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Jūlijs 2008. gads

Cesvainieši Dziesmu svētkos

"Teātris pagalmos"
26. jūlijā visas dienas garumā ikviens
varēja baudīt sešu dažādu Latvijas teātra
kolektīvu spēli. Uz tradicionālo pasākumu Cesvainē "Teātris pagalmos" ieradās
Tirzas jauniešu teātra studija, Lubānas
dramatiskais kolektīvs, Iļģuciema kultūras
centra teātra studija "Rampa", Ogres un
Jelgavas Tautas teātri. Arī mājinieki rādīja
savu šosezon iestudēto Vaļpītra "Inteliģento bezdarbnieku", kas izpelnījās lielas
skatītāju smieklu šaltis.
Paldies viesu kolektīvu režisoriem, pasākuma organizatoriem, skatītājiem un
uz tikšanos nākošgad šajā pašā laikā!

Cesvaini XXIV Vispārējos latviešu dziesmu un XIV
deju svētkos pārstāvēja jauktais koris "Cesvaine" (diriģente Rita Briņķe), senioru koris "Virši" (Antra Āboltiņa), vidējās paaudzes deju kolektīvs un vidusskolas
deju kolektīvs "Sprīdītis" (Jānis Šķēle). Daži mirkļi no
svētkiem:

Tirzas jauniešu teātra studija
rada noskaņu pirms izrādes.

Skats no "Inteliģentā bezdarbnieka".

Cesvaines pašdarbnieki gājienā.

Skatītāji vēro ogrēniešu sniegumu.
Foto: Silva Akmene

Cesvaines teātra aktieri pēc izrādes.

Priekšplānā – senioru koris "Virši".

Grāmata par Albertu Vītolu atvērta
Ar dievkalpojumu baznīcā sākās
mācītāja Alberta Vītola 120. dzimšanas
dienai veltītais jubilejas pasākums. To
turpināja ērģeļu skanējums Tālivalža
Dekšņa sniegumā un Latvijas Nacionālās operas solistes Airas Rūrānes dzīvīgais dziedājums. Pasākuma dalībnieki
Albertu Vītolu apmeklēja viņa atdusas
vietā Ķinderu kapos. Cesvaines pilī notika nozīmīgākais šīs svētdienas brīdis
– grāmatas par Albertu Vītolu „Es zinu
stipru vietu” atvēršana.
Grāmatas autore ir Dace Zvirgzdiņa.
Uzrunājot klātesošos, grāmatas sastādītāja atgriežas savā bērnībā: „Kad es biju
tik liela kā Alberts (klātesošais mācītāja
mazmazdēls), pāri Karātavu kalna kokiem
arī līdz mūsu mājām atnāca baznīcas zvani.
No baznīcas vēl atceros krāsainos stikliņus
logos un ērģeles. Ko mācītājs runāja, neatceros, bet atceros, ka mācītājs bija apģērbts
citādāk, nekā mans vectēvs un vienmēr
brauca droškā.
Alberts Vītols ir daudzpusīga personība.
Vispirms un pāri visam viņš ir mācītājs,
kas izglītību guvis Tērbatas universitātē.
Otrkārt, viņš ir Cesvaines vidusskolas dibinātājs. Vītols bija Cesvaines domājošo,
inteliģento cilvēku centrs. Bez tam Vītols
bija arī novadpētnieks un folklorists.
Kad man lūdza uzrakstīt grāmatu, teicu:
Nē. Es netikšu galā. Esmu tās paaudzes
cilvēks, kas izauga bez baznīcas. Bet mani
skubināja un iedrošināja Ilga Holste.”
Pensionētā skolotāja un divu Cesvaines

grāmatu autore Ilga
Holste, kas ir viena
no tām, kas pirms 20
gadiem atsāka skaļi
izrunāt Vītola vārdu,
velta daudz labu vārdu grāmatas salicējai
Dacei Zvirgzdiņai.
Tie, kuri pazīst Daci,
zina, ka viņas ieguldījums grāmatas
tapšanā ir ļoti liels
un, ja viņa ko dara,
tad pamatīgi. Bez
Daces Zvirgzdiņas
savu artavu grāmatas
tapšanā ieguldījušas
arī Ilga Holste, Cesvaines muzeja vadītāja Dace Birzniece, Foto: Guna Graudiņa
draudzes priekšniece Maija Zvaigzne un
Sanita Dāboliņa.
Prieku par savas skolas dibinātāja
grāmatas iznākšanu pauda arī Cesvaines
vidusskolas pārstāvji un viņu vārdā direktora vietniece sākumskolā Ginta Libeka.
Ieguldīto darbu novērtēja arī Cesvaines
pašvaldības vadītājs Vilnis Špats. Atzinību
un jauno grāmatu no grāmatas izdošanas iniciatores Maijas Zvaigznes rokām saņēma
visi, kas atbalstījuši tās iznākšanu.
Uz sava vecvectēva, vectēva, tēva un
tēvoča grāmatas iznākšanas svētkiem bija
ieradusies plašā Vītolu ģimene. Gan dēls
Andrejs, gan meita Maija, gan aizsaulē

Tautu meitas no jauktā kora "Cesvaine".

Abu kolektīvu dejotāji vienojas kopīgam foto.
Dace Birzniece (no labās) un Dace
Zvirgzdiņa ar mācītāja Alberta Vītola
meitu Maiju un dēlu Andreju.
aizgājušā dēla Jāņa bērni un bērnubērni un
citi. Atmiņās par savu tēvoci dalījās dzimtas pārstāvis – Alberta Vītola māsas Zentas
dēls Osvalds Vanags. Mācītāja meita Maija
Vītola ir patiesi gandarīta un pateicīga grāmatas sastādītājiem, kas ieguldīja darbu tās
tapšanā: „Lai arī tēvs nebija uz ārišķībām
un slavu, šis nenoliedzami viņam būtu saviļņojošs brīdis.”
Lappusi sagatavoja Guna Graudiņa

Gājiena dalībnieki vecpilsētā.

Foto no Jāņa Vanaga un Jāņa Šķēles personīgā arhīva

9. jūlija domes sēdē:
•

•

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.8
„Par grozījumiem Cesvaines pilsētas ar
lauku teritoriju domes 2008. gada 25.
janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju
domes budžets 2008. gadam”.
Atbalstīja Eiropas Reģionālā attīstības
fonda (ERAF) darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitāti
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”
projektā „Dabaszinātņu un matemātikas
apguves uzlabošana Cesvaines vidusskolā”
ar pašvaldības ieguldījumu Ls 14 759.
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 98 392.
Projekta vadītāja Iveta Raimo
informēja, ka Izglītības un zinātnes
ministrija ir uzaicinājusi pašvaldības
iesniegt projektu pieteikumus šai ERAF
aktivitātei.
Saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem rajonu padomes ir
izvērtējušas, kurās skolās tiks modernizēti
un labiekārtoti dabaszinātņu un
matemātikas kabineti par ES struktūrfondu
līdzekļiem. Uzaicinājumu iesniegt projektu
ir saņēmusi arī Cesvaines pašvaldība, kas
sagatavoja un iesniedza projektu. Par
iegūto finansējumu paredzēta ķīmijas un
fizikas kabineta iekārtojuma maiņa, 25
darbavietu izveidošana darbam ar datoru
prioritārajos priekšmetos, izglītības
programmu ķīmijā, fizikā, bioloģijā un
matemātikā iegāde, mācību materiālu
un mācību programmatūras iegāde, kā
arī bibliotēku un mācību video fondu
pilnveide.

