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Cesvainē  –  otrā starpnovadu konference

Pavasara saulgrieži

Ar Mirdzu Dolbi sarunājās 
Kristīne Aumele

Lieldienas – pavasara saul-
grieži. Lieldienas ir pavasara 
svētki. Tas ir laiks, kad atgriežas 
saule un uzsāk savu uzvaras gā-
jienu. Kristiešiem šie ir Kristus 
augšāmcelšanās svētki, kuri 
sākās ar Kluso nedēļu. Klusās 
nedēļas pirmā diena ir Pūpolu 
svētdiena. Senos laikos, arī taga-
dējos laikos, šīs dienas rītā kāds 
no ģimenes locekļiem ar pūpolu 
zariņu noper citus mājiniekus, 
tostarp arī mājdzīvniekus teik-
dami: „Švirbo, švirbo! Apaļš kā 
pūpols! Sārts kā ābols! Slimība 
ārā! Veselība iekšā!”

Cilvēki līksmo par dabas 
atmodu, saules atgriešanos, va-
saras tuvumu – tātad tie ir prieka 
svētki. Saule Lieldienās danco-
ja, tāpēc arī cilvēkiem jādanco, 
jārotaļājas. Lieldienas ir svētki, 
kuriem svinēšanas diena nav no-
teikta, katru gadu citā datumā. 
Lieldienas svinamas laikā starp 
22. martu un 25. aprīli  – tātad 
pirmajā svētdienā pēc pilna mē-
ness, kas iestājās pēc 21. marta 
vai nedēļu vēlāk, ja pavasara 
pilnā mēness fāze gadās tieši 
svētdienā. 

1949. gada 25. marts – diena 
kad latviešus piespiedu kārtā 
izveda uz Sibīriju bez tiesībām 
atgriezties. Tā bija trešā šāda 
masveida operācija (pirmā 
– 1941.gada jūnijā, otrā – 1945. 
gada februārī, trešā 1949. gada 
martā). 1949. gada izsūtīšana 
skāra visvairāk iedzīvotāju 
– gandrīz 43 000 nevainīgu cil-
vēku.

2009. gada 20. martā Balvos 
pēc Rīgas Tehniskās universitātes 
asociētā profesora Jāņa Vanaga 
iniciatīvas notika starprajonu 
konference ”Latvieša pēdas Si-
bīrijā un Tālajos Austrumos”. Šī 
gada 19. martā šāda konference 
notiek Cesvainē. Konferencē pie-
dalās bijušo Alūksnes, Gulbenes, 
Madonas un Balvu rajonu poli-
tiski represēto nodaļu pārstāvji, 
skolēni un citi. Skolēni ir uz-
rakstījuši zinātniski pētnieciskos 
darbus „Latvieša pēdas Sibīrijā 
un Tālajos Austrumos”, ar kuriem 
viņi iepazīstinās konferences da-
lībniekus. 

19. marta konference Cesvainē 
sāksies ar pils un vidusskolas ap-
skati, kā arī ekumenisko dievkal-
pojumu evaņģēliski luteriskajā baz-
nīcā un ziedu nolikšanu baznīcas 
dārzā pie pieminekļa izsūtītajiem. 

Pasākumu Cesvaines vidus-
skolā atklās Cesvaines novada 

24. aprīlī notiks jau trešā Vislatvijas 
lielā talka. Latvijas aicinājumam orga-
nizēt Lielo talku atsaukušās arī kaimiņ-
valstis – Lietuva, Igaunija, Polija un 
Sanktpēterburgas apgabals. Lielās talkas 
idejas autore rakstniece Anna Žīgure, ai-
cinot kopā domubiedrus, pirms diviem 
gadiem rakstīja: „Latvija ir tik liela, lai 
mums visiem pietiktu vietas, kur dzīvot 
un augt nākamajām paaudzēm. Latvija 
ir tik maza, lai mēs visi kopā spētu tai 
atdot tīras valsts slavu. Lielās Talkas jēga 
ir iztīrīt Latviju. Svarīgi, lai Lielajā Talkā 
piedalītos ikviens, kam nav vienaldzīga 
mūsu zeme, tās šodiena un nākotne.”

Šobrīd, kad Lielā talka ir kļuvusi par 
vienu no lielākajiem ikgadējiem pasā-
kumiem Latvijā, kurš ne tikai pulcina 
simtiem tūkstošus entuziastus, bet ar 
milzīgu lietderības koefi cientu spēj pa-
nākt to, ko neesam varējuši panākt ie-
priekšējos gadu desmitos. Mēs aicinām 
visus atbalstīt šo pasākumus, lai mūsu 
mērķis – Latvija kā tīra zeme, Latvija 
kā tīrākā zeme un tīrākā vieta pasaules 
kartē – kļūtu par realitāti.

Organizatori pieņēmuši lēmumu, ka 
viņu pienākums ir nodrošināt visus talkot 
gribētājus ar nepieciešamo darba inven-
tāru – maisiem. Poligoni ir apņēmušies 
atkritumus pieņemt bez maksas.

Ir saprotams, ka šobrīd, kad mūsu val-
stī ir fi nanšu krīze, gandrīz vai neētiski 
ir prasīt fi nansiālu atbalstu no valdības. 
Bet vēl neētiskāk būtu prasīt no iedzīvo-
tājiem, lai viņi, daudzi būdami bezdarb-
nieki vai saņemot minimālās darba algas, 
bez ieguldītā laika un darba ziedotu arī 
savus līdzekļus. Tāpēc aicinām Latvijas 
cilvēkus un uzņēmumus ziedot, lai katrs 
talcinieks šogad varētu dot savu artavu 
kopīgā mērķa īstenošanai, ziedot portālā 
www.ziedot.lv 

Tāpat kā visā Latvijā, arī Cesvainē 
Lielā talka notiek 24. aprīlī.

Cesvaines novada dome aicina iedzī-
votājus, izglītības iestāžu, organizāciju 
un uzņēmumu kolektīvus 24. aprīlī vie-
noties kopīgā pilsētas un tās apkārtnes 
sakopšanas talkā. 

Labiekārtošanas nodaļas vadītāja    
Ritma Zeiļuka stāsta, ka talkas dienā 
var vākt ne tikai atkritumus. Var izga-
tavot putnu būrīšus, grābt zālienus, aiz-
vācot nesatrūdējušās lapas. Īpaši talkā 
piedalīties aicināti daudzdzīvokļu māju 
iemītnieki. Dome nolēmusi atbalstīt ie-
dzīvotājus, izvedot talkas dienā savāktās 
lapu un zaru kaudzes. Uzsvaru liekot uz 
to, ka aizvestas tiks tikai talkas dienā sa-
vāktās lapu kaudzes, nevis tās kaudzītes, 
kas ielu malās radīsies kaut kad vēlāk.  

Savāktie atkritumu maisi jānogādā 
jaunās estrādes auto stāvlaukumā. Ja to 
nevar izdarīt, lūdzu sazināties ar labie-
kārtošanas nodaļu, tel. 29484429. 

Maisus atkritumiem varēs saņemt 
labiekārtošanas nodaļā. Atkritumus pa-
ņems un aizvedīs tikai tiem paredzētajos 
maisos. 

domes priekšsēdētājs 
Vilnis Špats un klāte-
sošos uzrunās Mado-
nas novada represēto 
biedrības vadītāja Elza 
Serdāne. Konferences 
viesi – dzejniece, publi-
ciste Anda Līce, režisore, 
producente, fonda „Si-
bīrijas bērni” dibinātāja 
un vairāku dokumentālo 
fi lmu par Sibīriju autore 
Dzintra Geka, Latvijas 
Valsts arhīva pārstāve 
un grāmatas „Aizvestie 
1941. gadā” eksperte 
Iveta Šķiņķe, Latvijas 
politiski represēto ap-
vienības priekšsēdētājs 
Gunārs Resnis. Nozī-
mīgu vietu konferencē 
ieņems skolēni, prezentējot savus 
zinātniski pētnieciskos darbus 
„Latvieša pēdas Sibīrijā un Tāla-
jos Austrumos”. Rīgas Tehniskās 
universitātes asociētais profesors 
Jānis Vanags dalīsies iespaidos 
par pagājušās vasaras ekspedīciju 
uz Sibīriju. Izskaņā pasākuma da-
lībnieki noliks ziedus pie piemiņas 
akmens deportētajiem Cesvaines 
dzelzceļa stacijā.

Konferences idejas autora 
Jāņa Vanaga vecvecāki Minna un 
Pēteris Matisoni kopā ar bērniem 
1949. gada 25. martā no Liezēres 

pagasta “Grūslēniem” izsūtīti uz 
Amūras apgabalu. Dzimtas sakņu 
izzināšana Jāni Vanagu pamudi-
nājusi noskaidrot izsūtīto Latvijas 
iedzīvotāju nometinājuma vietas, 
pateikties turienes iedzīvotājiem 
par atbalstu latviešiem izsūtījuma 
laikā un savākt kultūrvēsturisku 
informāciju. Astoņi latvieši 2009. 
gada jūlijā Jāņa Vanaga vadībā 
devās ekspedīcijā uz Sibīriju. Par 
tur redzēto ir sarakstīta grāmata, 
kuru pirmo reizi redzēs Cesvaines 
konferences dalībnieki. 

19. martā konferenci Cesvainē 
rīko Cesvaines novada dome un 
Cesvaines vidusskola. Paldies 
vēstures skolotājai Inai Šulcei, 
direktora vietniecei ārpusklases 
darbā Sarmai Kurmei, saimniecēm 
virtuvē, darbiniekiem Cesvaines 
pilī. Paldies par atbalstu “Madonas 
būve” direktoram Arvīdam Apfel-
baumam, SIA “Madonas patērētāju 
biedrība”  priekšsēdētājam Jānim 
Zaharam un visiem, kas palīdz pa-
sākuma organizēšanā. 

