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Baznīcai – 130

Anda Līce

No vēstures

Šā gada novembrī aprit
130 gadi, kopš Cēsu apriņķa
prāvests Rihards Fogels iesvētīja jaunuzcelto, arhitekta
Paula Maksa Berči projektēto
Cesvaines evaņģēliski luterisko
baznīcu. Par godu izcilā arhitekta
170 gadu jubilejai 2010. gadā tiks
izdota Imanta Lancmaņa un Berči
dzimtas pārstāves Angelikas Berči
kopīgi veidotā grāmata ”Pauls
Makss Berči. Liepājas arhitektūras
pērles”.
Liepājas arhitekts P.M.Berči
(1840 – 1911) projektējis gan baznīcas, gan mājas un greznas villas,
gan uzņēmumus un sabiedriskās
ēkas. Savā laikā Paulam Berči bijusi
nozīmīga loma jaunās inteliģences
veidošanā Liepājā. Viņš bijis arī
brīvmūrnieku ložas loceklis, un
šo tradīciju turpinājis viņa dēls, arī
arhitekts, Makss Berči.
Ļoti vērienīgi Cesvaines draudze atzīmējusi baznīcas 50 gadu
jubileju 1929.gadā. Gatavojoties
svinībām, baznīcā veikti pamatīgi

atjaunošanas darbi, kas draudzei
kopumā izmaksājuši 12 500 latus.
Svarīgākie no tiem:
– Profesors, arhitekts Paulis
Kundziņš izstrādājis baznīcas iekšienes izkrāsošanas plānu un pats
arī darbus vadījis. Ornamentus
sīkumos veidojis mākslinieks
– dekorators A.Treilons;
– Frīdriha Ladegasta ērģeļbūvētavā Vācijā izgatavotās 25 balsu
ērģeles papildinātas ar 7 balsīm;
– M.Ozola firma Rīgā izkalusi
jaunu kroņlukturi;
– Piemiņas altāris brīvības cīņās
kritušajiem draudzes karavīriem
nomainīts ar piemiņas plāksni.
To gadu baznīcas krāšņums
iemūžināts fotogrāfijās, no kurām
daudzas saglabājušās līdz mūsdienām.
Uzziņai: pirms II pasaules kara – 1938.gadā – Cesvaines ev. lut.
draudzē ir 7500 draudzes locekļi,
kristīti 104, iesvētīti 83, laulāti 42,
apglabāti 108.

Piedod, brīvība,
Tu mums esi par dārgu.
Mēs nespējam tevi turēt tīru
Un piedevām arī vēl sargāt.
Tu mūs vilināji un sauci,
Solīji noņemt nastas,
Aizjūras putni tev virsū ķēza,
Vai mums tos ķert aiz astes?
Un ko gan tu gaidi un ceri,
Paskaties apkārt un redzi –
Mūsu ir palicis maz,
Un Lāčplēši arī vairs nedzimst.
Foto no muzeja arhīva

Dievkalpojumā ap 1930. gadu.

2009.22.10.

***
Nokrita meteorīts
Kā atgādinājums –
Neviens nevar
Būt drošs par to,
Vai viņam pienāks rīts.
Uzpūta karstu elpu –
Vai parāds ir atdots,
Un viss apdarīts –
Izlīgts un piedots,
Pumpuros būts un ziedos?

Dace Birzniece

Slīdrāde un grāmata
14. un 15. novembrī baznīcas
jubilejas
ietvaros
notiek dažādi pasākumi.
Jubilejas priekšvakarā baznīcā
rādīja vēsturisku slīdrādi par baznīcas 130 gadiem. Fotogrāfijas,
arhīva dokumentus un vēstures
faktus ir sagatavojusi Cesvaines
muzeja vadītāja Dace Birzniece.
....Šajā dienā baznīcā tika atvērta Andas Līces jaunā grāmata
Esmu, kurā apkopoti dzejnieces
dzejoļi un esejas.
Kāpēc – Esmu? „Ja mēs katrs
paejam atpakaļ savā dzīvē? Pateicoties kam, mēs šeit esam?” jautā

dzejniece. „Manā dzīvē bijušas
daudzas situācijas, kas varēja būt
pēdējās. Tas bija Sibīrijā, laiks, kas
nebija no manis atkarīgs. Bet mani
vienmēr kāda roka izvilka.”
Bet mēs? Vai esam kādreiz izvilkti? Vai no tā mums bijusi kāda
mācība? Atbildes vietā – rindas
no jaunās Andas Līces grāmatas:
”…Vieni domā, ka viņus nosargās
miesassargi, citi – ka nauda, vēl
kādi paļaujas uz dubultatslēgām
un dzelzs durvīm. Lai ko mēs katrs
domātu par drošību, šad tad ir sev
jāpārjautā: „Kas mani sargā un ko
sargāju es?”

Jubilejas svinības
Dievkalpojumu kā ik svētdienu
vadīja prāvests Ingus Dāboliņš.
Baznīcu ar balss skaņām pildīja
jauktais koris „Cesvaine” diriģentes Ritas Briņķes vadībā. Ērģeļu skanējumā ieklausīties ļāva
Daiga Matroze. Tāpat kā ērģeles,
baznīcā labi skan arī zvani. Tāpēc
jubilejas reizei par godu dievnamu pildīja zvanu skaņas ansambļa „Slokas zvani” diriģenta Jura
Lubēja izpildījumā.
Draudzi 130. gadskārtā sveica
tās viesi – draudzes no Rīgas,
Madonas, Lubānas, Bērzaunes,
Vestienas, Ļaudonas un citām
vietām, kā arī Cesvaines iestāžu
un uzņēmumu pārstāvji – domes,
vidusskolas, pirmsskolas izglītības

iestādes, mūzikas skolas, bibliotēkas un citi. Līdz ar laba vēlējumiem
draudzei apsveicēju vārdos dzirdējām arī prieku par kupli apmeklēto
dievnamu. Var būt nezin cik skaisti
izremontēta baznīca, bet, ja nebūs
kas uz to nāk... Kā aicinājums
izskan mācītāja Ingus Dāboliņa
teiktais, ka ne jau tāpēc pirms 130
gadiem cēla tik lielu baznīcu, lai to
apmeklētu desmit cilvēku. Prāvests
aicina ikvienu nākt uz baznīcu kādā
no daudzajiem un dažādajiem pasākumiem, kas šeit notiek ne jau
tikai svētdienās.
Ticu, ka līdz ar laba vēlējumiem
draudzei jubilejā īpašo starojumu
saņāma ikviens dievnama apmeklētājs.
Guna Graudiņa

Piedod, Brīvība,
Mums tevi izmainīt nāksies,
Kamēr vēl turas valūtas kurss
Un ziema nav sākusies.