•

•
•

•

•
•
•
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Pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē uzņēma
valsts nodotās pašvaldībai dzīvojamās
mājas „Klintaines” dzīvokļa īpašumu Nr.
1 un Nr. 2 un dzīvojamās mājas „Dālijas”
dzīvokļa īpašumus Nr. 2 un Nr.3.
Izdeva saistošos noteikumus Nr. 9
„Par nomas maksu neapbūvētiem
zemesgabaliem”.
Piekrita piešķirt ikgadējo atvaļinājumu
domes
izpilddirektoram
Uģim
Fjodorovam no š.g. 4. līdz 31. augustam
un papildatvaļinājumu no 1. līdz 5.
septembrim. Viņu aizvieto: no 4. līdz 10.
augustam Juris Rozenbergs, bet no 11.
augusta līdz 5. septembrim - Vilnis Špats.
Tādēļ, ka Cesvainē ir vairāki īpašumi
ar vienādu nosaukumu, R.Ozoliņa
nekustamajam īpašumam mainīja
nosaukumu no „Kalnieši” pret „Kalna
Kalnieši”.
Zemesgabalam Rūpnīcas ielā 1 A, Cesvainē
noteica lietošanas mērķi.
Vienam bez vecāku aprūpes palikušam
bērnam, kas kļuvis pilngadīgs, izīrēja
dzīvokli Cesvaines lauku teritorijā.
Atļāva atkārtoti ekspluatācijā nodot
dzīvojamo māju un saimniecības ēkas
un izveidoja ekspluatācijā pieņemšanas
komisiju.
Informācijai:
Jau ziņots un 18. jūnija domes sēdē nolemts reorganizēt pašvaldības iestādes „Cesvaines sociālās aprūpes centrs” un „Cesvaines
sociālais dienests”. Līdz ar to ar š.g. 1. augustu tiek apvienotas divas pašvaldības iestādes – Cesvaines sociālās aprūpes centrs
un Cesvaines sociālās aprūpes dienests un
izveidots viens centrs – Cesvaines sociālais
dienests, kura viena no funkcijām būs sociālās
aprūpes pakalpojumu sniegšana.
Pašreizējais vadītājs Juris Rozenbergs
turpmāk veiks Cesvaines sociālā dienesta
sociālās aprūpes centra pārvaldnieka pienākumus. Tāpat kā līdz šim Cesvaines sociālajā
dienestā strādās vadītāja Daina Markevica un
darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
– Judīte Mihejenko.

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju dome
Saistošie noteikumi Nr.8
Cesvainē, 2008.gada 9.jūlijā (protokols nr.7, 3# )

Grozījumi Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos
nr.3 „Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes budžets 2008.gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma“ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”, 30.pantu.
1.Palielināt Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada pamatbudžeta ieņēmumus par 49 178 latiem un apstiprināt pamatbudžeta
ieņēmumus 2 510506 latu apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2.Palielināt Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada pamatbudžeta izdevumus par 49 178 latiem un apstiprināt 2008.gada
izdevumus 2 547 134 latu apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
Domes priekšsēdētājs V.Špats
1.pielikums 2008.gada 9.jūlija saistošajiem noteikumiem nr.8
„Par grozījumiem Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos nr.3
„Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes budžets 2008.gadam”

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes pamatbudžeta IEŅĒMUMU plāns 2008.gadam

Naudas līdzekļu atlikums 01.01.2008. Ls 36 628.-

Nosaukums

IEŅĒMUMI
Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales
konta
Saņemts no Valsts kases sadales konta
no pārskata gada ieņēmumiem
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām
un būvēm kārtējā saimnieciskā gada
ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām
un būvēm iepriekšējo gadu parādi
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
Pārējie iepriekš neklasificētie finanšu
ieņēmumi - veselības apdrošināšana
Par bēru izdevumiem
Atdota pārmaksa (uzlīmes vidusskolai)
Nodeva par notariālās darbības izpildi
Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un
apliecinātu to kopiju saņemšana
Nodeva par tirdzniecību publiskās
vietās
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Naudas sodi
Pārējie naudas sodi
Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas
Maksājumi tranzītā vidusskolai
(z/s "Piesaule")
Maksājumi tranzītā domei
Maksājumi tranzītā sociālās aprūpes
centram
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi
(Interreg)
Maksājumi par konkursa vai izsoles
nolikumu
Dotācija lauku atbalsta konsultantiem
No Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
Cesvaines bibliotēkai maksājums no
"Cesvaines piena"
Maksājums mūzikas un mākslas skolas kalendāram
No Kultūras ministrijas budžeta
programmas pārskaitītā dotācija pašvaldības (pagasta, novada) pamatbudžetam
Pārējās dotācijas
Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas
plānojuma izstrādei

Apstiprinātais
gada
plāns
(latos)
2
461
328
9 956

Izmaiņas
(latos)
49
178
0

Izmainītais
gada
plāns
(latos)
2
510
506
9 956

767
426
33 623

0
0

767
426
33 623

5 500

0

5 500

7 388

0

7 388

600

0

600

100

30

130

400

224

624

200
0

0
100

200
100

1 500

0

1 500

30

15

45

300

100

400

472
195
1 700
14 900

100
0
0
-1 054

572
195
1 700
13 846

1 000

530

1 530

350
50

0
40

350
90

0

75

75

100

-60

40

2 666

0

2 666

6 000

0

6 000

0

170

170

70

0

70

77 469

0

77 469

0
6 000

216
0

216
6 000

Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām - nodarbinātība
Mērķdotācijas pašvaldību kapitālajiem
izdevumiem - Cesvaines vidusskola
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Izglītības funkcijas nodrošināšanai
no valsts dotāciju un mērķdotāciju
sadales
Izglītības funkcijas nodrošināšanai5.,6.gadīgo apmācībai
Pārējo valsts budžeta dotāciju un
mērķdotāciju sadales ieņēmumi sociālajiem darbiniekiem
Izglītības funkcijas nodrošināšanai no
rajona padomju līdzekļiem - mūzikas
skola
No rajona mācību grāmatām
Kultūras funkcijas nodrošināšanai no
rajona padomju līdzekļiem
Kultūras funkcijas nodrošināšanai
no rajona padomju līdzekļiem-tautu
tērpu iegāde
Rajona padome - kultūras pasākums
"Teātris pagalmos"
Rajona padome - kultūras pasākums
garīgās mūzikas dienas
Rajona padome - kultūras pasākums
"Vecmāmiņ, uzdrošinies dzīvot ar
prieku!"
Rajona padome - finansējums projektam "Neslēpsim savu skaistumu!"

78 249

0

78 249

4 053

2 236

6 289

913
301
26 000

0

913
301
26 000

333
608

0

333
608

30 624

0

30 624

0

1 489

1 489

20 786

0

20 786

1 918
3 000

0
0

1 918
3 000

8 619

0

8 619

250

0

250

210

0

210

275

0

275

0

100

100

Rajona padome-finansējums
projektam "Atrodi sevī saskaņu
dejojot!"
Rajona padome - finansējums pasākumam "Klasiskās mūzikas skoncerts"
Pārējo funkciju nodrošināšanai pašvaldībām no rajona padomju
līdzekļiem - pansionāts
Centralizēto eksāmenu administrēšana
Mācību maksa
Ieņēmumi no vecāku maksām
Ieņēmumi par ēdināšanu pansionātā
Ieņēmumi no vecāku maksām par
mūzikas skolu
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas
pakalpojumiem - dome
Ieņēmumi par nomu - dome
Ieņēmumi par nomu - vidusskola
Ieņēmumi par nomu - sporta zāle
Ieņēmumi par nomu - kultūras
nams
Ieņēmumi par nomu - veselības
centrs
Ieņēmumi par nomu - Kraukļu skola
Telpu noma - mūzikas un mākslas
skola
Ieņēmumi no kustamā īpašuma
iznomāšanas - vidusskola
Ieņēmumi par zemes nomu
Ieņēmumi par ezera nomu
Nomas maksa par zvejas limitu

0

300

300

200

0

200

32 662

44 353

77 015

0

25

25

60
27 000
4 590
3 500

20
0
0
0

80
27 000
4 590
3 500

110

0

110

1 000
1 500
900
240

0
0
0
0

1 000
1 500
900
240

1 410

0

1 410

40
18

0
0

40
18

350

0

350

800
10
10

0
-10
10

800
0
20

Domes priekšsēdētājs V.Špats

Cesvaines Ziņas

0

turpinājums 3. lpp.
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2.pielikums 2008.gada 9.jūlija saistošajiem noteikumiem nr.8
„Par grozījumiem Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos nr.3
„Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes budžets 2008.gadam”

Vasaras piedzīvojums

Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes pamatbudžeta IZDEVUMU plāns 2008.gadam
Procentu
izdevumi

