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Redaktores sleja

Iesācies jauns gads – melnās ūdens
čūskas gads. Kā vēsta astroloģijas
pasaules zinātāji – tas būšot gana
darbīgs un sola veiksmi un bagātību
visās dzīves jomās. Tomēr jāatceras,
ka tikai mūsu pašu spēkos ir padarīt
to par tādu, kādu mēs vēlamies.
Jau gada sākumā plašsaziņu līdzekļi
vēstīja par galvenajām izmaiņām, kas
šogad skar nodokļu likumdošanu un
būtisku aktualitāti, kas skar ģimenes,
solot, ka ģimenes budžetā šogad naudas būs vairāk. Valstsvīri skandina,
ka Latvija ir pārvarējusi krīzes posmu un tagad valsts finansiālā ziņā
var atļauties vairāk nekā iepriekš.
Esam kļuvuši par piemēru citām
krīzē nonākušajām valstīm. Bet vai
katrs latvietis var teikt, ka ir izkļuvis
no krīzes?! Paradoksāli, ka, skandinot saukli „Esam pārvarējuši krīzi!”,
proporcionāli pieaug ikmēneša rēķinu
summa, ko iedzīvotājiem piegādā
dažādu pakalpojumu sniedzēji.
Pienākot
jaunam
gadam,
atskārstam, cik ātri skrien laiks. Tikko
svinējām Jāņus, bet nu jau aizvadīti
Ziemassvētki, sagaidīts Jaunais gads
un tepat jau redzam pavasara sauli
un Lieldienas. Gada sākums ir laiks,
kad izvērtējam, kāds bijis pagājušais
gads un ko gaidām no jaunā gada.
Novēlu, lai mums katram vienmēr ir
labs vārds, ko pasacīt otram, lai pietiek spēka palīdzēt otram, kad tam
klājas grūtāk nekā mums pašam. Lai
ir sapņi, kurus varam piepildīt!
Cesvaines novadam gads iesācies
ar patīkamu apbalvojumu – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
pasniegusi „Sadarbības partneris
2012” balvu Cesvaines pašvaldībai.
Pašvaldības paveiktais darbs, kas
saistīts ar daļēju pils renovāciju,
jaunas skolas būvniecību un
koplīguma veidošanu ar pašvaldības
institūcijām, ir novērtēts. Šī atzinība
noteikti ir jauns stimuls nākamo
ieceru īstenošanai.
Novadam šis gads noteikti būs
tikpat darbīgs kā iepriekšējie. Ir
plāni, ir ieceres, tomēr, lai saprastu,
kurp dodamies, kādas ir Cesvaines
novada prioritātes, aicinu ikvienu
cesvainieti iepazīties ar Cesvaines
novada attīstības plānu, kas ir
pieejams novada mājas lapā – www.
cesvaine.lv/Dome/Sabiedrības
līdzdalība. Attīstības plāns sastāv
no vairākām daļām – Cesvaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2012. – 2024. gadam, Cesvaines novada attīstības programmas 2012. –
2018. gadam, kā arī Cesvaines novada situācijas apraksta. Attīstības
plāns ir pamats, uz kuru balstīties,
īstenojot jaunas ieceres, tāpēc būsim
informēti un zinoši par sava novada
tālāko attīstību!
Kristīne Vilciņa

9. janvārī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) Latviešu
biedrības namā pasniedza balvas
„Sadarbības partneris 2012”. Tika
godināti labākie sadarbības partneri – darba devēji, kas aizvadītajā
gadā rūpējušies par darbiniekiem,
sadarbojušies ar arodbiedrību un
stiprinājuši sociālo dialogu. LBAS
balvu – ozolzīli un atzinības rakstu
saņēma 13 sadarbības partneri.
Cesvaines novada domi, Jēkabpils
pašvaldību un Jelgavas Valsts
ģimnāziju apbalvojumam virzīja
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA). Kā
stāsta LIZDA Madonas starpnovadu
arodorganizācijas priekšsēdētāja Dace Caune, pieteikums rakstīts, pamatojoties uz Cesvaines vidusskolas

pirmorganizācijas
priekšsēdētājas
Ivetas Āboliņas un pirmsskolas
„Brīnumzeme”
pirmorganizācijas
priekšsēdētājas Ilgas Rumpes teikto
par Cesvaines novada domes darbu.
LIZDA, izvirzot Cesvaines novada
domi apbalvojumam, pieteikumā
uzsvēra, ka pašvaldība ir atvērta dialogam ar darbiniekiem, neatlaidīgi
strādā pie darba vides sakārtošanas.
Tāpat norādīts, ka, par spīti krīzei,
ir pabeigta Cesvaines vidusskolas būves 1. kārta un tiek plānota
otrās kārtas būvniecība, panākta arī
daļēja Cesvaines pils renovācija pēc
ugunsgrēka.
Apbalvošanas pasākumā Cesvaines
novada domes priekšsēdētājs Vilnis
Špats atzina, ka ir neierasti saņemt
arodbiedrību atzinību salīdzinošos

miera apstākļos, jo līdzšinējais smagais darbs pēc Cesvaines pils ugunsgrēka ir veikts ārkārtas apstākļos,
ko katrs varbūt nemaz nevar izprast
un novērtēt, tādēļ no sirds pateicās
izglītības darbinieku arodbiedrībai
par izvirzīšanu sadarbības partnera
balvas saņemšanai.
„Bieži vien mēs nenovērtējam tās
iespējas un pretimnākšanu, ko mums
izrāda pašvaldība, un ir liels prieks, ka
ir iespēja pateikt paldies Cesvaines
novada domei par lielo ieguldījumu
novada attīstībā un novēlēt būt tikpat saimnieciskiem, bet ekonomējot
vienmēr paturēt prātā, kāds labums
no tā būs iedzīvotājiem,” stāsta Dace
Caune.
Lai gan domes priekšsēdētājs
norāda, ka 2012. gads Cesvaines no-

vadam bijis dažādiem notikumiem
piesātināts, taču finansiālā ziņā tas
bijis pozitīvs. Ir piesaistītas ne tikai
jaunas Eiropas Savienības finanses,
bet saviem spēkiem iesākti projekti,
piemēram, bērnu rotaļu laukuma izveides pirmā kārta. Galvenais ir ikdienas darbs, kurā neaizmirst kolēģiem
pateikt paldies par paveikto.
Sniedzot komentāru Latvijas
Televīzijai, domes priekšsēdētājs
atklāja, ka šis apbalvojums ir bijis pārsteigums, tomēr nenoliedzami – patīkams. Grūtākais periods
Cesvainei bijis laiks, kad būvēta
skola un daļēji atjaunota pils.
Pēc tik apjomīgiem darbiem ir
patīkami saņemt atzinību. Prieks,
ka ir cilvēki, kas pamana, novērtē
un vēl piesaka šādai balvai. „Vajag
ticēt saviem spēkiem, vajag ticēt
savam novadam, savai Cesvainei.
Tad arī nelieli novadi var cīnīties un
pastāvēt,” sarunu noslēdza domes
priekšsēdētājs.
Kristīne Vilciņa,
autores un publicitātes foto

Par Cesvaines novada dzimtsarakstu nodaļu 2012.gadā
Esam saņēmuši laimes vēlējumus
Ziemassvētkos un gadu mijā – ceļa
maizi visām 2013. gada dienām.
Kopā ar sev mīļiem un tuviem
cilvēkiem daudzajās svētku dienās
guvuši prieku plašajos kultūras
pasākumos visapkārt, novērtējuši
gūto un arī zaudēto 2012. gadā.
Arī katrā darba kolektīvā vairāk
vai mazāk, bet ir pārspriests gan
par
lielākajiem
sasniegumiem,
gan par nepaveikto aizritējušajā
gadā. Rit pirmās 2013.gada nedēļas
pašvaldībā – ar ikdienas darbiem katrā iestādē, atskaitēm par padarīto,
jauniem plāniem un uzdevumiem.
Ar pašvaldības laikraksta „Cesvaines Ziņas” starpniecību iedzīvotāji
iepazīstas ar aktuālāko savā novadā.
Cesvaines
novada
dzimtsarakstu nodaļa katrā laikraksta numurā
informē lasītājus par reģistrētiem
jaundzimušiem, mūžībā aizgājušiem,

laulību reģistrējušiem.
Pagājušā – 2012.– gadā reģistrēti
14 bērni (2011. –13 bērni, 2010.– 20
bērni, 2009.– 23 bērni, 2008.– 19
bērni).
2012. gadā reģistrēto bērnu vidū ir
4 meitenes – Agneta, Elizabete, Sindija, Kristiāna – un 10 zēni – Linards,
Kārlis, Naidžels Marko, Kristers,
Andžs, Dāvis, Edvards, Svens, Gustavs, Andris (gadu iepriekš meiteņu
un zēnu skaits bija gandrīz vienāds –
6:7; 2010.–12:8; 2009.– 9:14; 2008.–
9:10);
Pateicoties sadarbībai projekta ietvaros ar SIA „West Solutions”, 2012.
gadā jaundzimušo vecāki saņēma
jauku pašvaldības dāvanu – grāmatu „Mūsu bērns” – enciklopēdiju,
kas atvieglos mazuļa audzināšanu,
kopšanu, sniegs padomus un ieteikumus tētim un māmiņai.
Tuva cilvēka aiziešana mūžībā bija

Cesvaines Ziņas

jāpārdzīvo 26 ģimenēm, reģistrējot
tā miršanu Cesvaines novada dzimtsarakstu nodaļā. Reģistrēto vidū – 10
vīrieši, kuru vidējais vecums 68,3
gadi, un 16 sievietes, vidējais vecums
84,1 gads (2011. gadā reģistrēti 25
mirušie – 14 vīrieši, vidējais vecums
63 gadi, un 11 sievietes, vidējais vecums 78 gadi.
2012. gadā 15 pāri noslēguši
laulības. Dzimtsarakstu nodaļā – 10
pāri svinīgā kāzu ceremonijā teikuši
„jā” vārdu,
savukārt Cesvaines
evaņģēliski luteriskajā draudzē 3 pāri
kļuvuši par vīru un sievu. Romas
katoļu draudzē 2 pāri svinējuši savas
kāzas (2011. gadā 14 laulības – dzimtsarakstu nodaļā – 9 pāri, Romas
katoļu draudzē – 4 pāri, Cesvaines
evaņģēliski luteriskajā draudzē – 1
pāris) Gandrīz katrs pāris pēc laulību
noslēgšanas kopā ar saviem viesiem
dodas uz Cesvaines pili – izjust pils

un tās apkārtnes skaistumu. Sadarbībā
ar pašvaldības aģentūru „Cesvaines
tūrisma centrs” trīspadsmit laulību noslēgušie pāri no Cesvaines,
tuvākiem un tālākiem novadiem,
kā arī no ārzemēm un viņu viesi
piedzīvojuši īpašus mirkļus Cesvaines pils telpās, tornī, pils terasē,
parkā.
Lai
mūsu
ikdienas
darbs
sniedz gandarījumu darītājam un
apmierinājumu
darba
rezultāta
saņēmējiem.
Medus iegūstams ar bites
pacietību,
Mālam vajag dvēseli un darbu.
Un, lai skanētu, klāt – lielu
mīlestību.
		