Foto no muzeja arhīva

Ganiņš un ganāmpulks pie baznīcas ap 1920. gadu.

Nokrita meteorīts Suņi vēl turpina riet,
Ap krāteri smilgas trīc,
Un sirds arī mazuliet.
2009.26.10.

***
Ar rudens lietavām pilna
Uz zemes galda stāv krūze.

Foto: Guna Graudiņa

Andas Līces jaunā grāmata atvērta. Apsveikums baznīcas jubilejā
Ingum Dāboliņam no Ļaudonas draudzes.

Redz, miķelīši tomēr nesalūza,
Atliecās, nopurināja sniegu.
Vientuļas pārslas – ziemas spiegi –
Starp noplēstiem lapu karogiem
Un saulrieta debesu rūsu
Meklē vietu, kur dusmas izgāzt,
Uz zāles stiebriem viz ledus vizla.
Bet, miķelīši, redz, tomēr nesalūza.
Un tā varbūt vēl kādu izglāba.
2009.25.10.

***
Mazo lietu lielais skaistums,
Kad vējā apses lapas aizskar,
Kad caur drēgnu rudens dienu
Redzi saules zaķi skrienam,
Kad kaut ko vismazāk gaidi,
Kāds tev uzdāvina smaidu,
Kāds, kam nezini pat vārda,
Sakustina siena zārdu,
Un tu brīnies, cik vēl svaigi
Tavi aizlijušie laiki.
Mazo lietu lielais skaistums
Acis atver, elpu aiztur.
Foto: Guna Graudiņa

"Slokas zvanu" repertuārā – baznīcai piemēroti skaņdarbi.

2009.19.10.
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Domes priekšsēdētājs informē
par mēneša laikā veikto.
Kultūras nama vadītājs
informē par pasākumiem.
Pašvaldības
aģentūras
„Cesvaines tūrisma centrs”
vadītāja Ilze Kalna-Elksniņa
informē par tūrisma centrā
paveikto 2009. gadā.
Izdeva saistošos noteikumus
Nr.9 „Par grozījumiem
Cesvaines novada domes
2009. gada 7. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 2 „Cesvaines
novada domes 2009. gada
budžets”.
Izdeva saistošos noteikumus
Nr. 10 „Grozījumi Cesvaines
novada domes 2009. gada 24.
jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 3 „Cesvaines novada
pašvaldības nolikums”.
Akceptēja Madonas rajona
vietējo pašvaldību apvienotās
būvvaldes reorganizāciju ar
2009. gada 1. oktobri, mainot
tās nosaukumu pret „Cesvaines,
Lubānas, Varakļānu apvienotā
būvvalde”.
Būvvalde
nodrošinās
būvniecības
uzdevumu risināšanu minētajos
novados.
Apstiprināja
būvvaldes nolikumu.
Izdeva saistošos noteikumus
Nr.11 „Par pašvaldības nodevu
par būvatļaujas saņemšanu”.
Iekļāva Cesvaines novada
domes iestāžu vadītāju,
vēlēto amatpersonu un domes
amata vienību sarakstā ar
2010. gada 1. janvāri amata
vienību „kultūras pasākumu
organizators”.
Izsludinājakonkursuuzkultūras
pasākumu organizatora amata
vietu. Apstiprināja konkursa
nolikumu un komisiju.
Piešķīra autoveikala statusu
SIA „Bānītis & J.J” astoņām
automašīnām.
Piekrita pārskaitīt Latvijas
Nedzirdīgo
savienības
Smiltenes
reģionālajai
biedrībai 34 latus divu
pašvaldības klientu sociālai
rehabilitācijai un izglītošanai
2010. gadā.
Izveidoja darba grupu
Cesvaines pils attīstības
un tās apkārtnes attīstības
programmas izstrādei.
SIA „Cesvaines aptieka”
iznomātajām telpām Augusta
Saulieša ielā 12 noteica nomas
maksu, sākot no 2010. gada 1.
janvāra.
Izveidoja būves „Jumta
renovācija Pils ielā 2”
ekspluatācijā pieņemšanas
komisiju.
Piekrita, ka izstrādā Cesvaines
novada teritorijas plānojuma
2008. – 2020. gada grozījumus,
mainot plānojumā noteikto
teritorijas
izmantošanu.
Apstiprināja izstrādes vadītāju
un darba uzdevumu.
Apstiprināja zemes ierīcības
projektu sadalīšanu četros
nekustamajos īpašumos „Upes
Boķi”, „Vidus Boķi”, „Boķu
mežs”, „Ceļmalas”.

Sakopta sēta veido pilsētas seju
18. novembrī Cesvaines vidusskolā godinās konkursa „Sakoptākais objekts Cesvaines novadā
2009. gadā” laureātus. Konkurss
Cesvainē notiek devīto gadu. Un kā
ik gadu, tiek vērtētas vienģimeņu mājas pilsētā un laukos, daudzdzīvokļu
mājas, iestādes un uzņēmumi. Komisija ielūkojās daudzās sētās, un katra
pārsteidza ar saimnieku nesavtīgajām
pūlēm un izdomu, iekārtojot savu zemes stūrīti. Sētās vērojama nemitīga
izaugsme, uzlabojumi, košumaugu
papildinājumi. Citam tā ir jauna
puķu dobe, citam strūklaka, citam
atpūtas stūrītis. Patīkami vērot, kā
pamazām tiek iekārtota jaunuzcelto
māju apkārtne.
Pilsētas vai pagasta seju veido ne
tikai cilvēki, bet arī mājas, kurās viņi
dzīvo. Ja ikviens pieliks roku, lai viņa

mājas apkārtne kļūtu skaistāka, pilsētā nebūs neglītu vietu. Ne jau vienmēr
jāmeklē tas īpašais. Jāpriecājas par
to, ka skaistums, kas drošiem soļiem
ienācis sētā, projām vairs nav aizraidāms. Ikviena sakopta sēta ir skaista
– vienalga, vai tas būtu glīti nopļauts
zāliens, vai krāšņa puķu dobe, galvenais, lai paveiktais dod prieku un
spēcina pašus saimniekus.
18. novembrī sumināsim sakoptāko sētu īpašniekus. Tie ir:
Vālodzes – Ilga Holste,
Grāvruņģi – Georgijs Ivanovs, Dzeņukalns – Dace Kļaviņa, Mazā Stacijas 5 – Edmunds Skride, Brīvības
22 – Linards Lancmanis, Madonas
7 – Jānis Buļs, daudzdzīvokļu mājas
– Brīvības iela 3a, Brīvības iela 5,
Madonas iela 2, pansionāts, Divi
torņi, pirmsskolas izglītības iestāde,
IU Austrumi.