Turpinājums 2.,3.,7.lpp.

Specnometinājumā 50. gados. Pirmajā rindā no labās Raimonds Ozoliņš, Jānis Ozoliņš, 
Jānis Matisons. Otrajā rindā no labās Inta Ozoliņa (prec.Matisone), Elza Matisone, 

Ilga Matisone, Minna Matisone.

Foto no Intas Matisones arhīva

Cesvaines vidusskolā
4. aprīlī plkst. 12.00
☺Labu Lieldienu noskaņoju-

mu radīs:
● Cesvaines pūtēju orķestris. 

Diriģents Oļģerts Ozols, 
● Dāmu deju grupa “Kamenes”. 

Vadītāji Marika un Jānis Šķēles,
● Cesvaines vidusskolas tautas 

deju kolektīvi. Vadītājs J.Šķēle,
● Skolēnu disko deju grupa 

“Ritms Hip-hop”. Vadītāja Līga 
Kuba,

● Cesvaines mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņi un pedagoģes Bai-
ba Putniņa un Vita Krūmiņa,

● Folkloras kopa „Krauklēnieši”. 
Vadītāja Baiba Putniņa,

☺Ikkatram būs iespēja piedalī-
ties dažādās Lieldienu izdarībās:

● Šūpošanās,
● Olu zīmēšana,
● Olu tālmešana un ķeršana,
● Zaķa tāllēciens no vietas,
● Olu ripināšana,
● Cāļu olimpiāde – pirmskolas 

vecuma bērniem,
● Darbosies radošās darbnīcas.
☺ Amatnieku tirdziņš:
● Vanda Podiņa ar rokdarbu iz-

strādājumiem,
● Skaistumkopšanas salons 

Lieldienām ir savas tradīcijas. 
Katram ir pazīstama olu vārīšana 
un krāsošana.

Senāk Lieldienas svinētas trīs 
dienas un tām, tāpat kā citām 
gadskārtu ieražām, gatavojās 
ļoti savlaicīgi. Olas tika krātas, 
lai Lieldienās pietiktu visiem  
– gan mājās ļaudīm, gan ciemi-
ņiem, lai būtu ko iedāvināt šūpo-
ļu kārējam un izšūpotājam.

Latviešu Lieldienas nav ie-
domājamas bez šūpolēm un 
šūpošanās, bet arī šīs tradīcijas 
dziļākā jēga ir auglība. Jo aug-
stāk šūposies, jo labāk augs 
labība, lini, būs pilnāki pagrabi 
un šķūņi, kūtis un klētis.

Šūpoļu kāršana bija īpašs 
goda pienākums. Vietu iz-
raudzījās kalnā, starp diviem 
ošiem vai ozoliem. Šūpojās vēl 
vienu nedēļu pēc Lieldienām, tad 
šūpoles nojauca un sadedzināja, 
lai nevarētu šūpoties raganas.

Lieldienu rītā ikviens steidzās 
celties agrāk pirms saules lēkta 
un mazgāties tekošā ūdenī, jo 
tam piemītot dziedinošs spēks.

“Mora” ar saviem izstrādājumiem,
● Z/s “Jaunspieķi” ar medus 

produktiem, 
● Anita Greidiņa no brīvdienu 

mājas “Pie sievasmātes” ar mājās 
ceptu maizi, 

● Cesvaines Mākslinieku bied-
rība,

● Imants Spridzāns ar koka iz-
strādājumiem,

● Z/s „Kaipi” ar lauku labu-
miem.

☺Darbosies kafejnīca
Līdzi jāņem Lieldienu olas un 

labs garastāvoklis.
Nāc un svinēsim svētkus kopā!

Lieldienu svinēšana Cesvainē

Kristīne Aumele
Guna Graudiņa

Uz talku - 24 aprīlī!
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Latvieša pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos

Sanitas Dāboliņas tētis Ivars 
Holsts kopā ar savu mammu Emīliju, 
abām māsām un vecmammu izsūtīts 
no Vestienas pagasta “Vecdinišku” 
rijas (māju bēgļu gaitu laikā nopos-
tīja) uz Amūras apgabalu.

"Par to, ka tētis ar ģimeni dzīvojis 
Sibīrijā, zināju jau kopš mazotnes: tas 
netika slēpts. Ne ar kādām politiskām 
noskaņām, ne arī īpaši apvīts tika. Rei-
zēm tētis nošķendējās, ka “tas krievs” 
visu pasaules un viņa dzīves kārtību 
izjaucis... Taču uz krieviem kā tautu 
viņam nekādu dusmu vai naida nebija: 

Antras Āboltiņas vecvecākus 
Olgu un Pēteri Gruduļus kopā ar 
četriem bērniem, tostarp, Antras 
mammu Rasmu 1949. gada 25. 
martā izsūtīja no dzimtas mājām 
Praulienas pagasta „Akmeņsalām” 
uz Omskas apgabalu. 

"Es biju pārāk maza, lai saprastu, 
kas tajā laikā notika Latvijā un Sibīrijā, 
bet vecmamma jau arī daudz nestāstīja. 
Mamma arī neteica neko. Tas bija tāds 
laiks, kad par to vienkārši nerunāja. 
Mamma par Sibīrijā piedzīvoto sāka 
runāt, kad juta, ka drīkst, tas ir, 80. 
gadu beigās.

Vecmammas sapnis tālāk jādzīvo man 

Pēc Latvijas Republikas Iekšlietu 
ministrijas ziņām 1949. gadā no 25. 
līdz 29. martam no Latvijas 33 eše-
lonos uz Amūras, Omskas un Tom-
skas apgabalu izsūtīja apmēram 
13 000 ģimenes ar kopējo cilvēku 
skaitu – gandrīz 43 000. 

1949. gada 25. martā no tagadējās 
Cesvaines un lauku teritorijas (toreiz 
Grašiem, Kraukļiem, Kārzdabas, 
Oļiem) uz Krievijas austrumu apga-
baliem izveda 437 cilvēkus. To skaitā 
bērnus vecumā no 3 mēnešiem līdz 16 
gadiem – 115.

"Deportācijas! Cik daudz ciešanu 
un sāpju ietver šis vārds! Deportāci-
jas jeb iedzīvotāju masveida piespiedu 
pārvietošana tieši vai netieši ir skāru-
šas vai ikvienu Latvijas iedzīvotāju. 
Mūsu valsts vēsturē tās nesaraujami 
saistītas ar padomju okupācijas re-
žīmu. 1949. gada 25. marta akcijas 
mērķis bija paātrināt Latvijas sovjeti-
zāciju un panākt tās pilnīgu integrāciju 
Padomju Savienībā. 

No mūža izsūtījuma cilvēkus pa-
glāba padomju diktatora Staļina nāve 

Daigas Janumas vecmammu 
Idu Akmeni kopā ar meitām Valdu 
un Astrīdu no Meirānu pagasta 
"Ārēm" uz Tomskas apgabalu izsū-
tīja 1946. gada 10. oktobrī.  Pirms 
tam 1945. gada janvārī kara tribu-
nāls Daigas vectēvam Voldemāram 
piesprieda nāvessodu. 

"Tā zināšana, ka vecmamma un 
mamma ar māsu bija izsūtītas uz Si-
bīriju visu laiku, jau no bērnības, ir 
nākusi man līdzi un veidojusi manu 
dzīves izjūtu – varbūt sāpīgāku un 

    Izsūtīja
1949. gada 25. – 29. martā 
no Latvijas izsūtīja 42 975 
cilvēkus:
95,60% no tiem bija latvieši,
58,10% –  sievietes,
31,95% –  līdz 20 gadiem veci,
14% – līdz 10 gadiem veci,
7,56% – vecāki par 70 gadiem,
51,9% –  zemnieki.
Izsūtījumā mira 4941 cilvēks,
vismaz 183 cilvēki mira jau ceļā 
uz izsūtījumu. 
      (www.gulags.lv, R.Jansons)

1953. gada martā un tai sekojošā pa-
kāpeniskā režīma liberalizācija, kura 
rezultātā varas iestādes pamazām at-
viegloja specnometināto stāvokli un, 
sākot no 1954. gada, atļāva viņiem 
atgriezties dzimtenē. 1956. un 1957. 
gadā no specnocietinājuma atbrīvo-
ja lielāko daļu 1949. gadā deportēto 
20 453 „kulaku” un 9385 „nacionā-
listu” ģimeņu locekļu." 

Visu dzīvi  ērkšķis dur sirdī
tieši otrādi, stāstīja par viņu viesmīlību, 
draudzīgumu u.tml.

Kopš bērnības prātā vairāk tādi 
romantiski stāstiņi: kā taigā lasīja 
ogas, kā redzēja lācēnus (es vienmēr 
jautāju, kāpēc nav atvedis tos man), kā 
gāja makšķerēt. 

Reizēm gan pavīdēja sāpīgākas 
notis: vecmamma ar trim maziem 
bērniem prom no mājām, nav bijis, 
ko ēst.

Skaidri atceros arī runas par krie-
vu valodu: tētis skolā sāka mācīties 
Krievijā, pabeidza Madonas 2. vidus-

skolu. Viņš jaunībā bijis “krievs, kas 
runā latviski”. Kad mācījos skolā, viņš 
man palīdzēja to apgūt, pie tam izcili 
deklamēja Puškina dzejoļus.

