Nr. 5 (179)

Maijs 2008. gads
Saņemta medaļa
9. maijā par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas dienai 4.maijā
ministrs Mārtiņš Roze ar Zemkopības ministrijas augstāko atzinības
novērtējumu – medaļu „Par centību” apbalvoja vairākus nozares
pārstāvjus – lauksaimniecības un
mežsaimniecības speciālistus, zinātniekus, mācībspēkus un valsts
pārvaldes darbiniekus. Pēc Madonas virsmežniecības ieteikuma
šo medaļu piešķīra arī Madonas
virsmežniecības Cesvaines mežniecības mežziņa vietniecei Mārītei
Gulbei par ilggadēju un sekmīgu
darbu mežsaimniecības nozarē.
Mārīte Gulbe šajā amatā strādā no
1997. gada, bet mežsaimniecības nozarē kopš 1971.gada. Visu savu, nu
jau 37 gadus, ilgo darba mūžu Mārīte veltījusi tikai un vienīgi mežam, tā
kopšanai, uzraudzībai un ilgtspējīgai
attīstībai.
Pildot mežziņa vietnieces pienākumus, kolēģi Mārīti raksturo kā
darbinieci ar augstu atbildības sajūtu. Viņai piemīt apbrīnojama centība,
enerģija, rūpība un darba mīlestība,
kam cauri strāvo mīlestība pret
mežu. Mārītei piemīt arī īpaša spēja

izstāstāma.
Īstenam mežzinim ir
svarīgs katrs iestādītais
uzklausīt, ieklausīties,
un katrs zaudētais koks,
sadzirdēt un izprast
tāpēc dienesta darbinielīdzcilvēkus. Kolēģu
ki ļoti pārdzīvo visu,
vidū Mārīte iemantokas notiek mežā – gan
jusi patiesu cieņu, jo
ugunsnedrošo periodu
tieši pie viņas parasti
un vēja gāzes, gan pievēršas ar lūgumu rast
mēslošanu.
pareizāko risinājumu
Jautājot par lielo
profesionālajā jomā.
platību, ko Gulbju ģiIegūdama Madonas
mene apmežojusi rajona
virsmežniecības
teritorijā, Mārīte teic:
darbinieku uzticību,
„Vispirms jau tas ir
Mārīte vada Madonas
smags darbs, kas palīdz
virsmežniecības arodvairot ģimenes budžetu.
komiteju.
Foto: Guna Graudiņa
Cauri
Mārītes
Mārītes darba kabinetā uzziedējusi pašas audzētā begonija. Nenoliedzami, tas dod
arī papildu zināšanas
darbam vijas viņas
īpašā attieksme pret mūsu Latvijas esošos mežus, bet arī neparastākos profesionālajā jomā. Kur vēl labāk
zaļo zeltu. Mārīte ar savu personīgo dabas objektus visā rajonā, un šī var iepazīt jaunākās tehnoloģijas
piemēru aicina meža īpašniekus būt informācija bieži vien ir noderīga stādu audzēšanā vai koku stādīšanā?
saimniekiem savā mežā, sakopt īpa- ne tikai kolēģiem, bet arī Madonas Piemēram, tagad kolēģiem varu pašumus, neaizaudzējot ar krūmiem, bet rajona viesiem.
stāstīt, kāds izskatās un kā darbojas
ik pavasari stādīt jaunus kokus. Kopš
Augstais apbalvojums Mārītei nā- koku stādīšanas stobrs.”
Latvijas neatkarības atgūšanas Mārīte cis necerēti: „Kolēģi man gatavoja
Mārītes mīlestībai pret mežu ir
kopā ar savu ģimeni ik pavasari at- pārsteigumu un viņiem tas izdevās. vienkāršs izskaidrojums: „Esmu
jauno mežu. Viņu kopīgi atjaunotie Es tiešām negaidīju un par to uzzinā- dzimusi mežiniece un būt saistībā
meži jau sniedzas vairāk nekā 200 ju pēdējā. Kad ieraudzīju, kas saņem ar mežu, rūpēties, lai tas augtu – ir
ha platībā.
medaļas – zinātnieki, pasniedzēji mans dzīvesveids. Mana pasaule ir
Kolēģi Mārīti raksturo arī kā ļoti un citi augsta ranga speciālisti… zaļā krāsā."
erudītu. Mārīte lieliski pārzina ne Mežziņa vietniekiem tādas balvas
Anita Greidiņa, Guna Graudiņa
tikai savas mežniecības teritorijā nepasniedz. Gandarījuma sajūta nav

Cesvainiešu biznesa plāns – labākais valstī
„Cesvaines Ziņu” decembra
numurā jau rakstījām par skolēnu
mācību firmām. Viena no tām savu
darbību uzsākusi arī Cesvaines vidusskolā. Biedrība Junior Achievement Latvia mācību nolūkos aicināja
skolēnus dibināt savus uzņēmums, kas
nodarbojas ar reālu uzņēmējdarbību.
Tas būtu par pamatu tam, lai jaunieši
domātu par sava biznesa uzsākšanu
nākotnē.
Tā pieci jaunieši Cesvaines
vidusskolā – Ieva Ruduka, Anna
Akmene, Sabīne Korneta, Agnija
Ozola un Edgars Rutkis – dibināja
savu uzņēmumu, kas nodarbojas ar
videi draudzīgu iepirkumu maisiņu
izgatavošanu. Lai varētu dibināt
savu uzņēmumu, skolēniem vispirms bija jāuzraksta biznesa plāns,
kuram deva nosaukumu –„Second
Chance” (otra iespēja). Nākamais
solis bija iegūt pamatkapitālu firmas
darbības uzsākšanai, pēc tam varēja
meklēt grāmatvedi, marketinga menedžeri, ražošanas daļas vadītāju, dizaineri, datorgrafiķi, izdomāt reklāmu
un gatavot preci. Šos amatus jaunieši
sadalīja savā starpā un ķērās pie darba.
Paši izstrādāja dizainu, šuva un gatavoja preci, to reklamēja un realizēja,
katru mēnesi uzrādīja finanšu plūsmu
un veica citas ar komerciju saistītas
darbības. Prece vispirms tika realizēta pašu mājās – vidusskolā, vēlāk
Madonā, Cēsīs un citviet. Attīstot uzņēmējdarbību, firma piedalījās arī JAL

rīkotajos tirdziņos Madonā un Cēsīs,
kuros izpelnījās nominācijas – Kvalitatīvākais produkts, Labākā reklāma
un Labākais stends, kas deva iespēju
iekļūt 10 labāko Latvijas skolu skolēnu mācību firmu skaitā. Konkurence
bija liela – bija jācīnās ar 175 skolēnu
mācību firmām no visas Latvijas un
A. Zvejnieka Biznesa plānu konkursā
starp 101. Tomēr cesvainieši ieguva
tiesības piedalīties gan skolēnu mācību firmu, gan A. Zvejnieka Biznesa
plānu finālā Rīgā.
Lielā diena notika 15., 16. maijā
biznesa augstskolā "Turība", kur labāko valsts skolu – biznesa koledžu
un komercģimnāziju – vidū startēja
arī abas Cesvaines vidusskolas pārstāves. Anna Akmene un Ieva Ruduka stājās profesionālas komisijas
priekšā, lai aizstāvētu gan firmas biznesa plānu, gan prezentētu savu mācību firmu. Tā kā meitenes pārstāv uzņēmumu, kas ir par tīru Latvijas dabu,
tad attiecīgi ģērbtas – zaļos krekliņos,
cepurītēs un basām kājām – sniedza
prezentāciju par savu skolēnu mācību
firmu, iekļaujot tajā atbilstošus mūzikas failus, animācijas un attēlus, kas
atspoguļo firmas ražotās produkcijas
nozīmīgumu Latvijas dabai. Visa
diena aizritēja saspringtā gaisotnē,
jo nepārtraukti bija jāpavada pie sava
stenda un jābūt gatavām atbildēt gan
uz žūrijas, gan citu, tostarp no Somijas atbraukušo, jauniešu jautājumiem
(angļu valodā). Dienas noslēgumā
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No kreisās: Sabīne Korneta, Anna Akmene, Ieva Ruduka
un skolotāja Valda Sabule.
notika katras firmas slēgtā intervija ar
žūrijas komisijas locekļiem, kurā abas
minētās meitenes atbildēja uz āķīgajiem žūrijas uzdotajiem jautājumiem.
Meitenes nevienā no jautājumiem
neapjuka. Kā rezultātā A. Zvejnieka
biznesa plānu konkursa finālā tika iegūts augstākais novērtējums. Savukārt
skolēnu mācību firmu konkursa finālā
– cesvainiešiem 3. vieta.
Uzvara meitenēm līdzi nesa lielisku dāvanu – budžeta vietu studiju
uzsākšanai Latvijas Universitātes
Ekonomikas un vadības fakultātē.
Anna un Ieva, kuras šobrīd mācās 11.

klasē, stāsta, ka ieguvums, piedaloties
šādā pasākumā, ir milzīgs. Vispirms
jau tāpēc, ka nākošgad nevajadzēs
saspringt par to, kur studēt: „Lai arī
gatavošanās bija saspringta, laika un
darba ietilpīga, tas bija interesants
pārbaudījums, kas deva lielisku
pieredzi,” priecājas meitenes. Bez
tam biznesa plāns „Second Chance”
izpelnījās arī Latvijas Darba devēju
konfederācijas simpātiju balvu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras simpātiju, kā arī SEB Unibankas
simpātiju balvu.
Guna Graudiņa