Gunas Graudiņas foto

Ikviena sakopta sēta ir skaista, piemēram, Veidenbauma iela 9.
Guna Graudiņa

Cik maksā siltums?
Sniedzu atbildi Skujiņu ģimenes
iepriekšējās „Cesvaines Ziņās” izteiktajam lūgumam samazināt
maksājumu tarifu par patērēto
siltumu. Ļoti pozitīvs raksts. Prieks
par šīs strādīgās ģimenes uzvaru
projektā „Tests ģimenēm uzkrājumu
veidošanā”. Kaut tādu ģimeņu būtu
vairāk!
Kas attiecas uz mūsu siltumenerģijas tarifu – 26,36 LVL par vienu
megavatstundu (0,02636 LVL par
vienu kilovatstundu), tad tas jau tā
ir ļoti zems un tā samazināšana nav
iespējama. Divus iepriekšējos gadus
uzņēmums ir strādājis ar zaudējumiem pārāk zemā tarifa dēļ. No internetā publicētās un Vidzemes SPR
iegūtās informācijas siltumenerģijas
tarifus tuvākiem kaimiņiem un citur
Latvijā uz 2009. gada oktobri esmu
apkopojis tabulā. Gribētos redzēt to
siltumenerģijas ražošanas, piegādes
un realizācijas uzņēmumu, kuram
tarifs būtu zemāks par mūsējo un
kurš nesaņem nekādas dotācijas. Arī
rakstā pieminētajā Rīgā pat pēc dabas
gāzes cenas pazemināšanās par 47%
samazinātais apkures tarifs krietni
pārsniedz mūsējo. Tātad dārgā maksa
par patērēto siltumu ir jāmeklē citur.
Arī siltuma skaitītājus vainot nevar, jo

tie ir Latvijā akreditēti, sertificēti un
pārbaudīti metroloģijas laboratorijā.
No vienas puses, es kā uzņēmuma
vadītājs esmu ieinteresēts patērētājiem piegādāt un pārdot pēc iespējas
lielāku siltuma daudzumu, jo tas taču
palielina uzņēmuma ieņēmumus, bet,
no otras puses, es esmu arī sava uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas
patērētājs, kas ir ieinteresēts pēc iespējas mazāk siltumu patērēt un līdz
ar to arī mazāk par to maksāt.
Paskatīsimies, kur paliek ēkā patērētā siltumenerģija. Ja rakstā pieminētā Rīgas ģimene būtu iegājusi
gandrīz jebkurā mūsu daudzdzīvokļu mājas pagrabā, vislabāk tad, kad
ir sākusies apkures sezona, tad viņi
vairs nemaz nebrīnītos par to, ka
mums ir daudz jāmaksā par siltumu.
Daudzos pagrabos gaisa temperatūra
ir gandrīz kā dzīvoklī. Vēdināšanas
lūkas, kurām ziemā jābūt ciet, atvērtas, iekšējo siltumtīklu izolācija
bojāta vai tās vispār nav. Kāpēc sildīt
telpas, kurās neuzturamies? Jāmaksā
taču par visu ēkā patērēto siltumu un
visiem kopā. Līdzīgi ir ar ēkām, kurās nav pagrabu, bet ēkas siltumtīklu
maģistrālie vadi ir izvietoti bēniņos.
Varu padalīties pieredzē, kā siltuma
zudumu samazināšana notiek 12

Ko dari? Ziepes vāru
Pirms kāda laika Cesvaines mākslinieku biedrībā notika biedrībā
tapušo darbu izstāde-pārdošana.
To vidū – arī Zanes Ozoliņas gatavotās ziepes un ziepju burbuļi.
Senākus un pavisam jaunus darbus
joprojām var aplūkot un iegādāties
biedrības telpās, Pils ielā 4.
Kā rodas ziepes? Zani Ozoliņu
allaž ir saistījis viss neparastais un
atšķirīgais. Savulaik viņa darinājusi
pērļu kaklarotas un auskarus. Kad
to sākuši darīt arī citi, viņa meklējusi
sev jaunu nodarbi. Ieinteresējusies par
ziepju un ziepju burbuļu pagatavošanu
mājas apstākļos. Zane sākusi internetā
meklēt visu, ko piedāvā par šo tēmu
– izejvielas, gatavošanas tehnoloģiju.
Visgrūtākais bijis sākums – nonākt
līdz idejai. Zane nebija iedomājusies,
ka tik grūti būs ar izejvielu atrašanu.
Daudz kas nav dabūjams, neder vai ir
nekvalitatīvs.
Ziepju pamatbāzes gabals dabūjams 25 kg lielā klucī. Tas ir jāsa-

griež, kas prasa vispirms jau spēcīgas
rokas. "Reiz palūdzu vīru, lai palīdz.
Tā arī pamazām viņš pievienojās šai
nodarbei. Laikam saskatīja perspektīvu. Meitai Paulai ir savs nazītis, ar
ko griezt mazākos gabaliņos. Paula arī
aktīvi iesaistās gatavošanas procesā.
Mums visiem trijiem ir iepaticies šis
darbiņš. Visinteresantākais, ka tu nekad nezini, kas sanāks. Katrs gabaliņš
ir kā mākslas darbs," stāsta Zane.
Zane gatavo arī lūpu balzamus.
Sarunas gaitā tāds tiek sagatavots arī
man. Zane tikai pajautā, kādu smaržu
es labāk vēlētos – citronu, apelsīnu
vai kādu citu.
Šis ir eksperimentālais process,
kad ģimene vēl tikai mēģina un variē, lai saprastu, ko var pagatavot,
kas sanāk un vai tas patiks pircējiem.
Piemēram, Zanes izdomājums ir ziepes, kurās iekšā ir švamme. Līdz ar to
mazgājoties beržamais vairs nav nepieciešams. Zane saka: "Daudziem
patīk, ka ziepju gabalā ir piparmētras

