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Cesvaines pils ēdamzāles pārvērtības
Šobrīd, atverot pils ēdamzāles 

durvis, paveras oriģināls ēdamzā-
les sākotnējais izskats. Tie, kas 
mācījušies vidusskolā, šo telpu at-
ceras kā sporta zāli, taču šobrīd būtu 
grūti iedomāties, ka tik greznā un 
skaistā telpā kādreiz arī notikušas 
sportiskas aktivitātes.

Valsts Kultūras pieminekļu aiz-
sardzības inspekcijas atbalstītais un 
realizētais projekts „Cesvaines pils 
ēdamzāles koka paneļu atjaunošana 
un restaurācija” ir nozīmīgs solis ceļā 
uz pils oriģinālās ēdamzāles sākotnējā 
izskata atjaunošanu. Līdz šim 
ēdamzāles telpā, pateicoties VKKF at-
balstam, pašvaldības līdzfinansējumam 
un restauratorei Baibai Pilsumai, ir 
sākti kamīna restaurācijas darbi. Ir sa-
laboti bojātie koka griesti un no eļļas 
krāsas daļēji notīrītas sienas. Paralēli 
paneļu atjaunošanai ēdamzāle arī tiku-
si pie oriģinālajam tonim atbilstoša 
sienas krāsojuma virs paneļiem un 
lustrām. Kā stāsta muzeja speciāliste 
un realizēto projektu vadītāja Daiga 
Matroze,  sadarbojoties ar SIA 
„Arhitektoniskās izpētes grupu”, ir 
veikta arī ēdamzāles augšējās sienu 
daļas gleznojumu mākslinieciskā 

izpēte. Ir zināms un izstrādāts orna-
ments, kāds bijis uz sienu gleznoju-
miem, kā arī to krāsas. Nākamais solis 
ir šo sienu gleznojumu atjaunošana 
sākotnējā izskatā. Ēdamzāles telpā 
ir arī atradusies dekoratīva siena ar 
kolonnām, kas nodalīja telpu, bet vi-
dusskolas pastāvēšanas laikā, pielāgo-
jot telpu sporta zāles vajadzībām, siena 
ir nojaukta. Arī šīs sienas atjaunošana 
būtu solis tuvāk pilnīgam ēdamzāles 
sākotnējam izskatam. 

Ēdamzāles koka paneļu atjau-
nošanas darbus veica meistars Juris 
Neimanis, kurš pēc ugunsgrēka atjau-
nojis arī pils parādes kāpnes.

– Katrs darbs ir citādāks, bet, ja to 
dari ar prieku, tad nekas nav grūts. 
Vienkāršais darbs ir neinteresants, un 
tas, kas ir sarežģītāks, ir interesantāks. 
Līdz ar to tās grūtības pazūd. Nevarētu 
teikt, ka šeit kaut kas bija izteikti 
grūts. Paneļu gropītes ir daļējs roku 
darbs, bet viss pārējais ir mehānisks. 
Uzskatu, ka šī vēl nav māksla, bet 
gan komplicētāks galdniecības darbs. 
Man ļoti patīk tieši radošais process – 
meklēt un rast risinājumus. Sarežģītāks 
darbs gaidāms perspektīvā, kad būs 
finansējums un varēs atjaunot starp-

sienu. Ir pieejamas trīs fotogrāfijas, 
kurās var redzēt šo sienu, bet tikai 
vienā redzams konkrētāk, kam tur 
vajadzētu būt. 

Juris Neimanis atzīst, ka pēc 
paveiktā darba ir gandarījuma sajūta. 
Tiem, kas iepriekš šo telpu redzējuši ar 
zaļu sienu krāsojumu, iespējams, zilais 
tonis šķitīs neierasts, tomēr jāatceras, 
ka šis tonis ir oriģināls. – Jāņem vērā, 
ka viss šajā telpā ir aplūkojams kā 
kopējs ansamblis, jo griestu gleznoju-
mi oriģinālā ir izteikti zili, arī kamīna 
flīzes ir zilas,– krāsas un toņu pielieto-
jumu atklāj Juris Neimanis. 

9. aprīlī pils ēdamzāles atjauno-
tos koka paneļus bija atbraukusi 
pieņemt Valsts Kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas Vidzemes 
reģionālās nodaļas vadītāja galvenā 
valsts inspektore Ilze Ozola, Vidze-
mes reģionālās nodaļas inspektore  
mākslas restauratore Laura Šenroka, 
kas sastādīja pārbaudes aktu un veikto 
darbu novērtēja ar atzinību par  labu 
darba  kvalitāti un atbilstību visām 
VKPAI prasībām.  Galvenā valsts ins-
pektore  ieteica tikpat aktīvi turpināt 
iesākto, sniedzot mazos projektus par 
atsevišķu telpu arhitektonisko izpēti un 

Daiga Matroze iepazīstina Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
pārstāves ar paveikto

Bībeles 
svētku 

dalībnieku 
atsauksmes

tālāk arī konservāciju un restaurāciju 
gan VKKF, gan VKPAI. Tāpēc pašlaik 
tiek sagatavots projekts VKPAI 
glābšanas darbu programmai „Ces-
vaines pils ziemeļu terases grezno-
jumu glābšanas programmas 2. kārta– 
konservācija un restaurācija”. Telpas 
turpmākajiem atjaunošanas darbiem 
ir nepieciešamas finanses, kas tiek 
meklētas ar dažādu projektu palīdzību. 
Līdz šim, pateicoties Daigas Matrozes 
aktīvai projektu rakstīšanai VKKF, ir 
izdevies gūt atbalstu tieši no šī fonda. 
Protams, joprojām vissvarīgākā daļa, 
kam nepieciešama atjaunošana, ir pils 
centrālās daļas oriģinālais  jumts. Arī 
ēdamzāles telpa daļēji atrodas zem 
pagaidu jumta. Iespējams, tieši fakts, 
ka šobrīd ēdamzālē ir veikti vairāki 
atjaunošanas un restaurācijas darbi, 
būs viens no iemesliem, kāpēc kādā 
projektā piešķirt naudu Cesvaines pils 
jumta atjaunošanai. 

Kristīne Vilciņa, autores foto

Piektie Bībeles svētki Cesvainē
6. aprīlī Cesvaines vidusskolā 

pulcējās vairāk nekā 300 dažādu 
paaudžu garīgās dzīves interesenti  
uz starpnovadu  piektās jubilejas 
Bībeles svētkiem. Kā jau svētkos, 
programma šogad bija īpaši bagāta. 
Bija padomāts par visu vecuma 
grupu apmeklētājiem. Valdis Dvo-
rovs no Saldus vadīja slavēšanu 
un pieaugušajiem atklāja savu 
pieredzi garīgās dzīves  meklēju-
mos. Pusaudžus uzrunāja atkarībās 
nokļuvušie jaunieši no Rīgas žēlsirdī-
bas mājas. Tikmēr bērni  kultūras 
namā varēja vērot drosmīgā zilonēna 
Hortona piedzīvojumus. Pasākuma 
noslēgumā visus priecēja kristīgie 
cirkus klauni “Mirabilibus” izrādē.

Tas, protams, ir tikai svētku 
pasākuma norišu uzskaitījums. 
Svarīgākais tomēr ir tas, kas šo 

svētku organizēšanas piecu gadu 
laikā ir mainījies katra dalībnieka 
un organizatoru sirdīs  un attiecībās 
starp cilvēkiem un Dievu. To mēs 
varam atbildēt tikai katrs personīgi. 
Bībeles svētku organizēšana noris 
vairāku mēnešu garumā, kurā 
piedalās apmēram 20 dažādu kon-
fesiju pārstāvji. Mēs varam teikt, 
ka tā jau ir liela Dieva žēlastība, ka 
dažādi reliģiju saprotoši cilvēki, 
sanākot kopā, var izveidot brīnišķīgu 
un mīlestības piesātinātu, mieru  
nesošu pasākumu. Bērniem, kuri 
apgūst kristīgo mācību un apmeklē 
Svētdienas skolas, šis ir lielākais gada 
pasākums, kuru viņi gaida ar lielu 
nepacietību. Dažādu konfesiju orga-
nizatoru vidū izveidojušās  patiesas 
un sirsnīgas attiecības. Mācītājiem 
un priesteriem šī ir iespēja satik-

Pirmkārt, jau Bībeles svētki no-
tiek brīnišķīgā laikā, kad ir īstais, 
saviļņojošais laiks priecāties no visas 
sirds, jo Jēzus Kristus ir Augšāmcē-
lies; otrkārt, tas ir brīnišķīgi, ka 
svētki jau notiek 5. gadu; treškārt, 
ka šo svētku mērķauditorija ir visi, 
sā kot ar mazāko vecumposmu bēr-
niem un beidzot ar pieaugušajiem. 
Tie, kas daudz strādā ar dažāda vecu-
ma auditorijām, sapratīs, ka to izdarīt 
nav viegli.

Taču šie svētki bija īpaši ar to, 
ka klauniem izdevās uzrunāt un 
atplaucēt cerības, piedošanas, 
mīlestības vizbulīšus katras  sirds 
visdziļākajos nostūros.

Rīkotājiem, organizētājiem, palī-
dzētājiem Dievs atmaksās bagātīgi, 
jo bērnu sirdis no pasākuma aizbrau-
ca ne tādas, kādas atbrauca, protams, 
pozitīvā nozīmē.

 Regīna Paegle, Cesvaines un 
Liezēres Svētdienskolas skolotāja

Bībeles svētki Cesvainē jau piekto 
gadu ir svētki, kad kopā būt visu ve-
cumu cilvēkiem. Svētdienas skolām 
tas ir pasākums, kur doties visiem 
kopā un izjust kopību ne tikai savā 
draudzē. Nenoliedzami, Dievs ir klāt 
šajos svētkos, jo vienmēr ir jūtama tā 
bezgalīgā mīlestība. Tāpat kā katru 
gadu cenšamies aizbraukt augustā 
uz Aglonu, tāpat par tradīciju mūsu 
ģimenē ir Bībeles svētki Cesvainē.

Dace Kalniņa,  Degumnieku 
pamatskolas skolotāja

Ļoti  grūts uzdevums izteikt vārdos 
savas izjūtas, kādas es saņēmu šajos 
svētkos. Vēl šodien Dvēsele dzied! 
Īpaši mani uzrunāja tikšanās ar Valdi 
Dvorovu. Tas viss ir jābauda, jāizjūt, 
to vārdos nevar izsacīt, tas ir tik ... 
man trūkst vārdu! Lai Dieva svētība 
jums visiem, kas palīdzēja man 
piepildīt šo skaisto kopā būšanu!

Anita Tomiņa, Madonas 
Svētdienskolas skolotāja

Man šie bija pirmie Bībeles svētki. 
Klauni bija fantastiski labi, viņu 
iznāciens bija jauks un noslēgums –
pārsteigums un vesels piedzīvojums. 

Elita Tomiņa, Lubānas 
Svētdienskolas skolotāja

Man ļoti patika viss, jo tie bija 
mani pirmie Bībeles svētki kādos 
esmu bijusi. Vēlos, lai arī nākamajos 
tā būtu! 

Sintija Beitāne, Madonas 
luterāņu draudzes Svētdienskolas 

skolotāja

ties un dalīties pieredzē draudzīgās 
sarunās. Svētku dalībnieki vienmēr 
priecājas arī par mūsu skaisto skolu 
un atsaucīgajiem darbiniekiem. Liels 
paldies par atbalstu Didzim Baunim, 
Aināram Melbārdim par kvalitatīvo 
apskaņošanu, Eināram par tehnis-

ko nodrošinājumu un brīnišķīgajām 
virtuves meitenēm, kuras visus šos 
gadus mums nekad nav atteikušas 
vārīt svētku dalībniekiem zupu!

Marika Šķēle, 
Nadjas Niedrītes foto

Ēdamzāles sienu krāsojums un koka paneļi ir atjaunoti to sākotnējā izskatā.
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Izvērtējot padarīto
Drīz būs pagājuši četri gadi, kopš ir 

ievēlēti pirmie Cesvaines novada deputāti. 
Laiks atskatīties, lai izvērtētu padarīto. 
Šajā sasaukumā bija ievēlēti deputāti 
no diviem sarakstiem. Pārskatīju pirms 
četriem gadiem rakstītās programmas, šī 
perioda „Cesvaines Ziņu” numurus. 

Galvenais, protams, ka ir izdevies 
saglabāt neatkarību, esam patstāvīgs no-
vads un par sevi varam paši lemt. Bija arī 
jāpierod strādāt jaunajos apstākļos, kad 
nav blakus kolēģu no kaimiņpagastiem, 
ar kuriem iepriekš tikāmies un kopīgi 
risinājām problēmjautājumus. 

Viens no svarīgākajiem jautājumiem 
bija atrisināt Cesvaines vidusskolas 
būvniecības finansējuma jautājumu. 
Tas arī izdevās, daļēji saņemot valsts 
finansējumu, daļu sedzot ar kredītu. 
Panācām, ka tika izbeigta arī būvētāju 
sāktā tiesvedība. 

