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Guna Graudiņa

Cesvaines vidusskolai  – 90

TV tornim – 50

„Mana skola atrodas dieva klēpī. 
Tai apkārt meži un pļavas, kuras iz-
mazgā lietus un izķemmē rīta vējš. 
Cesvaines pakalni, Cesvaines lauki, 
te atrodas mana skola!

Skola ir maza pasaule, kurā es 
pavadu daudz laika. Te ir daudz 
pārdzīvots – bailes, prieks, skumjas, 
jautrība … tā palīdz norūdīt raksturu. 
Skola ir līdzīga cilvēkam. Tai ir sava 
sirds, domas un dienas ritums. Skolas 
sirds ir skolotāji, kuri dod impulsus, 
liek turēties roku rokā.” 

Tā Cesvaines vidusskolas 90 gadu 
jubilejā klātesošos uzrunā skolēni. 
....Skolēni kopā ar saviem skolotājiem 
– šīs skolas absolventiem – ielūkojas 
skolas tradīcijās un svētkos. Zināms, 
ka skolā viss sākas 1. septembrī. Ir 
diena, kas veltīta skolotājiem. Par 
spīti varām un ideoloģijām, visos 
laikos svinēti valsts svētki. Tāpat ik 
gadu uz skolu nācis Salavecītis jeb 
tagad Ziemassvētku vecītis. Mīļuma 
pilni ir maija koncerti vecākiem. 
Neaizmirstams mirklis skolēniem ir 
Žetonvakars, izlaidums, pēdējā zvana 
diena. Un, protams, pie ikgadējām 
skolas tradīcijām pieder arī 15. sep-

Šomēnes Vidzemes reģionālās 
vadības centrs svin savu 50. jubile-
ju. 1959. gada 1. oktobrī centrs tika 
nodots ekspluatācijā. 

Vidzemes reģionālās vadības 
centrs (RVC), kā šodien sauc TV 
staciju, apkalpo plašu zonu – sākot 
no Igaunijas robežas ziemeļos līdz 
pat Lietuvas robežai austrumos. Pēc 
zonas Cesvaines stacija ir otra lielākā 
valstī. Centrs kontrolē ne tikai pašas 
Cesvaines raidītājus, bet arī deviņus 
perifērijas objektus. 

TV tornī satieku priekšnieku Aiva-
ru Putniņu, inženieri Gunti Krēsliņu, 
Aivaru Voitu, Norbertu Gurgānu un 
uzskaitvedi Ingu Tētu. Man ir iespēja 
ielūkoties fotogrāfi jās, kur redzami 
seni un ne tik seni uzņēmumi. Foto 
var redzēt torņa būvēšanas laiku, kad 
tornis bija uzcelts tikai vēl pārdesmit 
metru no zemes, specifi skās iekārtas, 
ar kādām strādāts, transportlīdzekļus, 
ar kādiem tolaik kolēģi pārvietojušies, 
darbiniekus ikdienā un svētkos, Ces-
vaines panorāmu no torņa smailes un 
daudz citu interesantu sadzīvisku un 
vēsturisku momentu. 

Uldis Rutkis, kurš ilgus gadus 
strādājis Cesvaines radio televīzijas 
stacijā, tagad – Latvijas valsts radio 
televīzijas centra pārvaldē stāsta, ka 
50 gados daudz ir mainījies, nevar sa-
līdzināt to aparatūru, kāda bija torņa 
darbības sākumā un kāda tā ir šodien. 
1960. gadā objektam iedota pirmā 
vieglā automašīna Moskvič 407. Auto 
bijis lašu krāsā, tāpēc tam bijusi iesau-

ka „jēlais”. Vēlāk darbinieku rīcībā no-
nācis smagais auto GAZ – 51. Rutka 
kungs stacijā strādāja vēl pirms torņa 
uzcelšanas un 1959. gada 1. oktobrī 
bija tas, kurš nospieda pogu pirmajam 
raidījumam. 

Ir dzirdēts, ka Cesvaines torņa cel-
tniecībai bija izvēlēta cita vieta. Jautāts 
par to, veterāns stāsta, ka sākotnēji bi-
jusi doma torni būvēt Nesaules kalnā, 
bet šis variants atmests, jo vieta atradu-
sies tālu no ceļa un daži kilometri bijis 
jābūvē ceļš un jāierīko augstsprieguma 
līnija. To bijis grūti īstenot, tāpēc vieta 
izvēlēta tuvāk infrastruktūrai. 

Runājot par tā laika darbiniekiem, 
Rutka kungs labi atceras kolēģus. 
Pirmais priekšnieks bija Ojārs Fabi-
janovičs. Viņš neatbalstīja padomju 
iekārtu, tāpēc Fabijanoviču nobīdīja 
malā, vietā atsūtot krievu, savējo 
– Duhovu. Pirmssākumos strādājām 
apmēram 15 darbinieki, 70., 80. gados 
pieauga līdz pat 34. Par spīti tam, ka 
darba apjoms palielinājies vairākkārt, 
modernizācija ļauj samazināt strādājo-
šo skaitu līdz 19 cilvēkiem šodien. Lai 
strādātu par inženieri, nepieciešamas 
specifi skas zināšanas, tāpēc pieredzē-
jušie darbinieki ir aicināti apmācīt 
jaunos. Ar kadriem Cesvainē ir labāks 
stāvoklis nekā citur. Par to paldies 
Ilmāram Mežeraupam, kurš savulaik 
parūpējās par jauno kadru piesaistīša-
nu. Cesvainē šobrīd strādā divi jauni 
inženieri un viens bija praksē. 

 Ar vienu no iestādes darba veterā-
niem – Gunti Krēsliņu, kurš iestādē 

strādā 40 gadus, runāju par darbu 
70. - 90. gados. TV stacija padomju 
gados bija aizliegts objekts, kur ne-
piederošiem ieeja slēgta. Pat telefonu 
grāmatā nebija ierakstīts stacijas tele-
fona numurs, lai pēc iespējas mazāk 
cilvēku zina, ka šeit ir tāda iestāde. 
Guntis saka: „Tad te bija cita kārtība 
– bija lietas, ko nedrīkstēja, un lietas, 
par kurām brīdināja. Mēs bijām pa-
klausīgi. 

Nāca atmoda – 1991. gads. Tajā 
janvāra naktī valdīja neziņa. Rīgas 
Televīzijas un radio ēka jau bija ie-
ņemta. Kad Rīga vairs nespēja raidīt, 
mēs laidām ēterā ziņas, aktuālo par 
tā brīža situāciju. Bez saskaņošanas 
piemeklējām to, kas cilvēkiem būtu 
jāzina, un pārraidījām. Reiz pie mums 
bija arī Rīgas žurnālisti, kuri dežūrēja 
visās stacijās. Gadījumā, ja Rīga vairs 
nespētu raidīt, lai to darītu kāda no ci-
tām stacijām.”

Pavelkot uz zoba, saku, ka „tornī” 
cauru dienu televizoru vien skatās. 
Protams, ka Guntis par to pasmaida, jo 
nebūt tā nav, kā no malas izskatās: „In-
ženieris vēro visas četras programmas 
vienlaicīgi, iedziļinoties profesionāla-
jās niansēs, lai vajadzības gadījumā 
varētu novērst defektus. Raidījuma 
saturā mēs neiedziļināmies un, ja man 
prasa, ko tur rādīja, es pat nevaru pa-
teikt. Ja mēs skatītos televizoru, kā to 
parasti skatās, tad mēs pēc maiņas paši 
nemaz nespētu aiziet mājās, kādam 
būtu jāved,” smej Guntis. 

Bijušie skolotāji – V.Kanaviņš, B.Fjodorova, A.Audže, N.Stočka, 
J.Stočka un citi saņem ziedus.

tembris – skolas dzimšanas diena. Šajā 
dienā skolas kolektīvs dodas pārgājie-
nos. Skolas absolventi satiekas, lai tītu 
atmiņu kamolu. Skolēni saka paldies 
esošajiem un bijušajiem skolotājiem, 
skolas darbiniekiem. 

Skolas direktors Didzis Baunis jubi-
lejas reizē saka paldies gan skolēniem 
un skolotājiem par priekšnesumiem, 
gan viesiem un labvēļiem. „Mums 
tagad ir skola, iekārtoti mācību kabi-
neti, mēs varam strādāt. Par to paldies 
ikvienam, kurš atbalstīja un atbalstīs 
mūsu skolu.” Direktors pateicas vi-
siem sponsoriem un jo īpašs paldies 
Cesvaines novada domei, skolas absol-
ventiem Aināram Kanaviņam, Vairim 
Buļam, Ilgonim Vasilišinam, Brilovsku 
ģimenei, Gretai Bakšai, a/s „Cesvaines 
piens”, „GE Money” bankai. Par ie-
guldījumu skolēnu audzināšanā un 
izglītošanā paldies Anitai Jansonei, 
Astrai Gailītei un Oto Gailītim. 

Ar vēlējumu, lai arī turpmāk Ces-
vaines vidusskolas vārds skanētu tikpat 
spoži, kā skanējis līdz šim, Latvijas 
Republikas Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas atzinības rakstus skolotājiem 
pasniedza Madonas rajona padomes 

izglītības pārvaldes vadītāja Veronika 
Caune. Tos saņēma Ingrīda Evardsone, 
Lilija Kanaviņa, Valda Sabule, Ginta 
Libeka, Jānis Galejs, Jānis Stočka. 
Skola sveica bijušos pedagogus. Ju-
bilejas reizē izturību, enerģiju, radošo 
garu un visa izdošanos skolas kolektī-
vam vēlēja viesi – Latvijas Izglītības 
un zinātnes darbinieku arodbiedrības, 
Cesvaines novada domes, Kusas pa-
matskolas, Cesvaines internātpamat-
skolas, Cesvaines mūzikas un mākslas 
skolas, Cesvaines bibliotēkas pārstāvji 
un citi. Dziesmotus sveicienus nesa 
Madonas kultūras nama bērnu popgru-
pa „Smaidiņš” un skolas absolvente 
Solveiga Stafecka. Neizpalika arī ar 
90 svecītēm un Cesvaines pils torņiem 
rotāta svētku torte un, iespējams, ka 
skolas direktors pirms svecīšu no-
pūšanas klusībā vēlējās: „Es pasaulē 
nesīšu to siltumu, ko man deva Ces-
vaines torņi."

