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Uzsākot 2019./2020. mācību gadu…
es esmu dzirksteļu uzlasītāja –
lasu, lasu un lasu
katrs mirklis kādu
dzirksteli piedāvā
kādu brīnumu mazu
un es
ar prieku tās salasu
krājot sevī kā tīnē

Straujiem soļiem ir iesācies
2019./2020. mācību gads. Sākas
jauns mācību posms, nesot jaunas
zināšanas, jaunus sasniegumus un
jaunus mērķus. No jums pašiem
būs atkarīgs tas, vai šis mācību
gads būs vēl viens pakāpiens pretim jūsu panākumiem.
Arī šajā gadā daudz kas ir darīts:
par to pārliecinājāmies, apmeklējot izglītības iestādes. Visi ir daudz
izdarījuši, lai septembrī uzņemtu

es esmu
dzirksteļu uzlasītāja
šajā brīnumu
brīnumu
dzīvē
Maija Laukmane

audzēkņus iestādēs, lai bērni tajās
justos mājīgi un labi. Šogad pirmskolas „Brīnumzeme” gaitas sākuši vai turpina 110 bērni. Šogad
piecgadnieku un sešgadnieku ir
vairāk nekā citus gadus, izveidotas divas grupas – attiecīgi 25 un
27 bērni. Nedaudz, salīdzinot ar
iepriekšējo mācību gadu, ir sarucis
skolēnu skaits vidusskolā – šogad
ir 279 skolēni (no tiem 40 skolēnu
vidusskolas posmā). 1. klasē mācības uzsāka 24 skolēni. Mūzikas un

Mīļie skolotāji!
Sveicam jūs Skolotāju dienā!
Lai, izglītojot jauno paaudzi, pietiek spēka, enerģijas,
pacietības un izdomas ik dienai!

mākslas skolā šo mācību gadu uzsāka 72 audzēkņi.
Šajā mācību gadā Cesvaines vidusskolas pedagogu pulciņam pievienojušies divi jauni pedagogi:
2. klases audzinātāja Rita Rozentāle-Bogdanova sākumskolā un krievu valodas skolotāja Sarmīte Purena. Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolas saimei pievienojās skolotāja
Daiga Palendage.
Sveicot visus pedagogus jaunajā
mācību gadā, vēlos teikt – kā bērni
jūtas skolā, tā viņi jūtas dzīvē. Skolotājs spēj izdarīt pārsteidzošus atklājumus gan savā priekšmetā, gan
bērna personībā. Jūsu profesijas
pamatā ir mīlestība pret bērniem.
Jūs esat tie, kas atklāj viņu stiprās
puses – iemācāt domāt, jautāt un
spriest. Novēlu jums mīlēt bērnus
un novēlu mīlestību jūsu ģimenēs.
Rudīte Adamkoviča,
Cesvaines novada
izglītības darba speciāliste
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Vidzemnieku dārza svētkos godināts Cesvaines novada veiksmes stāsts –
SIA „Ozols LG”

Vasaras izskaņā jau astoto gadu
īpašā dārza svētku pasākumā Vidzemes plānošanas reģions sumināja
apņēmīgus un veiksmīgus vidzemniekus, kurus par viņu profesionālajiem nopelniem, drosmi, spītību un
neatlaidību darboties reģionā izvirzījušas vietējās pašvaldības.
Priekuļu novada Liepas muižā
pulcējās gandrīz 150 cilvēku – iepriekšējo gadu un šā gada nomināci-

jām izvirzītie, pašvaldību pārstāvji
un žurnālisti. Pasākumā ikviens tā
dalībnieks varēja vaigā skatīt īpašo
stāstu varoņus – uzņēmējus, zemnieku saimniecību īpašniekus un
individuālos komersantus, kā arī
gūt iedvesmu darboties reģionā,
noskatoties Vidzemes plānošanas
reģiona īpaši dārza svētku pasākumam sagatavotus video par katru
no nominantiem un viņu darbību.

Veiksmes stāsti tika godināti vairākās tematiskajās kategorijās: inovatīvs uzņēmējs, tūrisma uzņēmējs,
atbildīgs uzņēmējs, saimniecība,
debija, eksportspēja, mājražotājs
(amatnieks), entuziasts.
Šogad Vidzemes stāsta titulam
no Cesvaines izvirzīts un sumināts
uzņēmums SIA „Ozols LG”, kas
pārliecināti darbojas jau 26 gadus.
Uzņēmums godināts nominācijā

SIA „Ozols LG” īpašnieki Jānis un Līga Ozoli kopā ar Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvjiem
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„Eksportspēja”. SIA „Ozols LG”
īpašnieks Jānis Ozols kopā ar dzīvesbiedri Līgu un vecākiem Mētru
un Oļģertu uzņēmējdarbību uzsāka,
atverot nelielu veikalu Cesvaines
centrā. Šobrīd uzņēmums ir attīstījis darbību vairākās citās nozarēs:
starptautiskie kravu pārvadājumi,
koka palešu sagatavju ražošana,
galdniecības pakalpojumi un tūrisms. Šāda virzienu dažādība ļauj
uzņēmumam būt stabilam ilgtermiņā, pat ja tirgū notiek svārstības. To
novērtē arī uzņēmuma darbinieki,
kuru mainība šajā ģimenes uzņēmumā ir zema. 2018. gadā darbu uzņēmumā ir uzsācis arī saimnieku dēls
Oskars Ozols, kura atbildībā ir tehnika un sagāde. Uzņēmums saražoto produkciju galvenokārt eksportē,
vietējā tirgū nonāk tikai pēc individuāliem pasūtījumiem izgatavoti
galdniecības produkti – masīvkoka
mēbeles, koka durvis un logi.
Vidzemes plānošanas reģiona
administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede uzsver, ka Vidzemes
uzņēmēju spēks ir viņu dažādībā:
„Šogad Vidzemes stāstos pārstāvētās nozares ir ļoti dažādas, sākot
ar inovatīvu mūzikas instrumentu
izgatavošanu, izstrādājumiem, kas
ražoti ar modernizētām tradicionālajām stellēm, mājām kokos un
vēl, un vēl. Ar šo pasākumu vēlreiz
guvām apstiprinājumu paši un parādījām citiem, ka mēs varam būt
radoši, piemēroties ikdienas izaicinājumiem un visu, kas mums
nepieciešams, varam radīt tepat,

reģionā. Daba mūs vieno, un tas ir
arī mūsu spēks!”
Vidzemes uzņēmējdarbības centra vadītāja Laima Engere skaidro: „Ar šo pasākumu mēs darām
zināmus entuziastus, kuri veicina
uzņēmējdarbības attīstību novadā.
Mērķis ir arī iedvesmot tos, kuri
vēl gatavojas spert soli un mesties
nezināmajā. Mūsu piešķirtās nominācijas nav noteicošās, bet tas ir
veids, kā izsijāt īpašo un atšķirīgo
katrā stāstā. Lepojamies un pateicamies uzņēmējiem par veiksmīgu
darbību!”
Dārza svētkus vidzemniekiem
organizē Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības
centrs. Uz to ik gadu tiek aicināti
gan no jauna izvirzītie enerģiskie
un darbīgie uzņēmēji, gan iepriekšējo gadu stāstu varoņi un pašvaldību pārstāvji. Šogad pirmo reizi
pasākumā norisinājās arī neformāla tīklošanās, kurā klātesošos par
savas idejas veiksmīgu pārdošanu
konsultēja vieni no pagājušā gada
nominantiem – SIA „Rezidence”
(Madonas novads). Savukārt par to,
kā tūrismam un citu nozaru pakalpojumiem radīt papildu pievienoto
vērtību, pastāstīja SIA „K laboratorija” (Ērgļu novads).
Ieva Bīviņa,
Vidzemes plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciāliste,
Linda Vanaga,
Cesvaines novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste,
Naura Vasiļevska foto
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Izmaiņas autobusu kustībā un jauna pietura Cesvainē

Par e-asistenta jeb
pilnvarotā
e-pakalpojuma
iespējām
Cesvaines klientu
apkalpošanas
centrā
Atgādinām, ka Cesvaines novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā
(VPVKAC) ir iespēja noteiktus
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras (VSAA) pakalpojumus
pieteikt, izmantojot e-asistenta jeb
pilnvaroto e-pakalpojumu. Cesvaines VPVKAC līdz šim šādā veidā
ir pieteikti jau 26 VSAA pakalpojumi.
E-asistentu jeb pilnvaroto e-pakalpojumu iespējams saņemt tiem
iedzīvotājiem, kuriem nav pieejami elektroniskās identifikācijas
līdzekļi (piemēram, banku identifikācija, eID karte, viedkarte „eParaksts karte”, lietotne „eParaksts
mobile”), lai caur portālu www.latvija.lv pieteiktu noteiktus VSAA
pakalpojumus, piemēram, darbnespējas lapu, bērna piedzimšanas
pabalstu u. c.
Lai klientu centrā izmantotu
pilnvaroto e-pakalpojumu, ir jāaizpilda pilnvarojuma veidlapa,
kuru palīdz aizpildīt klientu apkalpošanas centra darbinieks. Kad
pilnvarojuma veidlapa ir aizpildīta, darbinieks klienta vārdā piesaka nepieciešamo e-pakalpojumu
portālā www.latvija.lv un informē
klientu par pakalpojuma plānoto
izpildes laiku un atbildes saņemšanas iespējām.
Pilnvarotais pakalpojums ir spēkā tikai konkrētā VSAA pakalpojuma saņemšanai un darbojas konkrētajā dienā. Šobrīd, izmantojot
pilnvaroto e-pakalpojumu, ir iespējams pieteikt 19 VSAA pakalpojumus, kas iekļauti VPVKAC
minimālajā pakalpojumu grozā.
Tie iedzīvotāji, kuri jau ir izmantojuši šo pakalpojumu, atzīst,
ka tas ir ērti un ātri.
Taupiet savu laiku un nāciet uz
klientu apkalpošanas centru šeit
pat – Cesvainē!
Baiba Uļģe-Frolova,
klientu centra speciāliste
Cesvaines novada valsts un
pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Pils iela 1A, Cesvaine,
Cesvaines novads, LV-4871
Tālrunis: 64852715, 66954813
e-pasts: cesvaine@pakalpojumucentri.lv
VPVKAC darba laiks:
Pirmdienās: plkst. 8.00–18.00
Otrdienās: plkst. 8.00–17.00
Trešdienās: plkst. 8.00–17.00
Ceturtdienās: plkst. 8.00–17.00
Piektdienās: plkst. 8.00–16.00
Pārtraukums: plkst. 13.00–14.00
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Valsts SIA „Autotransporta direkcija” tika saņemta un izvērtēta
Cesvaines novada domes sūtītā
vēstule ar ierosinājumu maršruta
Nr. 7177 Madona–Saulkrasti autobusu kustības sarakstos iekļaut
papildu pieturu Cesvaines pilsētā,
Rīgas ielā 4.
Autotransporta direkcija informē, ka saskaņā ar Cesvaines
attīstības biedrības ierosinājumu un Sabiedriskā transporta padomes 2014. gada 28. februāra
(prot. Nr. 3, 2 §) lēmumu Nr. 2 „Par
grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos” 2.14. punktu direkcija veic

grozījumus reģionālajā starppilsētu
nozīmes maršrutā Nr. 7177 Madona–Cēsis–Saulkrasti:
reisā Nr. 01 plkst. 13.10 no Madonas AO iekļauta pietura „Rīgas
iela” (pieturas kods – 7109);
reisā Nr. 02 plkst. 06.30 no
Saulkrastu stacijas iekļauta pietura „Rīgas iela” (pieturas kods –
7109).
Grozījumi stājušies spēkā ar
2019. gada 1. septembri.
Izmaiņas skārušas autobusu
kustību maršrutā Gulbene–Madona un atpakaļ. Tā kā ir uzlabojies
ceļu stāvoklis, kopš 2019. gada
1. septembra maršrutā Nr. 7628

Gulbene–Madona ir samazināts
vairāku reisu izpildes laiks, kā rezultātā iedzīvotāji galapunktā nokļūst ātrāk. Papildus tam vairāki
maršruta reisi tiek pielāgoti skolēnu vajadzībām.
Turpmāk autobuss, kas no Madonas autoostas izbrauc plkst. 10.10,
galapunktā pienāks plkst. 11.38 (līdz
šim tas pienāca plkst. 11.50). Autobuss, kas no Gulbenes autoostas
izbrauc plkst. 7.40 un plkst. 12.45,
galapunktā būs 10 minūšu agrāk –
attiecīgi plkst. 9.00 un plkst. 14.05.
Šajos reisos kustības sarakstā ir
iekļauta pietura „Cesvaines pasta nodaļa”. Savukārt autobuss no

Madonas autoostas turpmāk katru
darbadienu izbrauks plkst. 15.40
(līdz šim tas izbrauca pirmdienās un
piektdienās plkst. 15.15).
Autotransporta direkcija aicina
iedzīvotājus izmantot sabiedriskā
transporta pakalpojumus, paņemt
biļeti par savu braucienu un atgādina, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegto
biļešu skaits. Par konstatētajiem
biļešu tirdzniecības pārkāpumiem
pasažieri var ziņot kontrolieriem
jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu
vai zvanot uz tālruni 27776621.
Linda Vanaga

Informācija VSAA klientiem, kuru konti ir AS „PNB banka”
Tā kā ir apturēta AS „PNB banka” darbība, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) kopš
16. augusta ir pārtraukusi pensijas
un pabalstus pārskaitīt uz VSAA
klientu kontiem šajā bankā. VSAA
aicina savus klientus rūpīgi iepazīt
informāciju par nepieciešamajām
darbībām, lai turpmāk saņemtu pabalstus un pensijas.
Ja klientam ir konts citā bankā un
pensijas vai pabalsta izmaksa gaidāma nākamajā nedēļā vai vēlāk,
tad VSAA aicina pensiju un pabalstu saņēmējus informēt VSAA par
kontu citā bankā. Šādā gadījumā ir
jāraksta iesniegums VSAA ar lūgumu turpmāk visas VSAA izmaksas
pārskaitīt uz jaunnorādīto kontu.
Iesniegumu par konta maiņu var
iesniegt jebkurā VSAA nodaļā, vienotajos valsts un pašvaldību klientu
apkalpošanas centros, nosūtīt pa
pastu, nosūtīt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu,
uz e-pastu edoc@vsaa.lv vai iesniegt, izmantojot e-pakalpojumu
portālā www.latvija.lv „Iesniegums
iestādei”. Pēc iesnieguma par jauno kontu saņemšanas VSAA pēc
16. augusta aizturētos pensiju un
pabalstu maksājumus divu līdz trīs

nākamo darba dienu laikā pārskaitīs
uz jauno kontu.
Ja AS „PNB banka” klientam
AS „PNB banka” kontā ir pensija
vai pabalsts, kas nav izņemts, vai
arī nav konta citā kredītiestādē, tad
klientam ir nepieciešams sekot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
(FKTK) informācijai par garantēto atlīdzību izmaksu. Par izmaksu
kārtību un darbībām, kas jāveic
AS „PNB banka” klientiem, lai pašreizējos noguldījumus būtu iespējams saņemt ērti un ātri, FKTK un
VSAA solīja paziņot tuvākajā laikā,
tikmēr aicinot AS „PNB banka”
klientus gaidīt turpmāko informāciju par garantētās atlīdzības izmaksu
kārtību un nedoties uz AS „PNB
banka” un AS „Citadele banka” filiālēm.
Likumā paredzēts, ka garantētās
atlīdzības izmaksa bija jāuzsāk ne
vēlāk kā astotajā darba dienā pēc
noguldījumu nepieejamības iestāšanās, t. i., ne vēlāk kā 27. augustā,
taču tika veiktas darbības, lai izmaksas uzsāktu pēc iespējas ātrāk.
AS „PNB banka” darbības apturēšana neietekmē pensiju 2. līmeņa pārvaldnieka IPAS „PNB Asset
Management” darbību: tā ir atse-

višķa juridiska persona, līdzekļu
turētājbanka jau kopš 2012. gada ir
AS „Swedbank”.
Papildu informācija – Valsts

sociālās apdrošināšanas aģentūras preses sekretāre Iveta Daine:
tālr. 67013616, mob. tālr. 29466755,
e-pasts: iveta.daine@vsaa.gov.lv.