Tēti vilka pie likteņa biedriem, vi-
ņam simpātiski bija leģionāri. Atceros: 
gājām no tā sauktās dīķa mājas, kur 
dzīvojām, cauri pagalmam uz centru, 
nereti apstājāmies pie darbnīcām, kur 
tolaik strādāja Jānis Matisons. Tētim 
patika ar viņu parunāties.

Visas tautas traģēdiju apzinājos 80. 
gadu beigās, kad par to sāka runāt pla-
šāk. Visemocionālāk uzrunāja Andas 

Līces sakārtotā grāmata “Via dolorosa” 
un mazās Marutiņas stāsts.

Veidojot “Cesvaines grāmatu”, 
“Cesvaines grāmatu II” un “Cesvai-
niešus”, nereti, lasot skaudros stāstus, 
raudāju: tie mani dziļi emocionāli 
aizskāra. Tie ļāva apzināties dzīves 
vērtības, izprast šos cilvēkus, kam it 
kā visu dzīvi ērkšķis iedūries sirdī... 
Skarbi: nereti šis ērkšķis izkropļojis 
cilvēku dvēseles. Daudzus no viņiem 
arī apbrīnoju  – rūgtums nav aizēnojis 
viņu sirds siltumu, atvērtību un labes-
tību."

Kā aizlauzti stādiņi – zaro, bet saaugums sāp 

skarbāku nekā tiem vienaudžiem, 
kuru ģimenes bija pasargātas no šāda 
pārbaudījuma.

 Vecmamma nomira 1988.gada 
11.jūnijā, tā arī nepieredzējusi sar-
kanbaltsarkanos karogus Latvijā pie 
Brīvības pieminekļa pēc trīs dienām 
– 1988. gada 14. jūnijā... Bet viņa man 
bija stāstījusi par brīvu Latviju, un tas 
sapnis ir tālāk jādzīvo man. Ir tāda at-
bildības un pienākuma izjūta pret savu 
dzimtu, savu zemi un savu valsti, kura 
gan pa laikam mijas ar neizpratni, re-

dzot valstī valdošo politisko cinismu 
un saimniecisko bezpalīdzību.

Man liekas, ka daudzi latvieši 
šodien ir pazaudējuši gan pašcieņu, 
gan lepnumu par to, ka ir tāda valsts 
– Latvija. Latvija ir tieši tāda, kādu to 
katrs un visi kopā spējam uzturēt ar 
savu darbu un domām. Varbūt jāstrādā 
ir vairāk un domas jādomā gaišākas. 
Var jau taisnoties, ka tautas kopīgais 
liktenis ir bijis tik nepanesami smags 
un ir piedzīvoti milzīgi cilvēkresursu 
zaudējumi. Bet nav attaisnojuma 

Kā tolaik jutās izsūtītie, es īsti 
apzinos varbūt tikai šodien, kad man 
pašai ir ģimene. Izsūtīšana vissmagāk 
skāra tieši vecmammu, jo viņai bija gan 
jāstrādā un jāuzņemas visas rūpes par 
bērniem. Tagad, kad man ir tikpat gadu, 
cik toreiz vecmammai un četri bērni 
tādā vecumā, ļoti labi spēju iedomāties, 
kā tas ir. Kā es justos, ja mani šodien 
ar bērniem aizsūtītu kaut kur? Esmu 
domājusi, kāpēc bija jāizsūta? Tikai tā-
pēc, ka izsūtītie bija kārtīgi cilvēki, kas 
strādāja no rīta līdz vakaram? Tāpēc, 
ka padomju vara ar latviešu zemnieku 

varēja darīt visu, kas ienāk prātā? Tajā 
pašā laikā es neatceros, ka vecmamma 
kādreiz būtu teikusi, tie nu gan bija ne-
cilvēki vai arī, kā tā drīkstēja ar mums 
izdarīt.  Viņā nebija ne drusciņas ļau-
numa, bet brīnišķīgs gaišums. 

Latvietis laikam ir cilvēks, kas spē-
jīgs stāties pretī jebkādām grūtībām. 
Ne velti mamma mēdz teikt, ka tie, kas 
izcietuši Sibīriju, var izturēt visu un, ja 
kāds saka, ka šodien ir krīze, tad viņš 
krīzi nav redzējis. Sibīriju pārdzīvoju-
šie ir dzīves norūdīti, kam nekas nav 
par grūtu. Nezinu, vai tas ir Sibīrijā 

pārciestais vai dzimtas raksturs, bet  
skarbumu var attiecināt uz visiem 
Olgas un Pētera Grunduļu bērniem. 
Mēs – nākamā paaudze, esam maigā-
ki, piekāpīgāki. Sibīriju izdzīvojušie 
bērni man šķiet kā aizlauzti stādiņi 
– izauguši, zaro, zied, bet saaugums 
atgādina par sevi un sāp. Kāpēc 
dažreiz negribas šos pārdzīvojumus 
ielaist sevī? Tas man ir sāpīgi, sāpīgi 
līdz kaulam. Tomēr par šīm ciešanām ir 
jārunā, jāstāsta nākamajām paaudzēm, 
tās jāatceras. Bet pāri visam – jāsaglabā 
ticība labajam."

Deportācija –  cik daudz ciešanu šajā vārdā  

Kārlis Vanags, Balvu Valsts
ģimnāzijas skolnieks

Dzīvojamās mājas Sibīrijā.

nesaprātīgai politikai šodien, kuras 
dēļ tik daudzi latvieši atkal spiesti 
pamest savu zemi, lai meklētu darbu 
ārzemēs. Tāpat kā nav attaisnojuma 
vispārcilvēcisku vērtību upurēšanai 
jebkādu abstraktu ideju vārdā – vai tā 
būtu Padomju Savienība vai cita sa-
vienība. Jautājums paliek – kāpēc mēs 
to pieļaujam? Varbūt pietiek baidīties 
no milžiem uz māla kājām –  ir laiks 
būt gudrākiem, cieši turēties pie savas 
mazās, skaistās zemes un neatdot to 
nevienam par sviestmaizi."

Ida Akmene ar mazmeitu Daigu Janumu 
Meirānu pagasta "Ārēs" 1963. gadā.

Foto no Valdas Janumas arhīva

Foto no Sanitas Dāboliņas arhīva

Gunas Graudiņas foto

Sanita Dāboliņa ar tēti Ivaru Holstu pie 
jūras Saulkrastos 2002. gada maijā.

Antra Āboltiņa ar mammu Rasmu 
Melbārdi 2010. gada martā Cesvainē.

Guna Graudiņa

Kokapstrādes darbā.

Šie četri foto ir no Veltas kārkliņas, dzimušas Dukas 
arhīva, kas nodots Cesvaines muzejam.

Iespējams, šis foto tapis Sibīrijā pirms atgriešanās no izsūtījuma.
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1949. gada 25. marta deportēto 
vidū bija arī Balvu ģimnāzijas skol-
nieka Kārļa Vanaga vecvectēvs Pēte-
ris Matisons un vecvecmamma Minna 
Matisone, kā arī daudzi citi radinieki, 
kopskaitā 12 cilvēki. Kopš liktenīgās 
dienas,1949. gada 25. marta, pagājis 
gandrīz 61 gads, bet to dienu notikumi 
joprojām ir cilvēku atmiņā. Arī daudzi 
skolēni – meitenes un puiši, kopā ar 
politiski represētajiem atceras šo die-
nu, jo zinātniskos pētījumus raksta par 
to dienu un gadu notikumiem.

Arī Kārlis ir viens no  viņiem, 
kurš savu brīvo laiku ir izmantojis, 
lai tuvāk iepazītos ar vecvectēva 
Pētera Matisona likteņgaitām, viņa 
iekļaušanu izsūtāmo sarakstā un 
deportāciju piespiedu nometināšanai 
Tālo Austrumu Amūras apgabalā. 
Tie ir 8,5 tūkstoši kilometru, kas viņa 
ģimeni šķīra no dzimtās sētas Liezē-
res pagasta „Grūslēnos”, kur palika 
labi iekopti lauki, liels pulks slaucamo 
govju un vairāki zirgi. Vienā dienā tika 
iznīcināti visi mūža darba rezultāti.

Kārlis pēta, kāda viņam saistība ir 
ar Madonas apriņķi un Matisoniem 
un dalās iespaidos par 2009. gada 
vasaras braucienu uz Tālajiem Aus-
trumiem pa maršrutu Balvi – Maska-
va – Krasnojarska – Irkutska – Čita 
– Sivaki – Sosnovka. 

Kārlis Vanags, Balvu Valsts 
ģimnāzijas 10. klases skolnieks, raksta: 

"Iespēja braukt uz Sibīriju varbūt 
ir pirmā un pēdējā ... tāpēc es piekritu 
šim lielajam 2009. gada vasaras iz-
aicinājumam.

Gatavojāmies ceļam – „savedām” 
pilnīgā kārtībā mašīnu un sapirkām 
visu nepieciešamo tālajam ceļam. 

Paņēmām līdzi daudz konfekšu, 
rupjmaizi, kura bija cepta mājas 
apstākļos, un katru vakaru, kad to 
ēdām, tas ļoti atgādināja par Latviju 
un mājām. 

Tā nu mēs devāmies ceļā ar trīs 
mašīnām Jānis,  Andrs, Valdis, Kārlis 
Vanagi, Vladimirs Falilejevs,  Jānis 
Stiprais, Inga Svarinska, Aivars Bir-
kavs.

Krievija ir ļoti skaista zeme, ar ne-
aprakstāmām ainavām un burvīgiem 
mežiem. Pēc 12 dienām bijām nokļu-
vuši tālākajā austrumu punktā Amūras 
apgabalā, tas bija ļoti interesanti, jo 
tikai tad es īsti spēju apzināties, cik 
tālu no mājām es esmu. Šajā dienā 
tikām arī līdz Sivakiem, kur arī ap-
metāmies.  