/Daina Avotiņa/
Ieva Lase,
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja



2012. gada
18. decembra domes
sēdē:

• Nolēma piedalīties ar līdzfinansējumu Ls 100 no pašvaldības budžeta
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
dzejnieka Ojāra Vācieša un dzejnieces
Ludmilas Azarovas piemiņas vietas
ierīkošanā Carnikavas novada kapsētā.
• Nolēma lūgt Valsts kasei pārskatīt
aizdevumu procentu likmes apmēru
2008.gada 1.oktobrī noslēgtajam aizdevuma līgumam Nr. A2/1/08/813 par
80 000 latu aizņēmumu un mainīt fiksēto
aizdevuma procentu likmi uz mainīgo
procentu likmi ar fiksēšanas periodu ik
pēc 12 mēnešiem.
• Nolēma izdot noteikumus par naudas balvu piešķiršanu Cesvaines novada
domes institūciju darbiniekiem 2012.
gadā.
• Piešķīra un izmaksāja naudas balvu Ls 30,00 visu pašvaldības iestāžu
(aģentūru) darbiniekiem un deputātiem,
komisiju priekšsēdētājiem un locekļiem,
kas darbojas. Atļāva kapitālsabiedrību,
kurās 100% kapitāldaļu pieder pašvaldībai, valdes locekļiem un pašvaldības aģentūras direktorei izmaksāt
saviem darbiniekiem naudas balvu Ls
30,00 2012.gadā.
• Nolēma pārdot izsolē pašvaldībai
piederošo dzīvokļa īpašumu Brīvības
ielā 5-8, Cesvainē, Cesvaines novadā,
organizējot izsoli 2013.gada 26.februārī
plkst.11:00. Noteica dzīvokļa īpašuma
nosacīto cenu Ls 3600 (trīs tūkstoši seši
simti), apstiprināja izsoles noteikumus
un izsoles komisiju.
• Nolēma noslēgt sadarbības līgumu ar
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centru par informācijas
apmaiņu no Pašvaldības Sociālo pabalstu/Sociālās palīdzības administrēšanas
informatīvās sistēmas.
• Iznomāja vienai personai zvejas
tiesības privātajā dīķī pašpatēriņa zvejai
2013. gadam.
• Izslēdza no domes pamatlīdzekļu
uzskates nolietojušos inventāru.
• Apstiprināja zemes ierīcības projektu, zemes vienībām piešķīra nosaukumus un zemes lietošanas mērķi.
• Piešķīra pašvaldības administratīvajā teritorijā pierakstītiem pirmsskolas
vecuma bērniem Ziemassvētku dāvanu –
saldumu paku – Ls 2,15 vērtībā katram (200 pakas) un pašvaldības
administratīvajā teritorijā pierakstītiem
ilgdzīvotājiem virs 90 gadiem un
pansionāta klientiem Ziemassvētku
dāvanu – saldumu paku – Ls 2,50 vērtībā
katram (33 pakas).
• Piešķīra zemes vienībām nosaukumus.

2013. gada 7. janvāra
domes sēdē:

• Izdeva saistošos noteikumus Nr.1
„Par grozījumiem Cesvaines novada
domes 2012. gada 26. janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Cesvaines novada
pašvaldības 2012. gada budžets”.
• Apstiprināja Cesvaines novada
domes 2012.gada budžeta izpildi
ieņēmumos 1 979 755 latu apmērā un
izdevumos 2 133 741 latu apmērā, speciālā budžeta plāna izpildi ieņēmumos
56757 latu apmērā un izdevumos 54970
lati, saņemtos un izlietotos ziedojumus.
• Apstiprināja pašvaldības aģentūras
„Cesvaines tūrisma centrs” 2012. gada
budžeta izpildi.
•
Ievēlēja
Cesvaines
novada
bāriņtiesas sastāvā A.G. līdz 2016.gada
31.martam un apstiprināja Cesvaines
novada bāriņtiesas nolikumu.
• Piešķīra un mainīja zemes vienībām
nosaukumus.

2013. gada 17. janvāra
ārkārtas domes sēdē:

• Apstiprināja saistošos noteikumus
par nekustamā īpašuma nodokli 2013.
gadā Cesvaines novadā.



Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.2
Cesvainē 2013. gada 17. janvārī (sēdes protokols Nr.2, 1#)

Par nekustamā īpašuma nodokli 2013. gadā Cesvaines novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta
otrās daļas 9.1 punktu, 9. panta otro daļu,
Pārejas noteikumu 40. 1, 47. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. nekustamā īpašuma nodokļa
pieauguma ierobežojumu zemei;
1.2. kārtību, kādā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma
ierobežojumu;
1.3. kārtību, kādā ar nekustamā
īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas
platība pārsniedz 25 m2;
1.4. nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu
izpildes termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa

paziņojumu izdošanu un nekustamā
īpašuma parādu piedziņu atbilstoši šo
saistošo noteikumu nosacījumiem veic
nodokļu inspektors.
II. Nekustamā īpašuma nodokļa
pieauguma ierobežojums un tā
piemērošana
3. Nekustamā īpašuma nodokļa
apmērs atsevišķi par katru zemes
vienību 2013. gadā nedrīkst pārsniegt
iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā
atvieglojumus) vairāk kā par 25%.
4. Ja 2013. gadā ir mainījusies ar
nekustamā īpašuma nodokli apliekamās
zemes vienības platība salīdzinājumā ar
platību, par kuru nekustamā īpašuma
nodoklis tika aprēķināts iepriekšējā
taksācijas gadā, nekustamā īpašuma no-

dokli aprēķina, vadoties no iepriekšējā
taksācijas gadā aprēķinātā nekustamā
īpašuma nodokļa apmēra par vienu
kvadrātmetru.
5. Ja zemes vienība kļūst par
nekustamā īpašuma nodokļa objektu
2013. gadā (ja 2012. gadā zemes vienība
bijusi ar nekustamā īpašuma nodokli
neapliekams objekts vai ja izveidots
jauns nekustamā īpašuma objekts), tad
nekustamā īpašuma nodokļa apmēra
pieauguma ierobežojumu nepiemēro.
6. Noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz
nodokļa aprēķinu par neapstrādātu
lauksaimniecības zemi.
III. Kārtībā, kādā ar nekustamā
īpašuma nodokli apliek dzīvojamo
māju palīgēkas

7. Dzīvojamo māju palīgēkas (to
daļas), ja palīgēkas platība pārsniedz 25
m2, kas netiek izmantotas saimnieciskā
darbībā, izņemot garāžas, ar nekustamā
īpašuma nodokli neapliek.
IV. Nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu
izpildes termiņš
8. Ja nodokļa parāda summa ir
mazāka par 500 latiem, maksāšanas
paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama
ne vēlāk kā septiņu gadu laikā, citos
gadījumos piespiedu izpilde uzsākama
ne vēlāk kā triju gadu laikā no nodokļa
samaksas termiņa iestāšanās brīža.
V. Noslēguma jautājums
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
V. Špats, domes priekšsēdētājs

Lepojamies ar novadniekiem
Skaistajā Ziemassvētku laikā, 26.
decembra vakarā, televīzijas ekrānos
bija vērojama laikraksta „Diena”
un telekompānijas TV3 organizētā,
visnotaļ sirsnīgā „Latvijas lepnuma”
apbalvošanas ceremonija, kurā tika
godināti arī brašie vīri, kas izglāba
igauņu rallija sportistus.
Šogad „Latvijas lepnumam” tika
iesūtīts rekordliels pieteikuma vēstuļu
skaits – vairāk nekā pustūkstotis pieteikumu no visas Latvijas, kas vēstīja,
ka mūsu vidū mājo neskaitāmi cilvēki,
kas veic nesavtīgus, labus darbus citu
labā, neprasot par to atlīdzību.
Saņemtās pieteikuma vēstules,
izvēloties nominējamos pretendentus,
izvērtēja kompetenta žūrija: AS „Diena” valdes priekšsēdētājs Normunds
Staņēvičs, TV3 ģenerāldirektore Baiba Zūzena, rakstniece Nora Ikstena,
Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta,
mūziķis Raimonds Tiguls, paraolimpiskais čempions Aigars Apinis, kā arī
„Latvijas lepnums 2011” Velga Vītola.
Vairākkārt rūpīgi pārlasot iesūtītos
stāstus, žūrija sekmīgi izvēlēja „Latvijas lepnuma” godalgu saņēmējus desmit nominācijās: „Glābējs”, „Cilvēks
cilvēkam”, „Atbalsts līdzcilvēkiem”,
„Drosmīgais
bērns”,
„Jauniešu
iedvesmotājs”, „Caur ērkšķiem uz
zvaigznēm”, „Labā sirds”, „Novadnieks”, „Skolotājs” un „Sargeņģeļi”.
Neviltots prieks, ka pēdējā nominācijā
tika godināti 10 drosmīgie vīri, kas,
tobrīd nedomājot par savu personisko
komfortu vai drošību, metās palīgā
nelaimē nokļuvušai igauņu rallija
ekipāžai Vallo Nuuter/Alari Kupri. Par
sargeņģeļiem tika nominēti cesvainieši
Aigars Kozuls, Gints Lapsa, Ingus

Ķimelis un Roberts Mālkalns, Sandis
Raubiškis, Andris Drozds, Jānis Pūce
un Valdis Medinieks no Madonas novada, kā arī ogrēnietis Rinalds Rode un
Ilvars Ceriņš no Rīgas. Šie vīri balvu
saņēma pamatoti – ne velti, brīdī, kad
ceremonijas laikā tika demonstrēts
video rullītis, kurā redzams mirklis, kad
avarējusī rallija automašīna piezemējas
un tajā ieplūst duļķains ūdens, viesu
zāli pāršalca satraukuma vilnis – patiesi
sportistu dzīvība karājās mata galā, un
kas to zina, kā būtu, ja ne šie desmit
drosmīgie rallija līdzjutēji...
Plašsaziņas līdzekļos jau ticis rakstīts
par jūnija beigās notikušā rallijsprinta
„Gulbis 2012” igauņu sportistu neveiksmi, kad, avarējot rallija ekipāžas
automašīnai, tā, apmetusi vairākus
kūleņus, pāri laukakmeņu krāvumam
un alkšņu krūmiem iekūleņoja dīķī,
piezemējoties uz jumta tā, ka virs
ūdens rēgojās vien automašīnas grīda
un riteņi. Sportisti saviem spēkiem durvis atvērt nevarēja, jo tās bija bloķējis
zem ūdens esošais bebru aizsprosts,
un arī piezemēšanās vieta nebija īpaši
veiksmīga – iztekas grāvis.
Jau minētie rallija līdzjutēji sapratuši,
kas noticis – katra minūte ir dārga, jo
zem ūdens bezsamaņā un bezpalīdzīgi
guļ divi vīri. Nebijis pat variantu – skriet
vai neskriet palīgā. Kopīgiem spēkiem
un, kā paši vēlāk spriež, piepalīdzot arī
kādai pārdabiskai varai, mašīna tikusi
atgāzta, lai sportistus no tās varētu izvilkt. Izvilkti krastā, igauņu sportisti
sākuši izrādīt dzīvības pazīmes: pirmais
atguvies stūrmanis Alari un drīz pēc
viņa arī Vallo, ekipāžas pilots.
Pateicoties desmit sargeņģeļiem,
Vallo un Alari pēc šīm sacīkstēm varēja