Pamatkapitāla
veidošana

Sociālie
pabalsti

102706
0
0
0
102706
35474
479250
0

37974
4546
730
222
43472
4849
102528
0

0
0
0
0
0
0
0
10019

310
0
0
0
310
0
6677
919401

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
6413

140990
4546
730
222
146488
40323
588455
935833

175559

52516

0

0

0

0

228075

94830

9860

0

0

0

0

104690

0
785113
23966
58060
11214
93240
36217
36217
37120
8630
26438

23000
192753
1343
70205
725
72273
10215
10215
22658
3301
20824

0
10019
0
0
0
0
3871
3871
0
0
6958

0
926078
0
0
0
0
0
0
0
900
16327

0
0
20756
0
0
20756
0
0
0
0
0

0
6413
0
0
0
0
10800
10800
0
0
13260

23000
1920376
46065
128265
11939
186269
61103
61103
59778
12831
83807

0
31120
5761
109069
5661
4016
9677
1136022

8729
8123
2352
65987
1390
648
2038
386738

0
0
0
6958
0
0
0
20848

0
3000
0
20227
5682
0
5682
952297

0
0
0
0
0
0
0
20756

Atlīdzība
Dome
Būvvalde
Sabiedriskā kārtība
Rezerves fonds
Dome kopā:
Grāmatvedība
Vidusskola
Skolas būvniecība
Vispārējā pirmsskolas
izglītības iestāde
Mūzikas un mākslas
skola
Skolu savstarpējie norēķini
Izglītība kopā:
Sociālais dienests
Sociālās aprūpes centrs
Bāriņtiesa
Sociālā aprūpe kopā:
Labiekārtošanas nodaļa
Labiekārtošana kopā:
Kultūras nams
Kraukļu bibliotēka
Pils (muzejs)
Pašvaldības aģentūra
“Cesvaines
tūrisma
centrs”
Cesvaines bibliotēka
"Cesvaines Ziņas"
Kultūra kopā:
Zemes dienests
Zemnieku konsultants
Kopā:
Izdevumi kopā:

Kredīta
pamatsummas
atmaksa

Preces un
pakalpojumi

Izdevumi
kopā

0
8729
0
42243
0
8113
13260
215501
0
12733
0
4664
0
17397
30473
2547134
Domes priekšsēdētājs V.Špats

Austrālijas meitenes ciemojas Grašos
„Visi mūs būs jau pamanījuši,” tā, mani satiekot, Danielle un
Angela savas otrās Grašos pavadītās dienas rītā paziņoja.
Grašos nu jau vairākus gadus
palīdzēt dodas brīvprātīgie no
dažādām pasaules vietām. Šoreiz
jūs iepazīstināsim ar meitenēm
no otras pasaules malas.
Angelai un Daniellei ir tikai
20 gadi, viņas dzīvo Austrālijā,
studē un vienlaikus strādā. Savas
ziemas (pēc mūsu laika vasaras)
brīvdienas meitenes nolēmušas
pavadīt Eiropā, lai palīdzētu
citiem. Abas austrālietes mēnesi
pavadīja Grašu bērnu ciematā
kā brīvprātīgās darbinieces.
Viņu pienākumos ietilpa valodas
mācīšana Grašu bērnu ciemata
bērniem un darbiniekiem, brīvā
laika organizēšana bērniem un
jauniešiem.
Danielle bija tā, kura sapņoja
un gatavojās šim braucienam jau
četrus gadus: studēja literatūru par
dažādām Eiropas valstīm un pazīstamām vietām, meklēja līdzekļus
ceļam un dzīvošanai. Informāciju
par Grašu bērnu ciematu meitenes atrada internetā. Meklējušas
brīvprātīgo darba iespējas kādā no
Eiropas valstīm, kur varētu palīdzēt
darbā ar bērniem, kā arī vietu, kurā
noderētu angļu valodas mācīšana.
Pienākumi Grašos
Atbraucot meitenes iepazinās ar
Grašu bērnu ciematu, tā bērniem un
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darbiniekiem. Katram brīvprātīgajam Grašos tiek pieskaņota viņam
atbilstoša programma pēc viņa interesēm un prasmēm. Danielle un
Angela daudz laika pavadīja kopā
ar bērniem: organizēja viņu brīvo
laiku, gatavoja kopā ēst, praktizēja
angļu sarunvalodu. Meitenes pasniedza angļu valodas nodarbības
arī citiem Grašu darbiniekiem.
Latviešu tradīcijas
Austrālijas kultūra un tradīcijas
vēl aktīvi turpina veidoties, tā ir
pavisam jauna nācija, tāpēc tautas tradīcijas vēl tiek meklētas un
nostiprinātas. Meitenes stāsta, ka
atklājušas to, cik Latvijā daudz interesantu tradīciju. Sākot ar ēdienu: rupjmaize, kefīrs un sieriņi
„Kārums” bija pirmās lietas, par
ko meitenes sajūsminājās. Ēdieni
tiek gatavoti interesantā veidā (jāpiebilst, ka Austrālijā ir tik karsts,
sevišķi vasarā, ka maltītes ir vienkārši un ātri pagatavojamas).
Cilvēki, liekas, atvērti un izpalīdzīgi, veikalā pārdevējas
uzsmaida un ar žestu palīdzību
liek noprast, kas labāk pērkams
un kas ne. Visos pasākumos cits
citam dāvina ziedus. Pat vīriešiem
dāvina ziedus! Reizēm gan latvieši likušies noslēgti, tomēr, tuvāk
iepazīstos, meitenes uzskata, ka
esam dzīvespriecīgi.
Jāņi
Vēl viens liels piedzīvojums
Daniellei un Angelai bija Jāņu

Foto no Grašu bērnu ciemata arhīva

No kreisās: raksta autore Elīna, Angela un Danielle Līgo vakarā.
svinības. Viss sākās ar Jāņu vainagu pīšanu un mašīnu rotāšanu,
par ko meitenes nekad agrāk pat
nevarēja iedomāties. Un līgo
dziesmas, siera ēšana, lēkšana pāri
ugunskuram! Uz rīta pusi meitenes meta savus uzpītos vainagus
Grašu ozolā. Smejot Danielle
solījās mūs uzaicināt uz savām
kāzām jau pēc trīs gadiem.
Vai vēl atgriezīsies?
Meitenes saka, ka varētu pat
dzīvot šeit, Latvijas laukos. Viss

Cesvaines Ziņas

ir tik zaļš! ( Austrālijā cilvēki tik
ļoti priecājas par katru lietus lāsi,
jo viss ir izdedzis brūns.)
Pēc pavadītā laika Grašos
meitenes devās aplūkot Krusta
kalnu mūsu kaimiņvalstī Lietuvā,
Šauļos, un tad devās Eiropas apceļošanas tūrē.
Meitenes ļoti cer kādreiz atgriezties kopā ar saviem draugiem
un ģimeni.
Elīna Grauzdule