Sakopjot pilsētu
Lai gan atbildes uz anonīmām
vēstulēm nemēdz sniegt, tomēr es,
labiekārtošanas nodaļas vadītāja
Ritma Zeiļuka vēlējos atbildēt uz
„grupiņas cesvainiešu” vēstuli un
tajā izteiktajiem aizrādījumiem.
Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības eksperte un republikā
atzītākā ainavu arhitekte Ilze
Māra Janelis atsaucās uz domes
aicinājumu un apmeklēja Cesvaini, lai dalītos savā pieredzē
un sniegtu rekomendācijas par
ainavas veidošanu. Viņas viens
no pirmajiem teikumiem vēstulē,
ko arhitekte atsūtīja domei pēc
atkārtotas Cesvaines apskates,
bija: „…man ļoti negribētos, ka
vēl vienu skaistu, jauku parku piebeidz ar dažādām „sakopšanām”,
aktivitātēm un modernizēšanu
par katru cenu, lai tikai būtu kā
pie biezajiem vai kādā Rietumeiropas mazdārziņu izstādē.”
Viņa ieteica izņemt vecās tūjas
pils parādes durvju priekšā, jo
tās aizsedz pils galvenās fasādes
centrālo daļu. Konsultējoties ar
kultūras pieminekļu aizsardzības
inspektoru Bruno Podiņu, tika
nolemts, ka tā būs pareizāk un lielie augi nebojās arī pils pandusu.
Tūju jautājums tika apsvērts jau
ilgāku laiku un psiholoģiski tas
nebūt nebija viegls lēmums (kā
varbūt no malas izskatās), līdz
13. maijā tās izņēmām. Zemāko
tūju saudzīgi izcēla ar saknēm un
pārstādīja ar domu, ka viena būs
pasaudzēta. Tūju vietā paredzētas
rozes, un augsne to stādīšanai jau
sagatavota. Alpu vēreņu daudzkārt
apgrieztais un tāpēc pārāk blīvais
dzīvžogs aiz pils tika „atsēdināts
uz celma”, jo šādi apgriezti krūmi
ļoti labi atjaunojas. Turpmāk šie
krūmi netiks griezti, atļaujot tiem
ataugt dabiskajā lielumā.
Ne visus speciālistes ieteikumus mēs varēsim izpildīt,
no daudziem esam atteikušies.
Autoostas apkārtnē, kā būsiet
pamanījuši, notiek būvdarbi un
ieplānots arī trotuārs līdz Dārzu
ielai. Tāpēc te vēl nebūs zāliena,
jo tas ir pēdējais darbs, ko dara,
labiekārtojot kādu apbūves
gabalu.
Mēs visi savu Cesvaini
vēlamies redzēt sakoptu, tāpēc
paldies zinošiem speciālistiem, ka
neliedz savu padomu. Ja mums ir
dota viena no skaistākajām pilīm
Latvijā un dzīvojam pievilcīgā
mazpilsētā, tad jāprot šīs vērtības
novērtēt un parādīt arī citiem.
Ar cieņu un cerībā uz sapratni
Ritma Zeiļuka, labiekārtošanas
nodaļas vadītāja
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SIA „Cesvaines siltumtīkli” un SIA „Cesvaines
komunālie pakalpojumi” rīkotājdirektori Aivars
Baiers un Ināra Puķīte sniedza pārskatu par uzņēmuma darbību.
Par pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma
centrs” direktori ar š.g. 2. jūniju apstiprināja Brigitu Habeku.
Izdarīja grozījumus pašvaldības nolikumā, domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā un domes pakļautības iestāžu vadītāju un
domes amata vienību sarakstā – likvidēt amata
vietas – remontstrādnieks, krājuma glabātājs,
speciālists muzeja jautājumos un izveidot jaunu
amata vietu – namu apsaimniekošanas meistars.
Apstiprināja domes 2007. gada saimniecisko
pārskatu.
Dalībai sacensībās Latvijas motosporta federācijas meistaru līgas motobraucējam Atim
Verebam piešķīra Ls 70,-.
Piekrita piedalīties Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana” projektā „Cesvaines
pils kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” ar
pašvaldības ieguldījumu 15 % no projekta kopējās
izmaksas Ls 496 000. Šim nolūkam 2009. gadā
plānots ņemt aizņēmumu.
Atbalstīja biedrības „Sirex” projektu „Sakopsim
Cesvaines parku atpūtai!” aktivitāti ar līdzfinansējumu Ls 150.
Vienam iedzīvotājam anulēja deklarēto dzīvesvietu
īpašumā „Grantskalni”.
Precizēja vairāku nekustamo īpašumu kopplatību.
Vairākiem dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājās lauku
teritorijā piešķīra adreses.
Noteica, ka Cesvaines vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē 2008./2009. mācību gadā ir 156
vietas.
No sociālās aprūpes centra pamatlīdzekļu uzskaites izslēdza nolietojušos inventāru.
Automašīnai Mercedes Benz 230 noteica nosacīto
cenu – Ls 600,-.
Akceptēja a/s „Cesvaines piens” būvniecības ieceri
– siera ceha rekonstrukcija.
Nosakot nomas maksu, atļāva iznomāt SIA „Cesvaines aptieka” telpas Augusta Saulieša ielā 12.

Atkritumu apsaimniekošana Cesvainē
Kopš šī gada maija vidus būtiski
mainījusies atkritumu apsaimniekošana,
tas ir, savākšana, aizvešana, apglabāšana
pašvaldībā. Pašvaldībā atkritumus 2 gadus
apsaimniekos SIA „ALBA”, juridiskā adrese Gulbene, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi
līgumu.
Arī mums jāiekļaujas sistēmā, kas jau
daudzus gadus pastāv citās Eiropas valstīs. Jaunās atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas ietvaros Cesvainē ir ierīkoti 11
atkritumu šķirošanas laukumi, kas atrodas
starp daudzdzīvokļu mājām, pilsētas centrā,
kā arī Kraukļos. Šajos laukumos ir novietoti
konteineri šķirotajiem atkritumiem – papīram, stiklam, plastmasai un nešķirotajiem
atkritumiem.
Kādas pārmaiņas radīsies mūsu
dzīvē?
Pirmkārt, atkritumus vajadzēs šķirot,
atdalot atsevišķi papīru, stiklu un plastmasu, un tos aiznesot uz atkritumu šķirošanas
laukumu un iemetot attiecīgajos konteineros, tādējādi samazinot atkritumu apjomu,
par kuriem jāmaksā. Pārējos atkritumus vajadzēs ievietot savā atkritumu konteinerā,
kas paredzēts nešķirotajiem atkritumiem.
Otrkārt, katram atkritumu radītājam
(tātad katra persona, kā fiziska , tā juridiska), jānoslēdz līgumu ar nešķiroto atkritumu apsaimniekotāju – SIA „ALBA”
par atkritumu apsaimniekošanu. Atkritumu
apsaimniekošanas likums nosaka, ka atkritumu apsaimniekošana ir katra pienākums.
To nosaka arī Atkritumu apsaimniekošanas
likums un Cesvaines pilsētas ar lauku
teritoriju domes 2005.gada 26.oktobra
saistošie noteikumi Nr.11 „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines
pilsētā ar lauku teritoriju”.
Katrs individuālās mājas īpašnieks (īrnieks) (arī laukos) noslēdz līgumu ar SIA
„ALBA”.
Kā var noslēgt līgumu par atkritumu
apsaimniekošanu?
Individuālās mājas īpašnieks (īrnieks)
var nosūtīt iesniegumu ar lūgumu apsaimniekot viņa radītos atkritumus pa
faksu 64473308 vai piezvanot pa tālruni
64473417. Šo informāciju reģistrēs un kopā

ar jūsu norādīto atkritumu konteineru atvedīs arī līgumu.
Vai katram jāslēdz līgums?
Līgums par atkritumu apsaimniekošanu
ir jānoslēdz katram atkritumu radītājam –
fiziskām personām, dzīvokļa īpašniekam
(īrniekam), individuālās mājas īpašniekam,
juridiskām personām.
Kur var iegādāties konteinerus nešķirotajiem atkritumiem?
SIA „ALBA” piedāvā 240 l un 1100 l
tilpuma konteinerus. Tos var iegādāties
vai nomāt, sazinoties ar atkritumu apsaimniekotāju.
Konteinerus var nopirkt arī pats, tikai
iepriekš vēlams to lielumu saskaņot ar SIA
„ALBA”, lai atkritumu savācējmašīna to
varētu izbērt.
Kā notiks atkritumu savākšana?
Saskaņā ar pašvaldības un SIA „ALBA”
noslēgto līgumu atkritumus vāks katru nedēļu un vadoties pēc katra līguma slēdzēja
vienošanās. Ja konteiners ir liels, atkritumu radītājiem jādomā, kā nodrošināt, lai
tas nesmakotu. Jūnijā atkritumus vāks
4. jūnijā, 11. jūnijā, 18. jūnijā, 24. jūnijā. Pārējiem mēnešiem datumus paziņos
atsevišķi. Ja tajā dienā jums atkritumus
vest nav nepieciešams, dienu iepriekš par
to paziņojiet SIA „ALBA”. Nepaziņošanas gadījumā būs jāmaksā tā, kā tie būtu
aizvesti.
Atkritumu konteineri jānovieto tā, lai
atkritumu savācējmašīna spētu tos paņemt,
tiem jābūt pieejamiem attiecīgā datuma rītā
no plkst. 8.00.
Cik maksā atkritumu savākšana?
Viena 240 l konteinera izvešana un apglabāšana poligonā maksā Ls 2,62, attiecīgi 1100 l konteinera – Ls 11,99. Neatkarīgi
no tā, vai konteiners ir pilns vai pustukšs,
maksa tiek rēķināta kā par pilnu.
Kur var samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu?
Līguma slēdzējs SIA „Alba” par atkritumu apsaimniekošanu var maksāt: SIA
„Cesvaines komunālie pakalpojumi” (pakalpojuma maksa ir 0,25 santīmi), internetbankā (Ls 0,20), bankā (Ls 0,50). Maksājot
jānorāda saņēmēja rekvizīti, tas ir: SIA

