Aprīlis 2012. gads
Redaktores sleja
Šogad “Lielās talkas” ietvaros man
bija iespēja ar kolēģiem kopīgiem spēkiem sakopt Draudzes skolas teritoriju. Un tieši tā, kā attēlā, šobrīd izskatās Draudzes skolai blakus augošās
dižliepas pēc 21. aprīlī notikušās talkas. Šobrīd tās apskatāmas visā krāšņumā un kas zina, varbūt tieši tagad šī
būs vieta, kur piestāt uz Cesvaini atbraukušajiem tūristiem. Droši varu
teikt, ka “Lielās talkas” sestdiena ir
bijusi lietderīgi pavadīta diena, turklāt
gūts gandarījums par paveikto. Arī apkārtējos novados redzamie atkritumu
maisi gar ceļmalām un pilsētās liecina, ka spējam būt atbildīgi par apkārtējo vidi.
Arvien vairāk pamanu, kā cilvēki ir
noilgojušies pēc saules un tās siltuma – brīvdienās uz soliņiem sasēduši
cilvēki smeļ saules enerģiju. Atcerējos, kādu nedēļas nogali, kad braucot
mājās, acīs spīdēja spoža saule. Pat
negribējās izvairīties vai slēpties aiz
kaut kā. Pavasaris klāt!
Aizvadīta Klusā nedēļa, kuru pavadīja vairāki interesanti notikumi. Norvēģu misionāri bija atbraukuši ciemos
pie internātpamatskolas bērniem, devās iepazīt viņu ģimenes, apmeklēja
Cesvaines vidusskolu. Jāpiekrīt, ka
Klusā nedēļa ir bijusi laiks, lai mūsos
apklustu pasaulīgās lietas un nemiers,
kas mūs reizēm dzen nezināmā virzienā. Lielajā Piektdienā daudzviet Latvijā un pasaulē kristieši devās Krusta
ceļa gājienos. Arī Cesvainē ikviens
varēja pievienoties šim gājienam, kas
šeit norisinājās jau trešo gadu.
Šajā numurā ir intervija ar Daigu
Matrozi – par darbu pilī, gaidāmajiem
pasākumiem un par to, kā cilvēks var
paveikt tik daudz. Intervijas laikā uzzināju, ka šis gads ir bagāts ar gaidāmajiem pasākumiem – muzejā paredzētas dažādas izstādes, koncerti
baznīcā, pasākumi Pils parka svētku
ietvaros un daudz kas cits. Izskatās, ka
šovasar cesvainieši kultūru, mūziku
un mākslu var baudīt tepat, neaizbraucot no Cesvaines.
Pirmie pavasara vizbuļi kā zilas
uguntiņas liesmo katrā parkā. Dārza
darbi tepat pie durvīm – kā atgādinājums un mudinājums nestāvēt uz vietas, bet iet un darboties.
Puķu un dārzeņu stādaudzētājiem
nu darba pilnas rokas – izaudzētie stādi jātirgo. Tāpēc neaizmirsīsim, ka 6.
maijā arī Cesvainē paredzēts Pavasara
tirgus! Lai mums visiem rosīgs un
saulains šis pavasaris!
Kristīne Vilciņa

Cesvaines novada domes izdevums
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„Lielā talka” arī Cesvainē
21. aprīlī visā Latvijā notika
„Lielā talkas” diena. Arī Cesvaine šajā dienā varēja manīt aktīvu
cilvēku rosību.
Cesvaines novada domes darbinieki bija nolēmuši sakopt Cesvaines bijušās Draudzes skolas teritoriju. Šī vieta zīmīga ne tikai ar to, ka
šeit kādreiz bijusi Draudzes skola,
bet arī ar to, ka šeit atrodas vairākas
dižliepas.
Palīdzēt talkot nāca gan Draudzes
skolas ēkas iedzīvotāji, gan Cesvaines mežniecības darbinieki. Kopīgiem spēkiem izdevās sakopt apkārtējo teritoriju ap Draudzes skolu, arī
blakus augošās dižliepas.
Pēc kārtīga darba, kopīgi ieturētas
pusdienas un pārrunāts paveiktais.
Prieks, ka Cesvainē ir par vēl vienu

sakoptu vietu vairāk.
Atcerēsimies, ka nav nepieciešama
viena diena, lai sakoptu apkārtni, tas
ir kā mudinājums atcerēties rūpēties
par dabu un savu apkārtni arī ikdienā. Paldies visiem, kas organizēja un
piedalījās „Lielajā talkā”!
Kristīne Vilciņa, autores foto

Kad kārtīgi pastrādāts, var ieturēt
pusdienas

Visi „Lielās talkas” dalībnieki pie Draudzes skolas dižliepām

Cesvaini apciemo sārtais pelikāns
16. aprīlī Cesvaines novadā novērots Latvijā reti sastopamais sārtais
pelikāns (Pelecanus onocrotalus).

8. aprīlī Cesvainē norisinājās
Lieldienu pasākums. Dziesmas, dejas, atrakcijas, dzīvnieku mīluļu
apskate un dažādas citas aktivitātes
piepildīja svētdienu, kas šoreiz bija
svētku diena.
Kultūras namā klātesošos priecēja
koncerts dažādu Cesvaines kolektīvu
izpildījumā. Skaistas dziesmas izpildīja pirmsskolas vecuma bērnu vokālais
ansamblis „Domiņa”, muzikālā apvienība “Liena, Antra un Ainārs”. Deju
soļus uz skatuves izdejoja tautisko
deju ansamblis „Cesvaine” un vidusskolas kolektīvs „Sprīdītis”. Koncertu
svinīgu padarīja Cesvaines pūtēju orķestris.
Paralēli koncertam varēja krāsot
olas, tās ripināt, piedalīties to tālmešanā un ķeršanā. Mazākie svētku dalībnieki labprāt zīmēja un izkrāsoja
papīra olas, kā vien sirds kāroja. Uz
Cesvaini bija atbraukuši „Dzeņu”
fermas mīluļi – ne tikai zaķi, vistas
un žurkas, bet arī eksotiskāki dzīvnieki – prusaks un simtkājis.
Kad dažādās Lieldienu izdarības
veiktas, jāsteidz baudīt „Sievasmātes”
gardā grūbu zupa. Paldies Anitai par
sarūpēto cienastu!
Tā kā kultūras nams parūpējies par

Sārtais pelikāns Cesvaines novadā
manīts divas dienas pēc kārtas, un šis
Latvijā ir piektais sārtā pelikāna novē-

rojums. Pēdējo reizi Latvijā tas redzēts
2009. gada aprīlī Sēmes pagastā un
Ventspilī, bet iepriekš Latvijā šis putns
tika konstatēts 1930. gada vasarā. Sārtais pelikāns Latvijā ir ļoti reti sastopama suga – maldu
viesis. Maldu viesi
ir putni, kas krasi
novirzījušies no migrāciju ceļiem, ļoti reti
parādās ārpus sava
areāla. Šie putni ligzdo no Eiropas austrumu daļas līdz Mongolijas rietumiem, kā
arī Āfrikā un Āzijā.
Vislielākā
Eiropā
ligzdojošā populācija ir Rumānijā. Pelikāni ir lieli putni, to svars var sasniegt

pat 15 kilogramus un spārnu platums
1,65 metrus. Šo putnu ligzda parasti atrodas uz zemes. Mātītes uzbūvē
ligzdu divās līdz trīs dienās, un tēviņš
viņai palīdz. Pie pirmās izdevības pelikāni ligzdas materiālu labprāt zog no
savu kaimiņu ligzdām. Parasti pelikāni ligzdo kolonijās, kurās var būt pat
vairāki simti pāru. Dējumā parasti ir
tikai divas olas.
Sārto pelikānu Cesvainē pamanījusi
un iemūžinājusi Ozolu ģimene. Maldu
viesis peldējis pa „Smilškalnu” dīķi
un pēc tam izdomājis pastaigāties pa
zāģētavu.
Kristīne Vilciņa,
foto no www.latvijasputni.lv un no
Ozolu ģimenes personīgā arhīva

Lieldienas Cesvainē

pilnu dienas programmu, vakarpusē tā
telpas piepilda pilna zāle ar skatītājiem,
lai baudītu teātra mākslu. Programmā –
H.Paukša „Miljons”, ko demonstrēja
jauniešu teātra studija un R.Kalvāna
„Vienīgais vīrietis” Cesvaines Tautas
teātra izpildījumā. Pārsteidzoši, bet
šķiet, ka Cesvaines kultūras nams ir par
mazu Cesvaines Tautas teātra izrādēm,
tomēr ātri vien tika atrastas papildvietas. Patīkams mākslas baudījums gan
jauniešu, gan jau pieredzējušā Cesvai-

Cesvaines Ziņas

nes Tautas teātra aktieru izpildījumā.
Pēc notikumiem bagātas dienas cesvainieši varēja doties uz svētku balli,
kur par mūziku gādāja grupa „Ķirmji”.
Sirsnīgs paldies kolektīvu vadītājiem – Irēnai Lecītei, Jānim un Marikai
Šķēlēm, Oļģertam Ozolam, muzikālai
apvienībai “Lienai, Antrai un Aināram”.
Paldies Ivandai Krīgertei, kas „Dzeņu”
fermas mīluļus parādīja cesvainiešiem,
Robertam Lielķikutam, kas pasākuma
gaitā pildīja pasākuma vadītāja lomu.

Paldies Aldai Albertei par patīkamo
Lieldienas svētdienas noslēgumu! Paldies Kristīnei Aumelei, kas Lieldienas
padarīja cesvainiešiem bagātas ar aktivitātēm, un meitenēm, kas darbojās
pie radošajām darbnīcām.
Kristīne Vilciņa, autores foto



2012. gada
22. martā
domes sēdē

• Cesvaines iecirkņa policijas inspektori iepazīstināja ar jauno darbinieku – Genādiju Krivicki, kā arī
stāstīja par paveikto.
• Apstiprināja Cesvaines novada
pašvaldības dalību sadarbības pilsētas Marjamä (Igaunija) projektā
„Nor-dic – Baltic Mobility Programme” (Ziemeļu – Baltijas Mobilitātes programma).
• Nolēma iekļaut Cesvaines novada pašvaldības autotransporta
izmantošanas noteikumos vairākus
punktus un noteica pašvaldības automašīnām nomas maksu: Ls 0,095
par 1 km plus degvielas izmaksas.
• Iznomāja no pašvaldībai piederošā īpašuma Pils ielā 1A, Cesvainē,
Cesvaines novadā, SIA „Divi Torņi” 25 kvadrātmetrus zemes vasaras sezonas kioska ierīkošanai mazumtirdzniecībai ar pārtikas precēm
(saldējums, dzērieni: kafija, tēja,
sulas) un suvenīriem no 2012.gada
15.maija līdz 15.septembrim, paredzot nomas maksu 1,5 % no zemes
gabala kadastrālās vērtības mēnesī.
• Nolēma ierobežot satiksmi ar
transportlīdzekļu masas ierobežošanu līdz 7 t uz visiem pašvaldības
autoceļiem no 2012. gada 26. marta
līdz 30. aprīlim.
• Apstiprināja zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Kubu
mežs”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, zemes vienības ar kadastra numuru 7027 001 0036 sadalīšanai, zemes vienībām piešķīra
adreses un nosaukumus.
• Mainīja un likvidēja adreses.
• Piekrita, ka no viena iedzīvotāja piederošā nekustamā īpašumā
“Īves”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, tiek atdalīta 6.,7. un 8.
zemes vienības kadastra Nr.7027
015 0018, 7027 015 0071, 7027 015
0065 kā patstāvīgs īpašums, atdalītajām zemes vienībām piešķīra nosaukumus un saglabāja nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi.
• Precizēja Cesvaines novada domes 2012. gada 26. janvāra saistošo
noteikumu Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadā Cesvaines
novadā” izdošanas tiesisko pamatojumu, aiz skaitļa un vārda „9.pantu”
ievietot skaitļus un vārdus „9.panta
otro daļu”.