Cesvaines Ziņas

dzīvokļu mājā, kurā es dzīvoju. Par
mājas apsaimniekošanai no dzīvokļu īpašniekiem savākto naudu tika
nopirktas siltumu izolējošas čaulas.
Pašu spēkiem visa vecā padomju
laika izolācija tika demontēta un
aizstāta ar jauno. Rezultātā pagrabā
temperatūra ievērojami nokritās,
dzīvokļos temperatūra paaugstinājās, kas ļāva krasi samazināt apkures
ūdens plūsmu ēkas siltumtīklu maģistrālē. Tā rezultātā oktobrī mums
par siltumu bija jāmaksā tikai 0,47
Ls/m2 jeb man par 2 istabu dzīvokli
– 22,11 Ls. Esam pārspējuši līdz šim
taupīgāko ēku īpašniekus Celtnieku
ielā 3, Krasta ielā 2 un 4. Atšķirībā no
Rīgas, kur par ēku apsaimniekošanu
ir jāmaksā 20, 30 un vairāk santīmi
par vienu dzīvokļa kvadrātmetru,
mums nav ēku apsaimniekotāja, līdz
ar to līdztekus visiem citiem apsaimniekošanas pasākumiem arī ēku
siltināšanas pasākumi jāveic pašiem
dzīvokļu īpašniekiem. Tā tomēr ir
pašu dzīvokļu īpašnieku kompetence, un neviens cits to nedarīs. Var
izmantot arī „Cesvaines Ziņās” Nr.
10 piedāvāto māju siltināšanas sludinājumu, piesaistot ES struktūrfondus,
kas sedz 50% no kopējām siltināšanas
izmaksām.

Eiropas Kohēzijas fonda atbalstu
40% apmērā no visām attiecināmajām
izmaksām ir ieguvis mūsu uzņēmuma
izstrādātais un Rīgā iesniegtais siltumtrašu renovācijas un siltummezglu
izbūves projekts Cesvaines pilsētā.
To realizēt paredzēts nākamā gada
vasarā. Projekta kopējās izmaksas ir
328 206 latu, no tām 106 267 latu
ES Kohēzijas fonda finansējums.
Ceram, ka arī pašvaldība iesaistīsies
šī projekta finansēšanā, jo pretējā
gadījumā kredītsaistību dēļ apkures
tarifs tiešām varētu kļūt ievērojami
dārgāks. Lūgums māju vecākajiem
organizēt siltummezglu uzstādīšanai
paredzēto telpu sakārtošanu. Siltummezglus paredzēts uzstādīt vietās, kur
pašreiz atrodas siltuma skaitītāji.
Salīdzinājumam – daži siltuma
tarifi. No tā
Tarifs
Apdzīvota vieta
(Ls/MWh)
varam seciCesvaine
26,36
nāt, ka ie- Rīga
30,61
29,23
dzīvotājiem Dzelzava
42,42
visdārgāk Ērgļi
Lubāna
29,73
par siltumu Madona
34,62
35,39
j ā m a k s ā Barkava
Varakļāni
35,90
Jūrmalā, bet Daugavpils
30,61
41,45
v i s l ē t ā k ā Liepāja
Krāslava
34,50
apkure ir Ventspils
38,07
Jēkabpils
41,97
Cesvainē.
Aizkraukle
Jūrmala

31,50
43,80

A.Baiers, SIA „Cesvaines siltums”
valdes loceklis

lapa, ķērpis, rožlapiņa,
liepu ziedi vai citi dabas
materiāli. Tas produktam
piedod dabiskumu. Mēs gatavojam arī pēc pasūtījuma,
kad klients pasaka vēlamo
formu, krāsu, smaržu."
Ingus un Zane prognozē, ka produkcijai varētu
būt labs noiets, jo nereti
cilvēki meklē tieši kaut
ko tādu – individuālu un
vienreizīgu, piemēram,
vaska sveces, linu kreklus, kaņepju sviestu u.c.
tamlīdzīgas lietas. Ozoliņu
sapnis ir atvērt pašiem savu
ziepju darbnīcu.
Zane bilst: "Šeit nav tā
Kristīne Šulce, Zane un Paula Ozoliņas izlozē.
lielākā peļņa. Bet svarīgi
ir, ka tas, ko dari, pašam
Ingum ir pat anekdote iz dzīves. Kāds
patīk. Tad ir ļoti viegli strādāt. 800- jautājis: Ko tu dari?
gades tirgū Cesvainē daudziem bija
– Ziepes vāru.
liels brīnums, ka es pati tās ziepes vāru
Bet, ja nopietni?
un pati vēl arī pārdodu."
Guna Graudiņa
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Stāsts

Pieminam karavīrus
Ikvienā Latvijas pagastā, novadā un pilsētā 11. novembrī piemin
Lāčplēša dienu – dienu, kad pirms
90 gadiem tika gūta uzvaru pār
Bermonta karaspēku.
1919. gada 11. novembrī cīņā par
savu Rīgu cīnījās ne tikai karavīri,
bet karavīru rindās stājās visi – vīri,
studenti, skolēni. Visi bija bezgala laimīgi par gūto uzvaru. Toreiz domāja,
ka šī diena mūžam paliks cilvēku atmiņās. Kā to vispār var aizmirst! Bet,
laikam ritot, paaudzēm mainoties,
mēs vairs nezinām, kas ir Lāčplēša
diena un kāpēc to svin. Tāpēc paldies
cilvēkiem, kas par to runā, stāsta, atgādina. Paldies skolotājiem, kas skolās

atgādina par šo dienu, vadot vēstures
stundu. Cesvaines vidusskolas skolēni
ieklausījās skolasbiedru stāstījumā par
notikumiem pirms 90 gadiem, lasīja
dzeju, prozu, skatījās filmu, apmeklēja
kritušo varoņu atdusas vietas, lai noliktu ziedus, devās lāpu gājienā, nolika svecītes pie pils, dziedāja karavīru
dziesmas. Paldies Sarmai Kurmei, Inai
Šulcei, skautiem un visiem pedagogiem, kas piedalījās Lāčplēša dienas
pasākumos!
Kraukļu skolā īpašu koncertu ar
folkloras kopas „Krauklēnieši”, senioru kora „Virši”, mūzikas skolas
un internātpamatskolas skolēnu piedalīšanos vadīja Baiba Putniņa.

Jānis Arvīds Mednis

Medņu dzimtas specvienība
11. turpinājums

Foto: Guna Graudiņa

Skolēni devās lāpu gājienā un nolika svecītes kritušo piemiņai.

