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Skaidrīte Aveniņa

Atver grāmatuKā radušies nosaukumi Cesvaines ielām?
Kāda izskatījās Celtnieku iela 

pirms pirmā objekta – bērnudār- 
za– tapšanas, vislabāk var pastās-
tīt cilvēki, kuri ir bijuši pārvērtību 
aculiecinieki.

Pēc audzinātājas Dzidras Kalējas 
teiktā, tā ir bijusi pļava, dīķa jeb pel-
dētavas, kā to aizvien sauc cesvainieši, 
malā. Lai gan uzkalnā, tomēr purvai-
na, mitra, kārklu ceriem, alkšņiem 
apaugusi vieta.

Arī audzinātāja Anna Luce šo 
vietu atceras kā  avotainu, ciņainu, ar 
pāris nelieliem  kokiem, vienu  lielu  
bērzu.  

Anna Luce ar vīru Gunāru zina pa-
stāstīt, ka ap 1961. vai 1962. gadu ir 
izrakti divi grāvji uz Sulas upīti. Viņa 
piebilst, ka Sulupīti gan agrāk esot 
zinājusi ar nosaukumu – Lesiņupīte 
(pēc Lesiņu māju nosaukuma). Vēlāk 
grāvji aizbērti, iespējams, pat nevei-
cot drenāžas darbus. Tāpat 60. gados 
sākusies internātskolas ābeļdārza un 
sakņu dārza ierīkošana.

Bērnudārza tapšanas pirmie mirkļi 
Dzidrai Kalējai palikuši atmiņā pēc 
viena no celtniecības darbu vadītāja 
Andreja Sidorenko teiktajiem vār-
diem, kad viņš, atnākot uz ciemata 
bērnudārzu pēc abām meitām Velgas 
un Līgas, paziņojis:” Mēs šodien „ie-
viņķelējām” pamatus bērnudārzam.” 
Tas bijis 1971. gada pavasarī vai va-
sarā, skaistā, „zaļā” laikā.

1972. gada 18. novembrī bērnu-

dārzu nodeva eks-
pluatācijā – vadītāja 
Anna Ķeire līdz 1986. 
gadam.

Pēc tam turpinā-
jušies celtniecības 
darbi Krasta ielā. 
Bet tur, kur tagad at-
rodas Celtnieku ielas 
daudzdzīvokļu mājas, 
Krasta ielas iedzīvo-
tājiem bijuši  nelieli  
sakņu dārziņi,   puķu 
dobes, ganījušās arī 
dažas govis.

Uzbūvējot 2 nāka-
mās Krasta ielas mā-
jas, pienākusi kārta 
Celtnieku ielai. Cita 
pēc citas 70. un 80. 

Jau pagājušā gada oktobrī „Cesvai-
nes Ziņas” rakstīja, ka vēstures avotos 
atrastā informācija vēsta, ka Cesvaines 
vārds rakstos pirmo reizi minēts 1209. 
gadā. Līdzīga fakta dēļ dažas Vidzemes 
pilsētas, piemēram, Cēsis un Mālpils 
jau vērienīgi atzīmējušas 800 gadu 
svinības. Saskaņā ar tradīciju svinēt 
dažādu vēsturisku notikumu gadadie-
nas Cesvaines pašvaldība ierosināja 
pievērst uzmanību arī šim faktam. Lai 
sagatavotos pasākumam, tika izveidota 
darba grupa, kurā ir pieaicināti vairāku 
institūciju vadītāji un kultūras speciā-
listi. Tika nolemts izveidot pasākuma 
logo un zem tā vadīt visus nopietnā-
kos 2009. gada pasākamus. 800 gades 
kulminācijas svētkus ar pašdarbnieku 
koncertu nolēma rīkot 18. jūlijā. Vie-
nojās, ka svētkus organizēs pašu spē-
kiem, tērējot vien minimālus līdzekļus 
no pašvaldības budžeta. 

Ierobežotā fi nansējuma dēļ nevarēja 
nodrošināt plašu Cesvaines iedzīvotāju 
aptauju, taču komisijas pārstāvji no-
gādāja vienkāršas aptaujas anketas 
savās iestādēs un daļēji noskaidroja 
atsaucīgāko iedzīvotāju viedokli.Uz 
pirmo jautājumu – Kāpēc 1990. gadā 
atzīmēja „Cesvainei 600”? – 31 res-

gados tika būvētas  daudzdzīvokļu 
mājas. 80. gadi Cesvainē iedzīvo-
tājiem palikuši atmiņā kā saim-
niecības uzplaukuma gadi. Daudzi 
jaunie speciālisti un strādnieki bija 
izvēlējušies Cesvaini par darba un 
dzīves vietu, dibināja ģimenes, 
dzima bērni, vienmēr bija rinda 
pēc dzīvokļiem. Arī 1972. gadā 
celtais bērnudārzs drīz kļuva par 
mazu (lai gan vēl aizvien darbojās 
ciemata bērnudārzs). Un tā 1982. 
gada novembrī Celtnieku ielā 1 
ekspluatācijā nodeva jaunos bērnu-
dārza korpusus, kopā 13 grupas. 80. 
gados audzēkņu skaits sasniedza  pat 

280 – 320 (2009. gada janvārī – 156 
audzēkņi).

Celtnieku iela izveidojās par 
visblīvāk apdzīvoto ielu Cesvainē, 
tāda tā ir arī mūsdienās, lai gan sa-
līdzinoši klusa iela. Agrāk, sniegotās 
ziemās, starp Celtnieku ielas namiem 
slējās milzīgi sniega vaļņi – cietokšņi, 
kuros „karoja” visu apkārtējo māju 
bērni, brīžiem radot neapmierinātību 
pensionāru vidū, kuri alka miera un 
klusuma. Celtnieku ielas bērnu skaļās 
aktivitātes siltās vasaras dienās tika 
„klusinātas” ar tādām ekstrēmām 
metodēm kā ūdens liešanu virsū, 
piezogoties no aizmugures.

Būvējot daudzdzīvokļu mājas,  
celtnieki ir bijuši saudzīgi pret ābeļ-
dārzu, arī paši māju iedzīvotāji tur-
pināja māju apkārtni apstādīt ar ābe-
lēm. Vai ir vēl kaut kur Latvijā tāda 
pilsēta kā Cesvaine, kura pavasaros 
pārvēršas par ziedošu ābeļdārzu? 

Šīs ir dažu esošo un bijušo Celt-
nieku ielas iemītnieku atmiņas par 
vienu no 37 ielām Cesvainē.

Paldies par sadarbību muzeja 
vadītājai Dacei Birzniecei, audzi-
nātājam Dzidrai Kalējai, Annai 
Lucei, pirmsskolas skolotājai Teklai 
Ozoliņai!

Gatavojamies „Cesvainei 800” svētkiem
pondents to vēlētos izlasīt laikrakstā, 
14 respondentiem šis fakts jau bija 
zināms, bet 7 labprāt noklausītos lek-
ciju. Nākamais jautājums bija – Kāpēc 
atzīmēt „Cesvainei 800”?, uz kuru at-
bildes bija līdzīgas: 28 to vēlas izlasīt 
laikrakstā, 17 šis fakts ir jau zināms, 
bet 7 noklausītos lekciju. Nācās seci-
nāt, ka tikai 5 respondenti no visiem 
52 aptaujātajiem nevēlas nekādus 
svētkus.

Anketās biežāk izteiktie ierosinā-
jumi – organizēt pašu spēkiem (21 
respondents), rīkot pašdarbnieku 
koncertu (iesaistot bērnudārzu, sko-
las) (11), rīkot amatnieku tirdziņu (8), 
atvēlēt līdzekļus viesmāksliniekiem 
(7), izstādes (mākslinieku, mākslas 
skolas bērnu) (6), rīkot sporta stafe-
tes, iesaistot bērnus un ģimenes (5), 
organizēt kopā ar „Teātris pagalmos” 
(4), organizēt talku pirms svētkiem 
(4), rīkot izjādes ar zirgiem (3), ie-
saistīt iedzīvotājus, piemēram, ziedu 
kompozīciju veidošana (3), objektu un 
ielu izgaismošana ar svecēm (2), rīkot 
balonu salūtu (2).

Piedāvājumi pasākumam – pieda-
līties izstādē ar saviem darinājumiem 
(4), palīdzēt organizēt pasākumu (4), 

ziedot priekšmetus tirdziņam (3), 
ziedot puķu stādus (3), ziedot naudu 
(3), palīdzēt „Retro – Auto” pasāku-
ma organizēšanā (1), piedalīties no-
vadpētniecības izstādē (1), sagatavot 
audzēkņu koncertu (1), sakārtot dze-
joļu un suvenīru grāmatu „Cesvainei 
800” (1).

Cesvainietis, vēstures pētnieks, 
Medicīnas Goda doktors, prof. Arnis 
Vīksna apstiprināja, ka Cesvaines 
vārda parādīšanās dokumentos ir 
pietiekami svarīgs iemesls, lai ie-
dzīvotāji to pieminētu, sarosītos un 
izdarītu par godu savai pilsētai kādu 
labu darbu. 

Valdis Kaprālis apsolījis reizē ar 
savu personālizstādi jūnijā Cesvainē 
vēlreiz atcerēties un atgādināt par 
tiem notikumiem, kuri tika svinēti 
1990.gadā.

Darba grupa ir izstrādājusi dažādus 
priekšlikumus, kuri darba gaitā vēl var 
mainīties, tikt precizēti vai atcelti: 

Cesvaines mūzikas un mākslas 
skolas bērnu darbu izstāde, koncerts 
30. aprīlī;

Foto izstāde pils kreisajā spārnā 
jūnijā;

Harija Šulca izstāde pils labajā 

spārnā jūnijā;
Vēstures izstāde muzeja zālē 

jūnijā;
Valda Kaprāļa gleznu izstādes 

atklāšana luterāņu baznīcā, koncerts 
12. jūnijā;

Mākslinieku plenērs, tēlniecības 
simpozijs 14. -18. jūlijam.

