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Bibliotēka – vieta, kur gaidīti visi

Redaktores sleja

Šo numuru es dēvēju par svētku, jo 
tas ir iznācis dienu pirms valsts svēt-
kiem. Šogad Latvijas valsts svin savu 
93. jubileju. Paskatoties uz citu val-
stu vecumu, mēs esam jauni, bet, ja 
93 gadus salīdzinām ar cilvēka 
mūžu – daudz kas piedzīvots un re-
dzēts. Cienījams vecums. Tāpēc aici-
nu ikvienu Latvijas pilsoni cienīt un 
mīlēt savu valsti – vietu, kur dzīvo-
jam, lietojam savu valodu, satiekam 
savus cilvēkus, bagātinām kultūru.

Iepriekšējās „Cesvaines Ziņās” jau 
pamanījāt, ka ciemos uz Cesvaini 
bija atbraukusi Guna. Prieks beidzot 
iepazīties ar cilvēku, kas „Cesvaines 
Ziņas” veidoja 12 gadus. Pārlasot 
Gunas rindas, gribas teikt, ka neatka-
rīgi no tā, vai esam tepat uz vietas, 
vai tālu prom, piederības sajūta ne-
kur nepazūd. Daļa Gunas sirds ir arī 
Cesvainē.

Pie mums ir pieņemts, ka Saeimas 
darbu vērtējam pēc pirmajām 100 
dienām. Tā nu ir sanācis, ka manas 
pirmās simts dienas „Cesvaines 
Ziņu” redaktores amatā ir aizvadītas. 
Šādās reizēs tiek vērtēts, kas pa-
veikts. Varētu teikt, ka mērķis ir sa-
sniegts – mēnesī reizi iznāk „Cesvai-
nes Ziņas”. Tomēr avīzes izdošana 
nav vienīgais, kas ar mani noticis pa 
šo laiku. Esmu satikusi un iepazinusi 
jaunus cilvēkus un reizēm, esot cie-
mos pie cesvainiešiem, atklājam „cik 
pasaule tomēr maza”, jo pazīstam 
vienus un tos pašus cilvēkus. Šajā 
laikā jau esmu apguvusi vairākas ie-
maņas, kas palīdz man augt arī profe-
sionāli.

Patīkami pārsteidza kāda vēstule, 
jo pirms mēneša man atrakstīja inte-
liģenta dāma no Rīgas – interesējās, 
vai mūsu uzvārdi ir ne tikai vienādi, 
bet varbūt pastāv kāda radniecība. 
Kopīgus radus gan neatradām, bet 
jaunus vēstuļdraugus gan. Jau pie-
mirsts, cik patīkami ir saņemt ar roku 
rakstītu vēstuli. Tai ir cita vērtība. Kā 
izrādās, šī kundze ir sarakstījusi di-
vas grāmatas. Pārrunājam sadarbību 
ar „Cesvaines Ziņām”, jo viņas atmi-
ņas saistās arī ar Cesvaini. Iespējams, 
jums arī būs prieks iepazīties ar viņu 
jau turpmāko avīžu lappusēs.

Novēlu jums izbaudīt Latvijas 
valsts svētkus un justies kā neatņe-
mamai daļai no tās!

Kristīne Vilciņa
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Cesvaines bibliotēkas bijušie un esošie darbinieki

28. oktobrī uz Cesvaines bib-
liotēkas 90 gadu jubilejas kon-
certu pulcējās esošie un bijušie 
bibliotēkas darbinieki, pārstāvji 
no citām iestādēm, uzņēmēji, 
bibliotēkas atbalstītāji un lasītā-
ji. Programmā – Valda Atāla un 
Ilzes Gruntes koncerts.

Cesvaines bibliotēkas vadītāja 
Vēsma Nora klātesošos uzrunāja, 
atskatoties uz bibliotēkas vēsturi. 
Pieraksti par bibliotēku ir frag-
mentāri – tikai pa kādam teiku-
mam. Oficiālie dokumenti gan 
liecina, ka bibliotēka sākta veidot 
1921. gadā, kad reģistrēta Cesvai-

nes un Grašu kultūras biedrība. 
„Pa šo laiku bibliotēka mainīju-

sies gan pēc satura, gan ārējā izska-
ta. Ienākušas mūsdienu tehnoloģi-
jas – bezmaksas internets, printeri, 
kopētāji. Taču cauri gadu desmi-
tiem nemainīga vērtība – grāmata 
un cilvēks bibliotēkā,” tā uzrunā 
vēstīja bibliotēkas vadītāja Vēs-
ma Nora. Bibliotēka nepārtraukti 
ir attīstījusies – tiek pirktas jaunas 
grāmatas un citas bibliotēkas funk-
cionēšanai nepieciešamas lietas. 
Bibliotēkā ir veikts kosmētiskais 
remonts, iegādātas jaunākās tehno-
loģijas iekārtas. Par lielu ieguvumu 

tiek uzskatīts pirms diviem gadiem 
realizētais projekts, pateicoties paš-
valdības līdzfinansējumam un Ei-
ropas Savienības līdzekļiem, kura 
ietvaros tika renovēta ēka. Tāpēc 
paldies vārdi tika teikti pašvaldības 
vadītājam Vilnim Špatam, projekta 
vadītājai Ivetai Raimo, būvniekiem 
un visiem tiem, kas palīdzēja ēkai 
tapt tādai, kāda tā ir šodien. 

Par to, kāda bibliotēka un tās dar-
binieki ir šodien, jāpateicas arī tiem 
cilvēkiem, kas ir strādājuši bibliotē-
kā iepriekš. Bibliotēkas bijušie un 
esošie darbinieki saņēma gaismas 
liesmiņas, lai tās ir kā gaismas ne-
sēji šajā rudenī. Vairāk nekā 30 gadi 
bibliotēkā aizvadīti Janīnai Mačai, 
Ārijai Lielķikutei, Dzintrai Griga-
nei, tāpēc pateicības par ilggadēju 
darbu sniedza arī domes priekšsēdē-
tājs. Vēsma Nora klātesošajiem at-
klāja, ka lepojas ar savu kolektīvu, 
jo katra no meitenēm ir īstajā vietā. 

Pēc sirsnīgajiem paldies vārdiem 
bibliotēkas vadītāja iepazīstināja ar 
tikko tapušo bibliotēkas logo. Ideja 
par logo pieder Agritai Kornetai, 
pārējām kolēģēm tā patika, bet ski-
ci uzzīmēja Sanita Ozola. Vēsma 
Nora iepazīstināja ar logo skaidro-
jumu: „Lustra kā grāmata –  gais-
ma visās tās nozīmēs – piesaistīta 
kopējam gaismas tīklam ar kustīgu 
vadu, kas nozīmē, ka bibliotēka ir 
elastīga –  vienmēr gatava kaut kam 
jaunam. Ņem enerģiju no kopējā 

tīkla, bet dod 
gaismu tepat 
Cesvainē.”

Bibliotēkas 
dāvana vi-
siem apmek-
lētājiem bija Valda Atāla un Ilzes 
Gruntes koncerts. Dziesmas mijās 
ar Valda Atāla stāstiem par atga-
dījumiem no dzīves, kas bija gan 
humora pilni, gan dziļas pārdomas 
raisoši. Mūziķis vairākkārt piemi-
nēja, cik patīkami ir atrasties mā-
jīgajā un savdabīgajā Cesvaines 
kultūras namā. Valdis Atāls bib-
liotēkai uzdāvināja  savu grāmatu 
„Domas un lirika”. 

Pēc pasākuma, vaicājot biblio-
tēkas vadītājai par izjūtām, Vēsma 
Nora saka: „Vēlos pateikt paldies 
par koncerta apmeklējumu, par 
visiem jaukajiem vārdiem, vēlē-
jumiem un kopā būšanu, jo tikai 
tā mēs cits citu labāk iepazīstam, 
sekmējot tālāku sadarbību!”

Jāpiekrīt bibliotēkas vadītājai, 
ka bibliotēka – tā ir demokrātis-
kākā iestāde, kur gaidīti visi un 
visi vienlīdzīgi var izmantot pie-
dāvātās iespējas. Tāpēc izman-
tosim tās! Novēlēsim bibliotēkai 
turpināt attīstīties ar visu jauno un 
moderno un saglabāt savas vērtī-
bas – grāmatas un cilvēkus!

Kristīne Vilciņa, autores foto

Pieminot kritušos karavīrus
Lāčplēša dienā – 11. novem-

brī – Cesvaines novada domes 
priekšsēdētājs Vilnis Špats sa-

darbībā ar Cesvaines vidusskolu 
vadīja vēstures stundu, pieminot 
kritušos karavīrus. Šī vēstures 

stunda skolēniem ir citādāka, jo 
tiek nolikti ziedi un aizdedzinātas 
svecītes kritušo karavīru atdusas 
vietās – Kārzdabas, Ķinderu un 
Baznīcas kapos. 

11. novembri ikvienam latvietim 
jāzina – dienu, kad pirms 92 gadiem 
tika nosargāta Rīga no bermontiešu 
karaspēka. Tāpēc pie katras piemi-
ņas vietas domes priekšsēdētājs da-
lījās atmiņās par karavīriem, viņu 

sasniegumiem 
un to, kāpēc 
mums jālepojas 
ar šiem cilvē-
kiem. Jaunāka-
jiem skolēniem 
tika uzticēta 
ziedu nolikša-
na, un ikviens 

varēja aizdegt sveces liesmiņu 
brīvības cīnītāju piemiņai.

Par godu Lāčplēša dienai Ces-
vaines vidusskolā viesojās Vī-
tolu ģimene ar koncertu. Vītolu 
ģimenes atskaņotās dziesmas 
radīja dienai īsto noskaņu – sa-
prast, kāpēc mēs šeit esam un kā 
mums dzīvot tālāk. „Tikai mūsu 
pašu rokās ir mūsu dzīves mērķa 
noteikšana un sasniegšana,” no-
slēdzot koncertu, atklāja Vītolu 
ģimenes tēvs Jānis Vītols. 

Pēc koncerta visi pulcējās pie 
vidusskolas, lai turpinātu tradīci-
jas un kopīgi dotos lāpu gājienā 
uz Cesvaines pili. 

Kristīne Vilciņa, autores foto

Tik skaistu kalnu mums nav
Mums mākoņi dzimst uz zemes,
Blakām vītola atvasēm,
Blakām stirnas bērniem
Un, kad mākoņi salasās debesīs
Tie ir tie mūsu kalni
Kur mums augstu un balti domāt
Tāpat kā visiem citiem.
  /Knuts Skujenieks/

Sveicam Cesvaines novada iedzīvotājus 
Latvijas valsts proklamēšanas 

93. gadadienā!

Cesvaines novada dome
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Tikšanās ar iedzīvotājiem
17. oktobra pievakarē Ces-

vaines novada iedzīvotāji tika 
aicināti kultūras namā, lai tiktos 
ar pašvaldības deputātiem un in-
stitūciju vadītājiem. Iedzīvotāji 
varēja iepazīties ar domes dar-
bu –  tika stāstīts par paveikto un 
plānoto, kā arī analizēts budžets. 
Tikšanās otrajā daļā bija atbildes 
uz iedzīvotāju jautājumiem. 

Uz tikšanos ar domes deputātiem 
un institūciju vadītājiem bija sanā-
kuši aptuveni 40 novada iedzīvotā-
ji. Sarunas ar iedzīvotājiem iesāka 
domes priekšsēdētājs Vilnis Špats, 
pastāstot par domes struktūru, kā arī 
2011. gada budžetu. Uzskatāmi tika 
parādīts domes budžets 2011. ga-
dam salīdzinājumā ar iepriekšējiem 
gadiem. Vislielākās naudas summas 
tiek tērētas izglītībai, sociālajam un 
kultūras sektoram. 

Situācijas aprakstu par Cesvai-
nes pašvaldībā esošajiem ceļiem 
sniedza ceļu speciālists Vitālijs Sti-
kāns, kas informēja par to, ka šobrīd 
finansējuma iespējās tiek nomainī-
tas ielu plāksnes, kā arī ceļazīmes. 
Pie paveiktajiem darbiem tika pie-
minēta laternu uzstādīšana Parka 
ielā, kā arī nomainītā caurteka Baz-
nīcas ielā. Pašlaik ir saremontēts iz-
skalotais tilts Bebros. 

Teritorijas plānotāja Līga Ro-
mančuka aicināja iedzīvotājus ak-
tīvi sekot līdzi jaunākajai informā-
cijai „Cesvaines Ziņās” un novada 
mājas lapā par jaunumiem Cesvai-
nes novada attīstības programmas 
izstrādē, kā arī par Cesvaines nova-
da teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādi. Īpaši uzrunāti tika tie ie-
dzīvotāji, kuriem Cesvaines novadā 
pieder zemes gabali, jo teritorijas 
grozījumu plānojuma izstrāde vis-
vairāk var skart tieši viņus.

Par projektiem, kas īstenoti un 
kuri tiek plānoti, informēja projek-
tu vadītāja Iveta Raimo. SIA „Ces-

vaines komunālie pakalpojumi” 
tehniskais speciālists Jānis Vanags 
iepazīstināja klātesošos ar ūdens-
saimniecības attīstības projekta 
struktūru Cesvainē, kura ietvaros 
tiks izbūvēts jauns ūdensvads. Jānis 
Vanags atklāja, ka, īstenojot šo pro-
jektu, Eiropas Savienības prasības 
Cesvaines centrā būs izpildītas. SIA 
„Cesvaines siltums” valdes loceklis 
Aivars Baiers informēja, ka Ces-
vainē ir nomainītas visas caurules, 
kuras apgādā iedzīvotājus ar siltu-
mu. Tāpat Aivars Baiers salīdzināja 
cenas, kādas iedzīvotājiem jāmaksā 
par megavatstundu. Cesvainē mak-
sa par megavatstundu ir viena no 
zemākajām – Ls 26,36 par MWh 
bez PVN (piemēram, Barkavā, tas 
ir Ls 41,69 par MWh bez PVN).

Sociālā dienesta vadītāja Daina 
Markevica atklāja, ka arvien lielā-
kas naudas summas tiek tērētas, lai 
iedzīvotājiem sniegtu sociālo palī-
dzību. Iedzīvotāji ikdienā visbiežāk 
nāk kārtot trūcīgās ģimenes statusu, 
jo, to iegūstot, cilvēkiem tiek dotas 
atlaides ārsta apmeklējumam, ie-
spēja saņemt garantēto iztikas mi-
nimuma, kā arī dzīvokļa pabalstu. 
Aktuāla ir Eiropas pārtikas paku 
izsniegšana, ko sociālais dienests 
nodrošina ne tikai trūcīgām ģime-
nēm, bet arī citām personām, kuras 
uzrāda veselības aprūpes atvieglo-
jumu izziņu.

Domes priekšsēdētājs Vilnis 
Špats noteica šā brīža prioritātes 
būvniecībā, kas ir – sporta zāles uz-
būvēšana, pils centrālās daļas jumta 
atjaunošana, ielas izbūve pie skolas, 
kā arī sociālā sfēra, kas, pirmkārt, 
ietver pansionāta izbūvi jaunā ēkā. 

Cesvaines, Lubānas un Varakļā-
nu apvienotās būvvaldes vadītāja 
Iveta Meļehova aicināja iedzīvotā-
jus parūpēties par pašuzceltajiem 
šķūnīšiem, kas jāsakārto, jālegalizē. 
Visas lietas, kas tiek kārtotas saistī-

bā ar būvniecību, vispirms jāsaska-
ņo ar būvvaldi. Iveta Meļehova ai-
cināja iedzīvotājus nekautrēties un 
nebaidīties, jo būvvalde ir visiem 
pieejama.

Kultūras nama vadītāja Kristīne 
Aumele iepazīstināja ar šī gada pa-
sākumu plānu, un sanākušie cesvai-
nieši varēja iegūt materiālus par vēl 
gaidāmajiem šī gada pasākumiem. 