Noskaidroti labākie Latvijas ražotāju piena produkti
2019. gadā
Lai popularizētu piena produktu
lietošanu uzturā, pārsteigtu Latvijas
patērētājus ar jaunām, vēl nebijušām garšu kombinācijām un apkopotu piena pārstrādes uzņēmumu
un meistaru pieredzi, 4. septembrī
izstādē „Riga Food 2019” tika paziņoti un apbalvoti Latvijā ražoto
augstas kvalitātes piena produktu
konkursa uzvarētāji – informē izstāžu centra „BT1” pārstāve Inese
Libere.
Šogad labākie produkti tika no-

teikti vairākās kategorijās: „Skābais krējums ar tauku saturu 25 %”,
„Biezpiens ar tauku saturu 9 %”,
„Sviests”, „Nogatavinātais puscietais siers” un „2018./2019. gada
jaunais piena produkts”.
„Piena pārstrādes uzņēmumi atkal ir pacentušies, lai pārsteigtu garšas kārpiņas ar jaunām, nebijušām
garšu un smaržu kombinācijām.
Uzņēmumi kārtējo gadu ir pierādījuši, ka var būt radoši un inovatīvi. Ikviens uzņēmums, apvienojot

Šāgada laureāti, to vidū arī AS „Cesvaines piens”
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meistaru prasmi, izdomu un labākās
izejvielas, ir spējis mūs pārsteigt,
tāpēc aicinām ne tikai nobaudīt produktus no godalgoto saraksta, bet
arī ikdienā izvēlēties Latvijā ražotus, kvalitatīvus piena produktus,
atbalstot savus piena ražotājus un
pārstrādātājus,” norāda kooperatīvās sabiedrības „Latvijas piensaimnieku centrālā savienība” (LPCS)
valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks.
Nogatavinātā puscietā siera grupā tika godināti vairāki uzņēmumi.
1. vieta un „Riga Food 2019” zelta
medaļa tika piešķirta AS „Smiltenes
piens” ražotajam nogatavinātajam
puscietajam Holandes sieram, 45 %
(meistare Vita Puriņa). 2. vietu un
„Riga Food 2019” sudraba medaļu
saņēma AS „Talsu piensaimnieks”
nogatavinātais puscietais siers
„Talsu deviņkalnu siers „Deluxe””
(meistares Agita Lasmane un Agita
Treimane). Bet 3. vietu un „Riga
Food 2019” bronzas medaļu izcīnīja AS „Cesvaines piens” ražotais
nogatavinātais puscietais siers ar
čili, 45 % (meistare Sandra Jargane).

Šāgada komisijā piedalījās nozares speciālisti no dažādām institūcijām: Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Pārtikas tehnoloģijas
fakultātes profesore Inga Ciproviča,
LPCS valdes priekšsēdētājs Jānis
Šolks, Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Kvalitātes nodaļas vecākā eksperte Inese Ozollapa, Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis, Latvijas
Republikas Zemkopības ministrijas
Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece Dace Ugare
un Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Tirgus kopējās organizācijas
nodaļas vadītāja Dace Freimane,
Rīgas Stradiņa universitātes lektore diētas ārste Lolita Neimane,
SIA „Maxima Latvija” procesu un
kvalitātes vadības departamenta
direktore Dace Grava, SIA „Rimi
Latvia” svaigās pārtikas kategoriju
grupas vadītāja Inese Pētersone.
Pēc Delfi.lv informācijas
sagatavoja Linda Vanaga,
publicitātes foto

Cesvainieši iedejo Vācijā
No 30. augusta līdz 1. septembrim Vācijas pilsētas Metmanas
(Mettmann) iedzīvotāji svinēja
pilsētas svētkus (Heimatfest). Lai
piedalītos svētkos, uz Metmanu
devās deju kolektīvu vadītājs Jānis
Šķēle, Dzelzavas dāmu deju grupa
„Dzeldes”, Cesvaines vidusskolas
deju kolektīva „Sprīdītis” jaunieši,
muzikantes Vita Krūmiņa un Anita
Vestmane.
Cesvainiešiem Metmanas vārds
zināms saistībā ar Peteru Langbēnu
(Peter Langbehn). Nu jau 30 gadus metmanietis, kam pašlaik ir
79 gadi, vāc humāno palīdzību un
organizē tās sūtījumus uz Latviju –
Cesvaini un tās apkārtni. Arī šoreiz
Langbēna kungs bija parūpējies par
Latvijas draugu labsajūtu.
Ziemeļreinas-Vestfālenes (Nordrhein-Westfalen) pilsētiņas centrā – vēsturiskajā tirgus laukumā – metmanieši un pilsētas viesi

trīs dienu garumā baudīja dažādu
stilu pašdarbnieku uzstāšanos un
gastronomiskos priekus. Mūsējie
ienesa košu akcentu starp pārējiem
Metmanas svētku dalībniekiem.
Pašdarbnieki tautastērpos smaidot
pacieta 30 grādu karstumu.
Mājupceļā Jāņa Šķēles vadītā
komanda apstājās arī Berlīnē, kur
sniedza koncertus. Vācijas galvaspilsētā tautiešus uzņēma bijušais
Cesvaines katoļu draudzes priesteris Tomass Zeļonka.
Ar brauciena iespaidiem dalījās
Vita Krūmiņa: „Vācijā – Berlīnē
un Metmanā – ar koncertiem viesojos jau ceturto reizi, varbūt tāpēc
iespaidi vairs nebija tik spilgti kā
pirmās reizes. Pirmās trīs biju tikai
ar skolēniem, tad koncertējām Berlīnē Latvijas vēstniecībā, „Lido”, uz
ielām (laukumos), pansionātos un
Metmanas centrā. Šoreiz ar jauniešiem un Dzelzavas „Dzeldēm” ne

Deju grupa „Dzeldes” Jāņa Šķēles vadībā

tikai koncertējām pansionātā, bet
piedalījāmies Metmanas pilsētas
festivālā, kur starp skatītājiem bija
arī mūsu bijušie cesvainieši: Sandra, Nadīna, Graudiņu ģimene. Iekustinājām skatītājus, kopā ar Anitu
Vestmani un dejotājiem sadziedājāmies ar atraktīvo un humoristisko
Holandes džeza grupu, kas arī bija
ieradusies uz festivālu. Paldies Peteram un viņa draugiem, kas rūpējās
par mums Metmanā!
Kārtējo reizi ievēroju, ka mūsu
dejas, dziesmas un tautastērpi uzrunā daudzus ārzemniekus. Sirsnīgie poļu skatītāji un piedāvājumi
piedalīties festivālos mēģinājumā
klosterī aiz Varšavas, kur nakšņojām. Un, protams, Berlīne. Jau izveidojusies tradīcija koncertēt pie
Brandenburgas vārtiem, kur šoreiz
bija ļoti daudz tūristu. Viņu atbalsts
un ovācijas spēcīgi uzmundrināja
dejotājus pēc negulētās nakts pār-

Jautrākais dejas solis – Cesvaines jauniešiem

Augustā norisinājušās pludmales volejbola sacensības
Cesvainē augusts zīmīgs ar vasarīgiem laikapstākļiem un vasaras
sacensībām pludmales volejbolā.
Arī šī vasara nav bijusi izņēmums,
un divu dienu laikā pludmales volejbola sacensībās piedalījušās
17 komandas.
24. augustā spēlēja vīriešu (40+)
komandas un jauniešu un vīru

Muzicē Vita Krūmiņa un Anita Vestmane
braucienā un koncerta pansionātā
un slimnīcā, kur atradās mūsu bijušā priestera Tomasa māte. Dejas un

(16+) komandas. 40+ vecuma grupā 3. godalgotā vieta – Jurim Praškevičam, Sergejam Arsentjevam,
Mārim Vanagam; 2. vieta – Alvim
Greidiņam, Ģirtam Baltausim un
Ilgonim Vasilišinam, bet 1. godalgotā vieta – Vīgantam Vasilišinam, Jānim Jēgeram un Edmundam
Dzilnam. Volejbola spēles turpi-

nāja jaunieši un vīrieši, kā rezultātā tika noskaidroti meistarīgākie
un prasmīgākie spēlētāji: 3. vieta
Raivim Kampānam un Jānim Iškānam, 2. vieta Pēterim Putniņam un
Vīgantam Vasilišinam un 1. vieta
Dzintaram Tonnim un Kristoferam
Praškevičam.
25. augustā saule lutināja un laikapstākļi bija labvēlīgi arī sieviešu
sacensībām pludmales volejbolā.
Sacensību noslēgumā tika noskaidrotas labākās komandas: 3. vieta
Dairitai Melderei un Jasmīnai Bērziņai, 2. vieta Dagnijai Rukmanei
un Benitai Romulei un 1. vieta Lindai Šņepstei un Agnesei Romulei.
Ar aktīvākajiem tieksimies citos
sporta pasākumos. Paldies visiem
par dalību un pozitīvu emociju sagādāšanu sev un līdzjutējiem! Milzīgs paldies par atbalstu pludmales
volejbola organizēšanā SIA „Pārtikas veikalu grupa” (veikalam
„top!”) Cesvainē!

dziesmas ieinteresēja arī Irānas TV
kanāla „K24” operatoru, kurš visu
filmēja un intervēja mūsu jauniešus.
Kaut gan Berlīnē biju jau atkārtoti
un kopā ar Tomasu mēs to bijām
izstaigājuši un izbraukājuši krustu
šķērsu, atklāju vēl neredzētas vietas
un neizjustas austrumu garšas.
Visu brauciena dalībnieku vārdā
paldies Jānim Šķēlem par programmas sagatavošanu un brauciena organizēšanu, Langbēna kungam par
viesmīlīgo uzņemšanu, Cesvaines
kultūra nama vadītājai Zeltītei Dūrītei par atbalstu un visiem dalībniekiem par piedalīšanos!”
Guna Graudiņa,
autores foto

Ģimenes sporta diena
31. augustā notika kārtējā ģimenes sporta diena, kas tika organizēta
ESF projektā „Veselai un laimīgai
ģimenei Cesvaines novadā”. Pasākuma mērķis bija saliedēt Cesvaines
novada ģimenes un dot iespēju tām
sportiskā garā atpūsties, gūt jaunas
emocijas un visām kopā labi un
jautri pavadīt pēdējās dienas pirms
jaunā mācību gada uzsākšanas.
Saulainajā sestdienas rītā novada
aktīvās ģimenes pulcējās bijušās internātpamatskolas stadionā, lai ļautos sporta priekiem un labi pavadītu
savu brīvo laiku ar mīļajiem cilvēkiem. Jau no plkst. 10.00 vismazākos Cesvaines novada iedzīvotājus
iepriecināja piepūšamā pilsētiņa.
OK „Arona” bija sagatavojis

10 atrakcijas un stafetes. Dalībniekiem vajadzēja būt ne tikai precīziem minibiatlonā, metot frisbija
šķīvīšus un ar ūdeni pildītus balonus, izturīgiem, atrodot ciparus
noteiktā secībā ierobežotā laukumā,
bet arī atjautīgiem, lai pēc iespējas
ātrāk komanda spētu pabeigt stafetes.
Lai atgūtu enerģiju un iegūtu otro
elpu, pēc daļas stafešu ģimenes
varēja doties uz krodziņu „Kuilis”
pusdienās.
Paldies organizatoriem un visiem
Cesvaines novada iedzīvotājiem par
aktīvu līdzdalību pasākumā!
Jana Medniece,
projekta koordinatore,
autores foto

Ilvija Kecko,
autores foto
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AUGUSTA SAULIEŠA GADS

Dzimtā sēta un godīgums Saulieša dzīvē un darbos
Viena no pašām galvenajām Augusta Saulieša prozas darbos risinātajām tēmām ir cilvēka godīgums,
sirdsapziņa, noziegums un sods,
vaina un tās izpirkšana, morālie pienākumi attiecībās ar savu ģimeni un
pārējiem līdzcilvēkiem.
Stāstā „Noslēpums” (1901) visnotaļ nesimpātiskais saimnieks
Leimanis it kā nejauši mežā uzgāž
koku savam kalpam Jēkabam, kam
patīk tā pati jaunava, kas viņam.
Trīspadsmit gadu pēc mātes Ilzes
(1834–1895) un četrus pēc tēva Miķeļa (1826–1904) nāves uzrakstīts
stāsts „Veļu tiesa” (1908), kura sākumā ir veltījums „Sava tēva un mātes piemiņai”. Sižetiski tam līdzīgs
ir „Neaizberama aka” (1913). Abos
saimniekdēlu iecerētās meitenes Lavīze („Veļu tiesa”) un Maja („Neaizberama aka”) ir mīlējušas citu puisi,
abi greizsirdībā bijuši noziedzīgi
pret sāncensi. Diemžēl ilgstoši laimīgas ģimenes neizveidojas: Lavīze
sajūk prātā, Maja gan kļūst jaunā
„Līču” saimniece un dzemdē puisīti,
kas patiesībā ir no apcietinājuma atbrīvotā „Kalnavēru” Anša dēls, taču
mirst jauna. Sižets visiem trijiem
stāstiem līdzīgs. Leimanim lielas
vainas izjūtas nav, bēres viņš sarīko,
daļēji ieturot kalpa algu, bet mirušā
tēvam palīdzēt pat nedomā. Citādi
tas ir abos pārējos darbos: „Režgu”

un „Līču” saimnieki bieži iet uz savām kādreizējām mājvietām – attiecīgi pie Ņiedru purva, kur meklē
pazudušu krekla saktu, ko bija lietojis Lavīzes iecerētais un viņa gribēja
dabūt, un senaizbērtas akas. „Līču”
Dāvim rādās kāds svešinieks, it kā
„Kalnavēru” Ansis, kam līdzinās
Dāvja mazdēls.
Trīsreiz izmantotā tēma autoru ir
nodarbinājusi nopietni. Domāju, ka
vairs neatrodamais iemesls būtu jāmeklē viņa tuvākajā apkārtnē, radu
vai kaimiņu dzimtās. Vecāku savstarpējās attiecības mums nav zināmas, vienīgi tas, ka viņš ļoti mīlējis
savu māti, pārdzīvojis viņas nāvi un
bieži kavējies pie viņas kapa. Līdzjūtīgas, saprotošas mātes tēlotas darbos „Purvā”, „Vaļas diena” u. c.
1897. gadā Miķelis Plikausis
saimniecību – 30,19 desetīnas (nepilni 33 ha) – vienādās daļās dāvina
dēliem Jēkabam un Augustam, vecākais dēls Jānis netiek minēts (ziņas
par viņa nāvi nav gadījies uziet). Tā
kā Augusts ir skolotājs, saimniecību vada Jēkabs. Rakstnieks vasaras
brīvlaikos nedaudz palīdz siena vai
labības novākšanā, ar lielu mīlestību
stāda kokus ap māju, iekārto jaunu
dārzu, labprāt brauc turp arī citās
brīvajās dienās – izstaigāties pa silu,
paelpot meža gaisu.
Jau 1913. gadā Jēkabs savu daļu