atgriezties mājās pie ģimenes – sievām
un bērniem, par ko tad arī sportisti ir
neizsakāmi pateicīgi saviem glābējiem.
„Tublid Läti mehed” (drosmīgie latviešu
puiši) – šādi viņus dēvē Igaunijas autosporta atbalstītāji.
Izglābtie Vallo Nuuter un Alari Kupri
bija ieradušies Rīgā, Nacionālajā operā,
lai klātienē piedalītos „Latvijas lepnuma” ceremonijā, pasakoties saviem
sargeņģeļiem. Sportisti ne vien pasniedza
vīriem godalgu, bet arī pārsteidza ar īpaši
sarūpētu dāvanu: ierāmētu godarakstu, uz
kura redzama abu fotogrāfija, autogrāfi,
kā arī nākamās sezonas trafarējuma
makets ekipāžas automašīnai. Nākamo
sezonu ekipāža brauks ar visu glābēju
vārdiem uz automašīnas jumta lūkas,
uzrakstu „Paldies, Latvija!” un Latvijas
karoga krāsām uz sāna.
Televīzijas kameras gan skatītāju acīm
neparādīja tās emocijas, kas valdīja pēc
ceremonijas, nu jau neoficiālā gaisotnē

vēlreiz satiekoties mūsu puišiem ar
igauņu sportistiem. Visu acīs bija
manāms saviļņojums, arīdzan prieks
par atkalredzēšanos, kā arī raisījās
savstarpējas sarunas. Vallo un Alari atvadoties ielūdza sargeņģeļus viesos pie
sevis uz Igauniju 30. jūnijā, lai kopīgi
nosvinētu otro dzimšanas dienu. Tāpat
tika nospriests noteikti satikties, ja ne
rallijos Latvijā, tad Igaunijā noteikti.
Visiem
„Latvijas
lepnumiem”
apgalvošanas dienā bija gods satikties
arī ar Latvijas Valsts prezidentu Andri Bērziņu, kopīgi nofotografēties par
piemiņu, kā arī nepiespiestā gaisotnē ar
prezidenta kungu pārmīt pāris vārdus.
Cesvainieši,
leposimies
un
priecāsimies, ka mūsu vidū mīt šādi
cilvēki, kas neapjūk pat situācijā, kurā
dzīvība karājas mata galā, jo tieši uz
šādiem cilvēkiem balstās Latvija!
Rita Turkina
Foto: Raitis Puriņš, Dienas mediji

Jaunieši sagādā ziemas prieku

Jau gandrīz mēnesi, iebraucot
Cesvainē, pretim staļļu ēkai lūkojas
iespaidīgs ziemas rotājums – vairāk
nekā divus metrus liels sniegavīrs.
Jauno
Cesvaines
rotājumu
sagādājuši mūsu pašu jaunieši.
Kādā vēlā decembra darba dienas
vakarā tapušais sniegavīrs ir trīs Cesvaines jauniešu – Arta Bahvalova, Arta
Bistrova un Kristapa Palmakovska –
meistardarbs. Ideja par tik iespaidīga
sniegavīra izveidi ir pavisam nejauša.
27. decembra vakarā draugi sanākuši
kopā un domājuši idejas, ko izveidot,
un sniegavīrs šķitusi pietiekami interesanta ideja. Ar lāpstu un trepju palīdzību
šajā pašā vakarā iecere īstenota.
Ne par velti sniegavīrs celts redzamā
vietā, jo, kā stāsta viens no sniegavīra
cēlējiem – Artis Bahvalovs –, bija vēlme, lai sniegavīru var redzēt ikviens,–
ne tikai cesvainieši, bet arī tie, kas
brauc cauri pilsētai. Zināms, ka tas

Cesvaines jauniešu celtais sniegavīrs jau gandrīz mēnei priecē
cesvainiešus un garāmbraucējus
izdevies, jo drīz vien cilvēki interesējās,
kas ir sniegavīra idejas autori. Turklāt
jau nākamajā dienā www.cesvaine.lv
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mājaslapā bija lasāma atsauksme: „Liels
paldies sniegavīra komandai par skaisto
sniegavīru, kurš skatās mūsu logā un

smaida mums.”
Vaicāju Artim, vai bija gaidījuši,
ka sniegavīrs tik ilgi noturēsies, jo, kā
zināms, laikapstākļi decembra beigās
vairāk liecināja par pavasara tuvošanos,
un turklāt ir jaunieši, kas mēdz izpostīt
citu cilvēku veikumu. Puiši gan atzīst,
ka vairāk uztraucās par to, ka kāds
būs nobrucinājis sniegavīru, nekā par
laikapstākļiem. Tāpēc prieks, ka no
sniega veidotais meistardarbs joprojām
ir aplūkojams un priecē cilvēkus.
Sociālajos tīklos – draugiem.lv un
twitter.com drīz vien izplatījās foto ar
lielā izmēra sniegavīru. Arta Bahvalova galerijā varēja manīt tikai pozitīvus
komentārus un atsauksmes. Iespējams,
tieši pozitīvā attieksme no apkārtējiem
cilvēkiem ir iedrošinājusi puišus īstenot
nākamās ieceres. Galvenais, lai ir kārtīga
ziema un sniegs!
Kristīne Vilciņa,
A.Bahvalova foto

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
Cesvaines vidusskolā uzsākta sadarbība ar Vurselenas reālskolu

2012. gada nogalē Cesvaines
vidusskolā
viesojās
Vurselenas
(Würselen) reālskolas pārstāvji, lai
pārrunātu sadarbību starp skolām un
iespējām kopīgi īstenot projektu.
Cesvaines vidusskolas un Vurselenas reālskolas sadarbība aizsākusies
Maltā 2008. gadā, kad skolu direktori
iepazinušies projekta laikā. Nodibinātie kontakti likti lietā 2012. gada
janvārī, kad Cesvaines vidusskolas direktors Didzis Baunis uzrakstīja vēstuli
Vurselenas reālskolas direktoram Lorencam Helmanam (Lorenz Hellmann)
par iespēju rakstīt un realizēt kopīgu
projektu. Jau novembrī Cesvaines
vidusskolas pārstāvji devās ciemos
pie Vācijas kolēģiem, lai pārrunātu
iespējamo sadarbību, bet decembrī
Vurselenas reālskolas direktors ar
kolēģiem ciemojās Cesvainē.
Vurselenas pārstāvji atklāja, ka līdz
šim sadarbība ar Baltijas valstīm nav
izveidojusies, tāpēc prieks par iespēju
uzsākt sadarbību ar kādu no Baltijas
valsts skolām.

Mērķis, kāpēc Vurselenas un Cesvaines skolas sēdušās pie apaļā galda,
ir pavisam vienkāršs – izmantot iespēju
apgūt Eiropas Savienības finanses un
īstenot Mūžizglītības programmas
COMENIUS apakšprogrammas projektu, tādējādi gūstot jaunu pieredzi.
Tikšanās reizē Cesvainē Vurselenas
reālskolas pārstāvji iepazinās ar skolas, pašvaldības darbu un Cesvaines
novadu. Tika spriests par idejām un
projekta uzdevumiem.
Projekta galvenā aktivitāte un pamats ir Pasaka. Projekta mērķis ir izveidot gala produktu – Pasaku grāmatu
latviešu, vācu un angļu valodā.
Ņemot vērā, ka pasakas ir specifiska
lasāmviela un tās ceļo no vienas tautas
uz citu, projekta idejai vajadzētu izdoties. Interesants ir fakts, ka Vurselenas
pilsēta atrodas ļoti neparastā vietā – pie
pašas robežas, kur satiekas trīs valstis –
Vācija, Beļģija un Nīderlande. Zināms,
ka mūsdienās jaunu pasaku ir maz, un
šis projekts būtu iespēja veidot divu
kultūru pasaku, kā arī dalīties pieredzē

Vurselenas reālskolas pārstāvji iepazinās arī ar Cesvaines novada domi

ar katras valsts aizraujošākajiem šī
žanra prozas darbiem. Ja viss izdosies, kā iecerēts, projekta noslēgumā
ir plānots izveidot modernās pasakas
uzvedumu.
Šobrīd tiek rakstīts projekts un
saskaņotas pēdējās detaļas, lai varētu
projektu iesniegt, jo iesniegšanas

termiņš ir 2013. gada 21. februāris.
Projekta ietvaros paredzēti arī divi partnerskolas apmeklējumi, kur pieredzes
apmaiņā varētu doties vairāk nekā
divdesmit pieci 7.-9. klašu skolēni,
skolotāji.
Kristīne Vilciņa, autores foto

I semestra noslēgums Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā
I semestra noslēgumā mūsu skolā
notiek tradicionāli koncerti un izstāde
vecākiem. Taču katru gadu ir arī kādas
izmaiņas. Mākslas nodaļas audzēkņi
kopā ar skolotājiem izliek darbus
visos priekšmetos, kurus novērtē
komisija. Darbu bija daudz un lielākā
daļa izpildīti ar atbildību un talanta
iezīmēm. Pēdējā mācību dienā uz
izstādi tiek aicināti vecāki. Audzēkņi
saņem liecību pie izrotātas priedītes.
Pārrunājam aizvadītā semestra sasniegumus, mielojoties ar piparkūkām,
saldumiem un piparmētru tēju.
Mūzikas nodaļā jau otro gadu koncertus sagatavo un vada pedagogs.
Šogad izskanēja 5 koncerti. Trijos
koncertos apvienojām divu pedagogu
audzēkņu priekšnesumus. Pēc koncerta
jau minētās pārrunas ar cienastu.
Šī gada jaunums bija interešu
izglītības programmas personām bez
vecuma ierobežojuma klavierspēlē,
saksofona spēle un dziedāšanā, kur
pieteicās 7 audzēkņi. 6 muzicēja
koncertā. Lielākais pārsteigums bija 17
gadīgās Baibas Buļas priekšnesums,
kas tika sagatavots skolotājas I. Stienes
vadībā 8 nodarbībās, bet atbilda

līmenim, kuru parasti sasniedz otrajā
vai trešajā mācību gadā. Tas liecina par
to, ka var gūt labus panākumus, ja ir
īsta vēlme un uzņēmība. Lielākā daļa
audzēkņu muzicēja ar interesi, tāpēc
izpelnījās klausītāju atzinību visos
koncertos. Radās arī pārdomas par to,
ka nākotnē varētu uzlabot savu sniegumu, ja pārdomātu laika sadali starp
mūzikas instrumenta spēli un pārējiem
brīvā laika pavadīšanas veidiem.
Tikai 5 ģimenes kā prioritāti izvirza
instrumenta spēli. Taču programmas
ir pārstrādātas, tieši pamatojoties uz
ģimeņu vēlmēm. Jaunais gads iesācies
ar vairāku dalībnieku pieteikšanos
interešu programmās. Iegādājāmies
jaunus saksofonus un J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija par simbolisku
samaksu atvēlēja flīģeli, kurš tuvākajā
laikā nonāks pilī. Valsts piešķirtā
dotācija ir pietiekama attiecīgajam
audzēkņu skaitam un pašvaldības
plānotais budžets ļaus attīstīt mūsu
muzicēšanu un mākslu arī turpmāk.
Inta Stiene, Cesvaines Mūzikas un
mākslas skolas direktore
Foto: Mūzikas un mākslas
skolas arhīvs

Pirmsskolā
„Brīnumzeme”
Decembris „Brīnumzemē” pagāja,
gatavojoties svētkiem. Tapa apsveikumi gan sadarbības partneriem,
gan cilvēkiem, kuri „Brīnumzemei”
veltījuši savu darba mūžu. Visi
kopā gatavojām eglīšu rotājumus,
dekorējām telpas, cepām piparkūkas,
skolotāju un mūzikas skolotājas
Irēnas vadībā tapa jauki uzvedumi,
mācījāmies dzejoļus, dziesmas un dejas, lai varētu Ziemassvētku pasākumā
iepriecināt vecākus un Ziemassvētku
vecīti.
13. decembra rīts sākās ar
klaudzieniem pie loga. Prieka un
pozitīvu emociju mirklis, kad bērni,
deguntiņus piespieduši pie loga stikla
un mazās actiņas izpletuši, vēroja trīs
rūķu draiskošanos – viens lec maisā,
otrs aiznes dāvanas, trešais, galvu
saķēris, tikai noraugās uz abiem
nebēdņiem.
Pēcpusdienā
pozitīvās
emocijas tika papildinātas ar siltumu
un mīļumu Ziemassvētku ieskaņas
koncertā „ Mazās pārsliņas lidojums”.
Bērnu ansamblis „Domiņa”, dziedošo
skolotāju ansamblis un viņu vadītāja
Irēna Lecīte, kā arī pasākuma vadītājas
sniegpārsliņa (Agita Auzāne) un egle
(Biruta Ritma Romančuka) radīja
patiesu prieku un Ziemassvētku
noskaņu – bērniem, vecākiem, darbiniekiem un citiem klātesošajiem.

