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Oktobris 2009. gads
Atjauno pils ēdamzāles kamīnu
Cesvaines muzejā, kas atrodas pilī,
var apskatīt ne tikai restaurēto Dzelzavas zemju karti un izstādes, bet pilī
atjauno arī kamīnu, kāpnes un veic
daudzus citus darbus.
Ēdamzāles kamīnu šobrīd atjauno
restauratore Baiba Pilsuma. Viņa, dekoratīvās tēlniecības restauratore, reiz
ciemodamās Cesvaines pilī un ieraugot
četrus metrus augsto kamīnu ar lāču figūrām abās pusēs, uzreiz sapratusi, ka
vēlas šo brīnumu glābt. Restauratore, ieguvusi finansējumu no Valsts Kultūrkapitāla fonda, tagad pēta kamīna detaļas
un meklē tā sākotnējo izskatu. „Pirms
ķēros darbam klāt, neapjautu, kas mani
sagaida. Attīrot krāsu uzslāņojumu, kas
uzkrājies daudzu gadu desmitu garumā,
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kļūst arvien interesantāk. Piemēram, atklājās zili rakstainu flīžu fragmenti ap
kamīna muti. Šīm flīzēm ir jāmeklē
analogi. Priecājos par skaistajiem lāčiem, pašlaik tie ir saglābti tiktāl, ka,
pirkstu piedurot, vairs nebirst. Pētu,
kādi viņi varētu būt bijuši,” aizrautīgi
stāsta meistare. Restauratorei ir mapīte
ar visdažādāko lāču attēliem un, tos,
salīdzinot ar kamīna ķepaiņiem, jāmēģina izprast, kādi izskatījušies oriģinālie. Virs kamīna ir ģerbonis, kura
nobrukusī daļa bijusi liela mīkla. Bet,
pētot heraldikas materiālus Misiņa bibliotēkā Rīgā, Baiba atradusi šo dzimtu
ģerboņus. Par Dzelzavas karti un citiem
darbiem pilī – sīkāk 3.lpp.

Gunas Graudiņas foto

Restauratore Baiba Pilsuma pēta, kā varētu būt izskatījušies lāči.

Projekta dalībnieki iepazīst dabu
“Cilvēks, dabas ainava, veselīgs dzīvesveids” – tāds ir projekta nosaukums,
kuru rakstīja Kusas pamatskolas un
Cesvaines vidusskolas skolotāji. Projekta partneri ir turku un somu skolēni
un skolotāji. Tāpēc šonedēļ cesvainieši
un kusēnieši uzņem un nodarbina 16
ārvalstu skolēnus un viņu pedagogus.
Viņi kopīgi iepazīst cits citu, Latvijas
dabu, piedalās sporta aktivitātēs un
dara daudzas citas lietas saskaņā ar
projektu. Piemēram, Ainavu dienā
visi darbojās Meža dienesta apmācību
centrā „Pakalnieši”. Paši vārīja zupu,

baudīja somu pikniku ar viņu cepto maizi ugunskurā. Pēcpusdienā – Madonas
novadpētniecības un mākslas muzeja
apmeklējums, kur bērni varēja praktiski darboties. Citā dienā bija Kusas
diena. No rīta pārsteigumiem bagāta
iepazīšanās ar Kusas skolu, vēlāk sportiskas aktivitātes gan telpās, gan orientēšanās tuvākajā apkārtnē, bet vakarā
projekta rezumējums un latvju vakars.
Latviešu skolēni ar nepacietību gaida
nākamo gadu, kad varēs doties atbildes
vizītē uz Somiju un Turciju.
Gunas Graudiņas foto

Miķeļi bērnudārzā
Cesvaines bērnudārza bērni ļoti gaida Miķeļdienu, jo zina, ka šajā laikā viņi
kopā ar vecākiem no dārzā izaugušā
gatavos mašīnas, lelles, cilvēciņus un
kādus tik vēl izdomājumus. Dārziņā būs
svētki un lustes. Un, kas zina, varbūt
atnāks pats Miķelis?
Miķelis gan šajā brīdī ierasties nevarēja, jo kā jau ražas novākšanas laikā
– darbu daudz un jāraugās, lai nekas no
izaudzētā nepaliek uz lauka. Lai ātrāk
šo darbiņu varētu veikt, Miķelis palīgā
aicinājis Jēkabu un Jāzepu (pirmsskolas
skolotājas Rudīte Adamkoviča un Tekla
Ozoliņa). Jēkabs paņēmis lielo grozu
un gatavs doties ceļā …. Tikai …, kur
ir Jāzeps?
– Jāzep, steigsimies! Tu guli? Kā tu
vari gulēt, kad jāiet novākt raža!
– Ai, Jēkab, kāpēc tu mani iztraucēji
no sapņa? Es redzēju, ka man ir pilns
galds ar ēdamo – kāpostu tīteņi, kartupeļu biezenis, burkānu torte… Bet, ja
jau jāiet, tad jāiet.
Jēkabs un Jāzeps iedami redz, ka
arī kaimiņi cītīgi strādā savos tīrumos.
Viņi pa ceļam satiek vairāk nekā 100

talcinieku. Gandrīz viss ir jau pagrabos
un klētīs, burkās un muciņās – palikuši
vairs tikai daži sīki darbiņi. Piemēram,
vecākajai grupai jāgalda (jāizloba) pupas no pākstīm. Vidējā grupa gluži kā
pasakā par Pelnrušķīti – izlasa graudos
iejukušās pupiņas. Sagatavošanas grupai jānes ķirbji no dobēm, tāpēc jābūt
spēcīgiem un jātrenējas virves vilkšanā.
Ar „visostīgākajiem” deguniem apveltītiem jābūt jauktā vecuma grupiņas bērniem, jo viņiem pēc smaržas jāatpazīst
ķiploks, piparmētra un sīpols. Bet 2. jaunākajai grupiņai tiek „visgaršīgākais”
uzdevums. Vai mēs pazīstam augļus un
dārzeņus pēc garšas? Protams! Mazie
zina, kā garšo gan ābols, gan gurķis.
Visi talcinieki bija pacentušies un sagatavojuši izstādi ar dažnedažādākajām
dārza veltēm – ziediem, dārzeņiem, augļiem, ogām, garšaugiem. Paldies čaklajiem darbarūķiem un viņu vecākiem par
izpalīdzību!
Kad darbiņi padarīti, var sākties lustes. Tagad var arī uzdziedāt, iet rotaļās,
minēt mīklas un cienāties ar bagātīgo
ābolu ražu.

Skolotāja Inese Mickeviča ar skolēniem dabas mācības stundā.

Virvi velk
talcinieki no
sagatavošanas
grupiņas.
Vecākās grupas
audzēkņu sanestās dārza veltes.