Mans jaukākais vasaras piedzīvojums
bija pasaules latviešu nometne 3x3, kas notika Malnavā (Ludzas raj.), trīsdesmit piektā
pēc skaita. Bijām 250 dalībnieku no sešām
valstīm – ASV, Krievijas, Kanādas, Austrālijas, Somijas un, protams, Latvijas.
Man ir liels prieks, ka šo nedēļu dzīvoju kā
lielā ģimenē, kur bijām kopā un katrs darījām
savu darāmo. Sarunājāmies uz tu, palīdzējām
cits citam, iepazināmies ar citu pieredzi, spējām
un talantu.
Pilnā mērā izbaudīju dvēseles komfortu, ko
sniedz darbīga gaisotne, labestīgas savstarpējās
attiecības un visu paaudžu kopā būšana. Kopā
– tas nozīmē ne tikai darboties kādā no ievirzēm, bet arī dziedāt un dejot – galda dziesmu,
vakara dziesmu, izdziedāt rūkšanas repertuāru,
iet rotaļās, nešķirojot vecumus un dzimumus,
lēkt latviskus dančus pa naktīm, nešķirojot pratējus un nepratējus.
Piedzīvotais lika padomāt, kā būt kopā ar
savu ģimeni, ar savu dzimtu, ar saviem domubiedriem un tautu.
Ieguvums bija tik liels, cik liela mana griba
ņemt pretī. Turp braucām ar domu, ka meklēšu
tikai labo, lai paņemtu to līdzi atceļā. Bet izrādījās, ka labā tur bija tik daudz, ka ar vienu
nometnes apmeklējumu visu nebija iespējams
paņemt. Tas nozīmē, ka jābrauc vēl, jo nākošgad
šīs nometnes būs Naukšēnos un Kazdangā.
Visiem čaklajiem bija iespēja darboties
daudz un dažādās ievirzēs, piemēram, ģimeņu
seminārs, politika, aušana, rotu kalšana, animācija, teātris, ētika un reliģija, pļavas mācība,
gleznošana u.c.
Tā kā laiks tur skrēja vēja spārniem, tad latviešu danči sākās tikai pēc desmitiem vakarā.
Pēc tam dziesmas, kuras dzied, sadevušies rokās
un sastājušies aplī. Kas ir rūkšana? Viss, kas
beidzas ar – šana: sanākšana, runāšana, smiešana utt. Nometnes avīze „Olūts” iznāca katru
dienu ar svaigu informāciju par nometnes notikumiem. Humora un satīras vakara nagla bija
avīzes redaktora austrālieša U.Siliņa (viņš šajā
vakarā smaidīt lika bieži) grāmatas „Ko nu,
Andriev, dzērājam dzērāja valoda” atvēršana.
Grāmatas nosaukums radies no latviešu tautas
pasakas par avota ūdeni sadzērušos aunu un
vilku. Auns, bārdu izslējis, sauc: „Ne par vilku
nebēdāju!”
Vilks: "Ko tu teici?"
Auns: "Ko nu, Andriev, dzērājam, dzērāja
valoda!”
Lai arī dancošana vai tās vērošana notika vēlā
vakarā, dejotāju netrūka. Dejoja trīs paaudzes
kopā un bez kompleksiem. Tiesa, vecākajai paaudzei bija grūtāk izdejot straujās polkas, tomēr
arī tur tika rasts risinājums. Pierakstīju daudzas
dejas, tikai žēl, ka trūkst mūzikas ierakstu. Tur
spēlēja „dzīvā” mūzika. Man daudz deva iepazīšanās ar Rēzeknes Augstskolas pasniedzējiem.
Kaut arī gribētu, visu nevar aprakstīt. Tomēr vēl
ļoti patika ekskursija pa Latvijas senāko pilsētu
Ludzu. Pilskalns ar Livonijas laika pilsdrupām,
baznīcas, novadpētniecības muzejs ar brīvdabas ekspozīciju, amatnieku centrs, vecpilsēta
un pikniks pie Ludzas ezera. Kopīgo veikumu
veiksmīgi pierādīja darbu izstāde. Sev par prieku pasūtīju arī disku, jo viss tika filmēts, lai
ziemas vakaros varētu pabūt jaukajā vasarā.
No darbošanās izvēlējos rotu gatavošanu un
gleznošanu. Ar pēdējo nodarbojos studiju gados
un nolēmu izmēģināt, vai ota klausa. Izrādās,
ka varu, bet jāstrādā būtu regulāri, lai atgūtu
praktiskās iemaņas.
Esmu pateicīga tiem, kas bija kopā ar mani.
„Dzīve ir kā pasaka, pasaka kā dzīve, kas
vieno kopā dažādas pasaules, dažādus laikus
vienā veselā: racionālo un intuitīvo, apzināto
un apslēpto, bērnišķo un pieaugušo, labo un
ļauno, iekšējo un ārējo”. Tā vieno mūs, no
trejdeviņām zemēm sabraukušos, ar atmiņu
saitēm mūža garumā.
Ināra Muižniece
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16. augustā – koncerts

T.Deksnis

E.Siliņš

16. augustā plkst. 17.00 Cesvaines
evaņģēliski luteriskajā baznīcā – garīgās mūzikas koncerts ar nosaukumu
„Panis Angelicus”, kurā piedalīsies
operdziedātājs Egils Siliņš un ērģelnieks Tālivaldis Deksnis.
Programmā skanēs klasiskā un romantiskā mūzika, kuru radījuši tādi komponisti kā Hendelis, Mocarts, Bēthovens,
Štrauss, Franks, Masnē un citi. Šāds
koncerts jūlija beigās notiek arī Rīgas
Domā, un cesvainieši var būt lepni, ka
otra vieta Latvijā, kur mākslinieki uzstājas, ir Cesvaine. Baznīcas draudzes
priekšniece Maija Zvaigzne turpina
Daigas Matrozes pirms astoņiem gadiem
iesākto – garīgās mūzikas koncertu organizēšanu.
Maija Zvaigzne stāsta: „Cesvainiešus
ik gadu ar savu sniegumu ir priecējuši
gan Latvijā, gan Eiropā pazīstami mākslinieki, tādi, kā Dita Krenberga, Ingus
Pētersons, Viestards Šimkus un daudzi citi.
Koncertu labā kvalitāte allaž piesaistījusi
plašu auditoriju. Bez tam baznīcā joprojām
turpinās Augusta Martina būvēto ērģeļu restaurācija. Tās 1996. gadā draudzei dāvināja
Rīgas Svētā Jāņa baznīcas draudze. Mūsu
baznīca, kas ir viena no lielākajām lauku
baznīcām Latvijā un uzbūvēta 1879. gadā,
ir ar brīnišķīgu akustiku un iespēju uzņemt daudz apmeklētāju.
Ar prieku 16. augustā gaidīsim koncerta apmeklētājus, jo Egila Siliņa popularitāte un spožais muzikālais izpildījums
ir valdzinājis klausītājus tālu aiz mūsu
valsts robežām. Varam lepoties, ka pazīstamais ērģelnieks Tālivaldis Deksnis
Cesvaines baznīcā ir biežs viesis. Vēl
nesen viņš kopā ar solisti Airu Rūrāni
priecēja Cesvaines ev.lut. baznīcas apmeklētājus.”

23. augustā – svētki
"Pakavos"

„23.augustā plkst.11.00 visi mīļi
gaidīti pie mums,” saka jātnieku
sporta kluba „Pakavs” valdes priekšsēdētāja un jātnieku sporta svētku organizatore Biruta Jukša. „Sporta svētki
notiks jau sesto gadu. Kā parasti, tas būs
kultūras un izklaides pasākums, kas sola
gan sacensību garu Latvijas Republikas
jātnieku starpā, gan atpūtu visai ģimenei.
Šķēršļu pārvarēšanā spēkiem mērosies
pieredzējuši jātnieki no visas Latvijas,
gan arī jaunie jātnieki.
Svētkus kuplinās pazīstamā grupa no
Jēkabpils “Latgales dāmu pops”, bērnu
deju grupa “Geizeri”. Bērni varēs atpūsties atrakciju pilsētiņā “Krokodils”.
Būs vizināšanās ar zirgiem un zirglietu
tirgus no Liepājas. Visas dienas garumā
darbosies bufetes, bērnus priecēs cukurvate, popkorns un citi našķi.”
Atnāciet uz svētkiem, un varbūt kādam tā būs ierosme, lai sāktu mācīties
jāt vai vienkārši tāpat pavizinātos zirga
mugurā. "Pakavos" to var
izdarīt, jo
zemnieku
saimniecība
“Volframs
un Pakavi”
interesentiem
piedāvā šādu
iespēju.
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Vācieši palīdz sociālajam dienestam
11. jūnijā Cesvaini apmeklēja
delegācija no Metmanas (Vācija)
privātā ambulatoriskā dienesta.
Delegācijas sastāvā bija dienesta
vadītājs Mihaels Ernsts, stomatologs Rainers Klēns, interešu
biedrības „Dzīvot ar demensi”
vadītāja Rosvita Klēna un ar
demensi slimo centra darbinieks
Georgs Reinders.
Metmanas sociālā dienesta pārstāvji Cesvaines sociālās aprūpes
centru apmeklēja jau pagājušajā
gadā, sniedzot palīdzību pansionātam (veļu, pamperus, zobārstniecības pakalpojumus u.c.). Īsajā vizītē

stomatologs Klēna kungs paspēja
sniegt ārstēšanas pakalpojumus desmit pacientiem. Notika arī teorētiskas
un praktiskas mācības pansionāta aprūpētājiem un sociālajai aprūpētājai.
Bez tam Vācijas kolēģi individuāli
aprunājās ar ikvienu pansionāta iemītnieku un dāvināja viņiem saldumus un augļu sulu.
Redzot pansionātā gada laikā paveikto, viesi bija patīkami pārsteigti.
„Neticami, ka gada laikā te tik daudz
izdarīts. Izremontēti koridori, istabas,
nojume. Par šeit redzēto esam gandarīti, jo pirms gada vestās lietas izmantotas racionāli un atbilstoši mūsu

ieteikumiem. Mēs pārzinām sociālo
darbu un zinām, kādas ir finansiālās
iespējas šajā sfērā, jo īpaši Latvijā.
Esam priecīgi, ka mūsu sniegtā palīdzība nonākusi pareizajās rokās.
Cesvaines pansionātam palīdzēsim
arī turpmāk,” par pansionātā redzēto
teica M. Ernsta kungs.
Cesvaines sociālās aprūpes centra
vadītājs Juris Rozenbergs ir pateicīgs metmaniešiem par palīdzību:
„Remontu veikt izdevās, pateicoties
tam, ka nebija jādomā par ikdienas
vajadzībām, t.i., nebija jāpērk veļa,
pamperi, par zobu ārstēšanu pansionāta klientiem nemaz nerunājot.”