Ziemassvētku ieskaņas koncertā

Skolotāja S. Grīnberga un B. Putniņa ar audzēkņiem

Pateicoties Izabellas tētim Imantam
Spridzānam, grupā „Bizmārīte” bērni
var rotaļāties ar celtni

PALDIES!

Skolotājs Jolands Andževs ar audzēkņiem

Mazie
prātnieki:

Skolotāja V. Krēsliņa un I. Stiene ar audzēkņiem

Skolotāja I. Tomsone ar audzēkņiem

Paldies gribam teikt visiem labiem
rūķīšiem, kas mūs iepriecināja šajā
Ziemassvētku
gaidīšanas
laikā.
Īpašs paldies Izabellas Annas tētim
Imantam Spridzānam par dāvāto koka
celtni grupas „Bizmārīte” bērniem.

Skolotāja V. Sokirka ar audzēņiem un skolotājas I. Petrovskas audzēknis
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PAULIS: Ziemassvētku vecītis
nav īsts, jo viņš bārdu nopērk Rīgā
„RIMI” veikalā, es to zinu, bārdas
noliktas zem letes, vecītis atnāk un
nopērk sev bārdu.
JURĢIS: Es nekad neesmu redzējis
„RIMI” veikalā vecīšu bārdas, tās
Latvijā neražo un nevar nopirkt,
viņiem pašiem tās izaug...
ESTERE: Bārdas ražo Ķīnā!
PAULIS: Arī rūķi nebija īstie, jo
viņiem nebija bārdu un aizmugurē
baltu matu.



26. janvārī Cesvaines
kultūras namā projekta
„Līdzīgais un atšķirīgais
mākslā, mūzikā un
literatūrā” noslēguma
pasākums un J.M.R.
Lenca grāmatas
„Piezīmes par teātri.
Aumeistars” atvēršanas
svētki

2012. gada vasarā, Cesvaines
mākslinieku biedrībai piedaloties
Valsts izglītības attīstības aģentūras
(VIAA) projektu konkursā, ideja
par elektroniskā mācību materiāla
„Līdzīgais un atšķirīgais mākslā, mūzikā un literatūrā” izstrādi guva atbalstu. Izveidoto materiālu veido vairākas
mācību nodarbības jeb pieturas punkti.
Materiāla izveidē piedalījušies daudzi
Cesvaines kultūrvides atbalstītāji un
apbrīnotāji. Izveidotais materiāls būs
aplūkojams portālā www.skolas.lv.
Portāls veidots kā daudzfunkcionāla
darba vide skolēniem un viņu vecākiem,
skolotājiem, skolu administrācijai un
izglītības sistēmai kopumā. Skolas.
lv pakalpojumi ir atrodami publiski
pieejamā portāla daļā un lietotāju
personificētajās darbavietās. Šobrīd
visi apmeklētāji var piekļūt publiskās
daļas informācijai un pakalpojumiem,
bet iespēja izmantot personificēto darbavietu iespējas ir izglītības iestādēm,
kuras ir iesaistītas pilotdarbināšanas
programmā, jo sistēma tiek darbināta
uz pagaidu serveriem, kas var nespēt
nodrošināt pietiekamu ātrdarbību
visiem sistēmas lietotājiem. Visām
vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēm piekļuve šiem pakalpojumiem tiks piedāvāta no brīža, kad
Skolas.lv darbināšana tiks pārcelta uz
serveriem, kuru iegādi pašlaik organizē
Izglītības un zinātnes ministrija, un ir
plānots, ka šai pārejai ir jānotiek 2013.
gada laikā, lai dotu iespēju visām
izglītības iestādēm pilnvērtīgi izmantot
Skolas.lv iespējas jau šī mācību gada
beigās. Autortiesību likuma prasību
ievērošanas nolūkā lietotāji varēs
piekļūt mācību materiāliem Skolas.
lv tikai pēc autentificēšanās portālā
atbilstoši Autortiesību likuma 21. panta
1. daļai, kas paredz obligātas atsauces
par izmantotā materiāla autoriem.
Lai aplūkotu elektronisko materiālu
portālā Skolas.lv, vēl jāgaida, tāpēc
26. janvārī esam aicinājuši projektā
iesaistītos dalībniekus un interesentus
apmeklēt Cesvaines kultūras namā
organizēto pasākumu un izmantot
piedāvātās tehniskās kvalitātes un
iespējas, lai iepazītos ar izveidoto
materiālu.
Pasākuma programma:
12:00 – 13:00 tikšanās ar Cesvaines
bērniem, jauniešiem un vecākiem. IM
un VIAA projekta „Līdzīgais un atšķirīgais mākslā, mūzikā un literatūrā”
izveidotā elektroniskā mācību materiāla prezentācija, iespēja noskatīties video
„Saldā veidošana” un „Ģipšagrāfija” ar
Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme”
mākslas nodarbību (grupa „Bizmārīte”) un Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu piedalīšanos,
kā arī animācijas filmiņa „Cesvaines
pils noslēpums” un fotoslīdrāde
„Ērkšķrozīte Cesvaines pilī”.
15:00 – 17:00 IM un VIAA projekta „Līdzīgais un atšķirīgais mākslā,
mūzikā un literatūrā” izveidotā elektroniskā mācību materiāla prezentācija.
Tikšanās ar projekta dalībniekiem.
17:00 J. M.R. Lenca grāmatas
„Piezīmes par teātri. Aumeistars jeb
Mājaudzināšanas
priekšrocības”
atvēršana. Tikšanās ar grāmatas
sastādītājiem un tulkotājiem.
Vairāk informācijas – Kristīne Šulce
28615694, e-pasts: krista.sulce@
gmail.com
Kristīne Šulce



Izmantojiet iespējas!
Turpinājums no decembra „Cesvaines
Ziņu” numura.
Otrdiena, 16. oktobris
No rīta neliela kultūras programma.
Apmeklējam Cotroceni pili, kur dzīvojuši
Rumānijas karaļi (faktiski visi vācu
tautības). Iekšā ir iespējams iekļūt tikai
ar pasi, turklāt jāiziet drošības kontrole,
līdzīga kā lidostā pirms iekļūšanas
lidojumu zonā. Mana pase palikusi
viesnīcā, taču šoreiz paveicas (ne tā
kā pirms vairākiem gadiem skolotāju
ekskursijas laikā, kad mani atstāja uz
Lietuvas robežas, bet pārējie iebrauca),
jo nez kāpēc ir līdzi vadītāja apliecība,
kura var apliecināt manu identitāti. Pils
patiešām bija skaista, grezna, ar lielu
vēsturisko vērtību, arī mūsu gide bija
ļoti zinoša un interesanta. Nezināju, ka
19. gadsimtā Rumānijā lietoti kirilicas
burti. Bukarestē mūs neveda ekskursijā
uz parlamenta ēku, kuru lika uzbūvēt
diktators Čaušesku. Vēl šodien tā skaitās
otra lielākā ēka pasaulē pēc Pentagona.
Gabriela teica tā: „Tur nav īpaši, ko redzēt,
tā ir vienkārši liela ēka.” Acīmredzot viņai
taisnība. Es tomēr savā brīvajā laikā biju
aizgājis to apskatīt. Parlaments būvēts
pirms kādiem 50 gadiem, bet izskatās it
kā būtu 500 gadus vecs, tiešām liels.
Pēc pils apmeklējuma dodamies uz
Tehnisko universitāti, kura atrodas
studentu pilsētiņas ielenkumā. Bukarestē
mācās apmēram 40000 studentu.
Universitāte attīstās, tiek būvēti jauni
mācību korpusi un laboratorijas,
piesaistīti ārzemju partneri no Vācijas
un Lielbritānijas, dekāns arī atzīst, ka
naudas universitātei pietiek. Sarunas
tēma ir augstskolas pašvērtējuma

ziņojums, kura apjoms viņiem
aizņem kādas 400 lappuses.
Liekas stipri pārspīlēti, taču viņiem
tiek algoti cilvēki, kuri pastāvīgi pie
tā strādā. Salīdzinājumam Cesvaines
vidusskolas pašvērtējuma ziņojuma
apjoms ir 30 lappuses, to rakstot
vienmēr esmu laika trūkumā. Jāatzīmē,
ka fakultātes dekāns bija cilvēks ar ļoti
izteiksmīgu un atraktīvu runas manieri.
Interesantāk bija klausīties un skatīties.
kā viņš stāsta, nevis ko. Vēlāk, apskatot
dažādas universitātes ēkas, neformālākā
gaisotnē viņš atcerējās savus studiju
gadus (80. gadu beigas), kad bijis
komjaunietis un ievēlēts studentu
padomē. Komentārs bija sekojošs:
„Toreiz man mati bija līdz pleciem, es
izskatījos pēc hipija, klausījos AC/DC,
kas tas par komjaunieti?”
Vakarā Bukarestes vecpilsētā visur
milzum daudz cilvēku. Temperatūra ap
25 °C, ☼. Krekliņš ar īsām rociņām.
Krodziņā, gaidot ēdienu, salīdzinām
cenas par taksometra pakalpojumiem.
Braucot no lidostas uz to pašu viesnīcu,
tās izrādījušās visai atšķirīgas. Bijām
samaksājuši no 120 lejām (1 leja ~16
santīmi) līdz 225 lejām par to pašu
maršrutu, lai gan uz dzeltenā DACIA
taksometra sāna uzrakstīta cena par vienu kilometru. Piektdien pulksten 4.00
no rīta, braucot uz lidostu no viesnīcas
(izmantojām trijatā vienu taksi, jo man
un polietei Jolantai bija tas pats reiss
uz Varšavu, portugālietei Kristīnei 5
minūtes agrāk), šoferis uzrāda precīzo
cenu – 30,25 lejas. Samaksājam 40,
taksometra vadītājs smaidot pateicas.
Trešdiena, 17. oktobris
Programmā Ploiesti pirmsskolas
izglītības iestādes Nr. 28 , Ekonomikas