Foto no iestādes arhīva

Lappusi sagatavoja Guna Graudiņa

Rudens. Ražas novākšanas laiks.
Šajā laikā jau visi lielie rudens darbi ir
apdarīti. Raža salikta klētī, pagrabā,
burciņās.
Šis ir arī veļu laiks. Pati daba parūpējusies par to, ka dienas kļuvušas īsākas,
un mēs kļūstam rāmāki, apcerīgāki. Iededzam svecīti kapiņos, parunājamies
ar senčiem. Mēs domājam arī par sevi,
bērniem, dzīves ritumu. Kā es dzīvoju,
kāda ir mana sūtība uz šīs zemes, ko
esmu paveicis, ko vēl vēlētos izdarīt.
Mums ir grūtākas, ir vieglākas dienas, tāpat kā dabā – vienu dienu līst,
otru spīd saule, trešajā salst. Viss ir līdzsvarā. Nebēdā daudz – ja tev šodien ir
slikti, bet zini, ka drīz tevi piemeklēs
kas ļoti labs. Pacel acis pret debesīm un
ieskaties lapu rotaļā vējā! Katram gadalaikam savs skaistums. Vai tāpēc, ka ir
pelēks un migla, laiks ir slikts? Katrā no
mums ir vairāk labā, nekā spējam iedomāties. To vajag atrast un izvilkt dienas
gaismā. Ikkatrā lietā ir savs skaistums,
ir tikai jāvēlas to saskatīt. Ja mums nav
dots tas, ko vēlamies, domāsim par to,
kas mums ir. Mēs esam veseli, varam
strādāt, varam kustēties, mums ir (vēl
ir) nesabojāta un gleznaina daba. Vai
esam kādreiz domājuši, ka pasaulē ir tik
daudz cilvēku, kuru vajadzības mūsu
izpratnē šķiet mazas? Bet viņiem tās ir
lielas un nesasniedzamas. Vai mums bērnībā, tīņu gados ir gribējies iet uz skolu
ar prieku un mācīties ar aizrautību? Vai
esam novērtējuši to, ka vecāki ir varējuši
mūs izskolot?
Šajā īsajā laika sprīdī, kas mums
dots un ko par dzīvi sauc, ir jātiecas
pēc labā, pēc tā, ar ko piepildīt mūsu
dvēseles lapas, lai nebūtu jānožēlo par
izniekotu vietu tajā. Ar zīmuli rakstīto
var izdzēst, bet dzīves lapās rakstīto...
Mēs visi veidojam diezgan biezu grāmatu, kuras biezums nemainās. Kad
lapā pietrūkst vietas, tā tiek otrreiz
pārstrādāta, taču līdz ar to pazūd tās
pirmatnējais saturs. Tajā var vainot
augstāko spēku vai dzīves pamatlikumu
– visam kādreiz pienāk gals. Varbūt,
vainojot kādu, mēs jūtamies labāk,
jūtamies atviegloti. Rodas jautājums,
kad lapa ir smagāka – pierakstīta vai
tukša? Tam nav nozīmes, ja atcerēsies
likteņa esamību un teoriju, ka likteni
mainīt nav tavos spēkos. Kāds varbūt
mēģina mūsu lapās ieviest drukas
kļūdas. Mums jābūt stipriem, lai tās
labotu un dzēstu. Dzīve ir kā enerģijas
nezūdamības likums. Viss mainās, bet
tajā pašā brīdī paliek tāds pats. Visi
tiecas savu lapu pēc iespējas izdaiļot
un izpušķot, lai vēlāk būtu prieks uz
to skatīties. Tieksimies uz to – lai mūsu
dzīves lapas kļūst arvien krāsainākas,
gleznainākas un piepildītākas, jo tikai
tā mēs būsim bagāti.
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"Cesvaines komunālie pakalpojumi" valdes locekle Ināra
Puķīte deputātus iepazīstina ar uzņēmuma 10 gadu darbības
pārskatu.
Izdeva saistošos noteikumus Nr. 7 „Cesvaines novada
teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam grafiskā daļa,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Piekrita ņemt aizņēmumu 300 000 latu apmērā vai ekvivalentu summu citā valūtā projekta „Cesvaines skolas jaunās
skolas būvniecība” ietvaros noslēgtā līguma „Cesvaines
skolas 630 vietām 1. kārtas būvniecība” veikto darbu samaksai.
Atzina, ka a/s „Cesvaines piens” izstrādātais projekts „a/s
„Cesvaines piens” ražošanas modernizācija” atbilst Cesvaines pašvaldības attīstības programmas pirmajai prioritātei.
Attīstības komitejas sēdē a/s „Cesvaines piens” valdes
locekle Dzintra Simsone deputātus iepazīstināja ar uzņēmuma izstrādāto projektu. Ir iegādātas jaunas iekārtas,
modernizēts siera cehs, uzstādīta jauna piena pirmapstrādes līnija, kas ļauj nodrošināt produkcijas kvalitāti.
Projektu realizējot, paredzēts radīt jaunas darba vietas,
radīt jaunus produktus, reklamēt savu produkciju. Rūpnīcas produkcija tiek piedāvāta uzņēmējiem, kas apkalpo
tūristus, jo uzņēmuma produkcijas logo satur Cesvaines
pils attēlu, tā nodrošinot Cesvaines pils atpazīstamību.
Akceptēja SIA „Nordtorf” būvniecības ieceri – kūdras
produktu ražotnes Cesvaines novada „Gala Lejiņkauliņos”
būvniecību.
Nolēma piedalīties Latvijas - Šveices sadarbības programmas līdzfinansētajā individuālajā projektā „Pašvaldību
aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu
un ar to saistītos atbalsta pasākumus”. Paredzēta autobusa
iegāde skolēnu pārvadāšanai ar pašvaldības daļu 15%.
Pilnvaroja nodokļu inspektori Gunitu Alksni veikt nepieciešamos pasākumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma
nodokļa parādu piedziņu.
Uzdeva domes priekšsēdētājam Vilni Špatam pildīt izpilddirektora pienākumus izpilddirektora atvaļinājuma laikā no
12 līdz 30. oktobrim.
Izvirzīja domes priekšsēdētāju Vilnim Špatu kā pašvaldības pārstāvi Valsts probācijas dienesta Madonas teritoriālās
struktūrvienības konsultatīvajā padomē.
Apliecināja, ka Cesvaines novada dome ir Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja.
Piešķīra adresi Graudu kaltei Grašos – „Grašu kalte”,
Cesvaines lauku teritorija, Cesvaines novads, LV – 4871.
Izveidoja būves „Piebraucamā ceļa rekonstrukcija „Vanagpakalne”, Cesvaines lauku teritorijā, Cesvaines novadā”
un Tirgus nojumes Cesvainē ekspluatācijā pieņemšanas
komisijas.
Atļāva Cesvaines sociālajam dienestam iznomāt telpas
Augusta Saulieša ielā 12 un noteica telpu nomas maksu
friziera pakalpojumu un aromterapijas pakalpojumu sniegšanai.
Piekrita, ka no ziedojumu konta samaksā rēķinus:
– par galdauta iegādi Ķinderu kapu kapličai;
– par kancelejas precēm trūcīgiem bērniem akcijas „Sko
las soma” ietvaros.
Piekrita, ka no nekustamā īpašuma „Valsts mežs” atdala
zemes gabalu un piešķir tam kadastra numuru, adresi
„Slēdeņu mežsargmāja” un nosaka lietošanas mērķus.
Precizēja nekustamā īpašuma "Ķinderu kapsēta" un īpašuma „Mācītājmuižas starpgabals” zemes kopplatību.
Apstiprināja pašvaldības autoceļu sarakstu ar noteiktām
uzturēšanas ziemas klasēm (no 1. novembra līdz 31. martam).
No domes pamatlīdzekļu uzskaites izslēdza vispārējās
pirmsskolas izglītības iestādes pamatlīdzekli – kopētāju,
kas tehniski nolietojies.
Noteica izglītības iestāžu audzēkņiem maksu par ēdināšanu. Ls 0,70 – par kompleksajām pusdienām vidusskolas
audzēkņiem ar 2009. gada 1. oktobri. Pieaugušajiem – tāpat kā līdz šim – Ls 0,85.
Piekrita piešķirt līdzfinansējumu 100 latu apmērā biedrībai
„Sporta centrs Samuraji” par viena audzēkņa piedalīšanos
pasaules kadetu un junioru karatē čempionātā no 2009.
gada 12. – 15. novembrim Marokā (Āfrikā).
Izdeva Cesvaines novada saistošos noteikumus Nr. 8 par
grozījumiem Cesvaines novada domes 2009. gada 24.
jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 „Cesvaines novada
pašvaldības nolikums”.
Piekrita pārreģistrēt VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Madonasceļurajonamizsniegtobiežisastopamoderīgoizrakteņu
ieguves atļauju uz a/s „Latvijas autoceļu uzturētājs” vārda.

Iznācis fotoalbums par Vidzemi
2008. gada novembrī
Vidzemes plānošanas reģions un Lejasreinas departaments Francijā uzsāka
kārtējo kopīgo projektu,
kura ietvaros tapa Klausa
Štobera fotogrāfiju albums
„Neparasts ceļojums pa
Vidzemi”. Abu reģionu sadarbība aizsākta 2005. gadā,
kad īstenoti dažādi sadarbības
projekti, galvenokārt kultūras
jomā. Minētā fotoalbuma izdošana ir tikai viens no projekta četriem posmiem. Projekta
ietvaros tapuši un vēl taps
daudz citu darbu, kas saistīti
ar fotogrāfiju.
Par albuma atvēršanas
svētku vietu 6. oktobrī tika
izraudzīta Cesvaine. Fotogrāfs savā ciemošanās reizē
Vidzemē – Valkas, Gulbenes,
Alūksnes, Cēsu, Madonas,
Valmieras novadā – iemūžināja kadros arī Cesvaini un tās
cilvēkus. Franču mākslinieka
uzmanību Cesvainē piesaistīja
gan pils, gan evaņģēliski luteriskās baznīcas ērģeles, gan
Vandas Podiņas rokdarbi, gan

daudzas citas lietas. Vidzemes
reģiona un Lejasreinas departamenta sadarbības koordinatore Dace Resele stāsta, ka
projekta mērķis bija apzināt
būtiskāko mūsu ikdienā, atklāt latviešiem raksturīgo un
reizē, iemūžinot šos mirkļus,
radīt ko paliekošu. Albumā ir
ietverti mirkļi no darba tradīcijām, amatniecības, vides.
Foto albumu lieliski papildina
Vidzemes dabas ainavas un sastaptie cilvēki. Albums veidots
tā, ka cilvēku portreti un ziemas ainavas mijas ar pārsteidzošām kompozīcijām, ko autors
atklājis savu klejojumu laikā
Vidzemē.
Fotoalbuma atvēršanā klātesošos uzrunāja Vidzemes
plānošanas reģiona padomes
priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs, Cesvaines novada
domes priekšsēdētājs Vilnis
Špats, Madonas rajona pašvaldības administrācijas vadītāja
Ruta Klodāne un daudzi citi.
Viens no viesiem – Francijas
vēstniecības sadarbības un
kultūras padomnieks Žans

Gunas Graudiņas foto

Foto albumā ielūkojas Laima Lupiķe un Vilnis Špats.
Luī Lepretrs: „Klauss Štobers rasties uz albuma atvēršanas
ir profesionāls fotogrāfs un svētkiem, bet apstākļu sakritīļoti jauks cilvēks. Ciemošanās bas dēļ to nevarēja. Francijas
laikā Vidzemē fotogrāfs to ir fotogrāfs ar notikušo ir saiepazinis un daļu no tās skais- mierinājies un vēstulē raksta,
tuma paņēmis savai sirdij. Kas ka 48 stundas, kas viņam būtu
zina, varbūt kāds Vidzemes atvēlētas Latvijā, ir daudz par
fotogrāfs atbrauks pie mums īsu, lai baudītu mūsu zemes
uz Lejasreinas novadu un tad skaistumu. Viņš Latviju apmums būs iespēja sevi ieraudzīt meklēs citreiz, veltot tai daudz
vairāk laika.
latvieša acīm.”
Pats autors bija plānojis ieGuna Graudiņa

"Ceiruleits" muzicē Kraukļos
“Kraukļu skolā” 23.
oktobrī salidoja mazi un
mazāki "cīrulīši" no Līvānu
bērnu folkloras kopas “Ceiruleits”. “Ceiruleits” un viņu
“mamma” Anna Kārkle cesvainiešiem ne tikai pastāstīja,
ko viņi dara, kā dzied, svilpj,
stabulē, pūš, bet aicināja nākt
pulkā arī mājiniekus, lai ietu
kopīgās rotaļās. Kraukļu skolā
sanākušajiem, jo īpaši mazākajiem, patika līdzdarboties.
Kopīgi tika sēti gan rutki,
gan magones un dziedāts par
rudeni un ražas novākšanu.
„Ceiruleiša” dalībnieki muzicē
uz visdažādākajiem tautas instrumentiem – stabules, ģīgas,

dūdas, ermoņikas, bungām un
daudziem citiem instrumentiem. Kopa cenšas dziedāt
autentiski, bet tajā pašā laikā
jūtama radošā pieeja.
Folkloras kopa ir ar tradīcijām bagāta un mīlēta
gan novadā, gan arī valstī.
Repertuāru veido latgaliešu
gadskārtu, svētku, sadzīves
un citu tematu dziesmas,
dejas un rotaļas. „Ceiruleits”
par novada tradīciju izpēti ir
saņēmis atzinības rakstus. Dalībnieki ne tikai koncertē, bet
arī aktīvi iesaistās mūsdienu
bērnu folkloras vākšanā un
dokumentēšanā.

