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Sveiciens visiem Cesvaines novada iedzīvotājiem 
Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienā!

Cesvaines dome

Kas to pateiks?

Kas pateiks, kas Latvija latvietim ir?
Kas pateiks, kāpēc latvietis Latvijā dzīvo?
Vai citur, kur palmas un liānas līgo,
Nav jaukāka dzīve kā Latvijā mīļā?
Jā, daudzās un dažādās pasaules malās
Aug, dzīvo un Dzimtene mīļa it visur:
Gan Āfrikā, Gvinejā, Romā un Valgā.
Ir jauku un draudzīgu tautu vēl daudz!
Bet, lai kurp tu, latvieti, ietu vai brauktu,
To atceries vienmēr, no kurienes nāc!
Šo vietu, šo zemi uz pasaules plašās
Par Tēvzemi, Latviju mūžos tev saukt!
Tik Latvijā esi un būsi tu gaidīts
Vai ziemā, vai vasarā, rudenī ar’,
Gan plaukstošā pavasarī, kad lazdas 
    sāk ziedēt,
Pēc tevis, pēc latvieša bērzu birzs raud.
Brauc mājās no trimdas, kur ilgi tu biji,
Brauc ātrāk uz Latviju, latvieti, brauc!
Šeit gaidām mēs tevi – vai saullēkts, vai 
    saulriets,
Vai pavasars, rudens, vai ziema šeit būs!
	 	 	 Lauras	tante

VALSTS SVĒTKU NEDĒĻA CESVAINĒ
MŪSU ZĪMES UN TAUTA – GAISMAS ATSPULGĀ!

10. NOVEMBRĪ
18.00 CESVAINES DOMES ZĀLĒ
AGRA SĀRA GLEZNU IZSTĀDES
„Kādas dzintara tautas hronika”

ATKLĀŠANA
Tikšanās ar mākslinieku. Imanta Ziedoņa dzejas lasījums Kusas 

pirmsskolas iestādes kolektīva izpildījumā.

11. NOVEMBRĪ
LĀPU GĀJIENS „Gaismas ceļš”

17.45 Pulcēšanās, stāšanās gājienam pie Cesvaines vidusskolas
18.00 Gājiena sākums. Gājiens pa Nesaules, Veidenbauma, 

Brīvības, Pils ielu uz vecajām drupām.
Pēc gājiena – piemiņas brīdis un svētku uzrunas.

 Tautas sadziedāšanās.
Piedalies arī tu, ņemot līdzi lāpu, svecīti vai citādu gaismiņu!

GODINOT LATVIEŠU KARAVĪRU PIEMIŅU, 
IEDEGSIM SVECĪTES MŪSU NAMU LOGOS!

17. NOVEMBRĪ
17.00 CESVAINES VIDUSSKOLAS AULĀ

SVĒTKU KONCERTS „Gaismas mirklis LATVIJAI”
Koncertā piedalās Cesvaines kultūras nama, vidusskolas, 

Mūzikas un mākslas skolas kolektīvi.
Mūsu zīmes un mūsu tauta ir GAISMA.GAISMA ir visos. 

Piedalies arī tu, uz pasākumu ņemot līdzi svecīti un noliekot to 
kopējā latvju zīmju rakstā, kuru veidosim laukumā pie vidusskolas!

22.00 CESVAINES KULTŪRAS NAMĀ
SVĒTKU BALLE. Spēlē grupa „OTRA PUSE”un DJ SKREEDZ

IEEJAS MAKSA – 2 EUR

18. NOVEMBRĪ
15.00 CESVAINES EVANĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES 

BAZNĪCĀ
SVĒTBRĪDIS, veltīts LATVIJAS VALSTS 

PROKLAMĒŠANAS 96. gadadienai
16.00 CESVAINES ROMAS KATOĻU DRAUDZES BAZNĪCĀ

TĒVZEMES MISE, VELTĪTA VALSTS SVĒTKIEM

Es mīlu Latviju!
Es mīlu Latviju – savu zemi
Ar mežiem un pļavām,
Ar kalniem un upēm.
Vai kas skaistāks var būt?
Es mīlu Latviju
Ar pils torņiem,
Kas spraucas starp mākoņiem,
Ar ainavām rīta gaisā.
No rīta, kad eju laukā
Un pēda min rasainā zālē,
Tu sajūti mīļumu,
Tu sajūti to no savas zemes.
Un, kad no rīta
Vējš tevi noglāsta,
Tu jūties piederīgs
Savai zemei.
Es mīlu Latviju!

Signe Mihejenko 
(2007, 12 gadu)

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birzs,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
	 /L.	Vāczemnieks/

1994. gada novembrī, reizē ar 
Latvijas proklamēšanas gada-
dienas svinēšanu, klajā nāca 
pirmās „Cesvaines Ziņas”. 
20 gadu izdevumam ir cienījams 
vecums. Tas ir pārdzīvojis 
Cesvainē svarīgus notikumus, 
aktualitātes un informējis par 
tiem sabiedrību. Intervēto 
cilvēku stāsti atspoguļo dažādus 
vēsturiskus faktus. Lasītājs ar 
avīzes palīdzību tika informēts 
par domē pieņemtajiem 
lēmumiem, par izglītības iestāžu 
aktualitātēm. Ar problēmrakstu 
palīdzību ticis atrisināts kāds 
šķietami neatrisināms uzdevums.

Esmu dzirdējusi daudzu ie-
dzīvotāju domas par avīzes 
saturu. Viņiem ir patīkami lasīt 
par cesvainiešu panākumiem, 
realizētiem projektiem, pieņem-
tiem lēmumiem. Mums ir, 
ar ko lepoties, tomēr pastāv 
arī problēmas, kuras nav 
mazsvarīgas, bet par kurām avīzē 
netiek rakstīts, tāpēc ieteikumi 
nākotnē no lasītāju puses – 
aktualizēt arī šāda veida ziņas.

Šo gadu laikā iznāk nu jau 
256. numurs. Pāršķirstot visus 
255 numurus, ir neticami, cik 
daudz informācijas tie sniedz 
un glabā. Arī tās veidotāju – 
redaktoru, redakcijas locekļu un 
maketētāju sastāvs ir mainījies. 
Dace Birz-niece kopā ar savu 
komandu bija pirmā, kura spēra šo 
atbildīgo soli. Viņa šajā amatā bija 
ilgāk par trim gadiem, līdz stafeti 
pārņēma Solveiga Kaivēna, kam 
trīs mēneši ļāva izprast avīzes 
tapšanas procesu. 1998. gada 
jūlijā par „Cesvaines Ziņu” 
redaktori kļuva Sandra Kvēpa. 
Viņas darbošanās laikā iznākuši 
12 numuri. Gunas Graudiņas 
12 gadu stāžs šajā amatā deva 
iespēju šo profesiju izkost līdz 
kaulam, un ar gūto pieredzi, 
padomiem un ieteikumiem Guna 
dalās joprojām. No 2011. gada 
jūlija līdz šā gada oktobrim, 
vairāk nekā trīs gadus, izdevuma 
vadība bija Kristīnes Vilciņas 
rokās.

Pārdomās par laiku kopā ar 
novada avīzi „Cesvaines Ziņas” 
dalās bijušās redaktores Solveiga, 
Guna un Kristīne, kā arī korektore 
Sanita, kuras ieguldījums avīzes 
tapšanā ir neizsverams jau kopš 
1994. gada 1. avīzes numura.

Santa Krusiete,
turpinājums  4.lpp

„Cesvaines 
Ziņas” – 

20 gadus ar 
mums



� Cesvaines Ziņas

Saskaņā ar šā gada 3. mar-
ta valdības lēmumu, ar kuru 
tika pārcelta pāreja uz brīvu 
elektroenerģijas tirgu mājsaim-
niecībām, tā atvēršana notiks, kā 
plānots, 2015. gada 1. janvārī. Tad 
arī beigs pastāvēt viens elektrības 
piedāvājums visiem. Faktiski tas 
nozīmē, ka elektrība kļūst par 
preci, ko turpmāk tirgos vairāki, 
savstarpēji konkurējoši tirgotāji, 
bet iedzīvotājiem būs jāizvēlas 
piemērotākais piedāvājums.

Kāpēc jāatver elektroenerģijas 
tirgus mājsaimniecībām?

Atverot elektroenerģijas tirgu, 
Latvija īsteno valsts attīstībai un 
iedzīvotājiem svarīgo enerģētiskās 
neatkarības mērķi – iespēju pirkt 
elektrību par izdevīgākām cenām 
Ziemeļvalstu tirgū. Izmantojot jaun-
izbūvētos elektroenerģijas piegādes 
ceļus, tā vajadzīgajā apjomā tiks 
piegādāta uz Latviju, piemēram, no 
Zviedrijas vai Somijas caur Igauniju.

Nav piepildījušās bažas, ka at-
vērtajā tirgū nebūs pietiekamas 
konkurences. Konkurence starp 
tirgotājiem pastāv, un tā pat sa-
asinās. Gada sākumā gatavību 
tirgot elektroenerģiju bija izteikuši 
četri tirgotāji, savukārt šobrīd – jau 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta 2.¹ punktu
I. Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi nosaka 

līdzfinansējuma par izglītības ieguvi 
Cesvaines novada pašvaldības (turpmāk 
pašvaldība) dibinātajā profesionālās 
ievirzes izglītības iestādē – Cesvaines 
Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk 
skola) apmēru un atvieglojumus, 
samaksas kārtību.

II. Līdzfinansējuma apmērs un 
atvieglojumi

2. Līdzfinansējuma apmērs par 
izglītības programmas apguvi vienam 
audzēknim – 7 euro mēnesī.

3. No līdzfinansējuma atbrīvo:
3.1. uz mācību gadu:
3.1.1. Cesvaines internātpamatskolas 

audzēkņus;
3.1.2. vienu audzēkni, ja skolā mācās 

trīs bērni no vienas ģimenes;
3.1.3. audzēkni, kurš apgūst mācību 

programmu un kura ģimene ir trūcīga;
3.1.4. audzēkni vienā skolas 

programmā, ja viņš skolā vienlaikus 
apgūst mūzikas un mākslas 
programmu;

3.2. uz mēnesi:
3.2.1. audzēkni, kurš attiecīgajā 

mēnesī piedalījies skolas publiskajos 
un ārpusskolas pasākumos (izstādes, 
konkursi, koncerti, festivāli u. c.).

4. Līdzfinansējuma maksa mēnesī 
tiek samazināta par 50 %:

4.1. audzēknim no ģimenes, kurā ir 
3 un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam, 
vai vecāki, ja bērni mācās augstskolā 
vai profesionālās izglītības iestādē, vai 
vidusskolā, nestrādā un nav vecāki par 
24 gadiem.

5. Lai iegūtu līdzfinansējuma atvieg-
lojumus, audzēkņa vecāki vai personas, 
kuras viņus aizstāj, iesniedz iesniegumu 
skolas direktoram.

6. Lēmumu par līdzfinansējuma 
atvieglojumu piešķiršanu pieņem skolas 
direktors, izdodot rīkojumu.

7. Skolas direktora lēmumu 
vai faktisko rīcību var apstrīdēt 

Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā Cesvaines novada 
domē. Domes lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā.

III. Līdzfinansējuma samaksas 
kārtība

8. Līdzfinansējumu maksā par katru 
mācību gada mēnesi līdz kārtējā mēneša 
25. datumam.

9. Līdzfinansējumu maksā skaidrā 
naudā domes kasē vai pārskaita uz 
Cesvaines novada domes kontu, 
pārskaitījumā norādot:„Līdzmaksājums 
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolai”; 
bērna vārds, uzvārds; personas kods, 
maksājuma periods.

10. Līdzfinansējumu maksā vecāki 
vai personas, kuras viņus aizstāj, kuru 
bērni skolā apgūst profesionālās ievirzes 
izglītības programmas.

IV. Noslēguma jautājums
11. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 

1. decembrī.

