvesvietu, pama-
tizglītību, arodizglītību vai 
vidējo izglītību apliecinošs 
dokuments, foto 3x4 cm 
(4 gab.), medicīnas izziņa 
Nr.86-u. Dokumentus pieņe-
mam no 2010.gada 14.jūnija 
līdz 2010.gada 24.jūlijam.

Ar skolu var iepazīties, ie-
priekš piesakoties pa tālruni 
64871235 vai e-pastu eav-
sekr@inbox.lv. Mājas lapas 
adrese www.ergliarods.lv.

Izglītošanās Ērgļu 
arodskolā

Sanita Dāboliņa,
direktora vietniece mācību 

un audzināšanas darbā

gan veidā, 
kādā lūgšana 
tika nodota 
Dieva gādī-
gajās rokās.

Dievs sa-
dzird katra 
lūgumu, tikai 
jābūt pacietī-
giem un pa-
teicīgiem, ka 
Viņš sakārto 
lietas īstajā 
laikā un īs-
tajā vietā, lai 
gan mēs paši 
dažu labu lietu un laiku gribētu mainīt. 
Lai katram Bībeles svētku pozitīvais 

strāvojums palīdz domas, vārdus un dar-
bus padarīt vēl gaišākus! 

viņu vecumam atbilsto-
šas lomas. Aicinām jau-
nos pievienoties! Alda 
Alberte saka paldies 
teātra kolektīvam, kas 
ļoti disciplinēti nāk uz 
mēģinājumiem. Jo tikai 
tad, ja ir visi spēlētāji, 
var notikt kvalitatīvs 
darbs. 2. maijā cesvai-
nieši lugu vedīs rādīt 
kaimiņiem – Dzelzavā.   

Guna Graudiņa

Latviešu pēdas saglabātas grāmatā
19. martā Cesvainē notika otrā 

starpnovadu konference "Latviešu 
pēdas Sibīrijā un Tālajos Austru-
mos". Skolēni stāstīja par saviem 
zinātniski pētnieciskajiem darbiem  
– cietušo atmiņām un savām izjūtām, 
par tā laika notikumiem. Jauniešu 
sniegumu vērtēja represēto nodaļu 
pārstāvji. Dienas gaitā klātesošos uz-
runāja daudzi, to skaitā arī Cesvaines 
novada domes priekšsēdētājs Vilnis 
Špats, Madonas nodaļas vadītāja 
Elza Serdāne, Iveta Šķiņķe no Latvi-
jas Valsts arhīva, dzejniece, publiciste, 
izsūtītā, "Via doloresa" autore Anda 
Līce un daudzi citi. 

Runātāji pieskārās 1949. gada no-
tikumiem, velkot paralēles ar šodienu. 
Tāpat kā pirms 61 gada, kad mājas 
palika tukšas, lauki neapstrādāti, arī 
šodien ir līdzīgi, tikai cilvēki aiz-
brauc nevis piespiedu kārtā, bet lab-            
prātīgi. Toreiz iespēja neatgriezties, 
saslimt un nomirt bija visiem. Citam 
liktenis bija labvēlīgs, citam – nepa-                    

veicās. 1949. gads iz-
mainīja daudzu dzīves 
– iespējas, sapņus, izvē-
li. Tiem, kuri atgriezās, 
sekoja Sibīrijas dīvainais 
zīmogs. 

"Paldies tiem, kuri 
savus dzīvesstāstus ir 
uzticējuši grāmatām vai 
muzejiem, bet tiem, kas 
to nav izdarījuši, lūgums 
rakstīt. Tas jādara ne ti-
kai tāpēc, lai to saglabātu 
nākamajām paaudzēm, 
bet tāpēc, lai tikšanās 
reizēs, kad jums vaicā 
par Sibīrijā izdzīvoto, 
netiktu plēstas brūces," 
saka Anda Līce. 