Šai laikā valstī bija dziļa finanšu 
krīze, kura vistiešākajā veidā atsaucās 
uz pašvaldības budžetu, algas divos 
piegājienos tika samazinātas kopumā 
par 40%. (Arī pašlaik tās nav atgriezušās 
pirmskrīzes stāvoklī.) Taču, neskatoties 
uz to, pašvaldība šai laikā veiksmīgi 
realizēja vairākus lielus būvniecības 
projektus, piesaistot Eiropas Savienības 
un valsts finansējumu.  Tika sakārtotas 
fasādes kultūras namam un bibliotēkai, 
kā arī labiekārtots skvērs starp abām 
iestādēm. Pēc tam tika veikta arī 
kultūras nama renovācija. 

Ar Eiropas Savienības līdz-
finansējumu tika uzbūvētas attīrīšanas 
ietaises un visā pilsētā nomainītas siltum-
trases un daudzdzīvokļu mājās izbūvēti 
siltummezgli. 

Savukārt par valsts paredzēto naudu 
pašvaldības īpašumu siltināšanā tika 
nosiltināta pirmsskolas un pārvaldes 
adminstratīvā ēka. 

2013. gada 21. marta 
domes sēdē:

• Apstiprināja pašvaldības nekustamā 
īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.8, kas 
atrodas Brīvības ielā 5, Cesvainē, Ces-
vaines novadā, izsoles rezultātus.

• Apstiprināja Cesvaines novada teri-
torijas plānojuma 2008. – 2020.gadam 
grozījumu 1.redakciju un nodeva to pub-
liskai apspriešanai no 2013.gada 2.aprīļa 
līdz 2.maijam.

• Atdalīja un iznomāja zemes 
vienības.

• Nolēma piešķirt Cesvaines vi-
dusskolas vēstures skolotājai Inai Šulcei 
2.pakāpes pašvaldības apbalvojumu 
„Cesvaines novada domes Pateicība” 
par ilggadēju ieguldījumu starpnovadu 
konkursa „Latviešu pēdas Sibīrijā un 
Tālajos Austrumos” organizēšanā un 
izglītojamo radošo darbu vadīšanā.

• Atļāva Cesvaines sociālajam dienes-
tam iznomāt SIA „Baltijas optika”, 
reģistrācijas numurs 44103040559, 
ēkas Pils ielā 2 pirmajā stāvā telpu 15,2 
kvadrātmetru platībā vienu vai divas 
reizes mēnesī, nosakot nomas maksu par 
vienu kvadrātmetru  1,00 lats mēnesī bez 
PVN, ar 2013.gada 1.aprīli līdz  2013.
gada 31.decembrim.   

• Apstiprināja konkursa „Sabiedrība 
ar dvēseli 2013” nolikumu un aktivitāšu 
plānu.

• Apstiprināja Cesvaines pils attīstības 
vīziju: Cesvaines pils – publiski pieejams, 
vēsturiski atjaunots, multifunkcionāli iz-
mantojams, tūristiem atvērts objekts.

• Deleģēja Jēkabpils pilsētas paš-
valdībai Izglītības likuma 17.panta tre-
šās daļas 19.punktā noteikto Cesvaines 
novada domes funkcijās ietilpstošo 
uzdevumu – nodrošināt pašvaldības 
pedagoģiski medicīniskās komisi-
jas darbību un pieejamību bērniem ar 
speciālām vajadzībām un apstiprināja 
deleģēšanas līguma projektu.

• Izdeva saistošos noteikumus „Kārtī-
ba, kādā Cesvaines novada pašvaldībā 
sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas pakalpojumus”.

• Atbalstīja sporta inventāra – spēka 
trīscīņas statīva iegādi skolēnu un 
pieaugušo smagatlētikas treniņu 
vajadzībām sporta hallē, piešķirot līdz 
Ls 400,00 no domes budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem.

• Izslēdza no vidusskolas pamatlī-
dzekļu uzskaites nolietojušos inventāru.

Kārtība, kādā Cesvaines novada pašvaldībā sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus
Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 6 Cesvainē 2013. gada 21. martā (sēdes protokols Nr.5, 12.§)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības likuma 
3.panta otro un trešo daļu un Ministru 
kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu 
Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas 
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma 
izmaksas tiek segtas no pašvaldības 
budžeta” 6. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtī-

bu, kādā Cesvaines novada dome 
(turpmāk – Pašvaldība) nodrošina ilg-
stošas sociālās aprūpes pakalpojumus 
un sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mus (turpmāk – pakalpojums) Ces-
vaines novada administratīvajā teritorijā 
dzīvesvietu deklarējušām personām, 
pakalpojuma piešķiršanas, saņemšanas 
un samaksas kārtību.

2. Pakalpojumu pašvaldībā nodrošina 
Cesvaines sociālā dienesta sociālās 
aprūpes nodaļa (turpmāk – Nodaļa).

II. Personas, kurām tiek sniegts pa-
kalpojums

3. Pakalpojumu pašvaldība nodrošina 
personai, kura:

3.1. ir deklarēta Cesvaines novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā 
kā pamata dzīvesvietā;

3.2. ir pensijas vecumā vai kura ir 
pilngadīga persona ar I vai II grupas 
invaliditāti;

3.3. vecuma vai veselības stāvokļa 
dēļ nespēj sevi aprūpēt;

3.4. pakalpojumu var saņemt vispārēja 
tipa sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas iestādēs.

4. Pakalpojumu nepiešķir personai:
4.1. kura neatbilst šo noteikumu vai 

citu normatīvo aktu nosacījumiem;
4.2. kurai nepieciešama atrašanās 

specializētā ārstniecības iestādē;
4.3. kura slimo ar tuberkulozi atklātā 

formā;
4.4. kura slimo ar seksuāli trans-

misīvām slimībām.
5. Pakalpojuma sniegšanu var pār-

traukt šādos gadījumos:
5.1. ja iestājušies 4.punktā minētie 

nosacījumi;
5.2. klients vēlas dzīvot patstāvīgi 

ārpus Nodaļas vai pāriet uz citu 
atbilstošu sociālās aprūpes iestādi vai 
specializētu ārstniecības iestādi pēc 
klienta vai viņa likumiskā pārstāvja rak-
stiska iesnieguma;

5.3. klientam ir iespējams nodrošināt 
aprūpes mājās pakalpojumu;

5.4. klients pārkāpj Nodaļas iekšējās 
kārtības noteikumus (klientam gada 
laikā sistēmiski izteiktas rakstiskas 
piezīmes, rakstiski rājieni);

5.5. klients apdraud citu klientu vai 
darbinieku veselību un dzīvību;

5.6. citos normatīvajos aktos noteik-

tajos gadījumos.
6. Pēc pašvaldības administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju nodrošināšanas ar 
šo pakalpojumu pašvaldība to nodroši-
na citām personām.

III. Pakalpojuma piešķiršanas un 
saņemšanas kārtība

7. Lai saņemtu pakalpojumu persona 
vai viņas likumiskais pārstāvis, papildus 
dokumentiem, kas noteikti normatīvajos 
aktos par sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības saņemšanas kārtību, iesniedz 
Cesvaines sociālajā dienestā (turpmāk– 
Dienests) šādu dokumentu kopijas:

7.1. uztura līguma vai cita veida 
privātīpašuma atsavinājuma līguma vai 
novēlējuma dokumenta kopiju (uzrādot 
oriģinālu), ja īpašums atsavināts vai 
novēlēts trešajai personai (pirkuma 
līgums, dāvinājuma līgums, testaments, 
mantojuma līgums u.tml.);

7.2. citus dokumentus pēc sociālā 
darbinieka pieprasījuma.

8. Izvērtējot iesniegtos dokumentus 
un personas individuālās vajadzības 
pēc sociālā pakalpojuma Nodaļā, kā arī 
viņa ģimenes locekļu vai apgādnieku (ja 
personai tādi ir) līdzdarbības iespējas, 
Dienests:

8.1. iekļauj personas vajadzību 
novērtēšanas kartē informāciju atbilstoši 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām;

8.2. sagatavo lēmumu par sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojuma institūcijā piešķiršanu vai 
pakalpojuma atteikšanu, pagarināšanu 
vai pārtraukšanu.

9. Nodaļā klienti tiek uzņemti uz 
noteiktu vai uz pastāvīgu laiku. 

10. Lēmumu par sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 
piešķiršanu, pagarināšanu, apturēšanu 
vai pārtraukšanu pieņem Dienests. 

IV. Maksa par pakalpojumu
11. Klients vai viņa apgādnieks 

par Pakalpojumu maksā saskaņā ar 
Pašvaldības lēmumā apstiprināto maksu 
par pakalpojumu.

12. Ņemot vērā pašvaldības budžeta 
iespējas vai finansiālo stāvokli, 
pašvaldība tās administratīvajā teritorijā 
deklarētajām personām ar domes 
lēmumu var noteikt samazinātu maksu 
par pakalpojumu.

13. Samazinātu maksu par pakal-
pojumu nav tiesīga saņemt persona, 
kura ir noslēgusi uztura līgumu vai 
cita veida privātīpašuma atsavinājuma, 
novēlējuma līgumu, testamentu, vai 
izīrē savu dzīvojamo telpu trešajām 
personām, kā arī ja klienta pastāvīgā 
dzīvesvieta Cesvaines novada 
administratīvajā teritorijā ir deklarēta 
mazāk par 3 gadiem.

V. Špats, domes priekšsēdētājs

„Kārtība, kādā Cesvaines novada pašvaldībā sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas 
pakalpojumus” paskaidrojuma raksts

Cesvaines novada domes 2013. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr.6

Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Cesvaines novada dome nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Cesvaines novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, 
pakalpojuma piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību.

Projekta nepieciešamības pamatojums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrajā daļā noteikts, ka sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets un pašvaldību domes, un trešajā daļā noteikts, ka kārtību, kādā saņemami 
pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošajos noteikumos. Ministru kabineta 2003.gada 27.maija 
noteikumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma 
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktā norādīts, ka pašvaldība atbilstoši finansiālajām iespējām var noteikt 
klientam citu (labvēlīgāku) samaksas kārtību par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.  

Projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošajos noteikumos noteiktā kārtība būtiski neietekmē pašvaldības budžetu.
Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Saistošo noteikumu īstenošana nav saistīta ar uzņēmējdarbības vidi. 
Projekta ietekme uz administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas darba vietas vai paplašināt esošo institūciju 
kompetenci.

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar iedzīvotājiem netika paredzētas.

Vairāki  mazāki valsts fondu līdzekļi 
ir ieguldīti Cesvaines pilī (piemēram, 
kamīna atjaunošana, mākslinieciskās 
izpētes). Diemžēl visi mēģinājumi ar 
projektu palīdzību iegūt līdzekļus pils 
vidusdaļas jumta atjaunošanai ir bijuši 
neveiksmīgi.

No budžeta līdzekļiem esam kapitāli 
izremontējuši Ķinderu kapliču, daļēji 
sakārtojuši jumtu Kraukļu bibliotēkai, 
finansējuši kultūras nama iekšējo 
infrastruktūru un, ņemot aizņēmumu, 
veiksmīgi nomainījuši iekšējo apkures 
sistēmu sākumskolā un pirmsskolā. 

Piesaistot projektu līdzekļus, ir 
izbūvēts aktīvās atpūtas laukums pie 
internātpamatskolas, bet no pašvaldības 
līdzekļiem sākts iekārtot bērnu rotaļu 
laukums starp daudzdzīvokļu mājām. 

Runājot par ieguldījumiem, protams, 
ka ir veikti ikdienas uzturēšanas un 
dažādi sīkāki darbi.

Pasākumi kultūras laukā ir bijuši ļoti 
bagātīgi.  Pats novada sākums iezīmējas  
ar Cesvaines astoņsimtgadi, kas kā laba 
tradīcija turpinās uz priekšu kā Pils parka 
svētki katra gada jūlija pēdējā sestdienā. 
Dažādi kultūras pasākumi, kurus vērts 
atcerēties, notikuši katru gadu – izdota Ces-
vaines trešā grāmata „Cesvainieši”, svinētas 
dažādas „apaļās” jubilejas – vidusskolai– 
90, TV tornim – 50, „Krauklēniešiem”– 
20, bibliotēkai – 90, „Brīnumzemei”– 40, 
„Viršiem”– 10, TDA „Sprīdītim”– 20 un 
citas. Esam rīkojuši represēto starpnovadu 
konferenci, atzīmējuši J.M.R. Lenca 260. 
gadadienu. Esam piedalījušies desmita-
jos skolu un jaunatnes Dziesmu un deju 
svētkos, bet pie sevis uzņēmuši “Balticu” 
un “3x3” nometni. Pie mums ir viesojušies 
augstākie garīdzniecības pārstāvji, kā arī 
Ministru prezidents. 