18. jūlijā plānotie pasākumi:
Cesvaines sapošana svētkiem;
Pūtēju orķestra sveiciens cesvai-

niešiem;
Svētbrīdis luterāņu baznīcā;
Piemiņas brīdis kapos pie izcilu 

personu atdusas vietām;
Svētku atklāšana pie pils;
Amatnieku tirgus;
Pirmsskolas izglītības iestādes 

priekšnesums;
Kinostudijas tērpu parāde;
Fotografēšanās;
Izklaides bērniem;
Rokdarbu izstāde stallī un Kraukļu 

skolā;
Filmu un diapozitīvu demonstrē-

šana;
Skaistumkopšanas salona prezen-

tācija, vēderdeju koncerts;
Dāmu deju grupas „Kamenes” 

koncerts;

Grāmatu galds;
„Krāmu” tirgus – izsole;
Retro auto parāde;
Ēdināšana brīvā dabā;
Ekskursijas pa Cesvaini;
Teātri pagalmos;
Ekskursijas pilī, skolā, pie uzņē-

mējiem;
Izjādes ar zirgiem;
Pašdarbnieku koncerts;
Ofi ciālā pieņemšana;
Dejas – koncerts pilī;
Balle, pusnakts pārsteigums;
Ērģeļmūzikas nakts koncerts luterā-

ņu baznīcā.
Darba grupas vadītāja – Iveta Rai-

mo, kurai var zvanīt darba laikā pa tāl-
runi 64852030, lai izteiktu savus priekš-
likumus. Mājas lapā www.cesvaine.lv 
ir izveidota sadaļa Cesvainei 800, kurā 
varēs izlasīt aktuālāko informāciju.

Jā ir kāds, kas vēlas piedalīties darba 
grupas sanāksmēs, gaidīsim jūs domes 
mazajā zālē 26. martā plkst.1000. 

Būtu ļoti jauki, ja mēs vispārējo eko-
nomisko krīzi varētu pārdzīvot, rosīgi 
darbojoties savas pilsētas labā.

"Cesvainei 800" ietvaros-
vēlos aicināt tos, kuriem tuva 
fotografēšana, atsākt mūsu tra-
dīciju rīkot foto izstādi.  Aicinu 
noformēt savu foto galeriju un ar 
to piedalīties svētkos.  

Piedāvāju, tāpat kā iepriek-
šējo reizi, sagatavot kartona 
planšeti ar izvēlētajām foto-
grāfi jām par Cesvaines tēmu. 
Noformējiet pēc saviem ie-
skatiem! Varētu arī no abām 
pusēm. Vēlams nosaukums 
un autora vārds, uzvārds. Uz-
ņemšos apkopot šos darbus un 
izstādīt tos apskatei pils kreisā 
spārna bēniņos. 

Gaidīšu jūsu piedāvājumu 
Cesvaines mūzikas un mākslas 
skolā, Pils kreisajā spārnā, II 
stāvā. 

Vēlams piezvanīt pa tālruni 
26446141, Inta Stiene 

 

Darba grupas dalībnieku 
apkopotā informācija
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Foto izstāde

Kad bērnudārza vēl nebija. 70. gadi. Skats no Brīvības ielas. Foto no muzeja arhīva

Jura Sārņa grāmatas 
“Cesvainei. Bērnībai. 

Mīlestībai”, 
kas veltīta 

Cesvaines 800 gadei, 
atvēršanas svētki Cesvaines 

bibliotēkā 2009. gada 
1. aprīlī plkst. 15.00. 

Aicinām visus interesentus!
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Foto: Guna Graudiņa

Guna Graudiņa

Pašlaik ir izgatavots un savu uz-
stādīšanu pavasarī gaida jau trešais 
kapu plāns – shēma. Jau iepriekš izga-
tavotajiem Ķinderu un Cesvaines kapu 
plāniem nu pievienojās Kārzdabas kapu 
plāns.

Kapu plānā ir atzīmētas apbedījumu 
vietas, kuras pēc kapu pārzinātāju no-
stāstiem vajadzētu atcerēties. Jāpiezīmē, 
ka cilvēku atmiņā vairāk ir palikuši vietē-
jie skolotāji un sabiedriskie darbinieki, bet 
praktiski nemaz sava laika saimnieciskie 
darbinieki, lai arī tiem varbūt uzstādīti 
krietni lielāki pieminekļi. Kārzdabas 
kapsētā guļ arī divi Lāčplēša kara ordeņa 
kavalieri jeb vienam no tiem – Robertam 
Kļaviņam – no Maskavas atvestas tikai 
simboliskas smiltis. Interesants ir fakts, ka Informāciju apkopoja Vilnis Špats

Raiņa Mēness meitiņa Kārzdabā
Raiņa dzejoļu krājuma no "Dagdas skiču 
burtnīcas" Mēness meitiņas tēla prototips 
jeb aprakstītā persona Olga Kligere guļ 
Kārzdabas kapos. Šī sieviete bijusi tuvs 
cilvēks Rainim. Par to liecina arī Aspazijas 
reakcija pēc iepazīšanās ar minēto dzejoļu 
krājumu, kurā ir daudz mīlas dzejoļu – tas 
ielidojis sejā Olgai. Tālāk minēšu personas, 
kuras atzīmētas Kārzdabas kapu plānā. 

Augusts Bieziņš, skolotājs                         
1879 – 1941, Pēteris Bieziņš, skolnieks 
1923 – 1941 (abus nošāvuši sarkanar-
mieši), Emīlija Birnbauma – skolotāja 
Kārzdabā, Pēteris Birnbaums – skrīveris 
Kārzdabā, Aleksandrs Vītiņš, 1893 – 1959, 
skrīveris, Aleksandrs Krieviņš 1865 
– 1971, Lāčplēša kara ordeņa kavalieris, 
Jēkabs Plikausis 1867 – 1936, skolotājs, 

kora diriģents, Marija Plikause 1886 
– 1972, sabiedriska darbiniece, režisore 
Kārzdabā 1920 – 1940. gados, Ermīne 
Kļaviņa 1905 – 1996, skolotāja, Pēteris 
Gaiguls 1891 – 1960, zemnieks, pērminde-
ris, sabiedrisks darbinieks, Lidija Riemere 
1913 – 1959, skolotāja, Pēteris Riemers 
1899 – 1959, skolotājs, Guna Kaprāle 
1925 – 2008, skolotāja, Olga Kligere 
1898 – 1990, Raiņa „Mēness meitiņas” 
prototips, Pēteris Maršāns 1867 – 1934, 
skolotājs, Alfrēds Rubulis 1910 – 1980, 
skolotājs, Jānis Ķeirāns 1913 – 1977, Gra-
šu ciema padomes priekšsēdētājs, Roberts 
Kļaviņš 1885 – 1941, ģenerālis, Lāčplēša 
kara ordeņa kavalieris, Pēteris Sarķis    
1862 – 1895, rakstnieks, skolotājs. 

Pavisam nesen Cesvaines senioru 
deju grupa „Kamene” piedalījās Gul-
benes kultūras centra un senioru deju 
grupas „Reveranss” rīkotajā pasākumā 
„Rozes putenī”. Šajā pasākumā ar mums 
kopā bija deju grupas no Palsmanes, 
Blomes, Balviem, Cēsīm. 

Saka jau, ka latviešu sievietes esot 
skaistas un īpaši tad, kad viņas staro ne 
tikai ar tērpu, bet arī ar dvēseli. Bija in-
teresanti vērot, kā garām aizdejo mūži, 
bet kopā ar domubiedriem vērot viņu 
priecīgās sejas un graciozās kustības 
zālē. Par krīzi neviens pat neieminējās, 
jo cits citu saprata bez vārdiem. Gul-
benes kultūras centrs bija parūpējies, lai 
viņu dejotāji mirdzētu arī jaunos tērpos. 
Gribētos jau arī mums…

Izpildītās dejas bija ļoti dažādas: 
gan no Eiropas tautu pūra, gan pašu 
horeogrāfi jas. Pasākumu kuplināja Gul-
benes  vīru vokālais ansamblis „Namejs”, 
kas iepriecināja gan ar dziesmām, gan 
vīrišķo stāju. Pēc pasākuma notika balle. 
To varētu nepieminēt, ja mēs negūtu 
prieku no redzētā: dāmas pārdomātos 
tērpos, kungi uzvalkos ar tauriņiem vai 
kakla saitēm. Zāle pilna ar dejotājiem – 
staltu stāju, sirmām galvām un aizrautīgu 
deju prieku. Rodas jautājums: „Kādēļ pie 
mums tas ir apsīcis?” Dzīves situācija 
taču ir līdzīga. „Raudzījos šajos cilvēkos 
un jutos bagāta, jo man garām aizdejoja 
tik daudz mūžu, kurā pieredzēts viss: kara 

gadu šausmas, miera laika atdzimšanas 
spēks, trūkums, mīļu cilvēku zaudēšanas 
sāpes, prieka un laimes mirkļi, tieko-
ties ar labiem draugiem, auklējot savus 
mazulīšus un atrodot savus mūža drau-
gus. Šie cilvēki savu mūžu izdzīvo ar 
latvisku lepnumu, skaļiem vārdiem par 
to nerunājot. Arī nākotnē pasaulei, kurā 
dzīvojam, īstenu dzīves vērtību piešķirs 
tikai tie ļaudis, kuri nav nopērkami un 
piekukuļojami. Mēs taču visi varam 
būt bagāti, pat tad, ja naudas ir ļoti maz, 
varam sasniegt mērķi pat tad, ja visu nākas 
sākt no jauna. Ja pietrūkst padoma, kā to 
izdarīt, padoms jāprasa mūžiem, kuri 
aizdejo garām.” Tā par mums visiem 

rakstīja Malda Ilgaža „Dzirkstelē” (Gul-
benes rajona avīzē).. Es domāju tāpat. Tā 
vien liekas, ka, ja ļaudis vairāk dejotu, 
dziedātu un būtu kaut cik neprātīgāki, 
viņu enerģija būtu plūstošāka un grūtību 
būtu mazāk. Nedrīkstam sev iedvest 
ideju, ka ciešanas ir kaut kas vērtīgs 
un varbūt, ka, netaisot no mušas ziloni, 
dzīvi ir daudz vienkāršāk sakārtot. Šodien 
tāpat nekas daudz no mums nav atkarīgs 
– notikumi risinās paši no sevis. Ja arī tev 
gribas uzzināt, kas ir deja, tev nepietiek 
vērot un kritizēt, tev jāpiedalās!

Nevienam šajā pasaulē nav 
pienākums darīt mūs laimīgus – tikai 
mums pašiem. 