2012. gada 12. aprīlī domes sēde notika Cesvaines pilī:
• Domes sēdes sākumā muzeja speciāliste Daiga Matroze deputātus iepazīstināja ar notiekošo Cesvaines pilī saistībā
ar ekspozīciju izvietošanu, sākoties aktīvajai tūrisma sezonai.
• Deputāti iepazinās ar p/a “Cesvaines Tūrisma centrs” 2011. gada darbību
slīdrādē. Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” pārskatu par 2011. gada darbību un 2012. gada
darba plānu.
• Anulēja V. Z. ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
• Nolēma ņemt Valsts kasē aizdevumu Ls 28 700 (divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti lati) 2012. gada jūnijā ar
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem līdzfinansētā Cesvaines ūdenssaimniecības attīstības II kārtas projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Cesvainē” īstenošanai, ko realizē SIA

„Cesvaines komunālie pakalpojumi”, un
ieguldīt to minētā uzņēmuma pamatkapitālā, paredzot atmaksas termiņu – 5
gadi ar atlikto maksājumu 9 mēneši,
garantējot aizņēmumu ar pašvaldības
pamatbudžetu.
• Nolēma izlietot Ls 457,50 no ziedojuma līdzekļiem Cesvaines pirmsskolas
„Brīnumzeme” mēbeļu iegādei.
• Nolēma nekustamā īpašuma Augusta Saulieša iela 12, Cesvaine, Cesvaines novads zemes vienības ar kadastra
Nr.7007 002 0008 sadalīšanai un zemes
ierīcības projekta izstrādei, izveidojot
trīs īpašumus.
• Komandēja domes priekšsēdētāju
Vilni Špatu piedalīties Madonas novada
organizētajā braucienā uz sadraudzības
pilsētu Kulēnu Francijā no 2012. gada
15. līdz 20. maijam, apmaksājot ceļa
naudu, dienas naudu un citus izdevumus

saskaņā ar normatīvajiem aktiem, komandējuma laikā domes priekšsēdētāju
aizvietos domes priekšsēdētāja vietnieks
Juris Rozenbergs.
• Mainīja viena mājīpašumam adresi.
• Nolēma vienam iedzīvotājam iznomāt uz 10 gadiem pašvaldībai piekritīgā apbūvētā zemes gabala ar kadastra
Nr.7027 006 0217 “Kraukļu darbnīcas”
daļu 96 kv.m platībā, uz kuras atrodas
iedzīvotājam piederoša no paju sabiedrības “Cesvaine” iegādāta degvielas noliktavas ēka – tagad garāža.
• Iznomāja uz 5 gadiem pašvaldībai
piekritīgo neapbūvēto zemes gabalu ar
kadastra Nr.7007 001 0065 pie Baznīcas
ielas atsevišķiem pašvaldības iedzīvotājiem ar zemes gabalu platībām 864 kv.m,
620 kv.m, 1674 kv.m, 1862 kv.m, 2122
kv.m, 760 kv.m, 800 kv.m un3350 kv.m.
• Atzina, ka divas ģimenes par tiesī-

gām saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un iekļāva
personas pašvaldības palīdzības reģistra
„Dzīvojamās telpas izīrēšana” pirmām
kārtām nodrošināmo grupā ar kārtas Nr.1
un Nr. 2.
• Nolēma saskaņot Cesvaines novada domes administrācijas darba laiku
no 2012.gada 2.maija līdz 2012.gada
15.septembrim:
Pirmdienās 08:00 – 13:00; 14:00 – 17:30
Otrdienās 08:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Trešdienās 08:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Ceturtdienās 08:00 – 13:00; 14:00 – 17:00
Piektdienās 08:00 – 13:00; 14:00 – 16:30
• Atbalstīja Cesvaines vidusskolas audzēkņu un pašvaldības iedzīvotāju piedalīšanos Vidzemes čempionātā spēka
trīscīņā Valmierā 21. aprīlī ar 30 litriem
dīzeļdegvielas.

Pieredzes apmaiņas brauciens pa Lietuvas pilīm un muižām
Nu jau piekto gadu Cesvaines pilī
ir izvietojusies Cesvaines mūzikas un
mākslas skolas mūzikas nodaļa, Cesvaines muzejs un p/a „Cesvaines tūrisma
centrs”. Darbības jomas ļoti atšķirīgas,
taču visi atrodamies valsts nozīmes kultūras piemineklī – skaistajā un tūristu
iecienītajā pilī. Tāpēc jau otro reizi devāmies pieredzes apmaiņā pa pilīm un
muižām. Šoreiz guvām iedvesmu Lietuvā. Pēc Igaunijas apmeklējuma gūtajiem
iespaidiem pagājušajā gadā redzamākais
jaunievedums ir tūrisma centra izveidotā
Dāvanu darbnīca pils pagrabstāvā. Šādos braucienos iepazīstamies arī ar Latvijas piļu un muižu apsaimniekotājiem,
kurus pēc tam apmeklējām. Šobrīd jau
sākam apkopot gūtos iespaidus Lietuvā
un tuvākajā nākotnē, iespējams, redzēsim kādu jaunievedumu arī pie mums.
Kaut arī lietuviešiem pašraizējās
valsts teritoriju bieži nācās dalīt ar poļiem, zviedriem un citiem iekarotājiem
vai kaimiņiem, jau gadsimtu garumā
muižas un pilis cēla un tajās valdīja pašu
tautieši – Kestutis, Ģedimins, Vitautas,
Aļģirdas un, protams, arī daudzu citu
dinastiju pārstāvji. Secinājām, ka lietuvieši joprojām pārvalda savu valsti ar
lielu pārliecību un lepnumu. Uzkrītoši,
ka gan šajā, gan citos Lietuvas apmeklējumos visos iespējamos gadījumos, kad
tiek uzņemti viesi, neiztrūkstošas ir lietuviešu folkloras kopas un kapelas. Šoreiz vērojām izcili izstrādātu komercpiedāvājumu Biržu pilī par alus darīšanas
vēsturi. Ideāls scenārijs un izpildījums,
kur gan stāstījums, gan seno instrumentu spēle un tūristu iesaistīšana ne mirkli
nelika iedomāties par to, cik tad tas viss
maksā.
Bistrampolis muižā viss sagatavots
viesībām, atpūtai, koncertiem, festivāliem. Tomēr dominē garīgās lietas. Viltīgi izdomāta iespēja iegūt ES līdzekļus,
kurus nepiešķir baznīcai, taču piesaistot
jauniešu vajadzības, projekts izdevies.

Verkai pilī joprojām valsts iestādes,
taču arī restorāns, kur tiekamies ar Lietuvas Piļu un muižu asociācijas biedriem.
Manāmas grūtības ar pils uzturēšanu
valsts daļā, kur izvietojies zinātniski pētniecisks centrs. Restorāna daļa grezna,
taču no speciālista viedokļa būtu daudz
ierosinājumu, kā labāk saglabāt vēsturisko mantojumu. Nopietnas pārdomas pēc
tikšanās ar asociācijas prezidentu Arūnas Svitojus, kurš ir arī „Heifer”Baltija
fonda dibinātājs Lietuvā. Fonds ir labdarības organizācija ar mērķi mazināt
nabadzību, nepietiekamu uzturu un
rūpēties par dabu. Organizācija dāvina
biedrībām dzīvniekus, stādus, sēklas un
citas „dzīvās” davanas, vairāk nekā 50
pasaules valstīs. Ir partneri arī Latvijā. Ja
Cesvainē atrastos kāds lauksaimniecības
speciālists – entuziasts, varbūt varētu
atsaukties uz aicinājumu kļūt par fonda
partneriem?
Traķu pils majestātiski stāv uz trīs
savienotām salām ezera vidu, tāpēc arī
vairākus gadsimtus nav bijusi iekarota.
Viltīgo salu savienošanu ar ūdens līmeņa pazemināšanu un pēc tam pacelšanu
viduslaikos izdomāja jau minētais lietuvietis Kestutis.Vēl pirms dažiem gadu
desmitiem varējām vērot tikai drupas
ezera vidū, šobrīd viss ir pilnībā atjaunots. Gida pavadībā izstaigājam valdnieka ģimenes apartamentus, kur dzīvojuši
ap 20 ģimenes locekļu. Tie atjaunoti
maksimāli autentiski. Pretējā spārnā dzīvojusi armija – 200 karavīru. Šajā teritorijā var nesteidzoties aplūkot dažādas
kolekcijas, piemēram, pūdernīcas, pīpes, mēbeles, interjera priekšmetus no
Lietuvas pilīm un muižām. Valdniekam
nav bijuši aizspriedumi pret sadzīvošanu
ar citām tautībām, tāpēc Traķu pilsētiņā
vēl mūsdienās savu kultūru kopj un savu
baznīcu apmeklē kādas grūti atmiņā paliekošas nacionalitātes vismaz 260 iedzīvotāji un arī turki, kuri jau viduslaikos
ievesti valdnieka ģimenes apkalpošanai.

Traķu pils
Kopskaitā 2000 personu.
Tikai apbraucot apkārt ezeram, otrajā
krastā nokļūstam grāfa Tiškeviča dzimtas Užtraķu pilī, no kuras pagalma tālumā uz salas labi redzama varenā Traķu
pils.
Kaut arī pils tiek atjaunota ar ES finansējuma palīdzību, jūtams milzīgs
entuziasms, ar kura palīdzību cilvēki
cīnās ar bijušās sanatorijas atliekām un
funkcionāriem, kuriem bieži nav saprotama īstas mākslas vērtība, nozīmīgums
un reālās izmaksas. Pilī saglabājies grīdas flīzējums vestibilā, kas bez vārdiem
esot liecinājis par saimnieku piederību
Masoniem. Paradoksāli, bet prominences no ārvalstīm parasti uzņem arhitektūras pieminekļos un tām demonstrē
tieši savas valsts kultūras sasniegumus,
bet finasēšanas nepieciešamības gadījumā šīs lietas nav prioritāte. Arī mums
bija tas gods sēdēt pie pusdienu galda,
kur pirms neilga laika pusdienojis mūsu
valsts prezidents Andris Bērziņš. Nācās
arī interesentiem tulkot viņa veikto ierakstu viesu grāmatā latviešu valodā. To
izdarīt bija grūti. Rokraksts...Taču saturs
ļoti iespaidīgs.
Pēdējais apmeklējums atstāja patīkami satriecošu iespaidu, jo Žemaitkiemis
muižu kāda ģimene uzņēmusies atjaunot
no drupām. Interjers izraibināts, daudz
jocīgu kombināciju. Viss ar manāmu

mākslinieka piesitienu. Saimes istaba
lietojama kā koncertzāle. Viesu istabās
sevišķi juceklīgi –no senlietām līdz padomju laika un mūsdienu priekšmetiem.
Smieklīgi, bet mājīgi. Siena šķūnī traktori, cita tehnika, siens, skatuve, vietas
1000 apmeklētājiem, lai bez maksas organizētu un apmeklētu koncertus vai festivālus. Lielajā šķūnī rindojas simtiem
vecu motociklu, velosipēdu, senlietu.
Ārpusē vecie, bet mums vēl labā atmiņā
palikušie moskviči, žiguļi, volgas un citi
auto. Mazais šķūnis saglabāts ar šarmantiem ielāpiem un pa pusei sabrucis, taču
apkārtne labi kopta. Izskatās kā iespaidīga instalācija zālāja vidū. Viss atstāja
atmiņā paliekošu iespaidu un vēlēšanos
pašam darboties, jo, ja balstās uz izdomu, tas nemaz tik dārgi nemaksā. Lietuvas Piļu un muižu asociācijā ir 31 pils
vai muiža. Žēl, ka redzējām tikai mazu
daļu no tām.
Beidzot arī tradicionālie cepelīni pusdienās un gludais lietuviešu ceļš zem
riteņiem Latvijas virzienā. Kad sajūtam
pamatīgu autobusa drebēšanu, zinām –
esam mājās, savā mīļajā Latvijā. Lietuvieši sakot, ka pēc Latvijas piļu apmeklējuma esot tāda kā mazvērtības sajūta.
Interesanti...
Pils komandas vārdā – Inta Stiene
Ilzes Kalnas Elksniņas foto

Rokdarbnieču pērles
Jau kādu laiku ik piektdienu kultūras namā notiek „Senioru ceļa” mājamatnieku praktiskās nodarbības,
kuras vada daiļamata meistare Vanda
Podiņa. 13. aprīlī kultūras namā dalībnieces sarīkoja nelielu sagatavoto
darbu izstādi, lai jau pavisam drīz –
jūnijā – gatavotos lielajai izstādei.
Izklājušas savus darbus, rokdarbnieces iepazīstina ar tiem, kāda labprāt da-

lījās pieredzē, kā līdz šim veicies un kas
jauns apgūts nodarbību laikā. Rokdarbi
ir tik dažādi – adījumi, tamborējumi, tapošanas māksla, aušana un daudz kas cits
vēl manām acīm neredzēts.
Šīs nodarbības ir iespēja ne tikai apgūt kādu jaunu rokdarbu veidu, bet arī
iegūt jaunus draugus. Kā stāsta Lelde
Rudene: „Kā vērtīgāko varu minēt jaunus draugus un kopā būšanu. Kā mēdz

Visas čaklās rokdarbnieces



teikt – pulkā eju, pulkā teku, pulkā mani
lieli prieki! Patika nodarbību laikā esošā kopības sajūta, kad kaut ko jaunu var
apgūt kopā, var palīdzēt otram un būt cilvēkos.” Lelde nodarbību laikā vēlējusies
apgūt lakatu aušanas prasmi, jo iepriekš
darbojusies ar adījumiem un mazākiem
rokdarbiem. Tas arī izdevies, jo izausti
vairāki lakati.
Vairākas rokdarbnieces priecājas par
jauniegūtajām prasmēm, piemēram, Ināra Muižniece apguvusi kruzuļainās šallītes veidošanas mākslu, kā arī filcēšanas
metodi, ko labprāt izmantos arī turpmāk.
Savukārt Dzidra Lāce atzīst, ka nodarbības bijušas ļoti noderīgas, jo daudz kas
līdz šim nav bijis zināms. Piemēram, tapošanas prasme apgūta nodarbību laikā.
Vidusskolas mājturības skolotāja Ausma Ozola stāsta, ka ar rokdarbiem nodarbojas jau no bērnu dienām. Pirmā zeķe
izadīta 2. klasē, kur viena bijusi garāka,
otra – īsāka. Izmācījusies par skolotāju,
Ausma sākusi strādāt internātpamatskolā, tagad – vidusskolā. Kā jau mājturības
skolotājai pienākas – Ausma pārvalda
vairākus rokdarbus. „Dzīvoju laikam