Šajā laikā esam izstrādājuši novada 
simboliku (ģerboni, karogu), kā arī ap-

balvojumu sistēmu. Esam noslēguši 
draudzības un sadarbības līgumus ar 
Vaiji Vācijā, Kulēnu un Lagardell – sur 
lezi Francijā, Volhovu Krievijā. Lai arī 
neesam atraduši sporta dzīves entuzi-
astu Cesvainē, mūsu pārstāvji piedalās 
dažādās spora disciplīnās, atzīmējamas 
ir vieglatlētika, novuss, svarcelšana. 

Lai arī pašvaldība uzņēmējdarbību savā 
teritorijā var atbalstīt, sakārtojot un uzturot 
infrastruktūru, ir izskatīti visi priekšliku-
mi uzņēmējdarbības atbalstam novada 
teritorijā. Grozot teritorijas plānojumu, 
tika atbalstīta Cesvaines kūdras fabrikas 
būvniecība. Ne tik veiksmīgs piemērs ir 
koģenerācijas stacijas būvniecība Kārklos 
(tiek izjaukti ceļi un tml.), bet arī tur ir 
radītas jaunas darbavietas.

Protams, dzīve ir ritējusi strauji un 
piesātināti. Lai tikai izdodas tai turēt 
līdzi! Tomēr ir lietas, ar kurām būs 
jānodarbojas jaunajam sasaukumam. 

Pats galvenais ir strādāt vienoti, lai 
saglabātu savu novadu. Droši vien 
šeit būs nepieciešams iesaistīties kādā 
organizācijā kopīgi ar pārējiem neliela-
jiem novadiem, tādējādi atbalstot savas 
politiskās un saimnieciskās intereses. 
Katrā ziņā tikmēr, kamēr lemsim par 
sevi, mēs varēsim izdarīt vairāk. Svarīgi 
ir meklēt veidus, kā novadam tikt pie jau-
nas sporta zāles, veco ļaužu pansionāta, 
pils jumta. Nepieciešama arī normāla iela 
pie skolas un asfalta seguma nomaiņa Pils 
ielai. Visi iepriekš minētie ir lieli projekti 
un bez valsts vai Eiropas finansējuma 
„nepavelkami”. Bet, ja tam visam tic un 
strādā šajā virzienā, cerība tos realizēt 
pastāv. Ļoti svarīgi arī, lai valsts „pavērstu 
savu vaigu” ceļu fonda virzienā un varētu 
normāli uzturēt pašvaldības ceļus.

Lai arī turpmāk savā novadā strādā 
strādotgriboši un aktīvi cesvainieši!

Vilnis Špats, pašvaldības vadītājs

“Burziņš 2013”
2013. gada 22. martā Cesvaines 

vidusskolas aulā norisinājās skolēnu 
vokāli instrumentālo ansambļu  (gru-
pu) draudzības koncerts „Burziņš 
Cesvainē 2013’’. 

Uz mūsu uzaicinājumu atsaucās 
tuvāko novadu un pilsētu skolu vokāli 
instrumentālās grupas:  Druvienas pa-
matskolas grupa, vadītāji Līga Kļaviņa, 
Kalvis Vītols, Liezēres pamatsko-
las grupa  „ Draugi”, vadītājs Oskars 
Gailītis, Lejasciema vidusskolas grupa 
„TKP”, vadītājs Juris Ivanovs, Jaun-
gulbenes grupa „Saprātīgie Manekeni”, 
vadītājs Normunds Blauvs,  Madonas 
Bērnu un jauniešu centra grupa „Pietura 
Nekuriene”, vadītājs Edmunds Vestma-
nis, Gulbīšu vidusskolas grupa „THE 
NECKLACES”, vadītājs Guntars Med-
nis, un Cēsu Valsts ģimnāzijas  grupa 
„Gaujas iela”, vadītājs Edvīns Logins, kā 
arī  Cesvaines vidusskolas Mazā grupa, 
grupa  „Kā saka žirafe”, grupa  „GREEN 
NEON” un grupa „Komikss”. 

Koncertā dzirdējām ļoti dažādu 

stilu mūziku, interesantus dziesmu 
aranžējumus, arī jauniešu pašu sacerētus 
skaņdarbus. Šis koncerts bija lieliska 
iespēja iepazīties un sadraudzēties skolu 
jauniešiem, dzirdēt citu skolu grupu 
izpildīto mūziku, dalīties pieredzē un 
mācīties ko jaunu citam no cita. Man 
šis koncerts sagādāja patiesu prieku, 
jo visas grupas muzicēja ar lielu azartu 
un pašatdevi, un jaunieši bija cītīgi tam 
gatavojušies. 

Šis ir trešais gads, kad Cesvaines 
vidusskolā notiek šis pasākums, tāpēc 
to varam uzskatīt jau par tradīciju, kas 
jāturpina arī citus gadus. Paldies koncerta 
dalībniekiem, visiem, kas mūs atbalstīja, 
kas palīdzēja, kā arī vecākiem, kas atbal-
sta bērnu muzikālās intereses un radošo 
darbību, paldies par atbalstu veikaliem  
“TOP” un „LATS”! 

Uz tikšanos “Burziņā” nākamgad!

Ainārs Melbārdis, Cesvaines vi-
dusskolas estrādes ansambļu vadītājs

Paulas Lecītes foto

„Burziņš Cesvainē 2013” vokāli instrumentālās grupas kopbildē 

V. Špats, domes priekšsēdētājs
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IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
Vecāku nedēļa

Laikā no 11. līdz 15. martam skolā 
notika vecāku nedēļa. Šajā reizē 
vecākiem tika piedāvātas četru  veidu 
aktivitātes – vērot, tikties, vadīt un 
darboties kopā ar bērniem. Ir novērots, 
ka pavasara pusē vecāku aktivitāte nav 
tik liela kā rudenī. Arī šī reize nebija 
izņēmums.Viens no iemesliem, kāpēc 
uz tikšanos un vērošanu vecāki nav tik 
aktīvi, ir tas, ka bezdarbu ir aizstājis 
darbs. Tas mūs priecē. Priecē arī fakts, 
ka tās aktivitātes, kur var darboties kopā 
ar savu bērnu, gūst lielāku atsaucību.
Viens no iemesliem noteikti ir tas, ka 
šī veida aktivitātes tiek piedāvātas vēlā 
pēcpusdienā. Jau otro gadu vecāki kopā 
ar bērniem tika aicināti uz pavasara 
iedziedāšanu. Šo aktivitāti vadīja 

Skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu 

konference
Pavasara brīvdienas vidusskolē-

niem saistās ar skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konferencēm visos  
Latvijas reģionos. Vidzemes zonā 
konferences organizēšanā iesaistās 
Vidzemes Augstskola sadarbībā ar 
novadu izglītības pārvaldēm. Šogad 
konference Valmierā notika jau 4. 
gadu, bet Cesvaines vidusskola tajā 
piedalījās otro reizi.

Konferences mērķis ir padziļināt 
skolēnu pētnieciskās darbības prasmes, 
attīstīt iemaņas patstāvīgi veikt 
pētniecisko darbību, pilnveidot skolēnu 
uzstāšanās pieredzi, iepazīstināt citus ar 
savu pētījumu rezultātiem. Tā ir lieliska 
iespēja sagatavoties līdzīgu darbu 
izstrādāšanai vēlāk augstskolās. 

Skolēnu ZPD konferencē Valmierā no 
Cesvaines vidusskolas piedalījās pieci 
11.a klases skolēni ar saviem darbiem: 

Klinta Tēberga ar darbu „Planšetdatoru 
ieviešana skolās”, 

Eva Štila ar darbu „Piebalgas tautas 
tērpu simbolika”,

Linda Dagnija Driķe ar darbu „Aborts 
kā mūsdienu problēma”,

Rūdolfs Eglītis ar darbu „Šaušanas 
sports Latvijā”, 

Jānis Rubuls ar darbu „Pieejamo bez-
maksas datorprogrammu izmantošana 
fizikas laboratorijas darbu izstrādē”.

Mūsu skolēnu darbi tika novērtēti ļoti 
atzinīgi, bet K. Tēbergas un J. Rubula 
darbi pārstāvēs Vidzemi Latvijas skolēnu 
ZPD darbu konferencē Rīgā, kas notiks 
no 26. līdz 28. aprīlim.

Paldies skolēniem un skolotājiem – 
darbu konsultantiem – par ieguldīto 
darbu! 

Valda Sabule, Cesvaines vidusskolas 
skolēnu ZPD koordinatore

skolotāja Vita Krūmiņa. Pēc ilgāka 
pārtraukuma šogad tika piedāvātas arī 
veselīgas sporta aktivitātes vecākiem 
kopā ar saviem bērniem. Šeit nenotika 
sportiskas sacensības ģimeņu starpā, bet 
gan aktivitātes, kas veicina vecāku un 
bērnu sadarbību. No malas bija patīkami 
vērot, kā smaids un savstrapējās sarunas 
veicināja sekmīgu uzdevuma veikšanu. 
Prieks par to, ka izdevās radīt pozitīvu 
gaisotni un vēlmi tikties rudenī. Paldies 
skolotājiem Ingunai Lucei un Zigmāram 
Gulbim par sagatavotajām sportiskajām 
aktivitātēm!

Vecāku nedēļas ir vajadzīgas, jo, tikai 
strādājot kopā, var sasniegt mērķi.

 Sarma Kurme, 
direktora vietniece ārpusklases darbā Sportotāju Zelta komanda

Sākumskolas aktivitātes – piedalīšanās olimpiādēs un konkursos
Martā un aprīlī sākumskolas skolē-

ni aktīvi darbojušies, gan gatavojo- 
ties olimpiādēm, gan ,,Popielai’’.

14. martā Madonā norisinājās 
starpnovadu sākumskolas metodiskās 
apvienības organizētais dambretes tur-
nīrs, ko vadīja un tiesāja starptautiskās 

klases tiesnesis Rūdolfs Kalniņš. Ces-
vaines vidusskolu pārstāvēja Cesvaines 
novada dambretes turnīra uzvarētāji. 
1.- 2. klašu grupā Polīna– Rutka Eglīte 
(sk. Antra Graudupe), 3.– 4. klašu grupā 
Liene Bērziņa, Vīgants Vasilišins (sk. 
Ginta Libeka) un Jānis Šņucītis  (sk.  

Dina Tēberga). Konkurence bija liela, 
katrā grupā piedalījās ap 20 dalībnieku. 
3. – 4. klašu  grupā Vīgants Vasilišins 
palika nepārspēts un izcīnīja pirmo 
vietu. Pasākuma noslēgumā visi skolēni 
varēja priecāties par diplomiem un 
Laimes akas dāvaniņām.

5. aprīlī  Valmierā notika 3. klašu 
reģionālā olimpiāde latviešu valodā un 
matemātikā, kur piedalīties drīkstēja 
starpnovadu 3. klašu olimpiāžu uzva-
rētāji. Uz Valmieru devās matemātikas 
olimpiādes 2. vietas ieguvējs Jānis 
Šņucītis (skolotāja Dina Tēberga), kas 
arī  tur parādīja labas zināšanas.

Jau vairākus gadus skolotāja Iveta 
Āboliņa aktīvi darbojas ar 4. klašu 
skolēniem, gatavojot starptautiskajai 
olimpiādei matemātikā ,,Tik vai cik’’. 
Olimpiāde notiek vairākās kārtās. Uz 
pēdējo kārtu Gulbenē 10. aprīlī tika 
uzaicināti Vīgants Vasilišins, Marks 
Oskars Ļavs un Aleksandra Tiškoveca. 
Tas jau ir liels sasniegums, ka šie 
skolēni ir ieguvuši tiesības piedalīties 
olimpiādē, kopējie rezultāti gan būs 
zināmi tikai maijā. Ceram, ka arī tur 
skolēni ir parādījuši savas labākās 
zināšanas.

11. aprīlī Madonā notika starpnova-
du 4. klašu olimpiādes  latviešu valodā, 
matemātikā un dabaszinībās. Latviešu 

valodas olimpiādē piedalījās Liene 
Bērziņa, Marta Tipaine.  Matemātikas 
olimpiādē Vīgants Vasilišins un 
Oskars Kalve. Dabaszinību olimpiādē 
Aleksandrs Vasks, Jolanta Puzule un  
Krista Ruicēna. Visi skolēni parādījuši 
labus rezultātus. Īpašs prieks par Jolan-
tas Puzules iegūto 1. vietu dabaszinību 
olimpiādē (sk. Inese Mickeviča). 
Trešo vietu dabaszinību olimpiādē 
ieguva Krista Ruicēna (sk. Iveta 
Āboliņa). Latviešu valodas olimpiādē 
3. vieta Lienei Bērziņai, matemātikas 
olimpiādē Vīgantam Vasilišinam (sk. 
Ginta Libeka). Priecājamies par skolēnu 
labajiem sasniegumiem, ko var iegūt 
tikai ar rūpīgu ikdienas darbu.