Guna Graudiņa

Gunas Graudiņas foto

Foto: Direktors Didzis Baunis sa-
ņem ziedus no nākamajiem pirm-
klasniekiem.

 Madonas rajona izglītības pārval-
des vadītāja Veronika        Caune ar 
IZM atzinības rakstu  sveic skolotāju 
Liliju Kanaviņu.

Cesvaines panorāma, uzņemta no TV torņa 60. gados.

TV stacijas kolektīvs ap 1985. gadu.
Foto no TV stacijas arhīva
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19. augusta 
domes sēdē:

3. septembra 
domes sēdē:

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 6                 Cesvainē, 2009. gada 19. augustā 
"Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2009. gada 7. jūlija asaistošajos noteikumos Nr.2 

"Cesvaines novada domes 2009. gada budžets".
1. Palielināt Cesvaines novada domes 2009.gada pamatbudžeta ieņēmumus par 137 663 latiem un apstiprināt pamatbudžeta ieņēmumus 1 861 177 

latu apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Palielināt Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes 2009.gada pamatbudžeta izdevumus par 137 663 latiem un apstiprināt 2009.gada izdevumus 

1 919 917 latu apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

Pielikums Nr.1 
Cesvaines novada domes pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2009.gadam (latos)
Naudas līdzekļu atlikums 01.01.2009. Ls 89954.-

Nosaukums Apstiprinātais 
gada plāns Izmaiņas Izmainītais gada 

plāns 

IEŅĒMUMI 1 723 514 137 663 1 861 177

Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada ieņēmumiem                                                                     585 050 0 585 050
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi                                                                                      32 998 0 32 998
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi                                                                         2 000 0 2 000
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi                                                                                 6 841 0 6 841
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi                                                                                         400 0 400
Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai 
kredītiestādēs                                                                                       

1 310 0 1 310

Nodeva par pašvaldības izstrādāto ofi ciālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšana                                                                  1 440 0 1 440

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 440 0 440
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu                     300 0 300
Naudas sodi                                                                                                                                            190 0 190
Pārējie naudas sodi                                                                                                                             1 200 0 1 200

Maksājumi tranzītā domei                                                                                                               500 0 500
Maksājumi tranzītā sociālās aprūpes nodaļai                                                                                     80 0 80
Maksājumi par veļas mazgāšanu pirmsskolas izglītības iestādei      1 500 0 1 500
Ieņēmumi par ēdināšanu pansionātā                                                                                                       5 895 0 5 895
Mācību maksa                                                                                                                                    320 0 320
Drošības nauda vēlēšanām                                                                                                                180 0 180
Dotācija lauku atbalsta konsultantiem                                                                                                       1 011 0 1 011

Dažādi ieņēmumi                                                                                                                                180 0 180

Talkas organizēšanas ieņēmumi                                                                                                                70 0 70
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas                                                               14 000 0 14 000
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas                                                                          10 0 10
Kredīts Tautas nama un bibliotēkas renovācijai                                    142 985 0 142 985
No Kultūras ministrijas dotācija pašvaldības (pagasta, novada) pamatbudžetam                                                         97 784 0 97 784

Dotācija brīvpusdienām                                                                                                               2 880 0 2 880

Mērķdotācijas izglītības pasākumiem – dabas zinātņu kabinetiem                                                                              18 202 0 18 202
Mērķdotācija Cesvaines internātpamatskolai                                                                                          0 87 681 87 681
Ieņēmumi no pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas fonda                                                                                  103 796 0 103 796
Pārējie valsts budžeta iestāžu  uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām – nodarbinātība                                                                           4 938 0 4 938
Bezmaksas interneta un datoru izmantošana                                                                                       1 020 0 1 020

Lauku atbalsta dienests – dotācija kultūras namam un Cesvaines bibliotēkai 104 625 0 104 625
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai                                               27 000 0 27 000
Izglītības funkcijas nodrošināšanai no valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales                                                                                   324 306 49 982 374 288
Izglītības funkcijas nodrošināšanai – 5.,6.gadīgo apmācībai                                                                                  19 520 0 19 520
Kultūras funkcijas nodrošināšanai no valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales                                                                                    1 772 0 1 772
Izglītības funkcijas nodrošināšanai no rajona padomju līdzekļiem – mūzikas skola                                                                                         18 104 0 18 104
Neatmaksājams materiāls pabalsts                                                                                                        200 0 200
Rajona padome-fi nansējums projektam Pozitīvas attieksmes veidošanai 465 0 465
Pārējo funkciju nodrošināšanai pašvaldībām no rajona padomju līdzekļiem – pansionāts                                                               82 358 0 82 358
Mērķdotācija sociālo darbinieku papildu atalgojumam                                                                              500 0 500
Ieņēmumi no vecāku maksām                                                                                                           58 752 0 58 752
Ieņēmumi no vecāku maksām par mūzikas skolu 3 240 0 3 240
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem – dome 250 0 250
Ieņēmumi par nomu – dome                                                                                                                       960 0 960
Ieņēmumi par nomu – vidusskola                                   1 000 0 1 000
Ieņēmumi par nomu – sporta zāle                                                                                                                                                                         700 0 700
Ieņēmumi par nomu – kultūras nams                                                                                                                                                                       300 0 300
Ieņēmumi par nomu – veselības centrs                                                                                                                                                                    1 200 0 1 200
Ieņēmumi par nomu Kraukļu skola                                                                                                                                                                         45 0 45

Telpu noma – mūzikas un mākslas skola                                                                                                                                                                    175 0 175
Auto skolas automašīnas nomas maksa                                                                                                                                                                     600 0 600
Ieņēmumi par zemes nomu                                                                                                                                                                                 800 0 800
Nomas maksa par zvejas limitu                                                                                                                                                                           20 0 20

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem – personāla ēdināšana                                                                       6 752 0 6 752

Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs                                                                        22 200 0 22 200

Uzturēšanās pansionātā                                                                      2 200 0 2 200

Ieņēmumi  no pacientu iemaksām                                                                                  10 0 10
Komunālie pakalpojumi (kapličas izmantošana Ķinderēs)                                                                                100 0 100
Ieņēmumi par projektu īstenošanu                                                                                                            140 0 140
Kultūras nama ieņēmumi                                                                                                                    3 000 0 3 000
Cesvaines bibliotēkas ieņēmumi                                                                                                            100 0 100
Par avīzi "Cesvaines Ziņas"                                                                                                             900 0 900
Auto kursi                                                                                                                                           3 000 0 3 000
Kafejnīcas ieņēmumi                                                                                                                          10 000 0 10 000
Ieņēmumi par ēdināšanu                                                                                                                  700 0 700

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 6 
„Par grozījumiem Cesvaines novada 
domes 2009. gada 7. jūlija saistoša-
jos noteikumos Nr. 2 „Cesvaines no-
vada domes 2009. gada budžets”.

• Sagatavoja priekšlikumu grozīju-
miem administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likumā, paredzot 
sadalīt Cesvaines novada teritoriālo 
vienību „Cesvaines pilsēta ar lauku 
teritoriju” teritoriālajās vienībās: 
novada pilsētā un novada pagas-
tā. Pagastam piešķirot nosauku-                
mu – Cesvaines pagasts. 
Piemēram, adresi raksta: laukos 
– "Bērziņi", Cesvaines lauku teri-
torija, Cesvaines novads, LV-4871; 
pilsētā – Celtnieku 7, Cesvaine, 
Cesvaines novads, LV-4871. 

• Nolēma piedalīties projektā „Ener-
goefektivitātes paaugstināšana 
Cesvaines novada pirmsskolas 
izglītības iestādē” ar projekta ko-
pējām izmaksām Ls 258 550, no 
kuras pašvaldības līdzfi nansējums 
ir Ls 54 295.

• Piekrita, ka trijiem iedzīvotājiem 
samazina samaksu par zemes iz-
mantošanas laiku un darba stāžu 
lauksaimniecībā.

• Nekustamajam īpašumam "Grašu 
ferma" noteica zemes lietošanas 
mērķi.

• Atbalstīja biedrības „Durvis” ini-
ciatīvu rakstīt projektu „Atpūtas 
un sporta laukuma izveide Augusta 
Saulieša ielā 1”. Piekrita iznomāt 
zemi sporta laukuma izveidei un 
piešķirt līdzfi nansējumu gadījumā, 
ja projekts tiks atbalstīts.

• Atbalstīja biedrības „Izaugsmes 
darbnīca” iniciatīvu – piedalīties 
projektā, ar kura palīdzību varētu 
izveidot bērnu un jauniešu centru. 
Piekrita rast un iznomāt telpas, ja 
iecere par jauniešu centra izveidi 
realizētos.  

• Atbalstīja Cesvaines novusa 
komandas piedalīšanos Latvijas 
Novusa federācijas organizētajā 
valsts novusa čempionātā, apmak-
sājot kolektīva biedru maksu un 
dalības maksu – kopsummā - Ls 50. 

• Noteica vecāku līdzfinansēju-
mu Ls 5 par bērna izglītošanu 
Cesvaines mūzikas un mākslas 
skolā 2009./2010. mācību gadā.
Noteica vecāku līdzfinansējumu 
Ls 3,76 par papildus viena mācību 
priekšmeta individuālās stundas ne-
dēļā pasniegšanu.  

• Sniedza galvojumu ar pašvaldības fi -
nanšu līdzekļiem par SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” aizņēmumu 
Ls 50 000 projekta „Ūdenssaimnie-
cības attīstība Austrumlatvijas upju 
baseinos” realizācijai. 

• Izveidoja Cesvaines novada vēlēša-
nu komisiju septiņu cilvēku sastāvā:       
Ināra Puķīte, Agrita Korneta, Ilze 
Baiere, Viktors Leimanis, Sarmīte 
Lukša, Ilze Pusvilka, Edvīns Ka-
lējs. 

• Apstiprināja izmaiņas Cesvaines mū-
zikas un mākslas skolas nolikumā.  