Top Saulieša dzejas grāmata
Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība (CKVB) šobrīd sagatavo izdošanai novada dzejnieka Augusta Saulieša dzejas
izlasi ar Cesvaines mākslinieces
Ērikas Doganas ilustrācijām.
Esmu atlasījusi dzejoļus no
visiem Augusta Saulieša dzīves laikā iznākušajiem dzejoļu
krājumiem, kā arī paša autora
sagatavotā, bet nepublicētā krājuma „Vakara cēliens”. Ik pa
laikam kādu no tiem publicēju
savā „Facebook” profilā www.
facebook.com/sanita.dabolina.
Ērikas gleznu fotoreprodukcijas
sagatavoja Ērika pati un fotogrāfs Jānis Dziļums. Izdevums
būs kultūrvēsturiski noderīgs –
tajā tiks publicēta vismaz viena
apcere par Saulieti. Grāmata top
lēnām, rūpīgi, jo tas būs ne tikai
Ērikas Doganas glezna
saturiski vērtīgs, bet arī vizuā„Cesvaines pils”
li skaists izdevums dzejas un
(Jāņa Dziļuma fotoreprodukcija)
glezniecības cienītājiem, skolēniem un studentiem, tagadējiem
autoriem; Augusta Saulieša dzeun kādreizējiem cesvainiešiem, jas grāmatas izdošanai; CKVB
galu galā – visiem latviski lasoša- darbībai vispār. Rekvizīti ziedojiem. Topošā grāmata būs arī brīniš- jumam: Cesvaines kultūras veiciķīga dāvana.
nāšanas biedrība (CKVB), vien.
Tāpat kā mūsu iepriekšējās grā- reģ. Nr. 50008030931, AS „SEB
matas, kuras ikdienā ir nopērka- banka”, kods UNLALV2X, konts
mas Cesvaines tūrisma centrā un LV20 UNLA 0030 9007 0000 6.
SIA „Sēlis” veikalā „LaTS”, kā Ziedojumus, pretī saņemot VID
arī jebkurā grāmatnīcā Latvijā, reģistrētu biedrības izsniegtu kvīkur vien pircēji tās pieprasa, arī ti, var iemaksāt arī skaidrā naudā.
Saulieša dzejas izlase iznāks par Papildinformācija par katru no zieziedotāju un sponsoru līdzekļiem, dojumu mērķiem, ziedošanas iespētādējādi daļu grāmatu, kā allaž, va- jām, kā arī iespējām būt par jaunās
rēsim dāvināt kultūras un izglītības grāmatas sponsoru: Sanita Dāboliiestādēm.
ņa, tālrunis: +371-29432776; e-pasPašlaik CKVB, kurai ir sabied- ta adrese: ckvb@inbox.lv; sanita.
riskā labuma organizācijas statuss, dabolina@inbox.lv.
lūdz ziedojumus trijiem mērķiem
(ziedotāja izvēlētais mērķis jāSanita Dāboliņa,
norāda ziedojot): pētniecības stiCKVB valdes locekle,
pendijām „Cesvaines grāmatu”
grāmatas redaktore
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norakstījis dēlam Jānim (1885–
1916), kam interese par saimniecību mazāka, nekā to gribētu ģimene.
Šķiet, ka Jēkabs, bet varbūt arī Miķelis ir prototips tiem vecajiem saimniekiem, kas, nododot saimniecību
dēlam, pakāpeniski zaudē darbaprieku un interesi par to. Varbūt enerģiskā saimniece – darbu izrīkotāja – bija
Jēkaba sieva Kristīne? 1914. gada
21. janvārī A. Saulietis raksta Annai Bērzkalnei: „Brālis ir slims, ne
tik slims, bet pilnīgi darba un dzīves
nevarīgs. Un viņa dēls, kam toties
vajadzētu stipram un cēlam būt, kā
ar varu tāds negrib būt. Un tad iet tur
bēdīgi, bēdīgi pavisam.”
A. Saulietis panāk, ka Jānim aizliegts savu saimniecības daļu ieķīlāt vai pārdot bez tēva piekrišanas.
Vēstulēs rakstnieks min, ka laikam
viņam būs jāiet drāmas „Jēkabs
Saltups” (1911) titulvaroņa ceļš,
cīnoties par tēva māju. Lugā rādīts
pilsētā strādājošs inteliģents, kas atgriežas laukos, lai glābtu no sabrukuma dzimto sētu. A. Saulietis to
dara 1. pasaules kara laikā, kad Rīgā
viņam vairs nav darba un jaunais
saimnieks Jānis kritis karā, iesaukts
arī Jāņa brālis mākslinieks Teodors.
Līdz 1921. gadam, kad Teodors atgriežas no armijas, iesirmais rakstnieks ir māju saimnieks un bieži arī
vienīgais kalps, jaunākais brāļadēls

Tēva Miķeļa Plikauša 1872. gadā celtā dzīvojamā māja ap 1925. gadu
Jūlijs (1904–1969) nopietnam darbam vēl ir par jaunu. Kara iztukšotajā pagastā dzīve ir grūtāka, nekā
bija licies, sākumā trūkst darbarīku,
vienmēr – cilvēku. Reālā dzīve ir citādāka nekā pirmskara vēstulēs sapņotais par atsevišķas mājas uzcelšanu dārza malā, rakstīšanu un dabas
baudīšanu.
Pēc Teodora nāves 1928. gadā
pusi zemes apsaimnieko Jūlijs, kas
dzīvo vecajā mājā. Bet viņi nevar
saprasties, Jūlijs onkulim ir garīgi
svešs. Ētiski skaidrais A. Saulietis to pašu gaida un prasa no līdzcilvēkiem, šīs augstās prasības at-

spoguļojas viņa darbos. Jebkādas
attiecības ar Jūliju tiek pārtrauktas,
1931. gadā rakstnieks par 9000 latu,
kā to liecina Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumenti, saimniecību
atpērk. Diemžēl viņa pēdējais saimniekošanas laiks ir ļoti īss, to pavada
bieža slimošana.
Šis raksts tapis, atceroties Johana
Volfganga fon Gētes rakstīto, ka, lai
saprastu dzejnieka garu, jādodas uz
viņa dzimteni.
Dace Zvirgzdiņa,
foto no Madonas
novadpētniecības un mākslas
muzeja krājuma

Dzejoļu konkursa laureāti no Cesvaines
Februārī biedrība „Ascendum”
un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) rīkoja
dzejoļu konkursu, kurā piedalīties
mudināju arī savas klases skolēnus.
Konkurss tika rīkots 5–15 gadus
veciem bērniem un pusaudžiem no
visas Latvijas, tā mērķis – labākos
darbus publicēt dzejas gadagrāmatā
bērniem „Garā pupa 2019”. Konkursam nebija īpašas tēmas. Bērni
varēja vērot, domāt un izteikt vārdos paši sevi un pasauli, kas ir ap
viņiem. Un, protams, dzejoļiem bija
jābūt tapušiem no brīva prāta un sev
par prieku.

Konkursā piedalījās vairāki klases skolēni. Visi dzejoļi bija brīnišķīgi, tomēr tikai Anriha Artūra
Dimpera un Marsela Kecko dzejoļi
tika atzīti par labākajiem un publicēti dzejas gadagrāmatā „Garā pupa
2019”. Anriham Artūram savu atzinības pupu piešķīra komponiste
un diriģente Līga Celma-Kursiete,
tādējādi Anrihs Artūrs iekļuva to
vienpadsmit bērnu un jauniešu grupiņā, kuri saņēma arī pārsteiguma
balvas, atzinības rakstu no biedrības
„Ascendum”, kā arī AS „SEB banka” simpātiju balvu.
Bērnu darbus šogad vērtēja gada-

grāmatas „Garā pupa” sastādītāja
dzejniece Inese Zandere, režisors,
daudzu bērniem adresētu izrāžu
veidotājs Jānis Znotiņš, televīzijas
žurnāliste Ilze Dobele, komponiste, meiteņu kora „Spīgo” diriģente
Līga Celma-Kursiete un mākslinieks, bērnu grāmatu ilustrators Reinis Pētersons.
Abi zēni tika uzaicināti uz „Garās
pupas”
atvēršanas
pasākumu
6. septembrī kultūras un mākslas
centrā „Noass”, kur katrs saņēma
savu „Garās pupas” eksemplāru.
Pasākumu vadīja Inese Zandere
un Rūta Briede, tajā piedalījās arī
dzejnieki Anna Belkovska, Juris
Kronbergs, Marts Pujāts un Māra
Cielēna, kā arī aktrise Guna Zariņa,
kas lasīja Aivara Neibarta dzejoļus.
Paldies visiem skolēniem, kas
piedalījās konkursā, manuprāt,
ar ļoti skaistiem dzejoļiem! Liels
paldies arī vecākiem par atbalstu!
Iveta Āboliņa,
3. klases skolotāja
Rīta cope
Agri no rīta dodos ārā
Makšķerēt es lielo zivi.
Sēžu klusu, pacietīgi.
Gaidu, kad šī pieķersies.
Sēžu, sēžu, gaidu, gaidu…
Re! Ir! Tētim…
Anrihs Artūrs Dimpers (8 gadi)
Zēns laukos
Zēns gāja mājās,
Un viņam piedāvāja govi.
Viņš nopirka!
Viņš gāja tālāk.
Viņam piedāvāja aitu.
Viņš nopirka!
Viņam piedāvāja cūku.
Viņš nopirka!
Pēc tam viņš nopirka visu fermu.
Marsels Kecko (8 gadi)
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CESVAINES VIDUSSKOLAI – 100
Manas skolas simts gadu jubilejā

Esmu pagodināts jūs uzrunāt šādā mums
visiem, kas esam saistīti ar Cesvaines vidusskolu, zīmīgā brīdī. Mūsu skola ir ietekmējusi
vairumu no jums, vai arī otrādi – jūs esat ietekmējuši Cesvaines vidusskolu.
Iztēlojoties skolas dibināšanas laikmetu,
ienāk prātā tas, cik ļoti atšķirīgā pasaulē mēs
dzīvojam šodien. Tehnoloģijas cilvēka dzīvi
ir padarījušas neparasti strauju un piesātinātu,
un milzīgs informācijas daudzums pārblīvē
īslaicīgās atmiņas glabātuvi. Taču mums, cesvainiešiem, ir svarīgi, ka skolas nosaukums
ir tāds pats kā dibināšanas brīdī – Cesvaines
vidusskola.
Skolu atvērt Cesvaines pilī bija skolotāja
Alberta Vītola ideja, viņš tobrīd strādāja Madonas vidusskolā. Izšķirīgais bija Izglītības
ministrijas pārstāvja, tautskolu inspektora Miķeļa Štāla atbalsts. Dzirdot bažas par finansējuma trūkumu, viņš esot noskaities un teicis:
„Kā, vai tad jūs domājat, ka lielus darbus veic
ar naudu? Nē, tur vajadzīgs kas cits, un tā šim
cilvēkam netrūkst!”
Pēc 100 gadu pastāvēšanas Cesvaines vi-

dusskola ir mūsdienīgo izaicinājumu priekšā. Būs jāprot iedzīvināt jauno mācību
saturu un jācenšas mācību
procesā pilnvērtīgi izmantot
moderno tehnisko iespēju
piedāvājumu. Tas patiešām
ir sarežģīts un finansiāli ietilpīgs uzdevums izglītības
sistēmai, kura pēc būtības ir
diezgan inerta.
Man ir prieks Cesvaines
vidusskolā strādāt kopā ar
saviem kolēģiem, kuru radošās spējas, pacietību un
izturību darbā ar šābrīža skolēniem es bieži apbrīnoju.
Laikam viens no iemesliem,
kādēļ strādāju skolā, ir iespēja atrasties izglītotu un
inteliģentu cilvēku sabiedrībā. Liels paldies
arī visiem skolas tehniskajiem darbiniekiem,
kuri rūpējas, lai skolēni vienmēr būtu paēduši
un skolas telpas pastāvīgi tiktu uzturētas ne-