Cesvaines Ziņas

līdzi, skatos dažādas aktualitātes. Rokdarbi ik pēc 15-20 gadiem atjaunojas,
bet jau ar jaunākām tehnoloģijām. Visu
jaunapgūto cenšos iemācīt arī skolas
meitenēm,” stāsta Ausma. Runājot par
jaunieguvumiem, Ausma min tamborēšanu un pēcapstrādi, ko iepriekš apguvusi pēc savas pieredzes. Šogad vairāk laika
veltīts tapošanai – tieši šis rokdarbs nācis
atkal modē, jo Ausma atklāj, ka bērnībā
tapojusi uz pirkstiem. Tagad, protams, ir
tehnoloģijas, kas atvieglo darbu, un liela
materiālu izvēle.
Ar apbrīnu lūkojos skaistajos rokdarbos un priecēju acis. Nodarbību vadītāja
Vanda Podiņa rokdarbnieces aicina iegriezties viņas darbnīcā, kur atļauts izmantot pieejamos darba rīkus, lai radītu
ko jaunu un skaistu. Novēlu, lai dāmas
jauniegūtās zināšanas nostiprina un turpmāk liek lietā, turpinot pucēt ne tikai citus, bet arī sevi.
Paldies „Senioru ceļam” un projekta
koordinatorei Ilzei Līcītei par iespēju
projekta dalībniekiem sevi realizēt!
Kristīne Vilciņa, autores foto

Izstādē redzama rokdarbu dažādība

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
“Zaļās nakts” nometne Gulbenē
23. marta pēcpusdienā pieci mūsu
skolas skolēni un es devāmies uz Gulbeni, lai piedalītos Latvijas Zaļā punkta
nometnē “Zaļā nakts”.
Šo pasākumu organizē Latvijas Zaļais
punkts ar mērķi izglītot jauno paaudzi,
kas spētu rūpēties par Zemeslodes iedzīvotāju veselību. No 165 komandām,
kas izpildīja anketu, mūsu skolēni bija
40 zinošāko komandu vidū. Tāpēc nāca
šis uzaicinājums doties uz Gulbeni.
Sākumā skolēni tika sadalīti sekcijās,
kur tika apmācīti piecās vides darbnīcās, lai rastu atbildes uz šādiem jautājumiem: “Vairāk nekā sestā daļa Baltijas
jūras jau mirusi – kas notiks rīt?”, “Vai
mēs visi esam LOHAS?”, “Ekodzīve:
svešvārds, jaunākā mode vai iespēja
izdzīvot?”, “Vai vides žurnālisti izglābs pasauli?, “Vai tu esi gatavs dzīvei
mežā?”.Darbnīcas vadīja sabiedrībā pazīstamāki vai mazāk pazīstami cilvēki,

bet katrā ziņā tādi, kuriem ir svarīgi, kas
notiek ar mūsu planētu.
Pēc apmācībām dalībniekiem iegūtās
zināšanas vajadzēja pielietot praksē, veicot dažādus uzdevumus. Mūsu komanda startēja ļoti sekmīgi – iegūta 2. vieta
(no pirmās atpaliekot tikai par nieka 2
punktiem!). Tas liecina, ka mūsu bērni
ir erudīti, uzmanīgi, radoši, zinoši.
Aicinu nākamajā gadā citu klašu skolēnus, dabas zinību skolotājus iesaistīties “Zaļās nakts” konkursā. Tas bija to
vērts, jo mēs katrs esam atbildīgs par to,
kas uz planētas Zemes notiks pat ne pēc
simtiem, bet desmitiem gadu, ja mēs
savā sadzīvē tik daudz lietosim ķīmiju,
nedomāsim zaļi. Par to jau sāk šobrīd
runāt – tā ir neauglība, audzēji.
Dzīvosim zaļi!
Sarma Kurme, direktora
vietniece ārpusklases darbā

Internātskolā
ciemojas norvēģi

Mūsu komanda kopā ar darbnīcu vadītājiem

Noslēgusies Vecāku nedēļa
No 2. līdz 5. aprīlim skolā norisinājās Vecāku nedēļa. Arī šajā nedēļā piedāvājām vecākiem gan apmeklēt, gan
vadīt stundas. Jaunums bija sadziedāšanās vakars, kas pirmajā reizē izdevās
labi, un gan vecāki, gan bērni pauda
domu, ka šim pasākumam jānotiek arī
nākamajā mācību gadā. Mazu interesi
izrādīja vecāki datorapmācības iespējām. Tas nozīmē, ka vecāki ir vai nu ļoti
zinoši, vai nevēlas izrādīt, ka daudz kas
ir svešs un neapgūts šajā jomā.
Vēlos teikt paldies visiem vecākiem,
kurus interesē tas, kas notiek skolā ne
tikai ar viņa bērnu, bet arī bērna klasē.

Vislielākais paldies tiem, kas nenobijās
un vadīja mācību stundas. Tie bija M.
Apfelbergs, Dz. Akmentiņš, M. Zute,
I. Andruse, Puriņu ģim., K. Šulce, A.
Graudupe, J. Koraļčuka, R. Adamkoviča.
Paldies ģitāristu pulciņa bērniem un
viņu skolotājai Vitai par jauko dziesmu
vakaru, kas bija veltīts pavasara putniem.
Lai nākamajā mācību gadā izdodas
realizēt vēl jaunas sadarbības formas!
Sarma Kurme, direktora
vietniece ārpusklases darbā

Ģitāristu pulciņš dziesmu vakarā, kas veltīts pavasara putniem

Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestris svin desmit gadu jubileju
„No piano līdz forte” kopā ar cesvainiešiem
Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestris 10. martā ar skanīgu koncertu
svinēja savas darbības desmit gadu jubileju. 2002. gadā kolektīvs izveidojās
uz toreizējā Gulbenes kultūras nama
Tautas pūtēju orķestra “Degsme” bāzes,
sanākot kopā muzicēt gribošiem Gulbenes pilsētas un novada cilvēkiem. Galvenais mūsu spēks ir tas, ka visus šos
gadus turamies kopā, jo orķestrī lielākā
daļa dalībnieku muzicē kopā visus šos
desmit gadus. Lai gan Gulbene nav liela
pilsēta, tomēr klāt nāk arī jauni mūziķi. Tie ir cilvēki, kuri jau zina, ko nozīmē darboties orķestrī. Sākumā pūtēju
orķestra kolektīvs bija starp skaitliski
mazākajiem pūtēju orķestriem Latvijā.
Tagad muzicē 30, bet pirmsākumā bija
tikai 20 dalībnieki.
Tā kā strādāju arī Cesvaines Mūzikas
un mākslas skolā un mācu jaunos pūtējus klarnetes spēlē un saksofona spēlē,
mani audzēkņi ir spēlējuši un spēlē Gulbenes pūtēju orķestrī: flautistes Madara
Kārkliņa, Elīna Ravinska, saksofoniste
Ilze Kurme un klarnetists Jēkabs Apfelbergs. Koncertos ir palīdzējuši tubists Dzintars Graudups un trompetists

Askolds Dāboliņš. Man ir liels prieks
un jūtos lepns, ka cesvainieši, mani audzēkņi, muzicē kopā ar mani dažādos
pasākumos, konkursos un koncertos.
Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestris ir koncertējis arī Cesvaines pilī
Pils svētkos un Cesvaines vidusskolā
uz lielās skatuves. Desmit gadu laikā
orķestris ir koncertējis ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Dānijā, Polijā un
Čehijā. Kopumā tajā ir muzicējuši 40
mūziķi.
Jubilejas koncerts izskanēja divās
daļās: I daļā skanēja pārsvarā klasiski skaņdarbi, bet otrajā daļā izskanēja
modernāki ritmi. Jubilejas koncertā orķestra rindas kuplināja cesvainieši Ilze
Kurme un Jēkabs Apfelbergs. Pēdējo
trīs gadu laikā orķestrim izveidojusies
lieliska sadarbība ar komponistu un
skaņu ierakstu speciālistu Andri Balodi. Šajā koncertā izskanēja divas Andra
Baloža kompozīcijas – Gulbenes kultūras centra bērnu popgrupa “Ledenes”
kopā ar orķestri izpildīja skaņdarbu
“Lellīte” un speciāli jubilejai rakstītu skaņdarbu „Kur tu teci”. Savukārt
mūzikas pedagoģe akordeoniste Ligita

1. rindā pirmais no kreisās – Jēkabs Apfelbergs
3. rindā ceturtā no kreisās – Ilze Kurme
Plešanova-Jarusova kopā ar orķestri
klausītājus vedināja muzikālā pastaigā
pa Elizejas laukiem ar skaņdarbu „La
Valse d Amelia”. Šī skaņdarba notis
man rokās nonāca nejauši ar Jēkaba
Apfelberga mammas Ievas Apfelbergas
labvēlību.
Kolektīvs ir darbīgs un radošs, uz-

drošinās apgūt arī ļoti sarežģītus skaņdarbus. Novēlu visiem kopā muzikāli
darboties vēl desmit un vairāk gadu!
Jolands Andževs, Gulbenes kultūras
centra pūtēju orķestra diriģents,
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas
skolotājs

„Popiela” sākumskolā
3. aprīlī Cesvaines vidusskolas sākumskolas zālē notika ikgadējā un visu
gaidītā „Popiela”. Pasākums guva necerēti lielu atbalstu, jo tika pieteikti 15
priekšnesumi. Skolēni bija sagatavojuši
gan latviešu, gan ārzemju grupu populārākās dziesmas. Skatuves mākslinieku
lomās iejutās pārstāvji no visām klasēm,
bet visatsaucīgākie līdzjutēji bija pirmklasnieki. Pasākumu vadīja 4. klases skolēni – Kristaps Korņejevs un Jānis šķēle.
Pie mums „Popielā” viesojās Ance
Krauze ar dziesmu „Šūpoles” (Annija – 2.b kl.), Samanta Tīna ar dziesmu
„Esi man klāt” (Ieva, Džeina, Dārta

– 4.kl.), grupa „Tranzīts” ar dziesmu
„Es nevaru būt balts” (Oskars, Rigonda,
Alvis, Mārcis – 4.kl.), Lauris Reiniks
ar dziesmu „Es skrienu” (Kristijans
– 2.a kl.), 30 seconds to mars „From
yesterday” (Patriks, Emīls, Jānis – 2.a
kl.), Camp rock 2„ Can’t back down.”
(Ieva, Džeina, Dārta, Karīna – 4.kl.),
Jay Sean „Down jeat lil wayne” (Ērika,
Aleksandra, Beatrise, Marks, Germans
– 3.b kl.), „Camper rock” (Paula, Ērika,
Krista, Ričards – 3.b kl.), Gacho „Kas
tu esi” (Marks, Elvis, Ričards, Germans
– 3.b kl.)
Priecē 3.a klases skolēnu lielā atsau-

cība, jo viņi spēja sagatavot un piedalīties vairākos priekšnesumos. Mēs
varējām līdzi just – „Party rock”, Nicki
minap „Super lass”, Anmary „Beautiful
song”, „Dīdžeja sirds”, „Ai, selči pego”,

Cesvaines Ziņas

„Dziesmiņai par Vinniju Pūku.”
Pasākuma beigās katrs sākumskolas
skolēns un skolotājas varēja piedalīties
vērtēšanā – atdodot savu balsi par visjaukāko priekšnesumu. Gandarījums,
ka katrs priekšnesums tika novērtēts.
Tomēr skatītāju simpātijas ieguva „Ai,
selči pego” (Vīgants, Ivonna, Jolanta,
Artūrs – 3.a kl.) un nedaudz atpalika
Gacho „Kas tu esi” (Marks, Elvis, Ričards, Germans – 3.b kl.)
Paldies visiem 4. klases skolēniem,
kas palīdzēja noorganizēt šo pasākumu!
Uz tikšanos nākamajā „Popielā”!
Rigonda Pinka, skolotāja