Mārtiņdienas tirgus
Kā ik gadu, Cesvaines vidusskolā notiek Mārtiņdienas tirgus, kad
skolēni pērk un pārdod. Mārtiņtirgū varēja nopirkt it visu – gan
ābolus, sīpolus, pašceptus pīrāgus,
maizītes, medu, apsveikuma kartītes, rotas un daudzas citas pašu
gatavotas lietas.
Iepriekšējos gados tirgojās sākumskolēni, bet šoreiz iespēja tika dota
arī vecāko klašu skolēniem, kā arī
vecākiem un vecvecākiem. Kā stāsta

tirgus organizatore – Sarma Kurme:
"Šis variants, kad tirgus notiek „lielajā” skolā un tajā piedalās plašāks
dalībnieku skaits, ir izmēģinājums, lai
redzētu, kāda būs atsaucība. Izskatās,
ka pasākums ir izdevies un nākamgad
to rīkosim plašāk, aicinot pārdot un
pirkt vēl vairāk cilvēku. Tirgu apmeklēt aicināsim ikvienu cesvainieti – vecākus, iestāžu, uzņēmumu un
citus darbiniekus."
Guna Graudiņa
Foto: Guna Graudiņa

Tirgū manīja gan "čigānietes", gan pirkt un pārdot gribētājus.

Vakariņas un melno akmeņu pirts
30.augustā notikušajā spēlē
„Cesvaines miljons”, kurā piedalījās deviņas komandas, tūrisma
uzņēmēji pārbaudīja komandas
visdažādākajos veidos. Veiksmīgākajām komandām balvā tika uzņēmēju piedāvātie pakalpojumi kā,
piemēram, atpūta centrā "Mora"
un Grašu pilī, izjāde "Pakavos",
vakariņas "Pie sievasmātes", pirts
"Rozītēs". Daži savas balvas vēl nav
izmantojuši, bet divām komandām,
kas to izdarījušas, lūdzu dalīties iespaidos.
"Oranžā" komanda, kuras sastāvā bija Sanda, Egils, Toms un Henrijs, no bagātīgā balvu klāsta izvēlējās
„Medību pils cienīgas vakariņas Cesvaines pilī”. Vakariņas sagatavot un
pasniegt bija apņēmusies brīvdienu
mājas „Pie sievasmātes” saimnieki
– Greidiņu ģimene. Uzvarētāji staltās
pils vietā izvēlējās omulīgo un silto
koka namiņu un pirti "Grūbās".
Jautāta par spēles iespaidiem, Sanda stāsta: „Visgrūtāko uzdevumu, mūsuprāt, bija sagatavojušas salona „Divi
torņi” īpašnieces – Ilva un Sanita, kas
ne tikai rūpīgi sekoja, cik ātri, bet arī,
cik rūpīgi tiek veikts uzdevums – salona apkārtnē bija jāatrod, jāiestāda un
jāaplaista ozolzīle, kas būtu augt spējīga. Nederēja kura katra. Daudzas tika
„izbrāķētas”. Aizraujoša bija šaušana
mērķī pie mednieka Arvīda.
Skrējienam beidzoties, bijām pateicīgi par gūtajām zināšanām, prasmēm un iemaņām ikvienā radošajā
darbnīcā. Bija patīkami apzināties,
ka visi darbnīcu „meistari” bija mūsu
vietējie uzņēmēji, kuri, kā vēlāk izrādījās, bija parūpējušies arī par dāsnu
atalgojumu.

Finišējot otrie, balvā izvēlējāmies
vakariņas brīvdienu mājā „Pie sievasmātes”. Pabūt tur iesaku ikvienam
– tik garšīgi negatavo nekur citur
tuvākajā apkārtnē – ēdieni patiesi
bija izmeklēti un pasniegti īpaši. Abi
saimnieki – Anita un Arvīds – bija
parūpējušies, lai varētu izbaudīt ģimenisku atmosfēru.
Spēlē bija vērts piedalīties ne jau
tikai vakariņu dēļ, bet arī, lai visa ģimene interesanti pavadītu laiku kopā,
kā arī, lai kārtīgi fiziski izkustētos."
Komanda "Vanagi", kurā startēja Līva, Jānis un Māris, izlasot
par spēli Cesvaines mājas lapā, ilgi
nedomādami, pieteikušies, jo viņi ir
azartiski un patīk piedalīties dažādos
konkursos.
Jānis saka, ka vislabāk paticis
kontrolpunkts ,,Pie sievasmātes”, kur
uzdevumi bija saistīti ar medībām,
un visi vienlaikus tikuši nodarbināti.
"Arī pārējie uzņēmēji bija centušies,
un uzdevumi bija patiesi interesanti.
Pēc skrējiena bijām ļoti piekusuši,
jo bija jāveic gari pārskrējieni. Ļoti
centāmies, jo gribējām izcīnīt labu
vietu. Par balvu domājām jau pirms
tās saņemšanas, bijām uztraukušies, lai kāds cits to neizvēlas pirms
mums. Melno akmeņu pirtī "Rozītēs”
jau bija bijusi mamma, tāpēc bijām
priecīgi, ka šī balva tika mums. Īsta
lauku pirts ar slotiņām, ar savu neatkārtojamo dūmu aromātu, ar dīķa
tuvumu, kurā var ielēkt, skrienot pa
laipām. Paldies viesmīlīgajai saimniecei Līgai par laipno uzņemšanu!
Paldies organizatoriem par spēli, tiešām bija interesanti! Ja tāds pasākums
tiks rīkots vēl, noteikti piedalīsimies!"
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Foto no tūrisma centra arhīva

"Oranžā" komanda bauda īpašo gaisotni namiņā "Pie sievasmātes".

Foto no tūrisma centra arhīva

"Vanagi" spēcinās melno akmeņu pirtī "Rozītēs".