Sivaki ir ļoti maza pilsētiņa. Tajā ir 
maz iedzīvotāju, visapkārt vienkāršas 
mājiņas, pasts, skola... Tur satikām 
sievieti, kuras vīrs bērnībā arī ir 
dzīvojis Sosnovkā. Vakarā mēs aiz-
braucām tikties ar šo vīru. Uzzinājām, 
ka arī viņa mamma bija izsūtīta no 
Baltkrievijas un dzīvoja Sosnovkā. 
Devāmies uz pilsētu Ušumun, kur 
dzīvo vīrieša māte un māsa. Neie-
guvām pārāk daudz informācijas 
no 90 gadīgās kundzes. Viņa zināja 
stāstīt, ka visi dzīvojuši draudzīgi, 
čakli strādājuši, un latvieši bijuši 
labi darbinieki.

Pilsētā satikām arī pagasta priekš-
sēdētāju un skolas direktoru. Priekš-
sēdētājs bija ļoti atsaucīgs un sirsnīgs 
cilvēks. Jautājām par interneta pie-
ejamību. Tas esot tikai skolā, bet 
direktors (kurš tieši tajā brīdī gāja 
garām) teica, ka skolā netiksim, jo 
tikko nokrāsotas grīdas.

Sivakos pasniedzām pateicības 
vēstules un no Latvijas atvestās dā-
vanas. Skolas direktoram nodevām 

Balvu skolēnu pašdarinātās dāvanas 
un vēstuli.

Devāmies uz Sosnovku, lai iz-
pildītu brauciena  galveno mērķi 
– uzstādītu piemiņas krustus vietē-
jos kapos.

Kārtējais apliecinājums par atsau-
cīgajiem un izpalīdzīgajiem Krievijas 
iedzīvotājiem: Sivaku "Telekoma" 
darbiniece Olga sarunāja mums 
transportu līdz 56. km. 

Ceļš bija ļoti slikts, bet pa ceļam 
tomēr apstājāmies vairākās vietās 
16. km, 25. km, 50. km, kur nolikām 
simboliskus Latvijas karodziņus, jo 
tajos bija visapdzīvotākās vietas. 
Kapus atradām bez problēmām, 
jo šoferis pārzināja katru taku šajā 
apkaimē. Kapi bija aizauguši un ne-
kopti, bija tikai dažas kopiņas, kur 
bija ziedi. Ierakām četrus krustus, 
katrs krusts simbolizē vienu Latvi-
jas reģionu par piemiņu izsūtītajiem 
un nolikām ziedus. Lai arī tā nebija 
precīzā vecvectēva atdusas vieta, jo 
vecvectēva apmešanās vieta bija 59. 
kilometrs, bet mūsu pēdējā pieturas 
vieta bija 50. kilometra kapi. Tālāk 
nebija ceļa.  

Diemžēl Sosnovkā nav saglabā-
jusies neviena ēka vai pat fragmenti 
no tām, jo tās tika būvētas no koka. 
Agrāk Sosnovkā bija gan skola, gan 
maizes ceptuve, gan stacija, gan slim-
nīca, gan šaursliežu dzelzceļš.

 Pēdējie iedzīvotāji no Sosnovkas 
pārcēlušies 1977. gadā... Pagājis  salī-
dzinoši neilgs laiks, bet diemžēl nekas 
vairs nav palicis. 

Esmu gandarīts, ka redzēju 
zemi, kur bijuši vecvecāki. Lai arī  
izsūtītajiem nebija viegli, tomēr viņi 
svešumā varēja iepazīties, dibināt 
ģimenes, pelnīt naudu, audzēt lopus 
un vēlāk arī atgriezties mājās."

Latvieša pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos
Redzēju zemi, kur bijuši vecvecāki

Skolēni rakstīja zinātniski pēt-
nieciskos darbus par 1949. gada 
deportāciju. Lūk, fragmenti no 
skolēnu pārdomām. 

Asās šķautnes nogludina laika upe
Katrīna Sprudzāne, Balvu Valsts 

ģimnāzijas 12. klases skolniece. 
di ir apkopoti divās biezās grāmatās  
– “Aizvestie”. Tie sevī glabā 44271 
personu vārdu. Mums vēl ir iespēja sa-
tikt šīs vēsturiskās personas un iepazī-
ties ar viņu stāstu klātienē. Saskarsme 
ar reālu cilvēku ir daudz pārliecino-
šāka nekā tas, kas stāv rakstīts melns 
uz balta. Turklāt mūsdienās jaunieši 
maz lasa un šādā veidā necenšas iz-
zināt vēstures notikumus. Uzrakstītais 
liekas ļoti tāls un, dažiem pat šķiet, ka 
tas uz viņiem nemaz neattiecas. 

Skaitļu un faktu apkopojums 
reizēm nogurdina. Cik gan bieži ir 
dzirdēts kopējais izsūtīto skaits, taču, 
pajautājot kādam no jauniešiem, pat 
pieaugušam cilvēkam, vai daudzi spēs 
nosaukt šo skaitli?  Zināms, ka Latvi-
jas Valsts arhīvā glabājas 13 358 iz-
sūtīto (1949. gada 25. martā) Latvijas 
iedzīvotāju arhīva lietas, un aiz katras 
no tām slēpjas traģiski likteņi. Katra 
cilvēka dzīve pirms deportācijas bijusi 
citādāka, bet pēc mokoša “ceļojuma” 
uz Sibīriju un Tālajiem Austrumiem, 
likteņos ir kas līdzīgs. Ja skaitļi izsaka 
maz, tomēr fotoattēli, video materiāli 
un dzīvās tikšanas gan rada palieko-
šu iespaidu, un es zinu, ka ar maniem 
vienaudžiem ir tāpat. Ja tu personiski 
tiecies ar kādu un dzirdi stāstu skanam 
no viņa mutes, tad tu pats it kā izdzīvo 
to visu līdzi. Tu izej ārpus sava laika, 
aizmirstot vidi, kurā dzīvo, bet spēj 

atgriezties pagātnē. Uzskatu, ka vēs-
tures grāmatas un dokumenti nepilnīgi 
atspoguļo informāciju par tā laika pa-
sauli, jo nenes daudzos emocionālos 
pārdzīvojumus tik spilgti, kā to spēj 
tas, kas gājis pats tam cauri. 

Vai par deportācijām un no to 
radītajām sekām būtu jāatceras tikai 
īpašos datumos? Bez šaubām, mēs 
nevaram mūžīgi dzīvot pagātnē un 
sērot par to. Mums vajag dzīvot 
tagadnē un pamazām veidot ceļu uz 
labāku nākotni, bet bez pagātnes ne-
būs pārējo divu. 

Svarīgi ir zināt savas tautas vēsturi, 
cienīt to un rūpēties, lai tā turpmāk ne-
tiktu aizmirsta. Kā gan varēsim sagla-
bāt Latvijas identitāti pasaulē, veicināt 
tās izaugsmi, ja pazaudēsim visu, kas 
iepriekš valsti veidoja? Katram ir jāiz-
zina tautas vēsture un jācenšas, lai to 
nekad neaizmirstu  – lai latviešu pēdas 
paliktu mūsu atmiņā vienmēr. 

Alise Sniedze, Madonas 1. vidus-
skolas 11. klases skolniece.

– Darba gaitā secināju, ka atmiņu 

Irēna Šaicāne,
 vēstures skolotāja 

Kārlis Vanags, 
Balvu Valsts ģim-
nāzijas 10. klases 
skolnieks. 

– Biju priecīgs 
un gandarīts, ka 
redzēju, kur mani 
radinieki ir dzīvo-
juši un ko darījuši. 
Braucot prom, vēl pēdējo reizi pa-
skatījos uz aizaugušajām pļavām un 
plašajiem laukiem. Šīs ainas man 
paliks mūžīgi atmiņā. 

Biju vienīgais savas paaudzes lie-
cinieks tam, kur mani senči ir bijuši 
spiesti dzīvot ne pēc savas gribas, bet 
padomju represīvā režīma deportāci-
jas rezultātā tika aizvesti projām no 
savām mājām Latvijā.

To vēl pa īstam neesmu aptvēris, 
bet zinu, ka, ienākot mājās bruņo-
tiem karavīriem, kuri saka, ka vedīs 
uz Krievijas tālākajiem rajoniem, ne-
maz nav patīkami, to nav iespējams 
aptvert, jo tas nav noticis ar mani.

 Lai arī 1949. gada deportācijas 
nebija tik smagas kā 1941. gadā, es 
saprotu, ka viss bija necilvēcīgi – gan 
kā izturējās pret cilvēkiem, un pat ne-
gribu iedomāties sevi viņu vietā.

Kārlis Vanags

– Kopš 1949. 
gada 25. marta 
deportācijas 
ir pagājis 61 
gads. Šajā laikā 
ir notikušas tik 
daudzas nozī-
mīgas pārmai-
ņas: PSRS ar savu vardarbīgo varas 
iekārtu ir sagruvusi pīšļos, turpretim 
Latvija 1991.gada 21. augustā ir at-
jaunojusi valstisko neatkarību. De-
portētie ir reabilitēti, taču  – vai tas 
mazina sāpes, kas nodarītas? Tās ir 
tikai apzinātas un konstatētas faktos 
un skaitļos. Dokumentu arhīvos ir 
atrasti pierādījumi, ka cilvēki tikuši 
nepamatoti apvainoti. Daudzi šo ziņu 
saņēma novēloti. Pavēsti par to, ka nav 
pastrādājuši noziegumu, tā arī nesa-
gaidīja, lai gan tā toreiz bija vienīgā 
iespēja, kā atgriezties dzimtenē. 