Tikšanās otrajā daļā iedzīvotāji 
uzdeva sev interesējošus jautāju-
mus. Tika jautāts par vairākām arī 
jau sen zināmām problēmām, kas 
līdz galam nav atrisinātas. Tā, pie-
mēram, Imanta Puriņa kungs bija 
ieinteresēts, kāpēc joprojām uz ceļa 
Spieķi – Baltiņi pastāv „barikādes” 
un šīs puses cilvēki nevar izmantot 
šo ceļu, ja tas ir pašvaldības īpa-
šums. Domes juriste Sarmīte Melle 
sniedza atbildi, ka šobrīd norisinās 
tiesas process, jo dome ir iesniegusi 
tiesā prasību par tiesībām iznomāt 
šo ceļa posmu. Zeme zem minētā 
ceļa nepieder pašvaldībai. Šajā nu-
murā ir publikācija par šo problēmu, 
ņemot vērā I. Puriņa, domes juristes 
un zemes ierīkotājas viedokli. Tāpat 
ir publicētas domes kredītsaistības, 
kas ir atspoguļotas arī pašvaldības 
budžetā. 

Stacijas ielas iedzīvotāji ir sa-
šutuši par problēmām ar ūdeni. Tā 

kā centrālā ūdensvada šajā ielā nav, 
iedzīvotāji izmanto ūdeni no akām, 
kas nav kvalitatīvs un sausās va-
sarās izsīkst. Risinājuma veidi ir 
vairāki, bet visi dārgi. Pašlaik tiek 
rēķinātas izmaksas, taču pat, ja iz-
dotos atrast līdzekļus, pastāv bažas, 
vai iedzīvotājiem pietiks naudas, lai 
pieslēgtos ūdensvadam. Tāpat Sta-
cijas ielas iedzīvotāji uzdeva jautā-
jumu par bīstamo koku izzāģēšanu. 
Kā stāsta labiekārtošanas nodaļas 
vadītāja Ritma Zeiļuka, šī situācija 
šobrīd tiek risināta un bīstamie koki 
tiek izzāģēti. 

Tikšanās laikā bija jautājums 
par tirgus laukumu, un ir ideja, ka 
tur regulāri varētu notikt kāds tir-
gus vai darboties preču apmaiņas 
punkts. Iedzīvotāji vēlētos, lai arī 
pils jumts ātrāk tiktu atjaunots. Līdz 
šim gan vairāki rakstītie projekti 
nav atbalstīti.

Uzklausot jautājumus, tika se-
cināts, ka joprojām pastāv zināmas 
komunikācijas problēmas. Tāpēc 
pašvaldība aicina ikvienu Cesvai-
nes novada iedzīvotāju par sev in-
teresējošiem jautājumiem griezties 
pie atbildīgās personas. Var sūtīt 
jautājumus uz elektronisko domes 
e-pastu: dome@cesvaine.lv

Kristīne Vilciņa, autores foto

Cesvaines novada domes kredītsaistības
Atsaucoties uz iedzīvotāju tikšanās reizē izteikto vēlmi publicēt domes kredītsaistības, 1. tabulā apkopoti šā 

brīža aizņēmumi. Atgādinām, ka šī informācija ir arī atspoguļota Cesvaines novada pašvaldības budžeta saistoša-
jos noteikumos.

Kredīta mērķis
Līdz 

kuram 
gadam

Aizņē-
muma 
summa

Atli-
kums  

01.01.2011.

Jāmaksā gadā Kopā 
samaksai 

gadā

Atli-
kums 

31.12.2011.
Pamat-  
summa Procenti

Cesvaines pils labā spārna 
jumta atjaunošana 2026 125000 99960 6260 4959 11219 93700

SIA Alba -5 pamatkapitāla 
veidošanai 2027 43960 11560 10800 408 11208 760

Cesvaines vidusskolas celt-
niecībai 2012 200000 169220 10260 8409 18669 158960

SIA Cesvaines komunālie 
pakalpojumi pamatkapitāla 
palielināšanai

2023 80000 71576 5616 5038 10654 65960

Cesvaines vidusskolas celt-
niecības darbu apmaksai 2049 300000 300000 4384 15982 20366 295616

ELFLA Tautas nama re-
konstrukcija, tā teritorijas 
labiekārtošana un bibliotē-
kas rekonstrukcija Cesvai-
nes pašvaldībā

2029 90039 29982 1353 2269 3622 28629

Pirmsskolas izglītības iestā-
des ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšanai

2015 29000 29000 5118 825 5943 23882

ELFLA Tautas nama ēkas 
rekonstrukcija, daļēji izbū-
vējot mansardstāvu

2030 118771 30771 1154 31925 88000

Pavisam kopā gadā 711298 74562 39044 113606 755507

Ceļu kategoriju skaidrojums
Oktobra „Cesvaines Ziņās” tika 

publicēti saistošie noteikumi par 
pašvaldības autoceļiem un to uztu-
rēšanu vasaras un ziemas sezonā. 
Cesvainē ir autoceļi ar C un D uz-
turēšanas klasi. Ministru kabineta 
noteikumos Nr. 224 ir noteikumi 
par valsts un pašvaldību autoceļu 
ikdienas uzturēšanas prasībām un 
to izpildes kontroli. Pašvaldības 
autoceļu klasi nosaka, ņemot vērā 
transportlīdzekļu satiksmes inten-
sitāti. 2. tabulā uzskatāmi atspo-
guļoti autoceļu klases skaidrojumi. 
C klases ziemas uzturēšana tiek 
nodrošināta 18 stundu laikā pēc 
sniega snigšanas beigām, pēc aple-
dojuma parādīšanās laiks autoceļu 

brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes 
materiālu netiek normēts. D klases 
ziemas uzturēšanai laiks autoceļa 
brauktuves attīrīšanai no sniega un 
brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes 
materiālu netiek normēts. Dien-
nakts stundas, kurās jābūt spēkā 
uzturēšanas klasei, netiek normētas. 
Autoceļus, kuriem noteikta D uztu-
rēšanas klase, attīra no sniega līdz 
četrām reizēm sezonā atkarībā no 
sniega daudzuma. Darbu izpildes 
laiks netiek normēts.

Informējam, ka Cesvainē ir ti-
kai C un D klases uzturēšanas ceļi, 
tāpēc tie tiek tīrīti regulārāk, nekā 
noteikts likumā. 

Vidējā transportlīdzekļu 
satiksmes intensitāte 

(automašīnu skaits diennaktī)
Pašvaldību autoceļi

vairāk par 5000 A

no 1000 līdz 5000 A1

no 500 līdz 999 B

no 100 līdz 499 C

mazāk par 100 D

1. tabula

Tikšanās 
Cesvaines pilī

6. oktobrī Cesvaines muzeja 
speciālistes Daigas Matrozes aici-
nāti, pilī pulcējās Cesvaines vēstu-
res interesenti. Šādu vēlmi pirms 
pāris gadiem izteica Arnis Vīksna: 
reizi mēnesī tikties tiem, kam inte-
resē mūsu pilsētas senatne, kas vāc 
materiālus un apkopo tos, kas vēlas 
kaut ko uzzināt par cesvainiešu dzī-
vi, darbu un pašu Cesvaini agrākos 
laikos. 

Ievadā – seno atklātņu kolekci-
ja par Latviju un arī viena līdz šim 
nezināma atklātne no Cesvaines 
(1902. g.).

Turpinājumā Dainas Ozolas vei-
dotais vēsturiskais stāsts par Cesvai-
nes pili CD formātā 1. daļa. Pašreiz 
autore strādā pie šī diska izveides. 
Kopīgi analizējām materiālu, kas pra-
sa precizējumus un papildinājumus. 

Nobeigumā – M. Evardsones 
veidotā slīdrāde ar senākām foto-
grāfijām par Cesvaini, Kraukļiem un 
tuvāko apkārtni, informācija par to 
atrašanas iespējām internetā. 

Tika daudz runāts par arheolo-
ģiskajiem izrakumiem, kas dažādos 
laikos veikti Cesvainē, par muzeja 
plāniem tuvākajā laikā un ekskursiju 
pa Vulfu dzimtas dzīves vietām un 
īpašumiem 25. oktobrī. 

Klātesošie vienojās, ka šādas 
tikšanās turpmāk jāorganizē reizi 
mēnesī un uz tām TIEK  AICINĀTI 
VISI CESVAINIEŠI, kam interesē 
vēsture. Tikšanās reizēs izmantotais 
materiāls glabāsies muzejā un būs 
pieejams apskatei. 

Nākamā tikšanās 24. novembrī 
plkst. 18.00 pilī: 

– Atskatīsimies uz bibliotēkas 90 
gadiem Cesvainē.

– Turpināsim analizēt un pilnvei-
dot D. Ozolas vēsturisko stāstu par 
Cesvaini 1. un 2. daļu. 

– Foto stāsts par ekskursiju uz 
Vulfu dzīves vietām un īpašumiem. 

Māra Evardsone

2. tabula

Piezīme – D uzturēšanas klasi nosaka pašvaldību autoceļiem, pa kuriem 
nenotiek regulāra pasažieru pārvadāšana ar autobusiem.

Cesvaines, Lubānas, Varakļānu apvienotās būvvaldes vadītāja Iveta 
Meļehova informēja, ka būvniecībusaistītie jautājumi jākārto ar 

būvvaldes palīdzību



�Cesvaines Ziņas

Arhitektu dienas
7. oktobrī Pasaules Arhitektu die-

nas ietvaros Latvijas Arhitektu savie-
nība un Madonas novada arhitektu 
grupa organizēja braucienu uz Ma-
donu, lai atklātu izstādi „Arhitekto-
niskās vides attīstība Madonas nova-
dā, bijušajā Madonas  rajonā pēdējos 
20 gados”. Tika arī atklāts Latvi-
jas Arhitektu savienības konkursa 
“Gada Balvas 2010” labākie darbi, 
kā arī foto albuma „Arhitektūra  un  
būvniecība  foto attēlos, 1991.– 2011. 
gadi, bijušajā  Madonas  rajona  teri-
torijā” atvēršana. Pēc oficiālās daļas 
arhitekti devās ekskursijā uz Cesvai-
ni, kur tika apskatītas ēkas, kas izce-
ļas ar savu arhitektūru.

Pēc Arhitektu savienības 2006.gada 
valdes lēmuma, Pasaules Arhitektu die-
nas svinības katru gadu notiek citā Lat-
vijas pilsētā. Tā par Arhitektūras metro-
poli 2007. gadā tika nominēta Alūksne, 
2009.–Ventspils, 2010.– Liepāja. Šogad 
bija pienākusi kārta Madonas pilsētai un 
tās bijušā rajona teritorijai. Šāda diena 
tiek rīkota, lai popularizētu labu arhi-
tektūru, informētu plašāku sabiedrību 
par arhitektu un arhitektu biroju darbu 
un veicinātu dialogu starp pašreizējiem 
un nākamajiem organizāciju biedriem, 
kā arī to uzņēmumu pārstāvjiem, kas 
darbojas arhitektūras jomā.

Pasaules Arhitektu dienas mērķis ir 
atgādināt pasaulei par tās kopējo atbil-

dību par cilvēku dabiskās vides sagla-
bāšanu nākotnē. Šī gada Pasaules Arhi-
tektu dienas tēma bija „Arhitektūra un 
cilvēktiesības”. Cesvainē tika apskatīta 
Cesvaines ev.lut. baznīca, kur Cesvai-
nes novada muzeja speciāliste, baznīcas 
ērģelniece Daiga Matroze klātesošos 
iepazīstināja ar baznīcas ēkas vēsturi 
un viesus patīkami pārsteidza, sniedzot 
nelielu ērģeļmūzikas koncertu kā svei-
cienu Arhitektu dienā. Arhitekti tika ie-
pazīstināti ar šo seno ērģeļu uzbūvi, jo 
šajā brīdī Cesvaines ērģelēm vēl nav iz-
būvēts prospekts. Izrādījās, ka arhitekti 
prot ne tikai projektēt grandiozas ēkas, 
bet arī ir ieinteresēti par ērģeļspēli.

Cesvaines apmeklējums nebūtu 
pilnvērtīgs, ja netiktu apskatīta Ces-
vaines pils, tāpēc nākamais apskates 
objekts bija pils, par kuru interesantu 
stāstījumu sniedza Kārlis Bandenieks. 
Atmiņās dalījās arī arhitekts Teodors 
Nigulis un minēja interesantus faktus 
par laiku, kad 1965. gadā arhitekts ticis 
aicināts pārbūvēt pili, jo tā neesot atbil-
dusi skolu prasībām. Teodors Nigulis 
sniedza informāciju par pils funkcio-
nalitāti, jo tā pārdomāta līdz pēdējam 
sīkumam. Izstaigājot pili, arhitekti par 
to varēja pārliecināties. Ar interesi tika 
izpētīts pils otrais stāvs, kuru skāris 
ugunsgrēks. Arhitekti dalījās pārdomās 
un piekrita, ka pils ir jāapdzīvo, tāpēc at-
zinīgi novērtēja, ka pils kreisajā spārnā 

ir apmetusies Cesvaines Mūzikas skola, 
labajā – muzejs, bet pirmā stāva telpas 
atvēlētas tūrisma centram. Cesvaines pi-
lij piederošs ir muižas komplekss, kurā 
ietilpst arī atjaunotā Mežsarga māja. 
Tāpēc par nākamajiem apskates ob-
jektiem tika izraudzīti Mežsarga māja, 
amatniecības un mākslas salons „Divi 
torņi”. Ekskursija noslēdzās Cesvaines 
vidusskolā, kur par būvniecības procesu 
vairāk pastāstīja Cesvaines, Lubānas un 
Varakļānu novada būvvaldes arhitekts 
Jānis Liepiņš. Ņemot vērā Cesvaines 

Ceļš Spieķi – Baltiņi

pieklājīgo vecumu, par tās arhitektūru 
varētu stāstīt daudz un ilgi. Diemžēl 
laiks bija ierobežots un arhitektiem 
bija jāiekļaujas dienas programmā, to-
mēr ekskursija tika beigta ar cerību, ka 
nākotnē Cesvaines ēkas varētu izpētīt 
pamatīgāk. Tikšanās noslēgumā Arhi-
tektu dienas pasākuma organizatori un 
dalībnieki pateicās par viesmīlīgo uz-
ņemšanu Cesvainē.

Kristīne Vilciņa, autores foto

Šis raksts sagatavots, izpildot Il-
māra Puriņa lūgumu publicēt viņa 
iesniegto rakstu. Rakstā atspoguļota 
esošā situāciju par ceļa posmu Spie-
ķi – Baltiņi, ņemot vērā gan I.Puriņa 
iesniegtos materiālus, gan zemes ierī-
kotājas un juristes komentārus. 

Puriņa kunga iesniegtos materiālus 
nepublicējām pilnā apmērā, jo mate-
riāls ir ļoti apjomīgs. I.Puriņš raksta, 
ka kopš 2008. gada 5. aprīļa ceļa posms 
Spieķi – Baltiņi nav izbraucams, jo ceļš 
vidusdaļā tiek aizsprostots. Lai risinātu 
šo problēmu, Puriņa kungs kopš 2007. 
gada 8. jūlija ir nosūtījis vairāk nekā 
60 oficiālas vēstules dažādām Latvijas 
iestādēm un ticies ar vairāk nekā 90 
amatpersonām. Ir izdarīti vairāki se-
cinājumi, taču būtiskākais – „nevienā 
dokumentā nav apstrīdēts, ka autoceļš 
Spieķi –  Baltiņi ir pašvaldības auto-
ceļš”. Tas nozīmē, kas šim ceļam būtu 
jābūt pieejamam ikvienam Cesvaines 
novada iedzīvotājam.