„Deja ir veselība, dvēseles un miesas harmonija”
 (japāņu profesors Nišī )

No sirds uz sirdi
Juris Sārnis cesvainiešiem jau ir pazīstams. Daži kopā 

ar viņu atceras saulainās bērnības dienas Kārklu pusē, kāds 
varbūt nejauši sastapis sirmo, bet možo kungu, apciemojot 
Cesvaini un pili, cits pazīst kā interesantu sarunu biedru un 
bitenieku, bet lielākā (iespējams, arī jaunākā) cesvainiešu 
daļa priecājas par bērnu grāmatiņu „Īsi stāsti un pasakas”, 
kas iznāca pagājušā gada novembrī. Autors ražīgi strādā, jau 
šopavasar būs gatavs jaunas bērnu grāmatas manuskripts, jo 
pieredzējušajam, ar dzīvu iztēli apveltītajam vīram ir daudz, 
ko pastāstīt. Taču tas vēl tikai būs.

Šoreiz par to, kas jau padarīts. 1. aprīlī plkst.15.00 Ces-
vaines bibliotēkā tiks atvērta jauna grāmata “Cesvainei. 
Bērnībai. Mīlestībai”, veltīta Cesvaines astoņsimtgadei. 
Tēlojumos, miniatūrās un dzejas rindās Juris Sārnis tvēris 
priecīgus un sāpīgus cilvēka dzīves mirkļus, gadu gaitā 
izkristalizējušās atziņas, kā arī dabas tēlus. Ilustrācijām iz-
mantoti Cesvaines mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi, 
ko atlasījusi Vita Krūmiņa. Vāka foto autore ir Dace Birzniece.
Grāmatai ir 96 lpp., 32 no tām krāsainas, cieti vāki, izmantots 
krītpapīrs. Skaists suvenīrizdevums. Cena grāmatas atvēršanas 
svētku dienā vai ar priekšapmaksu Ls 2.60, vēlāk –  dārgāk.
Grāmata tiek sagatavota sabiedriskā kārtā. Tās metiens 
būs 500 - 700 eksemplāru. Tipogrāfijas darbu samaksai 
nepieciešams 1200 līdz 1450 latu. Ja kādam ir iespēja šo 
izdevumu atbalstīt, lūdzam ziedot Cesvaines muzejā (Dace 
Birzniece, t. 29132093), Cesvaines vidusskolā (Velta Kalniņa, 
t. 27050236), apavu un sporta preču veikalā (t. 64852700) vai 
personīgi Ilgai Holstei (t. 29294573), Sanitai Dāboliņai (t. 
29432776). Iespējams ziedot, pārskaitot naudu uz Cesvaines 
kultūras veicināšanas biedrības kontu AS „SEB banka”: LV20 
UNLA 0030 9007 00006 ar norādi „Cesvaines astoņsimtgades 
grāmatai”. Jau iepriekš sirsnīgi pateicamies par atbalstu! Uz 
tikšanos ar jaunu, skaistu grāmatu rokās!

14. marta pēcpusdienā cesvainieši 
divas jaukas stundas pavadīja kopā 
ar Olgas Rajeckas Lielvārdes Violeto 
kori. Koris spēja aizraut skatītājus gan 
ar jau iemīļotajām "Koru karu" dziesmām 
par bitītēm un vistiņām, gan Olgas po-
pulārajām, gan pavisam jauniem priekš-
nesumiem.  “Mums ir liels prieks dziedāt 
un baudīt skatītāju atsaucību. Es tik pilnas 
zāles atceros tikai “Eolikas” laikos. Pal-
dies, ka izvēlējāties būt kopā tieši ar mūsu 
kori un  atlikāt dienas darbus, lai atnāktu,” 
saka Olga Rajecka.

 "Mēs jau ne tikai dodam, mēs saņe-
mam arī pretī. Šis ir koncerts no sirds uz 
sirdi," saka kora dalībniece un Lielvārdes 
kultūras nama vadītāja Dace Jansone. 

"Šajā korī nokļuvu nejauši, bet skatu-
ve man nav sveša. Esmu cieši saistīta ar 
pašdarbību un kopā ar vīru jau 25 gadus 
spēlējam grupā "Sentiments". Mēs – ko-
ris – esam pārsteigti, ka esam kļuvuši 
populāri. Nespējam koncertēt visur, kur 
mūs aicina, un zāles koncertos ir pār-

pildītas. 
Runājot par "koru 

kariem", ir prieks, ka 
spējām aizraut ska-
tītājus. Starp visiem 
koriem skaitliski esam 
vismazākā pilsēta un 
jo vairāk tāpēc prie-
cājamies, ka mūs tik 
daudzi atbalstīja. Ko-
riem bija draudzīgas 
attiecības, un mums 
jo īpaši ar Daugavpils 
kori. Nevienam ne-
bija domas sacensties 
vai uzvarēt. Mēs ļoti 
gatavojāmies katram 
iksvētdienas priekš-
nesumam. Tās bija 
10 ļoti grūtas nedēļas, 
mēģinājumi ieilga pat 
līdz puspieciem no rīta. Sirdi sildīja un 
spēku deva savējo un skatītāju atbalsts. 
Nav svarīgi, kurš koris uzvarēja, svarīgi, 

ka balva tiek tiem, kam tā visvairāk va-
jadzīga un paliek tepat Latvijā."

Vai esi redzējis ko brīnišķīgāku par drauga acīm? Nē! Zied 
koki, zied puķes, zied ūdeņi, zied arī cilvēks un viņa dvēseles 
spogulis — acis.

Paraugies drauga acīs! Kā tās mirdz, kad ir pilnas prieka, 
līksmes un mīlestības. Es teiktu — tās zied.

Kad ir bēdas, acīs mirdz vārdos neizsakāms lūgums, 
cerība, paļāvība: „Draugs, palīdzi, neatstum mani! Man ir 
neizsakāmi grūti.” 

Reizēm mīļās acis satumst kā debesis pirms negaisa, 
gatavas mest dusmu zibeņus. Viņās plaiksnī nosodījums, 
vilšanās. Tad paejiet viens otram solīti pretim, ieskatieties 
acīs, mīļi uzsmaidiet un pasakiet vārdus, kurus draugs gaida 
visvairāk! Šīs skaistās acis — tās taču lūdz tik maz. Ir viegli 
pagriezties un aiziet, bet kas spēs izlīdzināt sāpi? Brīdī, kad 
lūgums ir kopā ar izmisumu, neatstāj, palīdzi! Ja grūti izsacīt, 
pieej, saņem drauga plecu, cieši ielūkojies acīs — tad sapratīsi 
drauga nelaimi, neatstāsi viņu un glābti būsiet abi. Tevī rodas 
vēlēšanās pieglaust draugu sev klāt, apmīļot un pasacīt labo, 
ko gaida no tevis. Tad paraugies drauga acīs — kā tās mirdz 
pateicībā par tavu mīļumu!

Acis — zilās, brūnās, pelēkās, melnās — kāds skaistums! 
Tās ir brīnums, kurā vajag prast ieskatīties un lasīt.

Drauga rokas — kā tās prot glāstīt!
Gadi... Kur tie palikuši?
Un tagad tu saņem drauga sirmo galvu un pateicībā skūpsti 

acis, pieri, lūpas, trīcošās, smagā darbā nogurdinātās rokas. 
Rokas, kuras prata tā glāstīt! Bet ielūkojies acīs — kā tās 
staro! Tajās ieraugi bezgala skaistu, rāmu rudens dienu. Tu 
esi ceļinieks, kurš pārnācis dzimtenē pēc daudziem klejojumu 
gadiem. Tu stāvi augstu kalnā, noraugies dzimtenes mīļajās, 
saules pielietajās ārēs. Tagad sāc iepazīt, cik tās skaistas. 
Bet kur tu biji agrāk? Tagad, tajās raugoties, saproti, ko esi 
zaudējis. Taču esi jau vecs; vai pietiks spēka atlikušo mūža 
daļu veltīt šīm acīm? Tu bezgala sāpīgi nopūties, it kā gribētu 
aizpūst visus šos maldu gadus. 

„Kas tev notika, mīļais?” vaicā drauga lūpas, rokas sa-
traukumā ceļas aizstāvēt tevi. Skaistajās acīs vīd bailes un 
jautājums. Tās ir gatavas palīdzēt, ziedoties, kā tas ir bijis 
visus šos garos, miglā tītos gadus. Un tev liekas, ka tu esi kā 
Pērs Gints, kurš atgriezies pie savas Solveigas. Jā, tā ir tava 
Solveiga ar brīnišķi mirdzošām acīm! 

Tu it kā atmosties. Tev ir visdārgākais pasaulē. Tu esi ba-
gāts. Tu gribētu viņu apbērt ar bagātību, kuras tev nav — to esi 
izšķiedis, maldu ceļos iedams. Tikai... šīs acis nelūdz bagātību, 
tā viņām vienaldzīga. Viņas lūdz tevi: „Draugs, pasapņosim 
vēl kopā, pirms aizejam no šīs grūtās, sūrās, maldu pilnās 
dzīves!” Tu izmisumā skūpsti drauga sastrādātās rokas. Tu 
atkal atceries: kad tās bija jaunas, tās tā prata glāstīt... Tu 
sāpēs iesaucies: „Solveiga mana!” Un asaras rit pār taviem 
vaigiem, krītot drauga matos kā mirdzošas pērles...

Ināra Muižniece

Sanita Dāboliņa,
grāmatas redaktore

Jaunas grāmatas gaidās

Ieskatam – Jura Sārņa tēlojums „Mana Solveiga”

Skan "Rikšiem bērīt es palaidu". 

"Kamenes" pēc koncerta. 

Foto: Guna Graudiņa

Foto: no personiskā arhīva
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Informāciju apkopoja Vilnis Špats

60 gadi ar Sibīrijas atbalsi

Šogad aprit 60 gadi kopš baigā 
25. marta rīta, kas daudzām 
jo daudzām latviešu ģimenēm 
izpostīja dzīvi – sagrāva fiziski 
un emocionāli, pārvilka svītru 
daudziem sapņiem. 

Šoreiz – Valda Kaprāļa, Tāļa 
Āboliņa un Ainas Čeveres stāsti 
par sevi un saviem vecākiem 
izsūtījumā. Stāsti par nesavtīgu 
rīcību un mīlestību pret sev tuva-
jiem un mīļajiem. Gan Valda, gan 
Tāļa tēvi nebija izsūtāmo sarakstā, 
bet viņi nepameta savu līgavu un 
sievu ar mazuli likteņa varā, bet 
devās līdzi ceļā uz Sibīriju.  