vainojamā kārtībā! Liels
paldies Cesvaines novada deputātiem un domes
darbiniekiem, jo atbalsts
izglītībai Cesvaines novadā ir ļoti ievērojams.
Liels paldies visiem,
kuri finansiāli vai citā
veidā palīdzējuši mūsu
skolas attīstībai!
Apsveicu Cesvaines
vidusskolas
simtajā
dzimšanas dienā tagadējos un bijušos skolotājus, tehniskos darbiniekus, skolēnus, skolēnu
vecākus,
absolventus
un pārējos ar Cesvaines vidusskolu saistītos
cilvēkus. Novēlu mums
visiem prieku sirdī un veiksmi dzīves ceļā,
strādājot savai un valsts izaugsmei!
Didzis Baunis,
Cesvaines vidusskolas direktors
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Cesvaines
vidusskolas
simtgades
salidojuma
dienas norises
Dienas gaitā:
plkst. 12.00 – došanās uz Cesvaines vidusskolas skolotāju atdusas vietām Cesvaines
novada kapos (no Cesvaines vidusskolas)
13.00 – izzinoša ekskursija „Satikšanās ar
Saulieti” Cesvaines tūrisma centra gida vadībā (ekskursijas sākums – Cesvaines tūrisma
centrā, noslēgums – Cesvaines evaņģēliski
luteriskajā baznīcā; ekskursija bez maksas)
14.00 Cesvaines evaņģēliski luteriskajā
baznīcā – svētbrīdis, pieminot skolas dibinātāju Albertu Vītolu, viņa līdzgaitnieku Augustu Saulieti un aizsaulē aizgājušos skolotājus
un absolventus, un aizlūgums par Cesvaines
vidusskolas bijušajiem un pašreizējiem skolotājiem, darbiniekiem, skolēniem un viņu
vecākiem. Pēc svētbrīža – Madonas pūtēju
orķestra koncerts (diriģents Andrejs Cepītis)
16.00 – Cesvaines pilsmuižas ekskursija
Cesvaines tūrisma centra gida vadībā (ekskursijas sākums – Cesvaines tūrisma centrā,
ekskursija bez maksas)
Cesvaines novada domes zālē:
plkst. 10.00–17.00 – absolventes Annas
Dargevicas-Dziļumas un Jāņa Dziļuma fotogrāfiju izstāde „Cesvainē un citur”
Cesvaines kultūras namā:
plkst. 20.00–22.00 par deju mūziku gādās
Cesvaines vidusskolas absolventu orķestris,
diriģents Oļģerts Ozols
Cesvaines vidusskolā:
no plkst. 12.00 – salidojuma viesu reģistrēšanās
12.00–20.00 varēs iegādāties Cesvaines
grāmatas un grāmatu suvenīrus
no plkst. 17.00:
• tikšanās ar skolotājiem klašu telpās
• Valda Kaprāļa gleznu izstāde
• skolas novadpētniecības muzeja krājumu
apskate
• skolas fotoarhīva apskate interaktīvajā ekrānā un skolas gaiteņos
18.00 – Cesvaines vidusskolas 100 gadu
jubilejas svinīgais pasākums „Skolas gadu
raksti Cesvainē” Cesvaines vidusskolas aulā
Pēc svinīgā pasākuma:
• viesi ar ielūgumiem un skolas darbinieki
tiek aicināti uz neformālu tikšanos skolas ēdnīcā
• balle kopā ar grupu „CountrySide” Cesvaines vidusskolas aulā
• fotokompānija „Berga foto” vakara gaitā
nodrošinās iespēju iemūžināties un iegūt īpašumā savu vai savas klases foto (par noteiktu
samaksu)
Darbosies bufete. Apmeklētājiem būs atvērts arī Cesvaines brūzis. Līdzi ņemams labs
noskaņojums, groziņš vēderpriekiem un ziedojums dalībai salidojumā – 5 euro.
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Cesvaines vidusskolas
direktori: 1919–2019
Alberts Vītols
1919–1921
Jānis Saujiņš
1921–1925
Aleksandrs Bārda 1925–1928
Arveds Smilga
1928–1934
Valfrīds Skulte
1934–1940
Voldemārs Tauriņš 1940–1941
Kārlis Būmanis
1941–1944
Glafīra Āre
1944–1945
Kārlis Putniņš
1945
Marta Grīnberga
1945–1950
Igors Danilāns
1950–1952
Antons Zazerskis
1952–1955
Vladimirs Balodis
1955
Georgs Kube
1955–1956
Antons Indāns
1956–1960
Arturs Vičs
1960–1974
Jānis Kuciņš
1975–1983
Vilfrīds Kanaviņš 1983–1984
Jānis Stočka
1984–1990
Aloizs Spridzāns
1990–2003
Didzis Baunis
kopš 2003
2. turpinājums
Cesvaines vidusskolu pirmajā
pēckara periodā, 1945. gadā, ļoti īsu
laiku vada direktors Kārlis Putniņš.
Cesvaines vidusskolai ļoti grūts un
pārbaudījumu pilns laiks, bet skola
turpina pastāvēt.
Tālāk skolas vadību pārņem direktore Marta Grīnberga (1945–
1950). Pēckara periods ir grūts, un
viņa ir uzņēmīga, neatlaidīga cīnītāja. 1950. gadā skolēni Elmārs
Kuba, Laimonis Bruģis, Tālivaldis
Ukermarks, Jānis Vīgants pils tornī
uzvelk sarkanbaltsarkano karogu
un direktore un vairāki skolotāji
tiek atlaisti. Skolā tajā laikā strādā
Georgs Kube, Hortenzija Kārkliņa,
Velta Ruņģe, Aina Rudzroga, Vera
Stimbāne u. c.
Marija Kronberga bija Cesvaines
vidusskolas direktora vietas izpildītāja 1950. gadā, bet pirms tam, pēckara laikā, bija direktora vietniece
mācību darbā. Ilgus gadus mācīja
vēsturi, pedagoģe ar labu izglītību,
zināšanām, kuras vienmēr papildināja. Labi pārzināja krievu, vācu,
franču, angļu valodu. Aktīvi piedalījās teātra izrādēs gan kā aktrise,
gan režisore.
Igors Danilāns bija Cesvaines vidusskolas direktors no 1950. gada
līdz 1952. gadam. Mācīja ģeogrāfiju, vēlākajos gados bija Latvijas
Universitātes profesors, habilitētais ģeoloģijas doktors (Dr. habil.
geol.), Latvijas Zinātņu akadēmijas
goda loceklis.
Antons Zazerskis Cesvaines vidusskolu vada no 1952. gada līdz
1955. gadam. Antona Zazerska laikā skolā valda stingra disciplīna.
Vidusskolā šajā laikā mācās vairāk
nekā 400 skolēnu, darbojas arī vakarskola, skolai ir internāts. Šajā
laikā skolā strādā Štungerts Alams,
Ludmila Bane, Ruta Rutka, Harijs
un Zenta Šulci, Arturs Vičs, Aina
Rudzroga, Viktorija Sokolova, Jūsma Šēnberga, Venjamina Zazerska,
Ērika Zimule, Marija Kronberga
u. c. Ļoti aktīvi darbojas skolotājs
Harijs Šulcs – viņa vadītie kori
vienmēr ir augstā līmenī. Skolā
darbojas dramatiskais kolektīvs, regulāri tiek iestudētas teātra izrādes,
un aktieru pulkā ir gan direktors,
gan skolotāji. Ļoti liela uzmanība
tiek pievērsta sportam, arī skolotājiem ir sava basketbola un volejbola komanda. Notiek fizkultūriešu
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vakari, vienmēr cieņā ir akrobātika,
kur ar labi sagatavotām piramīdām
īpaši izceļas zēni. Šajos gados arī
pati skola (pils) tiek remontēta, cik
nu iespējams. Tiek atjaunota zāles
parketa grīda, remontēts lielais kamīns.
Direktors Vladimirs Balodis Cesvaines vidusskolu vada 1955. gadā.
Viņš ir ļoti vienkāršs, sirsnīgs, iejūtīgs, cilvēcīgs, viņam piemīt izcilas
organizatora spējas, viņš ļoti bieži
cenšas iejusties skolēna lomā. Šajā
laikā tiek iekārtots stadions. Talkā
piedalās visi skolotāji, un galvenais
talku iniciators ir pats direktors.
Georgs Kube vada Cesvaines
vidusskolu 1955.–1956. gadā. Iepriekš vairākus gadus strādājis par
direktora vietnieku mācību darbā.
No 1956. gada līdz 1960. gadam
Cesvaines vidusskolas direktors
ir Antons Indāns. Skolā pastāv ne
vien latviešu klases, bet arī klases
ar krievu mācību valodu. Direktors
lielu uzmanību pievērš sekmju un
pedagoģiskā darba uzlabošanai un
pilnveidošanai. Cesvaines vidusskolā mācās daudz skolēnu no apkārtējiem kaimiņu pagastiem, un
ap 100 skolēnu tolaik dzīvo skolas
internātā.
Ilgus gadus (1960–1974) Cesvaines vidusskolu vada direktors Arturs Vičs. Izcila, inteliģenta, zinoša
personība, kas ikvienā cilvēkā izraisa tikai pozitīvas emocijas – uzticību, stabilitāti, nopietnību un cerību.
„Skola – tas tik bija kaut kas! Tik
ļoti liels lepnums pārņēma ikvienu,
kas bija ar to saistīts. Atvērt lielās,
smagās pils durvis – tas vien jau
bija liels gods. Skolā valdīja liela
kārtība, un visām lietām bija jānotiek pēc tās. Starpbrīdī klasē palika
tikai dežurants, pārējie bērni lēnā
solī pastaigājās pa lielo gaiteni, ejot
pa apli dežurantu un dežūrskolotāju
uzraudzībā. Pārkāpt noteikto kārtību bija neiespējami,” stāsta Ingrīda
Evardsone, atceroties to laiku skolā.
Ļoti daudziem Cesvaines vidusskolas absolventiem atmiņā kā izcils
skolotāja paraugs ir ķīmijas skolotāja Jūsma Linde. Izcila skolotāja,
kura savās prasībās, uzvedībā un attieksmē pret skolēniem bija tik ļoti
smalka, ka nevienam pat neienāca
prātā, ka ķīmijā varētu ko nezināt.
Viss skolotājas pedagoģiskā darba
mūžs ir uzticīgi veltīts Cesvaines
vidusskolai un tās skolēniem.
No 1975. gada līdz 1983. gadam
Cesvaines vidusskolas direktors ir
Jānis Kuciņš, kurš kolēģiem un skolēniem atmiņā palicis kā cilvēcisks,
patiesi atsaucīgs, draudzīgs, pašos
pamatos ļoti vienkāršs, bet vienlaikus stingrs un prasīgs.
1983./84. mācību gadā skolu
vada Vilfrīds Kanaviņš, kurš kopš
1955. gada strādā Cesvaines vidusskolā par skolotāju. Atmiņās
par savu mūža darbu Cesvaines vidusskolā Vilfrīds Kanaviņš raksta:
„Laimīgākie, darbīgākie un skaistākie dzīves gadi atdoti Cesvainei,
kurai pieder mana sirds un dvēsele.
Tiku mācījis un audzinājis trīs cesvainiešu paaudzes, kā arī darbojies
par pils gidu, mudinot apmeklētājus
iemīlēt jauko Cesvaines dabu, tās
vēsturi un darbīgos cesvainiešus.”
No 1984. gada līdz 1990. gadam
Cesvaines vidusskolas direktors
ir Jānis Stočka. Direktora Jāņa
Stočkas laikā pilī tiek veikti vairāki
remontdarbi, nomainīta daļa jumta. Tiek turpināta mācību kabinetu
izveide un iekārtošana. Šajā laikā

Uz pasaules ir tik daudz valstu,
Esmu bijusi dažās no tām.
Bet mīļa man tikai tā viena,
Un savu sirdi es atdodu tai.

Skolotāju kolektīvs 1950. gadā. Direktore – Marta Grīnberga

Es esmu šeit,
Kur tēvzemes karogi nomodā
		
plīvo
Pār latvju zemi tik dārgo un
		
svēto.
Es esmu šeit,
Kur Baltijas jūra šalc varena,
brīva un Gaiziņkalns aicina – nāc!
Es esmu šeit.
Uz pasaules ir tik daudz valodu,
Esmu mācījusies dažas no tām.
Bet mīļa ir tikai tā viena,
Kas dvēselē gaismu man dedz.

Skolotāju kolektīvs 60. gadu sākumā. Direktors – Arturs Vičs

Es esmu šeit,
Kur varavīksnes jostu auž lietus
un priecīgs met jūrā,
Kur Dziesmu svētkos Rīgas
bruģis dzied,
Kur latvju valoda sauc – mani
sargā, manī dzīvo!
Kur himna skan – Dievs, svētī
		
Latviju!
Es esmu šeit.
Uz pasaules ir tik daudz pilsētu,
Bet man mīļa ir tā,
Kur torņi sauc lūkoties debesīs
Un savus sapņus paņemt pie
		
rokas,
Kur dievnama zvani liek noticēt
Un uzlidot brīnumam līdzi.
Es esmu šeit,
Kur manas mājas, mani draugi,
Kur putni vītero un strauti čalo,
Kur pavasaros upes balti palo.

Skolotāju kolektīvs 1983. gadā. Direktors – Vilfrīds Kanaviņš

Es esmu šeit,
Kur vasarā skan līgo jautri, skaļi
Un pīpenītes, sadevušās rokās,
		
kautri smaida,
Kur varu doties es gar jūras
		
krastu,
Kur redzu debess mākoņu un
jūras putu skūpstus,
Kur saulriets manu sirdi atveldzē.
Es esmu šeit,
Kur rudeņi ar savu krāsu otu nāk
gleznot manu mīļo Cesvaini,
Kur dzirdu lapu čaboņu zem
		
kājām
Un vēja dziesmu, ko tas klusi
		
dzied.

Skolotāju kolektīvs 2002. gadā. Direktors – Aloizs Spridzāns
notiek arī pāreja uz piecu mācību
dienu nedēļu un 40 minūšu ilgu mācību stundas laiku.
No 1990. gada līdz 2003. gadam
Cesvaines vidusskolu enerģiski vada
direktors Aloizs Spridzāns. Kopīgi ar savu skolotāju komandu viņš
ļoti daudz enerģijas, rūpju un darba
iegulda Cesvaines pils (vidusskolas) uzturēšanā un atjaunošanā, ievērojot vēl papildu atbildību par to,
ka Cesvaines pils ir valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis. 2002. gada
5. decembra rītā ugunsgrēks Cesvaines pilī Cesvaines vidusskolai un tās
500 skolēniem un vienlīdz arī Cesvaines pašvaldībai un visai sabiedrībai atnāk ar ļoti smagu pārbaudījumu. Kā rīkoties tālāk un nodrošināt
Cesvaines vidusskolas darbību?
Tiek pieņemts lēmums par jaunas
vidusskolas būvniecību.
Kopš 2003. gada Cesvaines vidusskolu vada Cesvaines vidusskolas absolvents Didzis Baunis.
2007. gadā 1. septembris tiek sa-

Cesvaines Ziņas

gaidīts jaunajā, gaišajā, modernajā
vidusskolas ēkā.
Arī Cesvaines pils lēnām atdzimst
un noteikti nākotnē kalpos vēlējumam, ko 1919. gadā pauž Vilhelms
Vulfs: lai šī ēka vienmēr kalpotu
tikai kulturāliem mērķiem – izglītībai, mūzikai un mākslai.
Kur seši ceļi pakalnā tiekas, lai
		
parunātos,
Kur pils torņi virs mākoņiem
		
debešos kāpj,
Lai gaismu sveiktu,
Kur vizbuļi zili parku izrotā, bet
pilskalns mierīgi snauž,
Tur – Cesvaine.
Senā un mūžīgi jaunā.
Tāle Greine,
bijusī Cesvaines vidusskolas
skolotāja
Daiga Matroze,
Cesvaines muzeja speciāliste,
rakstā izmantoti materiāli un
fotogrāfijas no
Cesvaines muzeja arhīva

Es esmu šeit,
Kur sajūtu ar lūpām sniegpārsliņu
		
garšu,
Kur ziemas lāstekas tik skanīgi
sveic rītu austrumos
Un negrib satikt pavasari.
Es esmu šeit.
Es būšu šeit, kad tuvosies jau
Tavi svētki milzu soļiem
Un nāks, un aicinās mūs visus
		
līdz
Uz svētku svinībām ar saules
		
gaismu,
Kas sirdī iedegta ir katram
		
latvietim.
Es būšu šeit.
Es būšu šeit.
Tev, Latvija, vēl dzīvot, plaukt
		
un zelt!
Es būšu šeit, es būšu šeit
Ar Tevi kopā, mīļā zeme!
Ar savu sirdi, savām rokām,
Ar degsmi, sapņiem, darbu, mīlu
Es būšu šeit!
Džeina Viskova,
12. klases skolniece

Atmiņas un pētījumi par skolu un skolotājiem
hPar sporta skolotāju Ingunu Luci
Karīna Ravinska (Smirnova): Sporta skolotāja Inguna Luce mums bija mīļa,
saprotoša, vienkārša, izpalīdzīga, humora un enerģijas pilna. Uzklausīja mūsu
personīgās lietas un deva padomus. Mēs
varējām viņai uzticēties… Mums patika
tas, ka Inguna bija jauna skolotāja no
Kurzemes un ka mums viņa bija audzinātāja. Patiesi jauks un gaišs cilvēks.
Dāvis Kančs: Pirmoreiz ar skolotāju
Luci es satikos pirms trijiem gadiem.
Pirmais priekšstats par viņu bija mānīgs – likās, ka skolotāja ir ļoti nopietna
un pat dusmīga. Ir pagājis laiks, un skolotāju Luci esmu iepazinis labāk. Man
ļoti patīk sporta stundas, un skolotāja
Luce mani ir ieinteresējusi nodarboties
ar sportu. Arī pēc stundām es dodos uz
halli, lai sportotu. Man patīk, ka skolotāja prot mūs visus uzjautrināt, izjokot, bet
vienmēr pret mums, skolēniem, ir arī ļoti
stingras prasības.
hAtmiņas par klases audzinātāju
Liliju Kanaviņu
Anika Miltuze (Dzirkale): Ja pareizi atceros, tad Lilija Kanaviņa par mūsu
klases audzinātāju kļuva 1983. gada septembrī, kad mācījāmies 5. klasē, un bija
mūsu klases audzinātāja līdz pat 12. klases izlaidumam 1990. gadā. Galvenais,
kas palicis atmiņā, – jauna, smaidīga
klases audzinātāja. Un entuziasma pilna.
Domāju, mums bija paveicies, ka bijām
viņas pirmā audzināmā klase, jo saņēmām ļoti daudz uzmanības, enerģijas un
radošuma. Lilija Kanaviņa mums mācīja
latviešu valodu un literatūru. Pieļauju,
ka tieši mācīšanas veids un aizrautība, ar
kādu tas tika darīts, padarīja šos priekšmetus par man mīļākajiem (it sevišķi
literatūru). Atceros, kā skolotāja lasīja
dzeju klases priekšā…
No skolas ikdienas atceros, ka klases
audzinātāja daudz ko izdomāja un uzrakstīja scenāriju, un tad mums atlika
tikai tekstiņus no galvas samācīties. Par
pārgājieniem un ekskursijām: spilgti atceros divu dienu ekskursiju pēc 8. klases
izlaiduma, kad, karojot ar klases puišiem, lai netiktu lietots alkohols, skolotāja visu degvīnu salēja dvielī, sakot, ka
tas būs kompresēm. Bet vispār jau mēs
tikām daudz dažādās ekskursijās. Kopumā var teikt, ka Lilija Kanaviņa par
mums stāvēja un krita, jo, ja arī bija kādas nesaskaņas, tas nekad netika iznests
ārpus klases: ne mēs tikām saukti pie
direktora, ne publiski kaunināti skolas
priekšā. Galvenais, kas palicis prātā par
skolotājas ģērbšanās stilu, bija vienmēr
elegantais un pārdomātais izskats un
slaidā figūra. Un sievišķība. Savā ziņā
var teikt, ka skolotāja rādīja piemēru.
hAtmiņas par skolotāju Silviju
Rimšu
Didzis Baunis: Skolotāja Silvija Rimša bija mana matemātikas skolotāja.
Toreiz viņa bija uzsākusi darbu Cesvaines vidusskolā kā jaunā skolotāja. Man
patika, ka skolotājas skaidrojums bija
ļoti vienkāršs, labi saprotams. Arī uzdotie mājasdarbi bija viegli, galvenokārt
domāti stundā izņemtās vielas nostiprināšanai. Jāatzīstas, ka reizēm varēju
paspēt izrēķināt mājasdarbu starpbrīdī
pirms stundas, taču mājasdarbi vienmēr
bija izpildīti. Vēl vairāk – nevarēja pat
pieļaut domu, ka mājasdarbs varētu būt
neizpildīts. Mācību darba rezultāts man
bija tāds, ka bez jebkādām bažām varēju
doties uz matemātikas eksāmenu un saņemt teicamu atzīmi. Attiecības ar skolotāju man vienmēr bija ļoti labas.
Pašlaik viena no manām specialitātēm
ir matemātikas skolotājs. Tieši mācīt
bērniem matemātiku man patīk vislabāk
(šobrīd gan nemācu), lai gan tas ir sarežģīts process un visiem viena metode
neder.
hSkolotājas Annas Kušķes atmiņas
1952./53. mācību gadā sāku strādāt
Cesvaines vidusskolā. Šajā gadā par skolas direktoru strādāja Antons Zazerskis,
bet par mācību pārzini – Georgs Kube.
Skolā bija stingra disciplīna. Ļoti labi
dežurantu pienākumus veica vidussko-