Lai izprastu, kādēļ ir izveidojusies 
šāda situācija, devos pie Cesvaines no-
vada zemes ierīkotājas Irēnas Leima-
nes, kas situāciju skaidro, atskatoties 
vēsturē.

– Cesvaines pilsētas ar lauku te-
ritoriju zemes ierīcības projektā, ko 
pašvaldība apstiprināja 1992. gada 7. 
augustā, šis strīdus ceļa posms tika 
projektēts kā ceļa servitūts par labu 
saimniecībām „Kampas” un Veclejas 
Lejiņi”, jo tas bija pēdējā pašvaldības 
zemes lietojumā „Jaunlejas - Lejiņi”, 
kas robežojās ar Sarkaņu pagastu, un 
situācija atšķīrās no tagadējās. Savu-
laik p.s. „Cesvaine” šīs zemes atstāja 
apmežošanai, tajās netika plānota un 
veikta meliorācija, ceļš bija braucams 

līdz upītei, caurtekas pār to nebija, tā-
pēc to varēja šķērsot tikai sausā laikā 
vai ar smago tehniku. Arī „Līcspieķos”, 
„Kalna Spieķos” un „Jaunspieķos” dzī-
ve un saimnieciskā darbība bija pavi-
sam citāda nekā tagad. „Jaunlejas-Le-
jiņu” zeme tika piešķirta lietošanā A.K, 
kas nodibināja zemnieku saimniecību. 
A. K. pieder arī piegulošais zemes ga-
bals Sarkaņu pagasta teritorijā, kuru 
turpinājumā šķērso šis pats ceļš. No 
Sarkaņu puses braucot, tas iznāk pēdē-
jais īpašums kaimiņu pagastā, un viņi 
1992. gadā šo ceļu nav paredzējuši kā 
servitūta ceļu, bet tikai kā iekšsaimnie-
cības ceļu. 1994. gadā par valsts līdzek-
ļiem uz A. K., lietojumā nodotās zemes 
tika rekonstruēts strīdus ceļa posms, 
kas šķērsoja A.K. zemes īpašumu. Šīs 
būvniecības pasūtītājs bija Meliorācijas 
sistēmu valsts pārvalde. Pēc ceļa pie-
ņemšanas akta ekspluatācijā redzams, 
ka ceļš pēc tā nodošanas ekspluatācijā 
nodots zemnieku saimniecības bilancē, 
kas nedod īpašuma tiesības. 1995. gada 
27. oktobrī Cesvaines pilsētas ar lauku 
teritoriju dome pieņēma lēmumu par 
zemes lietošanas piešķiršanu īpašumā 
par samaksu A.K., izpirka zemi un ie-
rakstīja to zemesgrāmatā.” 

– Pēc ceļa rekonstrukcijas, t.i., no 
1994.gada rudens, augšminēto ceļu 
turpināja lietot gan A.K. gan īpašumu, 
kam par labu bija nodibināts reālservi-
tūts, īpašnieki, gan citi apkārtējo māju 
iedzīvotāji, lai pa īsāko ceļu caur Sar-
kaņu pagastu nokļūtu Madonā. To va-
rēja izmantot arī jebkurš cits cilvēks. 
Īpaši svarīgs šis ceļš kļuva tad, kad 
„Jaunspieķos” un „Līcspieķos” sāka 
dzīvot un saimniekot J.P. un V.S. ar ģi-
menēm. Tāpēc pašvaldība, izstrādājot 

teritorijas plānojumu, ko pašvaldība ap-
stiprināja 2008. gada 7. janvārī, izdodot 
saistošos noteikumus, šo ceļu visā tā 
garumā, ieskaitot aizsprostoto daļu, ir 
noteikusi kā pašvaldības ceļu, jo tas at-
rodas pašvaldības valdījumā, reģistrēts 
ceļu reģistrā un tas kalpo kā pašvaldī-
bas ceļš, kas savieno vienas pašvaldī-
bas teritoriju ar otras pašvaldības terito-
riju. Teritorijas plānojuma apspriešanas 
laikā netika saņemtas pretenzijas par šī 
ceļa statusu. Līdzīgi rīkojas arī Sarkaņu 
pagasts par ceļa posmu viņu teritorijā. 
Iespējams, ka šis ceļš ir bijis kā paš-
valdības ceļš līdz 1940. gadam. Taču 
tolaik pašvaldību ceļi bija zemes īpašu-
mu sastāvā un par tiem rūpējās zemes 
īpašnieki.

– Pašlaik šo pašvaldības ceļa posmu, 
kas atrodas uz īpašuma „Jaunlejas-Leji-
ņu” zemes, īpašniece personīgu motīvu 
dēļ ir aizsprostojusi, neļaujot pa to pār-
vietoties. Pašvaldība ir piedāvājusi ze-
mes īpašniecei vienoties par iespējamo 
zemes zem ceļa atpirkšanu vai maiņu, 
bet nav saņēmusi pozitīvu īpašnieces 
piekrišanu, tādēļ iets tiesas ceļš. Tā kā 
Latvijā daudzviet ar pašvaldības ceļiem 
ir līdzīgas problēmas, esam aktualizēju-
ši jautājumu valdības līmenī un ceram 
uz pozitīvām pārmaiņām likumdoša-
nā,– ziņo Irēna Leimane.

Komentāru par iemeslu ceļa aizspros-
tam atteicās sniegt „Jaunlejas-Lejiņi” 
īpašniece V.K., kas norādīja, ka Mado-
nas apgabaltiesa ir izskatījusi šo lietu un 
viņai ir tiesības šajā ceļa posmā neļaut 
citiem braukt, jo tas ir privātīpašums. 

Pašvaldība, analizējot situāciju, kā 
labāko risinājumu izvēlējās nomas līgu-
ma noslēgšanu ar īpašuma „Jaunlejas-
Lejiņi” īpašnieci. Tā kā īpašniece līgu-

mu neparakstīja, pašvaldības iesniedza 
tiesā prasību pret īpašuma „Jaunlejas-
Lejiņi” īpašnieci par piespiedu zemes 
nomas līguma noslēgšanu. Cesvaines 
novada domes juriste Sarmīte Melle 
stāsta, ka „2009. gada 29. oktobrī Ma-
donas rajona tiesa kā pirmās instances 
tiesa pašvaldības prasību apmierinā-
ja un nosprieda uzlikt par pienākumu 
īpašuma „Jaunlejas-Lejiņi” īpašniecei 
noslēgt zemes nomas līgumu. Īpašuma 
„Jaunlejas-Lejiņi” īpašniece spriedumu 
apelācijas kārtībā pārsūdzēja. Vidzemes 
apgabaltiesa 2010. gada 19. oktobrī 
nosprieda domes prasību pret īpašuma 
„Jaunlejas-Lejiņi” īpašnieci noraidīt. 
Pašvaldība un lietā iesaistītās trešās 
personas spriedumu pārsūdzēja kasāci-
jas kārtībā”.

Tā kā ceļš Spieķi – Baltiņi turpinās 
Sarkaņu pagasta teritorijā, sazinājos 
ar Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītāju 
Andri Simtnieku. „Uzskatu, ka ceļam 
būtu jābūt pieejamam ikvienam iedzī-
votājam. Sarkaņu pagasta plānojuma 
dokumentos šis ceļa posms nav noteikts 
kā pašvaldības ceļš. Tomēr šajā situāci-
jā būtu nepieciešams cilvēcīgi izrunā-
ties un nonākt pie kopsaucēja,” telefon-
sarunā skaidro Andris Simtnieks. Viņš 
arī stāsta, ka ir jāseko līdzi grozījumiem 
normatīvajos aktos, kas palīdzētu situā-
ciju atrisināt.

Šobrīd pašvaldība neierosina citu lie-
tas procesu, jo tiesvedībā jau ir lieta par 
strīdu starp tām pašām abām pusēm par 
to pašu priekšmetu un uz tā paša pama-
ta. Tiek gaidīta lietas izskatīšana kasāci-
jas kārtībā Augstākajā tiesā.

Kristīne Vilciņa

Apgūst franču valodu
No oktobra vidus līdz 12. novem-

brim Cesvainē viesojās franču pa-
sniedzējs Fransis Betbēzs ar kundzi 
Moniku. Kamēr Fransis pasniedza 
franču valodu, viņa sieva Monika 
ciemojās Cesvaines pirmsskolā „Brī-
numzeme”.

Lai uzzinātu, kā pasniedzējs ie-
juties Cesvainē, devos uz Cesvaines 
internātpamatskolu. Nodarbības sākas 
ar iepriekšējās stundas atkārtojumu. 
Mācot cesvainiešiem franču valodu, 
pasniedzējs paralēli apgūst latviešu va-

Mācību procesā Fransis Betbēzs 
apgūst latviešu valodu

Godināsim 
laureātus

Jau rīt – 18. novembrī – par 
godu Latvijas Republikas prok-
lamēšanas 93. gadadienai Ces-
vaines vidusskolā notiks kon-
certs. Koncertā tiks godināti arī 
„Sakoptākā objekta Cesvaines 
novadā” laureāti un tiks paziņoti 
„Cesvaines novada gada cilvēks” 
titula ieguvēji. 

Līdz 15. oktobrim Cesvaines 
novada iedzīvotāji varēja iesniegt 
pieteikumus „Cesvaines novada 
gada cilvēks titulam”. Kā zināms, 
goda nosaukumu „Cesvaines no-
vada gada cilvēks” piešķir par no-
zīmīgiem darbiem vai nopelniem 
Cesvaines novada saimnieciskajā 
vai sabiedriskajā darbībā vai citā 
novadam nozīmīgā jomā. Iesnieg-
tas vairākas nominācijas, tāpēc rīt 
godināsim Jāni Vanagu, Edmundu 
Skridi, Ainu Čeveri un Ainu Karl-
soni, iegūstot Cesvaines gada cil-
vēka titulu. Sveiksim arī Imantu 
Galeju par ilggadēju ieguldījumu 
tradicionālo vērtību saglabāšanā, 
amatiermākslas popularizēšanā un 
novada kultūrvides veidošanā. Go-
dināsim Cesvaines novada iedzī-
votājus, kas veicinājuši Cesvaines 
novada atpazīstamību valsts un pa-
saules mērogā!

18. novembra pasākumā sumi-
nāsim titula „Sakoptākais objekts 
Cesvaines novadā” ieguvējus. Pun-
ktu skaits visās kategorijās bijis 
blīvs, tāpēc žūrijas komisijai nācās 
argumentēt, kāpēc kāds no objek-
tiem pelnījis augstāku vietu. Katra 
no mājām izcēlās ar kaut ko savu, 
kas piešķir mājai individualitāti. 
Tāpēc to novēlu arī turpmāk – ie-
kopjot savu teritoriju – vai tas būtu 
zāliens vai puķu dobe, ielikt tajā 
daļu no sevis! Ikviena sakopta sēta 
ir Cesvaines vizītkarte, bet pats 
galvenais, lai, iekopjot savu stūrīti, 
mēs gūtu gandarījumu par paveik-
to. Vienģimeņu mājas laukos lau-
reāti ir Nagļu ģimene („Grantiņi”), 
Āboliņu ģimene (“Zemklani”), Bi-
ruta Bandere, Maija Lejiņa, Dace 
Skulte („Muižkrieviņi”), Greidiņu 
ģimene („Grūbas”), Ivanovu ģime-
ne („Grāvruņģi”), Kļaviņu ģime-
ne (Augusta Saulieša 4-3), Holstu 
ģimene („Vālodzes”). Sveiksim 
vienģimeņu mājas pilsētā – Šeru 
ģimene (Zaļā iela 2), Skrižu ģi-
mene (Mazā Stacijas iela 5), Buļu 
ģimene (Madonas iela 7). Par sa-
koptu apkārtni padomājuši Ces-
vaines ražošanas uzņēmumi, tāpēc 
godināsim Ramonu Upīti ar ģimeni 
(ZS „Kalna Boķi”), Krieviņu ģi-
meni (ZS „Sviķi”), Vaivodu ģime-
ni (IU „Austrumi”). Sabiedriskās 
iestādes – Sociālās aprūpes nodaļa, 
pirmsskola „Brīnumzeme”, Cesvai-
nes radio un televīzijas stacija. Par 
sakoptu vidi ir parūpējies mākslas 
un amatniecības salons SIA „Divi 
torņi”. Nominācijā par sakoptā-
kā objekta titulu ir nominētas arī 
daudzdzīvokļu mājas – Celtnieku 
iela 5, Brīvības iela 3A, Madonas 
iela 2 un Krasta iela 1.

Atbalstīsim cesvainiešus, tāpēc 
visi aicināti rīt – 18. novembrī – 
Cesvaines vidusskolas zālē plkst. 
19.00 baudīt koncertu un sveikt 
laureātus.

Kristīne Vilciņa

lodu, kur vislabākie skolotāji ir kursu 
apmeklētāji. Kad vaicāju kursu apmek-
lētājiem, kas ir visgrūtākais, viņi stāsta, 
ka ir problēmas ar izrunu. Reizēm sanā-
kot smiekli, jo dažiem franču vārdiem 
latviešu valodā ir pavisam cita nozīme. 
Ar pasniedzēju  sarunas noris krievu va-
lodā. Stundās, kurās franču valoda tika 
mācīta skolēniem, palīdzēja kāds no 
skolotājiem. 

Pasniedzējs Fransis stāsta, ka viņam 
ļoti patīk Cesvaine un tās iedzīvotāji. 
Īpašas grūtības nekas nesagādāja. Kā 

stāsta Fransis, grupai, kas nāca mācī-
ties no plkst. 18.00 – 19.00, valodas 
apgūšana ir sarežģītāka, jo šie cilvēki ir 
noguruši, bet prieks, ka viņiem ir vēlme 
mācīties. Īpaši pasniedzējs atzīmē kādu 
10 gadus vecu meiteni, kura valodu uz-
tver un izprot ļoti ātri. 

Plānots, ka nākamā reize, kad ces-
vainieši varēs apgūt franču valodu, ir 
pavasaris. Tuvojoties pavasarim, kon-
krētāka informācija tiks ievietota mājas 
lapā un laikrakstā „Cesvaines Ziņas”.

Kristīne Vilciņa, autores foto

Kārlis Bandenieks arhitektiem stāsta par muižas kompleksu
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Skolas Stāstnieku konkurss
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

1. novembrī  notika skolas 
Stāstnieku konkurss. Šogad savas 
stāstīšanas prasmes demonstrēja 25 
skolas labākie runātāji. Viesos bija 
viens no izcilākajiem Cesvaines 
puses stāstniekiem Imants Galejs. 
Par konkursa uzvarētājiem kļuva 
Liene Bērziņa – 3.klase, Vīgants 

Vasilišins – 3.klase, Kristaps Kor-
ņejevs – 4.klase, Eduards Zigfrīds 
Aveniņš – 5.klase, Māra Vaska – 
5.klase, Krista Siksaliete – 6.klase, 
Jēkabs Apfelbergs – 7.klase. Lai 
šiem skolēniem veicas konkursā 
Madonā 12. novembrī!

Sarma Kurme, autores foto

Stāstnieku konkursa uzvarētāji

Latviešu valodas nedēļa
Ik gadu skolā norisinās latviešu 

valodas nedēļa. Šogad tā norisinājās 
no 17. līdz 21. oktobrim. Visas ne-
dēļas garumā skolēni ģērbās noteik-
tās krāsās – baltā, sarkanā zilā, zaļā 
un dzeltenā. Uzdevumi bija jāveic 
no 5. līdz 9. klasei, bet krāsainos ap-
ģērbus vilka arī vidusskolēni. Pirm-
dienā skolas aulā 12. klašu skolēni 
(Loreta Dargevica, Roberts Lielķi-

kuts, Zane Ozoliņa un Meldra Bēr-
ziņa) rādīja prezentāciju par latvie-
šu valodu. Tika sveiktas arī latviešu 
valodas skolotājas un katra skolotā-
ja tika sagaidīta ar lielām ovācijām. 
Nedēļas garumā 5.- 9. klases pildīja 
dažādus uzdevumus un prezentēja 
savu klases krāsu. Pasākums bija 
jauks un patīkams. 