Cesvaines pansionāts

Metmanieši apskatīja skaistākās
Cesvaines un Stāmerienas vietas.
Viņus pavadīja un tulkoja Jura Rozenberga meita Nadīna un mazdēls
Einārs, kuri speciāli šai vizītei bija
izplānojuši laiku un no Vācijas atbraukuši uz Latviju. Tā kā Latvijas
apmeklējums viesiem sakrita ar
Dziesmu svētku laiku, tad viņi apmeklēja svētkus Rīgā un guva pozitīvu lādiņu no atmosfēras, kāda šajās
dienās valdīja mūsu galvaspilsētā.

"Kamenes" lido atkal
Pēc Jāņiem koncertu pie Cesvaines pansionāta bija sarīkojusi
Cesvaines dāmu deju grupa “Kamenes”. Koncertu papildināja
Vita Krūmiņa, ģitāras pavadījumā dziedot dziesmas.
Doma pansionāta pagalmā sarīkot pasākumu, „Kameņu” vadītājai Inārai Mužniecei radusies
jau pagājušajā gadā. Diemžēl ideju
nesanācis realizēt. Toties šogad,
pateicoties pansionāta darbinieku
un Vitas Krūmiņas atsaucībai, kā
arī pašām „Kamenēm”, pasākums
izdevies.
Cik ilgi „Kamenes” jau dejo un
kas viņas saista pie dejas – jautāju
I.Muižniecei.
– Kolektīvam rit jau astotais gads.
Lai cik atšķirīgas mēs arī nebūtu,
kopā mūs satur tieši deja.
Deja ir terapija. Tas zināms jau
no 12. gadsimta, ka deju stundas
palīdz tik strauji nenovecot un veic

daudz citu organisma stiprināšanai
derīgu lietu.
Ja tas, ko dari, sagādā prieku,
pārliecību, piespēlē jaunus izaicinājumus un noder, tad viss kārtībā. No
sirds iesaku ikvienam nodarboties
ar sev tīkamo vaļasprieku. Palīdziet
paši sevī radīt dzīvesprieku, nevis to
gaidiet no citiem!
Ko guvāt no šī pasākuma?
– Pasākums mūs rosināja atkārtot
arī senāk apgūtās dejas, kuras aizmirstas, bet nenoveco. Tas pamudināja mūs sasparoties un lieku reizi
pierādīja, ka darbs nav bijis velts.
Tas lika pārcilāt savu skapja saturu,
lai to neklātu aizmirstības putekļi.
Lika padomāt, ka bez iedomības un
augstprātības ir jāmācās jaunas dejas un krietni jāstrādā pie iepriekšējo
noslīpēšanas. Skaidrs ir viens, ka sapulcēties mēģinājumos reizi nedēļā
ir par maz, tomēr biežāk nesanāk, jo
dažas dzīvo patālu.

Foto no muzeja arhīva

Foto: Guna Graudiņa

Pansionāta darbinieku dāvātie ziedi iepriecina "Kamenes".

Domāju, ka daža asariņa, ziedi un
smaidi, kuri bija vērojami koncertā,
liecina, ka kaut kas netverams un
neredzams ir izgājis caur sirsniņu.

Paldies cesvainiešiem! Paldies arī
Inesei Antonovičai, Jurim Rozenbergam un viņa vadītajam kolektīvam,
kas mūs tik draudzīgi uzņēma.

Sākusies jauna "Bērnu žūrija"
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bērnu literatūras centrs un Valsts
Kultūrkapitāla fonds (VKKF) jau
septīto gadu visās Latvijas bibliotēkās realizē projektu skolēnu
lasīšanas veicināšanai „Bērnu
žūrija”. Cesvaines bibliotēkai šis
projekts atbalstīts visas septiņas
reizes, un 1. jūlijā sācies jaunais
„Bērnu žūrijas” maratons, kad
bibliotēkas durvis vēra čaklākie
lasītāji un iepazinās ar jaunajām
grāmatām. Grāmatas divos eksemplāros, kā arī krāsainus plakātus un
bukletus bibliotēka projekta ietvaros
saņēmusi no VKKF.
Katras vecuma grupas skolēniem
jāizlasa piecas grāmatas un jāizvēlas
trīs labākās. Šogad, atšķirībā no
iepriekšējiem gadiem, lasītājiem
ekspertiem anketa jāaizpilda elektroniski un pašiem jāaizsūta uz Bērnu literatūras centru Rīgā. Grāmatu
lasīšanai atvēlēts pietiekoši ilgs laiks

– līdz Ziemassvētkiem. Bibliotekāres
priecājas, ka jaunās tehnoloģijas
nav mazinājušas interesi par grāmatām un joprojām ik gadus vairāk
nekā 100 skolēni izlasa vismaz daļu
„Bērnu žūrijas” grāmatu. Čaklākie
un akurātākie eksperti pasākuma noslēgumā dodas Cesvaines bibliotēkas
organizētajā ekskursijā. Šajā pavasarī
lasītāji devās uz kinopilsētu Cinevillu un Durbes pili. Pēdējos gados gan
vairāku „Bērnu žūrijas” dalībnieku
vidū vērojama pavirša attieksme pret
lasīšanu un noslēguma anketas aizpildīšanu, tāpēc ne visi varēja piedalīties
braucienā. Jācer, ka šogad visi lasītāji
būs apzinīgi.
Lai jaunās „Bērnu žūrijas” lasīšanas sākumu padarītu interesantāku,
bērnu literatūras nodaļas vadītāja Līga
Čevere no „Bērnu žūrijas” grāmatu
nosaukumiem izveidojusi pat stāstu:
Jaunās „Bērnu žūrijas” grāmatas gaida
savus lasītājus!

Foto no bibliotēkas arhīva

Čaklākie lasītāji jau paraksta līgumu.

Es jūs ļoti gaidu mājās!
Entuziastu grupa sadarbībā ar
biedrību „Esi brīvs!” iecerēto paveikuši un izveidojuši 26 plakātus
un 26 grafiti par tēmu „Attiecības:
bērni – vecāki”. Plakāti un grafiti
izvietoti vairāku pilsētu publiskās
vietās, lai pievērstu sabiedrības uzmanību vairāk laika veltīt saviem
bērniem.
Plakāti izvietoti arī Cesvainē

– liels plakāts pie ieejas Cesvaines
pirmsskolas izglītības iestādē un
grafiti netālu no bērnudārza. Tajos
ir attēloti bērnu zīmējumi un uzraksti. Projekta īstenotāji ļoti cer, ka
redzētais un aicinājums: „Māmiņ!
Tēti! Nāciet ātrāk mājās! Es jūs ļoti
gaidu...” garāmgājējiem liks aizdomāties par savām attiecībām ģimenē
ar bērniem.

Cesvaines Ziņas

Bērnu zīmējums Cesvaines centrā ir
atgādinājums
vecākiem veltīt
vairāk laika saviem bērniem.
Foto: Guna Graudiņa

Lappusi sagatavoja Guna Graudiņa
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No muzeja

Daži foto mirkļi no kādreizējo cesvainiešu vasarām Latvijas
pirmās brīvvalsts laikā – XX gs. 20. – 30.gados

Stāsts
Hermīne Vietniece

Mezgli jāatraisa

Cesvaines sabiedrība Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa
sagaidīšanas brīdī pie Šļākas kroga 1931.gada 19.jūlijā.