las vecāko klašu audzēkņi. Tā kā kabinetu sistēma nepastāvēja, katrai klasei
bija sava pastāvīgā telpa, kurā šī klase
mācījās visas stundas. Skolā aktīvi darbojās deju pulciņš (vadītāja Velta Viča),
dramatiskais pulciņš (vadītāji Zenta
Šulce un Harijs Šulcs), koris (vadītājs
H. Šulcs). Tika rīkoti tematiski vakari,
kuros savu māku rādīja dramatiskais kolektīvs, deju kolektīvs, koris, ansambļi.
Ļoti interesanti noritēja fizkultūriešu vakari, kad vienmēr cieņā bija akrobātika.
It sevišķi izcēlās pusaudžu zēni ar labi
sagatavotām piramīdām. Vidusskolēni
bieži vingroja uz stieņa un līdztekām.
Skolā katru gadu viesojās dzejnieki,
komponisti, piemēram, dzejnieks Valdis
Lukss, komponists Jānis Ozoliņš, kurš
mūsu skolai komponēja dziesmu „Būsim jauni”. Aktīvi darbojās arī pionieru
un komjauniešu organizācijas.
Pēc diviem gadiem Zazerskis ar ģimeni pārgāja strādāt uz Rēzekni, tad uz Aglonas vidusskolu. Viņa vietā no Madonas
1. vidusskolas par skolas direktoru strādāt atnāca Vladimirs Balodis. Drīz viņš
smagi cieta katastrofā, tāpēc skolu vadīja
ļoti īsu laiku. Tomēr Balodis paspēja sevi
šajā laikā parādīt kā labu organizatoru,
ļoti vienkāršu, atsaucīgu cilvēku. Spilgti
atmiņā ir palikusi tā sestdienas talka, kad
mēs, visi skolotāji ar direktoru Balodi
priekšgalā, piedalījāmies stadiona iekārtošanas darbos. 1955. gada ziemā Balodis nomira. Dziļās sērās uz Cesvaines kapiem viņu izvadīja viss skolas kolektīvs.
1955./56. m. g. mūsu skolu vadīja Georgs
Kube, viņu nomainīja Antons Indāns. Indāna laikā Cesvainē uzcēla internātskolu.
Tās celtniecībā bieži savu roku pielika vidusskolas skolēni un skolotāji. Kad sāka
darboties Cesvaines internātskola, Indānu iecēla par tās direktoru. Mūsu skolas
vadību savās rokās pārņēma direktors Arturs Vičs, kurš to vadīja līdz savai nāves
dienai 1974. gada rudenī.
32 gados, kopš strādāju Cesvaines
vidusskolā, mūsu skolu beiguši daudzi
jaunieši, kuri sevi dzīvē parādījuši kā
prasmīgus, pašaizliedzīgus darbiniekus
izvēlētajā profesijā. Te var minēt Jāni
Lapši, Arni Vīksnu – medicīnas vēstures zinātnieku, Noru Mezīti – kolhoza
„Dzelzava” ražošanas iecirkņa priekšnieci, dzejnieci Andu Līci, kinorežisoru
Ēriku Lāci, ilggadējo Lazdonas skolas
direktori, tagad Tautas izglītības nodaļas
inspektori Putniņu u. c.
Darba gaitas uzsākot, Cesvainē kori
organizēja un vadīja diriģente Ģertrūde
Jauniņa. Arī mēs, jaunie skolotāji, apmeklējām kora mēģinājumus. Koris koncertēja svētku reizēs tepat, skolā, kultūras namā, izbrauca arī citur – uz Lubānu,
piedalījās skatēs Madonā un Rīgā. Vēlāk
kora vadību pārņēma Harijs Šulcs.
hMatemātikas skolotāja Nannija
Stočka
Skolas arhīvā glabājas Nannijas
Stočkas rakstītais 1965. gada 6. augustā, kad abi jaunie skolotāji Stočkas uzsāk darba gaitas Cesvaines vidusskolā:
„Esmu dzimusi 1939. gada 1. maijā Gulbenes rajona Ilzenes ciema „Paiķenos”.
Pašreiz vecāki dzīvo Valkas rajona Virešu ciema „Straumēs”. Tēvs ir Alūksnes
MRS mežstrādnieks, māte – mājsaimniece. Brālis Pēteris strādā Alūksnes
MRS par meistaru tehniķi. Māsa Ērika
strādā Rīgas rajona Finanšu nodaļā.
1948. gadā iestājos Ilzenes septiņgadīgās
skolas 1. klasē. 1955. gadā sāku mācīties
Alūksnes 1. vidusskolas 8. klasē, bet
11. klasi pabeidzu Gaujienas vidusskolā
1959. gadā. 1960. gadā iestājos P. Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fakultātē. To pabeidzu 1965. gadā. 1964. gadā
apprecējos ar Jāni Stočku. Ar 1965. gada
1. augustu es un mans vīrs sākām strādāt
par skolotājiem Cesvaines vidusskolā.”
N. Stočka nemitīgi sevi pilnveidojusi,
sistemātiski mācoties dažādos kursos un
semināros, rūpīgi gatavojusies mācību
stundām un pasākumiem. Daudzas nakts
stundas mūža gaitā aizvadītas, labojot
burtnīcas un gatavojoties stundām. Par
pašaizliedzīgo darbu pedagoģe saņēmu-

si IZM un Madonas rajona IP atzinības,
kā arī Cesvaines vidusskolas pateicības.
Cesvaines vidusskolas direktors Didzis
Baunis 2004. gadā par skolotājas mūža
devumu raksta: ,,Galvenais Nannijas
Stočkas sasniegums ir Cesvaines vidusskolas absolventu profesionāls, godprātīgs ieguldījums Cesvaines un valsts
attīstībā. Skolotāja veicinājusi skolēnu
loģiskās domāšanas attīstību, audzinājusi viņos pienākuma un atbildības izjūtu.
Atzīstams ir pedagoģes darbs ar spējīgākajiem skolēniem matemātikā – rajona
un valsts olimpiādēs audzēkņi vairākkārt
guvuši pienākumus. Viņas mācītie absolventi nereti izvēlējušies jurista, programmētāja, ekonomista specialitāti. Darba
prasmes N. Stočka popularizējusi skolotāju saimē, vadot fizikas un matemātikas
skolotāju metodisko komisiju skolā, DPI
studentu praksi. Ir biedriska, izpalīdzīga,
audzēkņos veido pozitīvu attieksmi pret
dzīvi.”
hAtmiņas par Jāni Stočku
Jānis Stočka bija mans klases audzinātājs, mācīja arī fiziku un astronomiju.
Maz laika atlika, lai trakajā darbu jūrā
paspētu izsekot katram audzēknim. Fizika – ne tā zinātne, kas saistīja, bet astronomija – tā gan bija saistoša un interesanta. Un varavīksnes formula – tā pat
vēl tagad ir atminama. Audzinātājs? Labs
skolotājs, zinošs un prasmīgs. Blakus var
justies labi – droši, it sevišķi tad, kad esi
svešā vietā. Atceros braucienu ekskursijā uz Ļeņingradu. Busiņš ceļā saplīsa,
tas tika labots, bet skolotājs bija mierīgs.
Pirmo reizi metro: bail no eskalatora, un
labi, ka blakus skolotājs, pie kura turēties.
Varbūt, ka tas miers, nosvērtība, nopietnā
attieksme pret saviem audzēkņiem un labestība ir palīdzējusi arī manā dzīvē iet to
ceļu, kas vēl un vēl apliecina: labākais arvien ir priekšā, lai arī kādi melni mākoņi
aizklāj sauli! Un varbūt šobrīd esmu tāda
tikai tāpēc, ka man bija audzinātājs VĪRIETIS. Reizēm klusēšana dara un dod
vairāk nekā vārdu plūdi.
hPar Jāni Saujiņu
Indulis Zvirgzdiņš: 20. gados Cesvaines Valsts vidusskolā audzēkņi sanāca no plašas apkārtnes. Daudzus tālumniekus piesaistīja arī pedagoģiskā
klase. Mācību gada laikā vidusskolu
beigušais tajā varēja sagatavoties pamatskolas skolotāja darbam. Cesvainē klase
darbojās 1922.–1925. gadā, piemēram,
1923. gada rudenī tajā vēlējās iekļūt
76 divdesmit vienas skolas beidzēji:
11 no tiem bija vietējie (cesvainieši), pārējie – no Cēsīm, Rīgas, Jelgavas, Jēkabpils, Daugavpils, Alūksnes, Valmieras,
Madonas; uzņēma gan tikai 32. Pedagoģisko māku viengadīgā kursā Cesvainē
pavisam apguva 90 vidusskolu beidzēji.
Izveidot šādu klasi ierosināja Cesvaines
vidusskolas direktors (1921–1925) Jānis
Saujiņš. Pats viņš mācīja arī vairākus ievadpriekšmetus: pedagoģiju, didaktiku,
skolturību.
Jānis Saujiņš dzimis 1878. gadā Mēdzūlas pagastā. Pēc Valmieras skolotāju
semināra beigšanas neilgi strādājis Liezērē. 1901. gadā viņš Ādama Dauguļa
vietā uzņēmās vadīt Cesvaines draudzes
skolu. Šo darbu gan nācās pamest gada
vidū – skolotājs 1906. gadā nonāca Šveicē. Žandarmērijas izveidotais revolūcijas
darbinieku saraksts liecināja – ja tā nebūtu, viņu noteikti arestētu. Novadnieks
pabija arī Francijā. Vēlāk vidusskolas
skolotāja tiesības viņš noteikti varēja apliecināt, būdams Grenobles Universitātes beidzējs. Sākumā Saujiņš bija privātskolotājs Grenoblē, tad strādājis vairākās
vidusskolās. Atpakaļceļš uz Latviju nebija ātrs – pēcrevolūcijas gados dzīvots
arī Dienvidkrievijā.
Skolas internāta attīstība, darbs skolas
saimniecībā un arī parka sakopšanā, skolas muzeja veidošana – tie bija svarīgākie veikumi direktora Jāņa Saujiņa laikā
Cesvainē.
1925. gadā mēdzūlietis pārņēma salīdzinoši lielākas skolas – Cēsu Valsts
vidusskolas – vadīšanu Bērzainē. Arī
tur viņš bijis audzēkņu cienīts, un Cēsīs
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tāpat divus gadus darbojās pedagoģiskā
klase.
Jānis Saujiņš 1930. gadā piedalījās
4. starptautiskajā ģimenes audzināšanas
kongresā Beļģijas pilsētā Lježā. Cēsīs
vadīta arī tautas augstskolas vietējā nodaļa. Cēsīs direktors strādāja deviņus gadus. Tika pārcelts darbā uz Rēzekni, kur
1934. gada oktobrī novadnieks mira.
Cesvaine Jānim Saujiņam var pateikties arī par fotogrāfijās tvertajām skolas dzīves ainām un apkārtnes skatiem.
20. gadu pirmajā pusē fotoaparāts nebija daudziem. Pabalējušie attēli, kopā
ar atraitni Idu Medni-Saujiņu (arī bijusi
skolotāja) izceļojuši Amūras apgabalu, ir
saglabājušies. Tos atradu arī pie Saujiņa
pusbrāļa Friča mazdēla.
Saujiņš nav vienīgā nosacītā saite Cesvainei ar Šveici. Muižas mežniecības ēka
celta Šveices mājas stilā. Ar Šveices siernieku darbu iepazīties devās Oto Īvāns.
Šveicē studējis lubānietis Hugo Celmiņš,
kura sieva dzīvojusi Cesvainē. Kastaņolā celtā Raiņa un Aspazijas pieminekļa
būves komitejā darbojies kādreizējais
cesvainietis Jānis Vestfāls. Šodienas
ģimnāzistus par šīm sakarībām domāt
rosinājām ar konkursu. Par to interesējas
arī Šveices vēstniecība Latvijā.
hSkolotāja Jāņa Galeja atmiņas
Audzinātāja Velta Viča. Gāju dienas
grupā, patika iet dienas grupā, tāpēc,
ka bija divu stundu brīvais laiks. Ziemā slidinājos no Baronkalna, no stāvās
nogāzes, kur bija ierīkota ledus trase.
Uz dīķa bija liels hokeja laukums un ap
to – skrejceliņš slidotājiem. Ziemā patika slēpot, patika pikoties. Vasarā strādājām kolhozā. Bērnībā gribējās kļūt par
mežsargu. Arī man, mācoties Cesvaines
vidusskolā, nācās mācīties dīķa mājā,
jo pilī iebruka griesti klasē. Un vēl bija
grūtības iejusties kolektīvā. Bija jāmācās
glītrakstīšana, 70. gados parādījās lodīšu
pildspalva. Mācījos krievu valodu, es atceros, ka skolotāja jautāja, kā krieviski ir
„cimdi”.
hSkolotājas Irenas Rubiņas, Cesvaines vidusskolas vēstures un sociālo
zinātņu skolotājas, atmiņas
Prasību līmenis atkarīgs no skolotāja,
gluži tāpat kā disciplīna stundas laikā. Ja
pedagogs nespēj bērnus ieinteresēt, viņi
garlaikojoties sāk apspriest, kādas kuram
botas, kādas krelles utt. Un, ja skolotājs
neprasa no bērniem mācīties, tad viņi
šo situāciju labprāt izmanto. Vispār jau
prasībām jābūt standartizētām. Bet kādi
šogad bija jautājumi eksāmenos – pat no
meža atbraucis stundu atsēdētājs varēja
tos nolikt! Tik pufelīgus eksāmenus nebiju redzējusi visu savu 30 darba gadu
laikā. Vispār jau bardaks ir visā izglītības sistēmā. Kaut par to pašu Latvijas
vēstures mācīšanu: dažās skolās to māca
atsevišķi, dažās – ne. Es esmu par to, lai
iemācītu ne tikai vēsturi, bet arī vēsturisko domāšanu.
Reforma izglītības sistēmā noteikti
ir vajadzīga. Nekāds humanitārais vai
eksaktais virziens, bet vispārizglītojoša sistēma, jo retais bērns pēc 9. klases
zina, ko īsti viņš grib sasniegt, kas būt.
Un priekšstats, ka humanitārie mācību
priekšmeti ir vieglāki, ir maldīgs – daudz
jālasa, jāstrādā mājās. Esmu par to, ka
jāmācās visi priekšmeti, arī koris, rasēšana utt. Kāpēc katru dienu vajadzētu būt
latviešu valodai vai matemātikai? Bērniem jāapgūst priekšstats par visu. Tāpēc
visam jābūt samērīgam. Tas, ka daži uzsver tikai savu priekšmetu, ir turēšanās
pie kapeikas, jo skolotājiem maksā pēc
stundu skaita. Liela problēma ir arī labi
pedagogi: daļa ir veci, bet pirms pensijas, kā zināms, gribas vairāk izrunāties,
tādējādi nenotiek intensīvs darbs ar skolēniem.
Pirmklasnieku vecākiem un arī pašiem bērniem sagādātās problēmas
skaidrojamas pavisam vienkārši: valsts
lobē izdevniecības un dažus mācību
grāmatu autorus. Un tās darba burtnīcas,
kurās bērniem, atbildot uz jautājumiem
vai tamlīdzīgi, tikai jāpievelk krustiņi vai
aplīši, vispār varētu nebūt – lai skolotājs