Alise Kupča, foto Līva Puzuka

12. klases skolēni un skolotāja Lilija Kanaviņa rāda prezentāciju 
par latviešu valodu

Septembris 
sākumskolā –
ekskursiju un 

pārgājienu mēnesis
15. septembrī, Cesvaines vi-

dusskolas jubilejā, kā jau katru 
gadu, visa skola dodas pārgājienā. 
Sākumskolas skolēni nu jau otro 
gadu pēc kārtas pēta Cesvaini un 
tās apkārtni, Cesvaines ielas, uz-
zina, kā radušies ielu nosaukumi, 
kādas ēkas atrodas šajās ielās, kādi 
ievērojami cesvainieši tur dzīvoju-
ši un dzīvo. Pārgājienu noslēdzam 
atpūtas vietā ielejā pie Sulas upī-
tes. Satiekamies, atpūšamies un 
rotaļājamies visi kopā, līdz pavārs 
Aivis mūs aicina uz maltīti.  Viņa 
vārītā zupa lielajā katlā vienmēr ir 
ļoti garda. Pēc pārgājiena apkopo-
jam redzēto un veidojam pārgājie-
na aprakstus.

23. septembrī 2. klašu sko-
lēni skolotāju D.Tēbergas un 
I.Mickevičas vadībā apmeklēja 
dabas taku „Pakalnieši”un Ķir-
sona muižu. Savukārt 3.-4. klašu 
skolēni kopā ar savām skolotājām 
G.Libeku, I.Āboliņu un R.Pinku 
20. septembrī devās tālākā brau-
cienā uz  Bausku, Rundāles pili un 
Tērveti.

20. oktobrī – „Iepazīšanās pēc-
pusdiena”. Sākumskolas pulkā tiek 
uzņemti vismazākie – pirmklas-
nieki. Pasākumu vadīja 4. klases 
skolēni un audzinātāja R.Pinka.   
Pirmo reizi uzstājās un vadītāju 
lomu uzņēmās Ieva Liberte (ka-
ķēns Pūpols) un Kristaps Korņe-
jevs (kucēns Džēris). Atraktīvus 
priekšnesumus sniedza katra klase: 
pirmklasnieki dziedāja iemācīto 
dziesmu par alfabētu,2.a.klase un 
3.b. klase mūs pārsteidza ar jaut-
rām dejām, 3.a klase parādīja ske-
ču par  skolēnu ikdienu un dziedāja 
dziesmu Aleksandra pavadījumā, 
2. b  klase uzstājās ar interesantu, 
skolotājas sacerētu, dzejoli.Katra 
klase bija padomājusi par jauku 
apsveikumu pirmklasniekiem. Pa-
sākums noslēdzās ar jautru disko-
tēku. 

Arī šogad 4.klašu skolēni tur-
pina piedalīties matemātikas 
konkursā – olimpiādē „Tik vai... 
Cik?”skolotājas Ivetas Āboliņas 
vadībā. Šogad savas zināšanas 
nolēma pārbaudīt Oskars Goters, 
Mārtiņš Ierags, Emīls Jekimovs, 
Kristaps Korņejevs, Rihards Pu-
rens, Rigonda Smoroģina, Kaspars 
Stradiņš, Jānis Šķēle. Pirmā kārta 
jau notikusi, gatavojamies otrajai 
kārtai. Ļoti labus rezultātus uz-
rādīja Rihards, no 54 punktiem 
iegūstot 49 punktus. Priecājoties 
kopā ar viņu, novēlam, lai veicas 
arī turpmāk!

 G. Libeka, R. Pinka, 
D. Tēberga, I. Āboliņa

Skola savāca Kroļu 
ģimenei ziedojumu

Vēloties palīdzēt ģimenei, 
kuriem nodega māja, Cesvaines 
vidusskolas skolēni savāca ziedo-
jumu 45 latu apmērā, ko dāvāja 
cietušajai ģimenei. 

Pirmsskolā „Brīnumzeme”

Oktobrī grupa “Bizmārīte” pie-
dalījās ozolzīļu salasīšanas akcijā un 
mēs palīdzējām Rīgas Zooloģiskā 
dārza iemītniekiem. Kopā savācām 
200 kg ozolzīļu.

11. oktobrī grupas “Bizmārīte” 
un “Taurenītis” devās uz bibliotēku, 
lai piedalītos tematiskajā pasākumā 
“Annai Brigaderei – 150” un lai ie-
pazītos ar latviešu literatūras pirm-

☺ Runājot par puķēm, Re-
nārs tās nosauc:

– Dālijas: „Dainijas”
– Samtenes: „Rūslapes”

☺ Estere, sajūsmā sauc : 
„Nikola atnesa cukurkāmī-

ti!” (Pundurkāmīti)

☺ Runājot par vecāku profe-
sijām, Evelīna:

„Mana mamma ir piļvadītā-
ja...!” (Gide)

„Skudriņa” – 4. oktobrī, Starp-
tautiskajā dzīvnieku aizsardzības 
dienā, notika tematiskais pasākums 
„Kas teica vau?”. Bērniem dubults 
prieks, ciemos divi mopši – Enzo 
un Miķelis. Pasākuma mērķis vai-
rāk uzzināt par mājdzīvniekiem, to 
turēšanas noteikumiem un kopšanu, 
apzināties dzīvnieka lomu cilvēka 

dzīvē, aicinot bērnus būt labestī-
giem, iejūtīgiem un draudzīgiem. 
13. oktobrī Alises vecāki „Sienāzī-
ša” grupas mazos bērnus uzaicinā-
ja iepazīties ar savu mīluli –  vācu 
dogu Grāfu. Grāfs apmeklē suņu 
skolu un tāpēc varēja mums no-
demonstrēt, kā izpilda komandas 
„sēdi” un „dod ķepu”. 

sācēju rakstnieci Annu Brigaderi un 
viņas daiļradi. Tematiskajā pasāku-
mā bērni iepazinās ar A. Brigaderes 
daiļradi un noskatījās nelielu frag-
mentu no pasaku lugas “Sprīdītis” 
Cesvaines vidusskolas 5. klases 
skolēnu izpildījumā. Bērni, skolo-
tājas, bibliotēkas darbinieces iejutās 
dažādos tēlos un izspēlēja pasaku 
lugas epizodes.

26. oktobrī Cesvaines pirms-
skolā “Brīnumzeme” notika Mado-
nas reģiona pirmsskolas vadītāju un 
vadītāju vietnieku izglītības jomā 
seminārs, kura laikā ar skanīgām 
dziesmām visus iepriecināja, sveica 
un uzņēma “Brīnumzemes” bērni 
(grupa “Taurenītis”), dziedošo sko-
lotāju ansamblis un vadītāja Skaid-
rīte. Vadītāja viesus iepazīstināja ar 
iestādē notiekošo darbu, kā arī dalī-
jās pieredzē par pirmsskolas darba 
organizāciju Francijā.

No 24. oktobra līdz 2. novem-
brim pirmsskolā „Brīnumzeme” 
viesojās Monikas kundze no Fran-
cijas, kura iepazinās ar pirmsskolas 
dienas ritmu, kā arī dalījās pieredzē, 
kā pirmsskolas darbs tiek organizēts 
Francijā. Monikas kundze piedalī-
jās nodarbībās, pastaigās , apguva 
latviešu valodu. Saziņas procesā 
bērni un skolotājas apguva vārdus 
franču valodā – bonjour – labdien, 
merci – paldies, canard – pīle u.c.

☺ Rotaļājoties ar izgrieztu 
koka siluetu, Paulis, saka: 

„Tas ir smilšu bērzs, tas no 
jūras...”

☺ Paulis fotogrāfē meitenes, 
Marta: 

„Sandra, Paulis paņēma poli-
katriju...” (Fotoaparātu)

Pirmsskolas 
„Brīnumzeme” kolektīvs

Pasmaidi!

Bērnudārzā viesojās mopši Enzo un Miķelis

Uzņemot Madonas reģiona pirmsskolas vadītājus un vadītāju vietniekus

Monikas kundze no Francijas bērniem iemācīja ikdienišķas frāzes
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Mūzikas un mākslas skolas aktivitātes
Ir aizvadītas skolēnu rudens brīv-

dienas, pilnā sparā rit mācību darbs. 
Iepriekš informēju par pārmaiņām 
mūzikas un mākslas izglītībā. Šoreiz 
akcentēšu koncertu apmeklējum, kā 
svarīgu mācību procesa sastāvdaļu. 
Mācību programmās paredzēts, ka 
koncertu un izstāžu apmeklējums 
uzskatāms par ļoti iespaidīgu mū-
zikas un mākslas patiesās nozīmes 
un efekta atspoguļojumu. Mākslas 
un mūzikas baudījuma ietekmi uz 
cilvēku nevar iemācīties tikai mā-
cību stundās, kad audzēkņi paši 
pakāpeniski gadu no gada iegūst 
iemaņas, prasmes un zināšanas iz-
teikties mūzikā un mākslā. Process 
ir garš un sarežģīts, tāpēc bieži vien 
audzēkņi negūst uzskatāmu priekš-
statu par grūtā mācību procesa jēgu. 
Lai arī dzīvojam mazā novadā, kas 
atrodas tālu no lielajām kultūras un 
mākslas vidēm, Madonas, Gulbenes 
un  Cesvaines piedāvājums kultūrā 
un māksla ir pieejams un pietiekoši 
kvalitatīvs. Šoreiz vēlos akcentēt, 
ka lielākā daļa Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņu ģimeņu jau ir pār-
liecinājušies par to nozīmīgumu, ko 
sniedz koncerti un izstādes, tāpēc 

ar katru gadu arvien kuplākā skaitā 
ģimenes ar bērniem bauda minēto 
piedāvājumu. Ļoti svarīgi, ka visa 
ģimene demonstrē bērnam savu ie-
interesētību, jo bērni parasti visvai-
rāk uzticas ģimenes vērtībām, kuras 
paši ar laiku pārņem un savā dzīvē 
piekopj. Maz līdzēs tikai skolotā-
ju centieni ierādīt, kā apmeklēt un 
baudīt koncertus un izstādes. Viens 
no kritērijiem, kā vērtē mākslas 
sniegumu, ir skatuves kultūra un ar-
tistiskums, kuru vislabāk apgūt vē-
rojot, kā to dara mākslinieki uz ska-
tuves, kā arī, kā noformēts mākslas 
darbs demonstrēšanai, lai tas tiktu 
novērtēts plašā sabiedrībā. To visu 
audzēkņi var apgūt, vērojot un dzir-
dot īstu koncertu vai izstādi. 

Aizvadītajā mācību periodā šajā 
mācību gadā bija divi ļoti iespaidī-
gi koncerti. Cesvaines pilī muzicēja 
bijušais mūsu skolas audzēknis, vē-
lāk Madonas Mūzikas skolas skolo-
tājas Ilzes Tomsones klavieru klases 
absolvents Didzis Kalniņš. Šobrīd 
pianists gatavojas starptautiskam 
pianistu konkursam. Strādā par pe-
dagogu un mācās J. Vītola Latvijas 
mūzikas akadēmijas III kursā. Viņa 

izpildītā programma bija daudzvei-
dīga, uzstāšanās maniere un skatu-
viskais tēls ļoti mūsdienīgs un pro-
fesionāls. Apmeklētāji devās mājās 
ar jaunu dvēseles un gara pacēlumu, 
kas raisa dziļas pārdomas un attīsta 
vērtību izpratni. Pats Didzis iztei-
cās, ka muzicēšana uz vēsturiskajām 
klavierēm, uz kurām pirms neilga 
laika pilī uzstājās arī viņa profesors 
Juris Kalnciems, esot sagādājusi  
lielu un patīkamu pārdzīvojumu. 
Šīs klavieres Mūzikas skola ieguva 
no Jura Kalnciema pirmā klavieru 
skolotāja Vidvuda Eglīša (dzejnieka 
Anšlava Eglīša brāļa) ģimenes. Šie 
fakti piedod koncertam īpašu emo-
cionālu saviļņojumu.

Otrs koncerts bija Madonas kul-
tūras namā, kur Em. Dārziņa mūzi-
kas vidusskolas simfoniskā orķestra 
sastāvā uzstājās mūsu skolas ab-
solvente Emma Bandiniece. Prog-
rammu sagatavoja un diriģēja paš-
reizējais Madonas mūzikas skolas 
direktors Mārtiņš Bergs. Tā uzska-
tāmi tika demonstrēta īstena ilgga-
dējā direktora A. Kumsāra iesākto 
mūzikas tradīciju turpināšana un 
pilnveidošana. Šoreiz klausītāji tika 

priecēti ar sarežģītu, interesantu un 
iespaidīgu nākamo Latvijas profe-
sionālo mākslinieku atskaņojumu. 
Koncertu apmeklēja un priekšstatu 
par profesionālu  mūzikas atskaņo-
jumu  guva kupls skaits mūsu sko-
las audzēkņu kopā ar ģimeni.

Skolēnu brīvdienās neparasts no-
tikums bija arī I starptautiskais Jāņa 
Norviļa jauno pianistu konkurss 
Madonā. Tā ietvaros pedagogi va-
rēja apmeklēt bezmaksas tālākizglī-
tības kursus. Koncertu sniedza poļu 
pianists, žūrijas komisijas loceklis 
Slavomirs Vilks (Slawomir Wilk).

Konkursa starplaikā apmeklēju 
Madonas muzeju un kārtējo reizi 
pārliecinājos par izcilo piedāvāju-
mu, kuru visai regulāri bauda arī 
mūsu skolas mākslas nodaļas peda-
gogi un audzēkņi, gūstot izstāžu pie-
redzi, kas topošajam māksliniekam 
ir tikpat svarīga kā mācību darbs.

Arī turpmāk tiks piedāvāti ievē-
rojami atskaņojumi, interpretācijas 
un programmas. Varu tikai izteikt 
gandarījumu, ka tas viss mums ir 
pieejams.

Inta Stiene, Cesvaines Mūzikas 
un mākslas skolas direktore 

Iepazīstoties ar sporta skolotā-
ju Zigmāru Gulbi, secinām, ka 
ir nepieciešams neliels atskats 
uz vasaras sasniegumiem sportā. 
Tikos ar šobrīd aktīvākajiem au-
dzēkņiem, kas apmeklē treniņus, 
un izvaicāju arī par sportu viņu 
dzīvē. Zigmārs Gulbis sazinājies 
un sagatavojis arī pāris atbildes no 
nu jau studenta – augstlēcēja Jāņa 
Vanaga.

Kad sāki nodarboties ar sportu?
Paula Tālmane: – 2010. gada ru-

denī un nodarbojos ar orientēšanos. 
Kad Cesvainē notika orientēšanās 
sacensības, gribējās pamēģināt, kā 
tas ir. Pamēģināju un iepatikās. 

Pēteris Kļaviņš: – Ar sportu sāku 
nodarboties pirms kādiem četriem 
gadiem, tas bija motokross. Labam 
paziņam dēls brauca ar BMX un 
ierosināja pamēģināt arī man. Man 
iepatikās, jo tas arī deva labu fizisko 
sagatavotību mortokrosam. Pagāja 
vasara un sapratu, ka labāk patīk ar 
BMW braukt, pie tā arī paliku.

Didzis Siksalietis: – Ar vieglat-
lētiku sāku nodarboties no 14 ga-
diem. Pašam vairāk patīk trīssolis, 
tāllēkšana. 

Līva Puzuka: – Konkrētu laiku 
neatceros. Nodarbojos ar vieglat-
lētiku, patīk skriet īsās distances, 
tāllēkšana un trīssolis.