• No Cesvaines sociālā dienesta sociā-
lās aprūpes nodaļas pamatlīdzekļu 
uzskaites izslēdza motorzāģi, kas 
bija tehniski nolietojies. Domes priekšsēdētājs V. Špats

Domes priekšsēdētājs V.Špats
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Jau septīto gadu Latvijas piļu un 
muižu asociācija rīko "Muižnieku 
turnīru", lai pulcētu kopā šīs asociā-
cijas dalībniekus veiklības un atjau-
tības cīņās. Tā ir arī iespēja piļu un 
muižu tagadējiem apsaimniekotājiem 
satikties un pārrunāt viņus interesē-
jošos jautājumus, dalīties pieredzē, 
kā arī atpūsties skaistā un sakārtotā 
vidē. Līdzīgi eirovīzijas konkursa 
nosacījumiem nākamo turnīru rīko 
sacensību uzvarētājs. Iepriekšējie 
turnīra uzvarētāji – Vilces muižas 
komanda – šo uzdevumu uzticēja 
Tukuma novada Durbes pils saim-
niekiem.

17.augustā  sacensībās iesaistījās 
komandas no Arendoles, Tāšu muižas, 
Bīriņu pils, Rūmenes muižas, kā arī 
Varakļānu pils un Vilces muižas ko-
manda. Cesvaines pili pārstāvēja divas 
komandas. 

Turnīru atklāja Tukuma novada 
domes pārstāvis. Komandas sveica 
arī Latvijas piļu un muižu asociācijas 
prezidents Jānis Lazdāns. Pēc komandu 
parādes sākās sacensības. Neparasta bija 
„Kungu spēle” komandām, ko varētu 
nosaukt par seno boulinga variantu, 
tikai ar krietni sarežģītākiem noteiku-

"Muižnieku turnīrs"Pielikums Nr.2
Cesvaines novada domes pamatbudžeta izdevumu plāns 2009.gadam

 Atlīdzība 

  Preces 
un pa-
kalpo-
jumi 

Pro-
centu 
izde-
vumi

Pamat-
kapitāla 
veido-
šana

 Sociā-
lie pa-
balsti

 Trans-
ferti

 Kredīta 
pamat-
summas 
atmaksa

Izdevumi 
kopā

Dome 80815 31 992 0 0 0 0 0 112807
Zemes ierīkotājs 3917 1104 0 0 0 0 0 5021
Zemnieku konsultants 2382 232 0 0 0 0 0 2614
Pils 13893 13214 0 0 0 0 0 27107
Pašvaldības aģentūra  9700 0 0 0 0 0 9700
Būvvalde 0 3606 0 0 0 0 0 3606
Sabiedriskā kārtība 0 130 0 0 0 0 0 130
Vēlēšanu komisija 2195 704 0 0 0 0 0 2899
Dome kopā: 103202 60682 0 0 0 0 0 163884
Grāmatvedība 27111 5166 0 311 0 0 0 32588
Vidusskola 465933 147712 0 0 0 0 0 613645
Skolas būvniecība 0 4500 0 0 0 0 0 4500
Internātpamatskola 81613 55050 0 1000 0 0 0 137663

Vispārējā pirmsskolas
 izglītības iestāde 153660 27315 0 572 0 0 0 181547

Mūzikas un mākslas
 skola 114407 9280 0 0 0 0 0 123687

Dabas zinātņu apguves 
uzlabošanas projekts 
Cesvaines vidusskolā

1241 11361 0 5600 0 0 0 18202

Skolu savstarpējie
 norēķini 0 6600 0 0 0 18500 0 25100

Izglītība kopā: 843965 266984 0 7483 0 18500 0 1136932
Sociālais dienests 21915 1945 0 0 26853 5040 0 55753

Sociālās aprūpes nodaļa 55961 50508 0 217 0 0 0 106686

Bāriņtiesa 10165 745 0 0 0 0 0 10910
Soc. aprūpe kopā: 88041 53198 0 217 26853 5040 0 173349

Labiekārtošanas nodaļa 28140 2724 0 0 0 0 0 30864

Labiekārtošana kopā: 28140 2724 0 0 0 0 0 30864
Kultūras nams 33438 11217 0 0 0 0 0 44655
Kraukļu bibliotēka 7077 3512 0 800 0 0 0 11389
Tautas nama un bibliotēkas 
renovācijas projekts 0 0 0 164610 0 0 0 164610

Cesvaines bibliotēka 27449 9000 0 3700 0 0 0 40149
"Cesvaines Ziņas" 5470 1890 0 0 0 0 0 7360
Kultūra kopā: 73434 25619 0 169110 0 0 0 268163
Kredītsaistības 0 0 30460 0 0 0 116265 146725
Izdevumi kopā: 1136782 409207 30460 176810 26853 23540 116265 1919917

Domes priekšsēdētājs V. Špats

Domes priekšsēdētājs V. Špats

Skrējiens pēc "Cesvaines miljona" 

miem. Sekoja orientēšanās stafete pils 
parkā, šautriņu mešana, veiklības stafete 
pils pagalmā, kā arī „Ievērīgākā muiž-
nieka” spēle ar atjautības uzdevumiem 
pilī. Uzsvars šajā reizē nebija uz spēka 
paņēmienu demonstrēšanu, bet gan 
veiklību, attapību un spēju saskaņot 
rīcību komandā.

Pēc sacensībām Durbes pils dar-
binieces iepazīstināja ar pils vēsturi, 
atjaunotajām pils telpām un bagātīgo 
seno mēbeļu kolekciju, kā arī ar izstā-
di, kas veltīta Tukuma apkārtnes muižu 
vienkāršo ļaužu stāstiem. 

Jau tradicionāli no komandu sagādā-
tā vakariņās tika gatavota muižas lauku 
zupa, kas pēc sportiskajām aktivitātēm 
garšoja īpaši labi. 

Vakarpusē notika uzvarētāju sumi-
nāšana. Cesvaines komanda ieguva 
vairākas godalgotas vietas atsevišķās 
disciplīnās un trešo vietu kopvērtēju-
mā. Jau otro gadu pēc kārtas uzvarētāju 
godā tika Vilces muižas komanda, kas 
šoreiz solījās nākamo turnīru rīkot savās 
mājās. Kā jau pilī – vakars beidzās ar 
mūziku un dejām pils lielajā zālē. Uz 
tikšanos "Muižnieku turnīrā" nākamajā 
gadā!

30. augustā Cesvainē notika 
piedzīvojumu spēle visai ģimenei 
“Cesvaines miljons”. Tas bija 
aizraujošs skrējiens pa Cesvaini 
ar uzdevumiem, kas pārbaudīja 
komandas saliedētību, atjautī-
bu, izveicību un zināšanas. Spēli 
organizēja Cesvaines tūrisma 
centra kolektīvs un tā vadītāja 
Ilze Kalna-Elksniņa. Spēlē pie-
dalījās deviņas komandas no Ces-
vaines, Grašiem un pat Cēsīm. 
....Dalībnieki skaitīja gultas un lika 
“puzli” internātpamatskolā, lakoja 
nagus “Morā”, sēdēja “Pakavu” 
zirgu mugurā, stādīja ozolzīles pie 
“Diviem torņiem”, atpazina meža 
zvērus un šāva mērķī pie Greidiņu 
ģimenes, sēja pirtsslotas pie Līgas 
un Jāņa Ozoliem, mizoja dārzeņus 
pusdienām “Sesswegen” zupas kat-
lam, zīmēja pili un atstāja plaukstas 
nospiedumu mākslinieku biedrībā, 
nesa karotē olas pie kroga “Kuilis”, 
pina pīni pie Vandas Podiņas. 

Dalībnieki centās visus uzdevu-
mus izpildīt pēc iespējas ātrāk, lai 
saglabātu cīņas garu, taču dažiem 
šī pēcpusdiena izvērtās kā izklaide 
draugu lokā brīvā dabā. Sportiskāk 
noskaņotie dalībnieki vēlējās, lai 
uzdevumi būtu fiziski grūtāki un 
ekstrēmāki, bet mierīgas svētdienas 
atpūtas baudītāji, lai ir interesanti un 
atjautīgi. Dažas komandas bija pa-
rūpējušās arī par vizuālo tēlu, tērp-
joties komandu vienojošos apģērbos. 

Baiba Putniņa

Lai gan uzvarētāji un ieguvēji bija 
visi dalībnieki, tomēr visveicīgākie 
izrādījās Ilvija, Aivars, Reinis un 
Raivis no Grašiem. 

Dalībnieki balvās saņēma medī-
bu pils cienīgas vakariņas Cesvaines 
pilī, veselīgas procedūras skaistum-
kopšanas centrā „Mora”, atpūtu un 
biljarda spēles Grašu pilī, izjādes 
ar zirgiem „Pakavos”, melnās pirts 
izbaudīšanu kempingā „Rozītes”. 
Paldies visiem nosauktajiem uzņē-
mējiem par uzdevumu sagatavoša-
nu, novadīšanu un balvām! Paldies 
par dāvanām arī Puriņu ģimenei un 
“Kalna Boķu” puķu audzētājām! 

Noslēgumā dalībnieki saņēma 
 Dalībnieki pirms starta.  Mākslinieku darbnīcā top 

plaukstas nospiedums.

balvas no pie-
minētajiem uz-
ņēmējiem, ēda 
“Sesswegen” 
vārīto zupu un 
Daigas Iškānes 
cepto kliņģeri. 

Visi dalīb-
nieki pēc spē-
les atzina, ka, 
ja šāda spēle 
tiktu rīkota arī 
nākamgad, no-
teikti tajā pie-
dalītos.

Ar pašu līdzdalību gatavotā zupa garšo labi. 
Foto no tūrisma centra arhīva

 Šajā kontrolpunktā jāatpazīst meža zvēri, jātrāpa mērķī un 
jāsaliek puzle. 

 Cesvaines komanda gatavojas turnīram. 
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Lappusi sagatavoja 
Guna Graudiņa

Vai skolotājam jābūt misionāram?
Uz sarunu aicinu skolotājas, 

kuras, mācot bērnus Cesvai-
nes vidusskolā, atdevušas un 
vēl atdos visu darba mūžu 
– cita 30, cita 40 gadus. Tās 
ir Ausma Ozola (mājturība), 
Silvija Rimša (matemātika), 
Ginta Libeka (sākumskola), 
Inese Mickeviča (sākumskola), 
Ingrīda Evardsone (krievu va-
loda, sākumskola). 