Gunas Graudiņas foto

Kopīgiem spēkiem tiek "vilkti rutki".
Guna Graudiņa

Grāmata gaida lasītājus
Skan tautasdziesma savā tautā,
Un tauta tautasdziesmā skan. (S.Holste)

Vēstule grāmatas „Cesvainieši” esošajiem un topošajiem lasītājiem
Aizritējuši trīs mēneši,
kopš savu ceļu pie lasītājiem,
Cesvaines novada mīļotājiem
un patriotiem, sākusi mūsu
trešā grāmata par Cesvaini
„Cesvainiešiem”. Tas notika
Cesvaines 800-gades svētku
ietvaros 2009. gada 18. jūlijā. Kā moto citētās vārsmas,
ko grāmatas redaktore, Cesvaines kultūras veicināšanas
biedrības vadītāja Sanita Holste-Dāboliņa rakstījusi 1985.
gadā, ir aktuālas. Tās atgādina
to, ka šobrīd kā nekad agrāk
katram ir jāceļas, jāaizstāv
Latvijas gods, tās tiesības uz
savu zemi, valodu, neatkarību.
Tas jādara par spīti visam, kā
teica Berliozs un kā kritiskos
grāmatas tapšanas ķibeļu

brīžos bilda mūsu redakcijas
nenogurstošais šoferis Ivars
Holsts (miris 17.09.2009.).
Mums tas izdevās ar šīm trim
grāmatām. Bet Tev, lasītāj,
šobrīd ir dota reta iespēja
grāmatu iegādāties. To lasot,
tapt par Latvijas patriotu, ja
tāds vēl neesi. Vai arī stiprināt
sevī, savos rados, draugos,
kaimiņos tuvumā un tālumā
dzimtenes brīvības domu.
Kādā veidā? Grāmata satur
vienu vienīgu Latvijas patriotu likteņstāstus. Jo īpaši nodaļa „Kara, gulaga un Sibīrijas
viesuļos”. Man, šos stāstus
uzklausot vai lasot to izklāstu, ik reizi radās viena vienīga
vēlme (diemžēl baisma!!?)
– ņemt rokā plinti, uzmeklēt
tos tur un… Labi, ka līdzās
bija mans vīrs, Ivars Holsts,
cilvēks, kas izcietis Sibīrijas

Cesvaines Ziņas

salu, badu, kas pieredzējis čekas pratināšanas, atlaišanu no
darba par tēva, aizsarga, grēkiem vēl 70. – 80. gados. Viņš
mani norāmināja, vēlēja pabeigt iesākto dokumentējumu.
Un tā visus šos gadus. Tas ir
paveikts. Atlikusi finansiālo izdevumu parāda drīzāka segšana
tipogrāfijai, ko kavē potenciālo
lasītāju gausums. Nevainosim
dižķibeli, bet teikšu Tev, lasītāj,
atklāti – viss sākas un beidzas
Tavā galvā. Paldies visiem, kas
grāmatu pērk, lasa, dāvina!
Aicinu katru Cesvaines
iedzīvotāju iegādāties tikai
vienu grāmatu. Šobrīd nedāvināsim svētku reizēs „lupatas”
(piedodiet par izteicienu), bet
katram bērnam, mazbērnam,
katram skolotājam, katram domes darbiniekam pa grāmatai.
Un vakaros palasīt priekšā. Tā

mierīgi, pie aizdegtas svecītes,
lasīt pa vienam stāstam… Sarunas raisīsies pašas. Ticiet man
– Cesvaine iegūs. Cesvaine ik
rītu kļūs bagātāka ar kāda labestīga cilvēka, tepat esošā vai
tālumnieka, labu vārdu, darbu,
varbūt pat ziedojumu…
Tālumnieku zināšanai–
grāmatu izsūtām arī pa pastu.
Vien ar pēcmaksu, jo esam nevalstiska organizācija. Adrese:
Stacijas iela 1, Cesvaines novads, LV -4871. Vēlamies, lai
solīto mūžības ceļā aizgājušajam mecenātam J.E.Gaigulim
tur, aizsaules dārzos, tālajā
Amerikā, mēs būtu izpildījuši.
Tad varētu krāt stāstus ceturtajam sējumam, kā svētkos bilda
redaktore Sanita. Paldies, Labo
cilvēk, ka uzklausīji! Celsim
savu Cesvaines novadu, savu
Latviju godā!
Ilga Holste
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Restaurēta Dzelzavas karte
26. septembrī Cesvaines pilī notika iepazīstināšana ar restaurēto
Dzelzavas zemju karti, kas datēta
ar 1869. gadu.
Kur dabūta šī karte? Muzeja vadītāja Dace Birzniece stāsta, ka karte
atrasta Dzelzavas pagasta "SkutānEļmu" māju bēniņos. "Skutān-Eļmu"
mājas ir ļoti senas. Tās minējis mācītājs Mītelis jau 1767. gadā, aprakstot
draudzes locekļu zināšanas dievvārdos. Mājas paaudžu paaudzēs piederējušas Cīruļu dzimtai, bet saimnieki
tās pametuši ap 1970. gadu. Pēc tam
šeit dzīvojusi Ivanovu ģimene. Mihails Ivanovs, atrodot karti bēniņos,
to atdod Dzintaram Graudupam, kurš
savukārt 2005. gadā vēsturisko dokumentu nodod Cesvaines muzejam.
Muzeja vadītāja atskārtusi vēl kādu
interesantu faktu, ka kartes izdošanas
gads sakrīt ar gadu, kad Cesvainē notika pirmie Dziesmu svētki.
Līdz ar to Dacei Birzniecei tiek
dots sarežģīts uzdevums – kurš varētu restaurēt šo vērtīgo dokumentu?
Iesaistot Madonas kolēģus, tiek atrasta
restauratore – Ārija Ubarste. Viņa ir
viena no pieredzes bagātākajām ādas,
papīra un pergamenta restauratorēm
Latvijā. Ā.Ubarste ne tikai piekrīt
veikt šo atbildīgo un komplicēto uzdevumu, bet arī pati meklē finansējumu,
rakstot projektu Valsts Kultūrkapitāla
fondam. Un tā, 2007. gadā restaurācijas darbs var sākties. Tikšanās reizē
meistare stāsta, ka viņas 20 gadu

praksē šī ir vislielākā karte, ko viņa
atjaunojusi. Senuma un apjoma dēļ
tā ir ļoti vērtīgs atradums. Oriģināli
izdevums bijis uz rupja audekla un
spilgts. Restaurācijas gaitā, pielietojot tvaicēšanas metodi, karte daļēji
zaudējusi savu spožumu.
Savukārt tagad Dacei jārūpējas,
kā darbu saglabāt, lai laika zobs to
nesagrauztu un apmeklētājiem būtu
ērti aplūkojams.
Kartes atjaunošana ir tikai viens no
nedaudziem darbiem muzejā un pilī.
Lai arī ārēji nekas neliecina, ka pilī pēdējā laikā būtu kādas izmaiņas, rosība
te notiek visu laiku. Šobrīd pilī strādā
īsti sava amata pratēji un entuziasti.
Pils saimniekam Kārlim Bandeniekam
piemīt pils atjaunošanas īpašais redzējums. Viņš mēģina izprast ēkas cēlēju,
interjera autora un arhitekta domu, lai
pils atgūtu sākotnējo spožumu. Telpā,
kur bija skolas virtuve, sienām un grīdai kārta pa kārtai nokasīta, atklājot
aizmūrētas izejas, nišas un citus noslēpumus. Sapratis, kā var pagatavot
materiālu, ar ko noklāt sienas, Kārlis
neslēpj amata noslēpumus citiem.
Virtuvē iespīd gan rīta, gan vakara
gaisma, tāpēc telpa tiek izmantota kā
muzeja izstāžu zāle. Jaunu redzējumu
un pielietojumu ieguvušas arī pārējās
telpas pilī.
Ir atjaunota parādes kāpņu velve,
kas bija pilnībā izpostīta. Imants
Spridzāns, vadoties pēc vienīgās
fotogrāfijas, izdomāja kā tas darāms,

un veica šo darbu. Juris Neimanis ar
īpašu rūpību ir atjaunojis pils parādes
kāpnes un joprojām turpina restaurēt
labā spārna kāpņu telpu. Acīmredzot
pilij ir īpašs strāvojums, kas piesaista
vislabākos sava amata pratējus. Barons Vulfs noteikti ir lepns par šiem
cilvēkiem, viņu pietāti un sirdsdegsmi,
ķeroties klāt vēsturiskajiem materiāliem un mākslas šedevriem.

Vēstures stunda muzejā
6. līdz 12. klašu skolēniem un
viņu vēstures skolotājām Irenai
Rubiņai un Inai Šulcei vēstures
stundas notika Cesvaines muzejā,
kuras bija sagatavojusi muzeja
vadītāja Dace Birzniece. Skolēni
skatījās Cesvaines vēsturisko slīdrādi, klausījās lekciju par Cesvaines
800-gadi, aplūkoja senos ieročus,
kartes u.c. lietas. D.Birzniece saka
paldies skolēniem par atsaucību. Kāpēc viņa aicinājusi skolēnus uz muzeju? "Par Cesvaini, tās vēsturi labāk
zina iebraucēji, ne vietējie. Izstādes
pilī bija apmeklējuši tikai neliela daļa
skolēnu. Bet kam tad visu to darām?
Vai tad ne vispirms saviem bērniem?
Un būtu ļoti žēl, ka mūsējiem bērniem
zināšanas un izstāde par savu vēsturi
ietu secen", teic Dace.
Skolēniem muzeja apmeklējums
paticis un viņi saka paldies Cesvaines
muzeja vadītājai Dacei Birzniecei un
Mārai Evardsonei.