Ilze Kalna-Elksniņa, Cesvaines
tūrisma centra vadītāja

Pastaigājamies pa Rue de Rivoli
– lepnāko tirdzniecības ielu, iegriežoties superdārgos veikalos kā izstāžu zālēs. Apmeklējam arī gleznaino,
kādā no pakalniem esošo, jau divsimts gadu pazīstamo, ar māksliniekiem saistīto Monmartru. Tieši šeit,
Teātra laukumā, blakus Sakrekēras
bazilikam, meklēt radošo iedvesmu,
kaut ko iespaidīgu uzgleznot, uzzīmēt
un arī izdevīgi pārdot vienkopus salasās cilvēki ar mākslinieka dvēseli
un dotībām no tuvienes un tālienes.
Darbu dažādība tiešām liela un cenas mērenas. Viens no piepelnīšanās
veidiem – ātri zīmētu portretu,skiču
un draudzīgu karikatūru cepšana.
Samaksā desmit līdz četrdesmit eiro
un apmēram desmit minūtēs pasūtījums gatavs. Atmiņai no Monmartras
palūdzu kādu no daudzajiem, bezdarbībā nīkstošajiem māksliniekiem,
viņš teicās no Rumānijas atbraucis,
uzzīmēt manu karikatūru. Nezinu, kā
vērtēt, cik trāpīgi tā izdevusies, bet
tobrīd garāmgājēji smaidot uzjautrinājās, mani un topošo zīmējumu
salīdzinot.
Neiepazīts paliek interesantais
Bitšomonas parks ar mākslīgām
klintīm, alām un ūdenskritumiem.
Izbrauciens ar kādu no kruīza kuģiem pa Sēnas upi un daudzi citi
piedāvātie pasākumi. Lai daudzmaz
visus uzskaitītu, būtu garu garais saraksts jāveido.
Lietišķs un pieņemams ir firmas
"Open Tour" piedāvājums iepazīt Parīzi, braucot ar divstāvu autobusiem.
Trīs dažādi apļveida maršruti aptver
visus pilsētas rajonus. Autobusi
atšķirīgās krāsās, pat nezinātājam
viegli orientēties. Samaksā 45 eiro,
sēdies un izbrauc visus apļus. Maršruta līniju krustpunktos var pāriet
no viena maršruta uz citu. Ievērojamākajās vietās īsa pietura, sēdvietas
radioficētas, informācija septiņās valodās. Autobusa augšstāvs bez jumta,
apkārtne viegli pārskatāma. Ja nelīst
lietus, īpaši patīkami. Gan tikai garām braucot, pabijām Konkordijas
laukumā, kur savulaik paredzētās
karaļa statujas vietā tikusi uzstādīta
giljotīna un nocirsta galva pašam
karalim Luijam XVI, karalienei Marijai Antuanetei. Kopumā aizdomās
par revolūcijas nodevību apmēram
sešdesmit tūkstoši cilvēku sodīti ar
nāvi... Pēc diviem gadiem galvu
nocirtuši arī franču revolūcijas iedvesmotājam un terora īstenotājam
Robespjēram. Un vēlāk, karalisko
varu atjaunojot, notikušajā slaktiņā
atkal dzīvību zaudējuši apmēram
trīsdesmit tūkstoši revolucionāru.
Tādi dažos teikumos vieni no
skarbākajiem, baismīgākajiem iepriekšējo gadsimtu notikumiem Parīzē. Kā francūži mēdz teikt, vēlreiz
atkārtoju: c’ est la vie ( tāda ir dzīve).
Rakstu par to tālab, lai apstiprinātu
apgalvojumu, ka Parīzē bijis un ir
patiesi viss. Parīzieši ir mīlējušies,
ķīvējušies, likušu uz galvas pūderētas parūkas, vardarbīgi tās rāvuši
nost un cirtuši galvas ar giljotīnu
(vienīgo pasaulē speciāli šim nolūkam izgudrotu ierīci). Tomēr pie
prāta nākuši, tik daudz gudru galvu
atstādami, kas pēc posta darbiem radījušas Parīzē paaudzēm tik daudz
apbrīnas vērta, paliekoša skaistuma.
Turpinājums sekos

Cesvaines Ziņas
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Muzejā

"Mārtiņrozēm" – 10
Mūsu nelielajai nevalstiskajai organizācijai „Mārtiņroze” 10. novembrī jau pienākusi desmitā gadadiena.
Dalībnieču pamatā ir kodols, kas darbojas
no dibināšanas pirmās dienas. Mēs pašlaik
esam septiņpadsmit. Pa šiem gadiem trīs
no mums aizgājušas mūžībā – Aina Kvēpa, Anna Melne un Rita Kursīte. Mums
viņu pietrūkst. Mainot dzīves vietu, mūsu
rindās vairs nav Ainas Griķes. Viena no
jaunākajām klāt pienākušajām dalībniecēm – Vera Jansone – nu jau labi ir
iejutusies mūsu pulciņā.
Mēs aizvien darbojamies, sanākot kopā
reizi nedēļā. Tagad tās ir otrdienas. Pārrunājam aktualitātes. Katrai kāda joma ir
tuvāka, ko viņa labāk pārzina. Aina Kanaviņa mūs izsmeļoši izglīto politikas laukā,
stāstot jaunāko gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Valērija Dzerkale mums lasa interesantas
lietas no dažādām avīzēm un žurnāliem,
kas mūs ļoti interesē un saista. Pēc tam
notiek diskusija, kur katra var izteikties
vai iegūt sīkāku informāciju.
Mēs sadarbojamies arī ar Juri Rozenbergu, piedalāmies kultūras pasākumos,
ko organizē Viktors Leimanis, neatsakāmies no dažādiem sabiedriskiem darbiņiem. Laika gaitā mums nodibinājusies
draudzība ar partijas „Jaunais laiks”
dažiem deputātiem no Saeimas, par ko
es rakstīju iepriekš „Cesvaines Ziņās”.
Mēs joprojām vasarās braucam ekskursijās un ziemā uz teātra izrādēm Rīgā
un Valmierā. Šos pasākumus organizē
mūsu Inta Matisone. Biedrību veiksmīgi
un ar atbildību vada Dzidra Lāce. Viņa
un pārējās mūsējās noorganizēja mūsu
desmitgades svētkus „Divos torņos”.
Pasākumu kuplināja Vita Krūmiņa ar
ģitāras spēli un dziesmām. Mēs lieliski
kopā pavadījām laiku.
Dzintra Apine

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 ( viens miljons astoņi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit seši
eiro, 12 centi). 66% no šī projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas
Savienība.
Ir veikta kanalizācijas notekūdeņu trases
pārslēgšana uz uzbūvētajām NAI, turpinās
ieregulēšanas darbi tehnoloģiskajām iekārtām un tehnoloģiskajam procesam. Vēl
jāuzstāda un jāpieslēdz rezerves dīzeļģenerators, jāpabeidz automatizētās vadības
sistēmas konfigurēšana. Objekts tiks nodots
ekspluatācijā decembra sākumā.
Jānis Vanags, SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” tehniskais speciālists
Nr. 11 (197) 2009. gada 17. novembrī
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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Dzimusi