Kā vērtē savu 2011. gada spor-
tisko vasaru?

Jānis Vanags: – Uzskatu, ka šīs 
vasaras sacensībās sasniegtie re-
zultāti ir labi, kaut vienmēr gribas 
mazliet labāk. Kā labākos varu 

Vasaras ražas vētījums
minēt Latvijas junioru čempiona ti-
tula izcīnīšanu augstlēkšanā, kā arī 
Latvijas vicečempiona titula iegū-
šanu augstlēkšanā pieaugušo gru-
pā, arī Eiropas junioru čempionātā, 
kurā nedaudz pietrūka veiksmes un 
starptautisku sacensību pieredzes, 
lai sasniegtu maksimāli augstu re-
zultātu. Eiropā es paliku 15. vietā.

Paula Tālmane: – Vasarā nesa-
nāca piedalīties sacensībās, jo bija 
nepieciešams nopelnīt naudu, tāpēc 
strādāju. Bet šoruden orientēšanās 
kausā ieguvu 4. vietu. Domāju, ja 
būtu trenējusies vasarā un bijusi 
kādā no sacensībām, tad varētu būt 
3. vieta. 

Pēteris Kļaviņš: – 5. vieta Jaunat-
nes olimpiādē, bet pagājušajā gadā 
Madonā, Smeceres silā ieguvu 3. 
vietu.

Didzis Siksalietis: – Vasarā pie-
dalījos sacensībās Ventspilī, Jūr-
malā. Par visaugstāko sasniegumu 
uzskatu 1. vietu republikā trīssolī, 
kas notika ziemā.  

Līva Puzuka: – Vasarā es nebiju 
Latvijā, bet centos nodarboties ar 
sportu – skrēju vakaros, aizgāju uz 
sporta halli.

Kas šķiet visgrūtākais?
Paula Tālmane: – Saņemties un 

aiziet uz treniņu.
Pēteris Kļaviņš: – Treniņi, jo tie ir 

trīs reizes nedēļā un ilgst 3 stundas. 
Didzis Siksalietis: – Nezinu. Ma-

nuprāt, ir tikai jāiet un jādara. 
Kā vērtē sporta dzīvi un iespē-

jas Cesvainē?
Jānis Vanags: – Cesvainē skolē-

niem ir visas iespējas trenēties un 
pietiekams inventāra daudzums. 
Tomēr augstas klases sportistiem, 
piemēram, vieglatlētiem, nepiecie-
šams moderns skrejceļš ar atbilsto-
šu segumu.

Paula Tālmane: – Noteikti, ka 
aktīva. Ir pietiekami labu sportistu. 

Pēteris Kļaviņš: – Es domāju, ka 
diezgan aktīva. 

Didzis Siksalietis: – Ņemot vērā 
iedzīvotāju skaitu, ar sportu nodar-
bojas pietiekami daudz cilvēku. 

Līva Puzuka: – Es domāju, ka 
šobrīd tā nav aktīva. Te nav pietie-
kami labu apstākļu, arī inventāra. 
Arī halle ir savu nokalpojusi.

Vai redzi sevi kā sportistu arī 
pēc vidusskolas?

Paula Tālmane: – Ja būs iespēja, 
tad turpināšu. 

Pēteris Kļaviņš: – Es nezinu. 
Šobrīd tas vairāk ir kā hobijs, jo es 

vēlu sāku nodarboties. Jāskatās, kā 
būt tālāk. 

Līva Puzuka: – Jā, jo es plānoju 
iet mācīties uz Policijas akadēmiju. 
Tur tiek ņemta vērā arī fiziskā saga-
tavotība.

Ko gribētu novēlēt sportiskiem 
jauniešiem Cesvainē?

Jānis Vanags: – Novēlu turpināt 
sportot, nepadoties pēc kādām ne-
veiksmēm un sasniegt savu mērķi.

Paula Tālmane: – Lai turpina at-
tīstīties un viss piepildās. Mans sap-
nis ir piedalīties arī volejbola sacen-
sībās, tomēr arī orientēšanās sportu 
gribētos turpināt.

Didzis Siksalietis: – Lai nebaidās 
un nāk sportot. 

Līva Puzuka: – Noteikti novēlu 
aktīvi nodarboties ar sportu.  Ne-
kautrēties, ja kaut kas nesanāk, jo 
tikai ar darbu var gūt sasniegumus. 

Kristīne Vilciņa, autores foto

Vecāku 
nedēļa 

Cesvaines 
vidusskolā

No 7. līdz 11. novembrim Cesvai-
nes vidusskolā norisinājās Vecāku 
nedēļa. Šogad turpinājām iepriekš 
aizsākto “Iespējamo misiju”, kad 
mācību stundas vadīja vecāki. Šo-
brīd vēl nav apkopota informācija 
par to, cik daudz stundas vai nodar-
bības vadīja vecāki, bet zināms tas, 
ka šī ir viena no veiksmīgākajām 
skolas un ģimenes sadarbības for-
mām. Gandarījums ir visiem – gan 
bērnam, gan vecākam, gan skolotā-
jām.

Arī šogad tika izteikta vēlme tik-
ties ar ģimenes psiholoģi I.Gargurni. 
Cik svarīga loma ir katram ģimenes 
loceklim, īpaši tēvam. Kāpēc pie-
nāk brīdis, kad vecāks ir spiests at-
zīties, ka netiek ar savu bērnu galā, 
bērns neklausa. Šādu gadījumu ir 
ļoti daudz. Cik bieži par savu bērnu 
interesējos, sazinoties ar klases au-
dzinātāju? 

Tās bija tikai dažas no problē-
mām, kas tika apspriestas tikšanās 
reizē.

Paldies saku tiem vecākiem, kas 
palīdzēja saviem bērniem, maz-
bērniem gatavoties Mārtiņdienas 
tirgum. Priecēja arī tas, ka pircēju 
vidū varēja ieraudzīt mammas, tē-
tus, vecmammas. Arī šī ir viena no 
sadarbības formām.

11. novembrī vecāki tika aicināti 
apmeklēt Vītolu ģimenes koncertu 
un pēc tam doties kopīgā lāpu gājie-
nā. Gandarījums bija par to, ka šos 
pasākumus apmeklēja bērni kopā ar 
vecākiem.

Reaģējot uz skolas padomes iero-
sinājumu sarīkot kopīgas sporta ak-
tivitātes, sporta skolotāji par godu 
Lāčplēša dienai 11. novembra vaka-
rā bērnus un viņu  vecākus gaidīja 
hallē. Aktivitāte nebija tā lielākā, 
bet paldies pirmajām trim ģimenēm, 
kas atsaucās šai sadarbības formai.

Notika arī tradicionālās sadarbī-
bas formas – klases vecāku sapul-
ces, individuālas sarunas. Tikai ru-
nājoties citam ar citu, var atrisināt 
problēmas. Varbūt tās nemaz nav 
problēmas, bet vienkārši – viedokļu 
nesakritība.

Šī pusgada Vecāku nedēļa ir no-
slēgusies, bet jau ir uzkrātas idejas, 
kādai šai nedēļai būtu jābūt martā.

Vēlreiz paldies ikvienam vecā-
kam, kas piedalījās kādā no Vecā-
ku nedēļas piedāvātajām aktivitā-
tēm. Cerot uz vēl lielāku aktivitāti 
pavasarī, labu vēl Vecāku nedēļas 
organizētāja – direktora vietniece 
ārpusklases darbā –

Sarma Kurme

Lāčplēša dienas svinības
Skolā visas dienas garumā bija 

jūtama patīkama svētku noskaņa. Pa-
tīkamas noskaņas arī raisīja tas, ka 
skolas aulā uzstājās Vītolu ģimene, 
kas bija Latvijas dziedošo ģimeņu uz-
varētāji. Koncerts bija jauks un sirs-
nīgs ar nostalģisku mūziku, kas lika 
domāt par jaukām lietām. Aulā atra-
dās daudz cilvēku – gan jaunā paau-
dze, gan vecāka gada gājuma cilvēki. 

Pēc koncerta visi devās lāpu gājienā. 
Lāpu gājiens notika no skolas līdz 
Cesvaines pilij, kur tika noliktas sve-
cītes. Pie pils tika dziedātas kara laika 
dziesmas un uzrunu teica gan Ces-
vaines domes priekšsēdētājs Vilnis 
Špats, gan bijušais domes deputāts 
Aldis Krūmiņš, pieminot, bojāgāju-
šos kareivjus, kas aizstāvēja Latviju.

Paula Lecīte

Mārtiņdienas tirgus
Kā jau katru gadu, arī šogad 

skolā notika Mārtiņdienas tirgus. 
Pārdot tika aicināti gan bērni, gan 
vecāki un vecvecāki. 10. novembrī  
plkst. 8.30 sanāca lielie un mazie 
tirgotāji. Bērni ar vecākiem bija 
sagatavojuši gan dažādus kondito-
rejas izstrādājumus pārdošanai, gan 
dažādas dārza veltes, arī medu un 

maizi. Meitenes varēja iegādāties 
skaistas rotiņas. Protams, kur nu 
Mārtiņdienas tirgus bez čigānie-
tēm, kuras zīlē nākotni. Ja nebūtu 
pircēju, nebūtu arī tirgotāju. Tāpēc 
paldies jāsaka visiem kas atbalstīja 
tirgotājus.

Alise Kupča

Aktīvākie audzēkņi, kas apmeklē treniņus

Tētis Atis Verebs vada sporta 
stundu 3. klasē
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Radošs mirklis tavai veselībai – mūzikas terapija

Jau pavasarī nodibinājums „Lubā-
nas mitrāja kompleksa fonds” sadar-
bībā ar SIA „Energocilvēks” aizsāka 
realizēt Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansēto projektu “Ener-
goefektivitātes popularizēšana izglītī-
bas iestādēs Vidzemē”, kura ietvaros 
Madonas apkārtnes skolēni un skolo-
tāji tiek informēti par energoefektivi-
tāti. Šobrīd projekts turpinās un tiks 
realizēts līdz rudens beigām. 

Projekta mērķis ir veicināt Vi-
dzemes izglītības iestāžu audzēkņu 
izpratni par energoefektivitāti, ener-
ģijas patēriņa ietekmi uz klimata pār-
maiņām pasaulē un enerģijas taupīša-
nu ikdienā. 

Tā aktivitātēs iesaistījušās 10 sko-
las – Madonas pilsētas 1. vidusskola, 
Madonas pilsētas 2. vidusskola, Ma-
donas Valsts ģimnāzija, Ļaudonas, 
Ērgļu, Cesvaines, Lubānas, Varakļā-
nu vidusskola, Barkavas arodvidus-
skola, Ērgļu arodvidusskola.

Šo skolu audzēkņi piedalās inter-
aktīvā lekciju ciklā par energoresursu 
izmantošanu, to ietekmi uz klimata 
pārmaiņām, energoefektivitātes pa-
sākumiem un alternatīvo enerģēti-
ku, kurā tiek iztirzātas šādas tēmas 
– enerģijas patēriņa ietekme uz kli-
mata pārmaiņām pasaulē, enerģijas 
taupīšana mājsaimniecībā, energo-
efektivitātes pasākumi un tehnoloģi-
jas ražošanā un sabiedriskajā sektorā, 
alternatīvo enerģijas avotu izmanto-
šana, praktiskie pasākumi enerģijas 
taupīšanā. Projekta ietvaros skolēni 
saņem informatīvas grāmatzīmes, 
kas atgādina par lietām, ko katrs var 
izdarīt ikdienā, lai samazinātu enerģi-
jas patēriņu un tā ietekmi uz klimata 
pārmaiņām pasaulē.

Izstrādātā programma sniedz pado-
mus, kā efektīvāk izmantot enerģiju, 
un veicina izpratni par energoefektivi-
tāti. Tās autors un interaktīvā lekciju 
cikla vadītājs ir SIA „Energocilvēks” 
valdes loceklis, inženierzinātņu ma-
ģistrs Ivars Pelšs. Lektors jauniešiem 
liek aizdomāties par tēmas aktualitāti 
un projekta autori sagaida, ka rezul-
tātā katrs tā dalībnieks ikdienā apzi-
nāsies enerģijas taupīšanas nozīmi, 
uzvedīsies atbildīgi pret dabu un arī 
citus mudinās rīkoties videi draudzī-
gi.

Mairita Zvanberga, 
SIA „Energocilvēks” 

projektu vadītāja

Radoša domāšana nav talants, tā 
ir prasme, kuru var apgūt un piln-
veidoties ikviens. Par to domāju, 
piedaloties projekta „Senioru ceļš” 
rīkotajās mūzikas terapijas nodar-
bībās, ko vadīja mūzikas terapeite 
Vita Krūmiņa.

Cilvēks ir vienīgā būtne uz Zemes, 
kam dota iespēja izzināt un veidot ne 
tikai pasauli, bet arī sevi. Mēs nove-
cojam atkarībā no tā, kā balansējam 
savu līdzsvaru, kā regulējam savu 
sirdsmieru, kā atbrīvojamies no stresa 
un turpinām mācīties, jo tajos brīžos 
mūsu smadzenes joprojām saglabā 
aktivitāti un organisms ir tonusā.

Pirmā nodarbība bija 19. oktobrī, 
kas veltīta informācijai, ko spēj mū-
zikas terapija bērniem, pieaugušajiem 
un vecākiem ļaudīm, bet otrajā, 26. 
oktobrī, tika mācīts, ko mēs paši va-
ram praktiski darīt sevis labā, gan iz-
mantojot dažādus mūzikas instrumen-
tus, gan mūziku saistot ar kustībām. 

Ja tā labi padomā, tad jebkura 
māksla cilvēkam dod iespēju labāk 
izprast sevi, unikālā veidā izpaust 
emocijas, domas, savas spējas. Glez-
nošana, kustības un dejas, skaņdarbu 
klausīšanās, dramatiskas etīdes ir gan 
fiziska, gan emocionāla nodarbe. Visi 
šie pasākumi Latvijā ir apstiprināti kā 
terapeitiski un šajās jomās tiek gata-

voti speciālisti. Vita Krūmiņa šīs zinī-
bas ir apguvusi Liepājā. 

Ar interesi raudzījos Vitas vadītajā 
nodarbībā un domāju, cik gan daudz 
variantu varētu būt vienkāršajai dejai 
ar svecīti deju laukuma vidū. Tur bija 
gan mūzika, gan kustības, gan pozi-
tīvas emocijas, bet kustību varianti 
visdažādākie. Ar radošu domu to visu 
var pilnveidot un krietni pastrādāt ar 
sevi. To pašu var teikt par citiem vin-
grinājumiem, piemēram, „Princešu 
un karaļu dejas”.

Man vislabāk patika mūzikas apvie-
nojums ar kustībām, jo tā ir gan fizis-
kā, gan emocionālā atslodze, tā māca 
ātri reaģēt un strauji mainīt situāciju, 
attīsta intuīciju un māku priecāties par 
dzīvi, ārstēt depresiju.

Ja cilvēks kustībā nav lunkans, viņš 
arī citādā ziņā ir kokains. Ja nav lun-
kanuma muskuļos un locītavās, to ne-
var gaidīt arī uzskatos un domās.

Vadītās nodarbības vēl nav regulārs 
darbs ar sevi, bet gan kā ierosinājums 
regulāri darboties, tad arī rezultāts ne-
izpaliks. Bet vai visi esam tam gata-
vi? Darbs ir darbs, kas prasa piepūli, 
izdomu, vēlmes dzirkstelīti, un, ja tas 
viss ir, viss notiek, bet ja to prāts ne-
pieņem, tad sanāk tikai „čiks”. Mēs 
esam dažādi, bet iztur tie, kuri arī pār-
baudījumos spēj saglabāt zvaigzni, 

pēc kuras tiekties. 
Pasākumus čakli apmeklēja biedrī-

bas „Mārtiņroze” dalībnieces un citas 
ieinteresētas personas. Skumji, ja vī-
rieša neviena. Bet varbūt noderētu arī 
viņiem?