V. Špats, domes priekšsēdētājs 

Cesvaines novada domes 2014. gada 4. oktobra saistošo noteikumu Nr. 15 
„Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu Cesvaines 
Mūzikas un mākslas skolā” paskaidrojuma raksts

Projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka līdzmaksājuma par izglītības 
ieguvi Cesvaines novada pašvaldības dibinātajā 
profesionālās ievirzes izglītības iestādē – Cesvaines 
Mūzikas un mākslas skolā – apmēru, samaksas kārtību 
un atvieglojumus.

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Līdzmaksājums profesionālās ievirzes izglītības iestādē 
nepieciešams, jo pašvaldībai ir ierobežotas budžeta 
iespējas, lai atbalstītu profesionālās ievirzes izglītības 
iegūšanu, kā arī līdzfinansējums disciplinē ģimenes.

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Iepriekšējais līdzfinansējums noteikts 2009. gadā, 
analizējot vecāku aptauju rezultātus un skolas finansiālo 
stāvokli. Līdzfinansējuma apmērs tagad tiek noteikts 
euro.
Atvieglojumu paredzēšana skolas audzēkņiem pašvaldī-
bas budžetu būtiski neietekmē.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs 
uzņēmējdarbības vidi. 

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām

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

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām netika organizētas.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 15
Cesvainē 2014. gada 4. oktobrī (sēdes protokols Nr. 12, 5. §)

Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā

V. Špats, domes priekšsēdētājs 

Atvērts elektrības tirgus – ko tas nozīmē, un kā jārīkojas iedzīvotājiem?
septiņi, no kuriem trijiem – AS 
„Latvenergo”, SIA „Baltcom TV” un 
SIA „WIN Baltic” – jau ir spēkā esoši 
piedāvājumi, savukārt pārējie tirgotāji 
ar saviem elektrības piedāvājumiem 
iepazīstinās līdz gada beigām vai 
nākamajā gadā.

Līdzīgi kā, saglabājot tālruņa 
numuru, līdz šim izvēlējāties sev 
piemērotāko mobilo sakaru operatoru 
un tarifu plānu, jūs varat izvēlēties 
elektroenerģijas piedāvājumu. Pirmo 
reizi Latvijā elektrību varēs nopirkt 
kopā arī ar citiem mājoklī svarīgiem 
pakalpojumiem, piemēram, kā 
komplektu, kurā iekļauts arī internets, 
TV un telefons.

Elektroenerģijas piegādes ceļš 
līdz klientiem nemainās – jauni 
vadi un kabeļi nevienam nav jā-
velk, skaitītāji nav jāmaina, jaunas 
kontaktligzdas mājokļos arī nav 
jāierīko. Visi tirgotāji izmantos valsts 
elektrotīklu, ko ikdienā uztur un 
attīsta AS „Sadales tīkls”. Elektrību 
līdz iedzīvotāju mājām, tāpat kā līdz 
šim, piegādās AS „Sadales tīkls”, 
tāpēc arī iedzīvotājiem reģionos 
nav atšķirības no iedzīvotājiem 
pilsētās – visi tirgotāji izmantos 
valsts kopējo elektrotīklu; nevienam 
tirgotājam jauni vadi un kabeļi 

līdz savu klientu mājoklim nebūs 
jāvelk.

Kas ir svarīgi, un kā jārīkojas 
iedzīvotājiem?

Jums vajadzētu zināt elektrības 
vidējo mēneša patēriņu un termiņu, 
līdz kuram jāizvēlas. Savs ikmēneša 
patēriņš ir jāzina, lai spētu adekvāti 
izvērtēt tirgotāju piedāvājumus. Tas 
ir galvenais rādītājs, ap kuru veidojas 
tirgotāju piedāvājumi.

Otrs aspekts – piedāvājuma izvēles 
termiņi. Sava izvēle ir jāizdara līdz 
15. decembrim, ja vēlaties mainīt 
tirgotāju un (vai) kādu no tirgotāju 
piedāvājumiem jau ar 1. janvāri. Ja 
nevēlaties neko mainīt vai neesat 
vēl iepazinies ar sev piemērotāko 
elektroenerģijas piedāvājumu, neuz-
traucieties – elektroenerģija jums tiks 
nodrošināta! To turpinās nodrošināt 
pašreizējais elektroenerģijas tirgotājs 
universālā pakalpojuma ietvaros. 
Tomēr ir jārēķinās, ka tā var būt 
dārgāka nekā tad, ja klients būs 
izvēlējies piedāvājumu atbilstoši 
mēneša patēriņam.

Jūs varat mainīt elektroenerģijas 
tirgotāju vai piedāvājumu katru 
mēnesi – par to ar jauno tirgotāju 
ir jāvienojas līdz iepriekšējā mē-
neša 15. datumam. Iesakām to 

darīt savlaicīgi, negaidot mēneša 
15. datumu. Līdz tirgotāja vai 
piedāvājuma nomaiņai ir jāap-
maksā visi līdzšinējie patērētās 
elektroenerģijas rēķini.

Kam jāpievērš uzmanība elek-
trības piedāvājumos?

Izvērtējot piedāvājumus, ir jāskatās 
uz vairākiem faktoriem, ne tikai 
1 kWh cenu. Piemēram, kur elektrības 
rēķinu var apmaksāt lētāk. Pastāv 
liela atšķirība starp drukātu rēķinu pa 
pastu un elektronisku rēķinu, kā arī 
norēķinu iespējām tirgotāju portālos, 
kas rēķinu apmaksu nodrošina bez 
maksas, internetbanku, pasta nodaļu 
un bankas filiāli.

Ja jums ir vairāki objekti, 
piemēram, māja un vasarnīca, ar 
atsevišķiem skaitītājiem, tos var 
apvienot vienā līgumā un rēķinā. Tā 
iegūsiet izdevīgāku elektrības cenu 
un ietaupīsiet, apmaksājot rēķinu. 
Par šādu iespēju jautājiet savam 
tirgotājam.

Informāciju par uzņēmumiem, 
kas tirgo elektroenerģiju mājsaim-
niecībām, varat iegūt portālos www.
e-st.lv, www.sadalestikls.lv, kā arī 
rakstot uz st@sadalestikls.lv vai 
zvanot uz 80 200 403.

Kam tiks sniegts valsts atbalsts?

Lai ikviens Cesvaines novada 
iedzīvotājs klātienē varētu pārru-
nāt aktuālos jautājumus un izteikt 
viedokli par pašvaldības darbu, 
5. novembrī Cesvaines kultūras 
namā pulcējās Cesvaines novada 
domes deputāti, pašvaldības iestāžu 
vadītāji un iedzīvotāji. Tikšanās 

Tikšanās ar iedzīvotājiem
reizē pašvaldības speciālisti in-
formēja par šajā gadā paveikto 
un turpmākajos gados plānoto. 
Klātesošajiem bija iespēja atklāti 
uzdot jautājumus un saņemt 
atbildes.

Tikšanos vadīja lauku attīstības 
speciālists Māris Rauda. To atklāja 

Cesvaines novada priekšsēdētājs 
Vilnis Špats, kurš klātesošos 
iepazīstināja ar pašvaldības budžeta 
apjomu, tā izlietojumu pēdējo piecu 
gadu laikā, uzsvēra, ka novada 
budžets visvairāk tiek tērēts izglītības 
sistēmā.

Turpinājumā par pašvaldības 
ceļu un ielu, ielu apgaismojuma 
uzturēšanu plaši pastāstīja ceļu un 
darba aizsardzības speciālists Vitālijs 
Stikāns. Uz iedzīvotāju jautājumu par 
Cesvaines ielu un ceļu slikto kvalitāti 
(kad tā tiks uzlabota un trūkumi 
novērsti, jo nereti šādas ielas, ceļi 
mēdz izraisīt negadījumus ne tikai 
auto braucējiem, bet arī gājējiem) 
ceļu speciālists atbildēja, ka ar to, cik 
budžetā ir atvēlēts ceļu uzturēšanai, 
nepietiek, lai novērstu visas ceļa 
kvalitātes nepilnības. Ir jādomā ne 
tikai par pilsētas ielu uzturēšanu, bet 
arī par lauku apvidu ceļiem.

Madonas novada būvvaldes va-
dītāja Iveta Meļehova iepazīstināja 
ar jauno Būvniecības likumu, kurš 

stājās spēkā ar 2014. gada 1. oktobri. 
Likumā ir noteikta cita būvniecības 
procesa kārtība. Būvniecības procesā 
ir paredzēts būvvaldei pieņemt 
vienu lēmumu – izsniegt būvatļauju 
(līdzšinējo trīs lēmumu vietā: plā-
nošanas un arhitektūras uzdevuma 
izsniegšana, būvprojekta akcepts, būv-
atļaujas izdošana), tad pasūtītājam ir 
tiesības uzsākt būvdarbus.

Par realizētajiem, iesniegtajiem 
projektiem un nākotnes idejām pa-
stāstīja Cesvaines novada projektu 
vadītāja Iveta Raimo. Pašreiz lielākais 
projekts, kurš ir iesniegts izskatīšanai, 
ir „Ilgtspējīgas sporta zāles jaunbūve 
Cesvainē”.

Daiga Matroze, Cesvaines pils 
muzeja vadītāja, sniedza vizuālu 
priekšstatu par īstenotajiem un 
plānotajiem restaurācijas darbiem 
pilī. Turpinās ēdamzāles atjaunošana. 
Ēdamzāles koka paneļu siena 
pamazām top autentiskā izskatā.

Par labiekārtošanas darbiem Ces-
vaines novadā informēja labie-

Atverot elektroenerģijas tirgu 
mājsaimniecībām, ir padomāts, 
kā sniegt atbalstu tām sabiedrības 
grupām, kam tas ir visvairāk 
nepieciešams, – trūcīgajām un maz-
nodrošinātajām personām, kā arī 
daudzbērnu ģimenēm.

Daudzbērnu ģimenēm tiks 
nodrošināta iespēja iegādāties       
300 kWh mēnesī par elektrības 
cenu, kas ir līdzvērtīga līdzšinējam 
starta tarifam. Lai saņemtu atbalstu, 
ir jāpiesakās AS „Latvenergo”    
(www.e-latvenergo.lv vai klientu 
apkalpošanas centros).

Savukārt trūcīgām un maz-
nodrošinātām personām tiks nodro-
šināta iespēja iegādāties 100 kWh 
mēnesī par elektrības cenu, kas 
ir līdzvērtīga līdzšinējam starta 
tarifam. Lai saņemtu atbalstu, savas 
pašvaldības sociālajā dienestā ir 
jānoformē šādas personas statuss 
un turpat jāpaziņo AS „Latvenergo” 
līguma numurs, uz kuru atbalstu 
attiecināt. Atbalstam papildus pie-
teikties nav nepieciešams, jo paš-
valdības sociālais dienests visu 
nepieciešamo informāciju nosūtīs AS 
„Latvenergo”.

AS „Sadales tīkls”

kārtošanas nodaļas vadītāja Ritma 
Kļaviņa. Tikšanās dalībnieki īsfilmi-
ņā varēja gūt vizuālu priekšstatu par 
skvēru, kas nu jau ir iecienīta atpūtas 
vieta iedzīvotājiem, – kāds tas varētu 
izskatīties nākotnē.

Cesvaines sociālā dienesta vadītāja 
Daina Markevica uzsvēra, ka veco 
ļaužu mītnē trūkst vietu, tāpēc 
pensionāriem nākas gaidīt garā rindā. 
Šī joprojām ir neatrisināta problēma.

Noslēgumā vārds tika dots iecirkņa 
inspektoram Cesvaines novadā Ge-
nādijam Krivickim. Ja ir gadījies 
novērot kādu pretlikumīgu darbību, 
inspektors aicina nebaidīties un par 
to ziņot. Lielāki pārkāpumi norisinās 
tieši vasarās, svētku, gadatirgu laikā. 
Tomēr uz iedzīvotāja jautājumu, cik 
administratīvā pārkāpuma protokolu 
ir sastādīts dzēruma izgulētājiem 
sabiedriskā vietā un cigarešu 
pircējiem nepilngadīgām personām, 
tā arī konkrētu atbildi nesaņēma.