Šajā reizē Cesvainē viesojās norvēģu grupa, kas bija no vienas draudzes,
tāpēc to pārstāvēja atšķirīga vecuma
cilvēki. Jaunākajai dalībniecei bija 9
mēneši un vecākajam dalībniekam apmēram 70 gadi. Nedēļas garumā aktīvi kalpoja ne tikai norvēģu jaunieši,
bet arī ģimenes, kas ziedoja savu laiku
un finanses, lai darbotos kopā un ienestu prieku Cesvaines internātskolas
bērnu ikdienas dzīvē, bet galvenokārt,
lai pateiktu, ka Dievs mīl ikvienu, ka
ikviena cilvēka dzīvei ir jēga, cerība
un piepildījums, to apliecina Lieldienu
notikumu galvenā vēsts.
Tā kā norvēģi Cesvainē bija tikai 4
dienas, tad pārsvarā viņi pavadīja laiku
ar Cesvaines internātskolas bērniem.
Tika apmeklētas mācību stundas, kurās norvēģi vairāk pastāstīja par sevi
un Norvēģiju. Pēcpusdienās skolas
bērniem bija iespēja kopā ar draugiem
krāsot olas, muzicēt, veidot rotaslietas, cept vafeles un sportot.
Īpašs bija laiks, kad bērni kopā ar
norvēģiem gatavoja priekšnesumus,
kurus pēdējā dienā ikviens varēja redzēt noslēguma pasākumā.
Nedēļas garumā norvēģu draugi
sniedza programmu Cesvaines sākumskoliņā. Bērniem tik ļoti patika dziedātās dziesmas, jo tās viņos izraisīja lielu
prieku, tāpēc vajadzēja tās atkārtot.
Norvēģu sirdis visvairāk aizskāra
tas, kad viņi apciemoja cilvēkus mājās. Lielu prieku sagādāja , ka varēja
apciemot bērnus, kurus viņi iepazina
jau skolā, jo tas kļuva daudz personīgāk. Tāpat izdevās apciemot arī vecus,
vientuļus cilvēkus, pavadot vērtīgu laiku sarunās. Zinu, ka ieguvēji bija ne
tikai ģimenes, kuras tika apciemotas,
bet arī paši norvēģi, jo viņi saprata, ka
var būt par svētību citiem, kam klājas
daudz grūtāk.
Lieliska iespēja bija arī apmeklēt
veco ļaužu pansionātu, kas bija mājīgi
iekārtots. Viena sieviete no grupas dalījās, ka viņa savā valstī strādā ar veciem cilvēkiem, tāpēc tā bija arī laba
pieredzes apmaiņa.
Kaut arī viesošanās laiks bija dažas
dienas, tomēr tika paveikts un pieredzēts daudz, jo piektdienas rītā norvēģi iesaistījās Krusta gājienā no katoļu
draudzes līdz luterāņu draudzei. Tā
viņiem bija jauna pieredze.
Manuprāt, šajā nedēļā ikviena sirdi
aizskāra lūgšanu rīti, kas rīta agrumā
notika Cesvaines internātskolas telpās.
Bija jūtams, miers, mīlestība, vienotība un ģimeniskums.
Agita Prižavoite no organizācijas
“Jaunatne ar misiju”

Aktualitātes
„Brīnumzemē”

Marta mēnesis „Brīnumzemē” iesākās ar čaklu rosīšanos. Bērni gatavoja
ielūgumus un apsveikumus, pieslīpēja
dejas soļus un dziedātprasmi, gaidot 9.
martā savas mīļās omītes un opjus uz
koncertu „No sirsniņas uz sirsniņu”.
Arī bērnu un skolotāju ansambļu (skolotāja Irēna Lecīte) izpildījumā izskanēja muzikāls sveiciens vecvecākiem.
Prieks par satikšanos bija visiem!
Grupu “Bizmārīte”, “Taurenītis” un
“Skudriņa” bērni, vecāki un skolotājas piedalās Līgatnes papīrfabrikas
rīkotajā akcijā “Šķiro pakas!”. Akcija
norisinās no 15.februāra līdz 15.aprīlim. Noslēdzoties pirmajam posmam,
starp uzvarētājiem bija arī “Bizmārītes” grupas bērni. Balvā bērni saņēma
“Limpo” suliņas. Paldies atsaucīgajiem vecākiem un turpināsim aktīvi
vākt pakas!
Ilga Rumpe, Alla Isačenko,
skolotājas



„Jo vairāk daru, jo vairāk rodas spēks”
Daiga Matroze sagaida mani, strādājot pie datora, kur galds noklāts
ar daudzām līmlapiņām. Tās ir viņas
plānotājs, kas palīdz organizēt darbu. Tā viņai patiešām netrūkst, bet
izsenis jau zināms – jo vairāk dara, jo
vairāk var izdarīt.
Cesvaine
Saistība ar Cesvaini Daigai ir jau no
1983. gada, kad viņa tikusi norīkota strādāt Cesvaines vidusskolā par dziedāšanas skolotāju, toreiz pils telpās. Paralēli
darbam vidusskolā strādāts arī Cesvaines kultūras namā. Daiga atceras, ka jau
tajā laikā gribējies aktīvi darboties un
radīt kaut ko lielāku un ar vērienu. Tikuši organizēti arī koncerti pils pagalmā.
Kad Cesvainē nodibināta mūzikas skola,
Daiga sākusi strādāt kā koncertmeistare
un klavierspēles skolotāja, apvienojot to
ar darbu vidusskolā. Nu jau būs 30 gadi,
kopš Daiga aktīvi darbojas Cesvainē, un
20 gadi, kopš Cesvaines ev. lut. baznīcā
darbojas kā ērģelniece.
Kad mūzikas skola bija staļļu ēkā, pa
logu pavērās brīnišķīgs skats uz pili. Nebūtu iedomājusies, ka kādreiz strādāšu
pilī pa īstam un varēšu darboties un rūpēties par pili ne tikai kā skolotāja. Protams, pavērsiens bija pils ugunsgrēks.
Laiks, kad mūzikas skola ievācās pils
kreisajā spārnā. Manu darbu ietekmēja
arī valsts finansējuma samazinājums
mūzikas un mākslas skolām. Divus gadus biju atkāpusies no visām lietām, bet
biju tepat – Cesvainē – un pagājušogad,
notiekot kādam brīnumam, atgriezos
atpakaļ Cesvaines pilī. Nevar noliegt,
ka biju jau sagatavojusies un pieņēmusi
lēmumu doties uz Rīgu, jo biju atradusi
darbu tur savā specialitātē. Bet tagad,
esot šeit, es sevī sajūtu divkāršu spēku
plašai darbībai. Iespējams, nedaudz par
enerģisku, bet citādāk es nemāku – redzu, ka vajag vienu lietu, otru, trešo, un
tad es apjaušu, ka nevaru apstāties.
Darbs pilī
Šobrīd Cesvainē veicu novada muzeja speciālistes pienākumus. Mana
darbavieta ir Cesvaines pils, kur arī tiek
veidota muzeja pamatbāze. Pati esmu
aizdomājusies, – kādas funkcijas varētu
veikt muzejs. Var, protams, nodarboties
tikai ar novadpētniecību, kas būtībā vietējam muzejam būtu jādara – atmiņu
stāstījumi, vietējā izpēte, bet es te visu
redzu citā griezumā, skatos no cita skatu
punkta ar plašāku redzējumu un meklēju kopīgas saites, jo vēsture rodas visur.
Tā ir novadpētniecība, Cesvaines vēsture un ievērojami cilvēki, kā arī mūzika,
māksla un visa Cesvaines kultūras dzīve
ar izsenis bagātām tradīcijām. Arī izstādes un koncerti lieliski šo vēsturi veido

un atklāj mūsu vērtības un garīgo bagātību. Visas šī lietas ir savstarpēji saistītas un cita citu tikai papildina.
Man ir vēlme iesaistīties dažādos projektos – gan tos rakstīt, piesaistot finansējumu, gan realizēt. Ikdienā strādājot
pilī, ievēroju katru stūrīti, kur redzams
un skaidri saprotams, ka nevar neko
vairs atlikt, tur noteikti ir kaut kas jādara.
Cesvaines pils ir arhitektūras piemineklis un, lai varētu secīgi veikt atjaunošanu, pirmkārt, ir vajadzīga visām telpām
arhitektoniskā izpēte un inventarizācija.
Tūlīt, pateicoties Kultūrkapitāla fondam, sāksies kungu runājamās telpas un
ēdamzāles izpēte, bet nākamajā projektā – četru pils ārējo terašu gleznojumu
fiksācija. Patlaban veidojas sadarbība ar
Cesvaines mākslinieku biedrību un Kristīni Šulci, ir kopīgas ieceres citos projektos. Prieks, ka ir izveidojusies jauna
tradīcija – katru mēnesi, pateicoties aktīvam vēsturnieces Māras Evardsones un
novadpētnieka Bruno Podiņa atbalstam,
organizējam tikšanos cesvainiešiem, kuriem visa sirds ir pie Cesvaines pils, lai
aizvien vairāk izzinātu par Cesvaini, tās
kultūru, vēstures faktiem un daudzām
citām interesantām lietām.
Es pili redzu kā vienu veselu, nevaru
iedomāties, ka varētu nodalīt atsevišķas iestādes, jo patiesībā mūzika ir visur, muzejs ir visur un tūrisms ir visur.
Mums jāatrod veids, kā tas cits citu papildina, lai kopīgi varam domāt par to,
kā te labāk visu sakārtot. Mēs cits citu
labi saprotam – ar virzību uz priekšu, kā
labāk, ko vēl piedāvāt pils apmeklētājiem.
Daiga iezīmē idejas, ko būtu nepieciešams pilnveidot muzeja darbībā.
– Perspektīvā muzejs varētu būt valsts
akreditēts, bet līdz tam jāsakārto daudzas lietas, arī telpas un dokumentācija.
Bet uzskatu, ka tas nav muzeja mērķis,
tas drīzāk ir viens no pieturas punktiem,
kas dod kādu priekšrocību, piemēram,
piesaistīt cita veida finansējumu, ar ko
būtu iespējams nodrošināt muzeja darbību. Jāņem vērā, ka tas uzliek lielāku
atbildību, bet tajā pašā laikā tā ir iespēja
muzejam attīstīties. Nākotnē šeit varētu
būt arī starptautisks Tekstiliju muzejs.
Šāda iespēja varētu veidoties, pateicoties sadarbībai ar mākslinieku biedrību
„Sidegunde”. Atbraucot uz Cesvaini,
mākslinieku biedrība saskatīja, ka Cesvaines pils būtu piemērota vieta tekstiliju muzejam. Ir nepieciešams piesaistīt
papildu līdzekļus, lai varētu sakārtot
pils centrālo jumta daļu. Lai varētu izvietot tekstilijas, jāizveido atsevišķas
telpas izstāžu zālei, kā arī tekstiliju glabātuve. Šīs idejas pamatā biedrība dāvi-

nātu tekstiliju klasiķa Georga Barkāna
kolekciju, ko Cesvaines muzejs varētu
uzglabāt. Ja šī ideja tiek īstenota, Cesvaines vārds varētu izskanēt ne tikai
Latvijā, tas ir arī veids, kā piesaistīt tūristus. Jāņem vērā, ka tā būtu iespēja sakārtot četras telpas krājumu glabāšanai.
Svarīgs ir arī cesvainiešu viedoklis par
šādu ideju, jo ir būtiski, lai Cesvaines
sabiedrība to akceptētu. Negribētos, lai
kāds domā, ka tā ir viena cilvēka virzīta ideja. Šobrīd šī iecere ir apturēta,
jo sākusies tekstiliju novērtēšana. Ja tas
patiešām varētu būt kā dāvinājums un
pašvaldībai nebūtu nepieciešams ieguldīt līdzekļus, tad par to varētu domāt.
Šīs idejas ir jāizvērtē, tām jākļūst stabilām, jo tas nevar notikt uzreiz.
Muzeja aktivitātes
Šajā vasarā ir paredzētas vairākas izstādes un pasākumi, kuru organizēšanā
piedalās Daiga. Tuvākā 27. aprīlī plkst.
18:00 mazajā izstāžu zālē Cesvaines
pilī būs Harija Šulca gleznu izstāde, jo
1. maijā H.Šulcam būtu 90 gadu jubileja. Tas ir goda un cieņas apliecinājums
ilggadējam Cesvaines vidusskolas skolotājam, māksliniekam un mūziķim. Šo
pasākumu veidosim kopā ar mūzikas
skolu, un atklāšanas pasākumā muzicēs
mūzikas skolas ansambļi, bet ar savām
pārdomām dalīsies Anda Līce, jo viņa ir
Harija Šulca skolniece.
Muzeju nakts priekšvakarā – 18. maijā – būs Madonas muzeja mākslas izstāžu organizatores, tekstilmākslinieces
Ineses Jakobi tekstiliju izstādes atklāšana. Lai gan šis ir Muzeju nakts pasākums, šī izstāde sāksies jau pēcpusdienā. Šis noteikti būs oriģināls pasākums,
jo mākslinieces darbi būs izstādīti pils
centrālās daļas otrajā stāvā un vasaras
tūrisma sezonā apmeklētājiem pavērs
iespēju piedzīvot interesantus mirkļus,
atgādinot par to, ka mums pils ir vajadzīga. Interesi par savu darbu izstādīšanu ir paudis arī tekstilmākslinieks
ar starptautisku izstāžu pieredzi Egils
Rozenbergs, neliedzot savu padomu par
starptautisku izstāžu veidošanas pieredzi. Tā kā perspektīvā ir, uz ko virzīties.
Augusta sākumā Cesvainē notiks jauno
gleznotāju plenērs, noslēgumā izstāde
Cesvaines pilī. Plenērs notiks sadarbībā
ar mākslinieku biedrību „Sidegunde”,
kuru vada māksliniece Helēna Medne. Maijā uz Cesvaines pili atceļos arī
mākslinieka Puduļa gleznu izstāde.
Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla
fondam, ir atbalstīts profesionālas ērģelnieces Ligitas Sneibes koncerts, kas
norisināsies 26. maijā. Šis būs īpašs
notikums, tādēļ ka tiks atskaņots pasaules pirmatskaņojums – Dzintras Kur-