Liels prieks arī par Naura Ziediņa pie-
dalīšanos Vidzemes reģiona skatuves 
runas konkursā Gulbenē un  Martas 
Tipaines (sk. Ginta Libeka) veiksmīgo 
piedalīšanos anekdošu virpulī Rīgā 1. 
aprīlī. Marta Rīgā lielā konkurencē 
ieguva “Dižās smīdinātājas” titulu, kas 
parāda, ka viņa prot brīvi uzstāties un 
atraktīvi stāstīt nopietnās žūrijas un 
daudzu klausītāju priekšā. Sveicam! 
Ceram uz sasniegumiem arī turpmāk.

Ginta Libeka,
 direktora vietniece sākumskolā

         Mākslas diena pirmsskolā „Brīnumzeme”

Starpnovadu sākumskolas metodiskās apvienības organizētais dambretes 
turnīrā sākumskolu pārstāvēja (no kreisās) Jānis Šņucītis, Liene Bērziņa, 

Vīgants Vasilišins un Polīna – Rutka Eglīte

4. aprīlī sākumskolā notika ilgi 
gaidītā “Popiela”, kam skolēni rūpī-
gi un aizrautīgi gatavojās. Šogad 
netradicionāli to organizēja un vadīja 
7.b klases skolēni. Katra sākumskolas 
klase izlozēja, kādas dziesmas dziedās 
un kādā secībā uzstāsies. 

7.b klases meitenes mēģinājumu 
laikā bija gatavas palīdzēt mazajiem 
māksliniekiem. Rūpīgi bija pārdomāta 
pasākuma gaita, tā vadīšanā un žūrijā 
darbojās visi 7.b klases skolēni, par ko 
īpaša pateicība viņu audzinātājai Zanei 
Burņevskai. Ar saldumu balvām un 
diplomiem apbalvoti tika visi “Popie-
las” dalībnieki.

4. a klases skolēni bija sagatavojuši 
trīs priekšnesumus. Nika un Aleksan-
dra priekšnesums tika novērtēts kā 
akrobātiskākais, 4. a klases meitenes 
tika atzītas kā lokanākās. Visa klase 
dziedāja dziesmu ,,Babu’’ un tika uz-
teikti kā labākie tēlotāji. 4. b klases zēnu 
priekšnesums tika atzīts par muzikālā-
ko, bet meiteņu  kā dejiskākais. 3. b kla-
ses skolēnu izpildītā  dziesma uzslavu 
izpelnījās kā aktīvākais priekšnesums. 
3.a klases skolēni ar savu atraktīvo 
priekšnesumu izpelnījās aplausus un 
labdabīgus smaidus, saņēma titulu 
kā vissmieklīgākais priekšnesums 
un ieguva 3. vietu. 2. klases skolēni 
ar dziemu ,,Man ir labi’’ ieguva otro 
vietu un saņēma titulu kā jautrākais 
priekšnesums.

Vislielākos aplausus saņēma mazie 
pirmklasnieki. Viņi ieguva pirmo vietu 
un titulu par drošāko priekšnesumu.
Pimās klases skolēni uzstājās ka goda 
viesi “Popielā” lielajā skolā.

Pēc konkursa 7.b klases skolēni 
bija parūpējušies par diskotēku. Sā-
kumskolēni kārtīgi izdejojās.

Domāju, ka žūrijai šogad viegli nebi-
ja, jo visi priekšnesumi bija pārdomāti, 
atraktīvi un rūpīgi sagatavoti. Paldies      
māksliniekiem par darbu un visām kla-
šu audzinātājām par atbalstu! Paldies   
7. b klases skolēniem par interesantā 
un jautrā pasākuma sagatavošanu un 
vadīšanu!

Ginta Libeka, 
direktora vietniece sākumskolā

“Popiela” 
sākumskolā

14. martā pirmsskolas “Brīnum-
zeme” zālē pulcējās jaunie māk-
slinieki uz tikšanos ar vietējo 
mākslinieku Otiņu (sk.Rudīte Adam-
koviča) un pasaules apceļotāju 
Džonu Vandereru (sk.Tekla Ozoliņa). 
“Brīnumzemes” bērni ir lieli meistari 
dažādos mākslas veidos, ko arī ar 
saviem darbiem pierādīja. 

 “Bizmārīšu” grupas bērni bija jaunie 
arhitekti, “Taurenīšu” grupas bērni 
iejutās dizaineru lomā, “Skudriņas” 
bērni bija tēlnieki,  “Bitītes” bērni 

veidoja kolāžu “Ziedošais akmens”, 
“Spārītes” grupas bērni gleznoja “Putnu 
koku”, “Sienāzīšu” bērni krāsoja “Pļavu 
pavasarī”.

Divi pāri lielu roku un viens pāris
              mazu roku,
Tie spēj varavīksnes loku pāri mājai 
        turēt.
Mazās rokas izaugs lielas, lielas 
    rokas neizmainās, 
Tās vēl vienmēr rūpju pilnas un
     brīnumainas arī.
15. martā grupā „Bitīte” notika 

vecmāmiņām veltīts tematiskais 
pasākums „Divi pāri lielu roku un 
viens pāris mazu roku”.

Pasākuma ieskaņā bērni vecmāmi-
ņām dziedāja „Silta, jauka istabiņa”, 
dāvāja ar mīlestību pašgatavotu dāva-
nu – puķi. Bērni aicināja vecmāmiņas 
uz kopīgām rotaļām.

Visi kopā noskaidrojām, kurai 
vecmāmiņai raženākais mazbērnu 
pulks (Evelīnas vecmāmiņa) un kura 
vecmāmiņa jau lolo mazmazbērnus 
(Alises A. vecmāmiņa). Notika arī 

tautasdziesmu kaujas, kurās katrs bērns 
skaitīja tautasdziesmu un vecmāmiņa 
pretī. Tika skandētas dažnedažādas 
tautasdziesmas, arī nedzirdētas un 
jaunas.

Bērnos lielāko prieku un interesi 
radīja skolotājas Ilzes vadītā rotaļa 
“Dop, dop Cesvainē”, kuras laikā bērni 
sēdēja vecmāmiņām klēpī, tika kutināti 
un bija dzirdami nebeidzami smiekli. 
Pasākuma noslēgumā aicinājām bērnus 
kopā ar vecmāmiņām radīt kopīgu 
mākslas darbu “Roku – rokā”, kuru 
varēja aiznest mājās, lai, paskatoties 
uz to, atcerētos tās emocijas, kuras bija 
pasākuma laikā.

Liels paldies vecvecākiem par lielo 
atsaucību, kā arī mūzikas skolotājai 
Irēnai par lielo ieguldījumu pasākuma 
radošajā procesā!

Linda Šķēla, skolotāja Jaunie arhitekti no “Bizmārīšu” grupas uzcēla mūsdienīgu lauku sētu

„Skudriņas” jaunie tēlnieki „Bitītes” kopā ar saviem mīļajiem



� Cesvaines Ziņas

Ar bērna acīm – no sirds
Gunāra Krūmiņa atmiņu stās-

tījuma turpinājums – noslēgums. 
Sākums februāra „Cesvaines Ziņās” 
ar turpinājumu marta numurā.

Visa Zarečnajas latviešu kopa dzī-
voja un strādāja. Citas izvēles mums 
nebija. Visi svinēja Līgo svētkus un 
Jāņu dienu – cits klusībā, citi kopā 
un lustīgi. Krievi tikai brīnījās par 
meiteņu vainadziņiem un kalmēm 
rokās. Un, ja latviešu vīriem bija alus, 
tad arī viņi no kompānijas neatteicās. 
Pie ugunskuriem varējām atkauties 
no knišļiem un klusībā dziedāt latvju 
dziesmas. Zārda Jānis savā jaunībā ie-
kārtojās kartogrāfijas ekspedīcijā. No 
1954. līdz 1957. gadam piedalījās Ze-
jas rajona izpētes darbos. Apmeklējis 
un uzmērījis vairākas zelta raktuves 
Jasnajā, Oktjabrskajā un atceras, ka 
toreizējās zeltraču apmetnēs, veikalos 
varējis nopirkt visu – gan apģērbu, 
apavus, gan pārtiku. Turklāt augstas 
kvalitātes. Šodien Jānis dzīvo Valmierā, 
audzina mazbērnus un joprojām gatavo 
apavus. Bija un vēl ir lielisks kurpnieks. 
Sibīrijā apsaldēja kāju pirkstus, taču ir 
možs un vesels. Zarečnajā vietējo krievu 
bija apmēram puse no sādžas. Taču bija 
daudz ukraiņu, dažas moldāvu ģimenes. 
Mums – maziem bērniem –  bija kopīgas 
izklaides un rotaļas, un kara spēles īpaši 
rudeņos lauku malā kolhoza salmu 
kaudzēs, kur tās izalojām, slēpāmies un 
spēlējāmies. Dažreiz arī nejauši vienu 
otru nodedzinājām. Taču pusaudžiem 
bija jau sīvākas kaujas. Šeit veidojās 
ielu grupas, kas cīnījās par savu 
teritoriju. Darbā jau gāja sētu zedeņi un 
kārtis. Taču kopumā visi bērni dzīvoja 
draudzīgi, jo dzīves apstākļi visiem 
vairāk vai mazāk bija vienādi. 

1956. gadā novembrī jau sākām 
domāt par mājās braukšanu. Daudzi jau 
bija aizbraukuši. Bijām arī izauguši lieli. 
Aldim – 1,62m man – 1,42m. Aldim 
trūka tikai 10 cm līdz tēva augumam. 
Ceļš līdz dzimtenei visiem maksāja 
1800 rubļi. Pusbiļeti deva bērniem līdz 
9 gadu vecumam, mēs bijām vecāki. 

Tēvam atkal rūpes, lai savāktu naudu 
ceļam. Vēl vajadzēja apģērbt puikas, lai 
Latvijā neatgrieztos galīgi pliki. Ziema 
jau bija sākusies, naktīs līdz -40OC 
grādiem, dienā -20-25OC. Tādā salā pat 
kartupeļus no pagraba ienest nevarēja, 
ātri vien sasala. Arī kolhozs negribēja 
šķirties no bitenieka, neesot aizvietotā-
ja, un visādi kavēja. Tēvs beidzot 
saņēma pasi. Izbraukāja pilsētu gan 
pie komandanta, gan prokurora. Viņam 
izsniedza spravkas kolhoza vadībai, 
ka nedrīkst aizkavēt aizbraukšanu. 
Tēvs mātei raksta: „Domāju, ka mēs 
arī nebrauktu, būs pavasaris, un dzīve 
sāksies pilnīgi no jauna. Visiem kopā.” 
Kartupeļus pārdevām par 70kap/kg, ap 
1,5 t par 800 rubļiem, vistiņas par 15-
20 rubļiem gabalā, apmēram 200 rubļi. 
Tēvs par 100 rubļiem bija pārdevis 
manu suni Sultānu 3 nedēļas pirms 
prombraukšanas. Sarīkoju skandālu ar 
raudāšanu un mukšanu no mājām. Vēl 
jau gājām ar brāli Zejas vidusskolā. 
Uz skolu sāku no rītiem iet agrāk, lai 
izķemmētu pilsētu. Abi ar Kazancevu 
Viktoru ceturtajā dienā atradām Sultānu 
kādās mājās. Aiz milzīgā prieka suns 
pārrāva ķēdi, nogāza mani no kājām un, 
smilkstēdams aiz laimes, laizīja manu 
seju un rokas. Tēvs tādu pagriezienu 
nebija gaidījis, taču pats arī to visu 
pārdzīvoja. Sultānu pie jaukā saimnieka 
aizvedām kopā dažas dienas pirms 
prombraukšanas. Un tomēr pēc gada, 
kā rakstīja Kazancevs Viktors, Sultāns 
atgriezās „Pasekā”, veselus 3 mēnešus 
mūs gaidījis, barību no jaukā bitenieka 
nav ņēmis un kādu rītu atrasts miris. No 
skumjām.

Nu jau bijām visu pārdevuši – gan 
zosi, ko Sultāns bija uz pirmā ledus 
noķēris, gan pāri viltīgo fazānu. Vienīgi 
tēvs vēl nebija saņēmis norēķinu par 
1956.g. izstrādes dienām. Saņemt to 
viņš pilnvaroja palikušos latviešus, 
vēlāk arī Latvijā saņēma naudā.

1956.g. 25. decembrī mūs aizveda 
līdz Tigdas stacijai. Braucām kopā 
ar Āboliņu un Siliņu ģimenēm no 
Veckalsnavas. Brauca arī daudz citu 
latviešu ģimenņu. Kopējā vagonā 
brauciens bija grūts, bet gaišs. Tēvs gan 
pa naktīm sēja mani pie augšējās lāvas, 
jo braucošie krievu cilvēki viņam bija 
iestāstījuši, ka mani kādi cilvēki gribot 
nozagt. 