Foto:Guna Graudiņa

Foto no muzeja arhīva

Alus brūža pagalmā, atpūtā pie Aiviekstes ūdeņiem, izbraukumā ar Cesvaines
ormanīti. Kompānijā: Cesvaines vidusskolas matemātikas skolotājs Kārlis Ozoliņš, viņa kundze Helēna, Cesvaines ev.lut. draudzes dāmu komitejas priekšniece,
virsmežzinis Oskars Ozoliņš ar kundzi un dēliem Nikolaju un Jāni, grāmatnieks
Jānis Ķirsons un citi viņu draugi, radi, paziņas.
Informāciju sagatavoja Dace Birzniece

Draudzība 60 gadu garumā
Smaržo meijas, apkārt smaidīgas
sejas, acīs satikšanās prieks....Ir
vasara un skolas salidojuma laiks.
Ar skolu saistītās atmiņas vienmēr
paliks ar mums – labas vai sliktas,
priecīgas vai skumjas, bet tās ir, bija
un būs daļa no mūsu dzīves.
Parasti tikšanās notiek savā
skolā, bet ir reizes, kad salidojumu
vieta nav tik būtiska. Svarīgāk ir
satikt klasesbiedrus un parunāties,
gremdēties kopīgās atmiņās. Vērojams, ka īpaši nozīmīgi katru gadu ir
tikties tā gadagājuma cilvēkiem, kam
gadu skaitlis sen jau vairs nesākas
ar 3. Tie ir tie, kas izvērtējuši dzīves
vērtības, kam bērni jau pieauguši,
kas aiz sevis atstājuši redzamas pēdas. Varbūt tā ir atgriešanās bērnībā, varbūt nostaļģija pēc jaunības
trakulībām. Atkalredzēšanās dod
tik daudz patīkamu emociju, dzīvesprieku. Ļauj justies, kā toreiz – pirms
daudziem gadiem.
Atkalredzēšanās prieku 28.
jūnijā izbaudīja arī Bulduru
dārzkopības tehnikuma 1952.
gada absolventi, kuri pirmo reizi
cits citu ieraudzīja 1948. gadā. Šī
ir viņu satikšanās 60. gadadiena.
Viena no viņiem – cesvainiete Elga
Vāliņa. Elga šoreiz ir uzņēmusies
namamātes lomu un katru no savējiem mīļi sagaida pie Cesvaines
pils.
Diena sākās ar kopīgu foto un pils
apskati. Elga informē, ka pēc tam visi
dosies aplūkot jauno skolu, baznīcu
un turpinājums – Raiņa ielā 7.
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Kāpēc par tikšanās vietu izvēlēta tieši Cesvaine – jautāju Elgai.
– Salidojums katrreiz notiek citā
vietā. Kurss tiekas katru vasaru, un
šis ir jau sestais gads pēc kārtas.
No kurienes kursabiedri ieradušies?
– Šodien mūsējie sabraukuši no
Ikšķiles, Ogres, Baldones, Skrīveriem, Madlienas, Cēsīm, Valmieras
un Rīgas. Lai arī daļu pēc skolas
beigšanas nosūtīja darbā uz Latgali,
neviens tur tā īsti uz dzīvi nav palicis.
Otrreiz tiekamies vakarā, kad ciemiņi
jau pavadīti. Elga mazliet nogurusi,
bet priecīgā noskaņojumā.
Kā aizritēja diena?
– Diena bija jauka un ātri paskrēja. Pilī visi ar interesi klausījās gides
Māras aizraujošo stāstījumu. Ne jau
tikai tiem, kas pilī bija pirmo reizi,
bet arī citiem atklājās daudz jaunu un
interesantu lietu par baronu un viņa
atstāto mantojumu. Ļoti patika jaunā
skola, kurā ieskatīties ļāva Mārīte. Bijām arī luterāņu baznīcā, kur mūs jau
gaidīja dežurante Mirdza. Pēcpusdiena pagāja atmiņās pie pusdienu galda
un jaukām seno laiku dziesmām.
Kādas ir atmiņas par skolas
laiku?
– Mums, pēckara paaudzei, skolas
gadi bija visai pieticīgi. Īsti paēduši
nebijām. Vakaros deva zilu piena
putraimu putru, ko iesaucām par
zilo Donavu, un tai pat dziesmu sacerējām. Mežā lasījām mellenes un
ēdām. Atmiņā palikuši braucieni pa
Latviju, ko noorganizēja enerģiskie
līdzbiedri, kuru dzīves moto ir bijis:
"Tālāk redzēt, dzirdēt un uzzināt!"

Foto: Guna Graudiņa

Kursabiedri Cesvainē. Pirmā no kreisās: Elga Vāliņa.

Spilgti atceros laiku, kad pēc
skolas beigšanas mūs, jaunos speciālistus, sadalīja pa darba vietām.
Sadales vadītājs Mežapuķe uz manu
nedrošo iebildi, ka es gribētu strādāt
Cēsīs, atbildēja: „Būsi Cesvainē! Vai
nav vienalga, ar “C” vien sākās.”
Tā arī nokļuvāt Cesvainē?
– Jā. Kolhoza priekšnieks nezināja, kur likt dzīvot, aizveda
uz „Ļūļāniem”. Vēlāk izrādījās,
ka tā tam bija jānotiek, jo tur
satiku Ati, savu nākamo vīru.
Strādāju nesen izveidotajā kolhozā
“Drosme”. Mani darbā ievadīja
brigadieris, kas pēc amata bija
kurpnieks un mežsargs. Tāds darbs
nebija ne tuvu tam, par ko sapņoju,
jo Bulduros mēs ieguvām dārznieka
specialitāti. Ne man bija, kur pielie-
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tot savas skolā gūtās zināšanas, ne
kādam tās bija vajadzīgas.
Arī pārējie kursabiedri divus obligātos gadus kolhozā atceras kā mocības. Jānis atceras, ka gulējis kantorī uz
galda un apsedzies ar sarkano karogu.
Lauma stāsta, ka tagad stādot rozes uz
kūkām restorānā. Jūlijam Leišmalē gājis pavisam drūmi. Viņš tika iecelts par
kolhoza priekšsēdētāju. Bet tur nebija
ko ēst – ne lopiem, ne cilvēkiem.
Kā ik gadu, arī šoreiz atzīmējām
patīkamos brīžus katra dzīvē – Laimas
75 gadu jubileju un Jūlija godam nopelnīto valsts atzinības balvu.
Elga, man promejot, dāvā rozes
un lilijas no sava dārza sakot: "Kas
ir māja bez ziediem? Tie allaž dod
prieku dvēselei.”
Guna Graudiņa