koledžas un Nacionālās koledžas apmeklējums. Visas izglītības iestādes atstāj
ļoti labu iespaidu.
Skolās mūs sadala pa
grupiņām, gidu lomā
iejūtas skolas skolēni,
kuri
labā
angļu
valodā pastāsta par
skolu, atbild uz mūsu
jautājumiem, izrāda
klases un kabinetus.
Piedalāmies arī vienā
angļu valodas mācību
stundā. Šoreiz gan mēs, gan skolotājs ir
skatītāja lomā, jo skolēni ir sagatavojuši
vizuālo prezentāciju ar uzdevumu
citiem skolēniem un stundu vada
paši. Stāstījums ir par vikingu dzīvi.
Skolā katrā klasē pamanu novērošanas
kameru, tāpēc vienmēr ir ļoti laba
disciplīna. Stundu videonovērošanai
ir nepieciešama skolotāja piekrišana,
iespējams, ne visi jūtas ērti, zinot, ka
pastāvīgi tiek novēroti. Rumāņi atklāti
pasaka, ka mums tiek rādītas labākās
skolas, jo iemācīties kaut ko vērtīgu
var tikai no pozitīva piemēra.
Bērnudārzā ļoti daudz izmanto fona
mūziku dažādās nodarbībās. Interesanta
ir džudo nodarbība, kuru vada
profesionāls džudists, notiek arī angļu
valodas nodarbības. Par šīm nodarbībām
gan jāmaksā vecākiem pašiem.
Pēc darba pie grupas atskaites
dodos uz vecpilsētu, kur pēc dažām
stundām mums ir sarunāta kārtējā
projekta grupas neformālā vakara
satikšanās. Centrā notiek demonstrācija
pret Eiropas Savienību. Ar skaļruņu
palīdzību tiek izkliegti skaļi saukļi,

demonstrantu pūlis pārvietojas pa
pilsētu policijas ielenkumā. Briesmas
tomēr nevienam nedraud. Mūsu 14
cilvēku komandai izdodas atrast vietu
ielas kafejnīcā, saliekam galdiņus kopā,
lai visi varētu sasēsties cits citam pretī.
Itālis Djego izlemj, ka būtu īstais brīdis
nogaršot picu. Viņš atklāj arī dažus īstas
picas receptes noslēpumus. Viens no
svarīgākajiem pasākumiem ir tāds , ka
mīklai vispirms 24 stundas jānostāv,
tikai pēc tam tā ir gatava cepšanai.
Djego tomēr atzīst, ka šodienas picai
arī nav ne vainas, tikai mīkla, protams,
nav īstā. Tiek izprašņāta mūsu kolēģe
no Spānijas, kurai vienmēr ir smaidošas
acis, jo visiem šķiet neparasts spānietes
vārds – Sonsoles. Vēl jocīgāk liekas
tas, ka viņa savu meitu nosaukusi tieši
tādā pašā vārdā – par Sonsoles. Šķiet,
nevienā citā Eiropas tautā tas nav ierasti.
Gadās, ka dēlu nosauc tēva vārdā, bet
meitu mātes vārdā gan nē.
Noslēgums februāra „Cesvaines
Ziņās”.
Didzis Baunis,
Cesvaines vidusskolas direktors

Pils muižas stāsti (2013-1) KLĒTS

Jaunajā gadā jaunas ierosmes,
meklējumus un atradumus novēlu visiem
Pils stāstu lasītājiem. 2013. gada stāsti būs
par Cesvaines pils muižas ēkām. Lai arī
jaunākie cesvainieši varētu uzzināt, kas
tas ir klēts, rija, vāgūzis u.c. Katra stāsta
nobeigumā būs arī konkursa jautājumi, uz
kuriem atbildes varēsiet iesūtīt redakcijā.
Čaklākie un zinošākie lasītāji saņems
“Cesvaines Ziņu” abonementu 2014.
gadam un arī citas pārsteiguma balvas.
Pirmais stāsts būs par KLĒTI jeb,
pareizāk sakot, par klētīm, jo muižā tās ir
vairākas. Kas tad ir klēts – saimniecības
ēka lauksaimniecības produktu glabāšanai. Austrumeiropā ar klēti saistīti
guļbūves pirmsākumi. Krievijā pirmās
klētis datētas ar 8.-10. gs. Donas vidustecē. Latvijā senākās zināmās klētis bijušas
Talsu pilskalnā 10. gs. Un Mežotnē 10.13. gs. Domājams, ka tajās bijuši apcirkņi
miežiem, rudziem, kviešiem un zirņiem.
Vēlākos gadsimtos sevišķi Vidzemē
raksturīgas vientelpas klētis un atsevišķi
labībai, drēbēm, biškopības inventāram
un dārza augļiem, kā arī kalpu iedzīves
priekšmetiem. Vientelpu klētis Vidzemē
un Latgalē būvētas līdz 20.gs. sākumam.
Visā Latvijas teritorijā bijušas arī divtelpu
klētis, kādas saglabājušās Zemgalē no
17.gs. 2.p., un rindu klētis ar 3-4 telpām
no 18.gs vidus. Ir arī tādas, kas būvētas
virs pagraba.
Klēts
apcirkņos
jeb
arodos,
vienkočos vai tīnēs uzglabāja labību
un tās izstrādājumus, kā arī pārtikas
produktus – dārzeņus,
medu,
sieru.
Žāvētu gaļu uzglabāja, ieraktu graudos
vai pakārtu. Tāpat klētī atradās arī
mājsaimniecības izstrādājumi, tīnes ar
sievu darinātiem audumiem, adījumiem
un citiem rokdarbiem, drānām, ko
ikdienā nevalkā, vilnu, lina grīstes, dziju,
kā arī meitu pūralādes. Arī pinumus, koka traukus, sīkos darbarīkus un iedzīves
priekšmetus, kuriem dzīvojamajās telpās
ikdienā nebija vietas, novietoja klētī.
Augšējā klēts stāvā turēja neapstrādātas
kažokādas, zvejas tīklus, pirts slotas un
savlaicīgi izgatavotus šķirstus (zārkus),
arī sienu. Tieši tādēļ, ka šī ēka ar savu
saturu atspoguļo latviešu zemnieka
čaklumu, darba tikumu, prieku un
mīlestību, tā ieņēmusi ļoti nozīmīgu
vietu katra zemnieka sirdī. Vēl klēti
izmantoja kā guļvietu. Guļvietas klētī
ērtības labad izmantoja gada siltajā
sezonā, kad krāsns siltums vairs nebija

nepieciešams, pametot ziemā saimes
ļoti blīvi apdzīvotās istabas. Priekšroka,
iekārtojoties šajā telpā, bija meitām. Un
atbilstoši saimes materiālajam stāvoklim
un klēšu skaitam to darīja arī puiši, kuri
sliktākajā gadījumā, kad sētā bijusi tikai
viena klēts, nakšņoja klētsaugšas sienā.
Klēts uzskatāma arī par reprezentatīvu
celtni – tā kā tieši klēts spēja attēlot
saimes čaklumu un bagātību, tajā tika
uzņemti un cienāti viesi, kārtoti darījumi
un slēgtas vienošanās. Klēts tika
celta nevis uz zemes, bet uz augstiem
laukakmens pamatiem – paviļām jeb
pabruģi. Logu nav, saimniekošanai
pietika ar gaismu, kas ieplūda caur
durvīm. Slēdza tikai klēts durvis.
Pārējām ēkām atslēgu nebija. Grīdas no
apaļkokiem un aizdrīvētas ar māliem.
Savukārt par muižas klētīm varam runāt, sākot ar 13.gs., kad Livonijā muiža
bija zemes kungu ierēdņu, vasaļu vai bruņinieku dzīvesvieta. Muižās apkārtnes
iedzīvotāji atveda nodevas – “desmito”
un “kunga tiesu”, ko tad arī uzglabāja
muižas klētīs. Ar mūra piļu parādīšanos
Livonijā arī klētis tika mūrētas no
akmeņiem. Kad 14.gs. pašas muižas
sāka nodarboties ar lauksaimniecību,
arī klētis bija vajadzīgas lielākas un
radās īpašas klētis – magazīnas, kurās
uzglabāja labību, ko sadalīt zemniekiem
neražas gados vai kā citādi bez ražas
palikušajiem. Rudenī no magazīnas
aizņemto labību vajadzēja atdot atpakaļ.
Dzimtbūšanas laikā, kad zemnieki
neprata rakstīt un lasīt, izsniegtās
labības daudzumu atzīmēja ar robiņiem
īpašā kokā, ko sauca par BIRKU.
Cesvainē nav saglabājušās tik senas
klētis, toties šodien pašā centrā varam
aplūkot trīs varenas celtnes. 1756. gada
Cesvaines muižas kartē redzamas divas
klētis: viena saucamās “Dīķa mājas”
vietā, otra otrpus dīķim, kur ceļš ved
uz KUK. Arī pašreizējās klēts vietā ir
redzama kāda ēka, bet grūti pateikt, vai
tā ir klēts vai kas cits. Šobrīd arī grūti
noteikt esošo ēku celšanas gadus. Taču
senajās fotogrāfijās pieminētajā vietā
aiz dīķa var redzēt skaistu, lielu, baltu
ēku, kas ļoti līdzinās “Dīķa mājai”,
tātad, domājams, arī bijusi klēts. Kad
tā sagruvusi, vismaz man nav zināms,
tikai vēl šodien var nojaust tās lielos
pagrabus blakus šūpolēm. Dīvaini ir
tas, ka 1863-1867. gada muižas kartē šī
ēka ir atzīmēta un arī 1942. gada krievu
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armijas topogrāfiskajā kartē tā redzama,
toties 1921-1926. gada kartē tās nav.
Atgriezīsimies pie “Dīķa mājas”.
Tātad visās kartēs šajā vietā ir bijusi
klēts. Par tās pārbūvi skolas vajadzībām
mums pauž kāds raksts 1933. gada
“Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā”
Nr.12 “Atjaunota un pārbūvēta bijušā
Cesvaines muižas pils un pārbūvēta
bijušā muižas klēts par dzīvojamo ēku,
Cesvaines valsts ģimnāzijas vajadzībām
par kopsummu apm. 115 000 Ls”.
Ģimnāzisti šo ēku bija iesaukuši par
“Parlamentu”. Jaunāko klašu skolēni
mitinājušies pirmajā stāvā, bet vecāko
klašu zēni – otrajā stāvā. Vēlāk tur
atradās internāts, bet pēc ugunsgrēka
pilī – te mājvietu atrada pamatskolas
klases. Te ilgus gadus atradās arī tik
nozīmīgais daudziem cesvainiešiem –
autoapmācības kabinets. Tagad – Mākslinieku biedrība un mākslas skola.
Šeit bijuši un ir vēl tagad daži dzīvokļi.
Kopumā ēka, kas būvēta kā klēts,
nekad nav zaudējusi savu nozīmi. Tā ir
glabājusi lielas vērtības gan fiziskā, gan
garīgā nozīmē.
Klēts, kas atrodas ceļa pils pusē, arī
redzama visās kartēs. Varenie pagrabi
un plašie bēniņi aicināt aicina tur
iekārtot kaut ko skaistu, acij un dvēselei
baudāmu. Padomju gados gan tā bija
ieguvusi pavisam citu iesauku – “Pudeļu
māja”. Tik tiešām no dīķa puses tika
pieņemtas tukšās pudeles. Pavisam
nesen cesvainieši un viesi priecājās
par jauki iekārtoto amatniecības salonu
“Klēts”, bet tagad vasarās varam tur
baudīt pa kādai izstādei.
Vēl centrā ir viena klēts, kas kartēs
parādās no 1862. gada – Mežkunga
mājas klēts. Krietnu laiku tā pilda
malkas šķūņa funkcijas. Taču vai esat šo
celtni pavērojuši no visām pusēm, cik tā
maziņa un niecīga no pagalma puses,
bet varena un diža, raugoties pāri dīķim
no bibliotēkas puses.
Muižas saimniecības pārzinis Fridrihs
Ažiņš savās atmiņās stāsta, ka pašā
Cesvainē 1500 pūrvietas zemes, 3000
pūrvietas pļavas. Vagars bijis Gubenis.
Lauku sargs Ozols. Ažiņam bijis zirgs
Ansītis. Kā klētnieks viņš izsniedzis
labību pensionāriem. Arī fazāniem 40
pudus mazo kviešu. Vulfa putnu sunim,
kas dzīvoja pie mežsarga, 40 pudu rudzu
miltu.
Savukārt ap šo pašu laiku, t.i. 1903.