Latvijā nokļuvām pēc 8 dienām– 
1957.g. 3. janvārī. No Cesvaines 
stacijas atnācām kājām. Mantu mums 
īpaši daudz nebija un māti „Gundegās” 
pārsteidzām nesagatavotu. Bijām atkal 
mājās. Beidzot mums ar brāli bija arī 
mamma. Mātei sākās pagrūts laiks. 
Vajadzēja spurainos puikas pieradināt, 
un tas nebūt nebija viegli. Bijām ilgu 
laiku auguši bez mātes un arī tēva, tādēļ 

nebijām raduši pie galvas glāstīšanas un 
maiguma izpausmēm. Vecmātes Emmas 
māsa Milda Pupause, kura tanī laikā 
„Gundegās” aizņēma mazu istabiņu, 
bija šausmās par diviem krieveļiem. 
Viņa tā arī teica: ”Bosiki, nu īsti krieveļi 
sabraukuši!” Šodien mēs ar brāli sen 
viņai to esam piedevuši. Tēvam arī tā 
bija neaizmirstama atkalredzēšanās, un 
viņu sirdis vairs nebija jādala uz pusēm–
puse Latvijā, puse Zejā. Bijām kopā. 

Izsūtījuma vieta – Amūras apg. Zejas 
rajona sādža – atrodas pretī Zejas pilsē-
tai otrajā krastā. Zejas upes kreisajā 
krastā uz leju no Zejas vārtiem. Šeit sākas 
Amūras – Zejas līdzenums ar bagātām 
palieņu augsnēm. Rajona un pilsētas 
kopplatība – 87522 km2. Tas nozīmē, 
ka Zejas rajons šobrīd lielāks par mūsu 
Latviju. Šodien pilsētā ir nepilni 27 
tūkstoši iedzīvotāju, 1949.g. – ap 7000 
cilvēku. Lauksaimniecībā nodarbināti 
~4000 cilvēku – gan agrofirmās, gan 
sovhozos, ir arī privātās saimniecības. 
Galvenās lauksaimniecības nozares – 
piena lopkopība, liellopi, ziemeļbrieži. 
Graudaugi – kvieši, auzas, griķi, sojas 
pupiņas, kurkurūza, dārzeņi. Zejas 
rajonā ir īsta zelta bedre. Gadā šeit 
iegūst ap 4 - 4,5 t zelta. Mežizstrāde. 
Bet šobrīd galvenā nozare ir elektrības 
ražošana. 1954. gadā sākās izpētes 
darbi jaunas elektrostacijas būvei, jo 
gan pavasaros, gan vasarās gandrīz visu 
zemi pārņēma milzīgi plūdi. Mēs arī ,tur 
dzīvodami, tos piedzīvojām 1953. un 
1956. gadā. Lejpus Zejas vārtiem plūdu 
laikā straume grauzās Zejas pilsētā, 
apdraudot pilsētu, nodarot milzīgus 
zaudējumus lauksaimniekiem, reizēm 
pilnībā iznīcinot apdzīvotās vietas un 
laukaugu ražas. Tā bija neaizmirstama 
un draudīga stihija. Otra stihija bija 
ugunsgrēki kalnos sausās vasarās. 
Dūmi piepildīja zemieni, radot smoga 
situāciju. Plūdu laikā visapkārt milzīgā, 
šņācošā upe nesa projām visu, ko varēja 
paņemt. Cik tālu skatījies – milzīgs 
krācošs ūdensklājs. Daudzu cilvēku 
traģēdijas.

1954. gadā sāktie izpētes darbi 
beidzās un 1964. gādā sākās Zejas HES 
būve Zejas vārtos, ap 4 km no mūsu 
sādžas. 1980. gadā būvniecība beidzās. 
Zejas vārtos uzbūvēja 115 m augstu un 
714 m platu aizsprostu. Tagad zejiešiem 
ir sava jūra, elektrības pārpilnība. 
Mēs 8 gadus dzīvojām bez elektrības. 
Zarečnaja Sloboda tagad ir pilsētas 
sastāvā kā Pasupes rajons, apbūvēts 
ar ģimenes mājām. Sadalīta zeme 
ģimeņu mazdārziņiem pilsētniekiem. 
Viss ir pārvērties. Tikai mūsu „Paseka” 
nav izmainījusies. Arī pretī esošā sala 
stāv kā stāvējusi. Arī Pekanas upe 
plūst joprojām, laužas uz Zeju. Dzīve 
šajā rajonā ir sākusi kūsāt. Un ko tur 

Māris ar vectēvu un vecmammu 
(foto tapis viesošanās reizē Cesvainē neilgi pēc Londonas olimpiādes)

Cesvaines 
vidusskolas 
plāni 2013. 

gadam
Cesvaines vidusskolas galvenā 

prioritāte paliek skolas sporta 
zāles būvniecība. Jauna sporta zāle 
nepieciešama, jo esošā pilsētas sporta 
halle ir nolietojusies, atrodas tālu no 
skolas, neļaujot pilnvērtīgi nodrošināt 
mācību procesu, un tai ir lielas 
ekspluatācijas izmaksas (it īpaši par 
patērēto siltumenerģiju).

Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu 
Cesvaines vidusskola plāno piedalīties 
projektos „Skolas auglis” un „Skolas 
piens”, kuri dos iespēju sākumskolas 
skolēniem skolā saņemt augļus 
vai dārzeņus un pienu bez maksas. 
Pateicoties sponsoru atbalstam un 
Cesvaines novada domes finansējumam, 
atbilstoši saistošajiem noteikumiem tiks 
atbalstīti bērnu vecāki, nodrošinot daļai 
no bērniem pusdienas bez maksas vai 
daudzbērnu ģimenēm 50% apmērā.

Jūnija sākumā notiks izglītības 
iestādes un izglītības programmu akre-
ditācijas process. Balstoties uz skolas 
labajiem darba rezultātiem un iestādes 
pašnovērtējuma ziņojumu, akreditāciju 
paredzēts pieprasīt uz sešiem gadiem bez 
ekspertu komisijas klātbūtnes.

Aktīvi tiks turpināts darbs dažādu ār-
pusklases pasākumu plānošanā un orga-
nizēšanā, nodrošinot skolēnu interešu 
izglītību. Skolas darba daudzpusība 
un plašais dažādu pasākumu spektrs 
tiks saglabāts atbilstoši pieejamajam 
finansējumam. Plānots turpināt remontu 
sākumskolā,  pilnībā renovējot vienu 
klases telpu, kā arī turpināt pašu spēkiem 
labiekārtot skolas ēkas. 

Skolēnu mācību grāmatas, dienas-
grāmatas un darba burtnīcas tiks 
iegādātas, izmantojot tikai pašvaldības 
finansējumu. Skolotāji plānotā finan-
sējuma robežās tiks nodrošināti ar 
jaunāko metodisko literatūru un citiem 
metodiskajiem materiāliem.

Sekojot izmaiņām ārējos normatīvajos 
aktos, plānots veikt skolas iekšējo doku-
mentu inventarizāciju, pārbaudot to 
atbilstību likumiem un citiem ārējiem 
normatīvajiem aktiem. 

Sadarbībā ar Vācijas skolu Realschule 
Würselen plānots iesniegt Valsts izglītības 
attīstības aģentūrā projekta pieteikumu 
Eiropas Kopienas Mūžizglītības prog-
rammas sektorālās apakšprogrammas 
Comenius akcijā „Skolu partnerības”.  
Apstiprināšanas gadījumā tiks uzsākta 
projekta realizācija.

Turpināsies sadarbība ar LU Pe-
dagoģijas, psiholoģijas un mākslas fa-
kultātes izglītības pētniecības institūtu, 
piedaloties starptautiskajā mācību vides 
pētījumā “TALIS 2013”. 

Skolotāju tālākizglītība tiks finansēta 
no pašvaldības budžeta, skolā notiks 
seminārs par skolotāju attiecībām ar 
pusaudžiem. 

Skolēniem tiks organizētas lekcijas par  
veselības mācības, karjeras izglītības, 
vēstures  un psiholoģijas jautājumiem.

Sadarbībā ar vecākiem galvenā uzma-
nība tiks pievērsta vienotas izpratnes 
veidošanai par bērnu audzināšanu.

No 20. līdz 28. jūlijam projekta „Dar-
bosimies kopā!” ietvaros sadarbībā 
ar nodibinājumu „Fonds Grašu bērnu 
ciemats” vidusskola organizēs starp-
tautisku jauniešu nometni, kurā piedalī-
sies skolēni un pedagogi no Latvijas, 
Francijas, Rumānijas un Itālijas. 

Kā īpašs jaunums jāatzīmē, ka no 
2013. gada septembra paredzēts uzsākt 
mācības Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena programmā 
ar kodu 31011013 (neklātienes 
programmā). Mācības paredzētas 2 
reizes nedēļā pēcpusdienās.

Didzis Baunis, 
Cesvaines vidusskolas direktors 

brīnīties – bez jaunām zelta atradnēm un 
mežizstrādes milzīgos apjomos atrastas 
un sāk apgūt sudraba vara, molibdēna, 
brūnogļu, dzelzsrūdas, grafīta, kūdras 
atradnes. Tagad bez ūdensceļa ir nelielas 
lidostas gandrīz 100 km attālumā no 
Zejas pilsētas un auto pārvadājumiem. 
2016. gadā sāks būvēt dzelzceļa līniju 
no Tigdas stacijas līdz Zejas pilsētai 115 
km garumā.

Ko vainosim vai ienīdīsim par pāri 
darījumu? Un vai ir vērts pieminēt 
tos “dzeguzes” bērnus, kuri uz mūsu 
vecāku rēķina šeit, Latvijā, uzaudzēja 
taukus, izgrūzdami mūs no mūsu 
ligzdām. Mūsu ir palicis tik maz. 
Pateiksimies un pieminēsim mūsu 
vecākus un vecvecākus. Par varonību 
un pašaizliedzību. Atcerēsimies tos 
krievus, ukraiņus, visus, kas bija mums 
līdzās tālajā izsūtījumā, kuriem nekā 
vairāk kā mums nebija, taču ar to pašu 
mazumiņu dalījās. Lai mūsu bērni un 
mazbērni zina, ka zināšanas maina 
cilvēku. Zināsiet pagātni, mainīsies 
attieksme pret tagadni un nākotni. Un 
jāzina savas saknes, kur tās ir ņēmušas 
spēkus, lai šīs sāpes izdzīvotu.

Gunārs Krūmiņš

Mammas foto, kas vienmēr bijis līdzās 
izsūtījumā un atvests arī atpakaļ uz 

dzimteni

Aldis ar Sultānu Zarečnajā pie 
„Pasekas”, 1955. gads

Zejas pilsēta un upe no 
satelītuzņēmuma

Prieks, kas dejā rodams, - tālāk dodams
6. aprīlī, kad aiz loga vēl sniegs, 

kultūras namā sauli un enerģiju 
ienesa eksotiskās deju grupas 
„Samira” 5 gadu jubilejas koncerts. 
Koši, krāsaini un enerģiski – tā 
koncertu raksturoja klātesošie.

Par pirmo deju nodarbību, nosauku-
ma tapšanu vairāk pastāstīja eksotisko 
deju grupas  „Samiras” vadītāja Iveta 
Andronova. – Pirmā Austrumu deju 
nodarbība Cesvainē notika pirms 
pieciem gadiem – 21. martā. Toreiz 
tā bija pavasara pirmā diena. Lai arī 
eksotisko deju grupu ar nosaukumu 

“Samira” (kas tulkojumā no arābu va-
lodas nozīmē – nakts pasaku stāstītāja) 
izveidojām nedaudz vēlāk, tieši šo 
datumu uzskatām par savu dzimšanas 
dienu. Tāpēc arī koncertu veidojām 
pavasara noskaņās, izmantojot taureņu 
tēmu skatuves noformējumā, kā arī 
dzejoļus no I. Ziedoņa dzejoļu krājuma 
“Taureņu uzbrukums”. Kāpēc taureņi? 
Jo taureņu mūžs paiet dejojot un ar savu 
deju tie priecē citus.

Koncertu bagātināja un interesantāku 
padarīja pieaicinātie ciemiņi. Paldies 
par atsaucībau „Samira” saka Gulbenes 
eksotisko deju grupai „Habibi”, 
Dzelzavas līnijdeju grupai „Silver 
Step”, Cesvaines dāmu deju grupai 
„Kamenes” un Cesvaines laikmetīgajai 
deju grupai „Vīzija”.

Pateicība arī Cesvaines novada domei 
par iespēju izmantot mēģinājumiem 
skolas horeogrāfijas zāli, kā arī kulūras 
nama direktorei Kristīnei Aumelei par 
atsaucību. 

Paldies cesvainiešiem un viesiem 
par jaukajiem novēlējumiem un 

brīnišķīgajiem vārdiem, ko saņēmām 
pēc koncerta. Tas nozīmē, ka mums 
izdevās dalīties savā priekā. Un dalīts 
prieks ir dubultprieks. Tas mums dod 
iedvesmu radīt atkal un atkal jaunas 
dejas. 

Stāstot par nākotnes plāniem, Iveta 
atklāj, ka nekā grandioza nav, jo tāpat 
kā līdz šim „Samira” turpinās piedalīties 
koncertos un festivālos, jo kustība ir 
dzīvība!