Un pirms tam?
– Ēriks slimoja ar astmu. Toties vīramāte tolaik noņēmās ar cepšanu un
vārīšanu. Malkas netrūka. Sakurinājām
pirti, klēti. Es noņēmos pa kūti. Bija
tolaik arī zirgs. Pati braucu pēc kombikorma, tupeņiem. Priekšsēdētājs solīja
dzīvokli centrā ar visām labierīcībām,
bet tā aiziet ziemas un vasaras...Liekas,
tomēr „Mežgaļos” dzīvoju pēdējās
dienas, – gluži bēdīga kļuva Helga un
paklusu mudināja: – Apēd vēl vienu
gabaliņu cepeša... Palūk, olu arī neesi provējis. Piedzer svaigi grauzdētu
cigoriņu kafiju ar krējumu!
– Vai tu manu vēderu par dūksti
gribi pataisīt? – pajokoju, ļaudams
skatienam klīst visapkārt.
– Nekā vērtīga neieraudzīsi. Te
ziemā pa pažobelēm sniegu iepūš, lietus laikā šur tur pa atskabargainajām
skaidām gāžas ūdens šaltis. Naudu turu
krājkasē. Jaunajā vietā sagādāšu visu
vajadzīgo, – prātīgi turpināja Helga.
Pa nakti palikt Helga neaicināja.
Bučoties negrasījās. Savādu jūtu
pārņemts, soļoju uz „Bābaskalnu”,
nesdams sainīti ar ēdiena atliekām Šarikam un pašam tīstoklī Helgas cepto
rupjmaizi un žāvētas gaļas šķēles.
Kā palīdzēt kaimiņienei? Palīgā
nāca mūsu valdes sēdē dzirdētais:
– Nekavējoši jāmeklē vieta jaunajām cūciņām. Jāatrod laba kopēja!
Neaprunājies ar Helgu, otrā rītā
savas domas paziņoju priekšsēdētājam: – Sivēnmāšu novietni var taisīt
„Bābaskalnā”. Jāsaved tikai kārtībā
guļbaļķu šķūnītis, jo tas, kopš sienu
savāc presējot, stāv tukšs. Kopēja būs
Helga – kaimiņiene.
– Tu ņemsi sievu?
– Vajadzētu.
– Tad to lietu varam risināt, – priekšsēdētājs bija ar mieru.
Kas no rīta šķita pilnīgi saprotams,
tas pievakarē bija samilzis par grūtu
smagumu.
Apsēdies Helgas mājā uz akas
grodiem, nevarēju atrast sakāmos vārdus. Visu vasaru gaidījis kādu tuvības
brīdi, bet Helga allaž aizlavījās un
pameta mani neziņā par savām jūtām.
Es toties ar katru dienu kvēlāk vēlējos
Helgu apmīļot, alku viņas skūpstus.
Tuvējā rezēdu un matiolu dobe kairi
smaržoja, vēl vairāk sakarsēdama
manas domas.
– Artūr, mīļais, kas noticis?
Sadūšojos, apņēmu sīko augumu un
visu izstāstīju.
– Tā, tā. Tas būtu lieliski, jo cūkas
aizvedīs uz jauno fermu nākošnedēļ.
Dzīvoklis otrajā stāvā. Negribu strādāt barā, lauka darbi nepatīk. Staigāt
uz „Bābaskalnu” nebūs viegli. Pavasara
palos Čigāniete pārplūst, bet puteņos
un salā grūti izbirst, – bēdājās Helga.
– Tev „Bābiņā” vietas pietiks. Viņdien atvedu no veikala gultu – dīvānu.
Būs laba atpūta, – kairināju Helgu.
– Negribu kļūt par vientuļo māti, – kā
šaut izšāva Helga.
Mirkli samulsu. Šī rīta sarunu ar
priekšsēdētāju tomēr nebiju visu izstāstījis. Sasparojos. Pacēlu Helgu
klēpī un, vairākkārt nobučojis, čukstēju: – Apprecēsimies, Helga!
Tā bija neparasti jauka,
mēnesgaismas pielijusi augusta nakts.
Turpinājums sekos
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"Pepijas skolassoma"
aicina

Atklāta vēstule
Latvijas Republikas Valsts
prezidentam Valdim Zatleram
2008.gada 12.jūlijā XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV
deju svētku noslēguma koncertā
Jūs savu prezidenta uzrunu noslēdzāt ar vārdiem: „Mūsu vienotība ir dziesmas spēkā, tādēļ
aicinu Jūs visus kopā jau šogad
iekļaut obligāto dziedāšanu mūsu
skolu programmās! Kopā mums
izdosies!”
Latvijas Republikas Satversmes
47.pants paredz Valsts prezidentam likuma ierosināšanas tiesības. Mēs ticam, ka Jūs spēsiet
realizēt dzīvē vārdus, kas mūs
– diriģentus un dziedātājus – tik
ļoti iedvesmoja. Mēs aicinām Jūs
izmantot Satversmē paredzētās
tiesības un ierosināt „Izglītības
likuma” grozījumus, kas paredz
obligātās dziedāšanas ieviešanu
skolu programmās.
2008.gada 14.janvārī dibinātā
biedrība „Latvijas kordiriģentu
asociācija” par vienu no prioritārajiem mērķiem noteica: obligātās kordziedāšanas ieviešana
visās Latvijas skolās visu vecumu
skolēniem (biedrības statūtu 2.5.
punkts).
Biedrība „Latvijas kordiriģentu asociācija” sniegs Jums gan
morālu, gan praktisku atbalstu,
ja tāds Jums būs nepieciešams
iepriekš minēto grozījumu izstrādei. Mēs pārstāvam simtiem
Latvijas diriģentu un tūkstošiem
dziedātāju intereses. Tas ir spēks,
ar kuru Jūs varat rēķināties. Tie
ir cilvēki, kuri cer, ka Jūsu vārdi
pārtaps par darbiem.
Kopā mums izdosies!
Artūrs Ancāns,
„Latvijas kordiriģentu asociācija”
biedrības valdes priekšsēdētājs

Aicinām uz "Dāliju danci"
2. augustā plkst. 17.00 Cesvaines pils pagalmā pasākums
“Dāliju dancis Cesvainē”.
...Piedalās senioru dāmu deju
kolektīvi no Gulbenes, Ilūkstes,
Ogres, Blomes, Siguldas, Mores,
Madonas, Ērgļiem, Lubānas,
Cesvaines un vīru vokālais ansamblis “Namejs” no Gulbenes.
...Balli spēlē “Cesvainieši”.
....Ieeja pasākumā brīva.
Atnāc, jo jebkura diena var būt
neparasta dāvana! Tāda var būt
arī šī!
Cesvaines ev.lut. baznīcā
16. augustā koncerts.
Piedalās basbaritons
Egils Siliņš un ērģelnieks
Tālivaldis Deksnis.
Nr. 7 (181) 2008. gada 31. jūlijā
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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Dzeramā ūdens iekārtu izbūves gaita
Projekta „Dzeramā ūdens
sagatavošanas iekārtu izbūve
Cesvainē”, līguma numurs 2001/
LV/16/P/PE/007-3.5, realizācija
pašlaik ir stadijā, kad būvuzņēmējs turpina attīrītā ūdens baseinu
pārseguma izbūves darbus, pēc šī
klājuma betonēšanas sāksies ēkas
virszemes stāva konstrukciju
montāža. Turpinās dziļurbumu
ēku pamatņu izbūve.
Turpinās dziļurbuma Rīgas
ielā 4 renovācijas projekta izpētes
darbi. Tiek gatavota dokumentācija izurbtajam dziļurbumam
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.
Turpināt zaļās zonas atjaunošanas, labiekārtošanas un asfaltēšanas darbus būvuzņēmējs paredzējis
pēc atdzelžošanas stacijas ēkas uzbūvēšanas.
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

Lasītājs raksta
Izlasot jūnija „Cesvaines Ziņās” paziņojumu par jaunajiem
ūdensapgādes un kanalizācijas
tarifiem, radās nopietnas pārdomas par šo tarifu reālo atbilstību
faktiskajām izmaksām.
Cenas tiešām ar 1. jūliju ir šokējošas, kuras iedzīvotājiem radīs
lielas grūtības, un ne visi būs spējīgi maksāt, jo vairums Cesvaines
iedzīvotāju dzīvo zem iztikas minimuma. Ūdens ir galvenais, kas
nepieciešams cilvēka elementārai
eksistencei. Mēs dzīvojam zemē, kur
ūdens ir, tas pieder visiem un par
brīvu, tāpat kā gaiss, ko elpojam.
Bet, te, lūk, notiek tirgošanās,
spekulācija, izspiešana, iedzīvošanās uz ūdens rēķina, it kā viss
pazemes ūdens kādam piederētu
personīgi. Tiek piesauktas izmaksas par elektrību, transportu,
rezerves daļām, darba algām u.c.
muļķošanas.
Patiesībā tādā veidā vieni
parazitē uz citu rēķina, tāpat kā
tur augšā – milzīgi, uzpūsti, nevajadzīgi daudz ministriju, daudzi
tūkstoši štatu, eksistējoši uz tautas
kakla, izsūcot tautas asinis ar nodokļiem vai tarifiem. Parazītslānis
augšā un lejā! Bez tam vēl pie tarifiem klāt PVN par to, ka cilvēks
eksistē, dzer ūdeni un mazgājas, un
lieto tualeti. Cik tālu esam nonākuši un zemu krituši! Kauns! Vai tas
viss nav terors pret nabadzīgajiem

Cesvaines iedzīvotājiem? Bet kur
tiek izmantotas lielās ES naudas?
Vai nav iedalītas arī Cesvainei?
Z.Purviņa