“Alba”; konts: LV05UNLA0007002467284;
reģ.nr.: 44603000098; un informācija par
maksātāju: vārds, uzvārds, līguma nr., adrese,
maksājuma summa.
Par šķirotajiem atkritumiem
Atkritumu šķirošanas laukumos atrodas 3
konteineri:
zaļais konteiners – stiklam,
dzeltenais – plastmasai,
zilais – papīram.
Par šķirotajiem atkritumiem nav jāmaksā.
Jo paši būsim precīzāki un ieguldīsim
lielāku darbu atkritumu šķirošanā, jo mazāk
mums būs nešķiroto sadzīves atkritumu, jo
mazāk būs jāmaksā.
Kādus atkritumus katrā konteinerā
drīkst mest?
Stiklam paredzētajā konteinerā drīkst mest
stikla burkas, pudeles, logu stiklu. (Piemēram,
trīslitru burku var iemest, ar plakanknaiblēm
atverot konteinera vāku.) Nedrīkst mest spoguļstiklu, auto stiklu, neizskalotu stikla taru,
pudeles, kas satur plastmasas piemaisījumu.
Pirms izmešanas priekšmets jāizskalo no
ēdiena un dzēriena paliekām.
Plastmasai paredzētajā konteinerā drīkst
mest plastmasas (PET) pudeles, (saplacinātas), tīrus plastmasas maisiņus, plēves.
Nedrīkst mest vienreizējās lietošanas traukus,
rotaļlietas, eļļas pudeles, jogurta, krējuma,
margarīna trauciņus, ar pārtikas produktiem
pildītus plastmasas iepakojumus, pudeles,
kuros bijuši šķīdinātāji u.c. mājsaimniecībā
izmantojamus plastmasas priekšmetus.
Papīram paredzētajā konteinerā drīkst
mest papīru, avīzes, žurnālus, grāmatas, kartonu, kartona kastes (saplacinātā veidā). Nedrīkst mest slapju un netīru papīru un kartonu,
lakotu papīru (glancētus preses izdevumus).
Pārējie neuzskaitītie atkritumi ir nešķirotie atkritumi un kā tādi jānovieto savos konteineros
pie mājām.
Celtniecības atkritumiem jāpasūta speciāls konteiners, sazinoties ar SIA „ALBA”.
Lielgabarīta atkritumu savākšanai pašvaldība noteiks konkrētu vietu un laiku. Sīkāka
informācija pie domes izpilddirektora Uģa
Fjodorova, tālr. 64852022.
Sarmīte Melle, Guna Graudiņa

Cesvainē, 2005.gada 26.oktobrī Saistošie noteikumi Nr.11

Grozījumi
2008.gada 25.janvārī
ar saistošajiem noteikumiem Nr.4

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines pilsētā ar lauku teritoriju

Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā
saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsamniekošanas jomā, valsts, reģionālo un pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plānu.
2008.gada janvāra redakcijā
1.2. izslēgts 2008.gada janvāra redakcijā
1.3. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām
un juridiskajām personām — sadzīves atkritumu
radītājiem, savācējiem, pārvadātājiem un pārstrādātājiem pašvaldības administratīvajā teritorijā.
1.4. Iedzīvotāju, iestāžu un komersantu pienākums ir iekļauties pašvaldības kopējā sadzīves
atkritumu savākšanas sistēmā, savākt radītos
sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā
īpašuma īpašnieka vai apsaimniekotāja norādītajā vietā.
2. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
mērķi
Sadzīves atkritumi pašvaldības administratīvajā
teritorijā tiek apsaimniekoti ar mērķi:
2.1. aizsargāt cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā
arī personu mantu;
2.2. nodrošināt atkritumu apglabāšanu tādā veidā,
kas neapdraud vidi, cilvēku dzīvību un veselību,
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kā arī fizisko un juridisko personu īpašumu;
2.3. nodrošināt to, ka daļa atkritumu tiek atgriezti
vidē tai noderīgā (piemēram, komposts) vai nekaitīgā formā;
2.5. novērst ainavas un īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju bojāšanu, apdraudēšanu ar atkritumiem.
3. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšana:
3.1. Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju dome
organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
savā administratīvajā teritorijā, ņemot vērā valsts,
reģionālo un pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plānu un normatīvos aktus;
3.2. visa pašvaldības administratīvā teritorija veido
vienu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonu.
2008.gada janvāra redakcijā
3.3. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā
sadzīves atkritumus apsaimnieko viens apsaimniekotājs.
3.4. Pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdz līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju. 2008.gada janvāra redakcijā
4. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtība:
4.1. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību nosaka Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju
dome, par to informējot sadzīves atkritumu apsaimniekotāju un iedzīvotājus. 2008.gada janvāra
redakcijā

4.2. Cesvainē un Cesvaines lauku teritorijas
Kraukļu ciemā ir ierīkotas atkritumu savākšanas vietas atkritumu dalītai vākšanai. 2008.gada
janvāra redakcijā
4.3. Sadzīves atkritumus pilsētā savāc pēc noteikta grafika ne retāk kā 2 reizes nedēļā, kā arī
pēc pieprasījuma ar speciāli aprīkotu transportu.
2008.gada janvāra redakcijā
4.4. Sadzīves atkritumus lauku teritorijā un individuālajām mājām pilsētā savāc ne retāk kā reizi
mēnesī. 2008.gada janvāra redakcijā
4.5. Masu pasākumu organizētājiem jānodrošina
attiecīgās teritorijas sakopšana piecu stundu laikā
pēc pasākuma noslēguma.
4.6. Būvniecības atkritumiem jāpasūta speciālas
tvertnes.
2008.gada janvāra redakcijā
4.7. Lielgabarīta atkritumi jānovieto pašvaldības
norādītajās atkritumu savākšanas vietā un laikā,
tos apsaimnieko komersants, kas noslēdzis līgumu
ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu līgumā noteiktajā kārtībā.
2008.gada janvāra redakcijā
5. Nekustamā īpašuma īpašnieka vai lietotāja
pienākumi un atbildība
5.1. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai lietotājs:
5.1.1. ir atbildīgs par sadzīves atkritumu savākšanu
un izvešanu no tā īpašumā vai valdījumā esošās
teritorijas un iesaistās pašvaldības atkritumu ap-
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saimniekošanas pasākumu īstenošanā atbilstoši
saistošo noteikumu prasībām;
5.1.2. ir atbildīgs par atkritumu novietošanas
vai savākšanas vietas ierādīšanu savā īpašumā,
saskaņojot tās ar atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumu;
5.1.3. pēc apsaimniekotāja pieprasījuma sniedz ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā
nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un
citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā. 2008.gada janvāra
redakcijā
5.1.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdz
līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kuram ir līgums ar pašvaldību, par sadzīves atkritumu
savākšanu. 2008.gada janvāra redakcijā
5.1.5. atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu tvertnes no privāto īpašumu
slēgtajiem pagalmiem pārvieto specializētajiem
transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā
vietā, kur tas netraucē gājēju un transportlīdzekļu
kustību, kā arī nodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to pastāvīgajā
atrašanās vietā;
5.1.6.pēc saskaņošanas ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju var nodrošināt sadzīves atkritumu
savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu, ņemot
vērā sadzīves atkritumu daudzumu un tvertņu iztukšošanas biežumu saskaņā ar noslēgto līgumu;
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2008.gada janvāra redakcijā
5.1.7. uztur savus sadzīves atkritumu
konteinerus tīrus un lietošanas kārtībā.
2008.gada janvāra redakcijā
5.1.8. Izslēgts. 2008.gada janvāra
redakcijā
5.1.9. kompostē bioloģiski noārdāmos
atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja
tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un
veselībai, videi, kā arī personu mantai.
5.1.10. izslēgts. 2008.gada janvāra
redakcijā
5.1. Atkritumu radītāja pienākumi
2008.gada janvāra redakcijā
5.1.1. Ikviena Cesvaines pilsētas ar
lauku teritoriju pašvaldības administratīvās teritorijas atkritumu radītāja (nekustamā īpašuma īpašnieka vai lietotāja
vai iedzīvotāja, iestādes, komersanta)
pienākums ir piedalīties pašvaldības
organizētajā atkritumu apsaimniekošanā, tieši, noslēgt līgumu ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju
par atkritumu apsaimniekošanu, šķirot
atkritumus, nogādāt tos savākšanai paredzētajā vietā, kā arī samaksājot par
atkritumu apsaimniekošanu.
5.1.2. Nešķiroti atkritumi pirms ievietošanas atkritumu tvertnēs jāiesaiņo
atkritumu maisos un atkritumu maisi
jāaizsien. Asie priekšmeti ir jāiesaiņo,
lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselībai, kā arī atkritumu savākšanas,
pārvadāšanas un šķirošanas iekārt
bojājumiem.
5.1.3. Būvniecības atkritumu radītājam
jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par speciālas tvertnes piegādi un
atkritumu aizvešanu un apglabāšanu.
5.1. 4. Cesvaines pilsētas ar lauku
teritoriju administratīvajā teritorijā

No muzeja

ir aizliegts:
5.1. 4.1. novietot sadzīves atkritumus
vietās, kur to savākšana nav atļauta;
5.1. 4.2. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu tvertnes uz ielām (izņēmums –
nomaļas ielas, kur tvertnes netraucē
satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī
vietas, kur tas ir vienīgais iespējamais
risinājums);
5. 1. 4.3. ievietot sadzīves atkritumu
tvertnēs degošus, viegli uzliesmojošus
u eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus
atkritumus, liela izmēra atkritumus,
būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, rūpniecības atkritumus, ielu
smiltis, parku un dārzu atkritumus un
bīstamos atkritumus;
5.1. 4.4. dedzināt atkritumus sadzīves
atkritumu tvertnēs;
5.1. 4.5. atkritumus nomest uz ielām,
skvēros, parkā, mežos, citos dabas objektos un vietās;
5.1. 4.6. sajaukt bīstamos atkritumus,
kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu
kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
6. Atkritumu savākšana, pārvadāšana
un apglabāšana
2008.gada janvāra redakcijā
6.1. fiziskās un juridiskās personas,
kuras veic atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un apglabāšanu Cesvaines
pilsētas ar lauku teritoriju administratīvajā teritorijā;
6.1.1.pirms darbības uzsākšanas pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēdz
līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos
aktos noteiktajā kartībā;
6.1.2.pirms līguma noslēgšanas saņem
reģionālās vides pārvaldes atļauju at-