Kristīne Vilciņa, Viļņa Špata foto

Eksotisko deju grupa „Samira” ar draugiem no Cesvaines 
un kaimiņu novadiem

Dažādie tērpi, krāšņās krāsas un 
eksotiskie deju ritmi koncertu 

padarīja ļoti enerģisku



�Cesvaines Ziņas

Mākslas skolai 13. gads
Šis gads Cesvaines Mūzikas un 

mākslas skolai ir zīmīgs, jo tieši 
šogad – 2013. gadā – aprit 13 gadi, 
kopš Cesvainē var mācīties šajā skolā 
mākslas nodarbībās. Par laiku, kāds 
tas bijis, tikko atklājot mākslas skolu, 
sarunājos ar skolotāju Vitu Krūmiņu, 
kas mākslas skolā darbojas jau no 
pirmā – 1999./2000.– mācību gada. 

– Ideja par mākslas skolu jau bija sen, 
bet tā pa īstam viss notika pēc Mūzikas un 
mākslas skolas direktores Intas Stienes 
iniciatīvas, ka mūzikas skolai vajag arī 
mākslas nodaļu. 1999. gada augustā tika 
veikti daudzi priekšdarbi un sagataves, 
lai jau septembrī uzņemtu pirmos 
audzēkņus. Pirmie darbarīki – galdi un 
instrumenti – daudz kas bija pašu nests 
un atrasts, kā arī citu dots. Vita Krūmiņa 
arī atceras, ka daudz kā sākumā trūcis 
un bija jāiztiek no tiem materiāliem, kas 
bija. Toties bija bērni un pirmajā gadā to 
bija necerēti daudz – 25.

Sākumā darbojāmies trīs – es, Ērika 
Aļeksējeva un Sanita Ozola. Es gan 
šī paša mācību gada beigās aizgāju 
dekrētā un varu teikt, ka pirmo mācību 
gadu uz saviem pleciem iznesa Ērika. 
Sanita Ozola toreiz vēl brauca no Rīgas 
uz Cesvaini, lai vadītu nodarbības. Tas 
noteikti bija tāds sava veida dullums un 
arī azarts, jo bija tik daudz ideju, bija 
pats sākums un gribējās iet un darīt!

Vita, stāstot par mākslas skolas 
pirmsākumiem, šķirsta foto albumus, 
kuros apkopoti foto no dažādiem 
konkursiem, aktivitātēm skolā, arī 
suminājumu un atzinības rakstu 
šajā albumā netrūkst. Kā veicies 
Republikas mēroga konkursos?

– Jau tajā pašā gadā Cesvaines 
mākslas skolas bērni piedalījās pirmajā 
starptautiskajā festivālā „Child Art - 
2000”, kur pasaules karte gaidīja savus 
apgleznotājus. Bērni brauca uz Rīgu un 
katrai mākslas skolai tika iedots noteikts 
laukums, kas jāizkrāso, apgleznojot 
vai apzīmējot. Bērniem bija ļoti labi 
panākumi konkursos un jau pirmajos 
gados starp 70 mākslas skolām Cesvaine 
atradās pirmajā desmitniekā. Salīdzinot 
ar citām mākslas skolām, kurām jau 
gadiem bija dažādas iestrādes un daudz 
piemērotāki apstākļi, Cesvaines māks-
las skolas bērni iztika ar to, kas bija. 
Tā, piemēram, pirmos gadus strādāts 
ar, tā saucamajām, humpalām – vācu 
tapetēm, vācu papīru, flomāsteriem, 
krāsām un zīmuļiem. Un tāpat bijām 
vieni no labākajiem! 

Regulāri mākslas skola piedalījusies 
Republikas mākslas skolu semināros, 
kur bija jāsagatavo konkrētai tēmai 
veltīts stends un āra darbs. Viens no 
pirmajiem bija veltīts tēmai „Zīme”, 
kur saņemta augsta atzinība, un darbi 
tika izmantoti Dziesmu un deju svētkos. 
Šajos darbos mākslas skolas audzēkņi 
zīmes īpašas padarīja ar to, ka tām 

tika atrasta saistība ar Cesvaini. Kādā 
citā māksla seminārā, kura tēma bija 
„Līnija”, Cesvaines bērni ar saviem 
darbiem – matētām 3 litru burkām – 
ieguva augsto 2.vietu. Šie darbi jopro-
jām ir apskatāmi mākslas skolā un, 
veroties uz tiem, nāk atmiņā daudz gaišu 
atmiņu. Un semināra ” Gaisma” kāpnes, 
kas tiecās debesīs un pārsteidza daudzus, 
lielā Pieneņpūka  Pedvāles parkā, 
pūkainā lampa, semināra „Virsma” 
darbi, kas pa nakti bija aprasojuši un 
izveidojuši  fantastisku virsmu… Ar šo 
darbu tapšanu, nogādāšanu, materiālu 
meklēšanu saistās daudz interesantu 
atmiņu.

Vai mākslas skolai ir kādas savas 
tradīcijas vai pasākumi?

– Mākslas skolā radās pirmie karne-
vāli, kas pirmajā reizē bija kā Cepuru 
balle. Bērni paši radīja oriģinālas cepu-
res un demonstrēja tās kopīgā karnevā-
lā. Vēlāk jau bija Briļļu karnevāls, 
kas ieguva lielu atsaucību. Pēc pils 
ugunsgrēka, kad skolēniem nebija 
telpu, kur rīkot pasākumus, „Grifa” 
telpās tika rīkots Siluetu karnevāls, kas 
guva lielu atsaucību  arī vidusskolēnu 
vidū. Tad bija lielais masku karnevāls, 
kuram  dažāda izmēra maskas tapa 3 
mēnešus. Interesanta  un krāšņa izdevās 
Modes skate, kurā piedalījās Foresteru, 
Spektras, Adamsu ģimenes un Šreka 
Pūķīša modes kolekcijas no plastmasas 
materiāliem. Kultūras nama zāle bija 
pilna un tērpi krāsaini jo krāsaini! 
Te viesojās arī Madonas jauniešu 
centra  modes grupa un internātskolas 
„cilšu” cīnītāji ar paštaisītiem koka 
vairogiem skolotāja  Aigara Kupča 
vadībā, vidusskolas improvizētā teātra 
dalībnieki Sarmas Kurmes vadībā. 
Žūrijā  un pašā karnevālā aktīvi darbojās 
arī tekstilmāksliniece Inese Jakobi. Tad 
sekoja karnevāls „Tirgus laukumā”, 
kurā darbojās visas Cesvaines skolas, 
Madonas jauniešu centra jaunieši. Īpaši  
jāuzteic internātpamatskolas pedagogi, 
kas palīdzēja organizēt un noformēt. Te 
parādījās arī slavenais Turku restorāns 
ar savām uzkodām. Nākamajā gadā  
vidusskolā kopā ar pirātiem sagaidījām 
pavasari un izceļojām cauri laikmetiem.  
Mainījās darba kolektīvs, vairākkārt 
tikām pārcelti no vienām telpām uz 
citām, tika pamatīgi samazinātas algas, 
darba slodzes, un karnevāli palika tikai 
atmiņā tiem, kas tajos darbojās un 
atraisīja savus talantus.

Regulāri cenšamies braukt uz plenē-
riem, vismaz pāris dienas. Sākumā zī-
mējām tepat Cesvainē, tad Praulienā 
Gustavskolā. Pēdējā laikā braucam pie 
Ineses Mailītes uz “Pakalniešiem” pie 
Kaķīšezera. Tas ir ikgadējs pasākums, kas 
visus vieno. Mākslā esam iesaistījuši arī 
savu tehnisko personālu. Maija Bērzari-
ņa ir ne tikai palīdzējusi karnevālos, 
plenēros, bet arī pati mācās gleznot.

Par  jaunāko tradīciju ir kļuvusi  
Ziemassvētku priedīte (skolotāja 
Māra ideja), kas katru gadu tiek nesta 
no meža un priecē mākslas skolas 
audzēkņus Ziemassvētku laikā. Kāpēc 
priedīte? Tāpēc, ka visiem ir eglītes un 
pie eglītēm ir jāskaita dzejoļi, bet pie 
priedītēm nē. Mums ir kaut kas savs. 

Pēdējos gados mēs noteikti esam 
dziedošākā mākslas skola, jo  trešā daļa 
mūsu audzēkņu spēlē un dzied ģitāristu 
kopā, vairāki  mācās mūzikas skolā. Bet 
skolotājas Kristīnes projektā pasakā  
par Ērkšķrozīti dziedāja visi izrādē 
iesaistītie mākslas skolas audzēkņi.

Trīspadsmit gadi ir laiks, kad 
piedzīvots daudz kas. Ir bijuši arī 
kādi grūtāki brīži?

– Pirmos astoņus  gadus bija ļoti liels 
entuziasms un varētu pat teikt, ka mēs 
lidojām. Šķiet, ka viss radošais mākslas 
process, kam līdz tam nebija vietas un 
telpas, kur izpausties, spraucās pa visām 
varītēm ārā. Sākumā strādājām trijatā 
– es, Ērika Aļeksējeva un Sanita  Ozola, 
tad pievienojās Kristīne Šulce. Katra no 
mums bija speciāliste savā jomā, tāpēc 
darbi veicās. Neilgu laiku pie mums 
strādāja arī Sarmīte Melle un Ilva Ozola, 
kokapstrādi mācīja Aigars Krūmiņš. 
Tad kolektīvā ienāca Imants Spridzāns, 
Māris Apfelbergs. Kā ikvienā vietā un 
jomā ir kāpumi un kritumi.  Arī mākslas 
skolu skāra krīzes laiks. Diemžēl 
kultūras un mākslas jomai krīzes laikā 
tika atņemts visvairāk. Nācās meklēt 
vēl darbavietas, kur piestrādāt, jo tikai 
ar skolas algu diemžēl izdzīvot vairs 
nevarēja un nevar.

Kā raksturojat skolēnus, kas šo-
brīd darbojas mākslas skolā?

Cesvainē ir fantastiski talantīgi bērni! 
Tāpēc vien es darbojos šeit. Diemžēl 
šobrīd skolēni ir ļoti noslogoti, jo tie, 
kas nāk uz mākslas skolu, apmeklē arī 
tautiskās dejas, kori, skautus, ģitāras 
pulciņu, dejo hip-hop dejas, paralēli 
mācās arī mūzikas skolā. Ir liela slodze 
un līdz ar to arī stress, bet redzu, viņi ir 
izturīgi. Cesvainiešos ir  kas īpašs. Redzu, 
kā no pirmā līdz piektajam kursam 
mainās audzēkņi, kā  aug pašvērtējums, 
ticība saviem spēkiem, māka strādāt 
patstāvīgi  un pabeigt iesākto darbu, 
attīstās radoša pieeja un domāšana, 
pilnveidojas iemaņas un prasmes. Ja 
pirmajos kursos attieksme bieži ir 

nenopietna, audzēkņi nemāk strādāt 
patstāvīgi un bieži man jābūt psihologa 
lomā, tad  4. un 5. kursā attieksme ir 
mainījusies, īpaši pēc nobeiguma darba  
aizstāvēšanas. Tad bieži ir neviltots 
gandarījums par paveikto, par pacietību 
un ieguldīto laiku. Es būtu priecīga, ja 
vecāki un pārējie novērtētu šo darbu, 
bērnu izturību.

Cesvaines mākslas skolā ir maza 
mācību maksa salīdzinoši ar citām 
mākslas skolām. Pateicoties direktorei 
Intai Stienei un Cesvaines domei,  mums 
ir atbalsts tiem skolēniem, kas nāk no 
trūcīgām ģimenēm. Mūsu dome ir ļoti 
pretimnākoša – pie mums var mācīties 
bērni, kam ir materiālas grūtības. 
Esmu redzējusi talantīgus bērnus citos 
novados, bet viņi nevar sevi izpaust, jo 
finanses to neatļauj. Tāpēc es novērtēju 
to, kas mūsu bērniem tiek dots. 

Kur jūs vēl darbojaties?
– Līdz krīzei mākslas skola man 

bija vienīgā darbavieta. Tad strādāju 
piecās vietās, Cesvainē esot tikai divas 
darba dienas. Pašlaik strādāju četrās 
darbavietās. Pamatdarbs ir mākslas 
skolā, tad Cesvaines vidusskolā un 
internātpamatskolā vadu ģitāristu 
pulciņu, bet reizi nedēļā dodos uz 
Siguldu, kur biedrības „Cerību 
spārni” centrā vadu mūzikas terapijas 
nodarbības bērniem ar invaliditāti.

Dzirdēts par mūzikas terapijas 
dziedinošo spēku. Kā tas iedarbojas 
ikdienas darbā ar bērniem?