Ar pedagoģēm tiekos īsi 
pirms jaunā mācību gada sāku-
ma. Viņas tikko ir saņēmušas 
kaudzi informācijas un ne jau 
to patīkamāko, tāpēc satrauku-
mam ir pamats. 

Pēc jūsu sejām spriežot, 
sanāksme nebija no priecī-
gajām? Kādas izmaiņas skar 
skolu šajā mācību gadā?

Skolotājas ir nobažījušās par 
situāciju izglītībā. Papildinot 
cita citu, viņas runā „vienā 
valodā”.

Inese. Nāk prātā Mārtiņa 
Brauna „Likteņdārzos” teik-
tais: „Pienāks laiks, kad visā 
Latvijā runās krieviski. Latvie-
ši vairs nemācēs latviski, bet 
tikai angliski.” Lai cik bēdīgi 
arī nebūtu, viņam ir taisnība. 
Valdība dara visu, lai latviešu 
tautu iznīcinātu. 

Ingrīda. Esam nonākuši pat 
tik tālu, ka skolotājus aicina 1. 
septembrī ģērbties melnā. 

Ginta. Esmu pieradusi au-
gusta pēdējās nedēļās sakārtot 
stundu sarakstu, bet mēs neko 
nezinām. Atkarībā no finansē-
juma mainās skolotāju stundu 
skaits. Man jāskatās, lai visi 
sākumskolas skolotāji būtu 
vienādi nodrošināti ar darbu. 

Ingrīda. Mēs satraucamies, 
vai vecāki varēs nopirkt visu 
skolai vajadzīgo. 

Inese. Kas notiks, ja sākum-
skolā vairs nebūs pagarinātās 
dienas grupas, interešu izglī-
tības? Bērni sāks klaiņot. Un 
to bērnu, kas sācis klaiņot un 
darīt, ko grib, atpakaļ dabūt 
vairs nevar.  

Silvija. Cik skolotāji jau zau-
dējuši darbu? Neviena skola ne-
var būt droša, vai to neslēgs. 

Ingrīda. Tā ir visas sabiedrī-
bas sāpe. Izglītība – tā jau nav 
tikai skolotāju problēma. Tikpat 
smagi ir skarti mediķi, policisti 
un citu profesiju pārstāvji. 

Ar septembri pedagogi sa-
ņems samazinātu algu. Kāds 
ir noskaņojums strādāt?

Ingrīda. Nauda – tas ir pē-
dējais, par ko mēs domājam. 
Tu strādā, kā visu laiku esi 
strādājis... 

Silvija. …neatkarīgi no tā, 
cik tev maksā. Skolotāji visu 
laiku ir bijuši misionāri.

Ingrīda. Skolotāja darbs ne-
beidzas, aizverot skolas durvis. 
Es nevaru klasē stundu novadīt 
kaut kā, man tā jāpasniedz 
kvalitatīvi. 

Silvija. Tā ir mūsu sirdsapzi-
ņa, kā mēs vadām stundu. 

Ginta. Mums ir svarīgi, ko 
par mūsu darbu teiks vecāki. 
Mēs domājam arī par vidussko-
lu kopumā, lai tajā vecāki sūtītu 
mācīties savus bērnus. Ja mēs 
būsim sliktas skolotājas, pie 
mums nemācīsies. 

Inese. Ar ko mēs 
atšķiramies no citu 
profesiju pārstāv-
jiem? Ja, piemēram, 
pārdevējai samazina 
algu, viņa vispirms 
domā par to, kas 
notiks ar viņas ģi-
menes budžetu. Bet 
mēs –  par bērniem. 
Kas notiks ar viņiem, 
kur viņi paliks? Tikai 
kaut kad pašās beigās 
sākam domāt arī par 
sevi. 

Ingrīda. Ir skumji, 
jo mums ir visas ie-
spējas darbam. Jauna 
skola. Darba apstākļi 
tādi, kādi nekad dzī-

nēs mājās negatavo. Pieraduši,  
kā ātrāk un vieglāk – desa, 
maize. Latviešu nacionālos 
ēdienus bieži vien nepazīst. 
Maz ēdam dārzeņus. Savādi, 
bet tieši lauku bērni, kuriem 
it kā tiem jābūt pieejamiem, 
dārzeņus lieto vismazāk. Bēr-
niem zudusi pacietība. Arī at-
tieksme mainījusies – tas man 
nebūs vajadzīgs. Vienkāršāk ir 
nopirkt, nevis pašam adīt vai 
gatavot ēst. 

Ko jūs ieteiktu vecākiem?
Ausma. Ja kas neskaidrs vai 

ir  problēmas, jānāk pie audzi-
nātāja vai attiecīgā priekšmeta 
skolotāja, kurš par konkrēto 
lietu varēs visprecīzāk at-
bildēt.  

Inese. Bērni negrib, ka vecā-
ki nāk uz skolu. Mēdz būt tā, 
ka vienam atnāk mamma un  
pārējie klasesbiedram pārmet. 
Kāpēc tu teici mammai? 

Ginta. Un lūdzam vecākus 
neaizmirst par 5. un 6. klašu 
skolēniem. Tas ir periods, kad 
bērnam, pārnākot uz lielo sko-
lu, ir tik daudz jauna, un vecā-
kiem ļoti vajadzētu sekot līdzi 
mācībām, bērna pašsajūtai. 

Inese. Sāp sirds, ja ļoti labs 
bērns sekmēs grimst. Tu redzi, 
ka viņam ir visas iespējas un 
gudra galva, bet … Vēl ļoti sāp, 
ja vecāks saka, es nezinu, vai 
varēšu nodrošināt savam bēr-
nam mācībām nepieciešamo. 
Tajā pašā laikā veikalā nopērk 
sev alkoholu. Un trakākais tas, 
ka to redz visa ģimene. Pirms 
daudziem gadiem arī nebija 
viegli, bet sagādāt bērniem 
skolas lietas  – tā tomēr bija 
ģimenes prioritāte. Diemžēl 
ne visi vecāki uzskata, ka 
pūliņi būtu jāvelta savu bērnu 
izglītībai. Gan jau skola tiks ar 
viņu galā. 

Ginta. Var taču plānot un 
skolai nepieciešamo naudu at-
licināt pamazām. Bet vieglāk 
jau pateikt – nevaru un viss. 

Inese. Cieš jau bērns. Vienā 
stundā klusē. Otrā saka – aiz-
mirsu mājās. Un, kad atklājas 
patiesība, bērns šņukst: „Man 
viņi to burtnīcu nepērk, es neko 
nevaru izdarīt.” Bērns ir izlū-
dzies, visu izdarījis, bet...  

Ko gaidāt no valsts?
Ingrīda. Vienotu, adekvātu 

atalgojuma sistēmu. 
Silvija. Finansējumu iz-

glītībai vajag dalīt kā kād-               
reiz – ministrijai, nevis visu 
novelt uz novadu pleciem.

Ingrīda. Novadu reforma ir 
liels pārbaudījums visai valstij. 
Lai dievs dod, ka tā noved pie 
laba gala. Bet tā nudien ne-
rādās. 

Inese. Prezidents un prem-
jers ir teikuši, ka skolotājs 
ir tas misionārs, kam jāvelta 
visi savi pūliņi un jādomā, kā 
bērnu motivēt, kā ieinteresēt 
utt. Bet tajā pašā laikā – de-
putāts? Kāpēc viņš nevar darīt 
to pašu? Būt misionārs, kas 
domā, kā latviešu tautas dzīvi 
padarīt labāku. Bet nē. Viņam 
jādomā, kā sev vairāk nopelnīt 
un kur izdevīgākus sakarus 
dibināt. Ja padomā, ka vienā 
padomē lielākā tās daļa – 87 
cilvēki – ir Latvijas miljonāri, 
tad kur ir viņu misija? Raust 
naudu? Mediķim, policistam, 
skolotājam jābūt misionāram, 
bet viņam nē!  

Ingrīda. Vai sabiedrība no 
skolotāja neprasa pārāk daudz? 
Prasa, lai skolotājs būtu vesels, 
laimīgs, smaidīgs, izpalīdzīgs, 
nepaceltu balsi, lai skolēnam 
varētu iedot pilnīgi jebko, ko 
tikai viņš paprasa – zīmuli, pa-
pīru, naudu ...

Ar ko patīkamu nāk 1. 
septembris? 

Ingrīda. Septembris nāk ar 
septembra trauksmi, ar atkalre-
dzēšanos ar saviem skolēniem, 
vecākiem. Katra ziņā tās ir 
pozitīvas emocijas. 

Ginta. Tā ir svētku diena, 
kurā ir jaunas tikšanās.

Ko jūs novēlat skolēniem, 
vecākiem, sev?

Ingrīda. Lai visas likstas reiz 
beidzas!

Ausma. Lai esam labestī-
gāki, pacietīgāki, darbīgāki un 
saprotošāki!

Silvija. Ar dievpalīgu – ticību 
augstākajam var pārvarēt visas 
grūtības.

Inese. Lai skolēni, vecāki, 
skolotāji – visi esam vienoti! 

Ginta. Veselību. Lai dzimst 
bērni! Lai mēs beidzot esam 
visi kopā – vienā skolā!

Arī es pievienojos un novēlu 
pedagogiem izturību un, ne-
ņemot vērā nekādas grūtības, 
spēt saglabāt gaišumu sirdī!

vē nav bijuši.
Ausma. Ir rakstīti projekti, 

sagādātas iekārtas, nopirktas 
programmas. Atliek tikai strā-
dāt. Bet...

Daudz runāts par darba 
burtnīcām. Vajag tās vai nē? 

Ginta. Kādreiz strādājām 
bez tām. Var jau kopēt, bet vai 
tas būs lētāk? Ja pirms gadiem 
darba burtnīca maksāja 80 san-
tīmus, tad tagad 3 latus. Vai cena 
ir samērīga?  