Daiga Matroze pie vienas no Ineses Jakobi tekstilijām „Spārni”,
kas jau 18. maijā būs apskatāma Cesvaines pilī
me- Gedroicas skaņdarbs „Gaismas
rotaļas”– veltījums Ligitai Sneibei. Latviešu ērģeļmūziku pārstāvēs arī Pēteris
Vasks, Ēriks Ešenvalds, Indra Riše un
Imants Zemzaris, ko papildinās arī J. S.
Baha un D. Bukstehudes mūzika.
Veidojot koncerta ideju, sapratu, ka
jāmeklē kopīgas saites ar muzeja darbu, un 26. maijā vienlaicīgi tiks atklāta
izstāde – vēsturisks pētījums par Cesvaines baznīcām un Cesvaines ērģelēm,
vienlīdz arī atklājot Latvijas ērģeļu vēstures stāstu un saistību ar Cesvaini. Izstāde būs apskatāma ilgstoši un atradīsies Cesvaines ev. lut. baznīcā, kas būs
arī kā informācija Cesvaines viesiem
un tūristiem. 28. jūlijā, Pils parka svētku ietvaros, paredzēts jauno ērģelnieku
un viņu skolotājas Kristīnes Adamaites
nakts koncerts.
17. augustā paliek 10 gadi, kopš Cesvaines ev. lut baznīcā atsāka skanēt ērģeles. Sadarbībā ar Cesvaines kultūras
namu un direktori Kristīni Aumeli Cesvaine atkal piedzīvos vēsturiskus notikumus. 24. augustā Cesvaines ev. lut.
baznīcā muzicēs Liepājas simfoniskais
orķestris. Nākamajā dienā koncerts būs
vairāk vērsts uz ērģeļmūziku – uzstāsies Kristīne Adamaite (ērģeles), Artis
Sīmanis (saksofons) un Ieva Parša (mecosoprāns) – vakara koncerts ar īpašām
gaismām.
Cesvaines pils muzeja telpās 2. stāvā patlaban tiek iekārtotas ekspozīcijas – Albertam Vītolam, Augustam
Saulietim, pastāvīgā ekspozīcija Ainai
Karlsonei, seno darbarīku un lietu krājuma ekspozīcija.
Šķiet, ka Daigai viss gads ir saplānots
ar dažādām aktivitātēm, kuras piedāvāt

ne tikai cesvainiešiem, bet arī Cesvaines
viesiem.
Mirklis atelpai
Vaicāju Daigai par atelpas brīžiem:
vai tādiem atliek laiks?
– Man tā īsti nav kam citam sevi veltīt – atdodu sevi visu cilvēkiem un visvairāk – Cesvainei. Domāju, ka tā būs
arī turpmāk. Skatos, kā aizrit darba pilnas stundas, un vēl vakarā neiztrūkstoši
ir koncertmeistares darbs, gan braucot
pie vīru kora “Gaizinš”, gan tepat sadarbība ar kori „Cesvaine” un darbs ar Cesvaines ev. lut. draudzes kori. Kādreiz
aizdomājos, kur man tas spēks? Un tad
es nonāku pie atziņas: jo vairāk daru, jo
vairāk rodas spēks.
Daiga pauž prieku par jaunajiem
speciālistiem, kuri atnākuši strādāt uz
Cesvaini. Radoši cilvēki un prieks, ka
varu sadarboties un reizē arī mācīties no
viņiem. Viņi pasauli redz citādāk, jaunie
no malas labāk redz vērtības. Reizēm
mēs paši nenovērtējam to, kas mums
ir – te mans pagalms, te ievērības cienīga pils, baznīca un kultūrvēsturiskais
mantojums.
Man patīk arī paceļot. Arvien vairāk
saprotu, ka nekur nav tik skaisti kā pie
mums – Latvijā. Te ir tik daudz skaistu
vietu! Esmu pabijusi dažādās valstīs.
Bet tagad ir tā, ka man nemaz negribas
nekur citur braukt. Bieži braucu uz Liepājas pusi, jo vīra dzimtas saknes ir no
šīs puses. Man ir arī īpašs vaļasprieks –
tie ir zirgi, un katru brīvo brīdi, kuru tagad gan paliek aizvien mazāk, es cenšos
būt pie saviem draugiem „Pakavos”, lai
uzkrātu spēku jauniem darbiem.
Kristīne Vilciņa, autores foto

Cesvaines biedrības grāmatām – 15 gadu
Lai arī interneta pakalpojumi
– enciklopēdijas, sociālie tīkli, tērgātavas u.c. – ikdienā ātrāk pamanāmi
un vismaz jaunajai paaudzei noteikti
tuvāki, atļaušos apgalvot, ka grāmatas tomēr ir nemirstīgas: arvien būs
cilvēki, kuri vēlēsies zināšanas, pieredzi, baudījumu gūt, atšķirot grāmatu.
Aizsteigušies 15 gadu, kopš Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība (sākotnēji – domubiedru grupa Cesvaines
ģimnāzijā, tad informācijas, kultūras un
tūrisma informācijas centrs „Cesvaine”)
uzsāka novada vēstures dokumentēšanu, apkopojot to brošūrās un grāmatās.
Darbs, protams, netika uzsākts tukšā
vietā: cesvainieši vismaz gadsimtu savu
darbību dokumentējuši šādā veidā.
Pirmais izdevums, kas kopējot tika
pavairots salīdzinoši mazā eksemplāru
skaitā, bija „Cesvaine un cesvainieši
laiku lokos”, 1997. gada Cesvaines
novadu dienu ietvaros notikušās konferences referātu apkopojums. To saņēma
konferences dalībnieki un bibliotēkas,
tā ka interesentiem kāds eksemplārs
noteikti ir pieejams.
Arī otrā izdotā grāmata bija konferences materiālu krājums – 1998. gadā
IKTIC „Cesvaine” organizēja pirmo



Latvijas skolotāju novadpētnieku konferenci – „Savam novadam un Latvijai”.
Pabiezā brošūra vēl šobrīd ir labs palīgs
novadpētniekiem un dzimtas izzinātājiem, jo ietver gan metodisko materiālu
(kā vākt materiālus, kā apkopot, kā zīmēt dzimtas koku u.tml.), gan piemērus
(citu novadpētnieku pieredzi).
Un tad jau bijām nobrieduši pirmajai
lielajai grāmatai – 2001. gadā izdevām
„Cesvaines grāmatu” (292 lpp., 1000
eks.). Tika publicēti nozīmīgi pētījumi (autori – B. Podiņš, I. Zvirgzdiņš,
I. Evardsone, G. Īvāns, D. Zvirgzdiņa,
B. Putniņa, I. Holste, I. Šulce), novadnieku portretskices, aizsākta padomju
izsūtījumu un sodu tēma, publicētas
cesvainiešu atmiņas.
Šķiet, ka pirmo reizi cesvainieši un
novada uzņēmēji piedalījās tik plašā
ziedojumu akcijā – paldies ikkatram!
Tikai pateicoties ziedotājiem, grāmata
tika publicēta. To sakārtoja skolotāja
Ilga Holste, redaktores pienākumus
veica Dace Zvirgzdiņa. Biedrība saņēma daudz pozitīvu atsauksmju par lielo
darbu, kā arī kritiku un ierosinājumus
turpmākajam darbam. Grāmata kļuva
par retumu un vairs nav nopērkama.
Neizdevās arī īstenot ieceri par atkārtotu izdevumu – bija kardināli mainī-

jusies iespiešanas tehnoloģija – faktiski
grāmata būtu jāveido no jauna, atkal
meklējot visu ilustratīvo materiālu utt.
„Cesvaines grāmata II” (336 lpp.,
2000 eks.) iznāca 2006. gadā. Tajā ir
trīs būtiskas nodaļas: „Gadsimtiem ritot” (pils, aptiekas, draudzes, skolas),
„Vēstures grieži” (1905., 1919. gads,
dzīve pagastos starpkaru posmā, karš,
represijas, ieskats pēckara gadu dzīvē)
un „Dzimtu un māju likteņi”. Katrā nodaļā ir savi atklājumi un vērtības, bet
visnozīmīgākais, šķiet, ir tas, ka pašu
ļaudis ne tikai iesaistījās grāmatas finansēšanā, ziedojot naudu tipogrāfijas
izdevumu apmaksai, bet iesniedza savus stāstus, atmiņas, vērojumus. Tādā
veidā grāmata daudziem kļuva īpaša.
Nozīmīgs ir Cesvaines vidusskolas
absolventu (sak. Arnis Vīksna) un pedagogu (sak. Ilga Holste) saraksts. Šis
izdevums vēl ir nopērkams, jo, lai samazinātu cenu, tika iespiests lielāks
eksemplāru skaits.
Tā kā biedrība ir atvērta dažādiem
piedāvājumiem, idejām un projektiem,
ir tapušas arī divas daiļliteratūras grāmatas: novadnieka Jura Sārņa grāmata bērniem „Īsi stāsti un pasakas”
(2008.), kuru ilustrēja talantīgā (tolaik
piecpadsmitgadniece) Meldra Bērziņa,

Cesvaines Ziņas

un miniatūru, tēlojumu grāmata „Cesvainei. Bērnībai. Mīlestībai” (2009.)
ar Cesvaines mūzikas un mākslas skolas audzēkņu ilustrācijām. Abas grāmatas joprojām ir nopērkamas.
„Cesvaines grāmatā II” neietilpa
stāsti par atsevišķām personībām, tāpēc jau tad radās ideja par grāmatas
turpinājumu – „Cesvainieši” (528 lpp.,
2000 eks.) dienas gaismu ieraudzīja
2009. gadā. Grāmata ar nelieliem izņēmumiem (pārskati par PSRS gulagu, izsūtījumu, nacionālo partizānu darbību)
vēsta par cesvainiešu dzīves gājumiem
un likteņiem. Stāstījumus ilustrē bagātīgs fotogrāfiju un dokumentu kopiju
klāsts. Arī šī grāmata vēl ir nopērkama.
Pašlaik top vēl viena bērnu stāstu
un pasaku grāmata, kuras autors ir Juris Sārnis. Cerēsim, ka šogad varēsim
svinēt tās atvēršanas svētkus. Krājas arī
citas ieceres.
Pamazām vācam materiālus nākamajai lielajai grāmatai. Prieks par
tiem, kuri jau atsūtījuši savus vai savas
ģimenes stāstus, jautā, meklē fotogrāfijas, raksta. Prieks arī par naudas ziedojumiem. Te varbūt vietā atgādināt, ka
visas minētās grāmatas ir sagatavotas
un izdotas sabiedriskā kārtā, resp., nesaņemot atalgojumu. Ziedojumi, kā arī

nauda par pārdotajām grāmatām tiek
izmantota kancelejas, sakaru, transporta, grāmatvedības un tipogrāfijas izdevumu apmaksai.
Īpaši aicinu nākamajai grāmatai rakstīt tos, kas Cesvainē vairs tikai ciemojas
vai skata to caur citas zemes prizmu.
Jūsu – pašlaik Īrijā, Anglijā, Itālijā, Kanādā, Vācijā un citās zemēs dzīvojošo
cesvainiešu – stāsti un atmiņas būs liels
ieguvums mums visiem: caur tiem mēs
varēsim gūt atziņas, kas palīdzēs skaidrāk saskatīt gan individuālos, gan visas
Cesvaines nākotnes mērķus.
Pasta adrese: Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība Krasta 3-7 Cesvainē, LV4871, Cesvaines nov.
Ja iespējams, sūtiet uzrakstīto pa
elektronisko pastu: ckvb@inbox.lv.
Rekvizīti ziedojumiem: Cesvaines
kultūras veicināšanas biedrība, reģ. Nr.
50008030931, AS „SEB banka”, kods
UNLALV2X, konts LV20 UNLA 0030
9007 0000 6.
Biedrības grāmatas ir nopērkamas
Madonā, grāmatnīcā „Saule”, un Cesvainē: tūrisma informācijas centrā,
apavu veikalā, vidusskolā (V. Kalniņa,
tālr. 27050236).
Sanita Dāboliņa

Klusā nedēļa un Krusta ceļa gājiens

Nedēļa pirms Lieldienām šogad Cesvainē iezīmējās ar īpašiem notikumiem.
Klusā nedēļa nav laiks, lai klusētu par
Jēzu, Klusā nedēļa ir laiks, lai sirdīs apklustu pasaulīgās kārības un nemiers. Šo
nedēļu mūsu pilsētā pavadīja misionāri
no Norvēģijas, kas darbojās ar internātpamatskolas bērniem, devās pie ģimenēm, apmeklēja pansionāta iemītniekus,
sākumskolu un vidusskolu. Norvēģu
spēkavīri netradicionālā veidā liecināja
par Dieva mīlestības spēku, kas krasi
mainījis viņu dzīves. Tas daudzus iedvesmoja aizdomāties par savām dzīves

vērtībām. Viesu nepiespiestā uzmanība
un draudzīgums dziļi skāra cesvainiešu
sirdis.
Būtiska nozīme Klusajā nedēļā ir Lielajai Piektdienai, kad daudzviet Latvijā
un pasaulē kristieši dodas Krusta ceļa
gājienos, lai pārdomātu Kristus ciešanas. Jau 3. gadu apmēram 90 cesvainieši
un pilsētas viesi pulcējās ekumeniskā
Krusta ceļā, ko organizēja Cesvaines
evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs
prāvests Hanss Jensons un Romas katoļu
draudzes priesteris Andrejs Kazakevičs.
Gājiens sākās katoļu baznīcā un noslē-

dzās ar Krusta godināšanu Kristus ciešanu ekumēniskā svētbrīdī luterāņu baznīcā, pēc tam simboliski slēdzot baznīcu
līdz Lieldienu rītam. Krusta ceļa gājienā
tika nests koka krusts, kas atgādina par
Kristus krusta nāvi mūsu grēku dēļ, pārdomāti Jēzus Kristus pēdējie dzīves mirkļi. Kristus krusts dod liecību ne tikai par
Dieva parādīto mīlestību caur Jēzu Kristu, bet arī par to, ka Kristus mirst, pie
krusta paņemdams visas sāpes, ciešanas,
melus, atkarības, lai cilvēku sirdis darītu
atkal brīvas. 14 stacijās – apstāšanās vietās – pēc garīdznieku Svēto Rakstu la-

sījumiem par attiecīgajiem notikumiem
Kristus ciešanu ceļā no apcietināšanas
brīža līdz Kristus miesas guldīšanai
kapā un īsas meditācijas visi klātesošie
vienojās lūgšanā par Cesvaini, cesvainiešiem, Latviju un visu pasauli. Starp
apstāšanās vietām dziedāja pazīstamākos ciešanu laika dziedājumus.
Liels paldies Cesvaines novada domei
par atbalstu, iesaistot gājiena kārtības
nodrošināšanai Cesvaines policiju, un
visiem draudžu locekļiem par kalpošanu
Krusta ceļa organizēšanā.
Līga Čevere