Santa Krusiete,
autores foto
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IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
Oktobris grupā „Bizmārīte” bija pasākumiem bagāts

„Ciemos pie 
uzņēmēja”

Biedrības „Ascendum” bērnu 
kultūras projekts „Garā pupa” 
Cesvaines sociālajam dienestam 
sniedza piedāvājumu bezmaksas 
kultūrizglītojošai ekskursijai Rīgā, 
nodrošinot bērniem pieeju kultūrai 
un atgādinot sabiedrībai par kultūras 
nozīmi personības attīstīšanai.

Cesvaines sociālais dienests, sadar-
bojoties ar Cesvaines vidusskolas di-
rektora vietnieci ārpusklases darbā 
Sarmu Kurmi, kura, savukārt, aptaujā-
ja 1.–5. klases audzinātājus, atsaucās 
uz piedāvājumu. Tika izveidota 
25 bērnu grupa no daudzbērnu 
ģimenēm un ģimenēm, kuru vecāki 
nestrādā algotu darbu.

25. oktobrī Cesvaines novada 

Mēneša sākumā pie mums kustīga 
un asprātīga ieradās meitene ar 
burkānu krāsas matiem, kas cieši 
sapīti bizītēs, krāsainās zeķītēs, 
rūtainos svārkos – tā bija Pepija (Līga 
Čevere). Viņa iepazīstināja bērnus ar 
savu draugu Nilsonu un līdzi paņemtā 
kofera saturu – grāmatām. Pepija 
pārbaudīja bērnu prasmi saskatīt 
kļūdas rakstītajā, un visi kopīgi gāja 
rotaļās. Atvadoties viņa novēlēja 
būt saticīgiem, ļoti draudzīgiem un 
aicināja apmeklēt bibliotēku, lai 
izvēlētos grāmatas lasīšanai mājās.

15. oktobrī notika tematiskais 
pasākums „Mēs – jautrie pavāri”. 
Nedēļas tēmas „Profesijas” ietvaros 
par savu profesiju pastāstīt un arī 
praktiski padarboties bija ieradusies 
Riharda mamma Marina Zute. 
Bērniem bija iespēja mācīties pārsist 
olas, tās putot, sijāt miltus, jaukt mīklu, 
kā arī Riharda mammas uzraudzībā ar 
karoti likt mīklu uz sakarsētas vafeļu 
pannas. Gatavās vafeles tika pildītas 

un nogaršotas. Bērni teica: „Šodien 
gan ir garšīga pēcpusdiena. ”Paldies 
Riharda mammai par atsaucību un 
darbošanos ar bērniem!

21. oktobrī negaidot pie bērniem 
ieradās pelēkais vilks (Līga Čevere) 
un bibliotēkas vadītāja Vēsma Nora. 
Vilks gribēja pārliecināties, vai bērni 
ir redzējuši grāmatas par vilkiem, 
dzirdējuši par vilku dzīvi un zina, 
ka vilks ir 2014. gada dzīvnieks. 
Kopīgi viņi skatījās grāmatas par 
vilkiem, noklausījās latviešu tautas 
pasaku „Klausi, ko māte saka” 
un rotaļā „Adiet, bērni, ko adiet” 
noadīja vilkam siltas zeķes ziemai. 
Uz atvadām vilks visus pacienāja ar 
savā fabrikā ražotajām konfektēm 
„Pepija”. Paldies aktīvajām 
bibliotēkas meitenēm, kuras sagādāja 
bērniem pārsteigumu un sniedza 
izzinošu informāciju!

Lielu prieku bērniem sagādāja 
skolotāja Sanita Ozola, kura pie 
mums viesojās divas reizes. Viņa 

Florbola turnīrā cesvainiešiem godalgota vieta
Cesvaines novada domes bērnu 

un jauniešu centrs, sadarbojoties ar 
Cesvaines vidusskolu, organizēja 
karjeras nedēļas pasākumu „Ciemos 
pie uzņēmēja”.

Bērniem un jauniešiem bija iespēja 
gan uzzināt vairāk par Cesvaines 
uzņēmējiem, gan iepazīt daudz jaunu 
draugu, jo šoreiz komandas bija 
jauktas. Bērniem un jauniešiem bija 
daudz jaunu izaicinājumu, jo bija 
jāsadarbojas ar vienaudžiem, ar kuriem 
kontakts pirms tam nebija veidots, kā 
arī jāspēj uzdot jautājumus un veidot 
sarunu ar uzņēmējiem.

Prieks, ka bērni un jaunieši no 
apciemojuma atgriezās ar smaidu sejā, 
jo uzņēmēji viņus tika laipni uzņēmuši.
Prezentējot savus darbiņus, bērni 
un jaunieši ar aizrautību stāstīja, ko 
uzzinājuši uzņēmumos.

Paldies uzņēmumiem un uz-
ņēmējiem – SIA „Krauss”, SIA „Bru-
tuss”, SIA „Mana aptieka”, ZS „Aro-
nieši”, SIA „Centrs Mora”, ZS „Pie-
saule”, SIA „Ozols LG”, SIA „Džilis”, 
Inai Gromovai!

Lāsma Markevica
Savā rudens brīvlaikā, 28. oktobrī, 

bērniem un jauniešiem bija iespējams 
piedalīties gaisa hokeja un galda spēles 
„Jungle Speed” turnīrā.

Gaisa hokeja turnīra rezultāti:
1. vieta – Ingus Melgailis,
2. vieta – Oskars Goters,
3. vieta – Anrijs Bušs,
4. vieta – Džeina Viskova,
5. vieta – Ričards Boks,
6. vieta – Renārs Briedis.
Galda spēles „Jungle Speed” 

rezultāti:
1. vieta – Džeina Viskova,
2. vieta – Anita Burkeviča,
3. vieta – Ingus Melgailis.
Prieks par bērniem un jauniešiem, 

kas piedalījās!
Lāsma Markevica

Rudens skolēnu brīvlaikā 
Cesvaines novada jaunietis Ingus 
Ķimelis, sadarbojoties ar Cesvaines 
vidusskolas sporta skolotāju Zigmāru 
Gulbi, organizēja florbola turnīru. 
Cesvainiešu atsaucība bija liela: kopā 
piedalījās 10 komandu, un tikai divu 
komandu sastāvā spēlēja kaimiņu 
novadu jaunieši. Turnīrs noritēja 
trīs dienas: otrdien, ceturtdien un 
sestdien. Sporta halle vakaros bija 
aizpildīta – to piepildīja gan florbola 
spēlētāji, gan līdzjutēji.

Sestdienas finālā spēlēja astoņas 
komandas, kuras iepriekšējo dienu 
spēļu kopvērtējumā bija uzrādījušas 
labākos rezultātus. Visas dienas 
garumā varēja vērot spraigas florbola 
spēles. Ingus bija padomājis par 

aktivitātēm, kurās tika pārbaudīta 
florbolistu precizitāte un veiklība.

Paldies komandām, kuras piedalījās 
šajā turnīrā, – „Kalsnava”, „Tirza”, 
„Roma”, „Staff”, „Saulesbrāļi”, 
„Vietējie”, „Cesvainieši”, „Maksims”, 
„Gaz”, „Cālīši”!

Šajā turnīrā 1. vietu ieguva 
„Kalsnava”, 2. vietu – „Tirza”, 
godpilno 3. vietu – „Roma”, Cesvaines 
novada komanda. Par labāko spēlētāju 
tika atzīts kalsnavietis Agnis Kaļva, 
par izveicīgāko – cesvainietis Klāvs 
Sveķis.

Paldies mūsu atbalstītājiem 
Raimondam Jēgeram un Cesvaines 
novada domei!

Lāsma Markevica,
Ilvijas Trupavnieces foto

Ekskursija Rīgā
bērni varēja izbaudīt biedrības 
„Ascendum” dāvinājumu, ap-
meklējot Dekoratīvās mākslas 
un dizaina muzeju, apskatot 
dzintara izstādi un darbojoties 
praktiskās darbnīcās. Bērniem 
bija dota iespēja apskatīt 
Vecrīgas objektus: Brīvības pie-
minekli, Sv. Pētera baznīcu ar 
visaugstāko torni, Rīgas domi, 
Melngalvju namu, Latvijas radio 
ēku, šaurās, bruģētās ieliņas. 
Bērniem bija iespēja iepazīt 
Latvijas Nacionālo bibliotēku – 
Gaismas pili, par ko bērni bija lielā 
sajūsmā. Viņi ieguva priekštatu par 
bibliotēkas ēku, uzzināja, ka ēkā ir 
daudz lasītavu un ir iespēja uzzināt 

dažādu informāciju datorizēti, redzēja 
Krišjāņa Barona dainu skapi, Ziedoņa 
zāli, pabija Gaismas pils 12. stāvā un 
vēroja Rīgu. Ekskursija noslēdzās ar 
leļļu teātra izrādi.

Paldies Cesvaines novada domes 
priekšsēdētajam Vilnim Špatam 
par doto iespēju Cesvaines novada 
bērniem apmeklēt šo ekskursiju, 
paldies Cesvaines vidusskolas direk-
toram Didzim Baunim un Zeltītei 
Fjodorovai par autobusa organizēšanu 
un paldies Cesvaines vidusskolas 1.–
5. klases audzinātājiem! Vislielākais 
paldies Sarmai Kurmei un Rigondai 
Pinkai, kas uzņēmās bērnus pavadīt 
un pieskatīt dienas ekskursijā, kā arī 
autobusa šoferim Albertam Brencim!

Judīte Mihejenko, 
Cesvaines sociālā dienesta sociālā 

darbiniece ar ģimenēm un bērniem,
autores foto

iemācīja bērniem un arī mums, 
skolotājām, kā pareizi darboties 
ar mālu: „Mālam patīk, ka to 
kārtīgi samīca, lai neveidojas gaisa 

burbulīši. Veltnējot māls ir jāmitrina 
ar ūdeni, lai neplaisā.” Sanita mācīja, 
kā pareizi, saliekot kopā trauka 
malas, tās nogludināt. Trauku var 

rotāt divējādi: zīmēt ar koka irbuli uz 
trauka vai iespiežot mālā, piemēram, 
koku lapas. Pēc tam mūsu māla 
veidojumus – šķīvīti un zīmuļu 
trauku – krāsojām ar krāsām, kas ir 
paredzētas mālam (trīs toņos). Pēc 
izžūšanas trauciņi tiks apdedzināti.
Paldies skolotājai Sanitai Ozolai par 
praktisko darbošanos ar bērniem 
un sniegto informāciju grupas 
skolotājām!

Ilga Rumpe un 
Jolanta Koroļčuka,

grupas „Bizmārīte” skolotājas

Sanitas	Ozolas	vadībā	bērni	darina	
māla	traukus

Marina	Zute	kopā	ar	bērniem	gatavo	vafeļu	mīklu



� Cesvaines Ziņas

„Cesvaines Zinas” – 20 gadus ar mums
Cesvaines bibliotēkas kolek-

tīvs sveic „Cesvaines Ziņas”, visus, 
kuri šajos gados piedalījušies to 
tapšanā, un arī lasītājus laikraksta 
pastāvēšanas 20 gadu jubilejā ar 
Knuta Skujenieka vārdiem:

man ir valoda
ar to es smejos un strīdos
es tajā kā saulīte sildos
es tajā kā peļķē mīdos
ar to uz mēles es ceļos
kā pasaku princis cēls
ar to es cūkkūtī veļos
kā zudušais dēls
vai es to skūpstu kā dievmaizi
vai dusmās slauku tur kājas
man ir mana valoda
un es esmu mājās
„Un ir labi, ka mums ir arī sava 

avīze, kurā ar mūsu valodu paust 
domas, sazināties, stāstīt, kas labs 
izdarīts, lai mēs to pamanām, 
jo, kas nav labs, tas pats parasti 
pamanās būt pamanīts. Vārds ir 
smalkākais instruments, ar ko 
izsakām visdažādākās emocijas. 
Laikraksta galvenā vijole ir tā 
redaktors. Caur viņa redzējumu 
informācija nonāk pie lasītāja. Ir 
jābūt godīgam, gudram un jūtīgam 
un, galvenais, jāmīl šis darbs, 
lai savus lasītājus informētu, 
izglītotu, iedvesmotu, mierinātu. 
Lai „Cesvaines Ziņas” to mums 
sniedz!