Atklāj piemiņas akmeni
Vidzemes reģionālās vadības
centrs (RVC), kas atrodas Cesvainē, oktobrī svin 50 gadu jubileju.
Šim notikumam par godu 2. oktobrī centrā tika atklāts piemiņas
akmens ar uzrakstu „Cesvaines
RTS 1959”. Svinīgajā pasākumā piedalījās VAS Latvijas Valsts radio un
televīzijas centra pārstāvji, viņu vidū
– konsultants uzņēmuma stratēģiskās
plānošanas jautājumos Uldis Rutkis,
personāldaļas vadītāja Gunta Krastiņa, tehniskais direktors Māris Rutkis,
stacijas darba veterāni, kā arī daudzi
ar centra darbību saistīti darbinieki un
viesi. G.Krastiņa, novēlot arī nākamos
50 gadus tikpat veiksmīgus, visas pārvaldes vārdā saka paldies par paveikto
un kolektīva draudzīgo attieksmi citam pret citu.
M. Rutkis uzrunā teic, ka allaž ir
priecīgs, ja var atbraukt uz Cesvaini
un ne jau tik daudz tādēļ, ka šeit ir
stacija, bet gan strādājošo cilvēku dēļ:
„Te valda siltas un draudzīgas attiecības. Centra darbinieku saliedētībā
un arī šī piemiņas akmens atklāšanā
daudz paveicis bijušais stacijas vadītājs Ilmārs Mežeraups.”
Uldi Rutki, kurš ilgus gadus strā-

dājis Cesvaines radio un televīzijas
stacijā un joprojām strādā Latvijas
valsts radio un televīzijas centra pārvaldē, varētu nosaukt par vienu no
nozares pamatlicējiem Latvijā. Viņš
lielu ieguldījumu devis ne vienas
vien stacijas izveidē un tehniskajā
nodrošināšanā. Viņa vadībā ir veikti
celtniecības, raidītāju montāžas un
skaņošanas darbi. Uldis Rutkis, savulaik strādājot Cesvaines vidusskolā,
radio un televīzijas lietās ieinteresējis
daudzus jauniešus, kas vēlāk kļuvuši
par inženieriem. Viņš joprojām tur
„roku uz pulsa” un interesējas par
visu, kas notiek Cesvaines stacijā.
Vidzemes RVC vadītājs Aivars
Putniņš ir gandarīts, ka var realizēt
bijušā kolēģa Ilmāra Mežeraupa ideju,
jo tieši iepriekšējais RVC vadītājs bija
tas, kas vēlējās, lai šeit būtu tāda piemiņas zīme. Viņš savulaik Cesvainē ir
noskatījis šo akmeni un šogad oktobrī,
kad centram aprit 50 gadi, ir iemesls,
lai to atklātu. Aivars Putniņš atklāt
piemiņas akmeni aicina Uldi Rutki
– to stacijas darbinieku, kas pirms
50 gadiem „nospieda pogu pirmajam
raidījumam”, un Aivaru Voitu, kas
„pogu spieda šodien”.
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Dace Birzniece pie atjaunotās Dzelzavas novada kartes.
Ieskats skolēnu atsauksmēs:
Mums patika pils muzejs. Dace
Birzniece mūs laipni uzņēma un
stāstāmo bija jau sagatavojusi. Nesaprotu, kā viņa to visu varēja iemācīties. Tas ir unikāli! Paldies Dacei,
jo tādu informāciju citur es neiegūtu.
Man vislabāk patika Cesvaines senie
nosaukumi. Muzeja vadītāja stāstīja
skaidri un saistoši. Apbrīnoju jūsu
gribasspēku izzināt par mūsu valsti
un novadu. Prieks, ka viens cilvēks
varēja izveidot tādu stāstījumu, kas
visiem patika. Būs liels prieks, ja
iesākto turpināsiet.Iesaku visiem apskatīt Cesvaines muzeju, jo katram
cesvainietim jāzina, kas šeit agrāk
noticis.

Rakstā, ko mums iedeva Māra
Evardsone par pasaules, viduslaiku
un Cesvaines vēsturi, bija ļoti daudz
informācijas par Latviju un Cesvaini.
Tajā ieguldīts liels darbs. Paldies par
viņas uzņēmību! Mēs tagad mācāmies
viduslaiku vēsturi un sagatavotais materiāls ļoti palīdzēja. Bija interesanti
uzzināt, kas noticis laikā no 13. līdz
17. gs. Novēlu jums turpināt un izzināt vēl ko jaunu un sakrāt neredzētu
un nedzirdētu informāciju! Gatavojot
materiālu, viņa ir strādājusi mūsu
labā, to – kam interesē vēsture. Nav
jēgas stāstīt tiem, kas nezina un neinteresējas par vēsturi. Māra Evardsone
mums palīdzēja arī projektu nedēļā
par pionieriem.
Guna Graudiņa

Uzziņai
• Cesvaines TV torni sāka celt 1958.
gada 10. decembrī.
• Torni cēla Ērgļu un Ogres celtniecības pārvalde.
• Torņa konstrukcijas izgatavoja
Dņeprodzeržinskas Molotova vārdā
nosauktā rūpnīca.
• 1959. gada 1. oktobrī notika pirmais FM raidījums. Tātad šī ir oficiāla stacijas dibināšanas diena.
• 1961. gadā samontēts vidējo viļņu
tornis 100 m augstumā.
• No 1997. līdz 2004. gadam nomainīti visi vecie raidītāji pret moderniem
mūsdienīgiem raidītājiem. TV tornī
veikti rekonstrukcijas darbi.
• Sākot no 2003. gada, notiek plaša
telpu un ēku renovācija, izveidota
jauna automātiskā katlu māja. Izveidots jauns kontroles un vadības
centrs, kas ļauj kontrolēt ne tikai
Cesvaines RTS raidītājus, bet arī
deviņus perifērijas objektus – Alūksnes, Viesītes, Āboliņu, Māles neapkalpojamās retranslācijas stacijas
(NRTS) un Jēkabpils, Gulbenes,
Madonas, Mazozolu neapkalpojamās retranslācijas punktus.
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RVC darbinieki pie piemiņas akmens atklāšanas dienā.
• Šobrīd Vidzemes RVC strādā 19
darbinieki.
• Par priekšniekiem strādājuši Ojārs
Fabijanovičs, V. Duhovs, Uldis Rutkis, Jevgeņijs Skorijs, Ilmārs Mežeraups. Šobrīd – Aivars Putniņš.
• Augstāko profesionālo apbalvojumu – J.Lintera prēmiju – saņēmuši trīs Vidzemes RVC darbinieki

– Jevgeņijs Skorijs, Ilmārs Mežeraups un Aivars Putniņš.
• Cesvaines TV torņa augstums ir
204 metri, bet Karātavu kalns, kur
tornis uzcelts, – 194 m virs jūras
līmeņa. Tātad torņa smaile – 398 m
v.j.l., – ir augstākais punkts Baltijā.
(Rīgas TV tornis –375 m v.j.l.).
Guna Graudiņa

Aicina jauna "Bērnu žūrija"
Cerība sver 35 kilogramus?...Kādas
ir pašas labākās zāles?....Un cik tad īsti
garš deguns ir garlaicībai? Atbildes uz
šiem un daudziem citiem jautājumiem
varēs saņemt mazie lasītāji, iesaistoties kultūras programmas „Lasīšanas
veicināšana” apakšprogrammā „Bēr-

nu žūrija”, kas Cesvaines bibliotēkā
noris jau 8. sezonu. Tāpat kā iepriekš,
arī šogad grāmatu vērtēšanas eksperti
dalās 4 vecuma grupās. Tām atbilstoši izvēlētas 5 grāmatas, kas jāizlasa
līdz 20. decembrim. Kad grāmatas
izlasītas, jādod vērtējums gan par
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sev tīkamāko grāmatu saturu, gan
māksliniecisko noformējumu, aizpildot elektronisko „Bērnu žūrijas”
anketu blogā www.bernuzurija.lv .
Anketu aizpildīšana ir ļoti atbildīgs
uzdevums, tādēļ labprāt palīdzēsim
veikt šo darbiņu.

Cesvaines Ziņas

Lai „Bērnu žūrijas” grāmatu lasīšana veiktos raitāk, katru otrdienas
pēcpusdienu 1. – 4. klašu lasīšanas
eksperti tiek aicināti uz priekšlasījumu pēcpusdienu.
Līga Čevere, Cesvaines bibliotēkas
bērnu literatūras nodaļas vadītāja
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Vidusskolā
Skolotāju diena

Skolotāju dienā 12. klašu skolēni kopā ar pašpārvaldi piedāvāja skolotājiem ieskatīties savā
dzimšanas gada horoskopā. It kā zināma lieta, bet
interesanti bija uzzināt, kurā gadā pēc horoskopa
dzimis kolēģis. Skaistu koncertu bija sarūpējušas
skolas ģitāristu pulciņa meitenes. Vēlāk sekoja
dažādi uzdevumi par skolu. Bija jāskaita tautasdziesmas, jāsaliek dziesmu puzle, jādzied
dziesmas un jāveic daudzi citi uzdevumi.

"Skolēni" un viņu skolotājs Rimants Repkevičs.

Aivara Šķēla foto

Meitenes sniedz priekšnesumu skolotājiem.

Iepazīšanās pēcpusdiena
15. oktobrī sākumskolā notika Iepazīšanās pēcpusdiena, kad kopīgi sveica un iepazinās ar skolas jaunākajiem skolēniem – pirmklasniekiem.
16. oktobra pēcpusdiena interesanta izvērtās 5.
klasniekiem, kuri septembrī sākuši mācības šajā
ēkā. 9. b klases skolēni viņiem bija sagatavojuši
dažādus uzdevumus par jauno skolu, sportiskas
aktivitātes, atjautības uzdevumus un citus pārbaudījumus. Gandarījums bija gan tiem, kas
uzdevumus deva, gan tiem, kas tos izpildīja.
Tāpat 16.oktobra pēcpusdiena bija pārbaudījumiem bagāta arī skolas fukšiem
–10.klašu skolēniem. Visu iepriekšējo nedēļu viņi centās ģērbties, kā bija uzdevuši
12.-tie. Paspēja būt gan fermeri, gan mazuļi.
Piektdienā vajadzēja izturēt neparastus pārbaudījumus parkā. Vakarā – tie, kas visu
bija izdarījuši godam, nopelnīja sertifikātus.