Tālajā zemes malā notikušo noglu-
dina laika upe. No dzimtenes atšķelta-
jiem cilvēkiem likteņupe atnesa daudz 
akmeņu  – ilgas pēc mājām, pēc visa 
mīļā, kā arī fiziskas un morālas grū-
tības. Taču, laikam ejot, tā visas asās 
šķautnes gludināja, padarot akmeņus 
līdzīgus oļiem, kas vairs tik ļoti nedur, 
taču aizvien ir tikpat smagi. 

Visu 1949. gada martā izsūtīto vār-

Katrīna Sprudzāne

pieraksti ir īpaši 
nozīmīgi, jo tie 
ļauj labāk iepazīt 
dzīves apstākļus 
dažādos vēstu-
res posmos, ļauj 
izprast lietas, 

kuras mūsu laikabiedriem varbūt nav 
izprotamas. Lielākā daļa no cilvēkiem, 
kuri piedzīvojuši baisās deportācijas 
postu, vairs nav starp mums, un ir ļoti 
svarīgi, lai viņu piemiņa tiktu godāta. 
Tieši tādēļ ir tik svarīgi iepazīties ar 
izsūtīto atmiņām, tās pierakstīt un ap-
kopot, lai tās nekad nepazustu.

Monta Ustinova, Annija Buša, 
Cesvaines vidusskolas 11. klases 
skolnieces.

–Tajos laikos cilvēkiem pat prātā 
neienāca, ka 
kādreiz Latvija 
būs neatkarīga 
valsts, tāpēc 
šobrīd viņi le-
pojas ar valsti 
un tās iekārtu. 
Arī mūsdienu 
sabiedrības daļa, kas nebija iesaistīta 
deportācijā, manuprāt, ir labi infor-
mēta par tās norisi, jo notiek dažādi 
atceres pasākumi, kas mudina godināt 
deportācijā iesaistītos cilvēkus un pie-
minēt bojā gājušos. Deportācija nekad 
neizgaisīs no latviešu tautas atmiņas. 
Tā atspoguļo cilvēka nekrietno un 
neierobežoto varu. Dažu personu no-
rādījumiem sekoja tūkstošiem cilvēku 
nāve. 

Alise Sniedze

Annija Buša

Pēteris, Minna Matisoni ar 
dēlu Jāni.

Foto no Intas Matisones arhīva

Ekspedīcijas dalībnieki Amūras apgabala Sivaku stacijā 2009. gada jūlijā.
Foto no Kārļa Vanaga arhīva

Minnas Matisones lūgumraksts 1954. gada sep-
tembrī Latvijas PSR Ministru padomes priekš-
sēdētājam Vilim Lācim, kurā viņa lūdz atļaut 

atgriezties Latvijā.

Gunas Graudiņas foto
Redakcijas piezīme. Visi raksti 

atspoguļoti saīsināti 
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Foto no muzeja arhīva

Pelīte Lavīze aicina bērnus krāsot.
Foto: Guna Graudiņa

Caurvējš  Nr.2

Caurvējš
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Budžeta izpildes analīze

Caurvējš
Marts 2010. gads Nr. 2 Cesvaines vidusskolas avīze

Caurvējš  

84. Žetonvakars 

 Mūsējā jau 37. gadu

Direktora uzruna 
lasītājam

Sveicināts, 
‘’Caurvēja’’ lasītāj!

Ilze Kurme

 Rita Turkina, redaktore

Didzis Baunis, skolas direktors

Mūsu divpadsmitie.

12. b klases izrāde "Palmas 
zaļo vienmēr".

Nr.2

Nr. 1  2010. gada 26. februārī
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Redaktore – Rita Turkina
Redkolēģija –  Līva Puzuka, 
Viktorija Āboliņa, Ilze Kurme, 
Loreta Dargevica
Maketētājs – Reinis Mellis
Fotogrāfe – Lāsma Tetere
Konsultante – skolotāja Sarma 
Kurme
e-pasts: rituxhey@inbox.lv
Iespiests: SIA "Madonas poligrāfists", 
Madonā, Saieta laukumā 2a.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.
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Bērnudārza aktivitātes

Koru sadziedāšanās

Martā vispārējās pirmsskolas 
izglītības iestādes bērni piedalās 
Aspazijas 145 gadu jubilejai veltītos 
tematiskos pasākumos, radošajās 
darbnīcās, Lieldienu nodarbēs,kā 
arī mākslas un jautru brīžu akti-
vitātēs. 

2. martā jaukta vecuma grupas 
bērni (vecumā 5 – 7 gadi) piedalījās 
pasākumā „Es kā modele (-is)”. Kopā 
ar savām skolotājām Dainu Stikāni, 
Ilgu Rumpi un Svetlanu Prunti bērni 
skatījās attēlus un grāmatas, kādos 
tērpos tērpušās vecmammas un vec-
vecāki un kā ģērbjas tagad. No plašā 
apģērbu un to aksesuāru klāsta katrs 
modelis apģērba sev piemērotākās 
drānas un mūzikas pavadījumā tās 
demonstrēja. 

Šī grupiņa ārpus bērnudārza aktivi-
tātēm piedalījās vēl vienā pasākumā. 
Interneta portāla calis.lv savai deviņu 
gadu jubilejai par godu rīkoja konkur-
su. Ikviens tika aicināts uz baltas lapas 
salīmēt cāļus, kādus vien var atrast 
iespieddarbos. Bērni kopā ar skolo-
tājām Dainu un Ilgu ķērās pie darba 
– meklēja, grieza, līmēja un aizsūtīja. 
Un pašiem par lielu pārsteigumu pretī 
saņēma dāvanu no „Cāļa” – „Cāļa” 
pases, atstarotājus un konfektes. 

3.martā sagatavošanas grupas 
bērni (6 – 7 gadi) devās laukā baudīt 
„Ziemas priekus un ziemas ne-
darbus”. Bija sarīkotas „pa sērsnu 
staigāšanas” sacensības. Tie, kam iz-
devās, neielūstot sniegā, aiziet vistā-

Tiekas tūrisma servisa sniedzēji
11. martā pēc Cesvaines no-

vada tūrisma pakalpojumu 
sniedzēju ierosinājuma notika 
pašvaldības deputātu un darbi-
nieku tikšanās ar tiem pašvaldī-
bas iedzīvotājiem, kuru uzņēmēj-
darbība ir saistīta ar tūrismu. 

Atklājot sapulci, tās vadītājs 
– domes priekšsēdētājs, Vilnis 
Špats atgādināja, ka pašvaldība tie-
šā veidā nepiedalās uzņēmējdarbībā 
(tai skaitā tūrisma), bet, tai ir pienā-
kums veidot vidi, infrastruktūru, lai 
attiecīgajā vietā būtu interese gan 
dzīvot cilvēkiem, gan interesentiem 
nodarboties ar uzņēmējdarbību. 
Pašvaldības vadītājs informēja par 
2004. gada decembrī pieņemtajā 
Cesvaines pašvaldības attīstības 
programmā rakstīto. Tika piemi-
nēta tajā laikā plānotā Cesvaines 
vīzija, kā arī pašvaldības attīstības 
prioritātes, kur kā pirmā prioritāte 
ir minēts tūrisms.

Par pašvaldības paveikto un 
plāniem infrastruktūras un vides 
sakārtošanā informēja pašvaldības 
darbinieki. SIA „Cesvaines komu-
nālie pakalpojumi” valdes locekle 
Ināra Puķīte stāstīja par paveikto 
ūdenssaimniecības sakārtošanā, kā 
arī atsevišķu ielu apgaismojuma sa-
kārtošanu. SIA „Cesvaines siltums” 
valdes loceklis Aivars Baiers in-
formēja par šogad plānoto siltum-
trašu nomaiņu un daudzdzīvokļu 
māju siltummezglu izveidi. Tika 
akcentēta Cesvainē līdz šim neat-
risināta lieta – par pajām iegūto un 
privatizēto daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekošanas problēma. 

Pašvaldības attīstības plānoša-
nas speciāliste Iveta Raimo infor-
mēja par projektiem, kurus pašlaik 
realizē Cesvainē. Pēc to īstenošanas 
uzlabosies gan infrastruktūra, gan 
vides stāvoklis. Ceļu speciālists Vi-
tālijs Stikāns stāstīja par Cesvaines 
pašvaldības autoceļu programmu. 
Finansējums divu gadu laikā ir sa-
mazinājies apmēram trīs reizes, kas 
ar grūtībām ļauj uzturēt ielas, ceļus. 
Prioritāte, protams, ir, lai ziemā ceļi 
būtu iztīrīti un iedzīvotāji tiktu ārā 
no savām mājām, tāpēc ziemā ceļu 
tīrīšanai līdzekļi netiek limitēti. Ie-
robežotāka ir ceļu uzturēšana va-
sarā. Jo ar sniegu bagātāka ziema, 
jo vasaras darbiem atliek mazāk 
līdzekļu.  

Ilgāk klātesošo uzmanību saistī-
ja pašvaldības aģentūras „Cesvai-
nes tūrisma centrs” direktores Ilzes 
Kalnas - Elksniņas stāsts par savu 
darbu. Viņa analizēja aptaujas par 
tūrisma pakalpojumiem rezultā-
tus. Centra direktore iepazīstināja 
ar rudenī izveidotās Cesvaines pils 
attīstības darba grupas padarīto. No 
sākotnējās ieceres par Cesvaines 
pils attīstību, tika izveidota visas 
vēsturiskās apbūves ap pili attīs-
tības vīzija. Tā ir iesniegta domes 
Attīstības komitejai izvērtēšanai un 
turpmāko darbu virzīšanai. 