Mēs paši, mūsu darbs, savstarpē-
jās attiecības, uzskati un dzīves 
uztvere ir pamats novada laikraksta 
esamībai. Lai veicas!”

***
Cesvaines novada iedzīvotāja 

Gita Mickeviča, sveicot laikraks-
tu „Cesvaines Ziņas” 20 gadu 
jubilejā, novēl, lai veiksmīgi 
izdodas atainot Cesvainē no-
tiekošo: „Nākotnē vairāk stāstīt 
par novada iedzīvotāju dzīves gai-
tām, atmiņām un pārdomām, kā 
arī rast iespēju atspoguļot novada 
iedzīvotāju dažādos viedokļus 
par notiekošo valstī un Cesvaines 
novadā.”

***
SIA „Divi torņi” īpašnieces Sa-

nita un Ilva Ozolas izdevumam 
„Cesvaines Ziņas” 20 gadu jubi-
lejā novēl radošu redaktori un 
pretimnākošus iedzīvotājus. „Lai 
papīra nepietrūkst un tinte nekad 
nebeidzas! Lai pietiek tēmu, par ko 
rakstīt! Nākotnē avīzē atspoguļot 
dažādu profesiju pārstāvju amata 
īpatnības. Būtu interesanti un 
vajadzīgi, ja lasītājs varētu lasīt 
dažādus iedzīvotāju viedokļus 
par svarīgiem notikumiem, kuri 
norisinās ne tikai Cesvainē, bet arī 
lielākā mērogā.”

***
Solveiga Kaivēna (bij. Stafec-

ka), redaktore laikā no 
1998. gada aprīļa līdz jūnijam: 
„„Cesvaines Ziņu” redaktore 
biju īsu laiku. Toreiz ar datoru 
biju uz jūs. Man palīdzēja 
maketētāja Daiga Januma 
un rediģēja Sanita Dāboliņa. 
Gadījās tekstos pārpratumi. 
Uzdrošinājos pamēğināt šo 
amatu un nenožēloju.

Kad iznāca laikraksts, man šīs 
ziņas likās jau novecojušas, tāpēc 

redaktora darbs ir vienlaikus 
dzīvot pagātnē un nākotnē. Ir 
jābūt tolerantam pret notiekošo, 
pret intervēto neaizmirst būt dip-
lomātam, zinātkāram, atvērtam, 
komunikablam, lai intervijas 
izveidotos interesantas.

Ja es veidotu avīzi  tagad, 
noteikti veidotu to citādi. Lai jums 
izdodas realizēt ieceres! Lai daudz 
ideju un jauku rakstu!”

***
Guna Graudiņa, redaktore 

laikā no 1999. gada septembra 
līdz 2011. gada jūnijam: „Ar 
„Cesvaines Ziņām” saistās no-
zīmīgs manas dzīves posms. Avīze 
manās domās dzīvojusi 12 gadus. 
Tā bijusi gan prieka, gan rūpju 
avots. Ja pāršķirstītu visas avīzes, 
par katru būtu daudz sakāmā: 
kādi cilvēki sastapti, kādas izjūtas 
bijušas, cik prieka un cik rūpju tas 
sagādājis.

Manas darbības laika sākuma 
avīzes krietni vien atšķīrās no 
pēdējos gados tapušajām. Sākumā 
ar sociālo darbinieci datoru dalī-
jām uz divām. Rakstus un intervi-
jas rakstīju uz papīra rokrakstā – 
vispirms melnraksts, tad tīrraksts. 
Veselu kaudzi ar aprakstītām la-
pām vedu uz Madonas tipogrāfiju, 
kur to pārrakstīja un salika maketā. 
Pirms informācijas iesniegšanas 
tipogrāfijā vairāk vai mazāk viss 
bija jāparedz. Ja procesā gribēju 
ko mainīt, maketētāja iebilda, jo 
tas viņai bija dubults darbs. Vēlāk 
ar kolēģi Ilzi Trofimovu nolēmām 
maketēt pašas, proti, tekstus un 
fotogrāfijas izvietot un noformēt 
speciālā datorprogrammā. Tas ļā-
va mainīt, dzēst, pārvietot, kamēr 
rezultāts mūs apmierināja. 

Pamazām krājās pieredze, pro-
gresēja tehnoloģijas. Darbu ie-
vērojami atviegloja digitālā 
fotoaparāta ienākšana manā 
ikdienā. Vairs nevajadzēja ar pie-
fotografēto filmiņu braukt uz 
Madonu un gaidīt, kamēr izgatavo 
fotogrāfijas. Katrs jauninājums 
ļāva darbu veikt arvien elastīgāk 
un kvalitatīvāk.

Vissaspringtākais laiks ma-
nā žurnālistikas posmā bi-
ja 2002. gada nogale un 
2003. gada sākums. 2002. gada 
5. decembra ugunsgrēks ne 
tikai izpostīja Cesvaines lepnu-
mu – pili, tas izmainīja daudzu 
pilsētnieku ikdienu. Gribējās 

dot cesvainiešiem pēc iespējas 
vairāk informācijas, atspoguļot 
ārkārtas situāciju pilsētā, darīt 
zināmu dažādo speciālistu teikto, 
tāpēc decembrī iznāca veseli trīs 
„Cesvaines Ziņu” numuri.

Ļoti jauka ideja, kas nāca no 
Barkavas, bija pagastu avīžu 
konkurss „Spicā spalva”. Žūrija 
vērtēja pagastu avīzes un noteica 
dažādas nominācijas. Šāds 
konkurss bija lieliska pieredzes 
apmaiņa, varētu teikt – arī sava 
veida motivācija. Tika iepazīti 
jauki cilvēki, varēja katrā laikā 
piezvanīt kaimiņu pagastu 
redaktoriem, lai saņemtu vērtīgu 
padomu, noderīgu ieteikumu. 
Lai gan pēc Madonas rajona 
likvidācijas avīžu skaits krietni 
saruka, kolēģu tikšanās notiek vēl 
šodien, tiesa gan – citā formā un 
kvalitātē.

Ar prieku atceros „Cesvaines 
Ziņu” laiku. Darbs nekad nebija 
garlaicīgs, bet notikumiem bagāts 
un interesants. Grūtības aizmirsās 
līdz ar katra jaunā avīzes numura 
iznākšanu.

Svētku reizē no sirds  saku 
paldies visiem tiem bezgala 
atsaucīgajiem un izpalīdzīgajiem 
cilvēkiem, kuri ieguldīja savu 
artavu avīzes tapšanā. Paldies!

Avīzei novēlu – vienmēr būt 
notikumu epicentrā, turēt roku 
uz Cesvaines pulsa un, protams, 
daudz lasītāju. Bez jums, mīļie 
lasītāji, nebūtu arī „Cesvaines 
Ziņu”!”

***
Kristīne Vilciņa, redaktore 

laikā no 2011. gada jūlija līdz 
2014. gada oktobrim: „Līdz 
šim pavadītais laiks „Cesvaines 
Ziņās” man asociējas ar tādu 
kā skrējienu. Pēc diviem avīzes 
numuriem sapratu, ka dzīvoju no 
viena avīzes numura uz nākamo. 
Arī laiku sāku mērīt ar avīzes 
iznākšanas datumu.

Grūtākais bija sākums. Kad 
ieej darba rutīnā, izveidojas sava 
sistēma, pēc kuras strādāt un 
vieglāk plānot visu, kas saistīts 
ar avīzi. Cesvainē esmu ienācēja, 
un, kā jau katram jaunajam, 
sevi vispirms bija jāpierāda. Par 
spīti tam, ka, uzsākot strādāt par 
redaktori, biju tikai 23 gadus 
veca, vēlējos, lai ar mani rēķinās 

un uztver nopietni. Bija jāiepazīst 
cilvēki, un nereti gadījās 
kuriozi, kad meklēju kādu un 
izrādās, ka es ar šo cilvēku tikko 
esmu runājusi. Ir bijuši dažādi 
pārpratumi. Ir cesvainieši, kas 
publikācijai paredzēto materiālu 
atnes, ar roku rakstītu. Pārrakstot 
ir radušies jautājumi par kādu 
vārdu un nākas noskaidrot, kas tur 
domāts, bet man ir gadījies tā, ka 
esmu bijusi pārliecināta un viss 
šķiet salasāms, taču tieši tur, kur 
viss it kā ir skaidrs, izrādās, ka 
domāts kas cits. Visbiežāk nākas 
saskarties ar drukas kļūdām, kas 
parasti gadās pārrakstīšanās dēļ un 
aizslīdējušas garām gan man, gan 
korektorei. Spilgtākā, kas palikusi 
prātā, – kad vieglatlētam Jānim 
Vanagam piedēvēju pasaules 
cienīgu rekordu augstlēkšanā.

Nevaru tā strikti pateikt – darbs 
ir viegls vai grūts, jo katram 
darbam ir savas priekšrocības 
un sava garoza. Esot atbildīgai 
par avīzi, paralēli darbs notiek 
arī mājaslapas administrēšanā, 
sociālo tīklu uzturēšanā un ir 
jāveic dažādi citi sabiedrisko 
attiecību speciālista pienākumi. 
Zināms, ka lietas reti notiek secīgi 
un viena pēc otras, tāpēc visbiežāk 
visi darbi jāpaveic steidzami un 
uzreiz.

Lielākais ieguvums, strādājot 
„Cesvaines Ziņās”, ir satiktie 
un iepazītie cilvēki. No katra 
paņemts kas labs. Šajā darbā man 
vienmēr paticis, kā intervējamais 
cilvēks sarunas laikā atraisās un 
atplaukst. Gadījies aizrunāties 
trīs četras stundas un par tādiem 
jautājumiem, kas neattiecas uz 
publikācijai paredzēto materiālu. 
Tas ir interesanti – atrast katram 
sarunu biedram savu pieeju. Uz 
katru interviju vienmēr dodos 
sagatavojusies, un tam par 
lielisku palīgu kalpo skolotājas 
Ilgas Holstes, Sanitas Dāboliņas 
apkopotie materiāli trīs Cesvaines 
grāmatu izskatā.

Vēlos domāt, ka arī es kādu 
nospiedumu „Cesvaines Ziņās” 
būšu atstājusi. Laiks, kas veltīts 
šim darbam, nereti bijis mans 
brīvais laiks – brīvdienas un va-
kari. Šķirstot veidotās avīzes, zi-
nu, cik daudz tās prasījušas, kādās 
grūtībās vai – gluži pretēji – cik 
viegli tās nākušas.

Būt par „Cesvaines Ziņu” 
redaktori man vienmēr šķitis 
atbildīgs darbs. Lai vai kādi citi 
pienākumi man uzticēti paralēli, 
avīze bijusi prioritāte. Vienmēr 
zināju, ka katru mēnesi tieši avīze 
ir taustāms mana darba rezultāts 
un par tās saturu esmu atbildīga 
es.

Lai gan mūsdienu informācijas 
tehnoloģijas arvien straujāk 
attīstās, uzskatu, ka drukātie 
plašsaziņas līdzekļi pastāvēs. 
Turklāt tik īpaši, kādi tie ir 
mazajos novados, tie nav nekur 
citur. Tāpēc „Cesvaines Ziņām” 
novēlu, lai novadā ir cilvēki, jo 
tad būs, par ko rakstīt, stāstīt un 
lasīt.”

***

Sanita Dāboliņa, bij. redakto-
res palīdze, tagad korektore: 
„Tuvāk – tieši darbojoties avīzes 
veidošanā – vai tālāk – uzrakstot 
kādu rakstiņu vai konsultējot – ar 
avīzi „Cesvaines Ziņas” esmu 
bijusi kopā visus divdesmit 
gadus.