– Tā ir medicīniska tehnoloģija .Es 
darbojos ar aktīvo mūzikas terapiju, 
kur bērns, darbojoties ar mūzikas 
instrumentiem, aktīvi muzicējot, 
attīsta smadzeņu centrus. Tas ir lēns 
un pamatīgs darbs, prasa enerģiju, 
radošu pieeju, jo nav līdzīgu slimību 
un vienādu metožu, katram bērnam 
jāatrod sava pieeja, ne visiem tas  arī 
palīdz vienādi. Ir nepieciešami  arī 
profesionāli instrumenti un kabinets. 
Daudz labāki rezultāti ir, ja ar bērnu 
darbojas speciālistu komanda, diemžēl 
šādu iespēju vēl  Madonas pusē nav. 
Siguldā un lielākajās pilsētās tas notiek. 
Bērnu ar problēmām paliek arvien 
vairāk, arī mūsu pusē tādu jau ir daudz 
un būs vēl vairāk, bet mēs pieveram 
acis, lai audzinātāji, skolotāji  un vecāki 
mokās.

Darbojoties tik daudzās vietās, vai 
izdodas rast brīvo laiku?

– Skolotājiem tās ir vasaras, arī man. 
Man pat šķiet, ka brīvo vasaru dēļ esmu 
skolotāja! Tikai tāpēc es negribētu 
strādāt citu darbu. Turklāt vasarās darba 
tāpat pietiek, jo ir savs dārziņš un savi 
lauki tepat – Kraukļu pusē, bet tas jau 
ir cits darbs. 

Kristīne Vilciņa, autores foto

Lai būtnes nebēg!
Turpinoties Cesvaines bibliotēkas 

organizētajam lasīšanas veicināšanas 
pasākumam „Burtu spēles” un 
paralēli notiekošajās radošajās 
pēcpusdienās, skolēni vairāk uzzina 

par grāmatām un to varoņiem. 12. 
aprīlī Cesvaines vidusskolas aulā 
norisinājās pēcpusdiena 4. - 7. klašu 
skolēniem par autora M. Ložiņska 
grāmatu „Būtnes bēg”. Pēcpusdienas 

nosaukums gan mazliet citādāks – 
”Lai būtnes nebēg!”

Šoreiz uz radošo pēcpusdienu 
aicināti ne tikai 4. - 7. klašu skolēni, jo 
grāmatā atspoguļotie stāsti ir aktuāli un 
interesanti ikviena vecuma lasītājam. 
Tāpēc vidusskolas aulā sanākuši kā 
lieli, tā mazi. 

Grāmatu autors Mikolajs Ložiņskis 
raksta par būtnēm, kuras nonākušas 
dažādās neapskaužamās situācijās. Lai 
no nepatīkamā izvairītos, aprakstītās 
būtnes izvēlas bēgt. Bēgšanu  kā 
pareizāko lēmumu izvēlējušies 
Bruņurupucītis Karols, Suns, Muša, 
papagailis Čegevareks un pat Baktērija. 
Par to, lai būtnēm nebūtu jādomā par 
bēgšanu, stāstīja veterinārārsti Kaspars 
un Lita Udrasi. 

Kas ir jādara, lai mājdzīvnieks 
būtu vesels? Kādas rūpes jāuzņemas 
ikdienā par dzīvnieku? Kā cīnīties 
pret dažādām slimībām? Uz šiem un 

daudziem citiem jautājumiem sarunas 
veidā veterinārārsti sniedza atbildes. 
Interesantākā pēcpusdienas daļa – 
jautājumu uzdošana speciālistiem par 
saviem mīļdzīvniekiem. Skolēniem 
interesi arī izraisīja apkopotās lietas, kas 
izoperētas no dzīvniekiem – nierakmeņi 
golfa bumbiņas lielumā, matu gumijas, 
trīsžuburaini āķi, lenteņi un līdz šim 
arī vēl neredzēti parazīti, kas mīt 
dzīvnieciņos.

Smieklus izraisīja veterinārārstu 
sagatavotais prezentācijas foto ar do-
mu – kāds saimnieks, tāds suns. Arī 
uz skolēnu jautājumiem par to, vai tas 
ir normāli, ja suns ēd čipsus, šokolādi, 
saldējumu, veterinārāsti atjokoja: kāds 
saimnieks, tāds suns.

Galvenā atziņa, kas gūstama, 
izlasot grāmatu, kā arī pēc tikšanās 
ar veterinārārstiem, ir atcerēties, ka 
ikviens mūsu lēmums ietekmē un atstāj 
iespaidu uz tiem, kuri mums tuvi un 

Metodiskā 
diena 

„Brīnumzemē”
Klāt pavasaris, un kā katru gadu 

sākumskolu vadītāji un skolotāji pošas 
ciemos pie kaimiņiem. Tā jau ir ilgstoša 
tradīcija starp novadu pirmsskolas 
iestādēm – iepazīstināt kolēģus ar 
notiekošo savā mācību iestādē, dalīties 
pieredzē, kopīgi pārrunāt un analizēt 
problēmas. 

Šoreiz, pašās februāra beigās, 
Madonas un Lubānas novada kolēģi 
ciemojās pie mums – Cesvainē, 
„Brīnumzemē”.

Februāra pēdējā nedēļa sākumskolā 
bija veltīta bērnu drošībai. Nedēļas 
noslēguma pasākums izvērtās bagāts ar 
daudziem viesiem – metodiķi un bērnu- 
dārzu vadītāji, skolotāji no 3 novadiem, 
Valsts policijas darbinieki, runcis Rūdis. 
Viesus un bērnus uz nodarbību aicināja 
atraktīvās „Drošības nedēļas” kuratores 
pūce Ūja un zīlīte Zita. 

Runcis Rūdis kopā ar bērniem 
pārrunāja un noskaidroja, kā jāuzvedas 
uz ielas, vai viens var doties uz veikalu, 
vai drīkst braukt ar velosipēdu bez 
ķiveres, vai drīkst kāpt svešā automašīnā 
un daudzus citus drošības jautājumus. 
Pēc teorētiskās nodarbības bērniem bija 
iespēja iepazīties ar sen lolotu sapni– 
policijas auto. 

Kamēr bērni apjūsmoja auto, ciemiņi 
izstaigāja „Brīnumzemes” telpas. Prie-
cājās par jauno, krāsaino, interesanto 
logopēda kabinetu, kuru iekārtojusi 
logopēde Māra Skride, jūsmoja par 
katras grupiņas vizuālo noformējumu 
atbilstoši savam nosaukumam. Īpaši 
viesus sajūsmināja mākslas darbi, kurus 
veidojuši bērni skolotājas Kristīnes 
Šulces vadībā. 

Darbīgās dienas kulminācijā Ūja un 
Zita uzaicināja visus klātesošos – gan 
bērnus, gan ciemiņus – pavērot, kā klājās 
kaķēnam Ņauvam Dzidras Rinkules- 
Zemzares ludziņā „Kā Ņauva meklēja 
draugu”. Priekšnesumā piedalījās 5-6 
gadīgie aktieri, audzinātājas, skolotājas.

Metodiskā diena izskanēja, paužot 
optimismu un sajūsmu par bērnu 
talantiem, par audzinātāju, auklīšu, 
skolotāju  pašaizliedzīgo darbu un 
nenogurdināmo radošumu. 

Paldies visam sākumskolas „Brīnum-
zeme” kolektīvam par sniegto iespēju 
ieskatīties savā darba ikdienā! 

Vecāki, atrodiet savā straujajā ikdienā 
brīdi, kad apsēsties un parunāt ar savu 
bērnu par drošību uz ūdeņiem un 
ceļiem, par uzvedību spēļu laukumos 
un attiecībās ar svešiem ļaudīm!

Lai vasara izvēršas par skaistu un 
neaizmirstamu piedzīvojumu!

Inese Āre,
Cesvaines novada izglītības 

speciāliste

mīļi, kā arī tiem, kuri mīl mūs.  Paldies 
Cesvaines bibliotēkai par tikšanos 
ar veterinārārstiem, jo daudz vērtīgu 
atziņu, atbilžu un padomu varēja gūt ne 
tikai skolēni, bet arī pieaugušie. 

Pēc tikšanās visi devās atklāt 
fotogrāfiju izstādi, kur redzami „Burtu 
spēļu” dalībnieku mīluļi.

Kristīne Vilciņa, autores foto

Skolēniem interesi izraisīja lietas, 
ko veterinārārsti sakrājuši no 
izoperētajiem mīļdzīvniekiem

Uz radošo pēcpusdienu uzklausīt veterinārārstu pieredzi un ieteikumus 
atnākuši kā lieli, tā mazi grāmatu lasītāji



� Cesvaines Ziņas

Nikolajs Macanovs 
1939 - 2013

Olga Evardsone 
1924 - 2013

Māris Kaspars 
1938 - 2013

Valda Vēvere 
1933 - 2013

Imants Vēveris 
1935 - 2013

Pēteris Alberts Siksalietis
1935 -  2013

Gunards Lucis
1932 – 2013

Māris Prunte
1983 – 2013

Pēteris Šakins
1945 - 2013

 Informējam, ka sākot no šī nu-
mura, turpmāk publicēsim ne tikai 
Cesvaines novada dzimtsarakstu 
nodaļas sniegto informāciju, bet 
arī Cesvaines baznīcas, Ķinderu, 
Kārzdabas un Stradukalna kapu 

pārziņu sniegto informāciju.

Dzimuši

Apsveikumi

Nr. 4 (237) 2013. gada 25. aprīlis
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža  – 550 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.

Miruši

Sludinājumi

Informācija

Zolītes turnīrs
24. marta zolītes uzvarētāji:
1. vieta Juris Praškevičs
2. vieta Rolands Repkevičs
3. vieta Ilgonis Vasilišins

Lai dzīve arvien ir skaista
Kā plaukstošs pavasara zieds!
Lai labais, skaistais Tevi saista
Un laime vienmēr līdzi iet!

Nozīmīgajās dzīves gadskārtās 
sveicam: 80 gados – Ausmu 

Audži, Gustavu Lāci; 
85 gados – Ādolfu Melgalvi; 
91 gadā – Zelmu Kažoku!

Cesvaines pašvaldība

Cesvaines, Varakļānu un Lubānas 
novada pašvaldības sadarbībā ar  
Nīderlandes  Karalisko  Viršu   fondu 
(Koninklijke Nederlandsche Heide-
maatschappij – KNHM) no 2013.
gada 2. aprīļa  izsludina projektu 
konkursu   „Sabiedrība ar dvēseli” 
Cesvaines, Varakļānu un Lubānas 
novada iedzīvotājiem un biedrībām.

Cesvaines, Lubānas un Varakļānu 
novada iedzīvotājiem un biedrībām  jau 
otro gadu tiek sniegta iespēja piedalīties 
Nīderlandes Karaliskā Viršu fonda 
iniciatīvā. Fonds Nīderlandē darbojas 
30 gadus, un Latvijas novadiem  iespēja 
piedalīties šī fonda aktivitātēs ir jau 6 
gadus. 

Šī iniciatīva 3 gadu garumā iekļauj 
kāda novada (vai to apvienības) 
iedzīvotāju un biedrību ideju īstenošanu. 
Konkursa mērķis ir veicināt Ces-
vaines, Lubānas un Varakļānu novada 
iedzīvotāju atbildību par savu dzīves 
vidi un uzlabot vietējo dzīves kvalitāti, 
labiekārtojot apkārtējo vidi, organizējot 
pasākumus vai kopīgi izglītojoties. 
Konkursa finansējumu 2013. gadā 
50% apmērā nodrošina Nīderlandes 
Karaliskais Viršu fonds. Aktivitāšu 
īstenošanai  tas  piešķīris  3000 eiro. Vie-
nam projektam pieejami līdz 700 Ls jeb 
1000 eiro, turklāt pēc žūrijas vērtējuma 
labākajam projektam pienāksies nau-
das balva 500 eiro apmērā. Savu ideju 

Atvērts projektu konkurss “SABIEDRĪBA AR DVĒSELI 2013” 
pieteikt var ikviena fiziska persona, 
kas ieceres īstenošanai spēj pulcināt 
vēl vismaz 10 atbalstītājus – kaimiņus, 
kolēģus vai domubiedrus.

Informatīvs seminārs par projektu 
pieteikumu sagatavošanu  notiks 8. 
maijā plkst. 14:00 Cesvaines novada 
domes administratīvās ēkas lielajā zālē 
Cesvainē, Pils ielā 1A.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 
ir 2013. gada 17. maijs līdz plkst. 
16:00 Cesvaines novada pašvaldības 
administratīvās ēkas 1.stāvā, lietvedībā, 
Pils ielā 1A, Cesvainē, vai arī nosūtot 
pa pastu: Pils iela 1A, Cesvainē, Ces-
vaines novads, LV – 4871 ar norādi 
„Konkursam „Sabiedrība ar dvēseli””. 

Projektu konkursa nolikums un       
pieteikuma veidlapa pieejama www.
cesvaine.lv sadaļā „Projekti, projektu 
jaunumi”.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 
31. maijam projektu iesniedzējiem pa 
pieteikumā norādīto e-pastu vai tālruni.