Saņemto ziedojumu kopsumma 
LVL 1840.
T.sk. saņemts noteiktiem mērķiem 
LVL 1840.
T.sk. no LR reģistrētām juridiska-
jām personām LVL 89.
T.sk. no fiziskajām personām 
(rezidentiem) LVL 464.
T.sk. no fiziskām personām 
(nerezidentiem) LVL 532.
T.sk. anonīmi ziedotāji (bez perso-
nas koda, dažādas grupas u.tml.) 
LVL 755.
Izlietots noteiktiem mērķiem 
(ar pārpalikumu no iepriekšējā 
gada) LVL 2842.
Atlikums uz 01.01.2010. LVL 0.

CKVB 2009. gadā saņemtie un 
izlietotie ziedojumi

Īpašs notikums bija pasākuma 
iniciatora Jāņa Vanaga sarakstītās 
grāmatas „Latviešu pēdas” nonāk-
šana lasītāju rokās. Grāmatu caurvij 
izsūtīto likteņi un 2009. gada vasaras 
ekspedīcija uz Sibīriju un Tālajiem 

Austrumiem. Autors ir ganda-                                                                               
rīts gan par pasākumu ar skolēnu 
piedalīšanos, gan par jauno grāmatu. 
"Jauniešiem ir jāzina savas tautas vēs-
ture un šis ir lielisks veids, kā to labāk 
izprast," domā J.Vanags. 

Jānis Vanags ieraksta autogrāfu grāmatās.

Guna Graudiņa

Sanita Dāboliņa,
CKVB valdes locekle

Gunas Graudiņas foto

Astrīdas Briedes foto

Teātra kolektīvs pēc 
izrādes.

sportista piedzīvoto šajās spēlēs. Pēc 
aktīvā sporta perioda vairākus gadus. 
Upenieks vadījis Latvijas Biatlona 
federāciju. Tagad Gundara sirdslieta 
ir "Sportlat" masu pasākumu organi-
zēšana visā valstī. 

Gundars ir ļoti patīkams cilvēks, 
kas prot labi kontaktēties ar jaunatni. 
Sportists dalījās savā dzīves pieredzē, 
pastāstīja, kā pareizi izvēlēties ziemas 
sporta inventāru.

Interesenti saņēma izsmeļošas 
atbildes uz saviem jautājumiem par 
biatlonu, treniņiem, apmeklētajām 
valstīm. Par tikšanos visiem bija 

gandarījums.
Bibliotēkas darbi-

nieces saka paldies 
Cesvaines vidusskolas 
kolektīvam par sadar-
bību.

Guna Graudiņa

Gunas Graudiņas foto
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Miruši

Dažādi

Tekla Melngaile 
1913. –  2010.
Edvards Stradiņš
1944. – 2010
Ilze Lāce
1944. – 2010

Dzimuši
Mārcis Martemjanovs    
Agija Prince

90 gados – Leonardu Krēsliņu 
85 gados – Veltu Grūbi un 

Jāni Andersonu!
Cesvaines pašvaldība

Apsveikumi

 Pēteris, Rita, Fevronija 

Kultūras afi ša

Nozīmīgās dzīves gadskārtās sveicam:

Apbedīšanas birojs 
"Krustaceles" Cesvainē, Pils ielā 1 a 

(virs pasta) – sniedz pakalpojumus – pilns 
apbedīšanas serviss. Strādājam visu dien-

nakti. Tālr. 26399673. 

Sveicam  
Katrīnu Praškevicu 

skaistajā dzīves jubilejā!

28. aprīlī Cesvaines bibliotēkā 
Tikšanās ar rakstnieci, tulkotāju, pirmo 
vēstnieci Somijā pēc jaunās Latvijas 
atdzimšanas – Annu Žīguri.

30. aprīlī Mūzika un māksla pilī  
"Turpinām Harija Šulca iesākto...”

2. maijā no plkst. 8.00 Cesvainē 
– pavasara tirgus.

3. maijā plkst. 22.00 balle 
Kraukļu skolā. Spēlē "Cesvainie-
ši". Ieja 1,50.