Grāmata "Cesvainieši" lasītāju vērtējumā
Pieņemu, ka lasītājs, it īpaši
tas, kas iesniedzis aprakstu,
atmiņas, savu rakstīto uzmeklē un izlasa vispirms. Tad
– par paziņām, radiem, draugiem… Bet mūs, grāmatas
veidotājus, vispirms interesē,
kā uztverams, izprotams, cik
pilnīgs ir izklāsts, kāda ir lasītāja un profesionāļu attieksme. Dažas atsauksmes no
vairāk par 100 saņemtajām
publicēsim.
„Kā grāmatas mecenāts
Jānis Edgars Gaigulis šobrīd
priecātos par Jūsu veikumu
– trešo grāmatu par Cesvaini!”
(profesors V.Nollendorfs, Rīga,
Okupācijas muzejs)
„Grāmata ir patiesi pamatīga”. (I.Zvirgzdiņš, Madonas
muzejs).
„Brīnišķīga grāmata. Lūk,
īstā Cesvaines vēsture! Noteikti
jāturpina, lai tik nozīmīgas
vērtības neizzūd” (A.Šveice,
Sarkaņi, mežu pētniece).
„Jūs, grāmatas veidotājas,
esat uzcēlušas pieminekli. Sev
un Cesvainei. Ja Jūsu nebūtu…
No sirds paldies” (A.Gūts, nacionālā partizāne, Kārkli).
„Grāmata ir jūsu abu sirds
bagātības apliecinājums.
Paldies.” (L.Brenčeva, skolu
novadpētnieku darba koordinatore Vidzemē, Sarkaņi).
„Ļoti laba grāmata. Tu un

Sanita – jūs abas esat unikālas!”(D.Zvirgzdiņa, Madonas
muzejs).
"Man trūkst vārdu… No sirds
pateicos." (Sk.Mickeviča, Cesvaine, 1941. gadā izsūtītā).
"Nav otras tādas grāmatas kā
jūsējā. Tanīs ir iekšā sirsnība,
dvēsele. Tur cilvēki izsaka
savas sāpes, prieku, īsto dzīves būtību. Neviens tur netiek
tiesāts, bet uzklausīts. Jūtams
īstais kādreizējās Cesvaines
gars. Visi mūsējie (mani skolasbiedri) ir sajūsmā par jūsu
veikumu. Sirsnībā un dziļā cieņā."(G.Saulīte-Sapule, Alūksne,
pretošanās kustības dalībniece,
izsūtītā).
"Man, žurnālistei, ir saprotams, cik pūļu, gribasspēka,
sūra darba, pārdzīvojumu ir
prasījusi atbildība, uzklausot,
izvērtējot un sakārtojot tik
apbrīnojami daudzu aizvadītā
gadsimta smagā likteņa piemeklēto dzīvesstāstu. Tas ir liels
novada kultūrvēsturisks darbs
un piemiņa visiem, kas gan pašu
zemē grūtības pārcieta, gan pa
pasauli izmētātajiem. Jauks ir
nosaukums „Cesvainieši”. Jā,
arī mēs, tie, kas katrs no savas
bērnības zemes kādreiz ienācām Cesvainē un kopā izjutām
Cesvaines pils garu, lepni sevi
saucam par cesvainiešiem."
(A.Driķe, Cesvaines vidussko-

las absolvente, Rīga).
"Katru rītu un vakaru izlasīju
kādu lappusi. Tas bija aizraujoši un ļoti, ļoti silti. Tik dzīvi nodokumentēta Cesvaines
puse „caur” cilvēkiem, viņu
pašu vai radu, kaimiņu, draugu
stāstiem, atmiņām, fotogrāfijām. Man bija vērtīgi lasīt par
partizāniem, iznīcinātājiem,
aizvestajiem,pēckara gadiem
– tas papildina to, ko redzi
arhīva lietās. Un vēl – bez
unikālās informācijas klāsta
tai ir vēl kāda vērtība: ceru,
ka tās ietekmē cilvēki vēl vairāk atvērsies."(I.Šķiņķe, LVA
darbiniece, Rīga).
"Auklēju, šķirstu un lasu pa
lapiņai – pa mūžiem, pa likteņiem… „Cesvainieši” droši
vien paliks uz mana galda
pēdējo vidū, jo katra senā
melnbaltā bildīte ir īstenība,
katrs stāsts modina manas atmiņas, sakarības – stari klīst
lielā tālumā un plašumā… Vai
jūsu varēšana nerosina arī citus?" (I.Indrāne, rakstniece,
Prauliena).
Grāmatas „Cesvainieši”,
„Cesvaines grāmata II” nopērkamas: Cesvainē: apavu
veikalā, pilī, vidusskolā (pie
V.Kalniņas), salonā „Divi
torņi”, luterāņu baznīcā.
Grāmatu izsūtām arī pa pastu. Tālr. 29432776.
Ilga Holste

Autoceļu uzturēšanas klases (no 1.11.2009. - 31.03.2009.)

Pašvaldības autoceļi, kuriem noteikta ziemas uzturēšanas
C klase
Autoceļa nosaukums
Šņores ceļš
Kraukļi-Ķinderu kapi
Ķinderes-Āriņas
Apbraucamais ceļš
Dreikas-Čonkas
Kārzdaba-Vaļģu ceļš
Kārzdaba-Lapukrogs
Ķinderu kapi

Garums km
3,50
3,14
0,80
5,30
3,70
1,50
2,90
0,5

D klase
Autoceļa nosaukums
Garums km
Jokums – Tirzas upe (līdz Lielslēdenēm)
5,10
Aizsila loks
4,85
Tirzbanurti – Kārkli
3,40
Kraukļi – Valdesmuiža
2,80
Ķinderu ceļš – Mežgaļi
0,50
Šņores ceļš – Puntūzis
2,80
Nabagmāja – Apvedceļš
0,40
Ūbāni – Slēdenes
1,20
Stacija – Aizkujas ceļš
0,80
Dreikas – Āreskrieviņi
1,50
Sili – Čonkas
1,70
Pavāri – Kārzdabas ceļš
1,80
Graši – Kārzdabas ceļš
1,50
Graši – Kārzdaba c.Kalnakrogu
4,50
Kārzdaba – Zosēni
3,60
Doriņi – Svinci
2,30
Kraukļu pievedceļš
1,30
Jukānu ceļš
0,90
Purmaļi – Aizsila ceļš
1,80
Baltiņi – Kripi – Šeri
1,30
Lejas Putniņi – Kārkli
4,10
Rakuti – Skrūles
2,20
Jokums – Zamuri – Cērteles
2,50
Jokums – Daukstes
3,39
Vairogi –Kočkares
2,80
Liepas – Valdesmuiža
0,50
Ķinderes – Līcupi (līdz Ozolkalnam)
0,50
Kraukļi – Silenieki
1,80
Kraukļi – Aizupieši
1,00
Ūbāni – Ģiģurti
1,40
Cesvaine – Ģiģurti
1,50
Priecumi – Baltiņi (līdz Upmaļiem)
0,30
Lapukrogs – Spieķi
2,00
Spieķi – Baltiņi
1,20
Spieķi – Dzeņi
3,00
Pavāri – Usnes (līdz Dzeņiem)
1,70
Graši – Kraukļu ceļš
0,50
Kočkares – Lejieši
1,50
Kočkares – Greķi
1,70
Kalnakrogs – Egle
3,30
Cērpi – Rēzēni
1,80
Kārzdaba – Dālderi (līdz Lejas Ķepas2,30
tiem)
Gatves – Mežjukāni – Priednieki
2,70
Osviju ceļš
1,30
Skrīdu ceļš
0,60
Alitānu ceļš
1,00
Krāču ceļš
0,20
Grāveru ceļš
0,50
Mentes – Virdzes
0,80