Noslēdzoties 2012.gada konkursam 
2013.gada 26.janvārī, Lielvārdē tikās 
18 labāko projektu īstenotāji no visas 
Latvijas, kuri ar Nīderlandes fonda 
KNHM atbalstu īstenojuši kādu sev 
un visai sabiedrībai nozīmīgu projek-
tu. Lielvārdē tikās projektu autori un 
KNHM fonda sadarbības partneri no 
dažādiem Latvijas reģioniem (Ādaži, 
Bauska, Carnikava, Cesvaine, Varakļāni 

un Lubāna, 
Cēsis, Ele-
ja, Lielpla-
tone, Svēte, 
Vilce un Vircava, Iecava, Kandava, 
Lielvārde, Limbaži, Ogre, Platone, 
Sesava, Valgunde un Kalnciems, 
Salacgrīva, Skrīveri, Vaiņode, Vecpie-
balga, Ziemeļgauja, Zlēka, Usma un 
Piltene), lai atskatītos uz aizvadītajā 
gadā paveikto, kā arī smeltu idejas jaunu 
projektu īstenošanai. Ar labāko projektu 
prezentācijām un autoriem iepazinās 
KNHM priekšsēdētāja vietnieks Henk 
vant Lands ar sievu Veroniku Bootsmu, 
direktors Franks van Bussels, KNHM 
pārstāvji Latvijā Eduards Zvirgzds 
un Niko Opdams, kā arī Nīderlandes 
vēstnieks Henk van den Dools. KNHM 
fonda pārstāvji labāko projektu auto-
riem pasniedza balvu – finansiālu atbal-
stu nākamo projektu īstenošanai.

Labāko projektu vidū tika apbalvots 
arī Varakļānu novadā īstenotais projekts 
“Rotaļu un atpūtas laukums Kosmonau-
tu ielā 13”. Tika piešķirta naudas balva 
500 eiro apmērā.

Lai daudz radošu ideju, iesniedzot un 
realizējot projektus 2013.gadā! 

Iveta Raimo, projektu vadītāja 
Papildu informācija 

pa tālruni 64852030 vai 
e-pastu iveta.raimo@cesvaine.lv

Cesvaines pašvaldība, sākot ar 
2013. gada 15. aprīli, pavasara 
šķīdoņa periodā slēdz pašvaldības 
autoceļus un ielas ar grunts un grants 
segumu transportu kustībai virs 10 
tonnām, izņemot autobusu, operatīvo 
un specializēto autotransportu.

***
Noslēdzies pašvaldības iepir-

kums par atkritumu apsaimniekoša-
nu Cesvaines pašvaldības teritorijā 
nākamajiem 3 gadiem. Iepirkumā pie-
dalījās 4 atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmumi. Par piedāvājumu ar 
viszemāko cenu atzīts SIA „ALBA” 
ar vērtēto cenu 10,51 Ls/m3+PVN.

***
Informācija platību maksājumu 

saņēmējiem. No šī gada 17. aprīļa 
līdz 14. maijam  dokumentus 
platību maksājumu pieprasījumam 
Cesvaines novadā reģistrētās per-
sonas varēs saņemt un nodot Ces-
vaines novada domē, 3. kabinetā, 
darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00.

***
30. aprīlī plkst. 18:00 vēstures in-

teresentu tikšanās Cesvaines pilī. 
Stāstījums būs par to, kā Cesvaines 
luterāņu mācītāji pētīja latviešu gais-
mas dievu Ūsiņu. Bez tam arī 
dažādas vēsturiskas drumstalas.

***
2013. gada 10. maijā plkst. 16:00 

Cesvaines pilī tiks atklāta arhitekta 
un izcilā latviešu tekstilmākslinieka 
Georga Barkāna gobelēnu izstāde „À 
mon seul désir / Mana vienīgā griba”. 
Ekspozīcijā būs aplūkojami darbi no 
privātkolekcijām. Izstādes ietvaros 
Georga Barkāna gobelēni, piemēroti 
šī mākslas medija vēsturiski elitārajam 
statusam, tiks izvietoti tiem atbilstošā 
arhitektoniskā vidē. Ekspozīcija Ces-
vaines pilī dos iespēju  skatītājam no 
jauna sastapties ar sen neredzētiem 
mākslinieka darbiem līdz šim 
nepieredzētā vides situācijā un novērtēt 
to radītāja meistarību gobelēna tehnikā.

Arvis Žikars martā
Kaspars Ierags martā

Enija Jermacāne martā

Kaut visapkārt kupenu villaines
           dzirkstī,
Kaut vēl paklusa dārzā zīlītes 
              balss.
Vij jau vainagā pumpurus 
  saules pirksti,
Gaidot dienu,kad beidzot sāks
               padoties sals.
Tava diena starp sniegiem un
       sniegpulksteņiem,
Draugus priecējot, pretī kā 
  vizbule zied.
Kaut vēl ilgi mūs sildītu 
          saulainā gaisma,
Ko tu proti kā pūpolkoks 
  dvēselē liet!

Mīļi sveicam mūsu bijušo 
vadītāju MAIJU skaistajā 

dzīves jubilejā!
Lai stipra veselība,izturība un 

prieks vēl daudzus gadus!

“Brīnumzemes” meitenes

Gadiem līdzi arī ērkšķi,
Nav jau tikai rozes vien,
Nu jau jāpiedomā bieži,
Kāpēc tie tik ātri skrien?
 Bet, ja netrūkst dzīvesprieka
Spīta ēnas projām dzīt,
Gadus vainagā kā ziedus
Varēsi vēl ilgi vīt!

Gaišu, līksmu un darbīgu 
noskaņojumu mūsu kolēģītēm–

  Dainai Stikānei un 
Sandrai Āriņai!

“Brīnumzemes” meitenes

25. aprīlī plkst. 12:20 Cesvaines 
kultūras namā 5. - 8. klašu skolēniem 
filma „Mammu, es tevi mīlu!”

26. aprīlī plkst. 19:00 Cesvaines pilī 
Sarkaņu teātra “Piņģerots” izrāde 
“Mīlestības zīmē arī Jānis Grots”. 
Daces Kalniņas mūzika, Guntas Ape-
les režija. Piedalās: Didzis Akmentiņš, 
Agita Auzāne, Iveta Āboliņa, Edgars 
Janovskis, Aigars Krīgerts, Roberts 
Kuba, Kristīne Ozola. Ieeja par zie-
dojumiem.

27. aprīlī plkst. 11:00 Cesvaines 
kultūras namā „Austras dziesmas”, 
ieeja – 2 Ls.

2. maijā plkst. 19:00 Cesvaines 
kultūras namā filma „Mammu, es tevi 
mīlu!” Ieeja – 1 Ls.

5. maijā no plkst. 9:00 Pavasara 
tirgus. Tirgotāji aicināti pieteikties pa 
tālr.: 28658274 (Kristīne).

10. maijā plkst. 16:00 Cesvaines pilī 
izstādes „Mana vienīgā griba” (Georgs 
Barkāns – arhitekts tekstilmākslinieks 
(1925-2010)) atklāšana. Ielūdz Ces-
vaines pašvaldība un Mākslinieku 
biedrība „Sidegunde”.

Afiša

Mīlestības apliecinājums
Jau otro gadu, Lieldienu nedēļā, 

pie cesvainiešiem viesojās norvēģu 
ģimenes no Listas. Vēl spilgtā atmiņā 
pagājušajā gadā kopīgi pavadītais laiks 
Cesvaines internātpamatskolā. Gru-
pas vadītājam jautāju, kas viņus atkal 
atvedis uz Cesvaini. Pirms trīs gadiem, 
viņi savā nelielajā draudzē sapratuši, ka 
Dieva mīlestība izpaužas caur došanu 
un kalpošanu citiem. Sadarbojoties ar 
“Jaunatni un misiju”  Latvijā, pirmajā 
gadā grupa apmeklējusi Jaunkalsnavu, 
bet šos divus gadus viņu sirdis pieder 
cesvainiešiem. Liels paldies visām tām 

ģimenēm (tās ir apmēram 35), kuras 
mūs laipni uzņēma. Tas man personiski  
bija brīnišķīgs satikšanās, pieredzes un 
pārdomu laiks. Cilvēkus iepriecināja ne 
tikai norvēģu grupas sagādātās dāvanas 
un pārtika, bet galvenokārt pats apcie-
mojums. Ļoti bieži atrodamies  dzīves 
virpulī, ka nemaz nepamanām, ka mums 
kaimiņos dzīvo kāds  vientuļš cilvēks vai 
ģimene, kurai nepieciešama ne jau mūsu 
finansiālā palīdzība, bet vienkāršs apcie-
mojums un uzmundrinošs vārds. Ieguvēji 
māju apmeklējumos bijām visi, jo pretī 
saņēmām neviltotu prieku un mīlestību.

Prieku un kopā pavadītu laiku šogad 
saņēma Grašu bērnu nama bērni un 
mazie cesvainieši vairākos pasākumos 
kultūras namā. Lieldienu naktī pēc 
Svētās  Mises pie katoļu baznīcas debe-
sīs pacēlās Grašu bērnu un norvēģu 
kopīgi gatavotās gaismas laternas kā 
mīlestības zīme Dievam un cilvēkiem. 
Paldies Cesvaines internātpamatskolai, 
Cesvaines kultūras namam, Grašu 
bērnu namam un Kupču ģimenei par 
norvēģu grupas uzņemšanu!

Marika Šķēle

Paldies nekad nav par daudz
Mīļš paldies Cesvaines internātpa-

matskolas arodbiedrības priekšsēdētājai 
Ivetai Zemītei par ierosinājumu un 
uzmundrinājumu doties uz bijušā Ma-
donas rajona izglītības darbinieku – 
senioru – saietu šī gada 12. aprīlī Ma-
donas kultūras namā. Tur valdīja gan 
tikšanās prieks, gan smeldze par to, ko 
laiks dara ar mums visiem neatkarīgi no 
mūsu vēlmēm. 

Ne visi mēs spējam dzīvi izgaismot 
tā, ka katra diena ir jauns sākums un 
neļaut dienai satumst, reizēm redzot pa-

saules bezjēdzīgumu.
Pasākumā vērojām Pumpures lugu 

”Kaimiņu būšana” Saikavas dramatiskā 
kolektīva izpildījumā. Tas izraisīja 
pārdomas un smieklus, kas apstādināja 
mūsu prātu un domu kumeļus un lika 
aizmirst visu slikto. Lugas saturs it kā 
aicināja: „Smejies arī tad, kad ļoti negri-
bas. Palīdzēs!” Atrodi to sevī un tad 
vēlāk jebkurā brīdī būs tas pieejams un 
kļūs par tavu iekšējo bagātību.

Šo pasākumu sarūpēja Mado-
nas novada izglītības nodaļa  kopā 

ar LIZDA Madonas starpnovadu 
arodorganizācijas padomi. Padomāts 
bija gan par pasākuma vadību, cienas-
tu un arī izklaidi. Paldies Imantam 
Pulkstenim par skanīgo ģitāru un balsi, 
piepalīdzot dziesmai skanēt jaunavīgi, 
pavasarīgi un atraisīti!

Paldies par atbalstu Cesvaines 
internātpamatskolas vadībai un ļoti 
laipnajam šoferītim Jurim Andersonam 
par mūsu izvizināšanu!

Ināra Muižniece

Cesvaines novada sporta spēles 2013
18. maijā plkst. 12:00 Parka stadionā 
– sacensībās piedalās Cesvaines novada iedzīvotāji komandu sportā 

(piedalās ne mazāk kā 6 cilvēki, komandā obligāti jābūt 2 sieviešu dzimuma 
pārstāvēm);

– iespēja piedalīties individuālajās disciplīnās (dalībnieks pieteiksies pie 
katras disciplīnas individuāli).

Pieteikšanās: pieteikumu sūtīt uz e-pastu: lasma.tetere@cesvaine.lv, kur 
norādīt komandas nosaukumu, dalībnieku vārdus un uzvārdus. 

Pieteikšanās līdz 10.maijam! 

*Komandu reģistrēšanās no plkst. 
11:00

Dalības maksa no viena cilvēka    
1 Ls. Cenā iekļauta zupa, balvas un 
balle.

Organizē Cesvaines bērnu un 
jauniešu centra jaunieši

27. aprīlī  visā Latvijā notiks „Lielā 
talka” ar mērķi  padarīt apkārtējo vidi 
sakārtotāku un tīrāku. Cesvaines no-
vada domes darbinieki jau 26. aprīlī 
talkos pils parka teritorijā.

„Lielās talkas” koordinatori ir 
nodrošināti ar nepieciešamajiem 
atkritumu maisiem, kas Cesvaines 
novadā ir pieejami pie labiekārtošanas 
nodaļas vadītājas Ritmas Kļaviņas (tālr. 
29484429).

Izmantosim „Lielās talkas” dienu un 
sakopsim arī savu teritoriju!

PĒRKAM MEŽUS ĪPAŠUMĀ – 
pieaugušus, briestaudzes, var izstrādātus 
un kopā ar lauksaimniecības zemi. 

Palīdzam nokārtot īpašuma tiesības. 
Korekta samaksa. Interesē īpašums 
Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē. 

Tālr. 29621515 vai 
zonda.ipasums@gmail.com