Plānotie pasākumi novembrī

10.novembrī – Mārtiņdienas tirgus ar
dažādām aktivitātēm. Aicināti pirkt un pārdot
arī vecāki, vecvecāki.
11.novembrī – Lāčplēša diena. Lāpu
gājiens.
17.novembrī – Valsts svētkiem veltīts pasākums.
20.novembrī – gaidītākais pasākums
– "Dziedi ar skolotāju!"

Kas notiek skolas diskotēkās?

Runāšu par vienu lietu, kas sāp gan man,
gan arī citiem skolotājiem. Skolēniem ir solīts
katru mēnesi rīkot vienu diskotēku. Septembra
diskotēkā redzētais liek aizdomāties par to,
kas notiek ar mūsu bērniem. Atnāk uz skolu,
samaksā par diskotēku un aiziet. Diemžēl
tas aiziet ir saistīts ar tusiņiem kāda skolēna mājās, kur notiek alkohola lietošana(!).
Bet vecākiem ir teikts, ka iet uz diskotēku.
Līdzīga aina bija vērojama arī oktobra Karaokes
vakarā. Nākamo diskotēku plānojam 20. novembrī. Varbūt ir vērts vecākiem atnākt līdz skolai
un paskatīties, vai jūsu bērns ir šajā pasākumā.
Var atklāties arī pārsteigumi. Vecāki saka, ka
var dežūrēt skolas pasākumā. Bet pasākumos tas
nenotiek. Tas notiek, aizbildinoties ar pasākumu
– mājās. Sāpīgākais ir tas, ka to dara aizvien
jaunāki skolēni. Vecāki – būsim moži par saviem
bērniem! Runāsimies, sadarbosimies, darīsim
visu, lai mūsu bērni neaizietu postā!
Sarma Kurme
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Studenti saņem stipendiju
Latvijas Universitātei (LU)
veltītajā 90. gadadienas svinīgajā Senāta sēdē 28. septembrī LU
Fonds sveica sociālās stipendijas
„Ceļamaize 2009” ieguvējus – izcilākos un sabiedriski aktīvākos
LU 1.kursa 90 studentus, nākamos līderus. Viņu vidū arī – LU
Ekonomikas un vadības fakultātes Cesvaines vidusskolas 2009.
gada absolvente – Anna Akmene.
Stipendiātus sveica LU rektors
Mārcis Auziņš un LU Fonda
valdes priekšsēdētājs Ivars Lācis,
pasniedzot goda rakstus un svētku piemiņas veltes. Stipendijas
apjoms ir Ls 1800 gadā, ar tās palīdzību studentiem ir iespēja segt
mācību maksu vai izlietot ikdienas
tēriņiem, saņemot stipendiju katru mēnesi 10 akadēmisko mēnešu
garumā.
Anna uz svinīgo brīdi ielūgumu
no LU Fonda sūtīja savai skolotājai Valdai Sabulei – Cesvaines
vidusskolas biznesa ekonomisko
pamatu skolotājai. Skolotāja Sabule ir viena no Annas autoritātēm

vidusskolā. Anna augstu novērtē
pedagoģes ieguldījumu biznesa
ekonomikas pasniegšanā vidusskolā, kas devis pamatu jaunietes
studijām. Savukārt Valdai Sabulei
par savu skolnieci ir liels prieks un
lepnums. „Kopā ar savu komandu
Anna izcili veidoja biznesa plānu
un darbojās skolēnu mācību firmā.
Tas liecina par meitenes uzņēmību, prasmi plānot laiku, rakstura
stingrību un mērķtiecīgumu,”
priecājas skolotāja Sabule.
Saņemot stipendiju svinīgajā
Senāta sēdē, Anna jutusi īpašu
pozitīvu pacilātības sajūtu. „Tā
bija pirmā LU Senāta sēde, kurā
man ir tas gods piedalīties, tas bija
kas jauns, nebijis un interesants.
Faktu vēl patīkamāku darīja mūsu
Valsts prezidenta Valda Zatlera un
ārzemju goda viesu klātbūtne,” iespaidos dalās Anna Akmene.
Tas nebūt nav pirmais Annas
sasniegums mācībās. Viens no pēdējiem – 2008. gada maijā Anna
un viņas skolas biedri ar panākumiem startēja skolēnu mācību

firmu konkursā, kā
arī piedalījās A.
Zvejnieka Biznesa
plānu finālā Rīgā,
kurā guva uzvaru,
kas deva iespēju
iegūt apmaksātu
pirmo studiju gadu
LU Ekonomikas un
vadības fakultātē.
Tagad, kad Anna
jau mēnesi ir studente, atzīst, ka ar izvēli
studēt starptautisko
ekonomiku un komercdiplomātiju
nav kļūdījusies.
Viņa atklāj arī savas
Foto no A.Akmenes arhīva
nākotnes ieceres:
Anna Akmene ar skolotāju Valdu Sabuli.
„Es savu nākotni
redzu, saistītu ar starptautiska- un Latvijas interesēs. Ir jāuzdrojiem sakariem un domāju, ka šinās būt gudram, sevi pierādīt un
programma ir pietiekami prestiža jādomā pozitīvi. Būtiska nozīme
un perspektīva nākotnē. Mani ir pašiniciatīvai, uzņēmībai un
vilina studijas un darbs Eiropā disciplīnai. Vajag riskēt un darīt
un ASV, jo tur ir lielākas iespējas – tikai tā dzīvē var sasniegt savu
manā nozarē, bet savu darbošanās mērķi.”
lauciņu es redzu saistībā ar Latviju

LMT dāvina grāmatas
LMT (Latvijas mobilais telefons) akcijas ietvaros ikvienam
pirmklasniekam apmaiņā pret
kādu grāmatu, kuru viņš gribētu
dāvināt maznodrošinātiem bērniem ģimenēs un bērnunamos,
bija iespēja bez maksas saņemt
mobilo telefonu ar OKartes
komplektu. 20. oktobrī LMT
grāmatas dāvināja Grašu bērnu
ciematam un Cesvaines internātpamatskolas skolēniem.
Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas datiem Latvijā kopumā ir
aptuveni 20 000 pirmklasnieku, un
LMT dāvināto telefonu saņēmuši
gandrīz 15 000 vecāki, kuru bērni
šogad uzsāka skolas gaitas.
LMT cer, ka jaunais mobilais

tālrunis bērniem kalpos kā drošības garants un papildus arī kā
mudinājums gūt labas sekmes mācībās. LMT prezidents Juris Binde
saka sirsnīgu paldies bērniem un
viņu vecākiem par atnestajām
grāmatām. Tā kā daudzi pēc telefona nāca ar vairāk nekā vienu
grāmatu, tad saņemto grāmatu
ir ļoti daudz, un LMT dāvina tās
arī Latvijas lauku bibliotēkām un
internātskolām.
Cesvaines internātpamatskolas
direktore Anita Kanča ir pateicīga
par lielisko dāvanu. „Mēs esam
priecīgi par katru dāvanu. Tas
taču ir lieliski! Te ir 100 grāmatas. Ja skolai tādu daudzumu vajadzētu nopirkt, mēs to nevarētu.

Gunas Graudiņas foto

Internātskolas skolēni, dāvanu saņemot.
Ielūkojoties kastēs, redzējām, ka un aktuālas, kā, piemēram, Harijs
grāmatas ir labā stāvoklī, pie- Poters. Paldies bērniem un viņu
mērotas dažādu vecumu bērniem vecākiem, kas ziedoja.”

Ar velosipēdu pa novadu
Vidzemes tūrisma asociācija
sadarbībā ar Vidzemes un Dienvidigaunijas pašvaldību turpina
ieviest Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
projektu „Ar velo pa Vidzemi un
Dienvidigauniju”. Septembrī Siguldā notika projekta tematiskā
darba sanāksme, kuras galvenā
tēma bija „Velomaršrutu marķēšana”. 2010. gadā arī Cesvainē
paredzēts marķēt velomaršrutu,
kas riteņbraucējiem dos iespēju apskatīt apkārtni, novada
interesantākās vietas un dabas
ainavas.
Tāpēc 3. oktobrī notika izmēģinājuma brauciens pa maršrutu
Cesvaine – Kārzdaba – Kočkares – Kraukļi – Cesvaine, kurā
piedalīties ikvienu riteņbraucēju
aicināja Cesvaines tūrisma informācijas centrs un tā vadītāja Ilze
Kalna-Elksniņa.
Pagājušās sestdienas rītā, kad
bija pasūtīts bez lietus laiks, izmēģinājuma brauciena dalībnieki
devās ceļā. Velosipēdisti bija
priecīgi gan par dabas skaistumu

un jauki pavadīto dienu, gan par
pieturas punktiem, kur varēja apskatīt gan ievērojamas vietas, gan
cienāties ar viesu māju sagādātajiem labumiem.
Veloceļotāji mērojās augumiem ar Voļģu velnakmens
diženumu, aplūkoja kādreiz
skaisto Kārzdabas baznīcu, lauku mājā „Jurguci” sasveicinājās
ar kazu ganāmpulku un cienājās
ar saimniecībā gatavotajiem
produktiem, izstaigāja puķu taku
„Kalna Boķos”, sildījās „Pie sievasmātes” kamīna, mielojoties ar
pašmāju labumiem. Īpašs paldies
brauciena dalībniecei Eleonorai
Apenītei, kura no rīta paspēja izcept gan maizīti, gan piedalīties
braucienā.
Riteņotāji atzina, ka diena uz
velosipēda bija lieliska atslodze
un par grūtu nebija ne jaunākajam pedāļu minējam – piektklasniekiem Edgaram – ne vecākajai – 70 gadīgajai Vijai.
Brauciena organizatore Ilze
Kalna-Elksniņa saka, ka – šī
bija viena no jaukākajām viņas