Ingrīda. Man darba burtnīca 
ir vajadzīga. Ja samazina stundu 
skaitu, kā es varu to standartu 
īstenot? Ir dzirdēts uzskats, ka 
šīs burtnīcas veicina ķeksīšu 
vilcējus. Nebūt nē.

Ginta. Nav darba burtnīcā 
sliktas lietas. Uzdevumi ir in-
teresanti, dažādi, radoši. Mēs 
ietaupām laiku. Bērni tiek pie-
radināti pie valsts ieskaitēm. 

Inese. Mums jāmeklē alter-
natīvas kopā ar vecākiem, lai 
mācību process notiktu. 

Kā skolēni ir mainījušies 
gadu gaitā?

Inese. Ja kādreiz bērni nāca 
uz skolu kā uz skolu – ar do-
mām par mācībām un sevi. Tad 
tagad viņi nes līdzi ģimenes 
sāpi. Bērns uz skolu atnāk jau 
diezgan agresīvs – ar negatīvo 
pret sabiedrību. Skolā viņš savu 
depresiju vērš pret pārējiem 
klasesbiedriem un skolotājiem. 
Un tad mums jāiemāca saprast, 
ka tas, kas notiek ģimenē un 
ar pieaugušajiem, viņš tur nav 
vainīgs. 

Ginta. Ļoti vērtīgi bija, kad 
sākumskolā strādāja psihologs. 
Arī sociālais pedagogs ir ļoti 
vajadzīgs. Bērni gaida katru 
tikšanos ar viņu. 

Inese. Viņiem vismaz bija, ar 
ko parunāties. Jo vecākiem nav 
laika runāt ar bērnu. Vecāku 
nav mājās, viņi ir aizņemti dar-
bā. Bērnam pa to laiku ir daudz 
sāpju un neskaidrību sakrājies.

Ginta. Arvien vairāk bērniem 
vajag logopēdu, bet šo stundu 
skaits ir samazināts. Bet ir arī 
pozitīvais. Bērni ir gudrāki, 
zinošāki, daudzās lietās pārāki. 
Viņi nāk uz skolu jau ar augstā-
kām prasībām. 

Mājturība laikam ir bērnu 
viens no mīļākajiem mācību 
priekšmetiem? Kādas ir mei-
tenes?

Ausma. Jā, tā ir. Meitenēm 
patīk gatavot ēst. Bet tajā pašā 
laikā redzams, ka daudzās ģime-

Ik gadu skolā jaunais mācību gads sākas ar priecīgām 
domām. Tie ir 1. septembra svētki, pedagogi ir gatavi likt 
lietā savas prasmes un skolēni tās uzņemt, bet šogad jaunais 
mācību gads aizsācies savādāk. Pedagogi ir neziņā par to, 
kas viņus sagaida – vai viņiem būs pilna slodze, vai būs paga-
rinātā dienas grupa, vai notiks ārpusklases nodarbības, vai 
varēs iegādāties mācību līdzekļus, kāda būs alga un daudz 
citu neskaidrību. Šobrīd, kad izglītība nolikta uz viena no 
zemākajiem plauktiņiem valstī, skolotāji ir neapskaužamā si-
tuācijā. Cietuši ir visi darbinieki valstī, bet visvairāk medijos 
tiek runāts par pedagogiem, mediķiem, iekšlietu struktūru 
darbiniekiem. Skarbi, bet tagad visspēcīgāk nekā jebkad 
agrāk ir skaidra Latvijas valsts nākotnes vīzija – slimi, ne-
aizsargāti, neizglītoti un nabadzīgi iedzīvotāji.

Runājot par Cesvaines vidusskolu – tajā mācās 403 
skolēni un strādā 40 pedagogi. Pēc pedagogu atalgojuma fi-
nansēšanas modeļa „nauda seko skolēnam” vienam bērnam 
mēnesī valsts dod 44 latus. Skolā ir likvidētas septiņas amata 
vienības, piemēram, garderobiste, kurinātājs, laborants, ap-
kopēja un bibliotekāra viena slodze.

Skolas direktors Didzis Baunis paredz: „Ja naudas pie-
trūks, nāksies paralēlklases apvienot. Šis modelis ir vērsts uz 
mazo skolu likvidēšanu, jo skolā, kur ir vairāk skolēnu, ienāk 
vairāk naudas, līdz ar to skola var atļauties konsultācijas sko-
lēniem, piedalīšanos olimpiādēs, pagarinātās grupas un citas 
lietas. Tas, ka līdz ar mazo lauku skolu slēgšanu bērnam no 
rīta jāceļas pārāk agri, ja autobuss pienāk 7.30, bet līdz tam 
vēl skolēnam jāpaspēj aiziet līdz autobusa pieturai, pārmaiņu 
ieviesējiem rūp vismazāk. Un kādi ir lauku ceļi? Vai novadu 
reformas īstenotājiem vispirms nevajadzēja savest normālā 
stāvoklī ceļus un tikai tad taisīt reformas?” 

Direktors stāsta, ka: "Pedagogu viena slodze jeb likme 
ir 21 kontaktstunda, kas atbilst 40 parastām citu profesiju 
strādājošo stundām. Par vienu slodzi ar š.g. septembri maksās 
255 latus pirms nodokļu nomaksas (pirms tam bija Ls 350). 
Vairums pedagogu strādā pusotru slodzi, ir, kam ir divas, ir,                  
kam – viena, un daži strādā darbu apvienošanas kārtībā – ne-
pilnu slodzi.  Līdz šim slodzē bija ierēķināts arī metodiskais 
darbs, ārpusklases nodarbības, pasākumi un daudz kas cits. 
Tagad šādām nodarbēm finansējums nav paredzēts. Arī 
piemaksa par skolotāja darba kvalitāti ir noņemta. Kāda ir 
skolotāja motivācija censties?”

Mācību pārzine Velta Kalniņa teic, ka agrāk audzinātājam 
maksāja par piecām audzināšanas stundām nedēļā, tagad – di-
vām. „Praktiski tas nozīmē, ka vienu stundu skolotājs novada 
klasē un otru – saraksta dienasgrāmatas. Tātad audzināšana 
un daudzas citas lietas skolā, balstās uz skolotāja sirdsapziņu 
un entuziasmu,” saka Velta Kalniņa. 

Direktors uzskata, ka: „Normāli būtu, ja skolotājs strādā-
tu vienu likmi, kas ietver arī gatavošanos stundai, burtnīcu 
labošanu, audzināšanu un visu pārējo. Jo nereti gatavošanās 
stundai aizņem tikpat laika, cik pati stundas vadīšana. 

Skolotājs ir tas saules stars skolā, kas bērnos vieš pozitīvas 
domas, gaišu skatu uz dzīvi un uzmundrina. Ja skolotājs pats 
būs nomākts un domās, kā samaksāt kārtējo rēķinu, tad kādu 
optimismu viņš varēs iedvest savos skolēnos?” 

Nepatīkamās pārmaiņas nozarē apstiprina arī Madonas ra-
jona izglītības pārvaldes vadītāja Veronika Caune: „Slodzes 
ir samazinātas visiem pedagogiem. Agrāk bija finansējums, 
lai maksātu par papildu darbiem, tagad jāveic tas pats apjoms, 
tikai par to nemaksā. Cesvaines vidusskola ir otra lielākā skola 
rajonā un vidusskolas vēl ir labā situācijā, salīdzinot ar ma-
zajām lauku skoliņām. Labā ziņa ir tā, ka ir paredzēta nauda 
sešgadīgo bērnu apmācībai. Tas būs atvieglojums pašvaldību 
budžetiem.” 

Skolas vadība ir sagatavojusi arī vēstuli ar pedagogu un 
vecāku parakstiem ministru prezidentam Valdim Dombrov-
skim un Saeimas priekšsēdētājam Gundaram Daudzem, 
kurā lūdz saprast izglītības situācijas nopietnību un palīdzēt. 
Fragments no vēstules: „No š.g. septembra skolotāji nesaņem 
atalgojumu par konsultācijām un gatavošanos stundām, bet 
vēl satraucošāks ir fakts, ka nepietiek līdzekļu interešu iz-
glītībai. Nav finansējuma fakultatīvajām nodarbībām. Līdz 
šim skolēni pēc stundām darbojās dažādos pulciņos un fa-
kultatīvajās nodarbībās – datorgrafika, erudīti, mājturība, 
muzikālā ritmika, sporta dejas, koris, skauti, skatuves runa, 
sports, tautiskās dejas, ģitāras spēle, estrādes ansamblis. Tas 
deva iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku, pilnveidojot sevi 
un apgūt dzīvē noderīgas prasmes. Ja nebūs saturīgu un in-
teresēm atbilstošu nodarbību, skolēni brīvo laiku aizpildīs ne 
ar labākajām nodarbēm. Vecāki ir pamatoti satraukušies par 
bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējām, drošību un izaugsmi. 
Līdz ar to, ka daudzi vecāki ir zaudējuši darbu, ir problēmas  
iegādāties mācību līdzekļus, samaksāt par ēdināšanu. Pa-
lielināsies bezmērķīgi klaiņojošu jauniešu grupas, radīsies 
likumu pārkāpumi.

Vai mēs to gribam?...”

Pie skolas jubilejas tortes (no kreisās): S.Rimša, I.Mickeviča, 
I.Evardsone, G.Libeka, A.Ozola. 

Gunas Graudiņas foto

Vidusskolā
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Jānis Arvīds Mednis 

Stāsts

Medņu dzimtas specvienība
(Jānis IV pie Pjera III)

Turpinājums sekos

9. turpinājums

Klasiskās mūzikas koncerts pilī 

"Sprīdītis" pasaules ceļos

Vai tas ir mīts, vai nezināšana, 
bet brīvmūrniecība vairumam 
saistās ar kaut ko slepenu. Tāpēc 
Cesvaines muzejā ierīkota infor-
matīva izstāde par brīvmūrnie-
cību. Tās atklāšanā 2. septembrī 
muzeja vadītāja Dace Birzniece 
saka, ka izstāde iekārtota ar no-
lūku iepazīstināt plašāku publiku 
ar šīs noslēpumainās organizācijas 
vēsturi, pazīstamākajiem dalībnie-
kiem, struktūru, simboliku. 