Neatkarības deklarācijas pasludi-
nāšanas dienai veltīti pasākumi:

4. maijā Cesvaines ev.lut.baznīcā 
plkst. 14.00 Ievas Akurateres kon-
certs. Ieeja par ziedojumiem. 

4. maijā Cesvaines bibliotēkā 
bērnu darbu izstāde.

8. maijā plkst.19.00 vidusskolā 
fi lma "Graustu miljonārs". Filma 
ir 2008. gada absolūtā favorīte, jo 
saņēmusi astoņus "Oskarus". Visu 
gadu vairākās vietās Latvijā reizi 
mēnesī tiek demonstrētas fi lmas. 

15. maijā Muzeju nakts – pilī.
18. maijā Valdas Drulles kon-

certs internātskolā. 
 Ja pasākumos ar biļešu iepriekš-

pārdošanu piecas dienas pirms kon-
certa netiks pārdots nepieciešamais 
biļešu skaits, koncerts nenotiks. 

martā

No saknītes lazda zied 
Sarkaniem ziediņiem. 
No sirsniņas es mīlēju – 
Savu tēvu, māmuliņu. 

Cesvaines pirmsskolas izglītī-
bas iestādes bērni un darbinieki 

visus mīļi aicina (arī tos, kas nav 
saistīti ar bērnudārzu) uz 

pavasara koncertu 7. maijā 
plkst. 16.00 vidusskolas zālē.

Lai netrūkst tevī
Sniegpulksteņu prieka
Arvien no jauna sauli 
ieraudzīt;
Un to, kas nomācošs un 
nepieņemams liekas,
Lai spēj aiz trejdeviņām 
jūrām dzīt.

Un tas vislielākais 
guvums
Kopīgā mūžā tavā un 
manā
Ir divu cilvēku tuvums,
Uzticība un saprašanās. 

Vissiltākie sveicieni 
Vandai un 

Jāzepam Jakoveļiem 
Dimanta kāzās! 

Tuvie un mīļie

Vējš gaišās matu cirtas glāsta
Un par aizgājušiem gadiem stāsta.
Un gribas Taviem gadiem turpmākiem,
Kas trakā straujumā steidz traukt,
Vien novēlēt,lai Tev un Taviem tuvākiem
Ik rīts kā rāms un grezns zieds var plaukt.

Mīļi sveicam Annu Luci 
skaistajā dzīves jubilejā!

Cesvaines PII kolektīvs

Paldies Cesvaines internātpamatskolas ko-
lektīvam, Cesvaines sociālās aprūpes centra 
kolektīvam, mednieku kolektīvam, izvadītā-
jām Ilzei un Daigai, Daigai Iškānei, radiem, 
draugiem, kaimiņiem, visiem labajiem un at-
saucīgajiem cilvēkiem Cesvainē, kas ar savu 
palīdzību un līdzjūtību bija kopā ar mums, 
pavadot Edvardu Strazdiņu pēdējā gaitā. 

Salonā "Jeļena" Augusta Saulieša ielā 12 
pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās strādā 
friziere Ina Gromova. Lūdzu pieteikties pa 
tālruni 26668913 vai 64852543.

Pašiņa ar ģimeni

Ielūdzam uz koncertu

Tad, kad manis nebūs,
Ievas tāpat ziedēs,
Balti, balti ziedi
Tavos matos birs.
Tad, kad manis nebūs,
Mana baltā zeme
Tavās baltās takās
Bērnu kājas skries.
Tad, kad manis nebūs,
Druvas tāpat briedīs,
Smagas rudzu vārpas
Galvas lejup lieks.
Tad, kad manis nebūs,
Zvaigznes tāpat mirdzēs,
Tālā debess malā
Spoži iedegsies.
Tad, kad manis nebūs,
Mīlestība paliks
Un kā maiga dūja
Zilgmē pacelsies. 
Annas tante teica, lai tad, kad 

viņas nebūs, mēs nodziedam šo 
dziesmu. Solījums ir izpildīts, bet 
Annas tante ir tālā debess malā. 
Lieldienu rīts nāca ar skumju vēsti 
– mūža miegā aizmigusi Anna 
Grabāne. 