Cesvaines Ziņas

Gunas Graudiņas foto

Dalībnieki braucienam gatavi.
dienām Cesvainē. Paldies par
to ne tikai jaukajiem laika apstākļiem un Cesvaines dabai, bet
arī brauciena dalībniekiem un
noteikti arī "Jurgucu", "Grašu",
"Kalna-Boķu" saimniekiem un
īpaši Anitai Greidiņai no brīvdienu mājas “Pie sievasmātes”,
kas pa ceļam, noskatot braucēju

nosalušos degunus, pamanījās
mūs pacienāt ne tikai ar mājās
ceptu maizi un Cesvaines medu,
bet arī ar gardu zupu. Paldies, un
ceru, ka sadarbība mums visiem
arī turpmāk nesīs prieku!
Lappusi sagatavoja
Guna Graudiņa
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Kopīgas lietas saliedē ģimeni
Šodien, tas ir laikā, kad valsts
iedzīvotāji ir spiesti taupīt un
rēķināt vairāk, nekā bija ierasts
līdz šim, sarunas par to, cik var
atļauties un no kā jāatsakās,
kļūst arvien aktuālākas. Varam
vainot valdību, varam vainot
citus, mums liekas, ka esam neveiksminieki vai ne tajā valstī
piedzimuši, bet par savu dzīvi atbildīgi vienalga esam, pirmkārt,
jau paši. Kādu to veidojam – tas
ir mūsu ziņā.
Vai tu zini, cik tava ģimene
tērē pārtikai, mājoklim, izglītībai, bērniem, veselībai, transportam? Kur ņemt naudu, ja
rodas neparedzēti izdevumi? Cik
dažādi ir cilvēki, tik atšķirīgi ir
mūsu ienākumi un izdevumi.
Cits var atļauties vairāk, cits
mazāk, cits visu, cits – neko. Cits
ņem kredītu, cits krāj, cits tērē.
Cita finansiālais stāvoklis nav pasliktinājies un viņš var atļauties
to pašu vai vismaz daļu no tā, ko
pirms diviem gadiem. Varbūt
viņam ir iekrājumi, varbūt viņš
no daudz kā atsakās? Cits nekad
nav varējis atļauties daudz tērēt,
par iekrāšanu vispār nerunājot,
jo naudas pietiek tikai nepieciešamākajām pamatvajadzībām.
Bet, varbūt rūpīgi plānojot un
uzskaitot savus izdevumus, tu
atklāj, kur paliek tava nauda un
to, ka tu vari ietaupīt?
Cesvainē ir ģimene, kas zina,
cik un kam viņi tērē, un zina, kā
viņi var ietaupīt. Skujiņu ģimene
– Sanda, Egils, astotklasnieks Toms
un piektklasnieks Henrijs piedalījās
GE Money Bank organizētajā projektā „Tests ģimenēm uzkrājumu
veidošanā”.
Projekta mērķis bija parādīt, ka
uzkrāt ir iespējams un ka naudu var
atrast, pārskatot savu budžetu un
mainot tērēšanas ieradumus. Lai
krātu, reizēm ir vajadzīga tikai
iedvesma. Projektā iesaistīto piemērs, iespējams, ļaus iedvesmoties
arī citiem.
Projekts ilga no jūlija līdz septembrim, un testā piedalījās trīs
ģimenes ar dažādu ģimenes locekļu skaitu, līdzīgiem ienākumiem un
dzīvojošas dažādās vietās – Rīgā,
Valmierā un Cesvainē.
Spēles noteikumi īsumā šādi:
sākumā tiek uzskaitīti ģimenes kopīgie ienākumi un izdevumi (smalki
pa pozīcijām), uzvar tā ģimene, kas
būs izveidojusi vislielākos uzkrājumus attiecībā pret saviem mēneša
ienākumiem.
Triju mēnešu laikā bija jāiekrāj
summa, kas būtu līdzvērtīga viena
mēneša ienākumiem. Dažiem par šī
projekta norisi bija radies maldīgs
priekšstats, ka nav nekā vienkāršāka. Lai tikai uzvarētu, var taču
naudu aizņemties no radiem vai
draugiem. Bet tas nebūt nebija
iespējams, jo par visiem saviem
ienākumiem un izdevumiem katru
nedēļu bija jāsniedz atskaite bankas ekspertiem, kas izvērtēja tavus
paradumus un konsultēja, kā pārstrukturizēt ģimenes budžetu. Ja tu
esi iekrājis, tad kur tu esi taupījis.
Katrai ģimenei, projektam sākoties, bija jāizvirza mērķis, kam
viņi krās.

Jānis Arvīds Mednis

Par uzvarētājiem kļuva
visas ģimenes, jo katra pēc
savām iespējām iekrāja
kādu naudas summu, lai
īstenotu savu nosprausto
mērķi. Katra ģimene tika
arī pie naudas balvas, ko
GE Money Bank ieskaitīja
„Iespēju kontā”. Upenieku
un Medņu ģimene balvā
saņēma Ls 150, bet Skujiņu
ģimene Ls 500 konkrētā
mērķa īstenošanai.
Ko jūs ieguvāt, piedaloties projektā?
Egils. Reālu priekšstatu
par tēriņiem, par atlikumu
kontā.
Sanda. Sākotnēji projektā piedalīties negribēju,
jo gribi vai nē, tam līdzi
nāk publicitāte, cilvēku attieksme, kas ne vienmēr ir
pozitīva. Bet, rūpīgi visu
pārdomājot, vīra un kolēģu
atbalstīta, man radās vēlme
pārbaudīt sevi un iemācīties plānot
vēl labāk. Īstenojot šo projektu, sapratām, ka arī turpmāk izdevumus
uzskaitīsim. Kopīgas lietas saliedē
ģimeni. Bērni vēl vairāk apzinās
naudas vērtību, viņi ar to operē,
iepērkas, piedalās ģimenes budžeta
plānošanā, gūst reālu izpratni, cik
nākas izdot par ikmēneša maksājumiem, lieki netērē.
Lielu atklājumu jau mums nebija, jo arī līdz šim neesam tērējuši
vieglprātīgi. Allaž esam krājuši
kādam konkrētam mērķim. Mērķtiecīgumu un atbildību mums ir
ieaudzinājuši vecāki, kas ar savu
piemēru ir rādījuši, ka, strādājot
tikai algotu darbu (negrozoties
biznesa vidē), var atlicināt katru
mēnesi kādu mazumiņu, lai vēlāk
no iekrātās summas sev atļautos to,
kas ģimenei nepieciešams.
Egils. Tad, kad sākās lielais kredītu ņemšanas bums, mēs arī varējām ņemt aizņēmumu no bankas un
dzīvot zaļi, bet mēs izvēlējāmies
„novecojušo” metodi – vispirms
sakrāt un pēc tam nopirkt. Tas daudziem likās muļķīgi un vecmodīgi,
taču tagad esam atviegloti, ka neesam nevienam parādā.
Kādi ir jūsu realizētie mērķi?
Egils. Gan dzīvokļa remonts pašu
spēkiem, gan sadzīves tehnikas un
auto iegāde. Tuvāki un tālāki ceļojumi. Kultūras pasākumi. Izglītība
gan pašiem, gan bērniem utt.
Projekta gaitā atklājāt ko jaunu? Kā taupāt?
Egils. Jau labu laiku pirms testa
mēs paši nolēmām aplēst, cik tad
mūsu ģimene iztērē pārtikas iegādei. Lai rastos reāls priekšstats,
sākām vākt čekus un mēneša beigās
vilkām bilanci. Bijām izbrīnīti, cik
daudz naudas aiziet pārtikai. Sākām
domāt, kā ekonomēt.
Sanda. Laukos pie vecākiem paši
audzējam dārzeņus, ogas, augļus un,
domājot par garo ziemu, paši tos
konservējam. Lai gan pagrabs tiek
pildīts vienmēr, šogad jo īpaši daudz
ir dažādu „darinājumu”. Dārzeņu salātu gatavošana ir laikietilpīgs process. Ziemas gardumu gatavošanā
tiek iesaistīta visa ģimene. Ja ēšanā
piedalās visi, tad kāpēc konservēšana jāveic vienam?
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Stāsts
Medņu dzimtas specvienība
(Jānis IV pie Pjera III)
10. turpinājums

Foto no Skujiņu ģimenes arhīva

Projekta "Tests ģimenēm uzkrājumu veidošanā" uzvarētāji –
Skujiņu ģimene – Henrijs, Egils, Sanda un Toms.
Tātad spēlē iesaistās visa ģimene.
Sanda. Ja man nebūtu atspaida
no ģimenes, es nemaz nevarētu
startēt šādā projektā. Mums ar vīru
ir līdzīga dzīves uztvere. Savstarpēja
uzticēšanās un vienam otra ideju atbalstīšana veicina pozitīvu attieksmi
ģimenē.
Egils. Lai darītu ikdienu interesantāku, pašu un bērnu priekam, veselīgam dzīvesveidam, arī
taupības nolūkos, ne vienmēr kā
pārvietošanās līdzekli mēs izmantojām auto. Daudzviet nokļuvām
arī ar velosipēdu.
Vai vienmēr ir izdevīgi braukt uz
Rīgu, lai nokārtotu darījumu, kas
ilgst pusstundu vai stundu? Varbūt
tam noder telefons, Skype, e-pasts,
pasts vai kas cits?
Kā projekta laikā jūs rīkojāties
ar naudu?
Sanda. Mēs izvēlējāmies ienākumus sadalīt pa izdevumu pozīcijām. Ietaupījums radās, ja kādā
pozīcijām mēneša beigās palika
nauda. Nedaudz ietaupījām uz pārtikas iegādi, transporta izdevumiem,
kā arī maksājumiem (ieplānojot izdevumus par siltumu, kas jāsāk
maksāt rudens periodā, vasarā tos
var nolikt).
Liels bija mūsu konkurentu
Upenieku ģimenes izbrīns, uzzinot,
ka mēs Cesvainē (180 km attālumā
no dižpilsētas) par identiskas kvadratūras dzīvokli maksājam tikpat
lielu rēķinu par apkuri kā viņi Rīgas centrā. Tāpat par mistiskajiem
patērētā ūdens rēķiniem. Beidzot,
uzstādot skaitītājus, mēs maksāsim
par patērēto.
Egils. Tas nebija viegli. Bija
jāieplāno arī neparedzētie izdevumi. Auto remontam nācās iztērēt
divu mēnešu auto uzturēšanai un
degvielai atlikto summu.
Vai projekta laikā no daudz kā
nācās atteikties?
Sanda. Grūti teikt. Ejot ciemos,
devāmies ar pašceptu vai pašu gatavotu cienastu. Tāpat ar draugiem
vienojāmies, ka ne jau dāvanu dēļ
rīkojam mājas ballītes – tātad turpmāk rīkosim dzimšanas dienas bez
dāvanām (pieaugušajiem).