Mazliet vairāk izprast brīvmūr-
niecību palīdzēja kustības pārstāvis, 
Latvijas Lielložas lielmeistara viet-
nieks un viens no izstādes “Brīv-
mūrniecība Latvijā vakar un šodien” 
inspirētājiem – Andris Ruģēns. 
A. Ruģēns interesentus iepazīstināja 
ar brīvmūrniecības vēsturi un šodienu. 

Atklāti par brīvmūrniecību
Viņš stāsta, ka Latvijā brīvmūrniecī-
bas tradīcijas ideja ienāca 18. gs. vidū. 
PSRS laikā brīvmūrnieku darbība 
Latvijā bija aizliegta. Daudzi inteli-
ģences pārstāvji turpināja to darīt kādā 
ārzemju ložā. Lai nerastos domstar-
pības vai mēģinājumi ietekmēt citam 
citu, brīvmūrnieki izvairās apspriest 
politiku, biznesu un reliģiju. Vairāk 
nekā 290 gadu ilgās eksistences laikā 
brīvmūrnieki ir izdomājuši speciālu 
valodu un savu kolēģu atpazīšanas 
žestus, ir pasludinājuši klusēšanu par 
augstāko tikumu, savu dzīvi pakļāvuši 
rituāliem un izskaidrojuši simbolos. 
Brīvmūrnieka atpazīstamība ir atka-
rīga no katra paša, jo citiem atklājas 
tikai tie brīvmūrnieki, kuri to vēlas. 

Nezināmajos rituālos arī slēpjas 
brīvmūrnieku noslēpums. Rituālos 

notiekošais netiek izpausts, lai sa-
glabātu pārdzīvojuma spēku jaunajā 
brīvmūrniekā. Savdabīga ir sistēma, 
kādā vispār iespējams kļūt par brīv-
mūrnieku – draugs aicina savējo kļūt 
par brīvmūrnieku, uzskatot, ka viņš at-
bilst brīvmūrniecības idejām un spēs 
uzticīgi pildīt ložas noteikumus. Tad 
seko uzņemšanas rituāls un pakāpe-
niska hierarhiska attīstība. Andris Ru-
ģēns piemin interesantu brīvmūrnieku 
domu, ka koka cilvēks ir salīdzināms 
ar neaptēstu, neapdarinātu akmeni, 
un par brīvmūrniekiem viņi sevi sauc 
arī tāpēc, ka uzskata – tieši viņu pie-
nākums ir šos neaptēstos akmeņus 
apdarināt, lai tie labi derētu kopā visā 
pasaules ēkā un atbilstu Visuma Celt-
nieka nodomiem.  

"Sprīdītis" gatavojas gājienam. 

Jūlijā Cesvaines deju kolektīvs 
„Sprīdītis”, gan lieli, gan mazi de-
jotāji, gatavoja jaunu deju prog-
rammu „Sešu ceļu krustcelēs”, kas 
veltīts Cesvaines  800 gadu jubilejai. 
Šis uzdevums bija kā pamats lielo 
dejotāju priekšnesumam Igaunijā 
Marjamā, gan arī mazo dejotāju 
pirmajam koncertbraucienam uz 
Čehiju. Cesvaines vidusskolas deju 
kolektīvs „Sprīdītis” no 10. līdz 15. 
septembrim devās atbildes vizītē 
pie saviem draugiem – čehu deju 
kolektīva „Čučoredki”. 

Braucot uz Čehiju, apciemojām se-
nus draugus Anikščos Lietuvā, kā arī 
guvām spilgtus iespaidus naksnīgajā 
Varšavas vecpilsētā. 

Čehu draugi, kuri viesojās Ces-

vainē un Madonā pavasarī, mūs pār-
steidza ar savu sirsnību un viesmīlību. 
Četros koncertos starptautiskajā folk-
loras festivālā rādījām savu latvisko 
deju uzvedumu, kurā dejoja ne tikai 
„Sprīdīša” bērni, bet arī viņu vecāki. 
„Sprīdīša” grupu šajā ceļojumā gaidīja 
brīnišķīgi pārsteigumi – lielais piecu 
stundu piedzīvojums Eiropas lielākajā 
akvaparkā Krakovā, baseins un atrak-
ciju parks Tirecā un īpašs piedzīvo-
jums Čehijas kalnos, kuros, braucot 
vairāku kilometru augstumā, pēkšņi 
atradāmies virs mākoņiem. Šis brau-
ciens nebūtu iespējams bez sponsoru 
atbalsta, kuri vairākkārt ir atbalstījuši 
„Sprīdīša” došanos pasaulē un viesu 
uzņemšanu. Lielu paldies sakām  I. 
Vasilišinam, M. Štrombergam, M. 

Vaskim, R. Krieviņai, J. Zaharam, 
E. Kadzejam, H. Pūcem, veikaliem 
„Kante” un „Cito”, „Divi torņi”, 

„Krūmiņa beķerejai” un Cesvaines 
vidusskolas vadībai.

Augustā jau pierasts Cesvainē 
dzirdēt klasisko mūziku izcilu 
mūziķu priekšnesumā. Šoreiz par 
to bija parūpējusies Cesvaines 
mūzikas un mākslas skolas direk-
tore Inta Stiene, 21.augustā aicinot 
Cesvaines pils mūziķu zālē savas 
dzimtās pilsētas Liepājas simfo-
niskā orķestra mūziķu grupu, kā 
arī pianisti Elīnu Bērtiņu. Simfo-
niskā orķestra diriģents Imants 
Resnis labprāt atbalstīja šo mūzi-
ķu vēlmi vasarā sniegt koncertus 
Latvijā  kameransambļa sastāvā. 
Koncertā piedalījās vijolnieces 
Elgita Pollaka un Baiba Lasmane, 
altists Raimonds Golubkovs, čellists 
Ēriks Kiršfelds, mežradznieki In-
gus Novicāns un Aivars Vadonis, 
klarnetists Uldis Lipskis.

    Klasiskās mūzikas cienītāji varē-
ja noklausīties samērā reti atskaņotus 
skaņdarbus – L.van Bēthovena sekste-
tu diviem mežragiem un stīgu kvarte-
tam, M.Ravela klavieru miniatūras un 
J.Brāmsa klarnetes kvintetu.

    Profesionāli mūziķi ar pārliecī-
bu un tehniski spožu līmeni, kā arī ar 
prasmi iekļauties ansamblī, vienlaikus 
izceļot Bēthovena un Brāmsa izteik-
smīgās melodijas – tā varētu kopumā 
raksturot izpildītājus. Jāuzteic arī 
mūziķu interesantais skaņdarbu pie-
teikums ar komponistu dzīvi un darbī-
bu raksturojošiem komentāriem. Īpaši  
vēlētos izcelt Ulda Lipska veikumu 
Brāmsa klarnetes kvintetā – ar skum-

jo smeldzi, izjustajām melodijām un 
virtuozajām pasāžām. 

Elīna Bērtiņa Cesvainē koncertēju-
si vairākkārt. Pēc maģistra grāda ie-
gūšanas Latvijas Mūzikas akadēmijā 
viņa papildinājusi izglītību Berlīnē un 
Ženēvā. Elīnas Bērtiņas priekšnesumā 
arvien pārsteidz spēja atrast tembrālo 
dažādību un piešķirt skaņdarbiem krā-
su un noskaņu bagātību. Ar graciozu 
vieglumu viņa spēj izpildīt tehniski 
sarežģītus skaņdarbus un aizraut sev 
līdzi klausītājus. Komponists Moriss 
Ravels ar savu mūzikas valodu ir ap-
būris daudzus mūziķus, bet ne vienmēr 
ir ticis saprasts vienkāršo klausītāju 
auditorijās. Pianiste Elīna Bērtiņa šo 
ceļu no komponista līdz klausītājam 
ļāva aiziet uzticībā, izpratnē un paļā-
vībā. Ravela „Skumjie putni”, „Laiva 
okeānā” un „Trubadūra rīta serenāde” 
bija šī koncerta klusā kulminācija, kad 
likās, ka klausītāji aiztur elpu un ir uz 
viena viļņa ar mūziķi. 

Koncertu papildināja otrā daļa 
– saulrieta noskaņu baudīšana, Oskara 
Petrauska saksofona improvizācijas, 
sarunas par bijušo, esošo un gaidāmo 
kopā ar koncerta organizatori Intu 
Stieni un mūziķiem. Kā atzina Ces-
vaines mūzikas un mākslas skolas 
direktore, iepriekšējais gads bija uz-
plaukuma gads mūzikas un mākslas 
skolas vēsturē. Līdz ar šī gada lielo 
finansējuma samazinājumu un reģio-
nālo reformu nāksies veikt pārmaiņas 
arī mūzikas un mākslas skolas darbī-

bā. Jau iepriekšējos gados aizsāktās 
kolektīvās muzicēšanas formas tiks 
turpinātas, bet individuālajās no-
darbībās lielāks uzsvars tiks likts uz 
audzēkņu individuālo darbu un paš-
atdevi. Šis koncerts simboliski ir kā 
iepriekšējā dzīves posma noslēgums 
un jaunā ceļa sākums. Inta Stiene pie-
minēja arī savu ģimeni, kurā ikvienam 
paaudžu paaudzēs ir bijusi saskarsme 
ar mūziku – pat tad, ja viņš nav bijis 
profesionāls mūziķis. Ceļš kopā ar 
mūziku ir bijusi bagātība ikvienam 
no viņiem.

 Zīmīgu uzrunu teica Madonas mū-
zikas skolas direktors Artis Kumsārs, 
kurš apliecināja cieņu Cesvainei kā 
svarīgam mūzikas attīstības centram. 

Latvijas, Japānas, Somijas un Ķīnas 
mūziķi ir guvuši atzīstamākos sa-
sniegumus pasaulē, kas apliecina šo 
valstu mūzikas izglītības augsto līme-
ni. Līdz ar to ir liela kļūda šo sistēmu 
sagraut. Kā atzina Artis Kumsārs, nav 
jāpakļaujas visām reformām, kuras 
vēlas veikt varas pārstāvji, kam nav 
izpratnes par mākslas un kultūras 
vērtībām.