Par saviem vecākiem Gunu 
un Jāni Kaprāļiem stāsta Valdis 
Kaprālis. Izsūtīšanas laikā – 1949. 
gadā Guna Bernovska (1925., prec. 
Kaprāle) bija skolotāja Kārzdabas 
skolā. Blakus mājā ar saviem 
vecākiem dzīvoja puisis, kurš 

Veltīts 25. martā izsūtītajiem Ces-
vaines ļaudīm un Cesvaines meitenei.

Vēl pēc gadiem dzird vaidus,
Kad nakts spārnus pār Gulagu pleš.
Kādus tauta izcieta spaidus,
Sētā kad lauzās okupants svešs.

Bērnība, meitene mazā,
Bezgala skumjš ir tavs stāsts.
Atmiņas sirdī vēl glabā,
Bērnības saulstaru glāsts.

Bij marts un dunēja sliedes,
Vilciens ar nāvei nolemtiem trauc.
Māj atvadas dzimtenes priedes,
Lūk, taigā vilki jau kauc.

Meitēn, tev taiga šalc drūmi,
Bezgala viltīgs tai smaids.
Dienas un naktis velkas te drūmi,
Bads bendē, solis nav raits.

Vai redzēt vēl, meitēn, tev mājas,
Vai taigā nolemts tavs gūsts.
Pēc dzimtenes ilgās sirds stājas,
Atmiņā dzimtenes vēju skūpsts.

Atgriezies, meitēn, uz mājām,
Cesvaines vēji kur šalc.
Zinu, ja laistu, pārnāktu kājām,
Tikšanās brīdis būtu tev salds.

bija ieskatījies Gunā – Jānis 
Kaprālis. Jāņa vecāki bija teh-
niskie darbinieki skolā. 

Liktenīgajā marta dienā 
atbrauca pakaļ Gunai un viņas 
mātei Martai. Jānis, redzot 
notiekošo, nepameta iecerēto, 
bet devās līdzi nezināmajā 
ceļā, pats nebūdams izsūtāmo 
sarakstā. Jānis līdzi aizbrau-
cis arī tāpēc, ka slēpies no 
krievu armijas. Viņi aizvesti uz 
Amūras apgabala Zejas rajona 
Amūrbaltijas ciematu.

Jānis aizrāvies ar 
fotografēšanu un šī ir viena 
no daudzajām fotogrāfijām. 
Pie Valda glabājas albums ar 
pārsimt foto, kuros redzama 

Izsūtīšana – caur pazīšanos 

Juris Sārnis

Vēlāk viņš izsūtīts uz Kolimu un 
Vorkutu, bet tās atmiņas bijušas tik 

smagas, ka viņš vēlāk to negribējis 
ne atcerēties, ne stāstīt. 

Guna un Jānis Kaprāļi pie Zejas upes pietekas  – Urkāna. 

23.02.2009

Cirvis vairs nebūs vajadzīgs
Ainai Čeverei (dzim. Putnai) 

toreiz bija pieci, brālim Ansim 
septiņi gadi. Aina stāsta:

– Mūs agrā rītā pamodināja pakaļ 
atbraukušie un teica, lai ģērbjamies. 
Mamma (Elma Putna) domāja, ka 
atkal vedīs uz mežu pratināt par 
tēvu. Tēvu aizveda pirms vairāk 
nekā gada, bet mēs nezinām, 
kāpēc un uz kurieni. Kopš tā laika 
mums neliek mieru. Atceros, ka 
stāvējām pagalmā pie akas, tēvs 
mums noglāstīja galvas un teica,          
„Ardievu, bārenīši!”

Bet šajā drūmajā rītā – 25. martā–   
pakaļ atbraukušie neteica, ka mums 
jāvāc mantas un cik tālu vedīs. Viens 
no karavīriem piegāja pie skapja un 
izvilka mammas iesvētāmo kleitu un 
zīda lakatu. To mammai iedeva līdzi. 
Vēlāk domājām, kam gan tik smal-
kas lietas? Jo tik ļoti bija vajadzīgas 
siltas drēbes, segas, pārtika. Bet pēc 
tam Sibīrijā viss noderēja – kleitu, 
lakatu, tāpat kā laulības gredzenu 
mamma iemainīja pret maizi. 

Kamēr mūs turēja Gulbenes 
stacijā, vectēvs bija uzzinājis, kur 
esam, un atveda ēdamo. Ieraudzījis, 
ka mamma ir kurpēs, novilka savus 
zābakus un atdeva viņai. Pats mājās 
devās basām kājām. Labi, ka tie bija, 

citādi, ar ko mamma uz mežu ietu? 
Mūs izsēdināja taigā Amūras ap-

gabala, 25. kilometrā. Tas bija meža 
vidū un vietai nebija pat nosaukuma. 
Tuvākā pilsēta bija Sivaka. 

Būdā, ko mums ierādīja, dzīvojām 
astoņas ģimenes vienā lielā istabā. 
Mamma strādāja mežā. Kopā ar vēl 
vienu sievieti attīrīja no zariem no-
cirstos kokus. Braukdama uz nedēļu 
mežā, mamma sev līdzi neko ēdamu 
nepaņēma, atstāja visu mums. 

Vēlāk – vasarā – uz taigu braucu 
līdzi, tur labi varēja pārtikt tikai no 
zilenēm un zemenēm vien. Cik tur 
bija skaista daba – puķes – lilijas, 
baguļņiki jeb taigas ceriņi un kurpītes 
neparasti lieliem ziediem. 

Ar labestību atceros Melānijas 
tanti, kura mums daudz palīdzēja. 
Nesa man ēst, „čtobi Ainočka neu-
merla” (lai Ainīte nenomirtu).

Vēlāk turpat istabā turējām arī 
vistas. Ciemā deva maizi, katram 
100 gramus. Stāvot pēc tās rindā, 
pamatīgi apsaldēju kājas, jo zābaki 
sen jau bija kļuvuši par mazu, bet 
lielākus nebija kur ņemt. 

Kādā naktī dzirdējām, ka mums 
aiz sienas divgadīgais Valdiņš 
visu laiku atkārto „Mammu, gribu 
maizīti.” Mana mamma teica, 

nevaru vairs izturēt, aiziesim, ie-
dosim. Redzam, ka Valdiņš rausta 
gulošo mammu un prasa maizīti, bet 
mammīte … mirusi.  

11. martā mammai ir dzimšanas 
diena. Mums ar Ansi tik ļoti 
gribējās mammu iepriecināt un 
sagaidīt mājās ar vistas zupu. Vista, 
protams, pašiem bija jānokauj 
un jānoplūc. Es turēju, bet brālis 
cirta un īsti netrāpīja. Ui, kā mums 
gāja... Beigās kaimiņi izdzirdēja un 
piesteidzās palīgā. Man bija jāplūc. 
Es taču nezināju, ka vajag karstā 
ūdenī iemērkt, es sausu plūcu. Tas 
man prasīja vai visu dienu. 

Vasarā mēs ar lāpstām uzrakām 
arī zemi un iekopām dārziņu. 
Sastādījām kartupeļu mizas. Krie-
viem nebija dārza, jo viņi neticēja, 
ka te kaut ko var arī izaudzēt. 

1956. gadā un zīmīgi, ka 25. 
martā Ansis saņēma dokumentu 
par mūsu atbrīvošanu. Mamma 
tobrīd bija mežā, bet tik ļoti gribējās 
paziņot prieka vēsti. Kad mamma 
uzzinājusi, laidusi cirvi tālu prom, 
tas viņai vairs nebūšot vajadzīgs. 

1953. gadā, kad nomira Staļins, 
dzīve jūtami uzlabojās. Veikalā 
varēja visu vajadzīgo nopirkt. Sibīrijas meža cirtēji. Pirmā no kreisās stāv Elma Putna.

Lappusi sagatavoja Guna Graudiņa

Tāļa vecāki kāzu dienā.

Tāli Āboliņu kopā ar mammu, 
tēvu un tēva māsām izsūtīja no 
dzimtajām mājām Gulbenes rajo-
na Līgo ciemā. Sarakstos ģimenes 
nebija. Viņus izsūtīja citu vietā. 
Zaldāti, kas atbraukuši pakaļ, bijuši 
ļoti humāni. Mammas vietā, kura 
no apjukuma un satraukuma neko 
nav spējusi pasākt, salikuši līdz-
ņemamās mantas. Tēvs – Ādolfs              
Āboliņš – uzzinājis, ka sievu ar 
9 mēnešus mazo Tāli ved prom, 
caur pazīšanos izkārtoja, lai viņu 
arī izsūta. Ceļš arī bija salīdzinoši 
cilvēcīgs, jo, kā pārbraukuši robežai, 
tā apsargātāji vilciena durvis turējuši 
vaļā teikdami, ka mums uzticas.  

Sākumā Sibīrijā visi nonāca „lē-

ģerī”. Tālis ceļā iedzīvojās nopietnā 
plaušu karsonī un divus mēnešus 
ārstējās slimnīcā. Tēvs no saviem 
mīļajiem atšķirts un nemaz nav 
zinājis, kur sieva ar dēlu palikuši. 
Tikai nejauša tikšanās ar radiem 
ļāva ģimenei atkal satikties. Vēlāk 
visi tika pakļauti tādam kā vergu tir-
gum – kolhozu priekšsēdētāji nāca 
un izpirka sev labākos strādniekus. 
Darba spējīgākie tika tuvāk pilsētai, 
vājākie un vecākie palika laukos. Pa-
laimējies, ka viņi bijuši tuvu pilsētai 
– Tomskas apgabala Verhsečenovas 
ciemā. Vecāki strādāja kolhozā.

Ierādītā mājele izrādījās gaužām 
bēdīgā stāvoklī, tāpēc sākuši celt 
jaunu. Dzīves apstākļi bija normāli 

un arī pārtikas pieticis, jo turienes 
cilvēki, kas savulaik paši izsūtīti, 
jaunos ļoti labi saprata. No rīta pie 
mājas uz kāpnītēm bija nolikts piens 
un kartupeļi. 

Visādā ziņā Krievijā bija labāka 
dzīve, nekā 1956. gadā atgriežoties 
dzimtenē. Latvijā grūti gāja gan ar 
dzīves vietu, gan darbu, par cil-
vēciskajām attiecībām nerunājot. 
Tos, kuri atgriezās, uzskatīja par 
noziedzniekiem un neieredzēja. 
Ģimene gribējusi atgriezties savā 
izdemolētajā dzimtas mājā, bet pa-
stāvošā vara nav laidusi un tikai pēc 
kāda laika ar lielām grūtībām māju 
atguvuši.       