Diskusijā tika uzdoti jautājumi.
• Neapmierinātība tika izteikta 

par iepriekš minēto Cesvaines 
vēsturiskā centra attīstības vīziju. 
Neesot iekļautas visas vēsturiskās 
ēkas – piemēram, evaņģēliski lu-
teriskā baznīca. Bija priekšlikums 
izstrādāt attīstības programmu 
visai Cesvainei. Tātad jāaktualizē 
pirms pieciem gadiem apstiprinātā 

programma. Šim nolūkam jāatrod 
profesionāls šī darba veicējs un 
finansējums (attīstības plāna gro-
zījumi pašlaik tiek izstrādāti). 

• Bija priekšlikums izdomāt ēku 
izmantošanas veidus un lemt, kā tās 
sakopt. Jāpiebilst, ka pašvaldība 
labprāt iznomātu Tējas namiņu, 
daļu ēkas Pils ielā (klēti), ēku 
Rūpnīcas ielā (smēdi). Ir risināta, 
bet joprojām aktuāla problēma pa-
liek valstij piederošo bijušo muižas 
siltumnīcu ēku savešana kārtībā. 
Tika minēts, ka jānojauc šķūnīši 
Pils ielā 2, līdz ar to neatrisināts 
paliek jautājums, kur iedzīvotājiem 
likt malku. 

• Kad tiks nojaukts šķūnis pie 
kafejnīcas – bāra „Kuilis”? Diemžēl 
tas ir privātīpašums.

• Par Cesvaines pili un tās ap- 
saimniekošanu. Problemātiski ir 
tas, ka pilij ir vairāki apsaimnie-
kotāji, līdz ar to telpu noma vai 
pasākumi jāsaskaņo ar vairākiem 
cilvēkiem. Pils kreiso spāru aiz-
ņem Cesvaines mūzikas – mākslas 
skola. Tā arī lemj par savu telpu 
izmantošanu. Par pārējo pils daļu 
atbild izpilddirektors (izņemot 
divas telpas, kuras apsaimnieko 
pašvaldības aģentūra „Cesvaines 
tūrisma centrs”). Līdz ar to jautāju-
mi par telpu nomu vai pils apkārtnes 
izmantošanu jāsaskaņo ar izpilddi-
rektoru. Par telpu izmantošanu būtu 
jāinformē arī pašvaldības aģentūras 
direktore, jo vinā atrodas pilī. 

• Par pašvaldības aģentūras 
atrašanās vietas maiņu. Varbūt 
šis priekšlikums finansiāli labākos 
laikos būtu realizējams, bet pašlaik 
pašvaldības aģentūras direktore sa-
gaida pils apmeklētājus un vajadzī-
bas gadījumā veic gida pienākumus. 
Aģentūras vadītājai atrodoties citur, 
zustu saikne ar tūristiem. Aģentūrā 
ir viens darbinieks un šo iestādi pa-
švaldība izveidoja tāpēc, ka tā var 
pārdot arī suvenīrus (pašvaldība 
drīkst tikai dāvināt).

• Kad pils vidusdaļai būs īstais 
jumts? Ierosinājums – pils kom-
pleksa ēkām izveidot speciālas 
norādes (vecajām ēkām). Šeit at-
bilde viena – jāatrod finansējums.

• Par novada tūrisma bukleta 
izveidošanu. Pašvaldības aģentūrai 
jāorganizē bukleta sagatavošana un 
finansiālo pusi varētu segt pašval-
dība un ieinteresētie uzņēmēji.

• Tūrisma uzņēmēji vēlējās, 
lai arī viņi tiktu aicināti pieredzes 
apmaiņas braucienos. Viņi vēlētos 
piedalīties arī kopīgā ballē. Bija 
jautājums, kur palicis Aldis Kuš-
ķis ((Eiropas Parlamenta deputāts), 
kurš savulaik Cesvainei ir palīdzē-
jis, piemēram, organizējot pa-
sākumu "Fotogēniskākā pilsēta"). 
Vai viņš nevarētu palīdzēt tūrisma 
nozares attīstībā Cesvainē?

Domu apmaiņa bija lietderīga un 
vēlams tādu rīkot regulāri – reizi 
vai divas gadā. Tikai jāatgādina par 
realitāti – iniciatīvas realizācija vai 
uzņēmējdarbības attīstība ir atkarī-
ga no valsts kopīgās ekonomiskās 
temperatūras. Bet cerēt un plānot, 
ka dzīve ies uz augšu, mēs varam 
un vajag!

Tikšanās laikā viedokļus pie-
rakstīja un aktīvi piedalījās to 
apspriešanā pašvaldības vadītājs 

Vilnis Špats

lāk, saņēma saldas 
balvas. Bērni kopā 
ar skolotājām Ilzi 
Ozoliņu, Jolantu 
Štrombergu un 
Maiju Zvaigzni 
noskaidroja, kādi 
ir ziemas prieki un 
kādi ir ziemas ne-
darbi, izdibināja, ko 
ziemā dara lāči, eži, 
koki un krūmi. 

4.martā vidējā 
grupa (4 – 5 gadi) 
devās noskaidrot 
„Kurš darbiņš la-
bāks?” Bērni kopā 
ar skolotājām San-
dru Ruduku, Alitu 
Jēgeri un Sanitu 
Driķi devās eks-
kursijā uz Daigas 
Iškānes ceptuvi. 
Ciemkukuļa vietā 
mazie līdzi nesa 
dzejoli „Milti, put, 
cepu es brīnumgar-
das maizītes, tikai 
nav nevienas rozī-
nes”. Kur rozīnes? 
Vēderā. Bērni jau-

13.martā Cesvaines vidusskolā 
uz kārtējo kopmēģinājumu šīs va-
saras Dziesmu svētkiem Daugavpilī 
pulcējās bijušā Madonas rajona 
kori, kas pēc reģionālās reformas 
apvienoti Madonas koru apriņķī. 
Jau esošajiem astoņiem koriem pie-
vienojies jaundibinātais Praulienas 
jauktais koris. Madonas kora apriņ-
ķa virsdiriģents šajā sezonā ir Ārijs 
Šķepasts.

Pēc kopmēģinājuma sekoja kon-
certs, kurā katrs koris pēc izvēles 
sniedza divu vai trīs dziesmu priekš-
nesumu. Tā kā klausītāju vairums 
bija kora dziedātāji un kora mūzikas 
atbalstītāji, koncerts tika uzņemts ar 
lielu atsaucību un izpratni. Kori galve-
nokārt bija izvēlējušies tautasdziesmu 
apdares un mūsdienu latviešu autoru 
kompozīcijas, bet skanēja arī pasau-
lē populāru melodiju aranžējumi. Šī 
repertuāra dažādība un vienkāršība 
darīja gaisotni brīvu un pacilājošu, 
kori arī tērpu ziņā bija pacentušies 
rast kādu savdabīgu risinājumu. No-
slēgumā kopkoris izpildīja vairākas 
dziesmas no Latgales Dziesmu svētku 
repertuāra.

  14.martā Cesvaines kultūras 
nama senioru koris „Virši” devās 
sumināt savu draugu kori Rīgā 
– senioru kori „Sudrabotā gaisma”, 
kurš atzīmēja pastāvēšanas 50 ga-
dus. Kopējais koncerts notika ļoti 
greznās un skanīgās telpās – Mazās 
ģildes zālē. Senioru kori „Sudrabotā 
gaisma” jau 18 gadus vada bijusī 
Cesvaines diriģente un skolotāja Va-
lija Ezeriņa, kura savā garajā darba 
mūžā mūzikas pamatus ielikusi vai-
rākām cesvainiešu paaudzēm. 

Koncerts bija veidots divās daļās 
– pirmajā daļā koris „Sudrabotā 

gaisma” atskatījās uz galvenajiem 
notikumiem kora vēsturē, aicinot 
katru no bijušajiem diriģentiem da-
līties atmiņās un nodiriģēt dziesmu. 
Otrajā daļā dziedāja senioru koris 
„Virši”, bet daļas noslēgumā abi 
kori dziedāja kopā ar „Prāta vētras” 
solistu Renāru Kauperu dziesmas no 
iepriekšējā Skolu jaunatnes dziesmu 
svētku repertuāra. Jubilejas pasākums 

bija kupli apmeklēts, liels bija svei-
cēju pulks. Apbrīnojama ir diriģentes 
Valijas Ezeriņas enerģija, muzikālā 
prasme un organizatoriskās spējas, 
vadot kori, kura dziedātāju vidējais 
vecums ir 77 gadi. Te īsteni dzīvē ir 
piepildījums spārnotajam teicienam: 
„Kamēr cilvēks dzied, viņš dzīvo!”

Cesvaines jauktais koris pēc koncerta Cesvaines vidusskolā.

Kori "Virši","Sudrabotā gaisma" un Renārs Kaupers dzied Mazajā ģildē.  
Diriģē Antra Āboltiņa.

tāja, vai cepējai arī tā mēdz gadīties? 
Nē, pie Daigas tā nenotiek. 

Saimniece ļāva darboties arī pa-
šiem ciemiņiem – mazie drīkstēja 
uzkaisīt pūdercukuru uz tikko izcep-
tajām smalkmaizītēm. 

Bērni mammām priecīgi stāstīja, 
kā cepuši un ka ne tikai varējuši ēst 
turpat, bet cepēja bulciņas iedevusi arī 
līdzi. Bērni un skolotājas saka paldies 
Daigai Iškānei par atsaucību. 

Gunas Graudiņas foto

Aināra Melbārža foto

Baiba Putniņa

Guna Graudiņa

Modeles un modeļi demonstrē tērpus.