kritumu apsaimniekošanai. 2008.gada
janvāra redakcijā
6.1.3.pēc pieprasījuma sniedz informāciju pašvaldībai par atkritumu
savākšanu, uzglabāšanu; 2008.gada
janvāra redakcijā
6.1.4.savāc, uzglabā, pārvadā atkritumus, nodrošina normatīvajos aktos
noteikto prasību izpildi, izmantojot
tikai tādas metodes, transportlīdzekļus
un iekārtas, kas neapdraud vidi, cilvēku
dzīvību un veselību, fizisko un juridisko
personu īpašumu, nepārsniedz trokšņa
pieļaujamo līmeni;
6.1.5.nodrošina klientus ar atkritumu
tvertnēm pietiekamā daudzumā.
2008.gada janvāra redakcijā
6.1.6.atbilstoši saskaņotiem grafikiem
nodrošina atkritumu savākšanu, tai
skaitā arī atkritumu savākšanu laukumā,
ārpus tvertnes, aizvešanu un tvertņu iztukšošanu, nodrošinot tīrību. 2008.gada
janvāra redakcijā
6.1.7.nogādāt savāktos sadzīves atkritumus poligonā ar šim nolūkam paredzētu specializēto transportlīdzekli;
2008.gada janvāra redakcijā
6.1.8.nodrošināt atsevišķu sadzīves
atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju
nojaukšanas atkritumi) savākšanu, pārvadāšanu un apglabāšanu;
6.2. Savāktie sadzīves atkritumi Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju administratīvajā teritorijā tiek apglabāti
Malienas poligonā. 2008.gada janvāra
redakcijā
6.2. Izslēgts. 2008.gada janvāra
redakcijā.
6.3. Izslēgts. 2008.gada janvāra
redakcijā.
6.4.Pašvaldība nosaka minimālo savā-

camo atkritumu apjomu savā administratīvajā teritorijā. 2008.gada janvāra
redakcijā
7. Kārtība, kādā veicami maksājumi
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
7.1. Maksu par atkritumu apsaimniekošanu nosaka līgumā starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, kas
izvēlēts Atkritumu apsaimniekošanas
likumā noteiktajā kārtībā. 2008.gada
janvāra redakcijā
7.2. Maksu par sadzīves atkritumu
apglabāšanu Cesvaines pilsētas ar
lauku teritoriju administratīvajā teritorijā nosaka sabiedrisko pakalpojumu
regulators.
2008.gada janvāra redakcijā
7.3. Maksājumi par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu veicami saskaņā ar
noslēgtajiem līgumiem un Cesvaines
pilsētas ar lauku teritoriju domes noteiktajā kārtībā.
2008.gada janvāra redakcijā
8. Atbildība par atkritumu apsamniekošanas saistošo noteikumu
neievērošanu. Izslēgts. 2008.gada
janvāra redakcijā
9. Pārejas noteikumi
2008.gada janvāra redakcijā
9.1. Atkritumu apsaimniekotāja noslēgtie līgumi par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu radītāju ir saistoši
jaunajam atkritumu apsaimniekotājam,
kas tiek izraudzīts saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un
kas ir tiesīgs grozīt līguma nosacījumus, pamatojoties uz noslēgto līgumu
par atkritumu apsaimniekošanu ar pašvaldību.
2008.gada janvāra redakcijā
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Albertam Vītolam šovasar – 120
Mācītājmuiža fotogrāfijās senāk un tagad

Mācītāja māja / Mācītājmuiža
XX gadsimta sākumā.

Mācītājmuiža šodien.

Emma un Alberts Vītoli kopā
ar bērniem Jāni, Andreju un
Maiju pie Mācītājmuižas
20. – 30.gados.
Foto publicēšanai
sagatavoja Dace Birzniece

Ērģeļu
atjaunošana
turpinās
Cesvaines evaņģēliski luteriskās baznīcas varenās
ērģeles atkal ieguvušas jaunu
tembru – trompetes reģistru.
54 jaunās ērģeļu stabules darinātas Ugāles ērģeļmeistara
Jāņa Kalniņa darbnīcā, piedaloties ērģeļu restauratoram
Alvim Melbārdim. Trompetes
reģistra izveide veikta ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Jaunās stabules abi ērģeļu meistari
15. un 16. maijā uzstādīja Cesvaines baznīcā.
Jaunā reģistra ieskandināšana notika 17.maijā. Ar koncertu
Cesvainē viesojās talantīgais jaunais ērģelnieks Jānis Pelše, kurš
ieguldījis savu darbu Cesvaines
ērģeļu atjaunošanā arī kā restaurators. Jāņa Pelšes koncertā skanēja
J.S. Baha ērģeļu skaņdarbs "Pasakalja”, kā arī vairāki mūsdienu
minimālistu kompozīcijas stila
pārstāvju skaņdarbi – P.Vaska
„Ceļinieks”, I.Zemzara „Lauks”,
A.Pērta „ Mans ceļš ved līkloču
kalnā un lejā” un F.Glāsa noslēgums operai „Satiagraha”.
J.Pelše par koncerta repertuāra izvēli atzina: „Veidojot
šādu programmu, es vēlos dot
klausītājam iespēju ne noklausīties, bet dzirdēt – šie skaņdarbi
mazāk vēsta, drīzāk veido vidi,
kurā katrs stāsta savu stāstu,
zīmē ainavu, restaurē (ne)bijušas
sajūtas. Daudznozīmīgas asociācijas raisa A.Pērta „Mans ceļš ved
līkloču kalnā un lejā”, turpretī
I.Zemzarim kā vizuālais impulss
noderēja [..] lauks ar savu monumentālo lakonismu. Visa gada
aprites laikā (pēcsniega domīgumā, gaidošs, sazaļojis, pilnbriedā,
atdodošs, dzeltējošs, tukšs), tas
tomēr paliek nemainīgs. Neliela
konkrētības deva – koncerta ieskaņa ar trīdesmittrīskāršu tēmas
atkārtojumu J.S.Baha "Pasakaljā",
ko mēdz uzskatīt par trīsdesmit
trīs Kristus dzīves gadu simbolu,
kā arī P.Vaska komentārs savam
skaņdarbam Viatore: „Tas ir
stāsts par ceļinieku, kurš ierodas
šajā pasaulē, aug, veido sevi,
mīl, piepilda sevi un aiziet. Šo
ceļojumu apstaro bezgalīgais,
zvaigžņotais visums”.
J.Pelše atjaunoto reģistru vērtēja kā ļoti skanīgu un tipiski barokālu, tādēļ koncertā piedāvātās
programmas ietvaros trompetes
reģistrs ieskanējās vienīgi P.Vaska
skaņdarba kulminācijā. Koncerts
kārtējo reizi apliecināja Cesvaines
evaņģēliski - luteriskās baznīcas
atjaunojamo ērģeļu skanīgumu un
plašās iespējas. Ne pārāk plašais
koncerta apmeklētāju skaits koncertu uzņēma ļoti atsaucīgi un bija
pārsteigti par to, cik labi iederas
šie mūsdienu kompozīcijas meistaru skaņdarbi baznīcā. Gandarījums un pozitīvas emocijas skanēja gan prāvesta Ingus Dāboliņa
uzrunā, gan draudzes priekšnieces
Maijas Zvaigznes vārdos, vērtējot
ērģeļu atjaunošanā paveikto darbu
un noskaņās bagāto koncertu.
Baiba Putniņa
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Vidusskolā
Tāpat kā Madonas rajona pašvaldību avīžu konkurss „Spicā
Spalva”, kas 16. maijā risinājās
Ļaudonā, arī Latvijas skolu avīzēm
ir līdzīgs pasākums, kurā tiekas
avīžu veidotāji. Šopavasar skolu
avīžu festivāls notika jau sesto reizi, un izvēlētā vieta bija Valmieras
Viestura vidusskola. Festivālu pārstāvēja 33 skolas un 140 dalībnieki.
Protams, tajā piedalījās arī Cesvaines vidusskolas avīze „Caurvējš” ,
kuru pārstāvēja redaktore Anžela
Rudzinska, datorsalicējs Edgars
Šķēls un žurnālists Jānis Zeltiņš.
Anžela stāsta, ka divas festivāla
dienas aizvadītas saturīgi. Gūta
pieredze žurnālistikā, uzklausīti
pazīstamu Latvijas mediju padomi.
Radušās vairākas domas, piemēram,
vai ir derīgi apskatīt tikai skolas
problēmas? Pēc Anželas iniciatīvas
radās ideja par piedalīšanos plaša
mēroga Latvijas pasākumos kā,
piemēram, veidot sadarbību un palīdzēt Integratīvās skatuves mākslas
festivāla “Nāc līdzās!” bērniem un
jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

Skolu avīžu festivāls nākošgad – Cesvainē
Skolu avīžu veidotājiem ir iespēja
iepazīties ar saviem vienaudžiem no
speciālajām internātskolām, bāreņu
aprūpes centriem, dienas sociālās
aprūpes centriem, sabiedriskajām
organizācijām u.c.
Svarīgi, ka nākošgad par festivāla
norises vietu izvirzīta Cesvaines vidusskola. Arī Anžela piedalīsies šajā
festivālā tikai gan ne vairs kā skolas avīzes redaktore, jo šogad beidz
skolu. Organizatoriskais darbs būs
jāuzņemas jaunajai redkolēģijai, redaktoram Raivim Palmakovskim un
pedagogiem, jo īpaši skolotājai, kas
palīdz tapt avīzei – Irenai Rubiņai.
Anželai ir vairākas idejas, kuras
īstenot nākošgad Cesvainē.„Pirmo
reizi festivāla vēsturē uz pasākumu
ieradīsies žurnālisti no skolēnu avīzēm no dažādām Latvijas pilsētām.
Jauniešus vieno ne tikai skolu avīžu
veidošana, bet arī problēmas, par
kurām skolēni un pieaugušie lielākoties neaizdomājas un paiet garām
neatskatoties. Aktīviem jauniešiem
interesē, kas notiek ar šiem vienaudžiem, kādi ir viņu dzīves stāsti, pa-