 Brīnišķīga mūzika, aizrautīgi 
izpildītāji un atsaucīgi klausītāji. 
21.augusta koncerts bija skaista dā-
vana Cesvaines novada un Madonas 
publikai – paldies Intai Stienei un 
mūziķiem!

Baiba Putniņa

Liepājas simfoniskā orķestra mūziķi  (no kreisās) pianiste Elīna Bērtiņa.

Gunas Graudiņas foto

Agra Veckalniņa foto

 Andris Ruģēns rāda 
brīvmūrniecības atribūtiku. 

Guna Graudiņa

Marika Šķēle

Renātes Cīrules foto

Katrs taču, stāstot par citiem, 
cenšas gudrāks izlikties. Bet Vasja, 
pēc Grišas stāstītā, kā glupākais un 
naudas kārīgs padevies, aizmirsis 
savu komunista goda prātu un 
devies līdzi aicinātājam. Tālāk 
ar jēliem krievu lamu vārdiem,-
maķ-peremaķ utt. kā sūdu pikām 
savu stāstu kuplinādams, Griša 
teicās, pēkšņi ieraudzījis Vasju 
uz skatuves, sajūsmināto skatītāju 
priekšā, pusplikas dāmas sabied-
rībā  izģērbjamies...  Un tālāk viss 
norisinājies, kā notiek prieka mājā 
vai citviet aiz aizvērtām, slēgtām 
durvīm. Pēc brīža, satraucies, ne-
daudz apjucis, naudas žūksnīti 
saujā ņurcīdams, atgriezies Vasja 
un skaidrojis, ka, gaidot norunāto 
līdzdalību izrādē, uzradusies kāda 
dāma un centusies viņam laiku 
pakavēt, runājot valodā, no kuras  
ne vella neesot sapratis...   Nu redz 
kā blēdis melojis, acīs skatīdamies, 
bet atzinies, nelietis, kad Griša iz-
stāstījis patiesību, ko pats savām 
acīm redzējis. Vēlāk abi nākuši 
pie atziņas, ka acīmredzot ar labi 
pārdomātas un iekārtotas spoguļu 
sistēmas palīdzību, kā gan citādi 
tolaik varētu būt iespējams, kādā 
skatuves aizkulišu telpā no-
tiekošais parādīts skatītāju zālē 
sēdošiem. Var vienīgi piebilst, ka 
pasaulē pietiekami daudz lūriķu un 
viņiem iztopošu, izdomas bagātu 
cilvēku, kas par maksu gatavi iz-
gudrot "specefektus", lai šādas 
tieksmes apmierinātu. Iepriekš 
minētais varētu būt piemērs, ka 
arī līdzdarboties gatavu vientiešu 
netrūkst. Sava taisnība toreizējiem 
komunistu apustuļiem un viņu se-
cinājumam par Parīzi. 

Un tagad, pēc četrdesmit ga-
diem, bez īpašām atļaujām, prati-
nāšanas un ierobežojumiem vairāk 
kārt krustām šķērsām izbraukājis 
Franciju, dodos uz Parīzi. Klusībā 
ironizēju: bariņā drošāk, tak jau 
tanī "izvirtības perēklī" mani ne-
ieraus. Vispirms iespaidīgs brau-
ciens uz naksnīgās pilsētas centru 
caur spoži izgaismotiem tuneļiem. 
Dažviet, zem kāda jaunuzbūvētā 
pilsētas rajona, traucamies paze-
mē vairākus kilometrus. Parīzes 
viducis – Triumfa Arka. Augšā no 
skatu laukuma vienreizējs skats 
uz pilsētu. Kā blāvi mirdzoši stari 
tumsā no šejienes sākas un izzūd 
tālumā divpadsmit ievērojamākie 
Parīzes bulvāri, avēnijas, ielas. 
Labi redzams viens no Parīzes 
simboliem – izgaismotais Eifeļ-
tornis, atpazīstam Parīzes Diev-
mātes katedrāli. Lampu ugunīs 
mirgo Luvra un iespaidīga stikla 
piramīda, izgaismotie Sēnas tilti 
un citas no aprakstiem zināmas, 
ievērojamas celtnes. 

Skats no Triumfa arkas
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Cesvaines pašvaldība

Miruši
Ausma Markēvica 
1927. – 2009.
Helēna Kalvāne
1930. –  2009.
Krista Puzule
1995. –  2009.
Armands Banka
1969. –  2009.
Edgars Strāķis
1986. –  2009.

Dzimuši
Reinis Grīnfelds
Roberts Roziņš
Elīna Kristiāna Driķe
Sanita Bauere
Roberts Jankovičs

(augustā)
(septembrī)

Apsveikumi 

Notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtu izbūve

Jānis Vanags, SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” tehniskais 

speciālists    

Noslēgusies akcija 
"Skolas soma"

Dažādi 

Paldies visiem labajiem un atsaucīgajiem 
cilvēkiem, kas bija kopā ar mums  lielajās 
bēdās, pavadot Kristu citā saulē.  

Septembrī un oktobrī 
Cesvaines pils labajā spārnā 
apskatāma izstāde “Brīvmūr-
niecība no sākotnes līdz mūs-
dienām”. Izstādes veidotāji 
Laimdota un Andris Ruģēni. 
Joprojām pilī aplūkojama 
vēsturiskā izstāde, kas veltīta 
Cesvaines 800-gadei, slīdrāde 
par Cesvaines vēsturi un izstā-
de, kas veltīta kordziedāšanas 
tradīcijas 140. gadskārtai 
Cesvainē.  

Cesvaines vidusskolas kolektīvs

Līguma „Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu izbūve Cesvainē”, līguma Nr. 
2001/LV/16/P/PE/007 - 4.14 realizāci-
jas ietvaros regulāri notiek tehniskās un 
mēneša sapulces. 

  2008. gada 4. jūnijā tika noslēgts 
līgums starp SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi” un konsorciju „Koger un 
Partneri” par notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtu izbūvi Cesvainē. Projekta realizā-
cijas laikā tiks veikti darbi, kuru kopējā 
vērtība ir 1 887 096,12 eiro                      
    ( viens miljons astoņi simti astoņdesmit 
septiņi tūkstoši deviņdesmit seši eiro, 12 
centi). 66% no šī projekta kopējām at-
tiecināmajām izmaksām fi nansē Eiropas 
Savienība.

Tuvojas nobeigumam ēkā ievietoto 
priekšattīrīšanas iekārtu montāžas un 
apsaistes darbi, pabeigti iekšdarbi pro-
cesu vadības un palīgtelpās. Apsildes 
sistēmas ar siltumsūkni āra kontūrs iz-
būvēts, uzstādītas arī telpās paredzētās 
šīs sistēmas iekārtas, notiek apkures 
sistēmas testēšana. Sākti apkārtnes ap-
zaļumošanas darbi, nobeigumam tuvojas 
bruģēšanas darbi. Septembrī tiks testētas 
priekšattīrīšanas iekārtas ražotājfi rmas 
pārstāvja klātbūtnē. 

Ir ražas novākšanas laiks un 
iespējams, ka jums dārzos ir bagāta 
dārzeņu vai augļu raža. Skolas pa-
dome aicina palīdzēt piepildīt skolas 
kopgaldu. Ja jums ir kartupeļi, burkāni, 
kāposti un citi dārzeņi, āboli, plūmes, 
brūklenes, dzērvenes, ķirbji un citi 
augļi un ogas, aicinām ziedot, sazino-
ties ar skolas virtuves darbiniecēm. Ja 
jūs varat izspiest ābolu sulu, skolas vir-
tuves saimnieces var to pasterizēt. Jums 
piedaloties produktu sagādē, ir iespējams 
samazināt ēdināšanas izmaksas, līdz ar 
to samazinātos vecāku līdzfi nansējums 
bērnu pusdienām. Tikai lūgums – visos 
gadījumos obligāti pirms tam sazinieties 
ar virtuves pārzini Dainu Briedi, tālr. 
27873643. 

Velobrauciens

Arī rudenim ir sava burvība
kad tas saulains, silts 
un krāsains glaužas klāt.
Lai tas piepilda tev dvēseli
ar savu dzīvību, tā lai vēlāk
ziemas sali netiek,
lai tie netiek tavam svētam
priekam klāt...

Izīrē dzīvokļus Cesvainē. 
Tālr. 26589584

Kultūras afi ša

Cesvaines tūrisma centra jaunumi un 
aktualitātes

Tūrisma centrā
mātes” – 15% atlaide svinību 
telpām, 10% atlaide pirts vaka-
riem un sievasmātes zāļu tēja ar 
medusmaizi piedevās, kafejnīca 
„Sesswegen” – 10% ēdieniem, 
5% pirts telpām.

Vandas Podiņas rok-
darbu darbnīca

Līdz ar rudens atnākšanu 

Ilze Kalna-Elksniņa

Aicinām ziedot kopgaldam
Cesvaines vidusskolas skolēnu vecāki! 

Priecājamies par Greidiņu 
ģimenes skaisto viesu namu, 
kurā 22. augustā svinējām 
savas Zelta kāzas. Pateicamies 
Anitai par garšīgi pagata-
votiem ēdieniem un laipno 
attieksmi pret viesiem.

 Ģimene un tuvinieki

Valda un Imants

Mīļie vasaras jubilāri  – Sanda, Lāsma, 
Anita, Valda, Ginta, Jāni! Esiet sumināti 
jūsu īpašajos svētkos! Mēs priecājamies par 
katru no jums. Paldies par radošo dzirksti un 

neatlaidību, par mīlestību un sapratni, par rūpēm 
un atbalstu. Vēlam jums veselību, 

možu garu un spēku cīnīties!
Kolēģi Cesvaines vidusskolā

I.Tora

Pieskandini, uzjautrini, 
atmodini, samīļo,
tavai dienai divi spārni,
ļauj tai lidot, uzlidot,
pieskandini savu dienu,
uzmundrini, samīļo,
lai ar labiem vārdiem 
sirdī tava diena aizlido...