Noslēdzies konkurss „Sabiedrība ar dvēseli
2012” Cesvainē, Lubānā un Varakļānos
Šajā pavasarī Cesvaines, Varakļānu
un Lubānas iedzīvotājiem tika dota iespēja parādīt savu iniciatīvu un, strādājot kopā ar līdzcilvēkiem, iesniegt projektus par dažādām sev un apkārtējiem
svarīgām jomām. Projektu konkurss
noslēdzās 2. aprīlī un jau 11. aprīlī Cesvainē notika žūrijas komisijas tikšanās.
Žūrijas sastāvā bija pa vienam pārstāvim no katra iesaistītā novada un Nīderlandes fonda pārstāvis. Kopumā tika
iesniegti 12 projekti un lēmums par to,
kam piešķirt finansējumu, nebija viegls.
Iesniegtie projekti bija interesanti, ide-

jām bagāti un oriģināli. Kaut gan žūrija
labprāt piešķirtu līdzekļus visu projektu
atbalstīšanai, tomēr finansiālās iespējas
ir ierobežotas. Projekti tika vērtēti individuāli un pēc tam, kopīgi diskutējot,
tika pieņemts lēmums par projektiem,
kuri saņems finansējumu.
Lubāniešus priecēs biedrības „Aborieši” iesniegtais projekts „No neolīta
laikmeta līdz mūsdienām”, kura ietvaros tiks uzlabota dabas taka un iekārtota
atpūtas vieta. Varakļānu novadā tika atbalstīti divi projekti: viens no tiem ir iedzīvotāju grupas „Tuvāk sirdij” iesnieg-

tais projekts „Rotaļu un atpūtas laukums
Kosmonautu ielā 13”, kura ietvaros
starp daudzdzīvokļu mājām tiks izveidots laukums bērnu rotaļām, bet otrs
– iedzīvotāju grupas „Proti strādāt, proti
atpūsties” projekts „Paaudžu taka”, kura
galvenā ideja ir labiekārtot teritoriju
Murmastienes centrā un izveidot atpūtas vietu. Cesvaines novada iedzīvotāji
un viesi varēs priecāties par iedzīvotāju
grupas „Atpūties aktīvi!” realizēto projektu, kura ietvaros Cesvainē taps volejbola laukums. Tāpat Cesvainē realizēs
iedzīvotāju grupas „Celtnieciņš” pro-

jektu mazajiem cesvainiešiem – bērnu
rotaļu laukums. Savukārt Cesvaines sākumskolas audzēkņi varēs savus brīvos
mirkļus pavadīt jaunā spēļu telpā, par
kuras tapšanu parūpēsies paši skolotāji,
vecāki un skolēni.
Paldies visiem, kas piedalījās konkursā! Kopīgi līdzdarbosimies projektu
realizēšanā un priecāsimies par iespēju
sakārtot vidi, kur dzīvojam, atpūšamies
un par kuru esam atbildīgi!
Liene Zīlīte, projektu koordinatore

„Mūsos katrā dārgums mīt, jāmāk tikai saskatīt”

Tā sākas dziesma Dagmāras Geisleres
un Elizabetes Celleres grāmatā “Kima
var būt stipra”, ko ceturtdien, 29. martā,
bibliotēkā visi kopā iemācījāmies “Burtu
spēļu” radošajā pēcpusdienā 1. - 6. klašu
skolēniem. Dziedot bērni varēja aizdomāties par katrā mītošiem dārgumiem. Izveidojām ar aplikācijām rotātas kastītes, kur
glabāt uz sirsniņas uzrakstītu sevī atklātu
dārgumu. Kas to spēja ieraudzīt otrā, va-

rēja uzrakstīt un ielikt drauga kastītē. Izveidojām arī bibliotēkas dārgumu lādīti.
Lūk, ko bērni rakstīja – “Jūs esat ļoti draudzīgas! Bibliotekāres, jūs esat labas vienmēr! Jūs esat labas, čaklas, darītgribošas,
sirsnīgas! Jūs esat foršas! Man patīk šī
bibliotēka, jo te ir interesantas grāmatas!
Lai jums veicas! Jūs esat gudras!”
Grāmatas “Kima var būt stipra” autores uzrunā bērnus, viņu vecākus un sko-

23. marta vakarā Cesvaines bibliotēkā ikvienam bija brīnišķīga iespēja
satikties ar dramaturģi, teātra zinātnieci un Valmieras teātra direktori
Evitu Sniedzi. Kā Evitai izdodas visu
paspēt, viņa stāsta tik aizraujoši, ka
nemanot pienācis vēls vakars.
Kautrīgi un mazliet mulsi iesākas saruna ar Evitu, kas pati mudina sanākušos uzdot jautājumus. Un tie sāk rasties
cits aiz cita, arvien vairāk atklājot teātra
aizkulises, seriāla „Eņģeļu māja” scenārija veidošanu, spēku, kā izdot grāmatu,
un daudz ko citu, šķiet, mums vēl neizprasto.
Starp sanākušajiem mākslas baudītājiem rodas jautājums par populāro
seriālu „Eņģeļu māja” un tā scenārija
veidošanu. Kā tas viss notiek? Scenārija autore labprāt dalās pieredzē, un mēs
uzzinām, ka šobrīd scenārija veidošana
ir beigusies, lai gan pa ceļam uz Cesvaini režisors zvanījis Evitai un teicis,
ka dažas epizodes jāpārveido. Vissarežģītākais – vienā kadrā salikt Liepājas un
Valmieras teātra aktierus, bet tas tiek
ņemts vērā, veidojot scenāriju un iepriekš noskaidrojot, vai konkrētais aktieris tiek uz filmēšanu. Seriāla tapšanā
savus noteikumus diktē arī skatītājs: ja
tam kāds aktieris īpaši patīk un dēļ tā
pat tiek skatīts seriāls, tad šim aktierim
ir jāpaliek seriālā un ap šo personāžu
jābūt intrigām un notikumiem. Pozitīvais seriālā – pieredzējušie aktieri Lilita
Ozoliņa un Ģirts Jakovļevs, kas ir izveidojušies par seriāla centru.
Seriāla scenārija veidošana ir radošs
darbs. Bet kā Evitai izdodas to savienot
ar administratīvo darbu teātrī? Izrādās,
ka, pateicoties 24 stundām diennaktī, jo
daudz ideju top mašīnā, braucot no Valmieras uz Rīgu. Vērojot dabu, rodas salīdzinājumi, metaforas. Esot teātrī, nav
iespējams domāt par citām lietām. Vienīgais atslodzes mirklis ir tad, kad Evita
var aplūkot, kā notiek mēģinājumi jeb
kā Evita saka, „patīk, ka esmu klāt brīdī,
kad top brīnums”. Tā ir patīkama sajūta,
jo šajā mēģinājumu procesā aktieri vēl
taustās, režisors mēģina ko piekoriģēt,
un izrāžu skaistākie fināli rodas nejauši.
Runājot par teātri, rodas jautājums –

uz ko teātris tiecas un kāda ir tā vīzija?
Evita stāsta, ka šis ir jautājums, kas tiek
regulāri pārrunāts ar režisoriem. Teātra
mērķis ir radīt tādu mākslas sajūtu, kas
skatītājiem ir katarse. Skatītājam ir jāgūst kādas jaunas zināšanas. „Tā kā mēs
atrodamies reģionā, mēs nevaram atļauties iet tikai vienā virzienā, mums ir
jādomā par dažādām auditorijām. Teātri
nemāk sarunāties ar pusaudžu auditoriju, jo šobrīd režisori nemāk viņus uzrunāt. Tā ideālā vīzija ir radīt teātri, kurā
labi justos arī jaunieši. Tiek domāts arī
par aktieru izaugsmi, ideālā gadījumā ir
tā, ka katrs režisors strādā ar vienu vai
diviem aktieriem. Protams, pamatakmeņi mūsu teātrim ir laba dramaturģija un
klasiskas vērtības.”
Cesvainiešiem interesē lomu sadale
teātrī. Kā režisors tās izvēlas? Kā var zināt, kas kuram derēs, piestāvēs, atbildīs?
„Jāskatās, vai aktieris ir štata aktieris un,
protams, pats pamats ir spējas. Ļoti labi
var redzēt aktieru izaugsmi, kad viņiem
tiek uzticētas arvien lielākas lomas un
līdz ar to – svarīgāki uzdevumi. Tomēr
mans uzdevums ir skatīties, vai visiem
aktieriem ir vismaz divas lomas, kurās
tas var parādīt sevi dažādos rakursos un
attīstīties,” stāsta Evita. Runājot par aizkulisēm, viens no grūtākajiem posmiem
ir aktrisēm, kad viņām no varoņlomām
jāpāriet uz raksturlomām. Tas ne vienmēr notiek ļoti mierīgi, reizēm ir sāpīgi.
It īpaši, ja pirms tam ir tēlota karalienes
loma un tad tiek piešķirta mātes loma.
Būtiski ir dot starp šīm abām lomām
kādu raksturlomu, lai tā pāreja būtu
mierīgāka. Brīnišķīgs piemērs ir izrādei
”Skroderdienas Silmačos”, jo te var izdzīvot visus posmus – sākot ar Ieviņu,
Elīnu, Antoniju un tad Pindacīšu. Te jāsaka, ka Blaumanis perfekti pārzinājis
teātri un tā specifiku. Ar vīriešiem- aktieriem šajā ziņā ir citādāk. Ir aktieri,
kuriem ir 35, bet viņi spēlē 50 gadīgus.
Evita stāsta, ka reizēm aktieri ir kā bērni,
tāpēc administratīvajā darbā aiziet ļoti
daudz emociju. Visu laiku viņi par kaut
ko ir satraukušies, kaut kas nenotiek, kā
vajag. Runājot par aktieriem, interesē,
vai tiem ir arī kādi untumi, ambīcijas?
„Jo mazāk talantīgs aktieris, jo lielākas

lotājus, rosinot diskutēt par ļoti grūtu
tēmu – vardarbību un mobingu skolēnu
vidū. Grāmata vecākiem un skolotājiem
sniedz bagātīgu materiālu sarunām ar
bērniem par pašcieņu un pašaizsardzību. “Bargi – kā lauva, ērglis vai lācis –
lūkojies uz pāridarītājiem! Atrodi un
saglabā sevī savu īpašo dārgumu!”
Šie ir tikai divi no grāmatā minētajiem padomiem, kā bērns var apturēt

„Pils deva īpašo sajūtu”

ambīcijas. Šobrīd teātrī ir 4 štata režisori un viņi jau ir apraduši ar aktieru untumiem. Ir, protams, režisori, kuri nevar
sadzīvot ar aktieru untumiem, tāpēc šis
režisors neņem šo cilvēku izrādē. Tas
ir sāpīgi, bet tur neko nevar izdarīt. Ir
bijuši gadījumi, kad tuvojas pirmizrāde
un kāds aktieris paziņo, ka nebūs pirmizrādes, lai gan ar prātu skaidri zini, ka
izrāde būs. Šādos gadījumos ir jāļauj
aktierim iztrakoties. Jāatzīst, ka labāk
neiet no kabineta ārā, lai tikai netrāpītu
pa ceļam aktierim. Kad aktieri paziņo,
ka izrādes nebūs un lai režisors to spēlē
pats, režisors noklausās monologu un
tad saka: labi, sākam vēlreiz! Protams,
ir bijis arī tā, ka aktieri salecas savā
starpā uz skatuves. Viens nav iemācījies
tekstu vai arī nesaprot, ko viņam saka
režisors. Piemēram, viens var, bet tas
otrs nevar izpildīt režisora uzdoto. Kamēr viens nevar, tikmēr otram atvēlētais
laiks iet zudumā. Štata cilvēki jau ir izkosti – viņi cits citu zina un arī otra vājības zina,” teātra aizkulises atklāj Evita.
Klātesošie vēlas uzzināt, vai Evitai ir arī
kāds mīļāks aktieris no sava teātra, bet
Evita uzreiz saka, ka to nedrīkst just.
Tas ir bijis pirmais bauslis, kad Evita
stājās direktores amatā. Ir, protams, ar
kādu aktieri personīgākas attiecības un
var jau būt, ka aktieri nojauš, bet tas
nekad neatspoguļojas lomās. Starp dažādajiem piedāvājumiem teātra vidē vēlamies noskaidrot, kuras izrādes šobrīd
varētu būt interesantas skatītājiem. Evita labprāt uzteic Liepājas teātra izrādi
„Advente Silmačos” un šo pašu izrādi
var noskatīties arī Valmieras teātrī, uz-