nākumi un ko viņi vēlas sasniegt. Jaunie
žurnālisti vēlas piedalīties festivālā, būt
līdzās, atbalstīt un informēt savas skolas skolēnus un skolotājus par esošās
situācijas nopietnību Latvijā.
29. aprīlī visi, kam tas nav vienaldzīgi, satikās Rīgā Festivālu fonda rīkotajā
festivālā „Nāc līdzās!”, lai palīdzētu cits
citam, lai dalītos pieredzē, lai veidotu
vienu lielu, kopīgu stāstu, kas liks aizdomāties Latvijas skolu audzēkņiem un
iedzīvotājiem par patieso lietas būtību.
Ar savu klātbūtni mēs vēlamies atbalstīt
festivāla dalībniekus un kopīgi priecāties par viņu radošajiem panākumiem,
intervēt pasākuma organizatorus, dalībniekus un māksliniekus, sarunāties un
atrast jaunus domubiedrus.
Jā, esmu jauna. Man vēl ir tikai 18
gadi un es daudz ko nezinu, bet tāpēc
jau ir dotas iespējas, lai iepazītu un
izprastu visu, kas notiek. Esmu iesaistījusies dažādos projektos un pati tos
arī rīkojusi, piemēram, „antiRasisms”,
u.t.t. Sabiedrībā valda dažādi stereotipi.
Viens no tiem ir tāds: „Ja tas nav saistīts
ar mani vai maniem paziņām, mani tas
neinteresē.” Šāda rīcība ir nepareiza. Ar
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Avīzes
veidotāji – Anžela Rudzinska un Edgars Šķēls.
Foto no muzeja arhīva
šī projekta palīdzību mēs, skolu avīžu
veidotāji, vēlamies lauzt šo stereotipu.
Mēs visi esam vienādi, bet tajā pašā

laikā dažādi. Vai tam otrajam tāpēc
ir jācieš no mūsu vienaldzības un
egoisma, savtības?” jautā Anžela.
Guna Graudiņa

Dzīve krokodila astē
Kārkli ir viena no lielākajām apdzīvotajām vietām Cesvaines lauku
teritorijā. No pilsētas tie atrodas
apmēram 11 km Tirzas virzienā.
Tā ir vieta netālu no trīs rajonu
– Madonas, Gulbenes un Cēsu
– robežas. Tuvumā ir divas lielas
upes – Kuja un Tirza. Kārklēniešiem ir arī savs ezers – Kaulacu,
kur makšķerēšanas cienītāji var
pasēdēt un nodoties šai nodarbei,
domājot labas domas. Ezerā gan
par saimniekiem uzmetušies bebri
un grib ieviest savu kārtību, kā
saka šī stāsta varone – Maruta: „Es
pat istabā dzirdu, kā brīkšķēdams
nogāžas kārtējais bebru pievarētais
koks.”
Uz sarunu aicināju Marutu Miļeiko, kura ir kārklēniete kopš 1983.
gada. Kopā ar vīru Egonu ģimenē
uzaudzināti trīs bērni – Mārtiņš,
Mārīte un Lāsma. Miļeiko pāris
priecājas par divgadīgo mazmeitiņu Moniku. Šogad dzīvesbiedru
dzīvē gaidāms priecīgs notikums
– Maruta ar Egonu kopā ir jau 25.
gadus un svinēs sudrabkāzas.
Īstenajiem kārklēniešiem Kārklos
patīk un viņi nevar iedomāties dzīvi
pilsētas saspiestībā, kur trūkst lauku
svaiguma. Te ir labi. Tikai, ja būtu
vairāk dzīvotāju. Šis nostūris ir pamests. Ražotņu te nav, līdz ar to arī
darba. Nav pat veikala un pasta, par
kultūru vai citām vienkāršām cilvēka dzīvei nepieciešamām lietām
nerunājot. Maruta saka: „Mēs esam
kā krokodila aste, kas nevienam nav
vajadzīga.”
Krokodila aste?
– Tā taču ir Cesvaine – krokodils,
Kārkli – tā aste, kas velkas pakaļ. Te
nekāda attīstība nenotiek.
Cilvēki jau arī dalās – ir nemirstīgie, tie, kas tur augšā – valdībā, un
mēs laukos – mirstīgie.
Kārkli ir uz izmiršanas robežas.
Cik tad vairs te ir to cilvēku? Ja
paskaita, Mentēs kādas 5 ģimenes,
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Kubās – 3, Kārklos ap – 10. Cik te
paliks? Varbūt tikai Driķis, Truhanovs un Ābrams?
Kad jūs pēdējo reizi Kārklos
bijāt?
Pirms mēneša, caurbraucot.
– Nu jā…. Cits vispār neatceras,
kad te bijis. Tā jau ir. Kāds mums ir
ceļš? Pa tādu jau normāli pabraukt
nevar!
Par kultūras dzīvi kārklēnieši vēl
pirms pāris gadiem gādāja paši, bet
tagad arī Kārklu skolā balles vairs
nenotiek. Vēl nesen savējie tās rīkoja, bet cik tad mūsu te sanāk. Muzikantiem neatmaksājas spēlēt. Labi,
ka pasts vēl tik ilgi noturējās, bija,
kur mums satikties, parunāties, pāršķirt avīzi, nopirkt kādu saimniecības
lietu. Tagad arī to atņēma. Maršruta
autobuss, kas ved arī skolēnus, tas
gan ir pārpildīts. Žēl skatīties, kā
mazos burtiski spiež nost.
Jāsaka paldies tiem, kas izcīnīja
un Cesvainē skolu uzcēla. Tas gan
ir labi, iespējams, mana mazmeitiņa
tajā mācīsies. Bet Kārklos neviens
neko daudz neceļ. Jau sovhoza laikā
necēla. Ko lai te dara? Mežu zāģēt?
Arī tie reiz beigsies. Cilvēki neredz
nekādu perspektīvu. Nodzeras un
miers.
Mežus tomēr zāģē.
– Jā, izzāģēt visi ir nadzīgi. Vai
kāds stāda vietā?! Priekš kam? Lai
Kārkli aizaug ar kārkliem! Būs
biodegviela, un vietējie bagāti
(smejas).
Nobalsojāt par grozījumiem
satversmē?
– Kāpēc? Nē, es nebalsošu. Kas
mainīsies?
Saka, ka latvietis skaudīgs. Nē,
viņš ir naivs un stulbs. Eiropas Savienība lepni aug. Mēs tie muļķīši.
Kāda ir inflācija!? Rīgā tie nemirstīgie tik maina kulītes, bet vēži tad
paliek tie paši. Kā viens un tas pats
cilvēks var iet visās ministrijās pēc
kārtas par ministru?

Politiķu muldēšanu televizorā uztveram kā humora raidījumu. Viss jau tik
tālu aizgājis, ka tālāk nav kur. Saproti,
ka esi bezspēcīgs.
Kur strādājat tagad?
– Līdz šim, kamēr saslimu, strādāju
gaterī. Dienā 28 km ar riteni nobraucu,
arī ziemā. Citādi jau nevar uz darbu tikt.
Nekad bez darba neesmu sēdējusi. Kad
bija , tad sovhozā fermā strādāju. Pirms
tam biju agronome.
Šobrīd man ir grupa, saņemu pensiju
– 45 lati mēnesī. Darbā iet es nevaru,
jo nevaru fiziski strādāt, kur nu vēl
gaterī.
Ārstējaties?
– Jau pusgadu staigāju pie dakteriem,
bet joprojām nezinu, kas man par vainu.
Vīrs izgāja ārstu komisiju, arī saņem
invaliditātes pensiju. Ar pensiju piešķiršanu, indeksāciju un visu pārējo nav
nekādas kārtības. Kā piemēram, vīram
76 latus atmet un domā, ka nabagam
pietiek. Valstij nav vajadzīgi arī bērni
invalīdi. Ja paliec par kropli, pats esi
vainīgs un sities, kā vari.
Kad man puika piedzima, sākās
problēmas. Pēc tam meitai. Paldies
dievam, izārstēja. Bet cik ārstu un
slimnīcu netika izstaigāts daudzu
gadu garumā!
Jāiet slimnīcā. 3 lati dienā. Labi, to
saprotu. Bet zāles? Tās pašam jāpērk. Ja
vēl masāžu vai sildīšanu gribi – maksā.
Ja nav vismaz 100 latu kabatā, uz slimnīcu vari neiet.
Par veselību, vitamīniem vai kultūru
– aizmirsti. Kaut kas arī mugurā jāvelk.
Ja vēl autoveikalā jāpērkas.
Autoveikalā dārgi?
– Cenas tur ir ļoti lielas. Pilsētā par
to pašu naudu var daudz vairāk nopirkt. Autoveikalā ne svaru, ne cenu.
Pārdevējas kā lapsas. Egonam braukšana autobusā par brīvu. Kad brauc uz
Madonu, tad sapērkas.
Bērni jau pieauguši, cik tagad esat
ģimenē?
– Trīs. Dēls arī pie mums dzīvo,
jo kur te darbu dabūsi? Pats jau arī
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Maruta ar mazmeitiņu Moniku.
drusku vainīgs, negribēja mācīties.
Lāsma mācās, ir doma studēt. Viņa
mums cenšas palīdzēt, kā spēj. Pat
visu praksē nopelnīto mums atdeva,
sev neko neatļaudamās.
Kā ar kultūras pasākumu apmeklēšanu?
– Vai tad mēs negribētu būt tajos
pasākumos, kas Cesvainē notiek? Ļoti
labprāt. Bet kā lai tiek? Ja uz Cesvaini
mēs vēl izdomātu, kā aizkļūt, tad kā
vakarā mājās. Ja vēl ziema, auksts,
tumsa?
Kas sagādā prieku?
– Lielākais prieks par mazmeitiņu. Meitas ģimene Kūdrā dzīvo.
Bieži braucu auklēt mazo. Viņai tas
vecums, kad jāmāca nedarīt visu, ko
grib. Daudz aizrādu un mācu. Meitenei
ar Egonu sader kā cimdam ar roku, jo
viņš mazajai pa daudz atļauj.