Paldies pasākuma koordinatorei 
Ilzei Līcītei, kafijas pauzes organizē-
tājām, bet Vitai vēlos veltīt Laukma-
nes dzejolīti:

„... gribu uzzīmēt laimi, bet atkal 
            ne pareizais papīrs,
ne īstākās krāsas, ne arī joprojām
                   precīza sajūta,
kā vispār to darīt un kā pierunāt
                     perspektīvu – 
taču gribu uzzīmēt laimi: mazu
          sirdsmiera kamoliņu,
kas bezrūpīgs skrien pāri ziedošai
                              pļavai
vai pa taciņu mežā... caur dzīvi.”
Es ļoti ceru, ka gūtā ierosme mūs 

mudinās skaistāk novecot labākajā 
veidā, lai mēs viens otram būtu kā dā-
vana. Paldies!

Ināra Muižniece

Veido izpratni 
par energo-
efektivitāti

Latvijas Piļu un muižu asoci-
ācija 13. – 14. oktobrī organizēja 
pieredzes apmaiņas izbrauku-
ma semināru pa Igaunijas pilīm 
un muižām. Seminārā piedalījās 
arī Cesvaines pils pārstāvji.

Pirmās dienas ietvaros tika ap-
skatītas Tostamaa skola, Saue un 
Saku muiža. Tostamaa skolā bija 
iespēja apskatīt, kā var ēku izman-
tot pilnībā – praktisks pielieto-
jums izraudzīts gan bēniņiem, gan 
pagrabam. Savukārt Saue muiža 
ir privātīpašums, tāpēc tā tiek 
izmantota citiem mērķiem – ģi-
menes svinībām, kāzām. Par pie-
prasītu semināra un viesību vietu 
igauņi izvēlas Saku muižas telpas, 
kuru apsaimnieko pašvaldības uz-
ņēmums. 

Otrajā dienā tika aplūkots Palm-
ses muižas komplekss, kur varē-
ja apskatīt kungu māju, muzeja 
ekspozīciju, parku, viesnīcu un 
unikālo mūzikas kasti. Kā raksta 
Piļu un muižu asociācijas izpild-
direktore Iveta Piese – „Palmses 
pieredze noderēs gan sava unikālā 
muižas tūrisma piedāvājuma vei-
dotājiem, gan tiem, kas domā par 
savu ēku iekārtošanu un mēbeļu, 
aizkaru un citu lietu saderību.” 
Nesen atjaunotā Sagadi muiža ir 
piemērs tam, kā iekārtot semināra 
un viesnīcas telpas un redzēt, kā 
muiža uzsāk savu dzīvi. Aplūko-
tajai Vihula muižai pieder liels 
muižas komplekss – ar 27 muižas 
ēkām, tāpēc par piedāvājumu ir 
padomāts ikvienai mērķauditori-
jai. Šajā muižā iespējamas telpas 
semināriem, restorāns maltītēm, 
naktsmītnes, kā arī procedūras 
ekospa centrā. 

Pieredzes apmaiņas semināra 
dalībnieki atpakaļceļā turpināja 
pārrunāt redzēto, dalījās pieredzē 
par paveikto, apsprieda nākotnes 
sadarbības iespējas, ierosināja te-
matus nākamajiem semināriem. 
Piemēram, noorganizēt pieredzes 
apmaiņas semināru tikai parku 
dārzniekiem vai noorganizēt līdzī-
gu pieredzes apmaiņas braucienu 
pa pilīm un muižām Lietuvā.

Par Igaunijā redzēto vaicāju 
Tūrisma informācijas centra va-
dītājai Ilzei Kalnai-Elksniņai, 
kas stāsta, ka „vislielākā interese 
bijusi apskatīt informācijas izvie-
tošanu kultūrvēsturiskos objektos, 
lai spētu izvēlēties labāko risinā-
jumu Cesvaines pilij. Idejas ir un 
cerams, ka tuvāko sezonu laikā šī 
brauciena rezultāti būs redzami 
Cesvaines pils telpās.” Savukārt 
Cesvaines muzeja speciāliste Dai-
ga Matroze atzīst, ka „pieredzes 
apmaiņas seminārs bija ļoti vēr-
tīgs kā muzeja speciālistei, jo tika 
iegūtas atziņas no profesionālā 
viedokļa par muzeju ekspozīciju 
izvietošanu pilīs un muižās tā, lai 
šīs ekspozīcijas netiktu pārsāti-
nātas un pārspīlētas.” Kā vērtīgu 
informāciju Daiga Matroze min 
visu aplūkoto muižu restaurāci-
jas analīzi Latvijas Piļu un muižu 
asociācijas viceprezidenta Jura 
Zviedrāna skatījumā. 

Kristīne Vilciņa

Ieskats gada nogales seminārā
21. oktobrī novada zālē tika orga-

nizēts kārtējais bezmaksas seminārs 
Cesvaines novada iedzīvotājiem. Pasā-
kumā kā vienmēr tika iztirzātas izglī-
tojošas un informatīvas tēmas. Šo pa-
sākumu mērķis ir dot iespēju ikvienam 
mūsu novada  cilvēkam bez maksas 
kaut nedaudz papildināt savas zināša-
nas, kā arī paplašināt redzesloku. Arī šī 
semināra tēmas bija par mūsu novadā 
un šajā gadalaikā aktuālām lietām.

 Laikā, kad energoresursu cenas ne-
pārtraukti pieaug un ir aktuālas apku-
res izmaksu samazināšanas iespējas, 
Latvijas Krājbankas speciālistes Ilze 
Nogobode un Evita Šķipsna pastāstīja 
par iespējām aizņemties naudu savu 
mājokļu siltināšanai.  Ņemot vērā 
vidējās šīgada cenas un darba izce-
nojumus, apkopojot visas projekta iz-
maksas, jārēķinās, ka 1 m2 jūsu mājas 
ārpuses siltināšana izmaksā no Ls 45 
līdz  70.   Ja iesaistāmies mūsu valstī 
izsludinātajā ERAF programmā, tad, 
veicot dzīvokļa siltināšanas lietderī-
bas izvērtējumu, projektēšanu, mate-
riālus un darbu, pēc siltināšanas darbu 
pabeigšanas varam atgūt pusi no šajā 
darbā iztērētās naudas.

 Otra semināra tēma bija par mūsu 
novada nomalē, Kārklos, būvēto SIA 
“Ecogen” projektu –  kooģenerācijas 
staciju. Tajā, izmantojot augu valsts 
produktus, zaļo masu, tiks ražota elek-
trība un siltums. Semināra apmeklētā-
jiem bija iespēja iepazīties  ar visiem 
interesējošiem  jautājumiem, kas sais-
tīti ar šo 2 miljonus latu vērto projek-
tu. Projekta vadītājs Ģirts Folmanis 
atzina, ka šāda veida kontaktēšanās ar 
novada iedzīvotājiem ir vajadzīga, kā 
arī nepieciešama tālākai stacijas īpaš-
nieku un iedzīvotāju sadarbībai.

Semināru ar savu stāstījumu pago-
dināja mūsu novadnieks Ivars Svārp-
stons. Dārzkopja  Ivara Svārpstona 
stāstījums par to, kā pareizi iekārtot, 
audzēt un kopt ābeļdārzu, kā arī sa-
glabāt ražu, bija ļoti vērtīga skola 
visiem šī semināra apmeklētājiem. 
Klātesošie ieguva daudz vērtīgu prak-
tisku padomu no zinoša meistara, 
kas arī atbildēja uz interesējošiem 
jautājumiem. Ivara Svārpstona skola 
ir dzīves aicinājums un daudzu gadu 
darbošanās kopā ar vienu no Latvijas 
izcilākajiem augļu koku un krūmu se-
lekcionāriem – Rūdolfu Dumbravu.

Ikviens no mums pamana, kā gada-
laiki izmaina ainavu. Arī ar pašu cil-
vēku spēkiem ir iespējams panākt, lai 
ainava, kas paveras pa mūsu logiem, 
pagalmos pilsētiņā un novadā kopu-
mā būtu patīkama. Lai pastāstītu par 
ainavas veidošanas principiem, tikām 
aicinājuši lektori, diplomētu ainavu 
arhitekti Andru Dundu. Ainavas vei-
došana notiek līdzīgi kā gleznošana. 
Piekritīsiet, ir jauki, ja ikdienā  mūsu 
acīm paveras patīkams skats,  gaumī-
gi sakārtotas lietas, krāsas.  Ikdienas 
steigā mēs par to neaizdomājamies. 
Šoreiz lektore  klātesošos iepazīsti-
nāja ar citur pārbaudītiem ainavu vei-
došanas principiem un deva stimulu 
tuvojošos ziemas mēnešos padomāt 
un paplānot, kādus darbiņus pavasarī 
mēs varētu savā sētā paveikt, lai pa-
tīkami būtu kā mums pašiem, tā arī 
garāmgājējiem.

Šādus informatīvi izglītojošus se-
minārus varam noorganizēt, pateico-
ties Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centra projektam un Ces-
vaines novada domei. 

Līdz nākamajai tikšanās reizei!
Māris Rauda

Cesvaines muzejā Ainas Karlsones izstāde
No 10. novembra Cesvaines pils 

muzeja izstāžu zālē ikviens ir aici-
nāts apskatīt bijušās Cesvaines no-
vadnieces Ainas Karlsones izstādi. 

Izstādes atklāšanas pēcpusdienā 
pils izstāžu zāle bija pārpildīta ar ap-
meklētājiem. Kāds vēlējās vaigā satikt 
sava ex libris veidotāju, kāds pateikt 
paldies par nesavtīgo darbu. Bijusī 
krauklēniete labprāt dalījās atmiņās 
par Cesvaini un pieredzi, veidojot ex 
libris, izšuvumus, pinumus un veido-
jumus no bērza tāss. Māksliniecei pie-
mīt brīnišķīga atmiņa, jo Aina Karlso-
ne atceras ne tikai savus bijušos klases 
biedrus un skolas biedrus, bet arī cil-
vēkus, kam veidojusi ex libri. Svei-
cēju vidū bija Ex libris kluba biedri, 
kas atbraukuši no Rīgas, lai būtu klāt 
Ainas izstādes atklāšanā. Paldies par 
sirds mīlestību, ieguldīto darbu teica 

domes priekšsēdētājs Vilnis Špats, 
dzejniece Anda Līce un skolotāja Ilga 
Holste. Ikviens varēja tikties klātienē 
ar mākslinieci, kas neatteica sarunu un 
piekrita veidot ex libri katram, kas to 
vaicāja. Par muzikāliem priekšnesu-
miem un atmosfēru parūpējās folklo-
ras kopa „Krauklēnieši”. Māksliniece 
Aina Karlsone pasniedza dāvanu ces-
vainiešiem – izstādei tapušie darbi 
tiek dāvināti Cesvaines muzejam.

Šī bija pirmā muzeja speciālistes 
Daigas Matrozes rīkotā izstāde, kuru 
apmeklētāji novērtēja ar atzinību, la-
biem vārdiem un ziediem. Lai Daigai 
arī turpmāk izdodas izstāžu zāles tel-
pās pulcēt tikpat daudz apmeklētāju!

Cesvainieši, esiet aicināti apmeklēt 
izstādi!

Kristīne Vilciņa, autores foto

Izstāde
“Vasaras motīvi”

Līdz 5. decembrim cesvainieši tiek 
aicināti iesniegt foto (A4) formātā, lai 
piedalītos foto izstādē „Vasaras mo-
tīvi”, kas norisināsies decembrī. Vē-
lams iesniegt foto, kuros iemūžināta 
daba vasarā – tās krāšņums un skais-
tums. Padarīsim decembra mēnesi 
saulainu ar atmiņām no vasaras!

Foto jāiesniedz līdz 5. decembrim 
Kristīnei Vilciņai vai Ritmai Zeiļu-
kai!



�Cesvaines Ziņas

Meklējot Vulfu 
dzimtu

Informācija iedzīvotājiem par siltumapgādi oktobrī
Ir aizvadīts 8. oktobrī uzsāktās 

2011./2012. gada apkures sezonas pir-
mais mēnesis. Uzņēmuma katlu mājā 
oktobrī saražota siltumenerģija 330 
MWh (par 55 MWh mazāk nekā ie-
priekšējā gadā), nokurinot 236 m3 kok-
snes (par 40 m3 mazāk), siltumenerģijas 
patērētājiem piegādātā un siltumenerģi-
jas skaitītāju uzskaitītā siltumenerģija 
282,834 MWh (par 38,3 MWh mazāk), 
siltuma zudumi trasēs 14 % (par 3% 
mazāk). Sakarā ar silto oktobri, aprē-
ķinātie ieņēmumi no pārdotās siltum-
enerģijas ir samazinājušies par 1000 
LVL. Pateicoties katlu mājā šovasar 
uzstādītajiem elektroenerģijas frekven-
ču pārveidotājiem, oktobrī elektroener-
ģijas patēriņš, salīdzinot ar 2010. gada 
oktobri, ir samazinājies par 3527 kWh 
vai par 6626 kWh, salīdzinot ar 2009. 
gada oktobri, kad vēl nebijām uzsāku-
ši radikālus elektroenerģijas taupīšanas 
pasākumus. Līdz šim visus maksājumus 
piegādātājiem un valstij esam kārtojuši 
laikā un nevienam parādā neesam pali-
kuši. Par visai apkures sezonai iepirk-
to malku esam pilnībā norēķinājušies. 
Joprojām par saņemto siltumenerģiju 
mūsu klientiem ar mums ir iespēja no-
rēķināties, pārdodot mums malku par 
14 LVL/m3 ar pārrēķina koeficientu 

no steriem uz ciešmetriem 0,6. Tā kā 
mums līdz katra mēneša 15. datumam ir 
jāpārskaita visi nodokļi, tad lūgums ie-
dzīvotājiem censties līdz šim datumam 
samaksāt rēķinu par iepriekšējā mēne-
sī patērēto siltumenerģiju. Aprēķinātie 
ieņēmumi iedzīvotājiem pagaidām tiek 
aplikti 12 % PVN likmi. Arī šis nodok-
lis līdz nākamā mēneša 15. datumam ir 
jāpārskaita valstij neatkarīgi no tā, vai 
mums ir izdevies iekasēt par sniegto 
pakalpojumu naudu vai nav. Tātad mēs 
esam bijuši spiesti samaksāt 12 % PVN 
par patērēto siltumenerģiju arī maksāju-
mu kavētājiem. Lai atgūtu uzņēmuma 
iztērētos, bet neapmaksātos līdzekļus 
par siltumapgādes pakalpojumu, esam 
uzņēmuma aizstāvību lūguši tiesībsar-
gājošās instancēs un parādu piedziņas 
firmai. Arī šogad Cesvainē parādu dēļ ir 
atsavināti dzīvokļi. 

Joprojām neesam saņēmuši no 18 
dzīvokļu mājas Celtnieku ielā Nr.3 dzī-
vokļu īpašnieku kopsapulces protokola 
izrakstu lēmumam par patērētās siltum-
enerģijas samaksas samazināšanu tiem 
diviem dzīvokļiem, kuri mūsu piegādāto 
siltumu izmanto tikai daļēji, kas (proto-
kola izraksts) dotu mums tiesības mainīt 
līdzšinējo samaksas aprēķina kārtību.       