Skaistajos šūpļa svētkos sveicu Ilzi Līcīti! 
Novēlu vissiltāko sauli, visbaltākās dienas un 

no labiem draugiem mīlestību!
Astrīda

A. Āre

Skaistais lapu krāsošanās laiks ir iekrāsojis 
mūsu ikdienu. Septembrī brīnišķīgu jubileju 
svin mūsu kolēģe – Ingrīda Evardsone. 

Vēlam tev, Ingrīda, pietiekami prieka, cerību 
un izdošanos it visā, ko dari!

(septembrī)
(septembrī)

Laulāti 
Sandijs Krūklis un Zaiga Nora 

(augustā)

Kamēr Tev sirds ir saule,
Tu nebūsi dzīvē lieks.
Kamēr vien Tevī ir saule,
Mūžs Tevi nesalieks. 

I.Tora

veidots informatīvs stends un 
atpūtas vieta, kas dos iespēju 
iepazīt novadu arī ar velosipē-
diem. Maršrutā atklājas Ces-
vainei raksturīgā dabas ainava 
un daudzas interesantas vietas 
– Cesvaines pils, muižas kom-
plekss, luterāņu baznīca, Kārz-
dabas pareizticīgo baznīca, tū-
risma saimniecība, „Jurguci”, 
„Grašu pils”, „Kalna Boķu” 
puķu taka u.c. 

Visi, kam patīk riteņot, aici-
nāti 3.oktobrī doties izmēģi-
nājuma braucienā, kura laikā 
pārbaudīsim spēkus Cesvaines 
kalnos un lejās, vērosim krāsai-
no lapu nepārspējamās spēles, 
apskatīsim interesantās vietas 
pa ceļam, Grašu pils kiangus 
un citus zvērus, nogaršosim 
kazu produktus, izstaigāsim 
Puķu taku, kā arī mielosimies 
ar mājās ceptu maizi un Cesvai-
nes bišu ievākto medu.   

Maršruts: Cesvaine – Kārz-
daba – Dālderi – Kočka-            
res – Kraukļi  – Cesvaine. 
Dalības maksa: Ls 3, ar pils 
apmeklētāja karti – Ls 1,50. 

Tūrisma klubiņš
Līdz 1.oktobrim tūrisma 

klubiņā aicināti pieteikties tie, 
kurus interesē tūrisms, ceļoša-
na, aktīvs dzīvesveids vai citas 
ar tūrismu sais tītas lietas. Nāk-
sim kopā un realizēsim savas 
ieceres! 

Uz velobraucienu un klubi-
ņu pieteikties līdz 1.oktobrim 
pa tel.64852225/20258852 vai 
Cesvaines tūrisma centrā.

Cesvaines pils apmek-
lētāja karte

Jaunas iespējas Cesvaines 
pils apmeklētāja kartes īpaš-
niekiem  – 10% atlaide SIA 
„Ozols LG” veikalā, Cesvai-
nē, Raiņa ielā 2, 10% atlaide 
nodarbībām Vandas Podiņas 
rokdarbu darbnīcā, atlaides 
Cesvaines kultūras veicinā-
šanas biedrības izdotajām 
grāmatām, iegādājoties tās 
Cesvaines tūrisma centrā.

Karti var iegādāties Cesvai-
nes tūrisma centrā par Ls 0,50 
ziedojumu Cesvaines pils at-
jaunošanai. Karte derīga vienu 
gadu kopš iegādāšanās dienas, 
un šajā laikā kartes īpašnieks 
var izmantot šādas atlaides:
Cesvaines pils un muzejs 
– bezmaksas ieeja, atlaides 
tūrisma centra rīkotajos pasā-
kumos, Pakavi (izjādes ar zir-
giem) – 10% atlaide, viesnīca 
„Grašu pils” – 25% atlaide 
nakšņošanai darbadienās, ka-
fejnīca „Tāda ir dzīve” – 5% 
atlaide, krodziņš „Kuilis” 
– 5% atlaide, salons „Divi tor-
ņi” – 15% atlaide tējai, skais-
tumkopšanas centrs „Mora” 
– dažādas atlaides visa gada 
garumā, lauku māja „Jurguci” 
– 10% visiem pakalpojumiem, 
brīvdienu māja  „Pie sievas-

2010. gadā 
C e s v a i n ē 
tiks marķēts 
v e l o m a r -
šruts, iz-

26. septembrī  plkst. 19.00 
Ķinderu kapos svecīšu vakars.

10. oktobrī plkst. 17.00 
vidusskolā koncerts. Harijs 
Ozols un Santa Zapacka. Bi-
ļešu iepriekšpārdošana – Ls 3 
un Ls 2. 

Oktobrī  – kamerteātra izrā-
de "Edīte Piafa" "Divos torņos". 
Sekojiet afi šām! 

Cesvaines ev. lut. baznīcas 
130 gadu jubilejas ietvaros: 

14. novembrī  – Anda Līce, 
Vita Krūmiņa, foto slīdrāde par 
baznīcu.

15. novembrī –  zvanu 
ansamblis no Slokas, Ces-
vaines jauktais koris, Daiga 
Matroze.

26. septembrī plkst. 15.00 
Cesvaines pilī uz iepazīšanos 
ar restauraurēto Dzelzavas 
zemju karti un tikšanos ar res-
tauratori Āriju Ubarsti. Būs arī 
cita informācija par senu lietu 
atjaunošanu.

Muzejā

Ernests Hemingvejs ir teicis: 
„Kam tad mēs pasaulē dzīvo-
jam, ja ne tāpēc, lai cits citam 
palīdzētu?”

Augustā Cesvainē tika izslu-
dināta akcija „Skolas soma”, 
lai atbalstītu trūcīgo ģimeņu 
bērnus un bērniem būtu ie-
spējams apmeklēt skolu. Lai 
akcija varētu notikt, tika uzru-
nāti Cesvaines pašvaldības ie-
dzīvotāji ar "Cesvaines Ziņu" 
starpniecību un individuāli 
uzņēmēji. 

Akcijas laikā saziedoja gan 
apģērbu, gan dāvanu kartes, 
gan arī naudu. Ar saziedoto 
varējām atbalstīt 22 trūcīgo 
ģimeņu bērnus. 

Liels paldies mūsu atbalstī-
tājiem – SIA „Cesvaines ap-
tieka”, Gintai Ustinovai, Līgai 
Ozolai, Lailai Saveļjevai, i/u 
M. Virodovas uzņēmumam, 
Jurim Rozenbergam!

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
Kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs 
mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!

Nozīmīgās dzīves gadskārtās – 90 gados  – 
sveicam Veru Banku, 85 gados – 

 Elzu Ruku un Līviju Briģeri, 80 gados–  
Valentīnu Panfi lovu, Arvīdu Lindi, 

Jevgeniju Rubcovu un Ainu Kurmīti!

Va n d a s 
Pod iņas 
rokdarbu 
darbnīca 
v ē r u s i 
durvis smalko izstrādājumu 
cienītājiem. Darbnīcā iespē-
jams iegādāties gatavas rotas 
un izstrādājumus vai pasūtīt 
savām vēlmēm atbilstošus. 
Bet tie, kas gatavi paši mā-
cīties un darināt sev krāšņas 
lietas, aicināti individuālās vai 
grupu nodarbībās. Tajās būs ie-
spēja apgūt kādu konkrētu vai 
vairākas rokdarbu tehnikas: 
pērlīšu rotu darināšana, knipe-
lēšana, mezglošana, frivolitē, 
izšūšana, aušana, adīšana vai 
tamborēšana. Maksa par no-
darbību  – 2 Ls/h vai grupām 
pēc vienošanās. Nodarbību 
materiāli iekļauti cenā. 

Sīkāka informācija pa tālru-
ni 26987948, kā arī nākamajās 
"Cesvaines Ziņās".

Radošas ekskursijas 
un mākslas studija

Cesvaines Mākslinieku bied-
rība aicina klašu vai interesentu 
grupas radošās ekskursijās pa 
Cesvaines pili. Ekskursijas 
laikā iepazīsim Cesvaines pils 
arhitektūras eksterjeru un in-
terjeru, saskatīsim, ieraudzīsim, 
brīnīsimies, atcerēsimies un 
iegūtās zināšanas izmantosim 
jaukas piemiņas lietas izgata-
vošanai (piemēram, audekla 
maisiņš, glāze vai krūze, kas 
apgleznoti ar pils motīviem; 
pils ģerboņa, dažādu ciļņu un 
ornamentu atliešana ģipsī un 
apgleznošana). 

Tāpat visu vecumu interesen-
ti mīļi aicināti nākt un iepazīt 
aizraujošo mākslas pasauli ar 
krāsu un dažādu citu materiā-
lu palīdzību. Mākslas studijā 
mācīsimies gleznot, zīmēt, 
veidot, darboties ar dažādiem 
materiāliem – zīmēt uz stikla, 
auduma, izgatavot lietas no 
fi lca, papīra, kartona, auduma 
un daudz ko citu. Nodarbību 
cena: Ls 2 (nodarbību materiāli 
iekļauti cenā)

Nodarbību laiki:
Otrdienās –10:00 – 14:00 
pieaugušie;14:00 – 16:00     
5.-8.klašu skolēni;16:00-18:00 
pirmsskolas vecuma bērni.
Trešdienās –14:00 – 16:00 
1.-4.klašu skolēni.
Ceturtdienās –14:00 – 16:00 
5.-8.klašu skolēni;
16:00 – 20:00 9.-12.klašu 
skolēni un pieaugušie.

Sīkāka informācija par 
Mākslas studiju nākamajās 
"Cesvaines Ziņās", mājas 
lapā www.cesvaine.lv, pa tāl-
runi 28615694.

Jolanta Utināne, Tālr. 64860838 

Lai veicinātu darbinieku skaita sagla-
bāšanu un nodrošinātu ilgspējīgu darba 
vietu saglabāšanu, Nodarbinātības valsts 
aģentūra ar šī gada septembri piedāvā 
iesaistīties  bezdarba samazināšanas pasā-
kumā „Profesionālā apmācība bezdarba 
riskam pakļautām personām”. 

Sīkāka informācija www.nva.gov.lv sada-
ļā „Darba devējiem” http://www.nva.gov.lv/
index.php?cid=5#dikstave.

NVA apmācības

Paldies