Kad paliek skumji, aizeju uz baznīcu, iededzu svecīti. Kļūst labāk.
Uzmundrina atsaucīgi un izpalīdzīgi cilvēki. Paldies Dainai un
Judītei no sociālā dienesta, ārstei
Iraidai, māsiņai Velgai, Kristianai
un Matīsam! Kārklos jau arī visi
saprotoši. Ir tikai viens izņēmums,
kurš neredz, ja tu ceļa malā stāvi.
Nepaņems un neaizvedīs.
Patīk iet mežā ogot, sēņot. Tas
sagādā ne tikai prieku, bet arī ir, ko
vēderā likt. Bekas sasaldēju un ziemā
lieku uz pannas. Tad garšo tāpat kā
tikko no meža.
Te ir skaisti, jo īpaši vasarā, kad
viss zaļo un zied.
Guna Graudiņa
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Stāsts

Būt mātei – smaga un skaista laime
Maijs – tas ir mēnesis, kad visā
Latvijā notiek pasākumi ģimenēm
kopā ar bērniem. Tie notika gan
11. maijā – Mātes dienā, 15. maijā
– Ģimenes dienā, būs arī 1. jūnijā
– Bērnu aizsardzības dienā. Visā
Latvijā ir ģimenes, kam šis vārds
– ģimene, likts uz augstākā no
dzīves plauktiņiem. Manā skatījumā viena no tādām Cesvainē ir
Āboltiņu ģimene. Ģimene ir īpaša
ar to, ka ir viena no trijām, kurā
pēdējo 13 gadu laikā Cesvainē reģistrēti dzimuši dvīņi. Pagājušajā
augustā dzimušie Āboltiņi juniori
ir smaidīgi apaļvaidži un vecāku
Antras un Raita prieks, viņu vienpadsmitgadīgās meitas Annas un
deviņgadīgā dēla Pētera lepnums.
Antra uz laiku ir pārtraukusi dziedāšanas un mūzikas teorijas mācīšanu Cesvaines mūzikas un mākslas
skolas mūzikas nodaļā un darbu ar
senioru kori „Virši”. Savukārt Raiti
darbs ir aizsaucis uz Rīgu, kur piecas dienas nedēļā viņš ir Lattelekom
datortīklu tehnoloģiju eksperts un
vada arī projektus savā nozarē. Ik
piektdienu ģimenes galva traucas
mājās, lai būtu kopā ar savējiem.
Saruna notiek laikā, kad mājās ir
tieši 50 procenti no Āboltiņu ģimenes. Tāpēc galvenā runātāja ir Antra,
jo dvīņi – vecākais no viņiem Jurģis
un pēc astoņām minūtēm dzimušais
Jēkabs, savu viedokli vārdiem izteikt
vēl neprot. Prasu Antrai:
Kā jūtas četru bērnu māmiņa?
– Esmu pateicīga visaugstākajam,
ka man viņi doti. Kādreiz sapņoju,
ka četri bērni – tas jau būtu ideāli!
Tagad…. Vienkārši viņi ir. Ko vēl
skaistāku var uzdāvināt! Ja bērni ir
veseli, ko vairāk vēlēties!
Nesaprotu tos, kuri saka – mēs
vēl neesam gatavi bērniem. Domāju,
viņiem māja ir, darbs ir, pat mašīna.
Kāda gatavība vēl vajadzīga? Psiholoģiskā? Tāpēc jau doti tie deviņi mēneši – gaidīšanas un jaunās dzīvības
iepazīšanas laiks.
Kādu prieku dod mazie?
– Esot kopā ar mazajiem, saprotu,
ka apnicīgas ikdienas darbi var dot
gandarījumu. Varbūt tāpēc man doti
četri bērni, ka man nepatīk darīt sadzīviskas lietas – mazgāt taukus,
gatavot ēst utt. Liekas, atkal tas
pats – ģērbšana, ēšana, mazgāšana
un tā nepārtraukti. Ir rūpes, jā. Bet
tās ir patīkamas.
Dvīņi bija ļoti gaidīti un ar viņiem
ir tik sarasts, ka nevaru citādu dzīvi
iedomāties. Ir tik skaisti šo laiku izbaudīt kopā ar viņiem, priecāties par
katru viņu sasniegumu.
Kā Anna un Pēteris uzņēma
jaunos ģimenes locekļus?
– Kad brāļus atveda mājās, abi
lielie bērni ļoti juta līdzi un pārdzīvoja par visu. Pirmais, ko Pēteris
teica: „Cik viņi ir skaisti! Kāda maiga
ādiņa!” Mani patīkami pārsteidz, ka
lielajiem nav nekādas greizsirdības.
Labprāt spēlējas, pabaro. Patīk celt,
bet neļauju, jo dvīņi kļūst ar katru
dienu smagāki. Drusku jau ir bēdīgi,
ka man sanāk mazāk laika parunāties
ar viņiem.
Daudz rūpju.
– Jaunienācēji izdarījuši krietnas
korekcijas mūsu visu dzīvē. Tā ir pakārtota dvīņiem.
Pirmās nedēļas un mēneši bija
smagi. Vienam sāp vēders, otrs guļ.
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No kreisās: Āboltiņi – Jēkabs,
Anna, Antra, Pēteris, Jurģis.

Tad, kad pirmais aizmidzis, otrais
sāk raudāt. Nebija miera ne dienu,
ne nakti. Baroju bērnus un acis krīt
ciet. Kā man gribētos atslēgties no šī
skrējiena! Ja būtu tā, ieslēdzu pogu
un eju – daru, ko gribu. Man pietiktu
ar trijām stundām. Kaut vienreiz
mēnesī.
Reizēm mēdzu būt impulsīva un
man kaut ko vajag un tieši tagad! Bet
šobrīd nevaru šo vājumu atļauties un
nezinu, kad varēšu.
Lielu atbalstu mums sniedz
vecvecāki. Mammas nāk palīgā,
kad visvairāk vajag. Parasti Ziemassvētkus svinējām pie maniem vai
Raita vecākiem. Tagad sapratām, ka
nekur iziet no mājas nevarēsim. Paziņojām, ka Ziemassvētki būs mūsu
mājās un ar groziņiem. Tā neveikli
jutāmies par tiem groziņiem. Bet visi
mūs saprata un beigās bija labāk nekā
varējām vēlēties.
Labi, ka Raitim pēc mazuļu nākšanas pasaulē bija atvaļinājums. Man
tā mazā dvēselīte jau tā šķiet trausla
un kur nu vēl tādu vannot... Raitis,
jo īpaši pirmajās nedēļās, kad viņa
atbalsts bija īpaši svarīgs, daudzus
darbus uzņēmās un darīja ar tādu
pārliecību, ka manām šaubām vairs
nepalika vietas.
Atceros laiku, kad Anna piedzima. Vai mēs zinājām, kā ir pareizi un
kas kurā brīdī jādara? Daudz priekšā
pasaka intuīcija un izjūtas. Darot
rodas pārliecība un pieredze.
Vērojam mazuļus no blakusistabas. Jēkabs uz grīdas rāpus gāzelējas
un skaļi izpauž savas vēlmes.
– Jā, jā, nāc šurp iedrošina mamma. Jurģis tikmēr sēž, kur nolikts, un
spēlējas ar mantām, manam skatienam atbildot ar smaidu.
Katram bērnam ir citādāks
raksturs?
– Vienu vecāku bērni, bet katrs no
četriem tik atšķirīgi. Jēkabs ir mērķtiecīgs, prasīgs, uzmanību vajag tikai viņam. Knosās un grozās, kamēr
dabūs, ko izdomājis. Var redzēt, ka
inženiera dēls (smejas). Kaut kādi
knibuči, knibuļi, atrod, ko pagriezt,
paķimerēt. Jurģis – mierīgs, saulains,
smaidīgs, kā noliki, tā pamostas. Neprasa tik uzstājīgi kā brālis.
Savukārt Anna maziņa bija ļoti