strādā radoši un bērni uz jautājumiem atbild rakstiski mājās.
Mūsu valstī daudz kas notiek kaut kā
pārāk pārspīlēti. Ar atgriešanos pie vecās, vispārizglītojošās izglītības ir tāpat
kā ar mēslainē izmestajiem pieminekļiem: bet tiem taču ir arī mākslinieciskā
vērtība! Nu nedrīkst noniecināt visu, kas
bija vecajā sistēmā, – tajā bija arī daudz
laba. Un arī biežā izglītības ministru
maiņa neveicina pozitīvas pārmaiņas.
Katrs lobē to, kas tuvāks viņam, bet vajadzētu taču reiz paskatīties uz visu kopumā un kaut ko reāli izdarīt.
hPar skolotāju Ilgu Holsti
1969. gadā skolotāja Ilga Holste iestājās darbā Cesvaines vidusskolā par
latviešu valodas un literatūras skolotāju. Paralēli skolotājas darbam viņa
interesējās par novada kultūras vēsturi.
Viņa atceras, ka iedvesmu guvusi, lasot krievu valodā pedagoģisko žurnālu
„Ļiteratura v škoļe”, kurā bija rakstīts
par literatūras skolotājiem, kuri ārpus
sava tiešā darba nodarbojās ar novada
pētīšanu. 1989. gadā, strādājot kopā ar
vēstures skolotāju Inu Šulci, tika atjaunots Cesvaines vidusskolas un novada
muzejs. Nedaudz vēlāk viņa strādāja arī
par muzeja vadītāju. Strādājot muzejā,
tika iepazīti daudzi Cesvaines novadnieki. Īpaša draudzība skolotājai Holstei
izveidojās ar novadnieci dzejnieci Andu
Līci. Ilga Holste par šo draudzību saka:
„Mēs ar Andu Līci esam dvēseļu māsas.”
Cesvaines ģimnāzijā bieži notika literāri
sarīkojumi un dzejas dienas, kurās savus
jaunākos darbus lasīja gan Anda Līce,
gan citi ne mazāk slaveni dzejnieki. Literatūras stundās skolotāja ne vien radīja
skolēnos izpratni un interesi par literatūru, bet arī mudināja viņus interesēties par
viņu saknēm, pētīt savas dzimtas koku
un iztaujāt vecākus, vecvecākus. Paralēli
tam norisinājās aktīva pazīstamo Cesvaines novada kultūras darbinieku dzimtas
koku izpēte, piemēram, Augusta Saulieša, Jāņa Ezeriņa, Adīnas Ķirškalnes u. c.
hSkolotājas Gaidas Beberes atmiņas
Cesvainē sāku strādāt 1944. gada
septembra beigās, jo skolas laiks sākās
oktobrī. Dzīvokli kopā ar skolotāju Sarmoni mums iedalīja tagadējā ķīmijas kabineta un laboratorijas telpās, kur mums
bija divas istabas un virtuve.
Kad ierados Cesvainē, viss bija sapostīts, jo nesen bija pāri gājusi fronte.
Šļākai (tagadējais universālveikals) arī
bija izdauzīti logi, viss apjaukts. Pilī
bija mitinājušies karavīri. No pils torņa
lūkām bija šauts, jo pie katras lūkas stāvēja šaujamie, zem tiem – koka balsti,
ko 1944./45. gada ziemā izmantojām kā
kurināmos.
Es biju bibliotekāre. Bibliotēkā (tagadējais 1.–3. klašu skolotājas Vičas kabinets) grāmatas bija izgāztas no plauktiem, saplēstas, samīdītas. Visa telpa bija
ļoti netīra. Arī skolas arhīvs bija izgāzts
ārā.
Pirmajā mācību gadā dzīvojām lielās
bailēs, jo zēni meklēja šaujamos, spridzināmos, taču nekas nenotika. Skolā
bija laba disciplīna un kārtība. Skolēni
pārsvarā dzīvoja internātā, bija ļoti atsaucīgi, sirsnīgi.
hĢeogrāfijas skolotājas Valdas Sabules atmiņas
Bija 1973. gads, sākās darbs skaistajā
pilī. Toreiz skolas direktors bija Arturs
Vičs, mācību pārzinis – Vitālijs Ancāns.
Audzināšanas darbs sākās 5. klasītē, kurā
bija ļoti labs skolēnu sastāvs, arī vēlākais
zelta medaļas ieguvējs Uģis Dievbērns.
Tad skolēniem bija citādāka attieksme
pret mācībām, tā bija daudz apzinīgāka.
Pirms stundām mācības tika atkārtotas,
ģeogrāfijā strādāja pie kartes. Klasē cienīja tos, kuri labi mācījās, un centās tiem
līdzināties. Valdīja laba konkurence. Savukārt spējīgākie skolēni paskaidroja mācības citiem. Tā bija labestīga vide. Par
mācībām regulāri notika klases sanāksmes. Studējām toreizējos komjaunatnes
dokumentus, lasījām Leonīda Brežņeva
„Mazo zemi”. Katru gadu divas reizes
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braucām ekskursijās. Autobusu varēja nopelnīt, lasot kartupeļus Cesvaines
saimniecībā. Vasarā skolēni strādāja
saimniecībā un nopelnīja brīvpusdienas.
Tā bija ļoti sportiska klase – čempioni:
Daina Šmite – šķēpa mešanā, E. Kalniņš,
Andrejs Linde – vieglatlētikā u. c. No šīs
klases izauga vairāki skolotāji: Ilze Rauda, Daiga Briede, Antra Lutere un Uģis
Dievbērns. Šīs klases laikā skolotājai
izveidojās sava ģimene, piedzima meita
Dace, vēlāk dēls Gundars un meita Lita.
1982./83. m. g. – atkal 5. klasīte ar
gandrīz 30 skolēniem. Līdz 8. klasei gāja
diezgan grūti. Interesantas un piedzīvojumiem bagātas bija kartupeļu vākšanas
un akmeņu lasīšanas talkas. Reiz uz
lauka aiz traktora skolotāja palika viena
pati, jo visi nez kur bija pazuduši, bet
viss beidzās labi. Šīs klases skolēni pilnīgi patstāvīgi sagatavoja žetonu vakara
priekšnesumu. Skolotāja to pirmo reizi
kopā ar citiem skatījās sarīkojumā. Bija
lielisks pārsteigums. Šīs klases skolēni kopā ar skolotājas Kanaviņas klases
skolēniem noorganizēja neaizmirstamus
skolas vakarus ar pirmajiem „Popielas”
elementiem, modes skatēm, reklāmām
u. c. Dejās spēlēja dzīvā mūzika. Atmiņā
palicis arī šīs klases iepazīšanās vakars,
kad izveidojām improvizētu kori.
1990./91. m. g. – nākamā 5. klasīte.
Tas bija pārmaiņu laiks. Gaisā virmoja
doma par Latvijas neatkarību. Arī skolēni bija spuraināki, ar pretrunīgām idejām.
Visi šīs klases zēni par žetonu izvēlējās
gredzenus, meitenes – piespraužamos
žetonus. Toreiz žetonu vakara priekšnesumā rādījām stilizētu „Sprīdīti”. To
palīdzēja sagatavot Sandra Romančuka
mamma Biruta.
1998./99. m. g. 1. septembrī skolotāja
Sabule iepazinās ar nākamo audzināmo
klasi. Viņu audzinātāja 1.–4. klasē bija
skolotāja Genovefa Kanepone. Laika
gaitā 9.a un 9.c klase apvienojās, izveidojās spēcīgs, zinātkārs, sportisks klases
kolektīvs, kas pa īstam sevi pierādīja
12. klasē. Ieguvām labākās klases nosaukumu. Ar šo klasi kopā pārdzīvojām grūto laiku pēc pils ugunsgrēka 2002. gada
5. decembrī. Mācījām internātskolā divās maiņās, staigājām no mājas uz māju.
Kaut arī bija labs klases skolēnu kodols,
attieksme pret mācībām tomēr bija citā-

dāka nekā 80.–90. gados: vairāk sliktu atzīmju, vairāk nepildītu mājasdarbu, cīņa
ar nesekmību. Skolēni daudz piedalījās
sporta sacensībās, piemēram, basketbolā
(Maija Matroze, Jana Medniece, Baiba
Kivkucāne u. c.). 2006./2007. m. g. sākās darbs ar nākamo klasīti.
Ilgajos darba gados padarīts daudz
labu darbu. Cesvaines vidusskolas skolēni visus šos gadus ieguvuši godalgotas
vietas rajona ģeogrāfijas olimpiādēs.
Andris Čačka ieguva 2. vietu republikas ģeogrāfijas olimpiādē, Baiba Buļa –
1. vietu Vidzemes zonā. Tagad jau 10 gadus skolotāja Sabule māca arī biznesa
ekonomiskos pamatus, kuros arī ir labi
rezultāti rajonā un republikā. Par to saņemti Izglītības un zinātnes ministrijas
atzinības raksti.
Skolotāja iespēju robežās apceļojusi Eiropas valstis, par piedzīvoto stāsta
mācību stundās. Skolēni iesaistīti Vidzemes zonas populārajā konkursā „Sapere
aude”.
Arī skolotājam jāmācās, tāpēc gandrīz
katru gadu skolotāja Valda Sabule apmeklē tālākizglītības kursus.
hAlitas Jēgeres atmiņas
1982. gadā es sāku mācīties 4. klasē
pie skolotājas Valdas Sabules. Klasē mēs
bijām 28 skolēni. 3. klasi beidzot, mūs
uzņēma pionieros. Tas notika aiz skolas,
pie lielā ozola. Visi nodeva svinīgu zvērestu „Vienmēr gatavs”. Mums apsēja
sarkanu kaklautu un piesprauda nozīmītes. Mācoties 4. klasē, bija jāpiedalās
ierindas skatē, kas notika krievu valodā.
Skolotāja mums mācīja soļot un dziedāt.
Pateicoties viņas stingrībai, mēs guvām
labus rezultātus. Liecības izdeva četras
reizes gadā, jo bija četri mācību ceturkšņi, turklāt mācības notika arī sestdienās.
Mācības vērtēja ar atzīmēm no 1 līdz 5.
Klasē mums bija četri pionieru posmi,
katrā posmā bija septiņi skolēni. Es biju
viena posma vadītāja, manā pakļautībā bija septiņi zēni. Katra mācību gada
beigās skolotāja organizēja ekskursiju pa
Latviju. Viņa daudz stāstīja par Latviju,
jo viņa, pēc manām domām, vēl joprojām ir vislabākā ģeogrāfijas skolotāja.
hPar skolu
Sākot ar 1974./75. m. g., Cesvaines vidusskolā paralēli mācību darbam uzsāka
autoapmācību 9. klasē. 11. klasi beidzot,

audzēkņi kārtos valsts eksāmenu un saņems 3. klases šofera tiesības.
9. klasē audzēkņi apgūst automašīnas
uzbūvi, septiņas stundas vada mašīnu,
bet 10. un 11. klasē apgūs mašīnu regulēšanu, satiksmes noteikumus un vadīs
mašīnu 43 stundas.
Skolā tiek iekārtots autoapmācības
kabinets atbilstoši prasībām. Ražošanas
praksi autoapmācībā skolēni izies Madonas rajona „Lauktehnikā”.
hJānis Tupiņš 2008. gada vasarā
atceras skolas gaitu sākumu
1940. gadā man bija jāsāk iet skolā.
Pirms īstā skolas laika septembrī pāris
nedēļas pavasarī bija jāiet uz sagatavošanās nodarbībām tā saucamajos ābečniekos. Vecāki man bija sagādājuši visu
skolai nepieciešamo: skolas somu, mācību grāmatas, rakstāmos piederumus, bet
man visvairāk patika skolnieka formas
cepure ar vienu baltu svītru.
Skola bija netālu no mājas, bijušajā
Grašu muižā. Atceros, ka gaišajā skolas
klasē bija jauni soli un virs tāfeles liels
pulkveža Oskara Kalpaka portrets. Tā
gada vasara bija satraukumu pilna. Tēvs
katru rītu klausījās ar austiņām radio ziņas un nepacietīgi gaidīja pastnieku ar
avīzēm.
Ap 17. jūniju pie Sakuma kroga ceļu
krustojumā parādes formās, bet bez ieročiem pulcējās vietējie aizsargi. Viņu
nodoms bijis sagaidīt Sarkanās armijas
karaspēku. Taču pa šiem Vidzemes ceļiem tas nebrauca, un aizsargi, neko nesagaidījuši, izklīda.
Saulainās vasaras dienas bija saspringtas un neziņas pilnas. Atceros, ka no
Grašu puses un pa Liezēres ceļu uz Cesvaines Karātavkalnu, kur bija izsludināts
mītiņš, dziedādamas gāja nelielas ļaužu
grupiņas ar sarkaniem karogiem. Dziedāšana gan neko neveicās, jo dziedātāji
nezināja, ko īsti dziedāt, un nezināja
dziesmām vārdus.
Rudenī, 1. septembrī, sākās manas
īstās skolas gaitas. Skolā bija notikušas
izmaiņas. Klasē virs tāfeles tagad bija
liela Staļina bilde. Skolas zāles viena
siena bija dekorēta ar spilgti sarkanu papīru, un pie citām sienām – pašdarinātas
sienasavīzes. Tomēr skolā visnepatīkamākais bija tas, ka nederēja iegādātās
mācību grāmatas. Kā lasīšanas mācību

grāmatu izmantojām mazu brošūriņu –
Sudrabus Edžus „Dullo Dauku”.
Tā sākās pirmais okupācijas gads. Skolā viss bija mierīgi, tomēr pavisam citādāka bija mājas ikdiena. Tēvam samazinājās akmeņu kalšanas pasūtījumi. Neziņa par tuvāko satrauca kā amatniekus, tā
arī zemniekus, arī radus un paziņas.
1941. gada pavasarī pabeidzu 1. klasi, sākās vasaras brīvdienas. Mans skolas brīvlaiks ritēja jauki un bezrūpīgi,
bet pieaugušie, arī mani vecāki, nojauta
tuvojamies kaut ko ļaunu. Dažām saimniecībām bija jāsūta strādnieki ar zirgu
pajūgiem jaunās armijas lidlauka celtniecības darbos. Bet nedienas arī ilgi nebija
jāgaida, pienāca 14. jūnijs. Tās dienas rīts
bija jauks un saulains. Es kaut ko darīju
ceļa malā pie tēva darbnīcas. Dzirdēju,
ka no Grašu puses brauc automašīna. Tā
bija kravas mašīna, pilna ar pazīstamiem
pagasta ļaudīm. Mašīnā bija arī mani
skolasbiedri, viņi māja man ar rokām.
Es vēl nodomāju: „Laimīgie, tik skaistā
dienā brauc ekskursijā!” Kad istabā par
braucējiem pastāstīju vecākiem, tie gan
pabrīnījās, ka tādā nemierīgā laikā brauc
ekskursijā. Tikai vēlāk uzzinājām, ka tie
bijuši daļa no pagasta izsūtītajiem. Tanī
naktī un dienā uz Sibīriju tika izvesti arī
mūsu ģimenes radi un paziņas.
Bet drīz bija šīs varas pirmā gada beigas, jo 22. jūnijā sākās karš. Pirmās kara
pazīmes bija intensīva lidmašīnu kustība
gaisā un automobiļu pa ceļiem.
Dažas dienas pēc kara sākuma netālu
no Sakuma kroga, Cesvaines–Liezēres ceļa malā, pakalnā pretim ceļam uz
„Jaunzemu” mājām, tika izvietota ap
10 karavīru liela sarkanarmiešu grupa.
Sarkanarmieši izraka sev ierakumus un
pakalnā atradās vairākas dienas. Pa ceļu
notika intensīva armijas kustība, bet šī
karavīru grupa bija it kā pamesta – bez
sakariem, pārtikas, dzeramā ūdens. Protams, apkārtējie iedzīvotāji viņus badā
neatstāja. Kādu dienu kustība pa ceļiem
manāmi pierima. Viens no pēdējiem Sarkanās armijas automobiļiem, kas brauca no Kārzdabas puses, šos karavīrus
savāca un aizveda uz Cesvaines pusi.
Apmēram pēc pusstundas vai pat mazāk
no Cesvaines bija dzirdams intensīvs šāvienu troksnis. Vēl pēc minūtēm 15–20
pa ceļu no Cesvaines brauca liela vācu