“Parlaments”
gadu, „Pēterburgas Avīzes” raksta,
ka Cesvaines Zemkopības biedrība
izsūtījusi pieprasījumu pastiprināt
policijas uzraudzību, jo ir ļoti daudz
zādzību gadījumu. Tālāk fragments no
raksta „Bez visām klēšu, pagrabu un
ķēķu zādzībām, dzelzceļu aplaupīšanas,
kur rīkojas gluži necilvēcīgi (izņemot
tiltiem margu treliņus un stieņus),
pagājušā mēnesī izdarīta milzu
zādzība šenes pagasta magazīnā. Caur
uzlauztiem griestiem un jumtu iznests
ap 300 pūru dažādas labības. Zādzība
izdarīta ne vienā naktī. Magazīna stāv
nomaļā vietā, tādēļ arī nav nekas agrāk
pamanīts. Arī pastāvošais pliksals
paveicināja iesākto nedarbu. Jādomā,
ka šai lietā sapīsies dažs labais, kurš
līdz šim staigāja svētu ģīmi apkārt”.
Te vietā pieminēt, ka muižai bija vēl
citas klētis, kas atradās ārpus Cesvaines
centra Kraukļos, Aizkujā u.c. Kā liecina
mācītāja Mīteļa pieraksti 18.gs. beigās
un 19.gs. sākumā par Cesvaines draudzi,
tad apzagtas zemnieku klētis ir bijusi
parasta lieta.
Jāpiemin, ka Latvijā vienīgā klēts
ar mansarda jumtu, kas rada 3 stāvu
iespaidu, ir Padurē, un tās izpētei un
resaurācijai izlietoti Ls 85 000,00.
Diemžēl laikraksta apjoms neļauj
vēl plašāk aprakstīt mūsu klētis, bet
tie, kam šī tēma interesē, paši atradīs
informāciju.
Tagad
solītie
KONKURSA
JAUTĀJUMI: 1. Ka ir paviļas?
2. Kurzemē tās sauca par streģelēm,
bet Cesvainē par tilkām. Kas tās ir? (A.
Austriņš “Vasara Salnēnos”)
3. Ko glabā tīnēs, ko arodos un ko
kublos?
Atbildes sūtiet laikraksta “Cesvaines
Ziņas” redaktorei uz e-pastu kristine.
vilcina@cesvaine.lv
vai
ienesiet
redakcijā personīgi.
Vēstures interesentu tikšanās notiks
29. janvārī plkst. 18:00 Cesvaines pils
austrumu spārna galējā telpā. Tikšanās
tēma – “Johans Roberts Engelmans
“Kāda ceļotāja apraksts par Vidzemes
skaistākajām vietām” 1824.gads”.
Māra Evardsone

Zaharijs Pīls –
latviešu tautības
vācu mācītājs

Jaunā gada uzplaiksnījumi
Mēs visi atrodamies vidū starp
zemi un debesīm un kādas vibrācijas
mēs raidām kosmosā, no tā stipri
atkarīga mūsu nākotne.
Labās domas lido viegli un tālu,
sliktās mīņājas pa zemes virsu, ir
smagas un spiež arī mūs. Tieši tādēļ
dažu domubiedru tikšanos sākām ne
tikai ar laba vēlējumiem, bet arī ar
lūgšanu par sevi, par mīļajiem, par
mūsu mazo novadiņu, par Latviju.
Cilvēki atnāca ar savu labo domu, lai
atskatītos uz projektu „Senioru ceļš”,
kurš noslēdzās jau pagājušajā gadā,
lai nedaudz paraudzītos tālāk par
savu sētu, lai pasapņotu, ko vēlamies
piedzīvot nākotnē. No sapņiem dzimst
idejas un veidojas mērķtiecīgums.
Ieskatu projektā „Senioru ceļš” sniedza šī projekta koordinatore Ilze Līcīte.
Šī projekta tapšana un koordinēšana
bija cieši saistīta ar Sieviešu tiesību
institūtu, kuru vada Laila Balga.
Protams, ne visu izdevās īstenot no
mums neatkarīgu iemeslu dēļ, tomēr
arī paveiktais deva gandarījumu, iesaistot iespējami vairāk cilvēkus. Var
priecāties par informējošām lekcijām,
datorapmācību, rokdarbiem, izstādēm
u.c.
Pateicība visiem tiem cilvēkiem,
kuri iesaistījās projektā un kaut ko
lietderīgu guva paši vai parādīja citiem
drosmi. Atceroties notikušo, ienāca
prāta Laukmanes dzejas rindas:
„Dārziņa vidū apstājos, lai
			
saprastu:
nekas nav dots par velti –
viss ceļš ir māka iet, piesaucot
			
gaismu
un galotnes zeltījot”…
Horoskopi vēstī, ka šis gads būs

īpaši labvēlīgs tiem cilvēkiem, kuri
raduši strādāt. Der taču aizdomāties
par savu dzīvi un izmainīt to uz labo
pusi. Un tā kā tas ir neprognozējams
darba gads, tas sagādās ne vienu vien
pārsteigumu.
Arī šis vakars mums sagādāja gan
izbrīnu, gan prieku, jo ar mums kopā
bija Olga Klimanova, kura pagājušajā
gadā apceļoja Ķīnu, un Aija Mauriņa
no tālās Bavārijas Vācijā.
Olga mums stāstīja un rādīja uz
ekrāna Ķīnā redzēto un piedzīvoto.
Stāsts
sagādāja
apbrīnu
un
pārsteigumu. Mēs bieži ironizējam par
produkciju, ko sūta no Ķīnas, bet Olga
parādīja to skaistu un apbrīnas vērtu.
Ķīnieši esot apbrīnojami čakli un ļoti
rūpīgi, kaut vai pedantiskā tīrība un
kārtība pārapdzīvotajā vidē. Un tas
vien, ka viņi pat ar kabatlakatiņiem
un ne tikai ir pratuši ieiet pasaules
biznesā, ir apbrīnas vērts. Olga par
redzēto un piedzīvoto prata ne tikai
skaisti pastāstīt, bet arī nodemonstrēja
Ķīnas zīda kleitu, kurā tās valkātāja
izskatījās ļoti pievilcīgi.
Pie mums viesojās arī Aija
Mauriņa no Bavārijas, kura piedāvāja
sadarbības iespējas ar šo vīnaudzētāju
franku zemi. Tas likās ļoti interesanti
un ar savu toleranci, vienkāršību labi
iejutās mūsu mazajā kolektīvā kā
mājās. Aija bērnību pavadījusi Cesvaines pusē – Kārzdabā. Apmainoties
ar vizītkartēm, domāju, ka ne vienam
vien radās doma pavērot, kā dzīvo citur un ko no tā varam mācīties.
Šajā pasākumā mēs atļāvāmies arī
pasapņot, kādu Cesvaini vēlamies
nākotnē, bet nonācām arī pie kopīga
secinājuma, ka mūsu lielākais spēks

Domubiedru tikšanās iesākās ar simbolisku lūgšanu par sevi, sev mīļajiem,
novadu un Latviju

ir vienotībā. Ja visi, kuri spēj, strādātu
saskaņoti un koordinēti, mēs varētu
ļoti daudz, bet, ja pieļausim, ka viens
ceļ, bet otrs posta, ka mūsu bērni
neatgriežas mūsu novadā, būs skumji.
Viss prasa darbu, piepūli, zināšanas un
mērķtiecīgus, gudrus cilvēkus. Tikai
tā mēs varam padarīt mūsu novadu
pievilcīgu mums un arī iebraucējiem.
Dievs ir apdāvinājis šo stūrīti ar
skaistumu, kurš lūdzas saudzību un
kopšanu. Šajā pasākumā piedalījās arī
Cesvaines domes priekšsēdētājs Vilnis Špats. Viņš pastāstīja par notiekošo
novadā un iecerēm 2013. gadā. Ceru,
ka arī viņam bija interesanti būt kopā,
dzirdot dažādas domas, lai izvērtētu,
kas noderīgs un kas atmetams un par
ko ir vērts padomāt.
Mans horoskops par mani vēsta, ka
man šis gads būšot stabils un mierīgs.

Es ceru. Kāds man tuvs cilvēks
uzrakstījis man trāpīgu apsveikumu
ar Laukmanes dzejolīti:
„Pie savas rūgtuma akas
es iestādu baltu ievu –
rūgti, rūgti smaržos,
bet ziedēs.
Pie savas prieka akas
es līksmi uzsmaidu dzīvei
un eju tālāk –
gan grambas,
gan putna vieglumu mīlēt.”
Pasākums beidzās ar dziesmām,
mīklām, anekdotēm un smaidiem. Paldies! Uz saredzēšanos,
sadzirdēšanos un veiksmīgu sadarbošanos Jaunajā – 2013.– gadā!
Labo domu klubiņa vārdā –
Ināra Muižniece
Kristīnes Vilciņas foto

Ziemassvētku laika atskaņas
Lai Ziemassvētki Cesvainē būtu
skaistāki it visiem, Cesvaines
tūrisma centrs 2012. gada nogalē
bija sagatavojis vairākas svētku
aktivitātes – Ziemassvētku dāvanu
darbnīcu, Ziemassvētku pastu
un labdarības akciju „Iepriecini
līdzcilvēku!”.
Ziemassvētku dāvanu darbnīcā
notika 16 nodarbības, kuru laikā
vairāk nekā 150 apmeklētāji savām
rokām gatavoja dāvanas, uzzināja
par Ziemassvētku svinēšanas paradumiem un senajām tradīcijām,
apguva metodes, ar kurām dāvanas

varēja gatavot 19.gs.beigās un 20.gs.
sākumā. Mācījāmies liet un gatavot
sveces, taisīt puzurus, egļu rotājumus,
aromātiskas virtenes, dāvanas no vilnas. Apgleznojām un dekupējām
traukus, gatavojām rotas lietas,
mācījāmies izmantot materiālus,
kas vienu dzīvi jau nodzīvojuši.
Brīvdienu mājā „Pie sievasmātes”
iemācījāmies gatavot kartupeļu desas,
pildītas cūku zarnās, visdažādākos
našķus, kā arī apgleznot piparkūkas.
Paldies darbnīcu vadītājiem – Ilzei Āboliņai, Madarai Melgailei
un Anitai Greidiņai par atsaucību,