Stipras mīlestības dēļ 

gan slimnīca, kur viņš dzimis, gan 
mājas, kādās dzīvojuši, gan turienes 
daba un cilvēki. Tēvs bijis namdaris 
un vietējiem mācījis mājas būvēt. 

Ainas brālis Ansis 
pie mājas Sibīrijā.

Foto: no muzeja arhīva

Foto: no personiskā arhīva

Foto: no personiskā arhīva
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Mazie solisti kopā ar Žagatiņu un Pepiju.  

Guna Graudiņa

Koncerts 2008. gada 6. decembrī Cesvaines 
vidusskolas aulā

Zemniekiem

Valsts akciju sabiedrība „Lauku at-
tīstības Fonds” (turpmāk tekstā Fonds) 
garantē lauku un lauksaimniecības attīs-
tībai izsniegtus kredītus, ja kredīta ņē-
mējam pietrūkst kredīta nodrošinājuma. 
Fonds garantē kredītus no tām bankām, 
kuras ir noslēgušas sadarbības līgumu 
ar Fondu. Pašlaik tās ir Hipotēku un 
zemes banka, SEB banka, Swedbanka, 
Parex banka, Latvijas Krājbanka, Ge 
Money Bank, Uni Credit Bank, DnB 
NORD banka. Fonds ir gatavs sadarbo-
ties arī ar citām Latvijas bankām.

Fonda garantiju lielums tiek noteikts 
procentos no kredīta pamatsummas, 
nepārsniedzot maksimāli noteiktās 
summas.

Fonds sniedz garantijas investīciju 
aizdevumiem lauksaimniecības uzņē-
mumiem (iekārtas, tehnika, ilggadīgo 
stādījumu ierīkošana), lauku teritorijas 
attīstības veicināšanas aizdevumiem 
(ražošanas daudzveidošana, pa-
kalpojumu sniegšana, lauku tūrisms 
un amatniecība), lauksaimniecības 
produktu pārstrādes un mārketinga 
uzlabošanai, lauksaimniecības zemes 
iegādei, apgrozāmiem līdzekļiem  lauk-
saimniecības produkcijas ražošanai, kā 
arī citiem pasākumiem un aktivitātēm, 
kuri saistīti ar lauku un lauksaimniecī-
bas attīstību.

Sākot ar šā gada februāri, Fonds 
garantē:

• apgrozāmo līdzekļu iegādi ziv-
saimniecībai 80% apmērā no kredīta, 
bet ne vairāk kā 158 tūkstošus latu;

• apgrozāmo līdzekļu iegādi koope-
ratīviem un lauksaimniecības produktu 
pārstrādei 80% apmērā no kredīta, bet 
ne vairāk kā 500 tūkstošus latu. 

Fonds nepieciešamības gadījumā 
pēc bankas pieprasījuma sniedz papil-
du garantijas par aizdevumiem globālās 
finanšu krīzes dēļ īslaicīgās finansiālās 
grūtībās nonākušiem uzņēmumiem. 
Šajos gadījumos garantijas apjoms 
kopā ar jau iepriekš izsniegtajām un 
spēkā esošajām garantijām nevar pār-
sniegt 70 % no kredīta pamatsummas 
atlikuma un nevar būt lielāks par 500 
tūkstošiem latu. 

Turpmāk Fonds garantēs arī ga-
rantiju sniegšanu galvinieka (kredī-
tiestādes) sniegtam galvojumam par 
komersantiem, kuri Lauku atbalsta 
dienestā pieteikušies atbalstam Kopējās 
lauksaimniecības politikas īstenošanas 
pasākumos. 

Papildu informācija lauku at-
tīstības fonda interneta mājas lapā 
www.lafo.lv.

Var saņemt kredīta 
garantiju 

Bērnudārznieki rāda savus talantus

Kori tiekas Cesvainē 

26. februārī Cesvaines pirms-
skolas izglītības iestādē notika 
ikgadējais Mazo solistu koncerts. 
Koncertā savu dziedāt prasmi 
rādīja 13 bērnudārza audzēkņi 
– Margrieta Apfelberga, Denija 
Krūmiņa, Katrīna Stikāne, Pa-
trīcija Kupča, Raivis Matisons, 
Samanta Rumpīte, Sindija Rap-
ša, Kristaps Leišaunieks, Sandra 
Tralle, Meldra Krasta, Aleksan-
dra Tiškoveca, Kristijans Jānis 
Sipāns, Laura Briede. Mazajiem 
dziesmiņas iemācīja skolotāja 
Irēna Lecīte. Pasākumu vadīja 
Žagatiņa – Māra Skride, jaut-
rību uzturēja Pepija – Daina 
Stikāne.  

„Katru gadu mēs rīkojam šādu 
koncertiņu, kurā vēlamies parādīt 
savu muzikālāko bērnu sniegumu,” 
stāsta mūzikas skolotāja Irēna Lecī-
te. Priecē, ka šogad neparasti daudz 
ir trīsgadīgo dziedātāju. 

Kā iemācīt mazajiem dziedāt? 
Mūzikas skolotāja teic, ka „dzies-
ma ir galarezultāts, bet līdz tam garš 
ceļš ejams. Sākums ir emocionālās 
atsaucības veidošana, interese par 
dziedāšanu mūzikas nodarbībās. 
Tālāk strādāju ar mazajiem dzie-
dātājiem individuāli. Mācāmies 
saklausīt, uztvert skaņu, ritmu, 
pakāpeniski attīstīt brīvāku balss 
plūdumu. Mācāmies atšķirt skais-
tu dziedāšanu no runāšanas vai 

kliegšanas. Dziesmiņa tiek pie-
meklēta katra bērna balss spējām 
un diapazonam. Šis darbs prasa 
arī no bērna lielu pacietību un 
gribasspēku. 

Mūsu iestādē ir ļoti daudz 
muzikālu bērnu. Katru gadu 
cenšos strādāt ar arvien jauniem 
bērniem. Tas darbs, kas ieguldīts 
katrā bērnā, nekur nepazūd. Bēr-
ni dzied skanīgāk, drošāk.”

11.martā Cesvaines 
pirmsskolas izglītības iestādē 
notika pasākums “Neturi savu 
talantu zem pūra, ļauj citiem 
ar sevi lepoties!”

Šāds pasākums bērnudārzā 
ir jaunums un idejas autore 
ir iestādes skolotāja Daina 
Stikāne, bet idejas realizētāji 
– viss kolektīvs. Bērni kopā 
ar saviem vecākiem, māsām, 
brāļiem, krustmātēm rādīja 
savu talantus – dziedāja, dejoja, 
muzicēja, skaitīja dzejoļus, 
rādīja leļļu teātri, akrobātikas 
trikus un daudzas citas lietas. 
Visus klātesošos savās mājās 
laipni uzņēma Vinnijs Pūks 
(Jana Medniece) un Trusītis 
(Astrīda Briede). 

„Mēs tiksimies februārī, bet 
dziedāsim līdz martam” – tā ie-
lūgumos korus aicināja jauktais 
koris „Cesvaine”, kas jau tra-
dicionāli rīkoja ikgadējos koru 
sadziedāšanās svētkus.

    Koncertā 28. februārī pie-
dalījās tuvākie kaimiņi – jauktais 
koris „Madona” un vīru koris „Gai-
ziņš”, divi viesu kolektīvi no Rīgas 
–  Rīgas kamerkoris un  jauktais 
koris „Burtnieks”, kā arī mājinieki 
– jauktais koris „Cesvaine”.

Koncerta programmai nebija 
vienojoša repertuāra – katrs koris 
izvēlējās tēmu brīvi, tādēļ koncerts 
izvērtās stilistiski daudzveidīgs un 
klausītājiem interesants. Jāuzteic 
arī koncerta pieteicēji, kas katra 
kora programmu prata savdabīgi un 
informācijā bagātīgi arī pieteikt.

Plašāko un kvalitatīvi augst-
vērtīgāko sniegumu bija atvedis 
„Burtnieks” bijušā Cesvaines kora 
diriģenta Egila Lipšāna vadībā. Ko-
ris ir saņēmis uzaicinājumu pieda-
līties XIII Kanādas latviešu dzies-
mu svētkos Hamiltonā. Šī visnotaļ 
prestižā un aizraujošā piedāvājuma 
rezultātā ir papildinājies gan kora 
sastāvs, gan iestudēts nopietns lat-
viešu mūzikas repertuārs. Cesvainē 
koris atskaņoja E.Straumes latviešu 
tautasdziesmas apdari „Ar vilciņu 
Rīgā braucu”, P.Barisona „Pavasa-
ra jausmu” un  kantāti „Brīnumze-
me”, E.Melngaiļa „Senatni”, kā arī 
H.Pavasara „Prelūdiju”.

Pirmā uzstā-
šanās Cesvainē 
bija Rīgas kamer-
korim, kura pa-
matsastāvu veido 
Skolēnu pils mei-
teņu kora bijušās 
dziedātājas. Ilgus 
gadus tā vadītāja 
ir Gunta Malēvi-
ca. Arī šis koris, 
gatavojoties kon-
certceļojumam 
uz Franciju, savu 
iecerēto prog-
rammu vispirms 
sniedza Cesvai-
nes publikai. Ko-
ris bija izvēlējies 
madrigālus un 
spiričuelus. Rīgas 

Internātpamatskolā

Pūks un Trusītis klausās Apfelbergu ģimenes priekšnesumā.  

2009. gada 30.martā plkst. 10.00 
Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju 
domes zālē notiks seminārs. Tēmas: 
Pamatzināšanas bišu saimju kopšanā, 
svaiga piena tirdzniecība, aktuālākais 
lauksaimniecībā.

Informēs Latvijas Biškopības 
biedrības Madonas nodaļas valdes 
priekšsēdētājs – biškopis Jānis Puriņš, 
zemnieku konsultante Aldona Nagle. 
Ir iespēja iegādāties piena separatorus, 
sviesta kuļamās mašīnas. Uzziņas pa 
telefonu – 64852359.

Seminārs 
kamerkori raksturoja izsmalcināts, 
niansēts dziedājums un izsmeļoši 
komentāri par dziesmu autoriem 
un dziedāto tekstu.

Jauktais koris „Madona” šoreiz 
uzstājās Ivetas Bērziņas vadībā. 
Koris piesaistīja ne tikvien ar savu 
ārēji interesanto tēlu, bet arī ar 
veiksmīgu latviešu tautasdziesmu 
aranžējumu izpildījumu un savda-
bīgu kanona iestudējumu ar visai 
atraktīvu noslēgumu.