armijas motorizētā vienība.
Vācu karavīri pēc formas un stājas
krasi atšķīrās no sarkanarmiešiem, tikai
viņi bija dikti noguruši – vairākas dienas
negulējuši. Pie Sakuma kroga apkārtējo
māju iedzīvotāji priecīgi viņus sagaidīja.
Tā kā bija jau pievakare, vācieši nolēma atpūsties. Visas apkārtējās mājas un
iespējamās ēkas vācu karavīri izmantoja nakts atpūtai. Viņi izturējās laipni un
pieklājīgi. Mūs, bērnus, cienāja ar saldumiem, bet vīriešus – ar cigaretēm. Otrā
rītā, pēc atpūtas un brokastīm, viņi devās
tālāk.
Virs pagastmājas un dažām citām
ēkām tika uzvilkti sarkanbaltsarkanie
Latvijas karogi. Atkal savos formastērpos pa ceļu brauca aizsargi.
Izrādījās, ka pēdējais sarkanarmiešu
automobilis pie Cesvaines nevienlīdzīgā
kaujā sadedzis un daļa karavīru krituši.
Tūlīt pēc vācu karaspēka ienākšanas
aktīvi sāka darboties aizsargi. Taču drīz
vien vācieši aizliedza valkāt aizsargu
un Latvijas armijas formastērpus. Sākās
aresti. No Grašu pagasta, cik atceros,
apcietināja skolas pārzini Kangīzeru,
pagasta sekretāru, bibliotekāru un vēl
dažus padomju iekārtas aktīvistus. Apcietināja arī vienīgo pagastā dzīvojošo
ebreju ģimeni, kas Smeceres silā visi
tikuši nošauti. Ar nāvessodu nošaujot
Smeceres silā tika sodīts arī Grašu pagasta sekretārs Grasbergs. Pārējie apcietinātie vēlāk no Madonas tika nosūtīti uz
Salaspils nometni.
1. septembrī mācījos 2. klasē, un skolā
virs tāfeles Staļina bildes vietā jaunais
skolas pārzinis bija licis novietot rakstnieces Annas Brigaderes attēlu. Skolā
sevišķi intensīvi bija jāmācās vācu valoda. Vasaras brīvlaikos no skolas bija
uzdevums vākt ārstniecības augus.
Okupāciju varas bija mainījušās, bet
karš turpinājās, un tas bija izjūtams visur. Mājas dzīvei trūka visnepieciešamāko preču. Sevišķi izjūtams bija petrolejas
trūkums lampām. Trūka arī sērkociņu,
ziepju, pat adatu un diegu. Tēvam darbnīcā sāka trūkt instrumentu un akmens
slīpēšanas materiālu. Stāvoklis manāmi
uzlabojās, kad Cesvainē sāka darbu vācu
armijas automobiļu remonta rūpnīca. Ar
vācu karavīriem un strādniekiem varēja
veiksmīgi sadarboties un tirgoties.

Manai skolai – 100!
hEsmu gandarīta, sagaidot šo jubileju. Ir bijis tik daudz laba un skaista:
jauki, talantīgi, zinoši un atsaucīgi skolēni, vecāki, kolēģi, līdzcilvēki. Piedzīvoti neskaitāmi agri rīti un vēli vakari,
gatavojoties stundām un pasākumiem.
Gadi aizskrējuši nemanot… Svētku reizē
vēlos sveikt visus savus pašreizējos un
bijušos skolēnus tuvu un tālumā ar Cesvaines vidusskolas absolventes dzejnieces Adīnas Ķirškalnes viedajām dzejas
rindām:
Lai allaž sadzirdams mums
Cesvaines torņu aicinājums:
Pēc tālēm un augstuma tiekties,
Zem grūtuma nastas nesaliekties!
Lai visiem veiksme un mīlestība sirdīs, sagaidot savas skolas lielo svētku
dienu!
Cieņā un mīlestībā –
skolotāja Ingrīda Evardsone
hCesvaines vidusskola ir vieta, kur
vienmēr vēlos atgriezties. Īpaša vieta ar
skaistām, mīļām atmiņām. Tā ikvienam
ir iedevusi lielu zinību bagāžu, kuru mēs
dienu no dienas ņemam līdzi savās ikdienas gaitās.
Gaidot Cesvaines vidusskolas simtgades jubileju, jūtos kā mazs bērns, gaidot
dzimšanas dienu: ir satraukums, jo zinu,
ka tā būs pārsteigumu pilna diena.
Lāsma Markevica
hCesvaines vidusskola – man tā ir
bērnība, jaunība un brieduma gadi. Tie
ir audzēkņi, tas ir darbs, tā ir iedvesma
un prieks, kas caurvij ikdienu. Vēlējums
manai skolai: daudz laimīgu skolēnu un
skolotāju Tev, Cesvaines vidusskola!
Dina Tēberga
hSkolai, manai skolai 100! Mērot
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ar cilvēka mūžu – daudz. Esmu ļoti
lepna, ka esmu šīs skolas absolvente –
50. izlaidums. Un vēl lepnāka esmu par
to, ka jau 37 gadus šī ir mana vienīgā
darbavieta. Skolas sienas bijušas liecinieces mūsu bērnībai, jaunībai, pirmajai
mīlestībai. Lai skola kā simbols mājo
visu mūsu absolventu sirdīs un vienmēr
aicina atgriezties!
Inese Āre
hSkola piepildīta ar mūsu – skolotāju un skolēnu – iekšējo gaismu. Tā var
būt ikdienas laipnība, draudzīgs smaids,
atvērtība.
Prieks un gandarījums par to, ka saredzam talantus un tos attīstām, kā arī
palīdzam atrast ceļu pretī priecīgākai,
gaišākai un jēgpilnākai rītdienai.
Lai mūsu skolā vienmēr skan priecīgas bērnu čalas un netrūkst zinātkāru
skolēnu!
Sarmīte Lukša
hDzīve ir ceļš uz sevi mūža garumā.
Tas aicina katru dienu iepazīt arvien
ko jaunu. Ceļā sastaptais, redzētais un
atrastais kļūst par neatņemamu mūsu
daļu – kā avots, kurš, nemitīgi plūstot,
nes iegūto nākamajām paaudzēm.
Iveta Korneta
hSimtgadu vēji pūš, simtgados turpinās mūžs. Man gribētos še klusi lūgties, lai Dieva roka sargā to.
Silvija Rimša
hMācoties vidusskolā Madonā, apmeklējām brīnišķīgo Cesvaines pili.
Jau toreiz zināju, ka būšu sākumskolas
skolotāja. Tābrīža sapnis, ka vēlētos
strādāt Cesvaines pilī, īstenojās. Esmu
pārliecinājusies: ja kaut ko ļoti vēlies,
tas piepildās. Un klāt arī Cesvaines vi-

dusskolas simtgadība!
,,Tikai siltu, dedzīgu dzīvu dzīvi –
laist saknes dziļi zemē – mācīties, alkt
pēc zinībām, just, domāt, rīkoties. To es
vēlos. Neko citu. Un tieši pēc tā man jātiecas.” (Ketrīna Mensfīlda) Paņemsim
no savā skolā pavadītajiem gadiem tikai
gaišākās atmiņas!
Ginta Libeka
hCesvaines vidusskolas vārds vienmēr saistījies un saistīsies ar gara gaismu, jo šeit visās paaudzēs strādājuši
pedagogi personības, kas nodrošinājuši,
lai ikvienam mākonim būtu zelta maliņa.
Ilze Pusvilka
hLai turpmākajā dzīvē ikvienu pavada skolas gados gūtā gaisma!
Lilija Kanaviņa
hLai viss labais turpinās, lai skolā
nepazūd skolēnu degsme, labestība un
izaugsme! Nepazaudēt skolas tradīcijas,
radīt jaunas, saglabāt cieņu un mīlestību
pret saviem skolotājiem un skolasbiedriem! Mainīties uz augšu vēl daudzus
gadus!
Ina Šulce
hNevairies grūtuma, bet savu spēku
rādi!
Olita Ķimele
hSkolai novēlu turpināt iedvesmot
bērnus kļūt par radošiem, gudriem un
patriotiskiem Latvijas pilsoņiem!
Sintija Paegle
hLai netrūkst zinātkāru skolēnu un
radošu skolotāju! Turpināt skolas tradīcijas un saglabāt skolas svarīgākās vērtības!
Ilze Brante
hSkolai novēlu pastāvēt, skolas sai-

Cesvaines Ziņas

mei – prieku! Skolēniem – prieku nākt
uz skolu, mācīties, būt radošiem, veidojot pasākumus un arī ikdienā. Skolotājiem – lai vienmēr prieks strādāt un
satikt audzēkņus!
Ērika Dogana
hNovēlu skolai nepārtraukti mainīties. Novēlu zināt gribošus skolēnus un
saglabāt skolas svarīgākās vērtības!
Inguna Luce
hSkolai novēlu radošus, draudzīgus, erudītus skolēnus. 100 gadu – tas ir
daudz vai maz? Lai skola turpina starot –
kā zvaigznes un kā puķes – starp mūžīgo
un ikdienišķo, starp vakardienu un rītdienu, no idejām uz to piepildījumu!
Sarma Kurme
hGudrus bērnus, pacietīgus skolotājus, neatlaidīgus skolēnus!
Anta Irbe
hSkolai novēlu jaunas izaugsmes
iespējas, turpināt izglītot vēl tūkstošiem
zinātkāru skolēnu. Lai skolēnu sirdīs
mūžam paliek skola un atmiņas, kas ar to
saistītas! Lai skolas absolventi ar saviem
panākumiem vairo Cesvaines vidusskolas slavu!
Daiga Ķevere
hLai gaismas bērniem gaismas skolotāji!
Selga Leimane
hCesvaines vidusskola – vārds tavs
skan lepni! To tālumā nes talantīgi, erudīti un aktīvi skolēni un absolventi. Tavs
vārds skan lepni, jo tava dvēsele ir skolotāji, kas rāda gaismu un ceļu, lai piepildītu katra izloloto sapni. Cesvaines vidusskola – tavs vārds vienmēr ir skanējis,
skan un skanēs lepni, jo uz tevi raugās
zinātkāras acis, kas starp daudzām sko-

lām tikai tevi grib uzlūkot par savu. Un
tev ir tik daudz, ko dot.
Es lepojos ar tevi un novēlu – lai
vienmēr būtu tā! Cesvaines vidusskola –
vārds tavs skan lepni!
Sarma Dimpere
hLai daudz mācīties gribošu skolēnu!
Ilze Pliska
h100 gadu ir nozīmīgs skaitlis! Tas
sevī savirknējis daudzu notikumu un cilvēku veidotus stāstus, kas skolas vēsturi
padarījuši par vērtību ikvienam, kam pazīstams Cesvaines vārds. Gribētos, lai arī
turpmāk Cesvaines vidusskolas vērtību
jostā arvien tiek austi nozīmīgi notikumi,
savstarpējā sapratne, skolēnu augstie sasniegumi, skolotāju darbaprieks un mīlestība uz savu skolu.
Kristīne Bekmane
hCesvaines vidusskola ir visa mana
dzīve. Tās ir dienas, ko pavadu darbā,
naktis, kad domāju par darbu. Būt skolotājai nav tikai darbs, tas ir aicinājums
un dzīves piepildījums. Tās ir rūpes un
prieks par bērniem un viņu sasniegumiem.
Novēlu skolai un skolotājiem izaugsmes iespējas, talantīgus, atsaucīgus,
pieklājīgus skolēnus. Lai skolā vienmēr
skan bērnu smiekli, un lai tā mirdzētu
gadsimtiem ilgi!
Iveta Āboliņa
hLai izdodas īstenot daudz brīnišķīgu mērķu!
Zane Burņevska
hSaglabāt skolas tradīcijas vēl vismaz 100 gadus!
Uģis Fjodorovs

Apkopojusi Kristīne Bekmane

Atklāts Strūves ģeodēziskā loka punkts Nesaules kalnā
19. gadsimtā tika veikta viena no vērienīgākajām Zemes uzmērīšanām – Strūves ģeodēziskā
loka (SĢL) punktu uzmērīšana, kas
Latvijas teritorijā norisinājās no
1816. gada līdz 1826. gadam.
UNESCO mājaslapas sadaļā
„Latvijas dārgumi” pieejamā informācija liecina, ka astronoms Frīdrihs Georgs Vilhelms Strūve un kara
topogrāfs Karls Frīdrihs Tenners,
veicot ģeodēziskos uzmērījumus,
apstiprināja Īzaka Ņūtona teoriju,
ka Zemes forma nav precīza lode,
bet ka tā ir saplacināta polu virzienā.
Pierādījumam bija nepieciešami 39 gadi. To laikā ar speciāli šai
ekspedīcijai pielāgotu aprīkojumu
veica uzmērījumus no Ziemeļu Ledus okeāna piekrastes līdz pat Donavas grīvai pie Melnās jūras, uz
Zemes virsmas atzīmējot ģeodēziskos punktus, kas mūsdienās atroda-

mi 10 valstīs: Norvēģijā, Zviedrijā,
Somijā, Krievijā, Igaunijā, Latvijā,
Lietuvā, Baltkrievijā, Ukrainā un
Moldovā. Latvijas punkti ir īpaši, jo
abi izcilie ģeodēzisti – F. G. V. Strūve un K. F. Tenners – tikai šeit uzmērījumus veica kopīgi, turklāt izmantoja divas dažādas mērvienību
sistēmas: Strūve izmantoja tuazes
(1 tuaze = 1,949 m), bet Tenners –
asis (1 ass = 2,1336 m). Latvijas
teritorija bija abu zinātnieku darbības robežšķirtne: Strūve mērīja no
ziemeļiem līdz Jēkabpilij, kur viņa
darbu pārņēma Tenners, dodoties uz
Lietuvas pusi.
2005. gadā Strūves ģeodēziskais
loks tika iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā kā unikāla,
sava laika garākā un precīzākā ģeodēzisko uzmērījumu sistēma un izcila sava laika zinātnes vēstures un
tehnikas attīstības liecība. Šajā sa-