Mentes – Konstantīni
Mentes – Purmales
Kārkli – Palži
Kārkli – Bromulti
Kārkli – Pāpeni
Gremi – Silakalns
Valdesmuiža – Dzeņukalns
Aroniešu ceļš
Kraukļi – Upes Pērles
Kraukļi – Boķi
Pakalniešu ceļš
Spieķu ceļš
Miķelēnu ceļš
Pakuļi – Gaidas (līdz Kalna Pakuļiem)
Puteņu ceļš
Teņču ceļš
Kalna Ķepastu ceļš
Kārzdabas kapsēta
Bērziņu ceļš
Stradukalna kapsētas ceļš

Cesvaines Ziņas

Apsveikumi
Var ar ziemām un vasarām
Prom mūsu gadi iet,
Un tāpēc tie ir jāsavāc
Pa reizei vienuviet.
mazliet debess,
Un labs vārds, kas dzīvi
dara skaistu!

Nozīmīgās dzīves gadskārtās – 85 gados –
sveicam Elvīru Bandenieci, 80 gados–

Mariannu Zommeri, Geniju Pūci,
Veltu Blekti!

Cesvaines pašvaldība

Mēs vienmēr esam ceļā No vienas pieturas uz otru,
No šodienas uz rītdienu,
No ziemas uz pavasari,
No nakts uz saullēktu,
No sirds uz sirdi.

Mīļi sveicam Mariannu
Zommeri lielajā jubilejā!
Bijušie kolēģi Kraukļu pamatskolā
Lai vienmēr būtu sapnis, ko piepildīt,
Kādas alkas un ilgas, ko remdēt.
Kāda laba un jūtīga cilvēka sirds,
Daži draugi un darbs, kuru darīt ļauts!
P.Eliass

Mīļi sveicam skaistajā dzīves jubilejā
Sanitu Driķi un Dzintru Šanteri

Cesvaines PII kolektīvs

Jau četrdesmit gadus
divi bērzi šalc,
No sulu brieduma
un plauksmes apreibuši.
Un nebeidz tie
pēc pavasariem alkt,
Kaut tagad tiem jau
birze apkārt saaugusi.

Sveicu mammu un tēti kāzu jubilejā!

Meita Sandija ar ģimeni

0,80
0,60
2,00
0,70
2,30
1,40
1,00
0,60
0,60
1,10
0,70
0,50
1,00
1,00
0,90
1,80
0,40
0,20
1,20
0,30

Ceļi, kurus tīra īpašas nepieciešamības gadījumā
Autoceļa nosaukums
Berlīne – Lejas Auguļi
Āreskrieviņi – Slūžas
Priecumi – Baltiņi (aiz Upmaļiem)
Kārklumuižas ceļš
Kārzdaba – Dālderi (aiz Lejas Ķepastiem)
Gatves – Mežjukāni
Biemelšu ceļš
Lielslēdenes – Mežsargmāja
Ķeirānu ceļš
Aizkaļņu ceļš
Noru ceļš
Liepkalnu ceļš
Stradu ceļš
Ūbāni – Slēdenes
Ūbāni – Kazas
Ruņģu ceļš
Grāvruņģu ceļš
Ūbāni – Pūcītes
Kronīšu ceļš
Gundegas – Saulītes
Bulderu ceļš
Jurgucu ceļš
Apeltiena – Mežsargmāja
Galšu ceļš
Lauri – Ķaunēni
Sprīzatu ceļš
Murēnu ceļš
Pakuļi – Gaidas (aiz Kalna Pakuļiem)
Dzeņi – Kalēji
Kangaru ceļš
Silmaču ceļš
Spruktu ceļš
Vecumu ceļš
Sauliešu ceļš
Ābeļu ceļš
Liekuma ceļš
Avotiņu ceļš
Vanagpakalnes ceļš
Dālderi – Gailēni

Alise Kārkliņa (novembrī)

Garums km
0,93
2,50
1,70
0,70
2,00
0,70
0,60
1,20
0,30
0,50
0,30
0,50
0,50
1,00
1,10
0,60
0,30
0,40
0,80
0,40
0,30
0,90
0,50
0,20
0,50
0,80
0,60
0,70
0,30
0,40
0,80
1,20
1,00
0,70
1,10
0,40
0,20
0,30
0,60

Dažādi
Kultūras afiša

18. novembrī
Plkst.11.00 Pils ielā 2 (zirgu stallī) zālē – filma
“Vienīgā fotogrāfija”.
...Plkst. 15.00 vidusskolā Latvijas proklamēšanas
gadadienai veltīts svinīgs pasākums. Piedalās
pašdarbnieki. Konkursa “Sakoptākais objekts
Cesvaines novadā – 2009” laureātu godināšana.
....Plkst. 20.30 pie domes (labos laika apstākļos)
svinību translācija no Rīgas. Plkst. 21.00 – kopīga valsts himnas dziedāšana..
12. decembrī – egles iedegšana pie domes.
..19. decembrī – pašvaldības iestāžu un
uzņēmumu darbinieku balle.
Madonas muzeja izstāžu zālē līdz 10. janvārim
atvērta Ērikas Aļeksejevas gleznu izstāde. Daba,
ainava, ziedi – izstādē redzami Ērikas pēdējo divu
gadu laikā plenēros tapušie darbi.
No 23 līdz 28. novembrim ķers klaiņojošos
suņus. Lūdzam saimniekus piesiet savus suņus.
Izīrē dzīvokļus Cesvaines centrā.Tālr. 26589584
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

SIA "SENLEJAS" PĒRK
GOVIS, BUĻĻUS, TEĻUS.
Samaksa tūlītēja.
T.6-5033720, 6-5033730,
26517026, 26604491

Miris
Gunārs Auziņš
1956. – 2009.
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