Intensīvākais avīzes darbības 
laiks, protams, bija pirmie gadi 
redaktores Daces Birznieces va-
dībā. Avīze tika rūpīgi plānota, 
publicētā informācija bija ne-
pieciešama (atceros, cik saudzīgi 
daudzi glabāja Daigas Janumas 
veidotos autobusu sarakstus) un 
daudzveidīga, nenolaižoties līdz 
vienkāršai vietas aizpildīšanai. 
Aktuālā informācija, dažādas 
informatīvas un uzziņu rubrikas 
ir viena no jebkuras avīzes daļām, 
taču „Cesvaines Ziņas” veidoja 
arī problēmrakstus un publicēja 
viedokļus, kas reizēm nav pa 
spēkam pat lieliem izdevumiem. 
Nozīmīga vieta laikrakstā arvien 
bija novada vēstures tēmai un 
skolu ziņām (tolaik vēl darbojās 
arī Kraukļu pamatskola). Ikdienas 
darbs gan bija diezgan nesakārtots 
(piemēram, ilgstoši netika at-
risināts avīzes izplatīšanas jau-
tājums), tomēr to atceros radošu 
un atbildīgu.

Vēlāk avīzes ikdienas darbība 
kļuva vieglāka un sakārtotāka, 
taču pamazām arī pati avīze 
no vietējā medija pārvērtās par 
hronikas tipa izdevumu, kur 
pārsvarā tika atreferēti notikumi 
un pasākumi. Arī tas ir nozīmīgi, 
jo steidzīgajā mediju, sociālo 
tīklu utt. laikā grūti iedomāties 
citu novada notikumu un faktu 
dokumentētāju. Īpaši vērtīgas ir 
intervijas ar novada ļaudīm, kurus 
citādi neiepazītu vai nepagodinātu. 
Laikraksts „Cesvaines Ziņas” allaž 
ir bijis palīgs arī Cesvaines grāma-
tu („Cesvaines grāmata”, „Ces-
vaines grāmata II”, „Cesvainieši”) 
izdošanā: esam izmantojuši 
gan avīzē publicētās intervijas, 
gan informācijas pavedienus, 
kas aizveduši pie interesantiem 
cilvēkiem un notikumiem. 
Arī nākamās lielās Cesvaines 
grāmatas materiālu mapītēs līdzās 
citiem rakstiem jau krājas Gunas 
Graudiņas un Kristīnes Vilciņas 
pierakstītās sarunas.

Šobrīd avīze turpina novada 
notikumu dokumentēšanu, 
un es jau nepilnu gadu esmu 
atgriezusies korektores darbā, 
palīdzot tehniski. Vēlu veiksmi 
jaunajai redaktorei.”



�Cesvaines Ziņas

Atskatoties pagātnē Foto	no	avīzes	arhīva

1997.	gadā	tiek	iesvētīta	Cesvaines	
katoļu	baznīca.	Arhibīskaps	Jānis	
Pujats	un	priesteris	G.	Valfs	no	

Berlīnes.

1997.	gada	17.	novembrī	savu	ceļu	uzsāk	Cesvaines	pilsētas	simbols	–	ģerbonis.	
Autors	–	mākslinieks	Jānis	Strupulis.	Ģerboni	iesvēta	mācītājs	Osvalds	Miglons.

1999.	gada	septembrī	tiek	atvērta	
mākslas	skolas	nodaļa.

1999.	gada	26.	septembris.	Vācot	
parakstus	un	piedaloties	akcijā	„Mūsu	
un	jūsu	dzelzceļš”,	netiek	pieļauta	
dzelzceļa	līnijas	Pļaviņas–Žīguri	un	

Rīga–Vecumnieki	slēgšana.

2000.	gada	16.	maijā	tiek	parakstīts	līgums	ar	AS	„Baltijas	tranzītu	banka”.	
Bankas	mājvieta	ir	Pils	ielā	1a.

2001.	gada	16.	jūnijā	
Cesvaines	bibliotēkā	
svarīgs	notikums	–	
interneta	atklāšana.

2003.	gada	nogale.	Durvis	ver	salons	
„Klēts”.	Salona	īpašnieces	–	Ilva	un	

Sanita	Ozolas.

	2002.	gada	5.	decembris.	
Ugunsgrēks	izposta	
Cesvaines	pili.

2002.	gada	oktobris.	Top	pieminekļa	vieta	
represētajiem.

Izdevumam	„Cesvaines	Ziņas”	2002.	gada	septembrī	–	100.	numurs.	
Redaktore	–	Guna	Graudiņa.

2003.	gada	marts.	Latvijas	čempions	
novusā	–	cesvainietis	Ivars	Skadiņš	(vidū).

2002.	gada	decembra	nogale.	Truhanovu	ģimenes	
viesošanās	pie	Valsts	prezidentes	

Vairas	Vīķes-Freibergas.

2003.	gada	martā	Cesvainē	viesojas	komponists	
Raimonds	Pauls.	Kopā	ar	Cesvaines	Mūzikas	un	mākslas	

skolas	audzēkņiem	un	skolotājiem.

2005.	gada	24.	maija	vakarā	vētra	posta	
Cesvaini.	Norauts	jumts	Cesvaines	luterāņu	

baznīcai.

2005./2006.	mācību	gada	sākums.	Cesvaines	
internātskolā	atklāj	rotaļu	laukumu.

2008.	gads.	Cesvaines	
vidusskolas	audzēkņu	biznesa	

plāns	„Second	Chance”	
(„Otra	iespēja”)	–	labākais	

valstī.

2007.	gada	1.	septembrī	
skolēniem	durvis	ver	jaunā	
Cesvaines	vidusskola.

2008.	gada	jūnijā	Cesvaines	
internātskolai	–	50	gadu	

jubileja.

2009.	gada	augustā	
Cesvaine	svin	800	gadu	

jubileju.

2011.	gada	aprīlī	„Kamenes”	svin	10	gadu	jubileju.

2014.	gada	7.	martā	Pils	
ielā	1a	atklāts	Alises	

Leimanes	zobārstniecības	
kabinets.

2014.	gada	septembrī	
Cesvaines	vidusskola	
svin	95	gadu	jubileju.

2011.	gada	februārī	
Cesvaine	piedalās	
izstādē„Balttour”	

Rīgā.

2012.	gada	pavasarī	Cesvainē	tiek	manīts	Latvijā	
reti	sastopamais	sārtais	pelikāns.	2009.	gadā	tas	
pamanīts	Ventspilī,	pirms	tam	tikai	1930.	gadā.

Pirmais	„Cesvaines	Ziņu”	numurs	iznāk	1994.	gada	15.	novembrī.	
Redaktore	–	Dace	Birzniece.



� Cesvaines Ziņas

„Mārtiņrozēm” – 15
Novembrī biedrībai „Mārtiņ-

rozes” aprit 15 gadu. Šo gadu 
laikā ir daudz kas mainījies 
un noticis: biedrības sastāvs, 
uzturēšanās telpas, notikumi. 
Biedrības vadītāja Dzidra Lāce, 
kura šo amatu ieņem kopš 
2003. gada, stāsta:

– Biedrībā  esam 15 aktīvas 
dāmas. Nūjojam, braucam ar 
velosipēdiem, piedalāmies novada 
rīkotajās sporta aktivitātēs vai, 
dodoties garākās pastaigās, pie-
kopjam aktīvu dzīvesveidu. 
Sanākšanas reizēs, kuras norisinās 
ik trešdienu, mēdzam pārrunāt 
dažādas tēmas – notikumus, kuri 
saistās ar Cesvaines novadu, po-
litiskos jautājumus, apmaināmies 
padomiem, ieteikumiem par da-
žādiem sadzīviskiem jautājumiem. 
Šīs sanākšanas reizes ir kā svētki.

Esam lielas rokdarbnieces – 
adām, tapojam, tamborējam. Mūsu 
roku darinājumi silda un rotā Grašu 
nama bērnus, draugus, radus Latvijā 
un ārpus valsts robežām.

Biedrības dalībnieces lepojas, 
ka Cesvaines dāmu deju grupas 
„Kamenes” un senioru kora „Virši” 
aizsākumi ir meklējami biedrības 
„Mārtiņrozes” darbībā.

Uz jautājumu, kā viņām ir 
izdevies tik ilgi noturēties kopā, 
dāmas atbild, ka jāpasakās Dzid-
riņai:

– Viņai ir liela uzņēmība, liels 
gribasspēks un varēšana. Kad vajag, 
pasaka skarbāku vārdu, noaudzina 
mūs, tomēr vienmēr ir saglabājusi 
sirsnību, iejūtību, palīdzību nekad 
neatsakot.

Par godu 15 gadu jubilejai 
8. novembrī Cesvaines kultūras 

namā notika koncerts, kurā mūs 
iepriecināja Sarkaņu pagasta tautas 
nama „Kalnagravas” amatierteātris 
„Piņģerots” ar iestudējumu „Mīles-
tības zīmē. Arī Jānis Grots” Guntas 

Apeles režijā. Pēc pasākuma 
baudījām vakariņas kafejnīcā.

Santa Krusiete,
Dzidras Lāces foto

Patriotisma jūtas vairojās caur piedzīvoto

Mārtiņrozēm 15 gadi
Mārtiņroze – rudens roze,
Un, kaut rudens klāt,
Spītējot vējiem un salnām,
Mēs vēl ziedam.

Cik dabā daudz krāsu,
Tik raibas mēs,
Un dažādos vārdos mūs sauc,
Dažādi raksturo mūs.

Kaut daudzkārt pārstādītas,
Mēs ziedam.
Ir salnās zaudēti zari,
Bet bagātīgi koptas – ziedam.

Lai rudens vēji piestāj,
Ziemelis pagaida.
Mēs svētkus svinēt gribam,
Mums piecpadsmit jau klāt.

Jel, gadi, pagaidiet,
Kaut mirkli piestājiet!
Mēs šodien svētkus svinēsim,
Lai jaunam ziedam spēku smelties varam.

Vēl mirkli pagaidiet,
Vēl kopā gribam būt:
Ir daudz kas padarāms,
Izdziedams un runājams.

Ak, gadi, pagaidiet, un, ziemeli, piestāj,
Ļauj svētkus nosvinēt un ziedus raisīt vēl!

Dzintra Bistrova

Aldis Krūmiņš ir dzimis 1940. ga-
da 28. martā. Auga četru bērnu 
ģimenē – bija trīs brāļi un māsa. 
Mamma, beidzot Rīgas Skolotāju 
institūtu, strādāja par skolotāju, tēvs 
bija lauksaimnieks. Bērnības takas 
mītas Madonas apriņķa Kārzdabas 
pagasta „Gundegās”, bet nu jau 
kopš 1964. gada Aldis sevi sauc par 
krauklēnieti. Viņš stāsta, kā pagātnē 
piedzīvotais vairojis patriotisma 
jūtas:

– Laikā, kad Latviju pārņēma 
deportācijas vilnis, tas skāra arī manu 
ģimeni. Ritēja mans devītais dzīves 
gads. Sibīrijā tika aizvadīti gandrīz 
astoņi mūža gadi – bez tēva un mātes, 
kopā ar brāli un vecvecākiem. Pārējie 
ģimenes locekļi – mamma, jaunākais 
brālis un māsa – brīdī, kad ieradās 
varasvīri, nebija uz vietas, tāpēc 
palika Latvijā.

Esmu dienējis Padomju armijā 
Urālos. Par labu dienestu mani 
iecēla par komjauniešu vadītāju. 
Toreiz komjaunatnē nebija svarīga 
tieši ideoloģija, bet gan tikšana pie 

zināmiem labumiem. Kā vadītājs 
varēju braukt uz Maskavu, staigāt 
pa izstādēm, izrādēm. Līdztekus 
dienestam apguvu elektriķa un 
celtnieka profesiju. Atgriežoties no 
dienesta Latvijā, mācījos fizkultūras 
institūtā, tāpēc tālākās darba 
gaitas saistās ar skolotāja profesiju 
Kārzdabas un Kraukļu astoņgadīgajā 
skolā, vēlāk 20 gadus strādāju 
Cesvaines internātskolā.