Z.Purviņai atbild SIA "Cesvaines komunālie pakalpojumi"
valdes locekle Ināra Puķīte.
Iedzīvotāji, kas dzīvo privātmājās laukos un ņem ūdeni no akas,
maksā tikai par to, lai uzturētu savu
aku lietošanas kārtībā. Par ūdeni
nemaksā neko. Tie, kas dzīvo pilsētā un pakļaujas pilsētas apbūves un
citiem saistošajiem noteikumiem,
saņem ūdeni centralizēti. Tas nozīmē, ka ūdens tiek ņemts no 125
m dziļurbuma akām, kurās ir uzstādīti sūkņi, kas pa stāvvadu piegādā ūdeni uz cauruļvadu sistēmu,
tālāk uz ūdenstorņiem un tad pie
noteikta spiediena ūdeni piegādā
pa ūdensvadu sistēmu uz mājām,
kas pieslēgtas pie ūdensvada.
Ūdensvadu nomainīšana, dziļaku
urbšana, uzturēšana maksā naudu. Izmaksas, kas iedzīvotājiem
jāmaksā, ir ūdens piegāde līdz
mājai.
Ja ar spaini pasmeļ ūdeni no
avota, par to, protams, nav jāmaksā. Jūsu daudzdzīvokļu mājai
ir ierīkots ūdens skaitītājs un jūs
maksājat tikai par patērēto ūdeni.
Tarifus aprēķina pēc vienotas MK
apstiprinātas kalkulācijas, ko apstiprina Vidzemes regulators.

Top Vulfu dzimtas vapenis
Cesvaines mūzikas
un mākslas skolas
skolotājs Imants Spridzāns gatavo Vulfu
dzimtas vapeni. Tas
top pēc vecā parauga,
uz kura attēlota Vulfu
dzimtas simbolika.
"Lai darbu pagatavotu
pēc iespējas līdzīgāku
oriģinālam, esmu smalki izpētījis vienīgo fotogrāfiju, kas ir muzejā,
vilku un citas detaļas, Foto: Dace Birzniece
tāpat esmu pētījis heraldiku, materiālus par ģerboņiem
Ja viss izdosies, kā iecerēts, tad
un emblēmām. Materiāls gan vairs šo piektdien vapeni uzstādīsim virs
nebūs tāds, kā agrāk. Šis būs no pils centrālās ieejas," stāsta darba
stikla šķiedras.
autors.
Guna Graudiņa
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Akcija „Pepijas skolassoma”
ir Madonas rajona labdarības
tradīcija, kurā uzņēmēji un iedzīvotāji atbalsta rajona bērnus
sagatavoties jaunajam mācību
gadam.
Akcija notiek jau trešo gadu.
Organizatori – Madonas rajona
sociālie darbinieki, Latvijas Sarkanā Krusta Madonas komiteja
un Madonas uzņēmēji – vēlas
palīdzēt konkrētiem bērniem no
daudzbērnu, trūcīgām, nepilnām,
vecāku invalīdu vai aizbildņu
ģimenēm, kuras ir iesūtījušas anketas kopā ar sociālā darbinieka
ieteikumu. Šogad paredzēts palīdzēt 158 skolēniem, katram dāvinot dāvanu karti mācību līdzekļu
iegādei 20 latu vērtībā. Kopā tie
ir 3160 lati.
No 15. līdz 20. augustam
pašvaldībās paredzēti akcijas
noslēguma pasākumi. Ziedotāji ir tiesīgi saņemt nodokļu
atlaides.
Bērni veido mūsu nākotnes
sabiedrību. Ieguldīsim viņos
labāko!
Ziedojumus aicinām pārskaitīt uz bankas kontu Latvijas
Sarkanā Krusta Madonas komitejai, reģistrācijas numurs
40008002279, konta numurs:
LV26HABA0551012967091, ziedojums akcijai „Pepijas skolas
soma”.

2. augustā uz
referendumu!
Tautas nobalsošana par
likumprojektu “Grozījumi
Latvijas Republikas
Satversmē” – 2.augustā
Tautas nobalsošanas dienā
Cesvaines vēlēšanau iecirknis
būs atvērts no pulksten 7 rītā līdz
10 vakarā.
Balsot varēs jebkurā vēlēšanu
iecirknī gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Vēlētāji, kas veselības stāvokļa
dēļ nevarēs ierasties vēlēšanu iecirknī, varēs pieteikties balsošanai
savā atrašanās vietā. Aicinām,
vēlākais līdz 2. augusta pulksten
12, pieteikt sevi komisijai pa tālr.
4852287 vai ar citas personas
starpniecību (jānosauc personas
kods un adrese).
Tautas nobalsošanā vēlētājiem
būs jāatbild uz jautājumu „Vai jūs
esat par likumprojekta „Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē”
pieņemšanu?”. Iespējamie atbilžu
varianti būs „Par” un „Pret”.
Tautas nobalsošana izsludināta, jo Saeima 5.jūnijā noraidīja
vēlētāju rosināto Satversmes
grozījumu projektu, un tagad tas
ir nododams tautas nobalsošanai.
Likums „Par tautas nobalsošanu
un likumu ierosināšanu” nosaka,
ka tautas nobalsošanai šādā gadījumā jānotiek ne agrāk kā vienu
mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc Satversmes grozījumu
projekta noraidīšanas Saeimā.
Darba burtnīcu un grāmatu
sarakstu, kas jāiegādājas skolēniem 2008./2009. m.g., var izlasīt
arī www.cesvaine.lv sadaļā
izglītība – vidusskola.

Dzimuši
Renārs Martemjanovs
Kalvis Smaliķis
(jūlijā)

Laulāti
Valērijs Praškevičs un
Iluta Burkeviča
(jūlijā)

Apsveikumi
Nozīmīgās dzīves gadskārtās sveicam:
85 gados – Annu Ābeltiņu,
Veroniku Stoļarovu,
Vilmu Ķeirāni
80 gados – Ausmu Vanagu,
Arvīdu Berķi,
Kārli Birnbaumu,
Zinaīdu Prunti!

Cesvaines pašvaldība

Ai, gadi, jūs esat kā dievi un velni,
Jau tāpēc vien piedzimt un dzīvot ir vērts.
Ja mākoņi uzbrūk kā darva un pelni,
Tad lietus mirdz zeltā un sudrabā – sniegs!

Sirsnīgi sveicam
Ēriku Štrombergu
skaistajā dzīves jubilejā!
Cesvaines PII kolektīvs
Laiks paņem daudz.
Un vēl no kausa sava
Liks rūgtumu un prieku izbaudīt.
Šīs astoņdesmit vasaras rozes Tavas
Lai zied vēl krāšņāk, tālāk ejot rīt!

Būt kā ābelei dāsnai un labai,
Zemei un sirdīm svētību nest mūsu
Zinaīdai Pruntei vēl:
Rudņevu ģimene, Rozenbergu ģimene,
Gaļina, Inese, Maiga, Ausma, Klaudija,
Daina, Rudīte, Valērija
Nekad šie gadi nenosirmos,
Bet gaismosies kā bērza tāss
No jūsu kāzu valša pirmā
Līdz zeltam, kas matos lās.
Vien pašiem zināms, ko no dzīlēm
Vēl mīlestība var jums dot.
Lai dzirkstī zeltā viņu vilnis,
Līdz atnācis ir zelta kāzu gods!

Mūžs zelta kāzu gadu gredzenos
ievijies Dainai un Imantam
Trimalniekiem. Mīļi sveicam!
Vecākās paaudzes deju kolektīva un
"Krauklēniešu" vārdā Mirdza Dolbe
Jel apstājies brīdi piekalnē zaļā,
Kur vasarās baltas madaras zied,
Saber savus gadus pīpeņu kausā,
Lai no tevis tie neaiziet!

Mīļi sveicam dzimšanas dienā ilggadējo
"Kameņu" dalībnieci, skolotāju
Ausmu Ozolu un novēlam, lai katra
jauna diena nāk pie Tevis kā jauna cerība,
jauns solījums, jauna ticība, jauna enerģija
un jauna sajūsma!
Senioru deju grupa "Kamene"

Miruši
Pēteris Kaltons
1932. – 2008.
Maija Kušķe
1930. – 2008.
Anna Skaidrīte Tirziņa
1932. – 2008.
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