Diriģente Rita Briņķe ir viscie-
šāk saistīta gan ar viesu kolektīvu 
diriģentiem, gan pati vada divus 
korus. Vīru koris „Gaiziņš” uzstā-
jās ar tradicionālo latviešu vīru kora 

repertuāru, kas pārstāvēts daudzos 
Dziesmu svētkos un arvien guvis 
publikas atsaucību. Jauktais ko-
ris „Cesvaine” koncertam bija 
izvēlējies neparastākas latviešu 
tautasdziesmu apdares, kuras vei-
dojuši cittautieši – M.Opeskins, 
J.Ustinskovs un C.Kačananov-
skis, kā arī P.Vaska tautasdziesmas 
apdari „Ar vilciņu Rīgā braucu”, 
kuru drīzāk varētu saukt par runas 
kori. Šī  savdabīgā skaņu glezna 
ar visiem no teksta izrietošajiem 
zemtekstiem guva vislielāko pub-
likas atsaucību.

Kā atzina viena no profesio-
nālās mūzikas sapratējām – Ces-

vaines mūzikas un mākslas skolas 
direktore I.Stiene, koncerts bija 
labi pārdomāts un klausītājiem in-
teresants. Kolektīvi ar lielu atbildību 
un aizrautību sniedza programmu, 
pacilājošais noskaņojums un enerģi-
ja no dziedātāja aizgāja līdz klausī-
tājam. Liela nozīme bija veiksmīgai 
koncerta vadītājai Sarmītei Mellei. 

Šīs koru sadziedāšanās iniciato-
ram E.Lipšānam, izsakot atzinību 
Cesvaines kultūras namam par  
atbalstu pasākuma organizēšanā, 
bija tikai viena piebilde: „Jābūt 
grūdienam tālāk. Jādibina festivālu 
tradīcija”.

Dzied Cesvaines jauktais koris.  

Baiba Putniņa

Foto: Guna Graudiņa

Foto: Guna Graudiņa

Foto: Guna Graudiņa
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Žetonvakars
Svinīgos melni baltos tērpos, 

audzinātāju Irenas Rubiņas un 
Valentīnas Afanasjevas pavadīti, 
zālē iesoļo 35 divpadsmitie. 21. 
februārī žetonvakars iesākas ar 
sveicienu un paldies vecākiem 
un skolotājiem. Katrs skolēns kā 
skolas piederības simbolu saņem 
žetonu. Divpadsmitajiem – vis-
labākie novēlējumi, lai sekmīgi 
sagatavotos un veiksmīgi no-
kārtotu eksāmenus, no domes 
priekšsēdētāja Viļņa Špata un 
pirmajām audzinātājām – Lie-
nītes Sirmās, Gintas Libekas, 
Ivetas Āboliņas. Tradicionāli 
– pasākuma „vaininieku” 
priekšnesumi. 12.a klase bija 
iestudējusi Rafija Šarta komē-
diju „Manu sievu sauc Moriss” 
(režisores Elīna Kurme un Zan-
da Lecīte), savukārt 12.b klase 
rādīja ainiņas no skolas dzīves. 

10. februārī Cesvaines in-
ternātpamatskolā viesojās 
Ventspils stikla pūtēji. Māk-
slinieki demonstrēja bērniem, 
kādus brīnumus var pagatavot 
no stikla, mācīja bērniem uzpūst 
stikla balonus, demonstrēja stikla 
pārvērtības un organizēja mini-
konkursus, uzdodot dažādus 
jautājumus par stiklu. 

1. – 4. klašu skolēni savus 
spēkus varēja pārbaudīt, ne tikai 
pūšot stikla balonus, bet arī pie-
daloties „Jautrajos startos”. 
Trijām stafetes komandām bija 
jātiek galā ar 10 dažādiem in-
teresantiem uzdevumiem, tādēļ 
sakām lielu paldies Cesvaines 
vidusskolas skolotājiem Ingunai 
Lucei un Zigmāram Gulbim, 
kā arī 6.b klases meitenēm par 
sadarbību un sniegto palīdzību, 
organizējot šo pasākumu. 

Neizpalika arī sacensība          
5. – 9. klašu grupā. Nu jau vai-
rākus gadus pēc kārtas skolā no-
tiek konkurss "Valentīndienas 
popiela". Šogad skolēniem bija 
jāsagatavo ne tikai priekšnesums, 
bet arī Power Point prezentācija 
par savas izvēlētās dziesmas ori-
ģinālversiju un tās izpildītājiem, 
kuru pirms uzstāšanās prezentēja 
žūrijai un skatītājiem. Konkursa 
uzvarētāji saņēma diplomus un 

balvas.
 Savukārt 13. februā-

rī 1. klases skolēniem 
notika „Ābeces svēt-
ki”, kas ir apliecinā-
jums tam, ka 1. klases 
skolēni ir apguvuši 
alfabētu un ir gatavi 
doties tālāk aizrautīgā 
burtiņu ceļojumā. Katrs 
pirmklasnieks par godu 
šim notikumam saņēma 
sertifikātu un no skolas 
logopēdes iepriekš 
kopīgi veidoto burtiņu 
grāmatiņu, kas kalpos 
kā špikeris, ja nu kāds 
burtiņš piemirsīsies. Ar 
dziesmotiem sveicie-
niem 1. klases skolēnus 

daudzveidības saglabāšanu, šīs 
akcijas rīkotāji skolām, kuras 
pieteicās makulatūras vākšanas 
akcijā, rīkoja neklātienes kon-
kursu ar erudīcijas jautājumiem 
un radošajiem uzdevumiem. 
Konkursa trīs kārtas godam iz-
turēja 1. – 4. klases skolēni, kuri 
cīnīsies par “Zaļākās klases” 
titula iegūšanu.

Teātra pulciņa skolēni Sarmī-
tes Zīles vadībā rādīja izrādi pēc 
Māra Runguļa grāmatas „Vardes 
kurkst kabatās” motīviem. 26. 
martā pulciņš ar šo izrādi vie-

Vērtējot, salīdzinot ar Cesvaines pili dažas vairāk-
kārt lielākas, citas, – labi ja trešā daļa no Cesvaines 
pilsmūriem. Tālab šodien pilis šeit visapkārt, protams, 
cita no citas pieklājīgā attālumā, tuvējos pakalnos, 
upes malā, ar pamatu balstiem abos krastos, pat tieši 
virs upes uzbūvētas. Atpazīstamākās Brissak, Samūr, 
Chinon u.c. Kādā no iepriekšējiem autoceļojumiem 
divatā ar dzīves biedri esam šeit bijuši un pils būv-
nieku mākslu apbrīnojuši. 

Ar nelielu, dažu stundu aizkavēšanos, Francijā 
par to neviens īpaši neuztraucas un ļaunā neņem, 
iebraucam Montraversā. Mūsu delegācijas četras      
nospodrinātās motokarietes kā sendienās, zirgu 
vilktas, ieripo šejienes apstākļiem atbilstoši nelielas 
pils pagalmā un, kā pieklājas, apstājas tieši iepretīm 
parādes durvīm. Manuprāt, šāds piebrauciens mums, 
ciemiņiem no Latvijas, izdevies atbilstošs apkārtnei 
un ciemos aicinātāju sabiedriskajam stāvoklim. Un 
neliegšos, arī mūsu latviskai pašapziņai, pārstāvot 
savu valsti, bet man personīgi arī savu dzimto pagas-
tu, šeit dziļi franču zemes vidienē. Gribētos ticēt, ka 
latviešiem pamazām zūd pazemīgas kautrības laiks. 
Esam patiesi gandarīti redzot, ka ieejas durvis rotā 
Latvijas un Francijas valsts karogi. Uz kāpnēm mūs 
sagaida namatēvs un namamāte. Spriežot pēc tā, mēs 
tiekam nopietni gaidīti.

Esam krietni aizkavējušies. Pēc sasveicināšanās 
tūlīt seko aicinājums pie vakariņu galda un reizē 
savstarpēja iepazīšanās, katram sniedzot par sevi 
nelielu informāciju. Dabiski, rodas jautājums, kādā 
valodā norisinājās sarunas? Tie, kuri bijuši Francijā, 
zina, ka francūži uzskata, ir pārliecināti, ka viņu zeme 
ir pietiekami liela, lai jebkādas sarunas galvenokārt 
notiktu franču valodā. Tālab, veidojot pazīšanos, lai 
viesotos franču ģimenē, lietderīgi pārliecināties, vai, 
izņemot franču, šajā ģimenē runā arī kādā no jums 
zināmām svešvalodām. Šajā gadījumā sarunās pie 
vakariņu galda un turpmāk, ikdienā tiekoties, lieti 
noderēja angļu un arī vācu valodas prasme. Praktiski 
notika tā, latviski sacīto pārtulkoja angliski, bet, lai 
visi klātesošie saprastu, no angļu valodas pārlika 
franču valodā. Savukārt, informācija franču valodā 
tika tulkota angliski un pēc tam latviski, jo, izrādās, 
mēs, letiņi, esam paspējuši pietiekami labi apgūt an-
gļu valodu. Toties franciski no mūsu grupas runāja 
tikai 1,55, tas nozīmē, viens labi, viens puslīdz un 
es, skaitliski vērtējot, par 0,05. Tas iesākumam gluži 
ciešami. It kā jau izklausās sarežģīti, taču sarunas 
norisinājās nesteidzīgi un kopumā savstarpējai sa-
pratnei nebija kavēklis.

Uzklausījām informāciju, ka pils kalpo tikai at-
pūtai brīvajā laikā. Iepazināmies ar pils iekārtojumu. 
Dzīvojamās telpas trīs stāvos. Neliela dievlūgšanas 
telpa – kapela. Tā turīgiem ļaudīm katoļticīgo zemēs 
pieņemts. Pagrabtelpās – vīna noliktava, kā pieklājas. 
Francūžiem jābūt vīna rezervēm. Ar dažām pudelī-
tēm pieliekamā, kā tas parasti ir pie mums, nav ko 
iesākt. Kāda no saimniecības ēkām pārbūvēta par 
viesu māju. Par agrāko rūpalu liecina vien tas, kā 
dekoratīvi elementi atstātie pāris liela tilpuma katli. 
Šeit bijusi siernīca. Otrpus mūra žogam, kas savulaik 
atdalījis pagalma saimniecisko daļu no atpūtas zonas, 
tagad izbūvēts apsildāms peldbaseins, bet agrākajā 
saimniecības ēkā ūdens sūknēšanas iekārta. Apkārt 
muižas ēkām plašs parks, sakopts, taču nav pārlieku 
izskaistināts, kā to, piemēram, Vāczemē vērojām. Ir 
nācies dzirdēt pašus vāciešus runājam, ka pie viņiem 
(Vācijā) kārtības esot par daudz.