Alda aktivitāte sabiedriskajā dzīvē 
joprojām nav zudusi. Jau 1988.–
1989. gadā, atmodas laikā, Aldis 
organizēja Cesvaines Tautas frontes 
grupu. Bijis Cesvaines ciema deputāts. 
1989. gada beigās tika ievēlēts 
par pirmo demokrātiski ievēlēto 
deputātu padomes priekšsēdētāju. Pēc 
1990. gada, aizejot no priekšsēdētāja 
amata, bijis vairāku sasaukumu 
deputāts.

1991. gadā, nodibinoties Zemes-
sardzei, Aldis iestājās tajā un līdz 
1999. gadam strādāja Zemessardzes 
Madonas štābā.

– Cesvainē biju pirmais Zemes-

sardzes rotas komandieris. Ja tika 
pastrādāts kāds noziegums, zvanīja 
zemessargiem. Ko tik mēs nedarī-
jām – ķerstījām trušu zagļus, huligā-
nus tvarstījām. Strādājot Zemessardzē 
Madonā, biju mācību daļas vadītājs. 
Apmācīju zemessargus. Pēc septiņiem 
šajā amatā nostrādātiem gadiem mani 
atvaļināja izdienas pensijā.

Ja atskatos pagātnē – esmu pie-
dzīvojis daudz ko tādu, kas gribot 
negribot prasa būt patriotam. Nekad 
neesmu baidījies stāstīt par izsūtīšanu 
uz Sibīriju. Katras tautas locekļi 
cenšas būt savas tautas cilvēki. 
Esam maza tauta, un neatkarības 
atgūšana bija liels notikums. Pirms 
vairākiem desmitiem gadu šie svētki 
tika pieminēti, bet ne svinēti, kā tas 
ir mūsdienās. Pasākumi, kuri veido 
nacionālo stāju, ir vajadzīgi.

Es augu ģimenē, kur vecāki man 
ieaudzināja – tev ir gods būt latvietim. 
Reiz bijām Padomju Savienībā, tagad 
esam Eiropas Savienības dalībvalsts. 
PSRS laikā dzīvojām ar domu, ka pie-
nāks brīdis, kad visiem viss būs: būs 

piena upes, ķīseļa krasti. Tai sabrūkot, 
iedzīvotājiem bija problēmas ar sava 
darba organizēšanu. Daudzi saka, ka 
gaidīja ko labāku. Es neesmu vīlies 
valstī. Viss ir mūsu tautas rokās.

Kādreiz skolēni rakstīja sace-
rējumus par gaišo nākotni, tagad 
šie sapņi par dzīvi ir mainījušies. 
Strādājot skolā, caur sportu mēģināju 
ieaudzināt patriotisma jūtas skolēnos. 
Daudzi Cesvaines internātskolas 
bērni nāca no šķirtām ģimenēm, arī 
es izsūtīšanas laikā biju bez tēva un 
mātes. Dzīvoju un redzēju visu. Es 
pliķi puikām esmu devis, pēc gadiem 
šie puikas ir teikuši paldies, ka esmu 
viņus virzījis pa pareizo ceļu.

Par spīti problēmām – ir jāsaglabā 
mūsu valsts, valsts, kurā esi dzimis 
un audzis, tās ir tavas mājas. Ir jādara 
viss, lai saglabātu dzimteni. Lai gan 
esam ES dalībvalsts, ir jāsaglabā 
sava identitāte. Apzinoties to, ka 
esi cesvainietis, tu apzinies, ka esi 
latvietis.

Ir jārūpējas par Latvijas dabu. 
Uzlabo savu apkārtni, nepiesārņo, 

negāz sadzīves atkritumus ceļa malās! 
Viss, ko tu dari par labu savai vietai, – 
tas ir patriotisms. Sava māja, sēta, 
uzraugi, lai tur būtu tīrs. Iestādi koku, 
tas koks audzinās tavus pēcnācējus. 
Viņi varēs teikt: tas ir mana vectēva 
(vecmammas) stādīts koks, te ir viņu 
mājas. Cīņa par savu valsti ir svēta.

Manā ģimenē ir trīs bērni un pieci 
mazbērni. Es domāju, ka viņi ir un 
būs Latvijas patrioti. Vēlu to arī citām 
dzimtām un tautām.

Santa Krusiete,
Oļģerta Skujas foto

No idejas līdz uzņēmumam
Cesvaines pusē, Kraukļos, ar 

programmas „Leader” līdzdalību ir 
izveidots un pakalpojumus sniedz 
autoserviss SIA „FoxAuto”. Saruna 
ar īpašnieku Gintu Lapsu sniedz 
noderīgu informāciju par autoservi-
sa pakalpojumiem.

Kā jūs nonācāt līdz domai, ka 
varētu atvērt savu uzņēmumu un 
kļūt par uzņēmēju?

– Ieraudzīju „Leader” projekta dāvāto 
iespēju – ka ir iespējams saņemt 45–
100 % Eiropas Savienības finansējuma 
atbalstu savu ieceru īstenošanai. 
Tēva mudinātam, radās ideja veidot 
autoservisu.

Ģimenes saimniecībā ir daudz 
mašīnu – ja tām gadījās kāda kļūme, 
kāds bojājums, vedām uz 18 km attālo 
Madonas autoservisu, kas bija finansiāli 
neizdevīgi un laikietilpīgi. Arī šis fakts 
bija viens no mudinātājiem. Tā kā bija 
brīvas telpas, bija vieta, kur īstenot 
loloto nodomu. Divu nedēļu laikā tapa 
projekts; tam tiekot apstiprinātam, tapa 
autoserviss.

Kādi ir „Leader” nosacījumi, lai 
saņemtu šo finansējumu?

– Būtībā „Leader” paredz, ka sākumā 
pats ieguldi 100 % savu līdzekļu; kad 
tiek apstiprināts projekts un visi darbi 
līdz durvju atvēršanai ir izdarīti, nāk 
komisija un pārbauda, vai visu esi 

izdarījis pēc projektā noteiktajiem 
kritērijiem. Ja konstatē, ka viss atbilst 
normatīviem, tad pēc trīs mēnešiem tiek 
atmaksāta daļa no ieguldītā finansējuma, 
kas manā gadījumā bija 50 %.

Vai bija daudz specifiskā, kas līdz 
uzņēmuma atvēršanai šķita kas jauns 
un nezināms?

– Pirms atvēru uzņēmuma durvis 
klientiem, saskāros ar daudz ko 
nezināmu. Kā piemēru varētu minēt 
būvniecības darbus, ar kuriem 
iepriekš nebiju saskāries. Palīdzēja 
kāda pazīstama meistara konsultācija. 
Arī autoservisa aprīkojums – nebija 
nojausmas, cik daudz un kādas detaļas 

ir nepieciešamas uz vietas, kuras var 
pasūtīt, ja rodas nepieciešamība. Ar 
zemi un ēku problēmu nebija, tas ir tēva 
īpašums, vienīgi tik, cik bija jāsakārto 
nomas līgums par ēkas izmantošanu.

Kas ir jūsu stimuls darboties, 
grūtībās neapstāties, bet turpināt 
iesākto?

– Man nekad nav bijusi doma 
apstāties. Pašreiz ir pats sākums, ir 
loģiski, ka sākums uzņēmējam ir 
grūtākais periods, kad var iezagties 
bažas, vai daru pareizi, vai tas ir 
vajadzīgs. Ja runāju par sevi – tad nē, 
es tam biju gatavs, es pieņēmu faktu, 
ka, uzsākot darbību, viegls ceļš netiek 

garantēts. Ir jāiegulda darbs un pūles.
Vai ir pietiekams pieprasījums?
– Sākumā klientu loks ir mazs, 

bet, pateicoties mūsu kvalitatīvajam 
darbam, klientu skaits palielinās. 
Nav noslēpums: ja kaut vai viens 
klients nebūs apmierināts, darbs nebūs 
kvalitatīvi paveikts, tad šī informācija 
no cilvēka uz cilvēku pāriet ļoti ātri, bet 
potenciālā klienta zaudējumu neviens 
uzņēmējs nevar un negrib atļauties.

Daudzi jaunie klienti mums ir 
radušies tieši pēc pašreizējo klientu 
rekomendācijas. Arī cenas, salīdzinot 
ar Madonas autoservisa izmaksām, ir 
zemākas, lai gan sniegtie pakalpojumi 
un detaļu izmaksas ne ar ko neatšķiras.

Ir gadījušies arī neapmierinātie 
klienti?

– Cilvēciskais faktors vienmēr ir 
pastāvējis, un kļūdas ir iespējamas. 
Ir jāatzīst, ka līdz šim šādu problēmu 
nav bijis, nav neapmierinātu klientu. Ja 
tādas rastos nākotnē mūsu vainas dēļ, 
tad par uzņēmuma līdzekļiem tās tiks 
novērstas.

Kādas priekšrocības jūsu piedā-
vājums sniedz iedzīvotājiem Ces-
vainē?

– Cesvaines novadam autoserviss 
sniedz kvalitatīvus autoservisa pa-
kalpojumus. Novadā oficiāli ir divi 
autoservisi, tādējādi, lai novērstu 

transportlīdzekļa problēmas, nav 
jābrauc nekur tālu prom – to var izdarīt 
tepat, Cesvainē.

Pie mums var veikt automašīnas 
diagnostiku. Lai gan vēl mācāmies ar 
to strādāt, cik spējam, tik arī palīdzam. 
Jaunums, kas ir ļoti reti izplatīts, bet 
mums ir, ir iespēja saņemt lietošanā 
maiņas mašīnu. Kamēr klienta mašīna 
ir meistara rokās un tiek remontēta, 
tikmēr, piesakot vienu divas dienas 
iepriekš, ir iespēja saņemt maiņas 
auto. Samaksa par šo pakalpojumu ir 
simboliska. Rēķinoties gan ar savu, 
gan paziņu pieredzi, zinu, ka šāds 
piedāvājums reizēm ir ļoti vajadzīgs un 
nepieciešams.

Vai jūs varētu ieskicēt savu 
nākotnes vīziju saistībā ar šo 
uzņēmumu…

– Ir draugs, kuram autoserviss ir 
Rīgā. Viņam ir vēlme paplašināties, 
tāpēc ir ideja sadarboties un kļūt par 
dalībnieku šajā procesā.

Protams, ir plāni attiecībā arī uz 
„FoxAuto”. Ir idejas par jauniem 
pakalpojumiem, kurus varētu 
sniegt mūsu serviss, piemēram, par 
automazgātuvi. Cesvainē tādas nav. 
Zināms, visam ir vajadzīgi līdzekļi. 
Paldies ģimenei par sniegto atbalstu 
ikreiz, kad tas ir nepieciešams!

Santa Krusiete, Ginta Lapsas  foto

	Biedrība	„Mārtiņrozes”	pilnā	sastāvā

Autoserviss		SIA	„FoxAuto”		Kraukļos,	blakus	dārzniecībai	„Sviķi”
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Etnoperkusiju spēles tehnikas aizsācējs Latvijā Nils Īle
28. un 29. oktobrī Cesvaines Mū-

zikas un mākslas skolā viesojās 
perkusionists Nils Īle ar meistarkla-
si „Ritma skaņas improvizācija”.

Nils Īle ar etnoperkusiju spēles 
tehniku nodarbojas jau vairāk nekā 
20 gadus, ir ceļojis un pilnveidojis 
savas zināšanas pie pasaulē 
atzītiem meistariem, pabijis da-
žādās pasaules vietās, piemēram, 
Gambijā, Gvinejā, Austrālijā, 
Korejā, Krievijā u. c., un ir viens 
no pirmajiem etnoperkusiju spēles 
tehnikas aizsācējiem Latvijā. Divu 
dienu meistarklasē mākslinieks 
atklāja līdz šim daudz nedzirdēta 
un neredzēta par ritma spēku un tā 
daudzpusīgo skanējumu.