Lai darbiņš uz priekšu tiek, katram roka jāpieliek.

Foto no iestādes arhīva

Sanitas Driķes foto
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Latvieša pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos

Dzidra Mazika (no kreisās) ar represēto kluba "Sarma" dalībniekiem. 

Alūksnes un Apes novada politis-
ki represēto klubs “Sarma” ir viena 
no rosīgākajām sabiedriskajām 
organizācijām kādreizējā Alūksnes 
rajonā, kas aktīvi darbojas jau 20 
gadus.  

Savulaik no Gulbenes stacijas sākās 
daudzu Alūksnes un apkārtējo pagastu 
iedzīvotāju ceļš uz Sibīriju un Tālajiem 
Austrumiem. Tā Lilijas Līces veidotā 
skulptūra, tautā mīļi dēvēta par “Mā-
muļu”, kļuva par vietu, kur represētie 
pulcējas un noliek ziedus latviešu tau-
tas atceres un piemiņas dienās.

1989. gadā  represētie nodibināja 
savu apvienību. Apvienībai tika dots 
vārds “Sarma”. Sākās darbs Alūksnes 
rajona represēto apzināšanā, kluba 
biedri sāka vākt ziņas par tiem, kuri 
atgriezās no izsūtījuma, palika tur vai 
aizgāja bojā. Kopš 2004. gada klubu 
vada Dzidra Mazika. Pašreizējā “Sar-
mas” vadītāja par galveno uzdevumu 
ir izvirzījusi represēto dzīvesstāstu 

Gulbenes novada vēstures un 
mākslas muzeja krājumā glabājas 
liecības, kas saistās ar 1949. gada 
25. marta deportāciju.

Ir dokumenti no Tirzas pagasta 
iedzīvotāja Jāņa Maldoņa (1914-
1984). Tie stāsta par šīs ģimenes gai-
tām izsūtījumā Komi APSR. Arhīvā ir 
ģimenes īpašuma apraksta protokoli, 
daudzas pasta sūtījumu kvītis, vēs-
tules, zīmējumi, ieslodzītā numurs, 
caurlaide, izziņas. Aizkustinoši vērot 
mazās Annas rociņas un kājas zīmēju-
mus, kas sūtīti uz mājām 1953. gadā: 
”Tā kā foto Tev tik drīz nevarēsim 
nosūtīt, tad nosūtu Tev Anniņas 
rociņas nospiedumus, kas pēc tam 
sekos, nezinu…” Vēstules uz Komi 
Vorkutas apgabalu mājinieki rakstīja 
krievu valodā – par laiku, par darbiem 
savā sētā, par pavadīto Jāņu dienu, par 
aizsūtītiem žurnāliem, avīzēm, naudu, 
vēlot visu to labāko.

Muzejs glabā arī Lejasciema iedzī-
votāja Arvīda Burkas brālēna vēstu-
les, dzeju, pašrocīgi zīmētus apsvei-
kumus svētkos, Mālmuižas „Celmu” 

Par spilgtākajiem bērnības mir-
kļiem izsūtījumā Omskas apgabalā  
stāsta 1949. gadā izsūtītā Nora Pa-
stare,  tagad Balvu politiski repre-
sēto nodaļas vadītāja.

 – Stāsta, ka tāda dziļa ziema, kāda 
ir šogad, bijusi arī tajā tālajā 1940. 
gadā, kad man bija tikai četri gadi. Bet 
man šī ziema atgādina to ziemu, kad 

dokumentēšanu un to saglabāšanu 
nākamajām paaudzēm.

– Ir vērtības, kuras nedrīkst aiziet 
nebūtībā. Daudzi mani likteņbiedri, 
kas piedzīvoja represijas, ir talantīgi 
cilvēki, kuru iecerēm jaunībā nebija 
lemts piepildīties, jo savas biogrāfijas 
dēļ daudzi nevarēja iegūt izglītību. 
Esmu gandarīta, ka, kopš vadu repre-
sēto klubu “Sarma”, ir izdevies daudz 
paveikt represēto likteņstāstu iemūži-
nāšanā, – saka Dzidra Mazika. 

Ir izdota grāmata “Neuzziedējušie 
vārdi”, kurā apkopots politiski represē-
to proza un dzeja. Ir tapusi videofilma 
ar cietušo dzīvesstāstiem “Salauztie 
mūži atmiņās sāp”. Ir izdoti gan video, 
gan audiodiski. Atbalstu guvis represē-
to kluba “Sarma” projekts “Piemiņas 
vietas “Tiem, kuri nepārnāca” rekons-
trukcija Alūksnes Lielajos kapos”. Tika 
realizēts projekts “Tu vari daudz, ja tev 
ir draugi blakus” un veikta rakstnieka 
Aleksandra Pelēča tuvinieku atdusas 

Vēstures liecības saglabā nākamajām paaudzēm  
vietas atjaunošana. 

Kā nozīmīgu represēto kluba dar-
bības virzienu Dzidra Mazika min 
jaunatnes patriotisko audzināšanu. 
Kluba dalībnieki ir gaidīti viesi Ern-
sta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā un 
Alūksnes vidusskolā, Alūksnes novada 
pagastu skolās. Represētie augstu vērtē 
Alūksnes skolēnu ieguldījumu, gata-
vojoties zinātnisko darbu konferencei 
“Latviešu pēdas Sibīrijā”, kas pagājušā 
gada martā notika Balvos un vienkopus 
pulcēja skolēnus un politiski represē-
tos no Alūksnes, Balviem, Gulbenes un 
Madonas. Arī šogad skolēni ir izstrā-
dājuši zinātniski pētnieciskos darbus 
konferencei Cesvainē. 

Kā atzīst Dzidra Mazika, represētie 
prot novērtēt ik mirkli, kas pavadīts, 
pulcējoties vienkopus. Daudz izdevies 
paveikt tādēļ, ka viss darīts no sirds un 
nesavtīgi. 

Mūsu darbs zemei vairs nebija vajadzīgs 
māju Galiņu ģimenes saraksti, no 
Stāmerienas izsūtīto Podziņas Jun-
tas ģimenes dokumentus. Savā darba 
grāmatiņā, kas izdota izsūtījumā 1955. 
gadā, Junta ierakstījusi:

”…Tēvu un māti, un mani atrāva 
no darba un labajiem nodomiem 
1949. gada 25. martā, kad pie pirts 
piebrauca bruņoti vīri pajūgā un pa-
vēlēja sagatavoties ceļam kaut kur 
meža darbos. Mēs bijām zemnieki 
jau daudzas paaudzes un mīlējām 
zemi. Cik neticami, ka mūsu darbs 
vairs zemei nebija vajadzīgs!”

Par ikdienu izsūtījumā stāsta Atim 
Bokalderam adresētās brāļu vēstules 
no Amūras apgabala Tigdinskas rajo-
na. Vēstules ir par ikdienas sadzīvi, 
darbiem, par ilgām pēc mājām, par 
brīdi, kad varēs atgriezties. Brālis 
Kārlis1949. gada 31. oktobrī brālim 
raksta:

 „…Mums tagad klājas drusku 
labāk, ir kādas dienas kad beidzam 
ražas novākšanu. Tagad gatavojamies 
uz svētkiem, mums svētkiem tiek ga-
tavots dzeramais un ēdamais priekš 

2 dienām visiem kolhozniekiem. Es 
pašlaik strādāju uz dažādiem remont-
darbiem. Skolā 7.kl biju uz kādām 
dienām aizsūtīts. Tagad remontējam 
kolhoza kluba telpas, kur arī svētkus 
svinēsim. Esam visi veseli, Andris 
jau mums ir pavisam liels saaudzis 
un runātājs arī nekas. Imants jau tīri 
labi runā krieviski, jo mums blakus 
istabā dzīvo brigadieris un tam ir arī 
meitene piektā gadā, kura Imantu jau 
ir labi samācījusi. No 10.novembra es 
braukšu uz meža normu ciršanu. Mūsu 
kolhozam ir jāsagatavo 1800kub.m 
meža materiālu. No meža arī es ne-
atsakos, jo tā ir vienīgā vieta, kur 
kolhoznieks var kādu rubli nopelnīt. 
Galvenais ir tas, kad pie iecirkņa ir 
ēdnīca, pašam par uzturu nav jābēdā. 
Maizes varot pat līdz 2 kg dienā sa-
ņemt. Mēs arī tagad no kartupeļiem 
vien pārtiekam. Labība jau izaug, bet 
mums neiznāk… ja viss labi ies, tad 
pēc pāris nedēļām mums būs jau sava 
gotiņa, tad ar uzturu būs citādāk. Man 
kā labākam strādniekam ir izredzes 
dabūt no kolhoza, pat ir jau solīta. 

Vanagiem iet pavisam grūti, bet mēs 
arī viņiem palīdzēt nevaram, jo paši 
tā vien kā turamies. Vairāk nekā laba 

No šīs zemes nāk mūsu maize un valoda

Dace Plaude, laikraksta “Malienas 
Ziņas” žurnāliste

Lubānas represēto kopiena dar-
bojas Madonas reģiona biedrības 
paspārnē. 

Kopīgi piedalāmies ikgadējos 
Vislatvijas politiski represēto salido-
jumos Ikšķilē, ko atbalstīja Madonas 
rajona un pilsētas dome, sedzot tran-
sporta izdevumus. Kopīgi braucam 
ekskursijās, apmeklējam izrādes un 
citus pasākumus.

Lubānas novadā ir palikuši 52 

nav. Sveicieni visiem no mums”.
  Zane Biseniece, Gulbenes novada 

vēstures un mākslas muzejā 

represētie, bet biedrībā ir 20. Mums 
gan nav savu telpu, novadam nav arī 
muzeja. Iztiekam kā mākam.