Viņa Cesvaines teātrim bija dzī-
vā saikne no teātra pirmsākumiem 

 HL Display Latvia, vado-
šais tirdzniecības aprīkojama 
piegādātājs Latvijā, turpina 
ikgadējo tradīciju un rīko 
konkursu – Mans veikals. 
Konkurss noritēs no 12. aprīļa 
līdz 20.maijam un tā mērķis ir 
atbalstīt mazos un vidējos uz-
ņēmējus Latvijas reģionos. 

Aicinām arī šogad pircējus 
atbalstīt savējos, vienkārši pie-
daloties, un veikalu īpašniekus 
būt aktīviem, uzrunājot savus 
pircējus. Konkursa noteikumi 
ir vienkārši: lai nobalsotu par 
savu iemīļoto veikalu, jāaizpil-
da anketa, kura ir pieejama 
HL Display Latvia mājas lapā 
www.hl-display.lv. Veikalu 
īpašniekus aicinām izvietot an-
ketas savos veikalos. 

Anketas, kā arī vēstules par 
savu iemīļotāko veikalu var no-
sūtīt līdz 20.maijam uz anketā 
norādīto pasta adresi, kā arī 
elektroniski uz e-pastu vai pa 
faksu. Pēc anketu skaita tiks 
noteikts viens uzvarētājs katrā 
reģionā – Vidzemē, Kurzemē, 
Zemgalē un Latgalē. 

Uzvarētājiem dāvinās moder-
nu tirdzniecības aprīkojumu. 
Savukārt katra reģiona intere-
santākās vēstules autoram ir 
sarūpēta vērtīga pārsteiguma 
balva – Allas Tartakas „Lielā 
zelta grāmata”.

Pagājušajā gadā Vidzemes 
reģionā uzvarēja Cesvaines 
veikals "Divi torņi". Atbalstīsim 
savējos! Papildu informācija pa 
tālruni 29474651.

Mans veikals Lieldienu atskaņas
Lieldienās, 4. aprīlī, vidusskolā 

notika daudzpusīgs svētku pasā-
kums. Savu sniegumu rādīja Ces-
vaines pašdarbnieki, tirdziņā savas 
preces izlika amatnieki, darbojās 

radošās darbnīcas un notika citas 
izdarības lieliem un maziem.  Pal-
dies visiem, kas rūpējās, lai svētki 
izdotos! 

Daži pasākuma fotomirkļi:

Mazākie dejotāji  Top zaķa ūsas

Izdancināti tiek visi 

"Tad, kad manis nebūs"
līdz pat šodienai. Vairāk nekā 
piecdesmit gadu garumā savu 
sirdi un dvēseli atdevusi vietējam 
teātrim, izspēlēdama visdažādākās 
lomas, bet, kad spēki izsīka būt uz 
skatuves, Annas tante neiztrūkstoši 
katrā pirmizrādē skatītāju pirmajā 
rindā dzīvoja līdzi mūsu veiksmēm 
un kļūmēm. Katrā pirmizrādē viņa 
ieradās kultūras namā ar kādu īpašu 
kolektīvam sarūpētu velti – pašas 
audzētām puķēm, pašdarītu vīna 
pudeli. Bet visvairāk prātā palicis 
lielajā vilnas lakatā ietītais sainis 
– podiņš ar štovētiem kāpostiem 
un cepeškrāsnī, ar visu mundieri 
ceptiem kartupeļiem. „Jūs tak esat 
krietni pastrādājuši un tagad visiem 
gribēsies ēst kā vilcēniem!” viņa 
teica. Annas tantes trāpīgie teicieni 
un savdabīgā humora dzirksts aiz-
vien paliks atmiņā. 

Dziļā cieņā noliecam galvas. Lai 
Dieva miers un vieglas smiltis mūsu 
Annas tantei. 

Cesvaines teātra kolektīvs

Annas tante pie 80 gadu jubilejas kliņģera 2003. gadā.