žiperīga un kustīga. Viņa visur paspēja uzkāpt un ielīst. Mirklis – uz
galda, mirklis – izlietnē. Pēteris bija
ļoti runātīgs un zinātkārs. Visu izjautāja: kur mēs iesim, ko darīsim,
kas tas un kāpēc tā?
Annai vēl nebija divi gadiņi, kad
piedzima Pēterītis. Vēl maziņa, tāpēc
arī brāli bija grūti pieņemt, ka ir vēl
kāds, ar ko jādala vecāku uzmanība.
Vēlāk, kad Pēteris paaugās, viņi abi
viens otru it veikli nolika pie vietas.
Kad bija kopā, plūcās, kad šķirti,
ilgojās pēc otra.
Vecākiem jābūt zibensnovedējiem.
– Ne vienmēr tas izdodas. Kā izprast bērnu? Liekas, ka Pēteri tomēr
izjūtu vairāk. Varbūt sava nozīme ir
horoskopa zīmei, kas mums kopīga?
Anna straujiem soļiem pietuvojusies pusaudža trakumam. Taču
saprotu, ka tas ir pārejošs periods.
Galvenais – izprast un neatgrūst,
lai nenoslēdzas, bet būt bērnam
tuvai, cik vien iespējams.
Ir brīži, kad mana piltuve pilna.
Saprotu, ka reakcija nav pedagoģiski perfekta, bet neesmu bez kļūdām,
arī varu nogurt, dusmoties un raudāt.
Nodarbe – būt vecākiem – ir pacietību un zināšanas prasoša.
Bērnam daudz kas jāiemāca?
– Bērniem ir savi pienākumi, no
kuriem nevar būt atkāpes. Labi, ir
izņēmumi. Šodien nevari nomazgāt
traukus. Bet kad varēsi? Ja jautā, vai
tiešām čells jāspēlē, nevar izstāties?
Nē, nevar! – Bet es gribu uz sportu.
Lūdzu! Pierādi, ka vari apvienot
un ej!
Ja agrāk es lielos pažēloju un kaut
ko izdarīju viņu vietā, tad tagad man
nav laika. Esmu sapratusi, ka nevajag bērnu vietā darīt to, ko viņi paši
var izdarīt. Ir liela māksla vecākiem
iemācīt bērniem darīt visus darbus,
kas viņam dzīvē būs nepieciešami.
Ja vīrietis apprecoties nepratīs ne olu
uzvārīt, ne biksēm pogu piešūt, vai
viņa sievai būs viegli? Savu lomu
šajā lietā spēlē vecāku piemērs.
Paldies Raita vecākiem! Viņš ir labs
paraugs. Ceru, ka dēli, to redzēdami,
pārņems.
Bērnam no sevis jāiedod maksimāli daudz, lai veidojas personība.
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Jebkurš brīdis kopā ar bērniem ir
jāpiepilda. Kaut tas būtu dažu minūšu gājiens kopā uz bērnudārzu. Šo
laiku vairs nevarēs pagriezt atpakaļ.
Ir jāsarunājas par visu – ko redzam
un jūtam. Noteikti ir jāatbild tam,
ko mazais jautā, lai bērns neapstājas
savā izaugsmē. Nedrīkst teikt: nezinu vai parunāsim rīt. Bērns ir kā
pašmācoša mašīna, kura darbināma
ar zinātkāri.
Zibens ātrumā bērns ir 1. klasē,
zibens ātrumā – pusaudzis. Ja tad
gribēsi viņu pieglaust, viņš vairs
neļausies.
Tāpēc baudi laiku ar bērniem
šodien?
– Tieši tā! Ja man kādreiz paziņa teica: „Es vēl neesmu gatava
bērniem, man tikai 19 gadi. Kā? Tas
taču tavs bērns un mīli viņu tāpat,
vai tev viņš dzimst 19 vai 39 gados!
Tagad es to saprotu. Ir atšķirība, vai
bērns piedzimst jaunībā vai pēc 30.
Es baudu šo laiku kopā ar mazajiem.
8 mēneši viņiem vairs nebūs nekad.
Tagad es varu viņus ietekmēt un dot
viņiem, cik varu iedot. Es gribētu,
lai bērni man uzticas, lai stāsta.
Svarīgi ir nenobremzēt personību,
lai viņi aiziet to ceļu, kas viņiem
katram jāiet. Piemēram, mums radio skan Radio Klasika. Tā ir stacija,
kurā nav asu reklāmas džinglu un
dzirdama klasiskā mūzika. Mūzika,
kuru, būdami pusaudži un jaunieši,
viņi, iespējams, neizvēlēsies klausīties. Šis ir laiks, kad bērniem varu
dot vismaz minimālās zināšanas
šajā žanrā.
Bērnam dot dzīvību – tas ir
daudz. Bet vajag vēl dot. Bija kara
laiks. Laiks, kad mūsu vecvecāki
daudz strādāja, lai būtu, ko ēst. Tas
ir jau cits stāsts, cik laika vecāki
veltīja katram no saviem sešiem
vai desmit bērniem? Strādāja visi,
arī bērni – darbs kūtī, tīrumā,
istabā … Nereti vienīgās reizes,
kad mamma parunāja ar atvasi,
bija kopīgu darbu darot. Bet it
bieži pieaugušie mazajam teica,
lai nemaisās pa kājām un sēž
kluss, kad lielie runā. Toties šodien ir otra galējība – ne vienmēr
ir samērs starp tiesībām, brīvību un
pienākumu.
Bērnu skaits ģimenēs rūk.
– Bērnu būtu vairāk, ja valsts
domātu par saviem pilsoņiem. Sieviete, kura ir viena, nejūtas droša,
lai nestu atbildību par vēl kādu. Un
ģimenes, domājot par bērnu izglītību, neatļaujas vairāk, jo nejūtas
valstī droši.
Jūs stāvat stabili uz zemes.
– Nekad neko nevar paredzēt.
Viss notiek, kā tam jānotiek.
Jo vairāk uzliek cilvēkam, jo
vairāk viņš var izdarīt. Cilvēks aptver, ka dzīves skaistums atrodas
nevis ārpus tevis, bet tevī pašā. Neviens cits, kā tikai tu pats savu dzīvi
nepadarīs skaistu.
Nezin kāpēc, cilvēki runājot
par laimi, domā, ka laime nozīmē
vieglumu. Manuprāt, laime var būt
arī smaga. Būt mātei – tā ir smaga
un skaista laime.
Guna Graudiņa

Hermīne Vietniece

Mezgli jāatraisa
Jau bērnu namā man patika palīdzēt virtuvē, tas man lieti noderēja
– pratu gatavot labas mērces un gardas
bliņas. Man mājoklis allaž bija sakopts, tāpat centos darba drēbes turēt
kārtībā, pēdējā laikā vienīgi veļu devu
mazgāt un gludināt kombinātā.
Vai es iztiku bez sievietes? Nē.
Tikai īsajiem sakariem izmantoju
laulenes un klusībā sevi mierināju:
- Kāpēc man precēties, ja paziņām
ir sievas? Daudz jau, protams, tādu
neuzticīgu dāmu nebija, tomēr allaž
gadījās, kura alka manus glāstus.
Centos iejusties citu cilvēku
likteņos, pirkdams visas grāmatas
par mīlestību, dēkām un kara laika
atspoguļojumus. Biju piekrāvis abas
istabas sienas ar plauktiem no grīdas
līdz griestiem ar lasāmvielu.
Bet cik ilgi var dzīvot bez dzīvas
radības? Vajadzīgs vismaz suns! Nevis kaut kāds krančelis, bet īsts vilks!
Aizbraucu uz pilsētas tirgu un nopirku
skaistu pelēci ar tumšāku svītru pār
muguru.
– Viņa priekštecis ir no zvēru
dārza mežaiņiem, bet kucei, palūk,
sugas ciltsraksti, – pārdevēja lielīja
preci un švībināja padzeltējušu papīra lapu ar slavenajiem datiem manā
acu priekšā.
Centos būt labs saimnieks. Baroju
jauno iemītnieku ar olām, pienu, desām. No kautuves dabūju svaigu gaļu
un teļa kauliņus.
– Vilks tur neizaugs – brāķis, bet
mājas sargs būs labs! – Šariku aplūkojis, nopaļāja brigadieris.
– Kāpēc? – gluži kā pļauku saņēmis, izstostīju.
– Nav stāvīnas ausis!
– Ausis? Vēl nav, bet būs. Deram
uz kasti šņabja! Pēc pusgada brauc
šurp un atved dzeramo, – bravūrīgi
turējos pretī. – Bet, ja zaudēšu, ņem
bisi un zalvē suņam galvā! Tad dzersim bēres uz mana rēķina.
Visas rajona veterinārās aptiekas
apmeklēju, lai iegādātos vitamīnus
un minerālvielu pulverus. Tomēr
veltīgi. Tuvojās liktenīgā diena.
Pieglaudu Šariku pie krūtīm, ļāvu
laizīt seju, rokas. Nemierīgas domas
šaudījās prātā. Vai man ir tiesības izlemt suņuka mūža garumu? Kas mani
sagaidīs „Bābā”, pārnākot no darba?
Kas tecēs pretī un ar neviltotu prieku
skries apli pēc apļa, līdz nogulsies pie
manām smilšainajām kājām?
Kā mani saprazdams, Šariks žēli
iesmilkstējās.
– Sunīt, lai tu būtu kaut vai bez ausīm, paliksi vienmēr mans uzticamais
draugs! Piedod manas muļķīgās derības! – čukstēju un paijāju zīdmīksto,
tumšo Šarika muguru.
Otrā rītā pirms saullēkta ievedu
brigadierim kasti „Allažu” liķiera,
zinādams, ka viņam tas vislabāk garšo, un īsi pateicu: – Par ausīm vairs
nepiemini!
Todien, sēdams minerālmēslus
zaļoksnējam rudzu zelmenim, jutos
it kā būtu laimējis „zaparu”. Izkāpis
no traktora, klausījos cīruļa triļļos, ko
nebiju darījis gadiem ilgi. Šoreiz biju
pratis atraisīt mazu, sīku mezgliņu,
nekaitējot ne sev, ne citiem.
Turpinājums sekos
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Dzimuši

Mācību gada noslēgumā
Dzeramā ūdens
iekārtu izbūve
Projekta „Dzeramā ūdens
sagatavošanas iekārtu izbūve
Cesvainē”, līguma numurs
2001/LV/16/P/PE/007-3.5,
realizācija pašlaik ir stadijā,
kad būvuzņēmējs ir veicis
tehniskā projekta saskaņošanu,
tiek veikta projekta ekspertīze.
Atbildīgais būvuzraugs SIA
„LaKalme” atļāvis veikt nulles
cikla būvniecības darbus. Pabeigta būvobjekta būvlaukuma
iežogošana, izrakta būvbedre,
veikta pamata plātnes daļēja
betonēšana.
Ir veikta teleinspekcija izbūvētajiem kanalizācijas tīkliem,
būvuzņēmējs novērsis konstatētos defektus. Pie izbūvētajiem
kanalizācijas tīkliem pieslēgtas
visas projektā paredzētās ēkas.
Atdzelžošanas stacijas kanalizācijas sistēmas pieslēgums
tiks veikts pēc tās izbūves.
SIA „Urbšanas centrs” ir
saņēmis licenci jaunā urbuma
veikšanai Augusta Saulieša ielā
5. Paredzams, ka urbšanas darbi
sāksies maijā. Turpinās dziļurbuma Rīgas ielā 4 renovācijas
projekta izpētes darbi. Tiek
uzbērti piebraucamie ceļi pie
ūdensvada urbumiem Augusta
Saulieša ielā 5.
Veikta paredzēto uzskaites
mezglu izbūve ūdens tīkliem,
veikta ēku pieslēgšana izbūvētajam ūdensvadam A. Vītola ielas
ēkām un daļai no pārslēdzamajām A. Saulieša ielas ēkām.
Maijā būvuzņēmējs paredzējis turpināt zaļās zonas atjaunošanas un labiekārtošanas darbus
vietās, kur rakšanas darbi vairs
nenotiks.
Par jautājumiem, kas saistīti ar šī projekta realizāciju,
tāpat arī ar ierosinājumiem var
vērsties pie projekta vadītāja
palīga Jura Mālnieka, tālr.
26446256.
Jānis Vanags, SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”
tehniskais speciālists
Mainu māju Grašos „Ozollejās” pret vienistabas dzīvokli ar
ērtībām Cesvainē vai Madonā.
Tālr. 28318307.