Ziemassvētku darbnīcā tika arī apgleznoti un dekupēti trauki

sava laika un prasmju ieguldīšanu
darbnīcu vadīšanā! Paldies arī novada
domei, Cesvaines Saules veikalam
un visiem ziedotājiem, kas atbalstīja,
lai Cesvaines bērni darbnīcas varētu
apmeklēt bez maksas. Paldies Imantam Spridzānam par Cesvaines pils
piparkūku formas izgatavošanu un
Daigai Iškānei par pārsteigumu,
atbalstot darbnīcas apmeklējošos
bērnus ar piparkūku apgleznošanai
nepieciešamajiem materiāliem!
Radīt un baudīt seno laiku
Ziemassvētku noskaņas Cesvaines
pilī ieradās arī bērni no Madonas,
kas iemācījās sagatavot svētkiem
raksturīgos simbolus – sveces,
aromātiskus rotājumus, apsveikumus
un dāvaniņu saviem tuvākajiem, kā
arī nosvinēt svētkus atbilstoši 19./20.
gs.mijai raksturīgās tradīcijās.
Lai gaismā celtu seno tradīciju –
apsveikumu sūtīšanu svētkos,– Cesvaines pilī pirmssvētku laikā tika
ie-viests Pils Ziemassvētku pasts.
Liels paldies Mārai Evardsonei,
kas atrada un sagatavoja vēsturisko
informāciju par to, kāds bijis pasts,
pasta kaste, apsveikumi un zīmogi 20.
gs. sākumā, kad pasts sāka darboties
Cesvainē. Šogad pils Ziemassvētku
pastā sūtīja gan vēstules Ziemassvētku
vecītim, gan apsveikumus kolēģiem
un tuviniekiem. Katra aploksne tika
apzīmogota ar pils zīmogu un, pateicoties novada domes atbalstam, Cesvaines teritorijā apsveikumus varēja
nosūtīt bez maksas. Vēlme izmantot pils pastu bija ļoti liela, sveikt
gribētāju netrūka, tāpēc plānots, ka
pils pasts darbosies arī turpmāk un
nākamajos Ziemassvētkos. Liels paldies pils pasta rūķiem – gidēm Ilzei
un Madarai–, kas svētku sveicienus
iznēsāja pa pilsētas pasta kastēm!
Gada nogalē ikkatrs Cesvaines
iedzīvotājs tika aicināts iesaistīties

Cesvaines Ziņas

Ikviens darbnīcas dalībnieks varēja
izgatavot sev vai kādam tuvam un
mīļam cilvēkam decembra kalendāru

labdarības akcijā „Iepriecini līdzcilvēku!” un sagatavot dāvaniņu Cesvaines vientuļajiem pensionāriem.
Kopā tika saņemtas un sagatavotas
vairāk nekā 70 dāvanas, kas ar
domes un sociālā dienesta atbalstu
nogādātas Cesvaines vientuļajiem
pensionāriem.
Sirsnīgs
paldies
visiem, kas spēja dalīties – Cesvaines
internātpamatskolas 7. klasei, Cesvaines vidusskolas skolēniem un Sarmai Kurmei, Vijai un Jānim Puriņiem,
Vinetai Meisterei, Līgai Ozolai un
viņas ģimenei un pārējiem dāvanu
gatavotājiem!
Gada nogalē pilī varēja iegādāties
Cesvainē ražotu produktu – Ziemassvētku dāvanu komplektus, pils
laimes pogas un pils piparkūkas.
Šie Ziemassvētki Cesvainē bija
bagātāki un skaistāki ar sirds siltumu,
draudzību un atbalstu! Lai 2013. gadā
saglabājas un vairojas tās labās domas un darbi, ko izplaucējām svētku
laikā!
Ilze Kalna-Elksniņa, p/a „Cesvaines tūrisma centra” direktore

Ko mēs par viņu uzzinām
Cesvainē, Tirzā un Rīgā?
Ja atšķiram mācītāja Alberta Vītola
vēsturisko
aprakstu
„Cesvaines
draudze”, tad varam izlasīt, ka septītā
autoram zināmā luteriskā mācītāja
Johana Neudāla laikā (1698.-1707.)
Cesvainē par palīgmācītājiem bijuši
Miķelis Klembklens (no šejienes
aizgāja uz Liezēri), Cakarijs Pīls
(1698.g. aizgāja uz Tirzu), Pauls Mejs
un Nikolajs Vurms. Bez tam visi četri
nosauktie bijuši J.Neudāla znoti.
Savukārt Tirzas pagasta pārvalde
savas luterāņu baznīcas kalna pakājē
nesen novietoja tūrisma informācijas
stendu, kur rakstīts, ka mācītājs Zaharijs Pīls (Piel 1668.-1733.), kas
Tirzā kalpojis 1698.-1710.g., biijis
viens no pirmajiem latviešu tautības
mācītājiem.
Pēdējā piezīme mani ieintereēja,
un es ieskatījos Edgara Dunsdorfa
Latvijas 17.gs. vēstures sējumā. Autors, atsaucoties uz vēstures pētnieku
Jāni Straubergu, nosauc trīs latviešu
mācītājus Rīgā, kas nākuši no linu
audējiem, tajā skaitā mācītāju Pīli.
Atbilstošajā J.Strauberga grāmatā
„Sen to Rīgu daudzināja” ierakstīts
nedaudz vairāk. No linu audēju Pīles
ģimenes nākot mācītāji Pīles, un tie
neesot vienīgie. 17.gs. beigās linu
audēju amatā sastopami arī Reiteri, kas
varētu būt mācītāja Reitera radinieki.
Ar pēdējo domāts pirmais latvietis ar
augstskolas izglītību Jānis Reiters (dokumentos Johannes Reuter).
Šajā vietā mana pētniecība beidzās.
Turpināt palīdzēja vēsturnieki Arnis
Vīksna un Indulis Zvirgzdiņš, kuri
atsūtīja pāris izvilkumus no vācu izdevumiem. Abos publicētas īsas Z.Pīla
biogrāfijas.
Viņa dzīves gājums.
Zaharijs Pīls (Zacharias Piel
vai Pihl) dzimis Rīgā 1668. gadā,
miris Valkā 1733. gadā. Tēvs ir
drēbniekmeistars Jonas Pyll, latvietis ar klāt pieliktu jautājuma zīmi.
Māte – Emerentia, dzim. Wurtzel.
Domāju, ka viņa ir vāciete. No 1678.
līdz 1689. gadam Z.Pīls mācījies
licejā Rīgā. 1689.g. imatrikulēts
(t.i. ierakstīts universitātes studentu
sarakstā – matrikulā) Vitenbergā
(Vācijā). 1693.g. imatrikulēts Tērbatas
(Tartu) universitātē, kur 5 gadus bijis
preceptors (t.i. profesora palīgs, pats
joprojām būdams students). 1698.
g. viņš ir adjunkts jeb palīgmācītājs
Cesvainē, 1699.-1707.g. mācītājs
Tirzas – Velēnas draudzē.
Šajā vietā jāatgādina, ka 1700.g. bija
sācies 1700.g. Ziemeļu karš, kas Vidzemi stipri postīja līdz 1710. gadam, kad
Rīga padevās Krievijas armijai.
Arī Z.Pīla mierīgā dzīve kara laikā
beidzās. Tirzā viņu krievi aplaupījuši
trīs reizes. 1705.g. viņš sagūstīts un
nogādāts Sebežā (Krievijā). Iespējams,
ka viņš izpircies no gūsta un nokļuvis
atpakaļ Tirzā. 1707. gadā Z.Pīls
atkal sagūstīts un nogādāts Vologdā
(Krievijā), kur apprecējis minētā Cesvaines mācītāja J.Neudāla meitu Margaretu. Viņa līdz ar tēvu arī bija izsūtīta
tajā pašā gadā.
Vidzemē Z.Pīls kopā ar ģimeni
atgriezās tikai 1722.g. pēc gadu agrāk
noslēgtā Nīstades miera līguma. Par
viņa dzīvi Krievijā man nav nekādu
ziņu. Tā kā mācītāja vieta Tirzas
draudzē jau sen bija aizņemta, viņš
dabūja vietu Valkā un Lugažos, kur
nostrādāja līdz savai nāvei.
Par viņa kapa vietu.
Ir ļoti iespējams, ka pēc tā laika tradīcijas Z.Pīls apbedīts Valkas Lugažu
ev. luteriskajā baznīcā, kas atrodas
Valkas pilsētas centrā. Tam piekrita arī
ilggadējā draudzes priekšniece Anna
Dreimane. Zem baznīcas grīdas altāra
tuvumā esot seni apbedījumi, kas
saglabājušies par spīti diviem lieliem
ugunsgrēkiem un ēkas pārbūvēm.
Turpinājums „Cesvaines Ziņu”
februāra numurā.
Bruno Podiņš, novadpētnieks



Aicinām atbalstīt
pirmsskolu
“Brīnumzeme”

Afiša
24. janvārī plkst. 13:00 kultūras
namā Latvijā ražotu animācijas
filmu programma “Multenītes
sniegā”.
Ursus – 10 min., rež.
Reinis Pētersons, Atom Art studija;
Korida – 5 min., rež. Jānis Cimermanis, Animācijas Brigādes studija;
Gribu redzēt rūķīšus – 13min.,
rež. Nils Skapāns, Podnieka studija;
Zīļuks – 10min., rež. Dace Rīdūze,
Animācijas
Brigādes
studija;
Lupatiņi – 7min., rež. Edmunds
Jansons, Atom Art studija; Dzeguze
un viņas 12 vīri,– 8min., studija
Dauka.
27. janvārī plkst. 11:00 kultūras
namā zolītes turnīrs.
31. janvārī plkst. 17:00 Cesvaines
pilī Andas Līces dzejoļu krājuma
“Šovakar” atvēršanas svētki. Būs
pieejams izdevniecību “Nordik” un
“Tapals” grāmatu galds. Iespējams
grāmatas iegādāties par izdevniecības
cenām.

Līdz 15. martam pirmsskola
„Brīnumzeme” piedalās makulatūras
vākšanas konkursā. Aicinām ikvienu
Cesvaines iedzīvotāju piepildīt sapni –
iegūt sporta inventāru vai kādu citu no
vērtīgajām balvām no SIA „Zaļā josta”.
Jums ir iespēja atbrīvot māju no
vecām, nederīgām avīzēm, žurnāliem,
grāmatām, kartona izstrādājumiem, tos
nogādājot pirmsskolā „Brīnumzeme”,
Celtnieku ielā 1.
Gūstot uzvaru, mēs varam tikt pie
sporta inventāra un citām vērtīgām
balvām. Bet mūsu novads – veselu gadu
varēs lepoties ar zaļākā novada titulu.

Izsole
Cesvaines novada dome 2013. gada
26. februārī plkst. 11:00 izsolē pārdod
pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu
Brīvības ielā 5-8, Cesvainē, Cesvaines
novadā. Nekustamā īpašuma nosacītā
cena Ls 3600 (trīs tūkstoši seši simti).
Dalībnieku reģistrācija notiek līdz
2013. gada 26. februāra plkst.11:00
pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no
plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00
līdz 17:00 Cesvaines novada domē,
Pils ielā 1A, Cesvainē, pie sekretāres.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Cesvaines novada mājaslapā www.cesvaine.lv/Dome/Izsoles. Sīkāka informācija pa tālr.: 28382616.