Dati par siltumenerģijas patēriņu un 

aprēķināto samaksu daudzdzīvokļu 
mājās ir apkopoti tabulā. Apkures ta-
rifs joprojām nemainīgs 26,36 LVL 

Nr.p.k. Mājas adrese
Apsildā-

mā
platība

m2

Patēriņš 
oktobrī
MWh

Aprēķināts kopā 
ar mezglu ap 

saimniekošanu, 
patērēto ūdeni 
un elektrību   

Ls

Izmak-
sas uz
1 m2

Ls
2011. 
gadā

2010. 
gadā

1 Krasta 3 1196 14 22 453 0,38
2 Celtnieku 3 1192 15 17 473 0,40
3 Celtnieku 9 569 7 8 233 0,41
4 Brīvības 3 344 5 7 153 0,44
5 Saulieša 4 375 5 4 166 0,44
6 Raiņa 1 1193 17 20 545 0,46
7 Krasta 6 1112 16 19 511 0,46
8 Krasta 4 879 14 14 435 0,50
9 Celtnieku 13 630 11 12 328 0,52
10 Krasta 1 1203 20 22 625 0,52
11 Krasta 2 910 15 16 477 0,52
12 Celtnieku 11 634 11 11 333 0,53
13 Rīgas 1 575 10 10 314 0,55
14 Celtnieku 7 1774 33 36 1011 0,57
15 Celtnieku 5 796 16 17 493 0,62
16 Brīvības 3A 371 8 8 239 0,64
17 Brīvības 5 159 4 5 122 0,70

par MWh bez 12 % PVN (Barkavā, 
piemēram, tas ir Ls 41,69 par MWh bez 
PVN). 

Aivars Baiers, SIA „Cesvaines siltums” valdes loceklis

Rekolekcijas „Debesu spēki un eņģeļi” turpinājums
Oktobra „Cesvaines Ziņās” tika at-

spoguļotas rekolekcijas „Debesu spēki 
un eņģeļi”, kas norisinājās Cesvaines 
ev. lut. baznīcā. Šajā reizē piedāvā-
jam turpinājumu, kurā rekolekciju 
dalībniekiem tika uzdoti jautājumi.

Vai ticat, ka eņģeļi ir un kādi tie ir?
– Ticu gan. Eņģeļi ir tādi, kādi tie 

atklājas Svētajos Rakstos. Ir gan labi, 
gan ļauni eņģeļi (tai skaitā Sātans ir 
kritušais eņģelis). Tie labie eņģeļi ir 
Dieva sūtņi, „kalpotāji gari, izsūtā-
mi kalpošanai to labā, kam jāmanto 
pestīšana”(Ebr.1:14).

– Ticu. Dievs pats tos ir atklājis Svē-
tajos Rakstos. Caur eņģeļu kalpošanu 
Dievs mums dāvina savu aizsardzību, 
gādā par mūsu pestīšanu, vada mūs ticī-
bā. Eņģeļi neko nedara mūsu vietā, bet 
kur mūsu iespējas, nezināšana, cilvēcis-
kais vājums mūs ierobežo piepildīt Die-
va aicinājumu, tur viņi ir klātesoši.

– Protams, ka ir eņģeļi. Debesis ir pil-

nas līdz zemei.
– Ticu. Viņiem katram ir savs uzde-

vums. Ir sargeņģeļi.
– Ticu eņģeļu esamībai – gan sargeņ-

ģeļa, gan citu esamībai.
Kādi ir jūsu iespaidi par rekolek-

cijām?
– Esmu ļoti pateicīgs par iespēju rīkot 

jau otrās rekolekcijas Cesvainē ar mācī-
tāju Jāni Bitānu. Un arī pateicīgs par at-
saucību, jo mēs bijām ap 70 dalībnieki.

– Rekolekcijas bija par interesantu 
tēmu. Esmu gandarīta, ka ņēmu dalību 
rekolekcijās, jo šādā veidā realizējas 
garīgā izglītošanās, kas nepieciešama 
katram kristietim. Tēma mani ļoti inte-
resēja, un bez mācītāja skaidrojuma tā ir 
grūti izprotama.

– Rekolekcijas palīdz ticīgam cilvē-
kam paplašināt dievatziņu.

– Šīs bija garīgi ļoti piepildītas, īpaši 
svētītas dienas mūsu draudzē, jo guvām 
daudz jaunu zināšanu par eņģeļu pasau-

li, dievkalpojumos, stundu lūgšanās un 
krusta ceļā guvām garīgu stiprinājumu, 
kopā arī smējāmies un pa kādai asarai 
nobirdinājām. No visa mazliet, bet kopā 
tik daudz, ka vārdos nemaz to neizteikt. 
Kā mācītājs Jānis Bitāns vairākkārt uz-
svēra, ka visa cilvēku dzīve noris eņģeļu 
pavadībā, tad šajās rekolekcijās to īpaši 
varējām piedzīvot.

– Ļoti patika rekolekcijas. Pirmo rei-
zi dzirdēju baznīcā tik smalku izskaid-
rojumu par eņģeļiem. Beidzot sapratu, 
kā Dievs strādā. Es agrāk nesapratu, kā 
viens Dievs vienlaicīgi var būt pie kat-
ra cilvēka. Man tagad skaidrs, ka tie ir 
eņģeļi, kas dara Dieva darbus. Var uz 
sevi paskatīties no augšas un uzdot sev 
jautājumu: „Kā mans sargeņģelis jūtas 
kopā ar mani?” Godīgi atbildot, dau-
dzas lietas var mainīt uz labu.

Vai esat redzējis vai sajutis eņģeli?
– Neatceros, kas man teica, ka man 

ir sargeņģelis, bet jau no bērnības man 

bija ticība, ka ir kas neredzams, kurš 
mani sargā. Dzīvē ir nepatīkamas situā-
cijas, kuras beidzas labi. Nepārprotami 
tur strādā eņģeļi.

– Pirms diviem gadiem eņģelis man 
ļāva redzēt vīziju par Cesvaines draudzi. 
Caur to Dievs man lika sirdī lūgšanas 
par draudzes cilvēkiem. Drīz pēc tam 
notika lielas pārmaiņas mūsu draudzē. 
Ir milzīga Dieva žēlastība to piedzīvot! 
Īpašu eņģeļu klātbūtni var sajust baznī-
cas dievkalpojumos un arī ikdienā.

– Redzējusi neesmu, bet sajutusi 
esmu. Mans sargeņģelis man vairākkārt 
ir izglābis dzīvību.

– Savā dzīvē esmu jutusi eņģeļu pa-
līdzību, varbūt ne tik reālā veidā, kā 
tika atspoguļots rekolekcijās. Tagad ir 
saprotamāka sargeņģeļa klātesamība. 
Lūgšanās izmantoju arī uzrunu sargeņ-
ģelim, ko uzzināju rekolekcijās.

Maija Zvaigzne, Cesvaines ev.lut. 
draudzes padomes pārstāve

25. oktobrī Cesvaines vēstures 
interesentu pulks devās uz Aumeis-
teriem un Gaujienu, lai iepazītos 
ar Ādolfa von Vulfa dzimtas īpašu-
miem.

Ierodoties “Aumeisteros”, mūs sa-
gaidīja bijusī cesvainiete Dzintra Med-
ne (Jaunrubene), kas iepazīstināja ar 
“Aumeisteru” ievērojamākajām ēkām. 
Priecē, ka bijušie cesvainieši cits citu 
atbalsta arī citviet Latvijā. Vispirms 
tika apskatīta pārvaldnieka māja, kas 
šobrīd ir viesu nams ar vairākām ista-
bām. Ādolfa fon Vulfa vecvecāku māja 
ir liela ar daudziem logiem un skaistu 
skatu. Šobrīd šī ēka ir privātīpašums 
un tā vēl nav rekonstruēta. Muižā daļē-
ji saglabājusies interjera apdare, īpašu 
interesi izraisīja saglabājies parkets un 
podiņu krāsnis. Mājas pagalmā atro-
das piemineklis, kas veidots par godu 
Ādolfa fon Vulfa vectēvam. “Aumeis-
teros” atrodas arī kapliča, kuras apskate 
izraisīja skumjas pārdomas. Kapenes ir 
izzagtas un izpostītas, tāpēc šobrīd tās 
ir katastrofālā stāvoklī. 

Par nākamo pieturvietu tika iz-
raudzīta Gaujiena, kur vispirms ap-
raudzījām pilskalnu un pilsdrupas, 
kas ir viena no vissenākajām vietām 
Gaujienā. Šeit atrodas Vulfu dzimtas 
īpašums, kurā šobrīd atrodas Ojāra 
Vācieša Gaujienas vidusskola. Pie 
ieejas durvīm atrodas divas cēlas lau-
vas. Vidusskolā tika apskatīts muzejs, 
kurā bija saglabājušies no muižnieka 
fon Vulfa laikiem galda piederumi 
un dažādi citi sadzīves priekšmeti. 
Pie barona fon Vulfa muižas atrodas 
Jāzepa Vītola muzejs „Anniņas”, kur 
komponists pavadījis vasaras. Netālu 
no vasaras mājas bija aplūkojama dār-
za māja. Tā izraisīja interesi ar to, ka 
tajā ir iemūrēti kalna kristāli, kuri ves-
ti no Šveices. Tos izdevās gan atrast, 
gan iemūžināt. 

Pusdienlaikā apskatījām Ādolfa fon 
Vulfa vecāku kapenes, kas atrodas 
Gaujienā. Skumji, bet arī tās ir atstā-
tas novārtā un neviens par tām nerū-
pējas. Ceļš turpinājās uz Trapenes fon 
Vulfu dzimtas bijušo fazānu fermu, 
kur šobrīd atrodas senlietu muzejs. Pa 
ceļam varēja vērot garāko lapegļu ale-
ju Latvijā, ko licis stādīt Vulfs. Lap-
egļu stādīšanā piedalījies arī latviešu 
rakstnieks Linards Laicens. Senlietu 
muzeja īpašnieks Zigurds Safranovičs 
noorganizēja arī Voldemāra fon Vul-
fa un Ojāra Vācieša muzeja apskati. 
Trapene ir piederējusi Ādolfa brālim 
Voldemāram, tāpēc šeit tika uzcelta 
medību pils. Aizraujošu stāstījumu 
bija sagatavojusi muzeja vadītāja Va-
lija Šļukuma, kas ar degsmi stāstīja 
par Ādolfa fon Vulfa brāli. 

Senlietu muzejā tā īpašnieks atklā-
ja, ka 40 000 priekšmetu vācis kopš 
2007. gada un 90% no tiem ir ziedoti. 
Muzejā varēja atrast seno latviešu dar-
ba rīkus un lietas, par kuru pielietoju-
mu mums nebija informācijas, tāpēc 
muzeja apskate bija īpaši aizraujoša. 
Starp dažādām senlietām varēja atrast 
īstus dārgumus, tā, piemēram, dižā 
Leo Kokles gleznas.

Braucot mājās, radās pārdomas par 
to, cik ļoti mēs rūpējamies par to, kas 
mums ir dots, un kā mēs to plānojam 
saglabāt nākamajām paaudzēm. Grūti 
bija noskatīties uz “Aumeisteros” un 
Gaujienā esošajām Vulfu dzimtas ka-
penēm, kas ir kā spogulis tam, kā mēs 
novērtējam cilvēkus, ar kuru darbiem, 
īpašumiem lepojamies. 

Ir būtiski apzināties vēstures man-
tojumu un svarīgi, ka mēs interesēja-
mies arī par tā izcelsmi un cilvēkiem. 
Šis brauciens bija kā neliels izzinā-
šanas solis, lai mēs izprastu, kā un 
kāpēc veidojies Cesvaines muižas 
komplekss. 

Kristīne Vilciņa

“Mārtiņrozēm” - 12
10. novembris ir divpadsmitais 

kopā būšanas gads biedrībai „Mār-
tiņroze”. Šogad tas atzīmēts 9. no-
vembrī, jo trešdienas ir „Mārtiņro-
žu” dienas. Biedrības dalībnieces 
pulcējās savā tikšanās vietā, kur ar 
svinīgu uzrunu dalībnieces uzrunā-
ja biedrības vadītāja Dzidra Lāce.

„Man patiesi liels prieks jūs vi-
sas atkal redzēt kopā. Daudz laimes 
dzimšanas dienā, „Mārtiņrozes”! Lai 
jums veselība gan pašām, gan ģime-
nēm! Lai vienmēr dzīvotprieks un tik-

šanās prieks!” uzrunā sveica biedrības 
vadītāja. Šogad „Mārtiņrozes” svin 
12 gadus, dalībnieces sprieda, vai tas 
ir daudz vai maz. Biedrības vadītāja 
Dzidra Lāce domā, ka nav daudz un 
galu galā – tas ir pusaudžu vecums. 
Kolektīvs ir dibināts uz brīvprātības 
principiem, to nesaista ne darba attie-
cības, ne nauda, ne manta, ne slava, ne 
vara. “Mārtiņrozes” saista draudzība.

Dzidra Lāce atskatījās uz 12 ga-
diem. Tie bijuši tik dažādi! „Mārtiņ-
rožu” apmešanās vieta ir mainījusies 

vairākkārt, bet katra no vietām paliku-
si atmiņā ar ko īpašu. Un reizēs, kad 
nav bijušas telpas, kur satikties, „Mār-
tiņrozes” ciemojās cita pie citas. Šajos 
gados dalībnieces ir sadraudzējušās 
un iepazinušas cita citu. Dalībnieces ir 
priecīgas atkal un atkal tikties. Treš-
dienas ir tās dienas, kad “Mārtiņrožu” 
ceļi ved uz bijušo poliklīnikas māju, 
kurā katra ir gaidīta. Runājot par paš-
reizējo darbību, Dzidra Lāce stāsta, ka 
aktīvi atbalsta projektu „Senioru ceļš” 
un projekta ietvaros rīkotās aktivitātes. 
Tāpat “Mārtiņrozes” dodas ekskur-
sijās, uz teātri un muzejiem. Labprāt 
nodarbojas ar rokdarbiem un piedalās 
izstādēs. Arī tagad, kad pirksti vairs 
tā neklausa un acis nav tik spožas, 
“Mārtiņrozes” darbojas – cako un ada 
cimdus un zeķes „Grašu” bērnu na-
mam, kāds pārītis tiks arī pansionāta 
iemītniekiem. Domājot, cik tikšanos 
pa šiem gadiem ir bijis, vadītāja stāsta, 
ka vairāk nekā 600. 

Dzidra Lāce atklāj, ka „ar katru 
gadu solis kļūst lēnāks un sāpīgāks, 
bet katru trešdienu sanākam kopā un 
tiekamies. Ceru, ka visas „Mārtiņro-
zes” vēl ilgstoši varēs atnākt un kopā 
pavadīt laiku”. Kad vaicāju, kas ir tas, 
kas “Mārtiņrozes” mudina katru treš-

dienu nākt uz tikšanās vietu, viņas 
stāsta, ka tādējādi ātrāk paiet nedēļa. 
Tā ir iespēja iziet sabiedrībā, tikties ar 
līdzīgi domājošiem.

Pēc tradīcijas „Mārtiņrozes” velta 
sev dziesmu „Daudz baltu dieniņu!”, 
lai tālāk dzimšanas diena turpinātos 
ar sarunām pie galda un Vitas Krū-
miņas izpildītajām dziesmām. Starp 
“Mārtiņrozēm” ir Dzintra Bistrova, 
kas biedrībai labprāt velta dzejas rin-
das: 

Ir atkal zelta rudens klāt,
Spītējot salam vēl „Mārtiņroze”
          zied.
Lapas kā domas vējā lido
Klāt divpadsmitā dzimšanas diena.
Šajos gados ir bijuši izcirtumi
Likteņa roka, ko cirta;
Starp pirmo un šo dienu
Ir ieadīti, ietapoti raksti tik daudz–
Priedi un egli, paegli ar
Mūžīgā zaļumā redzēt varam.
Un tā, lai zaļot protam,
Tā viegli kā taurenis lidot lai 
                                 varam,
Lai ir tik silti – ka nesasalst
Tik jautri, ka pasmaidīt varam,
Bet pilna lāde – veselības,
                             veselības!