Domes zālē (līdz 1. augustam) apskatāma Cesvaines
mūzikas un mākslas skolas
mākslas nodaļas absolventu
noslēguma darbu izstāde.
Nr. 5 (179) 2008. gada 30. maijā
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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Maijs skolās ir īpaši aktīvs un
darbīgs, jo tas ir mācību gada pēdējais mēnesis, kad daudz jāpaveic. Tas nav viegls ne skolēniem,
ne skolotājiem, jo vieniem jāmācās
gala pārbaudījumiem, bet otriem
jālabo darbi un jāraksta atskaites.
Un vēl, kuram gan gribas mācīties,
kad spirgtais pavasara gaiss vilina
laukā? Tāpēc, lai to baudītu, notiek
aktivitātes brīvā dabā.
Maija pirmajā pusē vidusskolā
bija jauno satiksmes dalībnieku
sacensības, kas notika četros posmos – bija jāpārzina velosipēda
tehniskais stāvoklis, ceļu satiksmes noteikumi, pirmās palīdzības
sniegšana un praktiskās sacensības
braukšanā. Uzvarēja 5.a klases
komanda, kurā startēja V. Štrombergs, N.Breidaks, Š.Āboliņš, A.
Dimitrijeva, E.Vasilišina un 7.b
klases komanda – A.Bahvalovs,
O.Ozols, A.Bistrovs, J.Kamendere,
R.Turkina, E.Borenkova.
9.maijā – Eiropas dienā – Eiropas
Savienības informācijas aģentūras
rīkotās akcijas “Uz savu skolu”
ietvaros skolā viesojās 1991.gada
absolvents Dzintars Stočka, kas ir
Valsts robežsardzes Valmieras pārvaldes Valkas pilsētas imigrācijas
nodaļas priekšnieks. Viņš skolēniem
stāstīja par darbu robežsardzē.
Visi skolēni piedalījās apkārtnes sakopšanas talkās. Bērni un
jaunieši kopa katrai klasei ierādīto
teritoriju. Sākumskolas apkārtnes

sakopšanā piedalījās jaunākie,
1.- 2. klašu skolēni. 1. klases
audzinātāja Sanda
Skujiņa priecājas,
ka ir patīkami just
sadarbību ar skolēnu vecākiem,
kā
piemēram,
pirmklasnieka
Arnolda Smeltera
tētis labprāt dalījās pieredzē ar
jaunākajiem skolēniem, kā pareizi
pagatavot putnu
būrīti pirmajiem
pavasara vēstnešiem strazdiem.
Arnolda tētis izbrīvēja laiku arī
talkas dienā, lai
visus četrus bērnu
pagatavotos būrīšus izvietotu turpat sākumskolas
apkārtnē. Nu pavasara treļļi skan
arī sākumskolā!
23. maijā, kas
9.-tajiem un 12.tajiem bija pēdējā
zvana diena, abas
12.-tās klases skolas priekšā iestādīja 12 zelta jāņogu
krūmus.

Karīna Laura Grosa (aprīlī)
Rinaldo Mitenieks (maijā)

Apsveikumi
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz –
Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts!

Nozīmīgās dzīves gadskārtās sveicam:
95 gados – Skaidrīti Rusovu un
80 gados – Intu Ozoliņu un
Vilhelmīni Bondari
Foto: Guna Graudiņa

12.b un audzinātāja S. Rimša iestāda jāņogas.

Kolēģi Cesvaines vidusskolā
Foto no skolas arhīva

Sākumskolēni sniedz koncertu vecvecākiem.
Sarma Kurme, Guna Graudiņa

ar prieku atsaucās uz
aicinājumu. Cik zinu,
arī dekorācijas bija pašu
gatavotas – Arvīda Berķa roku darbs. Jauki, ka
cesvainiešus pirmizrādē
atcerējās arī Tirzas kolēģi, iepriecinot ar mazu
prieku vēderam.
Aldu pazīstu kā
daudzveidīgu pasākumu
organizatori, brīnišķīgu
kultūras nama vadītāju.
Man prieks, ka aktieru
rindas papildinājušās ar
savējiem, tikai viņu varēja būt vēl vairāk, lai nav kaimiņu
pagasta spēlmaņiem jānāk palīgā.
Pēc skatītāju atbalsta var spriest, ka
cesvainiešiem ir svarīgi redzēt, kā
spēlē savējie. Savukārt aktieri var
būt gandarīti, jo zāles uzmundrinājums un līdzi jušana bija patiesa.
Cesvainietis var neaiziet uz kādu

pājā, Madonā, Jelgavā un citur,
tostarp arī Cesvainē.
Tajos būs attēloti bērnu zīmējumi un uzraksti, kas liks aizdomāties
katram garāmgājējam par savām attiecībām ģimenē ar bērniem. Piemēram, „Māmiņ! Tēti! Nāciet ātrāk
mājās! Es jūs ļoti gaidu...”
Cesvainē projektu realizēs
5. jūnijā sākot no plkst. 8.00 (pie
pils parkā). Cesvainieši aicināti
pievienoties.
Kopējās projekta izmaksas ir
vairāk nekā 13 tūkstoši latu. Lai
savāktu nepieciešamo naudu pro-

Cesvaines Ziņas

Pateicība
Paldies par finansiālu atbalstu Cesvaines vidusskolas literatūras kabineta labiekārtošanā
1978. gada Cesvaines vidusskolas absolventam Aināram Kanaviņam.
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Lilija Kanaviņa

Dažādi

Foto: Iveta Aveniņa

Skats no izrādes.
lielu pasākumu, bet uz vietējo
pirmizrādi nāk. Jauki! Tā bija patīkama atpūta ar krietnu humora
devu. Aktieri līmenī, jo īpaši patika Dirda un Salenieks – spēlēja
no sirds un ar atdevi."
Guna Graudiņa

Vairāk laika pavadīsim ar bērniem!
Ikdienā mēs esam ļoti aizņemti
ar sevi, savu darbu, saviem jautājumiem, tādēļ bieži nepamanām, ka
mums blakus mūsu bērns – skatās
uz mums no savas pasaules, bet mēs
viņu nepamanām...
Entuziastu grupa sadarbībā
ar biedrību „Esi Brīvs!” ir iecerējiS projektu, lai izveidotu 26
plakātus un 26 grafiti par tēmu
„AtTiecības: bērni – vecāki”,
kas būs izvietoti publiskās vietās
un pievērsīs plašu sabiedrības
uzmanību. Plakātus iecerēts
izveidot lielākajās pilsētās, Lie-

Šodien vārdi paši nāk,
Šodien tāda diena,
Šodien lietus skaistāks šķiet
Kā daudzkrāsaina siena,
Šodien vārdi paši veras
tā kā zemenītes sārtas,
Šodien sirdī smaržo
man zaļas svaigas mētras,
Šodien vārdi dzied un dejo,
Šodien līksmo sirds,
Šodien lietus liekas skaistāks,
Šodien migla mirdz...

Sveicieni mūsu Dinai
saulainajos svētkos!

Cesvaines teātra pirmizrādē
10. maijā Cesvaines Tautas
teātris aicināja uz pirmizrādi
– Broņislavs Vaļpītrs „Inteliģentais bezdarbnieks”. Kā allaž, pašmāju aktieru sniegumam bija liela
piekrišana, un pilnā kultūras nama
zāle deva labu stimulu spēlētājiem.
Patīkami, ka aktieru rindas papildinājušās ar jaunām sejām un svarīgākais, ka teātrim jau otro sezonu
ir režisore. Alda Alberte apvieno
darbu Tirzas kultūras namā ar izpalīdzēšanu bez režisora palikušajiem
cesvainiešiem.
To, ka izrādē bijusi jūtama režisora roka, uzreiz pamanījusi viena
no skatītājām, pensionētā skolotāja
un dāmu deju grupas „Kamenes”
vadītāja Ināra Muižniece: „Režisora izdomu un vadību varēja manīt
ik solī: gan aktierspēlē un skatuves
tēlā, gan dekorāciju veidošanā. Interesanta šķita režisores ideja – aizpildīt pauzi ar dejām. „Kamenes”

Cesvaines pašvaldība

jekta realizācijai, aicinām ziedot,
pārskaitot naudu uz biedrības „Esi
brīvs!” norēķinu kontu. Uzņēmumiem ir iespēja saņemt nodokļu
atvieglojumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Biedrība «Esi brīvs!»
Lāčplēša iela 75-16, Rīga, LV
1011, Latvija; www.esibrivs.lv;
reģistrācijas Nr.: 40008114052;
banka: a/s SEB banka IBAN.:
LV71UNLA0050010197571;
kods:UNLALV2X. Ar norādi:
„Ziedojums projektam „Attiecības:
bērni – vecāki ””
Guna Graudiņa

Izstādes Madonas novadpētniecības un
mākslas muzeja izstāžu zālēs Skolas ielā
10a, Madonā.
Darba laiks – o.,t.,c.,p.,s.,sv. – 1100 – 1700
Telpa. Virs.Tilti. Renāte Hofmane (Vācija).
30.05. - 29.06.
Aktrise Olga Dreģe. 15.03. - 08.06.
Rokdarbi. O. Baltgalve, E. Kurmēna,
M. Zaprauska 27.04. - 29.06.
Pastāvīgā ekspzīcija "Novada arheoloģija".
Inese Jakobi, tālr. 4823844

Cesvaines internātskolas absolventi un
darbinieki!
Esiet mīļi gaidīti skolas 50 gadu jubilejā,
kura notiks 2008.gada 7.jūnijā.
Reģistrācija, sākot no plkst. 14.00, svinīgais pasākums 17.00 . Lūdzu pieteikties pa
tālr. 64852363. Dalības maksa Ls 3,- un
"groziņš".
Cesvaines ev.lut. baznīcā 16. augustā koncerts. Piedalās operdziedonis Egils Siliņš un
ērģelnieks Tālivaldis Deksnis.

Miruši
Olga Grigorjeva
1919. – 2008.
Mārtiņš Kļaviņš
1943. – 2008.
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