Strūves grupas dalībnieki SĢL punkta „Nessaule-kalns” atklāšanā

rakstā kopumā iekļauti 34 Strūves
ģeodēziskā loka punkti 10 pasaules
valstīs. Tas ir viens no nedaudzajiem kultūrvēstures objektiem, ko
nav iespējams identificēt pēc nacionālās kultūras pazīmēm.
Latvijā atrodas divi UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautie
punkti: Jēkabpilī un Ērgļu novadā,
Ziestu kalnā.
Madonas novada fonds kopā ar
vietējām rīcības grupām „Mittetulundusühing PAIK” (Igaunija),
„Tornedalen 2020” (Zviedrija) un
„Leader Outokaira Tuottahman”
sadarbībā ar Lapzemes Lietišķo
zinātņu universitāti (Lapin ammattikorkeakoulu; Somija) īsteno starpvalstu sadarbības projektu „Strūves
maršrutu tīkls”.
Projekta tēvs Aivars Nīnemegi
(Aivar Niinemägi) ne tikai ir ievilcis
mūs šajā projektā, bet arī pamatīgi
saslimdinājis ar Strūves ģeodēzisko loku. Mēs meklējam, pētām, lasām – un darām to visu ar aizrautību.
Pateicoties projektam, izveidojusies
vesela Strūves grupa – Elita Ūdre,
Liene Opincāne, Ilze Daugiallo,
Mārcis Feldbergs, Ilze Feldberga no
Ērgļiem, Sanita Soma no Madonas,
Laura Smudze no Cesvaines, Larisa
Freija un Danuta Kiopa no Gaiziņkalna, Jogita Baune un Ilze Bardziņa no Madonas novada fonda.
Šis projekts noslēdzās ar konferenci Latvijā.
22. augustā devāmies uz SĢL
punktu „Nessaule-kalns” (Nesaules kalns). Par Nesaules kalnu ir
īpašs stāsts. Reti kurš zina, ka tas ir

sestais augstākais Latvijas kalns –
284,2 m v. j. l. Vēl retāk zināms
ir fakts, ka Strūve šeit veicis SĢL
uzmērījumus. Te atrodas dabas liegums, tāpēc līdz šim kalns un SĢL
punkts nebija pieejams plašākam interesentu lokam, to apmeklēja vien
entuziasti un daži zinātāji. Šobrīd
sadarbībā ar AS „Latvijas valsts
meži” (LVM) un Dabas aizsardzības pārvaldi esam iztīrījuši taku uz
šo vietu. LVM Ziemeļlatgales reģiona Madonas iecirkņa mežkopis
Vilnis Otvars kopā ar mums izstaigāja Nesaules kalnu, iezīmējot takas vietu, un ļoti interesanti stāstīja
par mežu, vēsturi, šo vietu, sniedzot
personīgu ieguldījumu Nesaules
kalna atjaunošanā. Takas tīrīšanas
darbus paveica Valdis Medinieks ar
savu darbinieku. Paldies Cesvaines
novada domei par ceļa izpļaušanu
un palīdzību norāžu uzstādīšanā!
Nenovērtējams ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras
(LĢIA) ieguldījums šā punkta atjaunošanā, gan daloties ar informāciju, gan veicot sagatavošanas darbus punkta atjaunošanai. Ivars Liepiņš un Jānis Sakne vairākkārt kopā
ar Madonas novada fondu devās uz
Nesaules kalnu, lai kopīgi meklētu
vēsturiskās liecības un rastu risinājumus, kā punktu padarīt pieejamu
un interesantu iedzīvotājiem.
10.
augustā
Zemessardzes
25. kājnieku bataljona (komandieris Edgars Līcītis) vīri uz globālās
pozicionēšanas tīkla G1 punkta
kupicas stūra novietoja krustakmeni un pilonu – vēsturiskās liecības

par Krievijas militāro ģeodēzistu
1904. gadā veiktajiem triangulācijas mērījumiem Nesaules kalnā.
LĢIA, izpētot visus pieejamos arhīva materiālus, atskaites un veicot
aprēķinus, secinājusi, ka krustakmens ar uzrakstu „1904” un tam
blakus esošais betona pilons iepriekš atradies pašreizējā G1 punkta vietā (padomju laikā – triangulācijas punkts), kur tagad pierakts
norādītājstabs. Ticamākais, ka,
1969. gadā ierīkojot triangulācijas punktu „Nesaule”, ir iznīcināts
1904. gada punkts un norāde nomesta turpat blakus.
22. augustā svinīgi tika atklāts
SĢL punkts „Nessaule-kalns”. Pasākumā piedalījās un uzrunu teica
Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Mārtiņš Staķis,
LĢIA direktors pulkvedis Mārtiņš
Liberts, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis, UNESCO Latvijas Nacionālās
komisijas Kultūras sektora vadītāja
Ieva Švarca, Madonas novada pašvaldības vadītājs Agris Lungevičs,
Cesvaines novada pašvaldības vadītājs Vilnis Špats. Pēc tam devāmies uz Cesvaines tūrisma centru,
kur varēja izkalt piemiņas monētu
„Nessaule-kalns”.
Madonas novada fonds izsaka
pateicību visiem projekta dalībniekiem, jo īpaši Strūves grupai!
Jogita Baune,
Madonas novada
fonda administratīvā vadītāja,
Agra Veckalniņa foto

Velobrauciens par bibliotēkām
Piektdienas, 23. augusta, rītā
Cesvaines un Kraukļu bibliotēku
organizētajā pasākumā „Velobrauciens par bibliotēkām” (Cycling for
Libraries, informācijai: www.cyclingforlibraries.org) 16 bibliotēku
draugi un bibliotekāri pulcējās, lai
dotos ekspedīcijā uz Madonas novada Biksēres pagastu.
Pirmais pieturas punkts bija Cesvaines mācītājmuižas mācītāju kapi.
Bibliotekāre Līga pastāstīja, ka šeit
ir Cesvaines evaņģēliski luteriskās
draudzes mācītāju Mīteļu un Auniņu apbedījumu vietas. Kārlis Roberts Auniņš vadījis Bībeles 7. izdevuma teksta revīziju 1898. gadā.
Tālāk pa gleznaino lauku ceļu devāmies uz Biksēres muižu. Pie muižas klēts mūs laipni sagaidīja Andris Trečaks, kuram pieder senlietu
muzejs ar savāktiem dažādu laiku
eksponātiem: seniem darbarīkiem,

Brauciena dalībnieki klausās
Andra Trečaka stāstījumu par
savāktajiem eksponātiem

pulksteņiem, naudu, radioaparātiem, televizoriem, telefoniem, ieročiem, apbalvojumiem (medaļām)
un daudziem citiem priekšmetiem.
Interese bija liela, un muzeja īpašnieks atļāva tos aplūkot tuvāk, paņemt rokā, pat uzvilkt un, protams,
fotografēt.
Andris Trečaks ir divu grāmatu
autors: 2007. gadā izdota grāmata
„Sarkaņu pagasts”, 2018. gadā –
„Sarkaņi: notikumi, atmiņas, cilvēki”. Dāvinājumā Cesvaines un
Kraukļu bibliotēkas katra saņēma
abu grāmatu eksemplārus.
Trijos Biksēres muižas pagrabos
apskatījām vairākas izstādes: „Latvijas Tautas frontes Madonas nodaļai 30”; „Cesvaines 2019. gada
plenērs” – gleznas; „Dzīparu stāsti” – Sarkaņu amatu skolas tekstilijas; Gaidas Brilovskas „Dāliju
krāšņums”.
Biksēres estrādē aplūkojām ziedu paklāju, kurš bija veltīts Baltijas
ceļa 30 gadu atcerei.
Tālāk mūsu ceļš veda uz medicīnas profesora Aleksandra Bieziņa māju – muzeju „Jaundilmaņi”.
Aleksandrs Bieziņš (1897–1975)
bija Latvijas bērnu ķirurģijas tēvs.
Agrākā Biksēres pagasta (tagad
Madonas novada Sarkaņu pagasta)
„Dilmaņu” mājas, kurās 1897. gada
31. augustā kārts A. Bieziņa šūpulis,
ir atjaunotas. 1989. gadā tur atklāts
profesoram veltīts piemiņas akmens un pirmais mediķim veltītais
memoriālais muzejs Latvijā. Profesora spalvai pieder ap 300 publikāciju, starp tām astoņas mācību
grāmatas un monogrāfijas bērnu ķi-

Ziedu paklājs
„Baltijas ceļam – 30”
Biksēres estrādē
rurģijā, operatīvā ķirurģijā un topogrāfiskajā anatomijā. Profesors bija
prasmīgs pedagogs. Viņš izveidoja
plašu zinātnisko skolu, kurā ietilpa
10 zinātņu doktori un 36 kandidāti.
1973. gadā īstenojās vēl viena viņa
iecere – tika nodibināta Bērnu ķirurģijas katedra.
Rīgas
Stradiņa
universitātē
1988. gadā ierīkota A. Bieziņa auditorija; Rīgā, Zolitūdē, Aleksandra
Bieziņa vārdā 1986. gadā nosaukta
jauna iela, kurā kopš 2000. gada
atrodas Bieziņa aptieka, bet par izcilu veikumu bērnu ķirurģijā kopš
1989. gada tiek piešķirta Aleksandra Bieziņa balva.
1973. gada 31. janvārī A. Bieziņam pasniegts „Zelta skalpelis” –
simboliska augstākās atzinības
balva ķirurģijā, traumatoloģijā un
ortopēdijā.
Klausoties muzeja vadītājas Ingrīdas Pureniņas stāstījumā, iepazīstam profesora A. Bieziņa devumu
bērnu ķirurģijas attīstībā Latvijā.
Interesi izraisa arī apskatei izliktie

Cesvaines Ziņas

Velobrauciena dalībnieki pie Cesvaines bibliotēkas

„Dilmaņi”
medicīnas instrumenti, aprīkojums,
foto un citi muzeja eksponāti.
Daloties iespaidos par redzēto,
baudām uz ugunskura vārītu zupu,
speķa pīrāgus un citus gardumus. Iestiprinājušies dodamies mājupceļā.
Velobraucienā nobrauktie aptuveni
30 kilometri radīja prieku un ganda-

rījumu par iepazītajām vietām, personībām ārpus novada robežām.
Paldies katram velobrauciena dalībniekam par piedalīšanos un izturību ekspedīcijā!
Larisa Maligina,
Kraukļu bibliotēkas vadītāja,
A. Tīsa foto
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Izstāde
„Apceļo dzimto zemi!”
Kraukļu bibliotēkā

Izstāde par tūrismu 20. gadsimta 30. gados „Apceļo dzimto zemi!” piedāvā ielūkoties pagājušā gadsimta 30. gados – kādu
Madonu, tās tuvāku un tālāku apkārtni
(Gaiziņš, Mārciena, Ļaudona, Ērgļi, Cesvaine, Lubāna u. c.) redzēja ceļotāji, kādi
bija noteikumi un ieteikumi tūristiem un
tūristu mītņu saimniekiem.
Izstāde ir atskats uz laiku, kad Madonā
bija vien kādas padsmit mašīnas. Izstādei
izmantoti teksti no 30. gadu izdevumiem
tūristiem (padomi, maršruti, ieteikumi,
likumi u. c.), no laikraksta „Madonas Ziņas”, žurnāla „Tūrisma Biroja Apskats”.
23 planšetes (100 × 80 cm) ar digitāliem
attēliem un paskaidrojošiem tekstiem.
Izstāde skatāma Kraukļu bibliotēkas
sarīkojumu zālē no 5. septembra līdz
31. oktobrim.

Aicina pieteikties uz
radošo pasākumu –
ekskursiju ģimenēm
2019. gada 21. septembrī biedrība
„Gaismas talanti” sadarbībā ar Cesvaines
novada sociālo dienestu rīko pasākumu
ģimenēm – radošu ekskursiju uz mākslinieka Ludolfa Liberta bērnības mājām
„Valdiņi” Tirzā. Programmā: zīmēšana,
gleznošana, sportiskas spēles, koncerts,
pusdienas.
Uzziņas: zvanīt Mārtiņam Kasparam
(tālr. 27186098).
Pieteikties ekskursijai var pa tālruni
29365023.
Jolanta Semjonova,
sociālās palīdzības organizatore

Pateicība

Cienītie seniori!
Imants Ziedonis ir teicis: „Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam ir jāpalīdz
parādīties.”
Šovasar palūkojāmies Lubānas apkaimes virzienā, kopā baudījām krāšņo rožu smaržu
un ziedu krāšņumu Salaspils botāniskajā dārzā.
8. oktobrī aicinu doties vēl vienā izbraukumā uz Alūksni un Litenes pagastu.
Alūksnē apmeklēsim dabas muzeju „Vides labirints”, kurā iepazīsim putnu dziesmas,
zemes dzīles un pasaules ūdeņu pieskāriena elpu, ejot cauri vides labirintiem, kuru nobeigumā nonāksim pie pasaules brīnumiem…
Litenes pagasta „Ainažu” mājās tiksimies ar Annas kundzi, kura izveidojusi Pudeļu
dārzu.
SIA „Latvijas pusdārgakmeņi” uzzināsim, ka Latvijā ir atrasti pusdārgakmeņi jašma,
grafiskais pegmatīts, dziednieku zelts, granītporfīrs ar zilo kvarcu, ķīniešu rakstakmens.
No šiem pusdārgakmeņiem tiek izgatavotas rotaslietas un minisuvenīri. Dosimies ekskursijā, būs paraugdemonstrējumi, iepazīsim arī apstrādes procesu.
Plašāka informācija par ekskursiju, zvanot uz tālruni 29365023 – Daina Markevica.

Liels paldies Mārim Vanagam, Jurim
Paueram, Alvim Kārkliņam, Aivim
Isačenko par akurāto un nopietno darbu
Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme”
1. stāva gaiteņu remontdarbos!
Veiksmi jums visiem turpmākajos
darbos!
Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme”
bērnu un darbinieku vārdā – vadītāja
Skaidrīte Aveniņa

Projektu konkurss reemigrantiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai vai attīstīšanai
Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) otro gadu pēc kārtas izsludina
uzņēmējdarbības projektu konkursu, lai sniegtu
finansiālu atbalstu reemigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai Vidzemē. Projektu
iesniegšanas termiņš: līdz 2019. gada 4. oktobra plkst. 16.00.
Lai reemigrants varētu saņemt finansiālo atbalstu līdz 10 000 EUR, viņam ir jāpierāda sava
pašreizējās vai plānotās uzņēmējdarbības idejas
dzīvotspēja, jāapraksta sava biznesa ideja un
jānodrošina saimnieciskās darbības projekts ar
piesaistītajām investīcijām (kas var būt gan finanšu resursi, gan arī ieguldījums pamatlīdzekļos, kā arī ārējais finansējums) vismaz 50 % apmērā no pieprasītās granta summas.
Projektu konkursā var pieteikties tie reemigranti, kuri pēdējā gada laikā ir atgriezušies vai
tikai vēl plāno atgriezties uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas (vismaz 3 gadu) prombūtnes,
kas pierādāma arī ar deklarētās dzīvesvietas adreses maiņu: konkursa iesniedzējs bijis izdeklarēts no Latvijas un deklarēts savā dzīvesvietā ārpus Latvijas. Turklāt, iesniedzot pieteikumu, potenciālajam granta saņēmējam jāprognozē iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI)
maksājumu apmērs trīs gadu periodam (t. i., jāveic aprēķini no prognozētā darbinieku atalgojuma).
Pretendentam uz šo atbalstu rakstiski sagatavots projekta pieteikums jāiesniedz Vidzemes
plānošanas reģionā kādā no šiem veidiem:
• klātienē Vidzemes plānošanas reģionā Bērzaines ielā 5, 206. kabinetā, Cēsīs, Cēsu novadā,
darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00;
• nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Vidzemes plānošanas reģionam uz adresi: Bērzaines
iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101;

Fotogrāfiju izstāde
Cesvaines novada
domes zālē

2019. gada septembrī un oktobrī Cesvaines novada domes lielajā zālē skatāmas
Annas Dargevicas-Dziļumas un Jāņa Dziļuma uzņemtās fotogrāfijas. Fotogrāfiju izlasei dots nosaukums „Cesvainē un citur”.
Tikšanās ar fotogrāfiem Cesvaines novada
domes zālē – 18. septembrī plkst. 15.00.
Laipni aicināti!
Sestdien, 21. septembrī, kad tiks svinēta
Cesvaines vidusskolas 100. jubileja, izstāde būs apskatāma visas dienas garumā –
no plkst. 10.00 līdz 17.00.
• nosūtot uz elektroniskā pasta adresi vidzeme@vidzeme.lv (noformētu elektroniskā
dokumenta veidā, parakstītu ar elektronisko
parakstu).
Jautājumus par projekta iesniegšanu var
sūtīt uz e-pastu vidzeme@vidzeme.lv ne vēlāk
kā 5 darbdienas pirms projektu iesniegumu
iesniegšanas termiņa, t. i., līdz 26. septembrim ieskaitot.
Plašāka informācija par grantu konkursu atrodama te: http://www.vidzeme.lv/lv/uznemejdarbibas_atbalsta_grants_8220atgriesanas_
atbalsts8221. Kontaktpersona, kas atbild
uz jautājumiem par projektu konkursu
Vidzemē – Vidzemes plānošanas reģiona
remigrācijas koordinatore Ija Groza; tālr.
+371 29287585; ija.groza@vidzeme.lv.

Sabiedriskās pirts
darba laiks

SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” sabiedriskā pirts Dārzu ielā 1 Cesvainē
būs atvērta šā gada:

Nr. 9 (313) 2019. gada 19. septembrī
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 650 eks.
Redaktore – Linda Vanaga,
tālr. 64852030,
e-pasts: linda.vanaga@cesvaine.lv
Iespiests: SIA „Erante”.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus
iesniegt līdz katra mēneša 10. datumam.
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21. septembrī

15.00–21.00

5. oktobrī

14.00–20.00

19. oktobrī

14.00–20.00

9. novembrī

14.00–20.00

23. novembrī

14.00–20.00

7. decembrī

14.00–20.00

21. decembrī

14.00–20.00

Cesvaines Ziņas

Nākamais „Cesvaines Ziņu”
numurs iznāks
2019. gada 17. oktobrī

Svecīšu vakari
Cesvaines novada kapos
28. septembrī
Ķinderu kapos plkst. 18.00
5. oktobrī
Stradukalna kapos
plkst. 14.00
Kārzdabas kapos
plkst. 15.00
Cesvaines kapos
plkst. 16.00