Kristīne Vilciņa, autores foto
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Informācija

Aicinām darbā gidu Cesvaines pilī 
un pilsētā. Nepieciešamas svešvalo-
du zināšanas (krievu/angļu, citas tiks 
uzskatītas par priekšrocību). Tev jābūt 
smaidīgam, komunikablam, ar atbildī-
gu attieksmi pret darbu. Vēlamas pras-
mes darbā ar datoru un interese par 
tūrismu. Darba laiks ziemas sezonā 
daļējs, vasarā – pilns. CV un motivāci-
jas vēstuli sūtīt turisma.info@cesvai-
ne.lv, Pils ielā 1, Cesvainē, „Cesvaines 
tūrisma centrā” vai pieteikties pa tāl-
runi 64852225.

Cesvaines vēlēšanu komisija pazi-
ņo, ka no 2011. gada 1. līdz 30. no-
vembrim notiek parakstu vākšana li-
kuma „Grozījumi Latvijas Republikas 
Satversmē” ierosināšanai. Parakstu 
vākšanas vieta: Cesvaines bibliotēka, 
Pils ielā 6, tālr. 64852586. Darba laiki: 
pirmdienās, trešdienās un piektdienās 
no 9:00 līdz 13:00, otrdienās, ceturt-
dienās no 14:00 līdz 18:00, sestdie-
nās un svētdienās no plkst. 10:00 līdz 
14:00. Vairāk informācijas Centrālās 
vēlēšanu komisijas mājas lapā: www.
cvk.lv

Vēlēšanu komisijas 
paziņojums

Cesvainē nesen atvērtais „Saules vei-
kals” sadarbībā ar saldējumu „TIO” no 
13.09 līdz 18.10. organizēja loteriju, kur 
galvenā balva bija 32 Samsung mobilie 
telefoni. Lai piedalītos loterijā, bija ne-
pieciešams pirkt divus 130 ml „TIO” 
saldējumus un uz čeka atstāt kontaktus 
par sevi. Par vienu no laimīgajiem ir 
kļuvis arī Cesvaines internātpamatsko-
las audzēknis Kristaps Urbāns. Dienā, 
kad tika pasniegta balva, Cesvainē iera-
dās „Saules veikala” reģionālā vadītāja 
un tika uzaicināta arī Kristapa mamma 
Ilze Urbāne. Lai Kristapam būtu vēl lie-
lāks pārsteigums, viņu devās sveikt uz 
internātpamatskolu, kad klases telpās 

norisinājās stundas. Kristaps par iegūto 
telefonu pauž prieku, taču sveikšanas 
brīdī ir samulsis – nebija gaidījis. Kris-
tapa mamma Ilze stāsta, ka Kristapam 
esot laimīga roka, arī 13. datums esot 
Kristapa laimīgais un, kā izrādās, arī 
saldējumi nopirkti 13.09. Kristaps lab-
prāt piedalās dažādās akcijās un šo to ir 
arī laimējis.

„Saules veikala” reģiona vadītāja ai-
cina arī turpmāk bērnus piedalīties vei-
kala organizētajās aktivitātēs, jo ir pa-
domāts par dažādiem pārsteigumiem.

Kristīne Vilciņa, autores foto Kristaps par laimēto telefonu bija 
patīkami pārsteigts

Lūgums atsaukties
Es, Edgars Kažmers, ar „Cesvaines 

Ziņu” avīzes starpniecību aicinu at-
saukties I.P., kas īrēja no manis man 
piederošo dzīvokli Krasta ielā 6 – 18, 
Cesvainē. Vēlos paziņot, ka līdz šim 
brīdim nav maksāts par ūdeni un sil-
tumu. Lai gan cilvēkiem, kas man šo 
naudu prasa, I.P. atbild, ka visi komu-
nālie maksājumi ir veikti. Diemžēl 
situācija ir pavisam citādāka, jo uzņē-
mumu vadība sniedz citu informāciju. 
Saprotu, ka ir krīzes laiks un grūti iz-
tikt visiem cilvēkiem, ne tikai I.P. To-
mēr, ja ir noslēgta abu pušu vienoša-
nās, tad tā arī būtu jāpilda. Pietiktu ar 
mazumiņu, kaut vai 5Ls mēnesī. Arī 
tad visi komunālie maksājumi būtu 
jau samaksāti.

Ar sapratni, 
Edgars Kažmers

Nozīmīgajās dzīves gadskārtās 
sveicam: 

95 gados – Veroniku Ķikusti, 
85 gados – Valdi Ķeirānu, 
80 gados – Vitu Āboliņu, 

 Ilgu Barloti, Skaidrīti Mickeviču!

Cesvaines pašvaldība

Aiz gada gads kā bērzi rindā stājas,
Un, saulei sveicot, tālos ceļus sauc,
Kaut salna kož, kaut sarma matos 
               krājas.
Ar gaismu sirdī gadiem pretī trauc!

Vismīļākie vēlējumi Ilgai Barlotei 
80 gadu dzīves jubilejā! Novēlam, 

lai katra diena gaišu domu pilna, lai 
katru dienu saule ciemos nāk!

Vīrs, bērni, dēli, 
vedeklas un mazbērni

Līdzjūtības
Trīs saujas baltu smilšu
No mīļās sirds lai tiek.
Trīs saujas baltu smilšu,–
Man te ir jāpaliek.
 /Ida Zariņa/

Izsakām līdzjūtību Silvai Akmenei 
un piederīgajiem, māti mūžībā 

pavadot.
Cesvaines

 kultūras nama kolektīvs

Cesvainieši, šī ir iespēja jums! 
Cesvaines novada dome sadarbībā ar 
Nīderlandes fondu piedāvā iespēju ie-
gūt finansējumu, rakstot projektus, un 
saņemt atbalstu tādiem projektiem kā 
volejbola laukuma izveidošanai, trepju 
telpas remontēšanai, vides sakopšanai 
un citiem sabiedrībai labumu nesošiem 
projektiem. Tas ir vienkāršāk, nekā tu 
domā!

Tuvāk interesēties Cesvaines novada 
domē, Pils ielā 1, tel.: 64852030 vai pa 
e-pastu: liene.zilite@cesvaine.lv

Informācija būs pieejama arī mājas 
lapā: www.cesvaine.lv

Foto konkurss turpinās! Novembra 
numuram foto iesūtījusi Rita Turkina, 
kas raksta, ka šis ir viens no pēdējiem 
un svaigākajiem foto, kas uzņemts ru-
denī. Bildes autore stāsta, ka ģimenes 
saimniecībā jau aptuveni 20 gadu tiek 
audzēti truši un šajā foto redzamais tru-
sis ir Jaunzēlandes baltais trušu puika. 
„Trusis izlaists rudens pļavā, kur zā-
liena vietā bija sakritušas rudens lapas. 
Jaunzēlandes trusis labprāt nogaršoja 
krāsainās lapas un šķitis, ka viņam tās 
garšojušas, jo lapas grauzis citu pēc ci-
tas,” raksta Rita. Paldies Ritai Turkinai 
par iesūtīto foto! Dāvanā foto autore sa-
ņem laikraksta „Cesvaines Ziņas” abo-
nementu pusgadam! 

Aicinu ikvienu Cesvaines novada ie-
dzīvotāju iesūtīt savu foto, kurā notverts 
neparasts, kuriozs vai vienkārši skaists 
mirklis, kas iemūžināts tepat– Cesvaines 
pusē. Foto ar nelielu tā aprakstu jāsūta uz 

e-pastu: kristine.vilcina@cesvaine.lv vai 
pa pastu – laikraksts „Cesvaines Ziņas”, 

Pils ielā 1A, Cesvaine, LV- 4871.
Kristīne Vilciņa

Paldies!
Ir noslēdzies posms, kopš bezdarb-

niekiem bija iespēja piedalīties ESF 
projektā „Darba praktizēšanas pasāku-
mu nodrošināšana pašvaldībās darba 
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”. 

Gribam pateikt paldies visiem stipen-
diātiem, ar kuru darbu mūsu novads ir 
tapis pievilcīgāks. Paldies visiem, kas 
apkopa zālienus, uzlasīja atkritumus, 
gatavoja malku, ravēja un laistīja puķu 
dobes, attīrīja no sniega celiņus, izgrie-
za pašvaldības ceļu malas, strādāja Ķin-
deru, Kārzdabas un Stradukalna kapos, 
darbojās pirmsskolā „Brīnumzeme”, in-
ternātpamatskolā, pansionātā, Kraukļu 
bibliotēkā, pilī, kultūras namā, vidus-

skolā, visai īpašos apstākļos piedalījās 
kultūras nama un bibliotēkas skvēra 
tapšanā, grāba lapas un uzkopa trotu-
ārus, darīja visu, kas atiecīgajā brīdī bija 
nepieciešams.

Ritma Zeiļuka, 
ESF projekta darbu vadītāja

Vitālijs Stikāns, 
ESF projekta darbu organizators

Līdzcilvēk, nestāvi malā!
Mēs visi kopā varam palīdzēt mūsu 

skolas medmāsai Kristīnei Rieks-
tiņai viņas dēliņa Rainera slimības 
uzveikšanā! Bērnam ir nepieciešams 
veikt izmeklējumus ārpus Latvijas 
robežām un ļoti dārgas zāles. Naudu 
var ziedot Cesvaines vidusskolā vai 

SIA „Latnord” pērk visa veida 
īpašumus, cirsmas. Var būt ar ap-
grūtinājumiem (ķīla, mantojums 
u.c.). Ātra izskatīšana, labas cenas, 
tūlītēja samaksa. Iespējams avanss. 
Tālr.: 29777641

Melānija Kate 
Smoļina 
oktobrī

Ar labu vārdu sauli projām vadi, 
Ar labu vārdu rītam pretī ej; 
Un visi tavi nodzīvotie gadi 
Kā labi vārdi skanēs pasaulei. 
      /K. Kalnietis/

pārskaitot naudu uz kontu: 
Kristīne Riekstiņa, 
personas kods 091272-11704
Latvijas Krājbanka
BIC kods: UBALLV2X
LV55UBAL3321C50684001
Tāpat ikvienu skolēnu pašpārval-

de aicina uz Labdarības koncertu 
26. novembrī plkst. 16.00 skolas 
aulā. Koncertā aicināti piedalīties 
visi skolas pašdarbības pulciņi un 
viņu draugi no citām mācību ies-
tādēm. Visi līdzekļi tiks ieskaitīti 
Kristīnes kontā.

Zolītes turnīrs
22. oktobrī Cesvaines kultūras namā 

norisinājās pirmais Cesvaines zolītes 
turnīrs. Dalībnieku atsaucība bija lie-
la – kopā piedalījās 22 zolītes spēlma-
ņi. Zolīti nolemts spēlēt arī turpmāk, 
jo spēlmaņi atzina, ka vēlētos, lai šādi 
turnīri kļūst par tradīciju. Pirmā zolī-
tes turnīra laureāti: 1. vieta – Oskars 
Sausiņš, 2. vieta – Valdis Jaunrubenis, 
3. vieta – Sigvars Kornets. Apsveicam 
uzvarētājus!

Kristīne Aumele, 
kultūras nama vadītāja, 

Gleznošanas nodarbības mūsu novadā
Mēs esam bagāti ar to vien, ka mums 

ir sava Mūzikas un mākslas skola, kas 
palīdz izaugt mūsu bērniem ar skaistām 
un bagātām dvēselēm. Priecē arī tas, ka 
divus gadus ir darbojusies pieaugušo 
gleznošanas studija, kuru nodarbībās lī-
dzējuši pasniedzēji – Kristīne Šulce, Mā-
ris Apfelbergs, Vita Krūmiņa. Mēs esam 
izjutuši, cik krāsas ir noslēpumainas. Tās 
palīdz iepazīt mūs pašus. Krāsas rada 
prieku, pilnveido, dziedē. Kopā esam 
sarīkojuši arī divas izstādes Cesvainē. 
Mēs labi apzināmies, ka neesam nekā-
di lielie mākslinieki, tikai pašdarbnieki. 
Šis pašdarbības veids ir pietiekami dārgs 
materiālu ziņā, jo to mēs sarūpējam paši, 
bet mūs neapmierina tas, ka šim mākslas 
novirzienam mūsu novadā netiek ieplā-
nots neviens santīms pasniedzēju algoša-
nai. Šogad izteikuši vēlmi darboties ir 15 
cilvēki dažādos vecumos un ar dažādām 
iespējām. Pasniedzējam daudz jāstrādā 

individuāli, jo noteiktā dienā un laikā var 
aiziet tikai nestrādājošie un pensionāri, 
kas ir trešdienās plkst. 10.00. Savukārt 
tie, kuri strādā, arī vēlētos viņiem vēla-
mā laikā atrast iespēju kaut ko uzgleznot 
vai palīdzēt sev ar krāsu terapiju. Es ļoti 
ceru, ka mūsu kultūras nama vadība atri-
sinās šo jautājumu, plānojot 2012. gada 
budžetu, jo arī glezniecība ir neatņema-
ma kultūras sastāvdaļa. 

9. novembrī notika tikšanās ar pul-
ciņa dalībniekiem un kultūras nama 
vadītāju Kristīni Aumeli. Piedalījās 10 
interesenti un kopīgi pārrunājām, kas 
nepieciešams turpmākajam darbam. Ir 
svarīgi būt kopā ne tikai draugiem, bet 
kaut ko jaunu apgūt, atklāt talantus sevī 
un mācīties citam no cita. Nolēmām 
uzrakstīt iesniegumu kultūras nama un 
Cesvaines domes vadībai par atbalstu 
Cesvaines pieaugušo mākslas studijas 
vadītāja atalgojumam.

Atcerēsimies, ka krāsas ir tās, kas ne 
tikai iepriecina, bet arī dziedē, palīdz 
tikt pāri nedienām, atgūt iekšējo līdz-
svaru un enerģiju. Tāpēc ļausimies krāsu 
burvībai it sevišķi drūmajā gada laikā, 
jo dažādās krāsas ir ne tikai patīkamas 
skatienam, bet tām piemīt arī spēcīgs 
dziedniecisks efekts. Tas nozīmē, ka 
krāsas, kuras ir ap mums, spēj iespaidot 
pašsajūtu, noskaņojumu un pat ārstēt 
slimības, jo krāsas uztver ne tikai acs, 
bet arī ķermeņa enerģētiskie centri. Ja 
kādam no „Cesvaines Ziņu” lasītājiem 
ir vēlme atrast labu kompanjonu krāsu 
pasaulē, mēs jūs gaidām, jo kopīgas in-
tereses vieno un der ikvienam, kurš grib 
izmantot mākslu kā jaunu iespēju.

Ja ir interese un vēlēšanās strādāt 
kopā ar mums, zvaniet Mārim Apfel-
bergam uz tālr. 28633732.

Grupas vārdā – Ināra Muižniece 

18. novembrī plkst. 15:00 
Ekumēnisks svētbrīdis 
Cesvaines ev. lut. baznīcā 

18. novembrī plkst. 19:00 Latvijas 
Republikas proklamēšanas 
dienai veltīts koncerts, pēc tam 
balle - kultūras namā

24. novembrī plkst. 19:00 Filma 
„Astoņi pilnmēneši”

27. novembrī Cesvaines kultūras 
namā Zolītes turnīrs

9. decembrī Egles iedegšana
9. decembrī Starptautisks Tautisko 

deju pasākums „Ziemas 
vitamīns” Cesvaines vidusskolā

10. decembrī Cesvaines Tautas 
teātra 55 gadu jubilejai veltīts 
pasākums kultūras namā

15. decembrī plkst. 16:30 Liliputu 
cirks, ieeja 2 Ls

16. decembrī Bērnu eglīte kultūras 
namā (tiem, kuri neapmeklē 
bērnudārzu)

17. decembrī Pensionāru eglīte 
kultūras namā