Lai pārlieku neapgrūtinātu un piedāvāto viesmī-
lību neizmantotu pārāk daudz, jau iepriekš abpusēji 
norunāts, ka uz izklaides pasākumiem dosimies un 
izdevumus segsim paši, izmantojot tikai kā ceļvedi 
vietējo apstākļu zinātāju. Arī brokastis un pusdienas 
pašu ziņā. Toties kopīgas vakariņas gatavo nama-
māte franču gaumē. Un te nu jāpaskaidro, ka franču 
manierē vakariņas sākas ar aicinājumu jau krietni 
iepriekš uz aperatīvu. Viesistabā, kabinetā brīvi un 
nepiespiesti. Cienastam – aukstās uzkodas, kanapē 
maizītes, siers un, protams, vīns. Tiek laipni piedāvāti 
arī grādīgāki dzērieni. 

Jauno pētnieku diena
Rīgas Tehniskajā universitā-

tē 14. martā norisinājās RTU 
Jauno pētnieku diena, kurā pie-
dalījās vidusskolēni no Latvijas 
reģioniem. Pasākumā noskaid-
roja zinātniskās pētniecības 
darbu konkursa «Nāc un studē 
RTU!» uzvarētājus. Notika arī 
orientēšanās sacensības «Sle-
penā misija», kuru laikā skolēni 
veica dažādus ar eksaktajām zi-
nātnēm saistītus eksperimentus. 
Jauno pētnieku dienu vadīja 
RTU absolvents, spēkavīrs Rai-
monds Bergmanis. 

Mūsu skola jau otro gadu 
piedalās šajā vidusskolēnu kon-
kursā. Šogad no skolas konkursā 
piedalījās 3 komandas. Pavisam 
konkursā piedalījās 60 koman-
das no daudzām Latvijas skolām, 

 Ilze Āboliņa, direktores viet-
niece audzināšanas darbā

sosies teātra svētkos Praulienas 
pamatskolā.

Uz skatuves tiks izspēlēti 
divu palaidnīgu brāļu Burkānu 
piedzīvojumi skolā un ārpus   
tās – blēņas, palaidnības, dažādas 
jokpilnas izdarības. Pieaugušie, 
vērojot izrādi, varēs atgriezties 
savā bērnībā ar tās naivajiem un 
vienkāršajiem notikumiem, bet 
bērni – priecāties par negaidīta-
jiem notikumu risinājumiem.

un viņu vecākus sveica 2. klases 
skolēni. Lielu pārsteigumu maza-
jiem gaviļniekiem un ciemiņiem 
„Ābeces svētkos” sagādāja skolas 
šefpavārītes ceptā torte.

Pašlaik visa skola ir iesaistīju-
sies makulatūras vākšanas akci-
jā, kuru rīko Swedbank, Latvijas 
Dabas fonds un papīrfabrika „Lī-
gatne”. Par katru savākto tonnu 
makulatūras skola saņems 10 kg 
otrreizēji pārstrādāta zīmēšanas 
papīra. Veicinot bērnu interesi par 
resursu otrreizējo pārstrādi, videi 
draudzīgu dzīvesveidu un dabas 

Draudzības diena
13. martā skolā bija Draudzības diena. 

Konkursu sākumskolēniem rīkoja 6. a klase, 
bet vidusskolā – 8.a klase.

Sākumskolēniem bija jāatbild uz testa jau-
tājumiem, jāizdomā Draudzības tortes recepte 
un jāveic citi uzdevumi. 

13 no tām tika izvirzītas finālam, 
tajā skaitā arī mūsu skolas ko-
manda „Titāni”. 

Komandā „Titāni” ir 12.a 
klases skolēni Zanda Lecīte un 
Kārlis Dzenis. Abi skolēni kon-
kursā piedalās jau otro gadu, taču 
pagājušajā gadā finālā netika.

Zanda un Kārlis izstrādāja 
zinātniski pētniecisko darbu 
„Augu eļļu izmantošana  kos-
mētikā”. Apkopoja teorētisko 
materiālu par augu eļļām, ana-
lizēja to iespējamo izmantošanu 
dažādās kosmētikas nozarēs. 
Galvenais bija darba praktiskā 
puse – Zanda un Kārlis skolas 
laboratorijā sintezēja lūpu spīdu-
mu, kā izejvielas izmantojot bišu 
vasku, rīcina eļļu, sezama eļļu, 
piparmētru ēterisko eļļu, biešu 
sulu. Ar savu darbu, lielisko 

prezentāciju komanda ieguva 
žūrijas simpātiju specbalvu 
– ekskursiju uz a/s „Holding 
Kolonna” lāzerklīniku.

Paldies Zandai un Kārlim par 
ieguldīto lielo darbu un skolas 

vārda spodrināšanu! Šogad abi 
skolēni beidz skolu. Cerams, ka 
skolā iegūtās ķīmijas zināšanas 
un pieredze konkursā palīdzēs 
turpmākās profesijas izvēlē un 
nākotnes studijās. 

Sarma Kurme, Inese Āre, skolotājas

Internātpamatskolēni "Jautrajos startos". 

Zanda un Kārlis eksperimentē. 

Žetonvakars. Divpadsmitie pateicas vecākiem un skolotājiem. 

Sākumskolēni "Draudzības dienā".

Foto no skolas arhīva

Foto no skolas arhīva

3. turpinājums
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Cesvaines pašvaldība

Nozīmīgās dzīves gadskārtās sveicam:
85 gados – Gaidu Meisteri, Olgu 

Evardsoni, Maigu Mednieci
 80 gados – Ēvaldu Zvirgzdiņu, 

Birutu Krēsliņu!

Dzimuši
Matīss Romanovs

Dažādi

Biedrība "Mārtiņroze" 

Jānis Vanags, SIA          
„Cesvaines komunālie pakalpo-

jumi” tehniskais speciālists    

Sirsnīgi sveicam Dzintru Apīni un 
Veru Jansoni skaistajā jubilejā! 
Vēlam ticību, cerību un izturību, 

vienmēr blakus uzticamus, saproto-
šus līdzcilvēkus un veselību, 

veselību, veselību!

Apsveikumi 

Notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtu izbūve

Tuvojas 1. aprīlis, termiņš, kad 
saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” gada ienākumu 
deklarācija par 2008.gadu obligāti 
jāiesniedz tām personām, kas:

1. veic saimniecisko darbību;

Dzīve kā mūžības vēji
Šalkdama pāri mums iet.
Viss labais, ko viņā sēji,
Brīnišķā skaistumā zied.

(februārī)

Sirsnīgi sveicam 
Ēvaldu Zvirgzdiņu 

80 gadu jubilejā!
Vēlam veselību un prieku 
turpmākajos dzīves gados!

Vēveru ģimene 

18. aprīlī – uz talku
Ir aizritējusi Latvijas 90 gadu 

jubileja un viss skaistais un svi-
nīgais, kas notika par godu valsts 
dzimšanas dienai, ir palicis atmiņā 
kā jauks, cerīgs un gaišs gada no-
slēgums. 

Šobrīd ir tāda sajūta, ka esam 
iegājuši krēslas zonā, kur gaisma 
ir tāla un neaizsniedzama. Tomēr 
mums ir jāatgādina pašiem sev, sa-
viem tuvajiem un visiem laikabied-
riem – tikai un vienīgi mūsu pašu 
rokās ir tas, kā mēs dzīvosim un kā 

attieksimies pret apkārt notiekošo. 
Apkārtni var mainīt gan mūsu 

domas, gan mūsu darbi. Galvenais, 
lai mēs saprastu un gribētu to darīt 
un darītu to ar lielu mīlestību un 
cerību.

Latvija šobrīd ir sarežģītā situā-
cijā. Gluži tāpat kā visa pasaule. Par 
spīti tam, mēs jūs aicinām uz lielo 
talku 18. aprīlī. 

Šoreiz varbūt nesacentīsimies 
savākto atkritumu daudzumā, bet 
kopā ar savu ģimeni sajutīsim ple-

Līguma „Notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtu izbūve Cesvainē”, 
līguma Nr. 2001/LV/16/P/PE/
007 - 4.14 realizācijas ietvaros 
regulāri notiek tehniskās un 
mēneša sapulces. 

  Šogad tika noslēgts līgums 
starp SIA „Cesvaines komunā-
lie pakalpojumi” un konsorciju 
„Koger un Partneri” par notekū-
deņu attīrīšanas iekārtu izbūvi 
Cesvainē. Projekta realizācijas 
laikā tiks veikti darbi, kuru 
kopējā vērtība ir 1 887 096,12 
eiro ( viens miljons astoņi simti 
astoņdesmit septiņi tūkstoši de-
viņdesmit seši eiro, 12 centi). 
66% no šī projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām fi -
nansē Eiropas Savienība. 

Ir izstrādāts un saskaņots 
tehniskais projekts, tas ir ie-
sniegts pasūtītājam. 

Būvuzņēmējs iebūvējis sa-
karu līnijas kabeli no Pils un 
Dārzu ielas krustojuma līdz ce-
ļamajām NAI. Dzeramā ūdens 
pievads ir izbūvēts no Pļavu 
un Dārzu ielas krustojuma 
līdz   būvobjektam, pārbūvēta 
arī esošā aka šajā krustojumā, 
pie kuras pieslēgums tiks veikts 
vēlāk.    

NAI būvlaukumā notiek 
liekās grunts norakšanas un at-
bēršanas darbi, sākti aerotanka 
betonēšanas darbi, izbūvēts 
pabetonējums un uzsākta sienu 
veidņu montāža. 

Pieejams Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansējums 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
siltināšanas pasākumiem.

Būvniecības, enerģētikas un mā-
jokļu valsts aģentūra š.g. 10.martā 
izsludināja atklātu projektu ie-
sniegumu atlases četras kārtas 
3.4.4.1.ak  ti  vitātē “Daudzdzīvokļu 
māju siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumi”. Aktivitātes mērķis ir 
paaugstināt mājokļu energoefek-
tivitāti daudz dzīvokļu dzīvojamās 
mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā 
fonda ilgtspēju un energoresursu 
efektīvu izmantošanu.