Pasākuma organizatore biedrības 
„Musiq For Change” valdes 
priekšsēdētāja Madara Matroze 
stāsta, ka pirms nepilna gada 
tika nodibināta biedrība ar mērķi 
sniegt atbalstu mūzikā bērniem 
un jauniešiem, īpaši no sociāli 
neaizsargātām ģimenēm, kā arī 
bērnunamu bērniem Latvijā. 
Viens no biedrības mērķiem ir 
piedāvāt alternatīvās mācības 
mūzikā, palīdzot atraisīt kādu dziļi 
apslēptu radošuma stīgu mūsdienu 
bērnos, jauniešos, arī pieaugušajos. 
Alternatīvās mācības pasaules 
mūzikas lauciņā nav svešas, 
īpaši Skandināvijas valstīs, kur 
šādas programmas tiek īstenotas 
ar valsts atbalstu. Latvijā tieši 
šāda meistarklase „Ritma skaņas 
improvizācija” tika organizēta 
pirmo reizi, par vietu izvēloties 
tieši Cesvaini, jo Madaras saknes 
vēl joprojām ir cieši saistītas ar 
šo senatnīgās pils piestrāvoto 
mazpilsētiņu.

Madara stāsta, ka tieši Cesvaines 
bērniem un jauniešiem vēlējās 
dāvāt iespēju redzēt radošo 
procesu un piedalīties tajā. Dažāda 
vecuma bērniem un jauniešiem, 
arī pieaugušajiem bija iespēja to 
apmeklēt bez maksas.

Meistarklase notika divas dienas 
pa vecuma grupām. Pirmajā dienā 
jau 10.00 rītā pils kungu kabinets 
bija pašu jaunāko interesentu (ve-
cumā no 7 līdz 9 gadiem) pie-
pildīts. Pusotras stundas garumā 
Nils iepazīstināja ar dažādiem 
pasaules instrumentiem, parādīja 
to atšķirīgo skanējumu, kā arī 
bērniem bija iespēja pašiem 
apskatīt dažnedažādo instrumentu 
klāstu un, protams, iemēģināt, kā 
tie skan, kopā ar pašu mākslinieku 
izveidojot nelielu kompozīciju.

Maziem bērniem noturēt uz-
manību ir diezgan grūti, un ik 

minūti ir jābūt gatavam parādīt ko 
jaunu un interesantu. Tas perkusiju 
meistaram izdevās lieliski. „Manā 
skatījumā Nils ir daudzpusīgs, 
neatkārtojams mākslinieks. Redzot 
degsmi, ar kādu viņš darbojas uz 
skatuves, zinu, ka tas nav viegls 
uzdevums un ne visi to var izdarīt, 
vēl jo vairāk, ja skatītāji ir bērni. 
Arī koncertos, priekšnesumos Nils 
nekad neatkārtojas, katra viņa 
uzstāšanās ir unikāla. Vērodams 
publikas reakciju, mākslinieks spēj 
nolasīt jebkuras klausītāju izjūtas,” 
stāsta Madara.

Otrajā dienas pusē nodarbībās 
piedalījās jau lielāki bērni – 10–
12 gadu vecumā. Kā stāsta Nils, 
katram vecumam ir jāatrod sava 
pareizā pieeja. Dažkārt pat ar mazu 
bērnu jāapietas kā ar pieaugušu 
cilvēku – un otrādi.

Dienas noslēgumā, kad biezie 
pils mūri jau bija pieskandināti ar 
perkusiju dimdoņu, uz meistarklasi 
nāca vecākā grupa – ar 13 gadiem 
un vecāki. Kaut gan biedrības 
„Musiq For Change” mērķgrupā 
galvenokārt dominē bērni un 
jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, šo 
meistarklasi bija iespēja apmeklēt 
pilnīgi jebkuram – neatkarīgi no 
vecuma, dzimuma vai muzikālās 
izglītības.

Otrās dienas rīts Cesvaines 
Mūzikas un mākslas skolas telpās 
sākās visai darbīgs un radošs. Ilgāk 
nekā divas stundas dažāda vecuma 
bērni un jaunieši ar lielu aizrautību 
veidoja un darināja instrumentus. 
Nodarbībā tika veidoti tādi 
instrumenti kā lietus koks, šeikeris 
un t. s. Dandija instruments. Divas 
stundas, radošuma un darbīguma 
pilnas, paskrēja nemanot pat 
pieaugušajiem, un daži dalībnieki 
mājās devās jau ar visiem trīs 
jauniegūtiem, pašu veidotiem 
instrumentiem.

Vakarā Cesvaines pili pie-
skandināja brīvā skatuve, kuras 
darbībā piedalījās dažādu ve-
cumu pārstāvji. Mazākie bērni, 
līdzi paņemot jaunizveidotos 
instrumentus, bija atnākuši kopā 
ar saviem vecākiem, piepildot arī 
viņu sirdis ar radošumu un siltumu 
uz ilgāku laiku.

Cesvaines vidusskolas skolnieces 
Alīna Lapa un Kristīne Vīča atzina, 
ka pasākums ir izdevies. Viņas 
novērtē Nila degsmi, aizrautību uz 
skatuves. Šī pasākuma laikā Alīna ir 
sapratusi, cik daudz tomēr mūzikas 
pasaulē ir vēl nezināma un ka ir 
ļoti daudz jāmācās, lai sasniegtu 
skolotāja līmeni. Kristīne atklāja, 

ka vasarā ir bijusi līdzīgā nometnē, 
tomēr te iepazinusi daudz jaunu, 
līdz šim neredzētu instrumentu.

Cesvaines vidusskolas ārpus-
klases nodarbību vadītājs Ainārs 
Melbārdis savas izjūtas raksturo 
šādi: „Ritms, atraktivitāte, darboties 
prieks, labestība un atsaucība, 
mūzikas mīlestība – tādas izjūtas 
un iespaidi man ir palikuši pēc 
šī pasākuma. Šādā veidā varētu 
darboties daudz biežāk, tad arī 
dzimtu vairāk ideju, jaunieši sāktu 
vairāk atraisīties, kā arī iesaistītos 
vairāk muzicēt gribētāju. Tie, 
kuri apmeklēja šo pasākumu, ir 
gandarīti un apmierināti ar redzēto 
un dzirdēto, tā ka, ceru, turpināsim 
sadarbību arī nākotnē.”

Savukārt Cesvaines Mūzikas 
un mākslas skolas direktores Intas 
Stienes izjūtu vēstis ir šādas: 
„Mūzikas skolā iestājas bērni, kuru 
mērķis ir iemācīties spēlēt kādu 
instrumentu vai dziedāt. Mācību 
procesā atklājas, ka nepietiek ar 
labu muzikālo dzirdi un atmiņu. 
Ļoti svarīga ir ritma izjūta, pacietī-
ba un atraktivitāte. Bērni bieži ir 
kautrīgi, tāpēc Nila Īles nodarbības 
labi noderēja arī mūzikas skolas 
audzēkņiem, kuri pārliecinājās, ka 
ar vienkāršiem līdzekļiem var kopā 
darboties, tā attīstot uzstāšanās 
iemaņas, kolektīvās muzicēšanas 
prasmes, klausoties pārējos, atrai-
sīti, atraktīvi, ar degsmi muzicēt. 
Domāju, ka iegūtās atziņas noderēs 
mūzikas instrumenta apguvē. 
Paldies mūsu absolventei Madarai 
Matrozei par lielo aizrautību, 
organizējot šādas aktivitātes, un 
Nila Īles ģimenei par paraugstundu 
savstarpējo attiecību un aizrautīgas 
darbošanās izkopšanā!”

„Ar ģimeni Cesvainē esam pirmo 
reizi, bet, kad starp nodarbībām 
uz pils terases izgāju paelpot 
rudenim neraksturīgi silto gaisu, 
mani pārņēma izjūta, ka esmu te 
kādreiz jau dzīvojis. Cesvaine ir 
ļoti burvīga vieta, nekad nebiju 
domājis, ka tik maza pilsētiņa var 
būt tik pilna radošuma un degsmes. 
Noteikti gribētu te atgriezties. Kaut 
gan man sanāk diezgan daudz ceļot, 
atkal un atkal pārliecinos, ka tomēr 
nav skaistākas vietas uz zemes par 
Latviju,” iespaidos par Cesvaini 
dalās Nils.

Madara turpina: drīzumā durvis 
vaļā vērs muzikālās izglītības 
centrs Nila vadībā. Jaunajā 
studijā Lāčplēša ielā 106/108 
Rīgā tiks turpināts jau iesāktais 
darbs, papildinot to ar neformālās 
mūzikas mācībām un dažādiem     

muzikāliem pasākumiem, kas 
būs pieejami gan bērniem, gan 
jauniešiem, gan arī pieaugušajiem 
neatkarīgi no muzikālās izglītības 
pakāpes. Biedrība noteikti turpinās 
iesākto darbu, lai arī turpmāk šādas 
meistarklases varētu notikt citur 
Latvijā, dodot iespēju arī citu lauku 
reģionu bērniem un jauniešiem 
iepazīt daudz jauna un interesanta.

Madara biedrības „Musiq For 
Change” vārdā izsaka milzīgu 
pateicību Cesvaines Mūzikas 
un mākslas skolas direktorei 
Intai Stienei, kura izrādīja lielu 
atsaucību un palīdzēja pasākuma 
tapšanā, saprotot, kādu devumu 
tas var sniegt Cesvaines bērniem, 
dodot iespēju šīm meistarklasēm 
notikt tieši Mūzikas un mākslas 
skolas telpās. Paldies ir jāsaka 
Aināram Melbārdim, kurš, savas 
iniciatīvas vadīts, ik dienu strādā 
ar Cesvaines vidusskolas bērniem, 
piepildot viņu ikdienu ar mūziku, – 
lai vairāk būtu šādu cilvēku! Un, 
protams, sirsnīga pateicība Grašu 
bērnu ciemata vadītājai Sandrai 
Stadei par viesmīlīgo un silto 
viesu uzņemšanu un naktsmītnēm 
Grašu muižā, kur Nils ar ģimeni 
varēja izbaudīt mieru un klusumu 
vakaros un smelties spēkus jauniem 
darbiem.

Uz tikšanos atkal Cesvainē, kas 
zina, varbūt jau pavisam drīz…

Santa Krusiete,
Madaras Matrozes foto

– Mīļais, piedod, nevarēju vairs 
izturēt, pusnaktī atnācu pie tevis. Tu 
gulēji kā laimīgs bērns. Uzmanīgi 
palīdu pie tevis zem segas. Tu pat 
nepamodies. Mīļais, cik tas ir skaisti! 
Nevarēju iedomāties, kā tas ir, tagad 
to izjūtu ar lielu laimi. Mīļais, nāc pie 
manis, tagad mēs to varam atļauties! 
Nāc, nāc, nekautrējies!

– Bet, Rozīt, mums priekšā tāls 
ceļš, un paies daudzi mēneši, lai mēs 
tiktu tur, kur gribam tikt.

– Mīļais, vai tu domā, ka es par 
to nedomāju? Domāju, bet nedaudz 
vienam otru mīlēt varam atļauties.

Pēc mīlēšanās, spaidīšanās un 
bučošanās aizmiegam. Pamostos no 
balsu skaņām kaut kur aiz loga vai 
telpas. Diezgan gulēts! Vienā rāvienā 
esmu augšā, saģērbies izskrienu ārā 
pie akas nomazgāt muti. Uz pleca 
uzgulst dvielis sniega baltumā. 
Apgriežos, tur stāv mana meitene un 
smaida.

– Ejam brokastīs, mamma gaida, 
tad lūkosi, ko šodien darīsim. Pašreiz 
daudz vācams siens, varbūt nāksi 
palīgā? Pie Artūra aiziesi pa vakaru. 
Artūram piezvanīju, lai neuztraucas, 
jo tu esi pie manis.

– Paldies, mīļā, par gādību! 
Patiešām tev viss veicas. Sienu vākt 
man patīk. Labprāt eju tev palīgā.