Cesvaines Ziņas

pret sevi vērstu agresiju. Taču tam ir nepieciešama liela drosme un ticība sev.
Ikviens mājup devās stiprāks, jo brīžos, kad kāds mūs vēlēsies apbēdināt vai
pazemot, varēsim ielūkoties dārgumu
kastītē, lai rastu apstiprinājumu – katrā
no mums dārgums mīt.
Līga Čevere, Cesvaines bibliotēkas
bērnu literatūras nodaļas vadītāja

sverot, ka Liepājā šī izrāde ir mītiskāka,
bet Valmierā – aktieru radītā atmosfēra.
Noteikti jāredz ir „Ķiršu dārzs”, bet aktiermākslas baudījumu var redzēt izrādē
„Bezkaunīgie veči”. Ja ir vēlme redzēt
Krodera sajūtu par pasauli, tad jādodas uz izrādi „Orfejs pazemē”. Runājot
par gaidāmajiem notikumiem, Evita
iepazīstina klātesošos ar jau zināmiem
datumiem dažām pirmizrādēm. Nākamgad martā Valmieras teātrī tiks rīkots
Blaumaņa festivāls par godu rakstnieka
150 gadu jubilejai. Ir sakrājušās vairākas Blaumaņa izrādes. Bez latviešiem
ir doma pieaicināt teātrus no Krievijas
un Skandināvijas, tad jau varētu veidot
Starptautisku konferenci par Blaumani.
„Leģendas par ilgām” – astoņu gadu
garumā tapušais stāstu cikls, kas nu apkopoti vienā grāmatā. Evita stāsta, ka
grūti izskaidrot, kāpēc un kā radās ideja
par grāmatu. Pārsvarā tiek rakstīts, kad
notiek kāds notikums, tad darbs tika nolikts kaudzītē un tur viņi krājās. Idejas
stāstiem radušās ceļā no Valmieras uz
Rīgu un, esot mājās, uzrakstīts šis „impulss”, kas radies pārbrauciena laikā.
Rakstīt scenāriju un grāmatu ir divas
atšķirīgas lietas – scenāriju „Eņģeļu
mājai” Evita nevarētu rakstīt, ja viņa nerakstītu ātri. Grūtākais ir izdomāt plānu,
bet ar dialogiem iet pavisam raiti. „Leģendas par ilgām” – šeit impulsi krājās
un krājās, līdz Evita salikusi stāstus
kopā katru pareizajā vietā, izveidojot
kompozīciju.
Tikšanās noslēgumā, atgriežoties pie
sarunas par Cesvaini, Evita atzīst, ka ir
ļoti laimīga, ka mācījusies Cesvaines vidusskolā. „Es to visiem vienmēr saku –
es droši vien būtu citādāka, ja būtu mācījusies parastā skolā. Es domāju, ka pils to
īpašo sajūtu deva. No Liezēres es atnācu
ar sajūtu, ka būt teicamniekam nav forši. Te mani tik labi uzņēma! Cesvaine ir
kaut kas neizdzēšams, tāpēc vienmēr jūtos nobijusies, esot šeit,” atklāj Evita.
Paldies Cesvaines bibliotēkai, kas
noorganizēja tikšanos ar Evitu! Un,
protams, Evitai, kas neatteica un labprāt
dalījās savās pārdomās par mums interesējošo teātra mākslā.
Kristīne Vilciņa, autores foto

PILS STĀSTI
(2012 - 4)
Lielās dienas
stāsts
Vecais pils zirneklis bija tik vecs,
gudrs un izmanīgs, ka spējis saglabāt savu dzīvību no pašiem Vulfa
laikiem. Pārcietis aukstumus, karstumus, badu un pārticību, sapratis,
ka vislabākais patvērums visā pilī ir
pagrabā. Īpaši ap Lielo dienu, kad
uzmācīgie Saules stari ložņā pa visiem pils kaktiem, vienam nabaga
zirneklītim ir grūti paglābties no tīrošo slotu un lupatu uzmācības. Pagrabā var atrast kaktiņus, kur nekad
neiespīd Saule, tiesa gan – mušu mazāk, bet sava iztikšana jau ir. Tā nu
vecais zirneklis pašā Lielās dienas
vakarā bija devies uz pirmo stāvu
pēc tām pašām mušām, kad izbailēs
sarāvās durvju stenderes šķirbā pavisam maziņš: Saule – milzīga Saule spīdēja kunga kabinetā. Kad bija
sanākuši tā padaudz cilvēku, tad tika
runāts par Saules zīmēm. Jā, kaut
ko tādu zirneklis bija jau redzējis
gan meitu brunču rakstos, gan villainēs, kad vēl ar tādām staigāja, tad
skolēnu cimdos. Jā, viņš pazina šīs
zīmes un tagad uzzināja, ka tās sauc
par Saules zīmēm. Tad tie cilvēki
kaut ko sāka runāt par olām, un visas sievietes nogāja lejā pagrabā, bet
vīri palika augšā ar domīgām sejām.
Vecajam zirneklim atkal no bailēm
sāka drebēt visas sešas kājas – tik
daudz sieviešu pagrabā. Tas nav uz
labu, ka tik nesāk kaut ko berzt un
tīrīt. Par laimi, visas bija sagājušas
darbnīcā un kā tādas raganas ņēmās
ap katliem, olu groziem un visādām
drazām, ko lipināja un tīņāja ap
olām un tad lika katlā. Citas ņēmās
ar vasku, ko visādos veidos lipināja
uz olām un tad mērcēja krāsas šķīdumā. Vēl citas ap olām tina diegus
dažādos virzienos un atkal lika katlā.
Tur bija gan sīpolu mizas, gan kaut
kādas košas krāsas, gan mellenes,
kuras ceļoja gan mutēs, gan katlā,
pat ar līmlenti tika veidoti raksti uz
olām. Kad nu lielais grozs bija pilns
ar dažādu krāsu, rakstu un raibumu
noraibinātām vārītām olām, ieradās
vīri. Viņi stāstīja par šūpoļu kāršanu
un Lielās dienas tradīcijām. Viena
no tām – olu ripināšana. Tad nu tas
arī tika darīts, milzīgu prieku sagādājot jaunajai paaudzei. Par veiksmi
olu kaujās, ripināšanā un galvenais
čaklo krāsošanu katra ģimene saņēma īpašo balvu – oša koka olu ar
paliktni, ko gatavojis Imants Spridzāns, bet bērni – katrs pa šokolādes zaķēnam zelta papīrā – austriešu
pavasara dievietes vēstnesi. Saule
šajā vakarā rietēja, sārti iekrāsodama debesis. Laika vērotāji teic – tas
uz vēju. Tā arī bija, bet tas jau nākamajā rītā. Tā nu vecais zirneklis
tovakar vēl ilgi šūpojās savā tīklā un
atcerējās tās daudzās Lieldienas, kas
svinētas pilī viņa mūžā, atcerējās tās
skaistās raibu raibās olas, kādas cesvainieši pratuši krāsot, jo pat 1935.
gada “Atpūtā” tikušas izrādītas visiem lasītājiem.
Nākamā vēsturnieku tikšanās Cesvaines pilī 26. aprīlī plkst. 18.00.
Šoreiz viešņa no Madonas muzeja
Laimdota Ivanova stāstīs par tūrismu 30. gados “Par kultūrvēsturiskiem objektiem, dabas jaukumiem
un tūristu apmešanās vietām”. Bruno
Podiņš pastāstīs par bijušā Cesvaines
draudzes mācītāja Roberta Auniņa
devumu Ūsiņa pētniecībā.
Vecā pils zirnekļa tēlā iejutās
Māra Evardsone



Paziņojums par izsoli

Cesvaines novada dome mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli pārdod
nekustamo īpašumu, kas sastāv no
dzīvokļa Nr.8, kura platība ir 50,6 m2,
un 506/6926 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas
atrodas Dārzu ielā 2, Cesvainē, Cesvaines novadā. Nekustamā īpašuma
nosacītā cena 3700 lati. Izsoles dalības
maksa 20 LVL un nodrošinājuma apmērs 10% no nosacītās cenas jeb 370
LVL līdz izsoles sākumam iemaksājams Cesvaines novada domes kontā.
Izsole notiks 2012. gada 11. maijā
plkst.11:00 Cesvaines novada domes
zālē Pils ielā 1A, Cesvainē.
Vairāk
informācija
pa
tālr.:
28382616.

Izmaiņas pils ainavā

Kalnu priede, kas 104 gadus bija kā
vārti ieejai Cesvaines pilī, ir nokaltusi.
Jau 2011. gada pavasarī neizplauka jaunie
dzinumi. Tika pieņemts lēmums nokaltušo priedi nozāģēt 2012. gada pavasarī.

Bez maksas pieņem
atsevišķi sašķirotu iepakojumu un saimniecībās
uzkrātās plēves

SIA “ALBA 5” aicina zemniekus uzkrāt un nodot pārstrādei minerālmēslu
maisus, dārzniecībā izmantoto plēvi,
lopbarības ietinamo plēvi bez sieta,
tiem/tām jābūt atbrīvotām no salmu,
skābbarības un augsnes atliekām, kā arī
tukšās plastmasas kannas.
Nelielo saimniecību īpašniekus aicinām kooperēties ar kaimiņiem un uz atkritumu poligonu „Kaudzītes” kopīgi vest
lielāku daudzumu sašķiroto materiālu, lai
labais nodoms – saudzēt dabu (nododot
atkritumus pārstrādei) – ir samērojams
ar cita dabas resursa (degvielas) patēriņu.
Nododot sašķirotus atkritumus pārstrādei, jūs bez maksas atbrīvojaties
no atkritumiem, kā arī saņemsiet apliecinājumu par videi kaitīgo atkritumu
nodošanu otrreizējai pārstrādei, ko nepieciešamības gadījumā varēs uzrādīt
kontrolējošajām iestādēm.
Savākto materiālu SIA “ALBA 5”
nogādā uz pārstrādi, no tā top plastmasas granulas, kuras tālāk izmanto jaunas plēves vai dažādu cietās plastmasas
priekšmetu ražošanā.
Gaidīsim jūs ar sašķirotajiem atkritumiem poligonā „ Kaudzītes” Litenes
pagastā, Gulbenes novadā, katru darbdienu no 8:00 līdz 16:30. Iepriekš vienojoties, iespējami arī citi laiki.

Informācija
Paziņojums par ES platību maksājumiem – pieteikumus un kartes ES
Platību maksājumu saņemšanai iespējams izņemt Cesvaines novada domē,
bijušajā „Krājbankas telpā”, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00. Aizpildītu dokumentu atdošanas termiņš – šī
gada 15. maijs.
Informējam, ka Cesvainē darbojas
SEB bankomāts, kas atrodas pie domes ēkas – Pils ielā 1A. SEB bankomāts neņem komisijas naudu no DNB
bankas, GE Money Bank, Hipotēku
bankas, Rietumu bankas, Swedbank
un Triatel bankas.
Seko Cesvaines novada aktualitātēm
tagad arī www.twitter.com/Cesvaine_novads

Noslēdzies Cesvaines novada domes attīstības programmas
1. redakcijas publiskās apspriešanas posms
Pamatojoties uz Cesvaines novada
domes 2011. gada 21. decembra sēdes
lēmumu „Par Cesvaines novada attīstības plāna 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu” (prot. Nr. 15, 3#), no 2012.
gada 13. janvāra līdz 2012. gada 13.
februārim noritēja Cesvaines novada
attīstības programmas 1. redakcijas apspriešanas pirmais posms. Attīstības
programmas 1. redakcijas materiāli iedzīvotājiem bija pieejami Cesvaines novada domes 2. stāvā, sekretariātā, darba
dienās no 8:30 līdz 13:00 un no 14:00
līdz 17:30, kā arī Cesvaines novada domes mājas lapā www.cesvaine.lv, sadaļas “Dome” apakšsadaļā „Sabiedrības
līdzdalība”.
Rakstiski komentāri un priekšlikumi

par Cesvaines novada attīstības programmas 1. redakciju tika iesniegti līdz
2012. gada 13. februārim Cesvaines novada domē 2. stāvā, sekretariātā vai sūtot pa pastu uz adresi: Cesvaines novada
dome, Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines
novads, LV 4871, vai sūtot elektroniski
uz adresi dome@cesvaine.lv.
2011. gada Cesvaines laikraksta „Cesvaines Ziņas” janvāra numurā ievietota
publikācija un 2012. gada 13. janvāra
numurā laikrakstā „Stars” ievietots paziņojums par Cesvaines novada attīstības
programmas 1. redakcijas sabiedriskās
apspriešanas uzsākšanu.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme
notika 2012. gada 7. februārī Cesvaines
novada domes Mazajā zālē un uz to ie-