Zolītes turnīrs

30. decembra zolītes uzvarētāji:
1.vieta Jānis Matulis
2.vieta Atis Verebs
3.vieta Dzintars Bušs
Nākamais zolītes turnīrs 27.
janvārī plkst. 11:00 Cesvaines
kultūras namā.

Atcelts MadonaGulbenes
pasažieru vilciens
nedēļas nogalēs

Sākot ar 2013. gada 1. janvāri,
vairs netiek nodrošināta pasažieru
pārvadāšana maršrutā Madona-Gulbene-Madona nedēļas nogalēs. Vilciens Rīga-Madona kursē katru dienu
no Rīgas plkst. 19:07, bet no Madonas
uz Rīgu tas atiet ik rītu plkst. 05:03.
Kopš 2012. gada 13. jūlija vilciena
maršruts piektdienās un svētdienās
tika pagarināts līdz Gulbenei.
Pārvadājumu dati liecina, ka maršrutā
no Madonas līdz Gulbenei vilcienu
izmanto vidēji 10 pasažieri. Šādu
pasažieru skaitu konkrētajā maršrutā
iespējams pārvadāt ar autobusu,
turklāt satiksmes autobusu kustība
no Gulbenes uz Madonu un Rīgu ir
regulāra un pietiekama. Tāpat kā līdz
šim, maršrutā Rīga-Gulbene plānots
nodrošināt vismaz septiņus vilcienus
gadā, datumus iepriekš saskaņojot ar
atbildīgajām institūcijām.

Sludinājumi
Kolekcionārs par labu samaksu
pērk pirmskara Latvijas un cara laika
alus pudeles. T.29406932
Masiere Ilze Dimpere pieņem klientus Rīgas ielā 7. Kontakttālrunis –
29555621.

Piektdiena, 28. decembris. Jau
laikus tiek minēts šis datums gan
afišās, gan „Cesvaines Ziņās”. Tātad
plkst. 14.00 kultūras namā Senioru
eglīte. Daudzi to uzņēma ar dalītam
domām. Kāpēc iet? Iepriekšējā gada
un vēl agrāko gadu pieredze daudzus
neapmierināja.
Ziņots tiek arī transporta pieteikums.
Skaisti. Ir sniegota diena, tomēr daudzi ir
nolēmuši piedalīties, arī „Mārtiņrozes”.
Patīkami pārsteidza zāles iekārtojums un galdu servējums. Domes
priekšsēdētāja Špata kunga apsveikums un uzrunas kodolīgums – jauks.
Visā vakarā bija jūtamas kultūras nama
direktores Kristīnes rūpes. Un tad

“Vētras saites” izveidojās 2008. gada
nogalē, kad fotogrāfe Inese Kalniņa
palūdza Ģirtam Pavēnim radīt muzikālo
noformējumu viņas personālizstādes
“Brīvās robežas” atklāšanā. Ģirtam
(ģitāra), pieaicinot Latvīti Podiņu (kokle) un Jāni Cīruli (džamba), cita pēc



patīkami pārsteidza vakara sākums ar
mūsu vidusskolas jaukajiem dejotājiem.
Ļoti mīļi skanēja pirmsskolas ansamblis. Pasākums izvērtās ļoti interesants.
Tā bija jauka dāvana no mūsu novada
domes. Vakaru vadīja ansamblis no Apes
un uzstājās visas Latvijas iemīļotais
estrādes dziedātājs Lapčenoka kungs.
Visi klātesošie tika iesaistīti gan rotaļās,
gan dejās un citās aktivitātēs. Jautri,
patīkami un jauki bija arī Salatēva sarunas ar viesiem. Neviena galdiņa viesi
netika aizmirsti. Un skaistā mūzika,
dziesmas un dejas nevienu neatstāja
vienaldzīgu.
Ļoti priecēja arī Špata kunga piedalīšanās rīkotajās rotaļās.

Laiks aizritēja ļoti ātri. Garlaikoties
nevajadzēja nevienu mirkli. Viktora
dziedātās dziesmas un sarunas lika
atcerēties jaunību un jaukos brīžus jau
tik tālajā pagātnē.
Vakars bija izdevies! Tāda Senioru
eglīte Cesvainē nav bijusi. Liels paldies
visiem, kas to sarūpēja un organizēja –
Cesvaines domei un kultūras namam.
Pēc vakara noslēguma daudzi
kājāmgājēji tika aizvesti mājās. Paldies
Kristīnei, kas kā „labais rūķītis” rūpējās,
lai visi tiktu aizvesti.
Žēl to senioru, kas to visu
nepiedzīvoja. Vajadzēja nākt!
Biedrības „Mārtiņroze” vārdā –
Valērija Dzerkale

citas radās daudzveidīgas muzikālas
kompozīcijas, kuru dēļ ansamblis
turpina darbību. No 2011. gada oktobra epizodiski ansamblim pievienojas
kontrabasists Ansis Klucis. Ansamblis
spēlē instrumentālu kamermūziku fotoambient stilā. Ansambļa skanējuma

galvenais akcents ir Latvītes Podiņas
(bijušās cesvainietes) kokle, kura saspēlē ar ģitāru un džambi rada oriģinālu,
īpaši skaistu noskaņu.
2013. gada 9. februārī „Vētras
saites” varēs dzirdēt Cesvaines
kultūras namā. Tuvojoties koncertam,
vairāk informācijas www.cesvaine.lv
mājaslapā un afišās.
Latvīte Podiņa –
etnogrāfiskās
kokles (akustiskā, elektriskā)
Ģirts Pavēnis – ģitāra, oktāvmandolīna
Jānis Cīrulis – džamba, perkusijas
Ansis Klucis
– kontrabass
Vairāk informācijas par ansambli
„Vētras saites” mājaslapā – www.vetrassaites.lv

Cesvaines pašvaldības un tās iedzīvotāju sveicēji svētkos

Ilglaicīgi vēlos īrēt māju vai
dzīvokli ar malkas apkuri Cesvainē.
Paldies visiem, kas Ziemassvētkos
Var ar izpirkšanas tiesībām. Tālr.:
un Jaunajā gadā sveica Cesvaines
29189543.
Nr. 1 (234) 2013. gada 24. janvāris
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 400 eks.
Redaktore – Kristīne Vilciņa,
tālr. 64852030
e-pasts: kristine.vilcina@cesvaine.lv
Iespiests:
SIA “Latgales druka”,
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus
iesniegt līdz katra mēneša 5. datumam.

Paldies!

pašvaldību un tās iedzīvotājus:
Valsts prezidents Andris Bērziņš,
Saeimas
priekšsēdētāja
Solvita
Āboltiņa, Latvijas Olimpiskā komiteja, Marjamā pašvaldība, Lagardelles
pašvaldība, Pēters Langbēns ar ģimeni,
Gulbenes novada pašvaldība, Lubānas
novada pašvaldība, Ķeguma novada
pašvaldība, Bauskas novada pašvaldība,
Mālpils novada pašvaldība, Stopiņu
novada pašvaldība, Baldones novada
pašvaldība, Tukuma novada pašvaldība,
Varakļānu novada pašvaldība, Naukšēnu
novada pašvaldība Sarkaņu pagasta
pārvalde, A/S „Latvenergo”, SIA „Alba

kolektīvs”, SIA „Alba 5” kolektīvs, SIA
„Halle B” kolektīvs, SIA „Ozols LG”
kolektīvs, SIA „Heta būve”, SIA „Troja” kolektīvs, SIA „Madonas patērētāju
biedrība”, SIA „ARD Eoltas”, SIA „Latgales druka”, SIA „RNS D”, SIA „Ķemers
Business and Law Company”, Fonds
„Sibīrijas bērni”, Vidzemes RVC un
Cesvaines RTS kolektīvs, SIA „Aiviekstes Energoceltnieks”, SIA „LMT”, SIA
„LLKC” Madonas konsultāciju biroja
kolektīvs, SIA „Ametrs” kolektīvs, SIA
„Būvkonsultants”, SIA „Ecogen”, A/S
„Cesvaines Piens”, SIA „Cesvaines
komunālie pakalpojumi”, SIA „Cesvaines siltums” kolektīvs, Cesvaines
pasta kolektīvs, NMP dienesta Ces-

Cesvaines Ziņas

vaines noliktava, Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” kolektīvs, Cesvaines
vidusskolas kolektīvs, Cesvaines internātpamatskolas kolektīvs, Cesvaines
Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs,
Cesvaines novada bāriņtiesa, Cesvaines
bibliotēkas kolektīvs, Cesvaines ev.lut.
draudze un mācītājs Hanss Jensons,
Cesvaines katoļu draudze un priesteris,
Cesvaines pansionāta darbinieki un
klienti, folkloras kopa „Krauklēnieši”,
Kraukļu bibliotēkas kolektīvs, Cesvaines mākslinieku biedrība, Veikala
„Top”kolektīvs, biedrība „Mārtiņrozes”,
Aina Greķe, Renāte Antonija un Ādolfs
Melgalvji, Daina Čukule ar ģimeni, Anita Greidiņa, Imants Spridzāns.

Dzimuši
Andris Melngailis
decembrī.

Apsveikumi
Ik rītu mosties
Ar saules gaismu acīs,
Ar ziedu smaidu sejā,
Ar putnu dziesmām ausīs,
Ar taureņu vieglumu domās,
Ar darāmiem darbiem rokās,
Ar dzīves mīlestību sirdī.
Ik rītu mosties
Un esi laimīgs.
/B. Debeļska/
Nozīmīgās dzīves gadskārtās
sveicam:
80 gados – Vandu Urbāni,
85 gados – Jūsmu Lindi,
Broņislavu Līberi, Kārli
Rācenāju, 90 gados – Annu
Jagdu, Vincentīnu Šķēli,
92 gados – Zentu Šulci!
Cesvaines pašvaldība
Lai pietiek spēka ik rītu no jauna
Smaidu kā magones ziedu atvērt.
Lai pietiek siltuma vakara miglā
			
rēnā,
Kad saules atblāzma pamalē rimst.
Lai pietiek mīļuma pusnakts stundā,
Kad pilnmēness logā sidraba starus
			
iemet.
Un nepietrūkst ilgu, ko piepildīt
Dzīves raibajā līkloču rakstā,
Kas katram šai saulē
Likteņa grāmatā mīt.
Skaistajos šūpuļsvētkos sveicam:
Janu Mednieci, Rudīti
Adamkoviču, Irēnu Lecīti,
Svetlanu Prunti un Ilgu Rumpi!
Pirmsskolas “Brīnumzeme”
kolektīvs
Nekas uz šīs zemes nav vienāds –
ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai
un dienai piemīt kas savs un
		
neparasts.
Katrs smilšu graudiņš, katrs
		
liemežvāks,
vētru un viļņu glaudīts, mirdz
		
savādāks.
Katrs cilvēks pasaulē plašā
ir tik dažāds kā cits neviens.
/Alfrēds Krūklis/

Mīļi sveicam savus draugus Ilgu un
Gunti, kopējo simtgadi svinot!
Krustdēls Jānis, Sanita, Guntis

Informācijai
Sociālais dienests informē, ka līdz
31. janvārim diakonijas centrs ir
slēgts.

Līdzjūtības
No atmiņām paliek tik starojums
		
maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpe, rūpes un bēdas.
Esam kopā ar Sarmīti Dzeni un
viņas ģimeni, pavadot Ēriku kapu
kalniņā.
Sarmītes un Ērika klasesbiedri