Aicinām ziedot

Pārdod cūkgaļu 1.80 ls/kg, sub-
produktus. Tālr. 27065108 

4. maijā notiks Vislatvijas 
koncertakcija „Ar dziesmu 
par Latviju”.  Dziesmu un deju 
svētku tautas kustības dalībnie-
ki, amatierkori, deju kolektīvi 
un pūtēju orķestri, piedalīsies 
vienotā koncertakcijā.

2008. gadā koncertakcija 
notika vairāk nekā 400 dažā-
dās koncertu norises vietās un 
pulcēja tūkstošiem dalībnieku 
un klausītāju gan Latvijā, gan 
ārpus tās. 

Koncertu mērķis ir sveikt 
Latvijas Republiku Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas die-
nā un pievērst Latvijas sabiedrī-
bas uzmanību Dziesmu un deju 
svētku kustības galvenajai idejai 
– dziesmas un dejas mīlestībai, 
caur kuru apzināmies latvisko 
identitāti un tautas vienotību. 

Visus akcijas dalībniekus ai-
cinām koncertus organizēt plkst. 
18:00, iesākot ar valsts himnu, 
bet koncerta noslēgumā – Jāzepa 
Vītola „Gaismas pili”.

Organizē Latvijas kordiri-
ģentu asociācija.

Ar dziesmu par Latviju

Cesvaines vidusskola ir nodibinā-
jusi fondu ar mērķi atbalstīt skolēnu 
izglītību. Paldies aktīvākajiem zie-
dotājiem. Nauda tiek izmantota, lai 
palīdzētu maznodrošināto skolēnu 
ģimenēm mācību līdzekļu iegādē, 
skolēnu brīvpusdienām un ārpuskla-
ses pasākumiem. Lai cik skumji arī 
nebūtu, arvien vairāk skolā ir bērnu, 
kuri nevar atļauties paēst pusdienas. 
Ja bērns nav paēdis, viņš nespēj uz-
tvert mācīto.  

Fonda rīcībā esošais fi nansējums 
ir gandrīz izlietots, bet ir tik daudz 
bērnu, kam palīdzība ļoti nepiecieša-
ma. Tāpēc lūdzam vecākus un visus 
citus iespēju robežās ziedot skolē-
niem. Mūsu nākotne ir izglītotos un 
paēdušos bērnos! 

Lūdzam ziedot bankas kontā: 
a/s "Swedbank", SWIFT kods 
HABALV22, konts LV57HA-
BA055102542882, bankas numurs 
komercreģistrā 40003074764, ad-
rese Balasta dambis 1a, Rīga, LV-
1048, filiāle Madonā, Saules ielā 
16. Sazināties ar skolu var pa tālr. 
64852741.

Aicinām balsot par jauno Cesvai-
nes novada ģerboni. To var izdarīt 
domē, abās bibliotēkās, vidussko-
lā, pirmsskolas iestādē, mājas lapā 
www.cesvaine.lv.

Konta numuru es kaut kur atradīšu.  

Pamatojoties uz Ģenētiski mo-
difi cēto organismu aprites liku-
ma 22.panta otro un ceturto daļu, 
Cesvaines novada dome nolēmusi 
noteikt aizliegumu uz 5 gadiem 
Cesvaines novada administratīvajā 
teritorijā audzēt ģenētiski modifi cē-
tos kultūraugus. 

Viedokļus, priekšlikumus un iebil-
dumus par šo lēmumu iesniegt Ces-
vaines novada domē līdz 2010.gada 
26.maijam.

Asaras, smiekli un ziedi,
Darbs, raizes un bērnu smaids,
Ir grūti pa reizei un viegli,
Uz vēja spārniem kad traucas laiks.

Mārcis Martemjanovs    

No 26. aprīļa kartes un pieteiku-
mus platību maksājumu saņem-
šanai  izsniegs Madonā,  Saieta 
laukumā 1, 114. kabinetā. Platību 
maksājumu pieteikumu iesnieg-
šanas noteiktais termiņš  Lauku 
atbalsta dienestā  – 15 maijs.

Atgādinājums zemes 
īpašniekiem!