Cesvaines Ziņas

Egils. Mēs apmeklējām gan kultūras pasākumus, gan atpūtāmies pie
jūras, bērnam maksājām par sporta
nometni utt. Pat kaķis bija iesaistīts
šajā projektā, jo viņš zināja, ka
ēst dabūs tāpat kā visi – noteiktās
ēdienreizēs, nevis cauru diennakti
trauks pilns.
Kā ar sievišķīgiem niekiem?
(Sanda, skatoties uz Egilu,
smaida.)
Egils. Ļoti labi bija. Visas vājības
tika regulētas.
Sanda. Jā, varbūt mazāk atļāvos
mirkļa iegribas. Ir jārēķina, vai tu
vari iet pie friziera, vai tomēr tikt
pašam ar saviem matiem galā.
Trenažieru zāles apmeklējumu aizstājām ar braucienu ar velosipēdiem.
Tā bija arī vienreizēja iespēja iepazīt
tuvāko apkārtni.
Varbūt jums radušies kādi
secinājumi, ieteikumi?
Mēs neesam vienīgā ģimene, kas
taupa. Tādu ir daudz. Arī Cesvaines
novadā. Mums nākas taupīt, lai izdzīvotu. Ar šī raksta starpniecību
mēs vēršamies pie domes priekšsēdētāja Špata kunga, deputātiem,
komunālā uzņēmuma vadītājas Puķītes kundzes, siltumtīklu vadītāja
Baiera kunga ar lūgumu pārskatīt
arī savas iespējas samazināt novada
ļaudīm maksājumu tarifus gan par
patērēto siltumu, gan par ūdeni. Tāpat arī atvieglot vecākus, samazinot
maksu par pusdienām skolā, atrodot
līdzekļus, kas segtu saimnieciskos
izdevumus un darbinieku algas, lai
vecākiem būtu jāmaksā tikai reālās
ēdiena izmaksas, kas nepārsniedz
Ls 0,50.
Iespējams, Skujiņu ģimenes piemērs jūs rosinās katram pārdomāt
savus tērēšanas ieradumus un
rosinās vēlmi plānot savu ģimenes
budžetu. Plānojot, izvirzot mērķi
un tiecoties uz to, dzīvē var daudz
sasniegt.
Veiksmi mērķa realizēšanā!
Paldies Skujiņu ģimenei par
dalīšanos ar „Cesvaines Ziņām”
tik delikātā jautājumā kā ģimenes
budžeta apspriešana.
Guna Graudiņa

Nevaram kavēties, jo gribas redzēt
daudz. Izrādās, tepat ir daudzkārt aprakstos pieminētie Elizejas lauki. Taču tikvien kā tagadējam bulvārim nosaukums
saglabājies. No laukiem ne miņas, tur
izveidoto dārzu vidū pilis, ievērojamas
celtnes ar strūklakām un izpriecu paviljoniem. Tāpat arī Buloņas mežs īstenībā
nav nekāds mežs. Piestājam Eifeļtorņa
laukumā, tornis mēdzot būt dažādi izgaismots. Šobrīd mirgoja blāvi zilganās
ugunīs. Sēnas krastmala un tilti. Viens no
greznākajiem – krievu cara Aleksandra
III vārdā nosaukts. Ej, nu saproti vēstures
līkločus un francūžus. Krievu cars kopā ar
citiem kaimiņvalstu ķeizariem palīdzējis
sakaut un pēcāk trimdā izsūtīt pašu franču dievināto imperatoru Napoleonu. Un,
izrādās, ar to vien par maz. It kā Napoleonam pakaļu pagriezdami, pateicībā par
sava ķeizara sakāvi, lepnu tiltu uzcēluši
un krievu ķeizara vārdā nosaukuši. Līdzīgi kā nesen mūsdienās, kad "pateicīgā
latviešu tauta" to monumentu Pārdaugavā
uzbūvēja, savus "atbrīvotājus" godinot.
Francūži gan vēlāk attapušies un atveduši
trimdā mirušā Napoleona pīšļus uz Parīzi.
Un paši, izbrīnīti iesaukdamies, radījuši
savu trāpīgo teicienu: C’ est la vie – tāda
ir dzīve !
Parīzē ir viss. Tā apgalvots kādā reklāmas izdevumā, un tas nav pārspīlēts. Pēc
tikko pieminētās nopietno kultūrvēsturisko vērtību apskates iebraucām pilsētas
nerātnajā rajonā ap Pigāla laukumu. Tā
ir pavisam cita Parīze, cita citai blakus
stiklotas, labi izgaismotas vitrīnas ar nepārprotami izaicinošiem, atkailinātiem
galvenokārt sieviešu attēliem. Pa gabalu
redzama gaismas reklāma: "Moulin Rouge", (izrunā "Mūlen Rūž") – "Sarkanās
dzirnavas". Viena no dārgākajām nakts
izpriecu vietām pasaulē. Un turpat netālu
– izgaismots uzraksts SEKSODROMS...
"Vo, vellos!" gribējās iesaukties. Parīzes
tuvākās apkārtnes kartē atzīmēti trīs
starptautiskas nozīmes airodromi, pilsētas nomalē arī hipodroms, velodroms,
motodroms, un katram saprotams, kas
tur notiek. Vienīgi kosmodroms nav atrodams, tas vispār ārpus Francijas. Taču
seksodroms, izrādās, pašā Parīzes centrā,
bet kartē atzīmes nekādas. Laikam izdomas bagātie parīzieši salikuši visu
četru – airo-hipo-velo-moto ..."dromu"
funkcijas kopā, ietilpinājuši vienā ēkā
reklamējot kā seksodromu, nezinīšus
neziņā atstājot.
Nedaudz par Parīzi dienas gaismā. Lai
grāmatās daudzkārt aprakstītās vietas iepazītu, vismaz pāris nedēļas vajadzīgas.
Mēs ātrumā tikai šo to "apgrābstīt" paspējām. Papildus iepriekš minētajam
apskatījām Parīzes Dievmātes katedrāli,
Luvras pili, Operas kvartālu, ļoti īpatnējo modernās arhitektūras Pompidu centra
ēku. Informācijā norādīts, ka katru dienu
šeit ierodas ap 20 000 apmeklētāju.

Skats Parīzes nerātnajā rajonā

Turpinājums sekos
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Muzejā

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve
Līguma „Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu izbūve Cesvainē”, līguma Nr.
2001/LV/16/P/PE/007 – 4.14, realizācijas 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 iekārtu izbūvi Cesvainē. Projekta realizācijas laikā tiks veikti darbi, kuru kopējā
vērtība ir 1 887 096,12 eiro. 66% no šī
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Savienība.
Ēkā ievietoto priekšattīrīšanas iekārtu
montāžas un apsaistes darbi pabeigti. Automātiskās kontroles un vadības sistēmas
uzstādīšana un regulēšana orientējoši
tiks pabeigta uz novembra sākumu, kad
paredzēts sākt uzpildīt tvertnes ar attīrāmajiem notekūdeņiem un ieregulēt
tehnoloģiskās iekārtas un tehnoloģisko
procesu.
Jānis Vanags, SIA „Cesvaines
komunālie pakalpojumi” tehniskais
speciālists

Kad jāizkar karogs
Karogs jāizkar pie Saeimas, Ministru kabineta, pilsētu domju, pagastu
padomju, visu veidu iestāžu, uzņēmumu
un organizāciju ēkām, kā arī dzīvojamām
ēkām:
• 16. februārī – Lietuvas neatkarības
dienā;
• 24. februārī – Igaunijas neatkarības
dienā;
• 25. martā* –Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienā;
• 1. maijā – Latvijas Satversmes sapulces sasaukšanas dienā, Darba svētkos;
• 4. maijā – Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā;
• 14. jūnijā* – Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienā;
• 17. jūnijā* – Latvijas okupācijas
dienā;
• 4. jūlijā* – Ebreju tautas genocīda
upuru piemiņas dienā;
• 11. novembrī – Lāčplēša dienā;
• 18. novembrī – Latvijas proklamēšanas dienā;
• Decembra 1. svētdienā* – Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā
režīma genocīda upuru piemiņas dienā.
* sēru noformējumā
Karogu var izkārt arī citos Ministru
kabineta, pilsētu un novadu domju vai
pagastu padomju noteiktajos gadījumos.
Valsts karogu var pacelt vai citādi lietot
arī tautas, darba vai ģimenes svētkos,
atceres dienās, kā arī citos gadījumos,
garantējot pienācīgu cieņu pret valsts
karogu.
Nr. 10 (196) 2009. gada 30. oktobrī
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 600 eks.
Redaktore – Guna Graudiņa,
tālr.64852030
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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NVA aicina
Atkārtoti aicinām jūs izvērtēt
iespēju piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras jaunajā
Eiropas Sociālā fonda projektā „Profesionālā apmācība
bezdarba riskam pakļautām
personām.
Mācīties var:
Komersantu un pašnodarbināto nodarbinātas personas
(izņemot valsts un pašvaldību
kapitālsabiedrību darbiniekus),
kuras:
• strādā nepilnu darba laiku;
• pašreizējā darba vietā nodarbinātas ilgāk par sešiem
mēnešiem;
• darba laiks samazināts
vismaz vienu mēnesi pirms
iesaistes mācību programmu
apguvē.
Dalība pasākumā:
• NVA filiāles reģistrē personu un izsniedz kuponu izglītības iestāžu apmeklējumiem, tā
derīguma termiņš 1 mēnesis;
• Mācību profesionālās tālākizglītības vai profesionālās
pilnveides programmās īsteno
izglītības iestādes un to izvēlas
nodarbinātā persona;
• Persona apmeklē izglītī-