Kopējais aktivitātes ietvaros 
pieejamais publiskais fi nansējums 

SIA "Aronieši  –  SM", A.Saulieša ielā 
6 gatavo sēru vainagus un pušķus visiem 
gadījumiem. Darba laiks:darbdienās no plkst. 
8.00 līdz 17.00, sestdienās no plkst. 8.00 līdz 
14.00, svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00. 
Tālr. 29991156
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3. aprīlī plkst. 10.00 – 15.00 – 
Grāmatu komercizstāde Cesvaines 
vidusskolā – piedalās izdevniecības 
Zvaigzne ABC, Lauku  Avīze, Juma-
va, Nordik, Tapals, Avots. 

Pircēji piedalās jaunāko grāmatu 
izlozē svētku noslēgumā. 

10.30 – Grāmatu svētku atklāša-
na Cesvaines vidusskolas aulā 

11.00 – 13.00 – Eiropas Komi-
sijas  pārstāvniecības Latvijā un 
Latvijas Avīzes publiskā  diskusija 
„Lauku tūrisms – Eiropas pieredze 
Latvijā”. Piedalās LR Saeimas un 
valdības pārstāvji, nozares spe-
ciālisti. 

Pieaugušajiem 
13.00 – Cāļa zupa ne tikai 

dvēselei
13.45 – „Tik tuvu pie…” sa-

runa ar dzejas kopkrājuma auto-
rēm Andu Līci un Elīnu Līci un 
izdevniecību Tapals Cesvaines 
bibliotēkā 

13.45 – „Kā novērst spriedzi 
sevī” – tikšanās ar grāmatas au-
toru Visvaldi Bebrišu (Jumava) 
vidusskolā 

14.45 – „Trīs pērles Āzijas 
kaklarotā” – ceļojumu iespaidos 
kopā ar Pēteri Strubergu un ap-
gādu Jumava vidusskolas aulā

 Jauniešiem 
11.00 – Erudīcijas konkursa 

vidusskolēniem „NBS - 90” noslē-
gums Cesvaines vidusskolā 

ca un kopības sajūtu, sakopjot 
teritoriju vai stādot kokus. Sa-
kopsim mūsu Latviju, lai mums 
pašiem būtu prieks un lepnums 
tajā dzīvot un audzināt mūsu 
pēcnācējus. 

Būsim vienoti, apbruņojušies 
ar maisiem un cimdiem, koku 
stādiem, lāpstām un grābekļiem! 
Izdarīsim labu darbu šajā pa-
vasarī!

ir  16 634 764,16 latu. Aktivitātes 
ietvaros tiks segti līdz 50% no 
kopējām attiecināmajām mājas 
siltināšanai veiktajām izmaksām. 
Vienas mājas siltināšanai maksimāli 
pieļaujamais atbalsta apjoms ir līdz 
100 000 latiem, nepārsniedzot 35 la-
tus uz vienu dzīvojamās mājas ko-
pējās platības kvadrātmetru. Finan-
sējumu varēs saņemt daudzdzīvokļu 
dzīvojamo namu dzīvokļu īpašnieki 
vai to pilnvarotās personas.

Ministru kabineta 2009.gada 
10.februāra noteikumus nr.138 
„Noteikumi par darbības program-
mas “Infrastruktūra un pakalpoju-
mi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti 
“Daudzdzīvokļu māju siltumnotu-

rības uzlabošanas pasākumi””, 
kā arī citus aktivitātei saistošos 
dokumentus un informāciju par 
semināriem var iegūt interneta 
vietnē http://esfondi.bema.gov.lv 
(sadaļās „Aktivitātes” un „Semi-
nāri”).

Cesvaines pilsētas ar lauku 
teritoriju dome uzaicina uz sa-
pulci š.g. 3. aprīlī plkst. 10.00
daudzdzīvokļu māju vecākos, ēku 
pārvaldniekus un visus interesen-
tus par iepriekš minēto projektu 
sagatavošanas jautājumiem.

Sapulcē piedalīsies arī pārstāv-
ji no SIA „Cesvaines siltums” un 
SIA „Cesvaines komunālie pa-
kalpojumi”.

Par māju siltināšanu

Diskusija

Jura Sārņa grāmatas
“Cesvainei. Bērnībai. Mīlestībai” 

atvēršanas svētki Cesvaines bibliotēkā 
2009. gada 1. aprīlī plkst. 15.00. 

Aicinām visus interesentus!

Atbalstu guvuši abi no Ma-
donas rajona pieaugušo izglītī-
bas programmu konkursā 2009 
iesniegtajiem Cesvaines pro-
jektiem. Cesvaines vidusskola 
iesniedza projektu „Pozitīvas 
attieksmes veidošana – pamats 
veiksmīgai attīstībai”, kurā no 
pieprasītajiem 233,45 Ls pie-
šķirti 215,00 Ls. Bāriņtiesas 
izstrādātais projekts „Sociālo 
prasmju iegūšana aizbildņiem 
un audžuģimenēm” apstiprināts 
par visu prasīto summu – 250 Ls. 
Madonas rajonā kopā atbalstīti 
33 projekti par kopējo summu 
5340,00 Ls. Ar visu atbalstīto 
projektu sarakstu var iepazīties 
mājas lapā www.madona.lv.

Lai izdodas veiksmīga projek-
tu realizācija!

Iveta Raimo,
projektu koordinatore

Vita Jaunzeme, "Projekts 
Pēdas" vadītāja 

Uģis Fjodorovs, izpilddirektors

Grāmatu svētki  –  3. aprīlī
11.00 – ,,Jauniešu izglītības ie-

spējas Latvijā un Eiropā” – tikšanās 
ar Eiroparlamenta deputātu Rihar-
du Pīku un Latvijas Universitātes 
fonda direktori Lailu Kundziņu:  
,,Ceļamaize” – par LU 90. jubilejai 
veltītās stipendijas iegūšanu lauku 
jauniešiem

12.00 – „Nauda pelna naudu”                                                                      
– saruna ar Swedbank Madonas 
fi liāles vadītāju Ināru Vasiļjevu 
Cesvaines vidusskolā  

12.30 – Cāļa zupa ne tikai dvē-
selei

13.15 – „Es ar savu ģitāru klejoju 
pa pasauli…” – dziesmas un rotaļas 
kopā ar ģitāristi Vitu Krūmiņu vi-
dusskolas foajē 

13.45 – „Septiņjūdžu zābakos” 
– tikšanās ar olimpisko čempionu 
Aigaru Fadejevu  Cesvaines vi-
dusskolā  

14.45 – „Par pavasari, mīlestību 
un teātri” –  saruna ar Evitu Sniedzi 
salonā „Divi torņi” 

Bērniem
11.00 – „Ceļojums pilī un pa-

sakā” – ekskursija un pasaku insce-
nējumi kopā ar apgādu  „Zvaigzne 
ABC” un Cesvaines pils  burvjiem 
pirmsskolas vecuma bērniem un 1.- 
4.klašu skolēniem 

11.00 – „Tavam skaistumam 
un veselībai” – skaistumkopšanas 
salona „Mora” apmeklējums kopā 
ar apgāda „Jumava” grāmatām 5.-9. 

klašu skolēniem 
12.00 – „Ceļojums pilī” 

– ekskursija 5.- 9. klašu skolē-
niem Cesvaines pilī 

12.30 – Cāļa zupa ne tikai 
dvēselei

13.15 – „Es ar savu ģitāru 
klejoju pa pasauli…” – dziesmas 
un rotaļas kopā ar ģitāristi Vitu 
Krūmiņu vidusskolas foajē 

13.45 – „Septiņjūdžu zābakos” 
– tikšanās ar olimpisko čempionu 
Aigaru Fadejevu  vidusskolā  

14.45 – „100 radošas idejas” 
– radošā darbnīca kopā ar Cesvai-
nes mākslas skolas pasniedzējiem 
un apgāda „Zvaigzne ABC” grā-
matām Cesvaines mākslas skolā 

16.00 – 16.30 Grāmatu svētku 
noslēgums, jaunāko grāmatu iz-
loze Cesvaines vidusskolas aulā  

Atbalstītāji: Latvijas Valsts 
prezidents Valdis Zatlers, Eiropas 
Komisijas pārstāvniecība Latvijā, 
Īrijas vēstniecība, Latvijas Mobi-
lais Telefons, Jelgavas tipogrāfi ja, 
Latvijas Bērnu fonds, Tautas par-
tija, sabiedrība "Citai politikai", 
Zaļo un zemnieku savienība, 
Latvijas ebreju biedrība “Šamir”, 
Latvijas Ebreju kopiena, Latvijas 
Rakstnieku savienība, Rihards 
Pīks, Aleksandrs Kiršteins, Anta 
Rugāte, Jānis Rīderers, Andrejs 
Āboliņš, Madonas rajona pado-
me, Cesvaines pilsētas dome.

Apbedīšanas pakalpojumi. 
Cesvainē, Pils ielā 1a, tālr. 26399673.

Atbalstīti divi projekti

2. nodokļu maksātājiem, kuriem 
nodoklis nav ieturēts no visa aplie-
kamā ienākuma;

3. fi ziskām personām, kuras guvu-
šas ar nodokli apliekamus ienākumus 
ārvalstīs;

4. fiziskām personām, kuras 
guvušas neapliekamos ienākumus, 
kuri pārsniedz noteikto neaplieka-
mā minimuma apmēru (Ls 3840).

Informācija: Madonā, Raiņa 
ielā 3, tālr. 64807352.

Jāiesniedz deklarācija

25. martā plkst.12.00 ev.lut. baznīcā 
dievkalpojums ar mūzikas skolas audzēkņu 
un pedagogu piedalīšanos, pēc tam ziedu no-
likšana baznīcas dārzā pie piemiņas akmens 
izsūtītajiem.

11. aprīlī kultūras namā diskotēka. Lāzer-
šovs, pirotehnika (Igaunija). 

18. aprīlī vidusskolā Cesvaines jauktā kora 
jubilejas koncerts.

Lai saulainās krāsās 
Labas domas zied,
Lai tikai prieka 
Asaras lāso.

Lai katra dzīves diena
Ir kā jauns, smaržojošs zieds,
Kas prieku Tev nes ik dienas! 

Lauksaimniecības produktu tirgus. 
Katru trešdienu un sestdienu tirgus laukumā.