Liene Zīlīte,
attīstības plāna izstrādes vadītāja

Cesvaines pils kungu runājamās telpas un
ēdamzāles arhitektoniskā izpēte un inventarizācija
Šī gada janvārī Cesvaines novada
dome, atsaucoties uz Valsts Kultūrkapitāla 2012. gada kultūras mantojuma
nozares izsludināto projektu konkursu,
tika iesniegts projekts Valsts Kultūrkapitāla fondam Cesvaines pils divu
telpu arhitektoniski mākslinieciskajai
izpētei. Martā šis projekts tika atbalstīts un tagad ir noslēgts līgums ar SIA
„Arhitektoniskās izpētes grupa”, kura
arhitektes Baibas Eglājas vadībā maija
mēnesī veiks arhitektonisko izpēti un
inventarizāciju. Darbi tiks veikti šādā
kārtībā:

1) Tiks apkopota informācija par būvvēsturi, vēsturiskie materiāli par telpām
un iepriekš veiktajām izpētēm pilī.
2) Telpu vizuālā apsekošana, vēsturisko būvgaldniecības izstrādājumu un apdares detaļu uzskaite un inventarizācija.
3) Kontrolzondāžas vēsturisko apdares slāņu esamības un to saglabātības
pakāpes noteikšanai. Konstatēto mākslinieciski vai arhitektoniski vērtīgo apdares slāņu fiksācija inventarizācijai nepieciešamajā apjomā.
4) Inventarizācijas rezultātu apkopošana – rasējumi: inventarizācijas rezultā-

tu kartogramma un fotofiksācijas shēmu
izstrādāšana, apdares sistēmas uzmērījums, krāsu toņu piemeklēšana pēc kataloga dekoratīvo krāsojumu kopijas.
Projekta izpildes rezultātā tiks iegūta profesionālu speciālistu sagatavota
izpēte un dokumentācija tālāko šo telpu restaurācijas un atjaunošanas darbu
veikšanai, saskaņojot un saņemot akceptu tālākajai darbībai no Valsts Kultūras
pieminekļu inspekcijas.
Daiga Matroze, projekta vadītāja un
Cesvaines muzeja speciāliste

Domes ēkā turpinās būvdarbi
17. aprīlī Cesvaines domes ēkā norisinās kārtējā būvsapulce, kur tika
spriests par domes ēkas būvdarbiem
un to virzību. Kā šobrīd norit būvdarbi, vaicāju apakšuzņēmējam SIA
„CMT” valdes priekšsēdētājam Ilvaram Āboliņam.
Kā jau iepriekš informēts, 2012. gada
9. februārī Cesvaines novada dome ir
noslēgusi līgumu par būvdarbu veikšanu pašvaldības administratīvajā ēkā,
lai realizētu Eiropas Savienības fonda
atbalstīto projektu „Energoefektivitātes
paaugstināšana Cesvaines pašvaldības
administratīvajā ēkā” Nr. KPFI – 7/6 ar
SIA „Halle B”.
„Darbi raiti rit uz priekšu. Vidēji dienā pie ēkas remontdarbiem strādā no 8
līdz 16 cilvēkiem. Ir izlauzta grīda, tā
nosiltināta un viss grīdas segums jau ir
sagatavots flīžu un linoleja līmēšanai.
Šobrīd iekštelpās tiek mainīti elektrības
vadi. Tāpat jau ir savilktas ventilācijas
sistēmas, sienas tiek gatavotas krāsoša-

nai. Šonedēļ uzsākta grīdas seguma flīzēšana. Šo darbu veiksim pa vakariem
un brīvdienām, lai netraucētu domes
darbību un citus paralēli notiekošos
darbus. Tiek uzsākti āra darbi fasādei.
Logi ir nomainīti pirmajā stāvā, jo otrajā
stāva to darīs, kad būs siltāks. Nevaram
atļauties sabojāt otrajā stāvā esošo parketa grīdu sliktu laika apstākļu dēļ, tāpēc ir tāda piesardzība,” skaidro Ilvars
Āboliņš.
Runājot par problēmām, ar kurām
nākas saskarties būvdarbu laikā, Ilvars
saka, ka galvenā problēma ir laiks. Tas
ātri iet. „Gala termiņš ir 1. septembris,
bet mēs sev termiņu uzliekam citu, pagaidām tas ir jūlijs. Līdz Jāņiem gribam
padarīt visus darbus, kas saistīti ar vizuālo izskatu. Zināms, ka uz beigām
paliek sīkumi, kas kopā savācas. Viss ir
saplānots tā, ka vajadzētu paspēt izdarīt,
galvenais, lai ir materiāli,” stāsta Ilvars.
Veicot būvdarbus, vienīgais neparedzētais darbs saistās ar kanalizāciju, kas pa-

gaidām ir atrisināta.
Pārējās ir tādas lietas, ar kurām uzņēmums ir rēķinājies.
Protams, var manīt,
ka domes ēka būvēta padomju laikā un
ka materiāls, kas izmantots tās celšanā,
ir tāds, kāds ir. Ilvars stāsta, ka ir bijis
trakāk – kad tiek izņemtas durvis, sāk
plaisāt māja. Šajā ziņā domes ēka ir salīdzinoši labā stāvoklī.
Zināms, ka domes ēkas projekts rakstīts, ņemot vērā „zaļo” ēkas būvniecību.
Vaicāju Ilvaram, vai „zaļais iepirkums”
kaut kādā mērā ietekmē būvniecības
procesā notiekošo? Ilvars Āboliņš atbild: „Visu laiku tas ir jūtams, īpaši, kad
notiek materiālu meklēšana. Parasti ir
vienkārši – ja vajag ēku siltināt, tad dodas pakaļ zināmiem materiāliem, bet šajā
gadījumā ir nedaudz citādāk, jo prasības
„zaļajām” ēkām ir specifiskākas.”
Ieguldījums Tavā nākotnē!
Kristīne Vilciņa

„Manas brīvdienas 2012” Cesvainē!

Aktrise un raidījumu vadītāja Vita
Baļčunaite un dziedātājs Valters Frīdenbergs Latvijas bērnus un jauniešus aicina kopā pavadīt jautras, interesantas un piedzīvojumiem bagātas
brīvdienas, kas šogad norisināsies tepat – Cesvainē.
Projekta „Manas brīvdienas” mērķis ir radīt iespēju Latvijas bērniem un
jauniešiem saturīgi pavadīt brīvdienas,
dodot iespēju jaunatnei atpūsties, izklaidēties, gūt jaunus iespaidus un emocijas
izglītojošās, izklaidējošās un praktiskās

nodarbībās.
Dalībniekus sagaidīs ne vien īpaša
programma, bet arī iespēja satikties un
sadraudzēties ar Vitas un Valtera draugiem – populāriem un iemīļotiem raidījumu vadītājiem, dziedātājiem, aktieriem
un daudziem citiem pieredzes bagātiem
un tautā mīlētiem personāžiem. Būs ekskursijas, sporta aktivitātes, viktorīnas,
pārgājieni, ekspedīcijas, praktiskās nodarbības, saskarsmes spēles, zīmēšana,
gleznošana dažādās tehnikās, radio un
TV diena, radošās darbnīcas, vokālās un

Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki:
pirmdienās 8:30-13:00, 14:00-17:00
otrdienās 8:30-13:00
piektdienās 8:30-13:00
Nr. 4 (225) 2012. gada 26. aprīlis
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 500 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.



radās 10 cilvēki, lielākoties Cesvaines
novada domes un novada pašvaldību
iestāžu darbinieki. Sanāksmē izteiktie
un sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi vairumā attiecināmi
uz konkrētām rīcībām, kas ietveramas
Cesvaines novada attīstības plānā.
Kopumā tika saņemti priekšlikumi
no 2 iedzīvotājiem, kas tika apspriesti
Cesvaines novada domes vadības grupā
un saskaņā ar attīstības plāna izstrādē
piesaistīto konsultantu ieteikumiem tika
lemts par to iestrādāšanu Cesvaines novada attīstības plānā.

Cesvaines Ziņas

deju nodarbības, tikšanās ar īpašajiem
viesiem un daudz kas cits aizraujošs.
Visi dalībnieki projekta laikā piedalīsies īpašā maratonā – “Kas meklē, tas
atrod”. Visu nedēļu bērni un jaunieši
apgūs dažādas prasmes, kuras būs nepieciešams pielietot Brīvdienu noslēgumā–
lielajā maratona kulminācijā. Bez visām
šīm iepriekš minētajām aktivitātēm notiks būtiskākais programmas posms –
priekšnesumu sagatavošana un uzvešana
noslēguma uzvedumam, kas notiks tad,
kad būs noslēgušās abas projekta norises
nedēļas, tieši tad satiksies abu nedēļu dalībnieki un kopā ar Vitu Baļčunaiti, Valteru Frīdenbergu un īpašajiem viesiem
iesaistīsies Latvijā vēl nebijušā uzvedumā, kuru būs iespēja klātienē vērot ikvienam interesentam, tostarp arī dalībnieku
radiem, draugiem un paziņām.
Nāc, piedalies un atklāj savus talantus izglītojošās, izklaidējošās un praktiskās nodarbībās!
Piesakies un uzzini visus aizraujošos
stāstus, iegūsti jaunus draugus, baudi
piedzīvojumus, par kuriem dzirdēt gribēs
visi! Dalības maksa – 130 Ls, pieteikšanās līdz 10. jūnijam! Piesakies laicīgi, jo
vietu skaits ierobežots! Norises laiks 15.21. jūlijs vai 5-11. augusts. Vairāk informācijas mājas lapā www.manasbrivdienas.lv, pa tālr: 29131458 vai rakstot uz
e-pastu: info@manasbrivdienas.lv.

Dzimuši
Linards Kozlovskis
martā;
Kārlis Čevers
aprīlī.

Apsveikumi
Gadi ir kā brīnumaini dārgumi,
		
draugi,
Birst tie kā ziedi no ābeles salnās.
Tālu vēl rudens, tālu vēl salnas,
Lai liesmo vēl sapņu un magoņu
			
lauks!
Nozīmīgajās dzīves gadskārtās
sveicam: 85 gados Vandu Jakovelu
un 90 gados Zelmu Kažoku!
Cesvaines pašvaldība

Zolītes turnīrs

18. marta Zolītes turnīra uzvarētāji:
1. vieta Diāna Cepurniece
2. vieta Juris Praškevičs
3. vieta Māris Vanags
18. maijā plkst. 12:00 Cesvaines kultūras namā „Senioru brokastis”. Uz brokastīm ieradīsies arī
citu novadu seniori. Laipni aicināti
Cesvaines seniori! Līdzi ņemt labu
garastāvokli, groziņu un kādu labu
ideju, ko citiem pastāstīt, iemācīt
vai nodemonstrēt.

Afiša
26. aprīlī plkst. 17:30 Cesvaines kultūras namā bērnu deju grupas „Ritms”
koncerts „Sveiciens pavasarim!”
27. aprīlī plkst. 18:00 Cesvaines
muzeja izstāžu zālē Harija Šulca gleznu
izstādes atklāšana. Piedalīsies mūzikas
skolas audzēkņi un dzejniece Anda Līce.
28. aprīlī plkst. 18:00 Cesvaines kultūras namā Jaunpiebalgas amatierteātra
„Triksteri” izrāde „Pēdējā griba”. Ieeja – Ls 1 Ls. Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja brīva.
4. maijā plkst. 16:00 Cesvaines kultūras namā „Māras teātra” viesizrāde
Lelde Stumbre KRONIS II, režisore
Māra Ķimele, biļetes var iegādāties kultūras namā – Ls 2 un Ls 3.
6. maijā no plkst. 9:00 Pavasara
tirgus. Tiek aicināti visi pārdotgribētāji! Pieteikties: Kristīne Aumele, tel.:
64852287; 28658274 vai rakstot uz epastu: kristine.aumele@cesvaine.lv
18. maijā plkst. 15:00 „Svētki Cesvaines pilī”, muzikāls koncerts „Arabeska mūzikā un mākslā”, mūzika – no klasikas līdz mūsdienu. Plkst. 17:00 tekstiliju
mākslinieces Ineses Jakobi tekstiliju izstādes atklāšanas pasākums, plkst. 18:00
Cesvaines pūtēju orķestra koncerts.

Sludinājumi
Silaines ielā 6, Cesvainē, sākot ar
28. aprīli, sāks tirgot tomātu, paprikas,
gurķu, vēlāk arī kāpostu un puķu stādus. Tālr.: 64852412, m.tālr.: 26585437
(Alberts) vai 29659747 (Gaida).

Līdzjūtības
Cik tukšs un kluss nu kaktiņš, māt,
Kurš varēs Tavā vietā stāt,
Kurš grūtā brīdī pienāks klāt?
Neviens tik tuvs vairs nebūs, māt.
Izsakām līdzjūtību Normundam
Burkevičam un viņa ģimenei,
māmiņu mūžībā pavadot.
Bijušie klasesbiedri
Cesvaines vidusskolā

Miruši
Līvija Silanagle
(1923 - 2012);
Pēteris Pētersons
(1942 - 2012).