Dažādi
bas iestādes, uzrāda kuponu
un izvēlas izglītības iestādi
mācībām;
• NVA profesionālās tālākizglītības programmās kuponu
izsniedz līdz 500 latiem;
• NVA profesionālās pilnveides izglītības programmu kuponu izsniedz līdz 300 latiem;
• Ja mācību izmaksas pārsniedz noteikto apmēru, ko
sedz NVA, nodarbinātais var
samaksāt izmaksu starpību;
• NVA mācību laikā nodrošina stipendijas 70 latu apmērā
par kalendāro mēnesi:
• mācības notiek individuāli
vai grupā;
• mācību ilgums līdz 6 mēnešiem (ne mazāk kā 10 stundas
nedēļā).
Informācija par pasākuma
nosacījumiem un darba devēja
apliecinājums – NVA interneta mājas lapā www.nva.gov.lv
sadaļā „Darba devējiem”/
Profesionālā apmācība ar kuponu sistēmu dīkstāves darbiniekiem.
Informācijai:
Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas filiāle, tālr.
64860838

Māju siltināšana
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā
esošā Būvniecības, enerģētikas
un mājokļu valsts aģentūra realizē Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāti – „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi”.
Šīs aktivitātes ietvaros finansējums tiek piešķirts energoaudita, tehniskās pārbaudes
un būvprojekta sagatavošanai,
būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanai un būvdarbiem dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošajās daļās – ēku
ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšanai un
nomaiņai, pagraba pārsegumu
siltināšanai, siltumapgādes
sistēmas renovācijai, ventilācijas sistēmas renovācijai vai
rekonstrukcijai, ēkas strukturālo daļu atjaunošanai, kas nepieciešama energoefektivitātes
darbu veikšanai un citiem renovācijas darbiem, kas paaugstina ēkas energoefektivitāti
un ir iekļauti energoauditā kā
veicamie pasākumi.
Projektu iesniegumus finansējuma saņemšanai var iesniegt
par daudzdzīvokļu mājām, kas

nodotas ekspluatācijā no 1944.
līdz 1993.gadam, mājai ir jābūt
sadalītai dzīvokļu īpašumos, un
vienam īpašniekam nevar piederēt vairāk nekā 20% (norādītais procentuālais sadalījuma
apjoms neattiecas uz valstij un
pašvaldībām piederošiem
dzīvokļu īpašumiem) no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita,
savukārt mājas neapdzīvoto
telpu platība nevar pārsniegt
25% no dzīvojamās mājas
kopējās platības.
Aktivitātes ietvaros segs
50% no kopējām mājas siltināšanas izmaksām.
Pirmās piecas atlases kārtas
jau pagājušas, bet jums ir iespēja iesniegt pieteikumu šī
gada pēdējām divām kārtām
vai arī laicīgi uzsākt gatavot
pieteikumu nākamajā gadā
paredzamām programmas aktivitātēm.
Ja jums ir jautājumi par
siltumapgādes un citu ES
līdzfinansēto projektu piesaisti
savai organizācijai – projekta
koordinatorei – Ingai Tortuzei,
tālrunis – 267212148, e-pasts:
info@baltineglobe.lv.

Autovadītāju ievērībai

Veikalā "Kante"

Madonas rajona teritorijā autoceļa P 62 Krāslava
– Preiļi – Madona (caur
Barkavu)126,58 – 139,96
km remontēs ceļu. Šajā ceļa
posmā uz laiku no 2009. gada
25. oktobra līdz 2010. gada
augustam satiksme tiks organizēta pa vienu brauktuves
pusi atbilstoši apstiprinātai
satiksmes organizācijas shēmai, ierīkojot autovadītājus
informējošas ceļa zīmes.

novembrī piedāvājam īpaši
zemas cenas šadām precēm:

Kultūras afiša
1.novembrī plkst. 15.00
Atis Auzāns un Daugavpils
Oranžais koris ar jaunu
programmu – Cesvaines
vidusskolā. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā,
tālr. 64852287, 29173404. Ja
līdz 30. oktobrim nebūs pārdots pietiekams skaits biļešu,
koncerts nenotiks.
11.novembrī Lāčplēša diena:
• plkst.16.30 lāpu gājiens no
vidusskolas uz pili;
• plkst. 17.00 piemiņas brīdis
pie pils;
• plkst. 17.30 no domes
stāvlaukuma aties autobuss
uz Kraukļu skolu, kur notiks
koncerts. Piedalās senioru
koris "Virši", folkloras kopa
"Krauklēnieši", mūzikas skolas audzēkņi.
14.novembrī Cesvaines
ev.lut. baznīcas 130 gadu
jubileja.
Plkst 17.00 baznīcā dzejas
pēcpusdiena. Dzejnieces Andas Līces grāmatas „Esmu”
atvēršana. 130 gadus fotogrāfijās apkopojusi Dace Birzniece.
Pasākumu muzikāli kuplina
Vita Krūmiņa.
15. novembrī plkst. 9.00
Cesvaines ev.lut. baznīcā
dievkalpojums. To vada LELB
arhibīskaps Jānis Vanags un
prāvests Ingus Dāboliņš. Piedalās jauktais koris „Cesvaine”
(diriģente Rita Briņķe) un ērģelniece Daiga Matroze. Muzicē zvanu ansamblis „Slokas
zvani” (diriģents Juris Lubējs).
Pēc koncerta – viesi aicināti
uz pasākuma turpinājumu
Cesvaines vidusskolā.
18. novembrī Cesvaines vidusskolā Latvijas Republikas
proklamēšanas pasākums un
pašvaldības konkursa “Sakoptākais objekts Cesvaines pilsētā un lauku teritorijā – 2009”
noslēguma pasākums.

Tūrisma centrs aicina
Cesvaines tūrisma centrs un
direktore Ilze Kalna-Elksniņa aicina pieteikties tūrisma
klubiņā tos, kuriem interesē
tūrisms, ceļošana, aktīvs dzīvesveids un citas ar tūrismu
saistītas lietas.
Nāksim kopā un realizēsim
savas ieceres! Pieteikties pa
tālr. 64852225 vai 20258852.

Pārdod svaigu cūkgaļu
(1/4 un 1/2) ar piegādi.
Tālr. 27065108

SIA “ OZOLS LG “ veikalā
• svaiga cūkas krūtiņa – 2,16
Raiņa
ielā 2 jauns skaistu, krāLs/kg;
sainu
dziju
un Venstpilī ražotu
• c/g maltā gaļa – 2,35 Ls/kg;
sveču
pievedums.
• augu eļļa "Oilio" 1l – 0,88 Ls;
Darba laiks 9.00 –17.00
• cukurs 1 kg – 0,69 Ls;
• Cesvaines piens – 0,38 Ls;
• Rāznas cīsiņi – 2,- Ls/kg
Izīrē dzīvokļus Cesvaines
centrā.Tālr. 26589584
Būsiet laipni gaidīti!
Pārdod sarkanos ozolus.
Tālr. 64852621

Cesvaines Ziņas

Dzimuši
Džastins Pinksis (septembrī)

Laulāti
Rolands Zvaigzne un
Svetlana Leišauniece
(oktobrī)

Apsveikumi
Viens mazs prieks lai tev būtu
katrā jaunā dienā,
Viens skats, viens zieds, viens
laimes stūrītis,
Viens saules stariņš un
mazliet debess,
Un labs vārds, kas dzīvi
dara skaistu!

Mīļi sveicam Veru Banku lielajā dzīves
jubilejā. Vēlam veselību un izturību!
Biedrība "Mārtiņroze"

Laime tāpat kā māksla
nāk pie mums miljonos veidu.
Mums nepieciešama dižā un
neaizmirstamā laime –
mīlestība, draudzība ...
Taču mums vajadzīgas
arī sīkas un pat muļķīgas
laimītes –
lietus logā, kaķis gultā,
dubultvaravīksne,pašcepta maize ...
Viss, kas pacilā un drūmāko

Suminām mūsu gaviļnieces –

Olitu Ķimeli un Liliju Kanaviņu

skaistajās jubilejās. Lai Jūsu dzīve piepildās
ar lielākām un mazākām laimītēm!
Kolēģi Cesvaines vidusskolā
Vēl gadi būs bagāti, skaisti būs gadi,
Būs pērkonu vasara, ziemā snigs sniegs.
Jo cilvēks ir tas, kas šo skaistumu rada,
Un bagāts ir tas, kas spēj citiem to sniegt.

Vismīļākie sveicieni Ainai Kurmītei
80. dzīves jubilejā!
Lai spēks un veselība kaulos un lielais darba
prieks ielikts cimdu un zeķu rakstos!

Cesvaines PII kolektīvs

Paldies
Nekad nav labā pasacīts par daudz.
Labs vārds ir reizē dārgs un ļoti lēts.

Saku vislielāko paldies visiem, kas mani
apsveica 80 gadu jubilejā.
Sirsnīgi pateicos Martai un Verneram
Kupčiem par atsaucību, bagātinot ciemiņu
svētku galdu ar daudzveidīgiem gardumiem.
Aina Kurmīte

Cesvaines vidusskolas vadība un saimnieces saka
paldies skolēnu vecākiem un cesvainiešiem, kas
atsaucās un atveda produktus skolas kopgaldam
– burkānus, kartupeļus, bietes, gurķus, plūmes, ābolus, ābolu sulu, ķirbjus un citus produktus. Paldies
Gaidai Brilovskai, Jānim Riekstiņam, Janīnai
Pupausei, Jurim Rozenbergam, Dzidrai Kalējai, Larisai Maliginai, Zilgmai Turkinai, Laurai
Krūmiņai, Otto Gailītim, Mārim Raudam.
Apbedīšanas birojs "Krustaceles" Cesvainē,
Pils ielā 1 a (virs pasta) – sniedz pakalpojumus
– pilns apbedīšanas serviss. Strādājam visu diennakti. Maksa par pilnu apbedīšanas pakalpojumu
līdz Ls 250. Tālr. 26399673

Miruši
Ivars Holsts
1942. – 2009.
Alīda Rudzīte
1935. – 2009.
Lucija Tumasa
1935. – 2009.
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