– Nu, balodīši, vai vēl ilgi būs 
jāgaida?

– Ejam, ejam, māmiņ, – atsaucas 
Rozīte.

Pie brokastu galda Rozītes mamma 
mūs abus vēro, man kļūst tā savādi 
un neomulīgi. Nepierasts.

– Es skatos uz jums abiem un 
domāju, uz ko gan tas Kupidons 
ir spējīgs. Ko viņš ar jums abiem 
ir izdarījis? Kā viņš spēj pārvērst 
cilvēkus! Jums nav, par ko 
kautrēties, mēs arī bijām tādi paši. 
Laiks tik ienes atšķirības, viss jau 
paliek tāpat.

– Rozes mamm, jūs tak nebildīsiet 
pret mūsu laulībām?

– Ko es tur varu teikt – lai 
Dieviņš jūs svētī! Gan jau Roze jūs 
izdresēs. Viņa to labi prot. Vai arī 
notiks otrādi – viņa mainīsies pašos 
pamatos. Dzīvē jau notiek dažādas 
pārvērtības.

– Nu, nu, mamm, pietiek! 
Domājam, kāzas nekādas nerīkosim, 
tik lūgsim pašus tuvākos cilvēkus. 
Gribam tās rīkot pēc divām nedēļām. 
Mācītāju sarunāšu un atvedīsim 
mājā.

– Meit, meit, vai tā vajag darīt? 
Kāpēc ne baznīcā? Nu, kas tur liels, 
pagaidīt pāris mēnešu.

– Nē, mamm, darīsim tā, kā es 
saku. Tagad, kara laikā, viss mainās 
pa stundām, ne dienām. Ievēro to, 
ka mums jāgatavojas aizbraukt, 
kamēr to var izdarīt brīvi! Brāļa 
bērniem te arī jāiedzīvojas. Tas nav 
tik vienkārši.

– Nu, labi, Rozīt, tad darām, kā 
tu saki. Rūdi, vai tu piekrīti Rozītes 
izlemtajam, esi tā ar mieru?

– Rozes mamm, es domāju, tā ir 
pareizi, laika ir ļoti maz. Drīz sāks 
velties bēgļu straumes, tad var būt 
par vēlu. Bēgļi jau tagad klīst.

– Labi, bērni, dariet visu, lai tas 
ātrāk beigtos! Es ar Vācijas un 
Francijas radiem sarakstījos. Viņi 
labprāt mūs uzņems savās mājās.

Rozīte
Stāsts

4. turpinājums

Juris Sārnis

	Nils	demonstrē	mūzikas	instrumenta	
skanējumu

Perkusionista	vadībā	top	ritma	skaņas	improvizācija,	kur	iesaistīts	
ikviens	no	klātesošajiem Nila	vadībā	tiek	veidoti	mūzikas	instrumenti

Neliela	daļa	no		mūzikas	
instrumentu	plašā	klāsta
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Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža  – 600 eks.
Redaktore – Santa Krusiete,
tālr. 64852030,
e-pasts: santa.krusiete@cesvaine.lv
Iespiests:
SIA „Latgales druka”
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus 
iesniegt līdz katra mēneša 5. datumam.

Miruši

Redzes pārbaude

Atbalstītie sportisti

Cesvaines sociālā dienesta tel-
pās Pils ielā 2

2014. gada 10. decembrī
2015. gada 14. janvārī
 11. februārī
 18. martā
Redzes pārbaudi veic opto-

metrists Mg. phys. S. Petručeņa, 
maksa par konsultāciju –  5 EUR

Iepriekšēja pieteikšanās pa tāl-
runi: 26340887

Ir iespējams arī pasūtīt brilles, 
kontaktlēcas; iegādāties briļļu 
futrāļus, salvetes, kontaktlēcu 
kopšanas līdzekļus; nodot remon-
tā brilles

Atšķirībā no acu ārsta opto-
metrists izraksta briļļu recepti, 
bet neārstē acu slimības. Ja ro-
das aizdomas par medicīniskiem 
traucējumiem, tad optometrists 
iesaka apmeklēt oftalmologu (acu 
ārstu).

2014. gadā Cesvaines novada 
dome ir atbalstījusi trīs sportistus: 
Ilgvaru Martemjanovu Latvijas 
Alternatīvās motosporta asociācijas 
organizētajā motokrosa turnīrā 
10 posmu sacensībās Latvijā 
2014. gadā, piešķirot 200 euro; Ata 

Vereba, biedrības „Stari motocentrs” 
biedra, dalību motosporta  
sacensībās, tām piešķirot finansiālu 
atbalstu 200 euro; Reno Artūra 
Apiņa, Murjāņu Sporta ģimnāzijas 
audzēkņa, Latvijas Republikas 
jaunatnes izlases dalībnieka, 

braucienu uz mācību treniņnometni 
Spānijā, gatavojoties Pasaules 
jaunatnes olimpiskajām spēlēm 
vieglatlētikā, piešķirot 200 euro. 
Minētie līdzekļi ir piešķirti no 
Cesvaines novada budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem.

Par pašvaldības apbalvojumu
Kultūras un izglītības jautājumu 

komiteja 2014. gada 21. oktobra 
domes sēdē izskatīšanai izvirzīja 
projektu par pašvaldības apbal-
vojumu  piešķiršanu: 1. pakāpes 
apbalvojumu (atzinības rakstu) – 
domes projektu vadītājai Ivetai 
Raimo par radošu darbību projektu 
realizācijā, ģimenes ārstei Ilgai 
Kreicumai par nozīmīgu ieguldī-

jumu Cesvaines novada iedzīvotā-
ju veselības nostiprināšanā; 2. pakā-
pes apbalvojumu (pateicību) – 
Cesvaines sociālā dienesta vadī-
tājai Dainai Markevicai par 
atsaucību darbā ar klientiem, par 
saliedēta kolektīva veidošanu, 
ambulatorās aprūpes ārsta palīdzei 
Dzidrai Ābeltiņai par atzīstamu 
ieguldījumu Cesvaines novada 

iedzīvotāju aprūpē, publicistam 
Andrim Grīnbergam par atzīstamu 
ieguldījumu Cesvaines novada 
popularizēšanā laikrakstā „Latvijas 
Avīze”. Pateicība un atzinības 
raksts minētajām personām tiks 
izsniegts Latvijas Republikas 
Proklamēšanas dienas svinībās 
17. oktobrī Cesvaines vidusskolas 
aulā. 

Informācija par 
publiskajām 

videonovērošanas 
sistēmām 

Cesvaines pilsētā
Cesvaines novada pašvaldība 

informē, ka pilsētā tiek veikta 
videonovērošana. Kameras ir 
uzstādītas 10 vietās: Pils ielā 1a, 
autoostas skvērā pie kultūras 
nama, Pils, Rīgas un Saulieša ielas 
krustojumā, bērnu spēļu laukumā 
pie tirdzniecības centra un citur. 
Videonovērošanas galvenais mēr-
ķis – sabiedriskās kārtības nodro-
šināšana.

Es vēlu notvert tos mirkļus,
kas nemanāmi šķiet,
tos skaistos dzīves brīžus,
kas nāk ar Tevi smiet.
Tās mazās laimes devas,
kas prieku dzīvē nes,
un mīlestības dvašu,
kas nāk no dvēseles.
Ik dienu notvert sapni,
kas Tevi tālēs nes,
un noticēt, ka vari
būt laimīga uz šīs pasaules.

(Agnese Ezerroze)

Skaistajos šūpuļsvētkos sveicam 
mūsu kolēģītes Jolantu 

Štrombergu, Sanitu Driķi 
un Dzintru Šanteri! Vēlam 

priecāties par katru mirkli, ko 
dzīve sniedz.

Sveic	pirmsskolas	
„Brīnumzeme”	kolektīvs

Ķinderu kapu pārziņa 
informācija

Pēteris Smirnovs 
(1949–2014)

… un zeltains taurenis no tavas
   plaukstas
tik ilgi projām neaizlidot gribēs,
cik ilgi tu to vieglām rokām 
  skarsi,
cik ilgi vieglu elpu uzrunāsi.
Tik ilgi, cik pats tu brīnums būsi,
tev acu plakstos zelta spāre 
  sēdēs,
būs rasa vizoša, būs varavīksne 
  koša,
un taurenis uz tavas plaukstas –
  drošs.

(M. Laukmane)

Nozīmīgās dzīves gadskārtās 
sveicam:

80 gados – Dainu Kalniņu,
85 gados – Veltu Blekti, 

Geniju Pūci, 
Mariannu Zommeri!

Cesvaines	pašvaldība

Mobilās veselības 
aprūpes centrs 

Cesvainē
2014. gada 24. novembrī Ces-

vainē bērniem līdz 18 gadu 
vecumam bez maksas būs 
iespējams apmeklēt speciālistus 
no Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas.

Speciālisti, kuri viesosies 
Cesvainē:

bērnu acu ārsts, gastroen-
terologs.

Interesenti tiek aicināti pie-
teikties Cesvaines sociālajā die-
nestā pie Ilvijas Trupavnieces, 
tel. 64852032, 29365023, līdz 
21. novembrim.

„Tu esi Latvija”
Līdz 19. novembrim jaunieši 

tiek aicināti piedalīties video, 
foto un stāstu konkursā „Tu esi 
Latvija”, lai ar fotogrāfiju vai 
video palīdzību izstāstītu vai 

Šodienas stāsti
9. starptautiskā bērnu un 

jauniešu mākslas izstāde „Šodienas 
stāsti” norisinās jaunajā Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas ēkā. Izstāde 
ir veltīta komunikācijai mūsdienu 
pasaulē, kur saziņa var izpausties 
starp cilvēkiem, caur mūziku, 

literatūru un mākslu. Ienākot 
modernajām tehnoloģijām, mūsu 
saziņa neaprobežojas ar runāšanu 
un lasīšanu, tās ir ieguvušas jaunu 
mērogu un attēlošanas veidu.

Izstādē piedalās mākslas skolu 
audzēkņi un jauniešu organizācijas 

no 16 valstīm (Latvija, Lietuva, 
Gruzija, Vācija u. c.), pavisam ir 
izstādīti 900 mākslas darbi, tostarp 
arī Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolas audzēknes Sintijas Kalniņas 
darbs „Tautasdziesma „No tālienes 
es pazinu, kur sērdienes pūru ved”” 
un divi absolventes, tagad Māras 
Muižnieces Rīgas Mākslas skolas 
audzēknes Lauras Kričalovas darbi: 
„Tom Odell. Another Love” un 
„Mammas saruna ar savu bērnu”.

Meitenes dejojot tautas dejas, 
tādējādi radās ideja izdejoto attēlot 
zīmējumā: melodijai, noskaņai tika 
pieskaņota atbilstoša krāsa, skaņas 
kopumu, vārdus aizstājot ar latviešu 
dievību zīmēm, komponējot apļa 
formā, kas simbolizē bezgalību, 
noteiktu kārtību.

Lai radošais process turpina 
augt, lai nezūd iedvesma jauniem 
darbiem!

Santa Krusiete

parādītu savu stāstu par savu 
Latviju. Konkurss norisinās 
interneta vietnē www.Draugiem.
lv/TUESILV.

Konkursa galvenā balva ir 

Latvijā ražots elektrovelosipēds 
„Blue Shock Bike”.

Plašāka informācija: 
tālr. 22382139; 
info@nextyouth.org.

Tie vēji ar puteņu rozēm,
Kas vēl pa kupenām skries,
Lai cerību pumpurus pāri
Sēj Taviem gadiem arvien!
Ka vakara nav, tikai rīts,
Jo dzīvot nozīmē gādāt
Par to, lai liktenim pretī
Mums nostāties nepietrūkst 
spīts.

Stipru veselību un dzīvesprieku 
skaistajā jubilejā vēlam 

Ainai Kurmītei.

Pirmsskolas	„Brīnumzeme”	
arodorganizācija

Māras	Muižnieces	mākslas	darbs	“Mammas	saruna	ar	savu	bērnu”