Kopā ar Daugavas Vanagiem un 
Vanadzēniem 25.03. un 14.06. sa-
tiekamies pie piemiņas akmens Ai-
viekstes upes krastā. Ziemassvētkos 
un Valsts svētkos pulcējamies, atce-
roties aizgājušos. Svarīgu informāciju 
paziņojam un izrunājam. Atmiņas un 
pieraksti glabājas Madonas muzejā.

Protams, visi mēs neesam Lubānas 
novada iedzimtie, esam negribētie 
latvieši, sanākuši no tālajiem plašās 
Krievzemes stūru stūriem, jo no šīs 
zemes ir nākusi mūsu maize, mūsu 
valoda. Šajā zemē mēs atgriežamies, 
ieejot mūžībā. 

man bija 13 gadi un mēs, bariņš skolas 
bērnu, gājām uz skolu un bridām pa 
sniegu, kurš bija mums līdz vēderam. 
Kājās bija ādas puszābaciņi un tā pu-
teņoja, ka mēs aizgājām pavisam uz 
citu pusi – atdūrāmies ar pieri vietējā 
kolhoza ābeļu dārzā, – mēs bijām no-
maldījušies. Skolā ienācām ar stundas 
nokavēšanos. Un tas bija nu jau tālais 

1949. gada oktobris Omskas apgabala 
Poltavkas ciemā.

Toreiz bija vēl vecā skola un es 
gāju piektajā klasē. Bet pēc 7. klases 
beigšanas, kuru beidzu kā teicamniece, 
sāku vasarās strādāt pie jaunās skolas 
celtniecības – un tā trīs vasaras no vie-
tas. Tagad šo skolu sauc par liceju.

Dziļa ziema bija arī toreiz

Foto: Nora Pastare (aizmugurē, ceturtā no labās) 7. klasē.

Anastasija Šķēle

Pēc ikgadējā 25. marta pasākuma 
pie piemiņas akmens Aiviekstes 

upes krastā.

 Elmāra rakstīta vēstule brālim Atim Bokalderam. Šī vēstule interesanta 
ar to, ka stāstīts par lāču medībām.

Foto no Gulbenes muzeja

Foto no N.Pastares arhīva

Ligitas Pētersones foto

Foto no Dz.Mazikas arhīva

Sanitas Driķes foto
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90 gados – Reinholdu Helmani 
85 gados – Almu Kanderi, 
80 gados – Annu Spriņģi, 

Marijannu Šķedrovu!
Cesvaines pašvaldība

Apsveikumi

 Kolēģi Cesvaines vidusskolā 

februārī

Guna Graudiņa

19. martā plkst. 11.00 Cesvaines 
vidusskolā 2. starpnovadu zinātniski 
praktiskā konference par politiski 
represētajiem “Latviešu pēdas Si-
bīrijā un Tālajos Austrumos”. 

22. – 26. martā Kraukļu bibliotēkā 
izstāde – Augustam Saulietim – 140 

23.martā Cesvaines vidusskolā 
Atvērto durvju diena vecākiem

24.martā plkst. 12.00, 25. un 
26.martā plkst.14.00 Cesvaines pilī
muzejs piedāvā iespēju iepazīties 
ar videoliecībām – komunistiskā 
režīma cietušo Ulda Rutka, Jāņa un 
Laumas Krēmeru likteņstāstiem.

24. – 25.martā Cesvaines bib-
liotēkā radošā darbnīca pirmsskolas 
izglītības iestādes audzēkņiem „Nāc 
nākdama Liela diena!”

25. martā plkst. 11.00 Komu-
nistiskajai genocīda upuru piemiņas 
dienai veltīts dievkalpojums Cesvai-
nes evanģēliski luteriskajā baznīcā. 
Pēc tam piemiņas brīdis un ziedu 
nolikšana baznīcas dārzā. 

27. martā plkst. 15.00 Cesvai-
nes vidusskolā mūsdienu deju uz-
vedums. Uzstājas grupa “Prestige” 
(Norvēģija). Ieeja brīva.

4. aprīlī – Lieldienu pasākums.
5. aprīlī plkst. 11.00 vidusskolā 

Madonas “Zaļā” kora koncerts. Ieeja  
Ls 3,- 6,-.

10. aprīlī Cesvaines teātra pirmizrā-
de – Aivars Banka “Visi radi kopā”.

14.,15 aprīlī Cesvaines vidussko-
lā viesojas skolotāji no Taizemes.

16. aprīlī Cesvaines vidusskolā 
tikšanās ar biatlonistu Gundaru 
Upenieku.

24. aprīlī Lielā talka
28. aprīlī Cesvaines bibliotēkā 

Tikšanās ar rakstnieci, tulkotāju, pirmo 
vēstnieci Somijā pēc jaunās Latvijas 
atdzimšanas – Annu Žīguri.

30. aprīlī Mūzika un māksla pilī  
"Turpinām Harija Šulca iesākto...”

Kultūras afi ša

Nozīmīgās dzīves gadskārtās sveicam:

Apbedīšanas birojs 
"Krustaceles" Cesvainē, Pils ielā 1 a 

(virs pasta) – sniedz pakalpojumus – pilns 
apbedīšanas serviss. Strādājam visu dien-

nakti. Tālr. 26399673. 

Dēstiem nekas nav nokavēts Līguma par projekta īstenošanu Nr. 9-09/
3.5.2.1/022/6 projektam „Siltumtrases rekons-
trukcija un siltummezglu izbūve Cesvaines pil-
sētā Madonas rajonā”, identifi kācijas numurs 
3DP/3.5.2.1.0/09/APIA/MA/022, ietvaros ir 
noslēdzies iepirkums. 

Saskaņa ar SIA „Cesvaines siltums” 2010. 
gada 9. marta iepirkumu komisijas lēmumu   
(Slēgta iepirkumu procedūra Nr. CS 2010-1 
Kohēzijas fonda līdzfi nansētajā projektā „Sil-
tumtrases rekonstrukcija un siltummezglu 
izbūve Cesvaines pilsētā, Madonas rajonā”) 
iepirkuma 1. daļā „Siltumtrases rekonstruk-
cija Cesvaines pilsētā” ir uzvarējusi SIA             
„Halle B” un ieguvusi tiesības rekonstruēt 
objektu, bet iepirkuma 2. daļā „Siltummezglu 
izbūve Cesvaines pilsētā” ir uzvarējusi SIA 
„Sanart” un ieguvusi izbūves tiesības. Siltum-
trases rekonstrukcija par summu 106 237.46 
LVL ( bez PVN). Siltummezglu izbūve par 
summu 29 175.01 LVL ( bez PVN). 

Nūjošana  – veselībai un atpūtai 
Nūjošana ir augstas efektivi-

tātes sportiska nodarbe, kurā 
tiek izmantota pareiza soļošanas 
tehnika un īpašas nūjas vien-
mērīgai ķermeņa noslogošanai. 
Nūjošana nodarbina ap 90% 
cilvēka muskuļu, turklāt tā ir uz 
pusi efektīvāka par intensīvu ie-
šanu bez nūjām. Šobrīd Latvijā 
sekmīgi strādā Starptautiskās 
Nūjošanas asociācijas īpaši ap-
mācīti instruktori, kas apmāca 
un konsultē interesentus. Nūjo-
šana radusies 30. gados Somijā 
kā distanču slēpotāju treniņu 
metode laikā, kad nav sniega.

Cesvainē arī ir redzami vairāki 
nūjotāji, kas ierastā laikā dodas 
ikdienas maršrutā. Katrs iet tik 
lielu ceļa gabalu un tik ātrā tempā, 
kāds ir atbilstošs viņa spējām un 
labsajūtai. Nūjošanu pēdējos pāris 
gadus cītīgi īsteno arī Daina Kalni-
ņa un Zigrīda Utināne. Viņām gan 
šāda sevis izkustēšanās nav nekas 
jauns, jo vakara pastaigās sievietes 
devušās vienmēr. Piemēram, Daina 
to dara jau vairāk nekā 30 gadus, 
tikai, ja agrāk bija tukšas rokas, 
tad tagad tajās ir nūjas. Pēc Dainas 
un Zigrīdas domām, nūjošanai ir 
daudz priekšrocību – lokanums, 
ķermeņa svara regulēšana, sirds un 
asinsvadu sistēmas uzlabošana un 
daudzas citas ar veselību saistītas 
lietas. Piedevām tas notiek svaigā 
gaisā, to var darīt visos gadalaikos, 
nav vajadzīga nauda, rodas labs 
garastāvoklis un enerģijas pie-
plūdums. 

Daina par savu fi zisko labsajūtu 
domājusi allaž. Viņa ne tikai staigā, 
bet arī vingro. Daina vingrot sāku-
si pirms vairāk nekā 30 gadiem, 
lai turētu sevi formā, un tagad 
turpina. Viņa smejas, ka nedrīkst 
atlaist, citādi nederēs kādreiz pa-

šūtie kostīmi. Izla-
sījusi žurnālā, kādi 
vingrojumi palīdz 
katrai ķermeņa 
daļai, ķērusies pie 
darba. „Ja zini, ka 
tas tev palīdz un 
tajā brīdī ir laiks, 
kāpēc gan ne?” 
jautā Daina. 

Zigrīda stāsta, 
ka interesantāk 
ir staigāt divatā 
gan tāpēc, ka tas 
disciplinē, jo ir 
pienākums pret 
otru, gan tāpēc, ka 
ceļā var parunāties. 

vienam asinsspiediens nostabilizē-
jies, otram spranda nesāp, tā bija 
papildu motivācija pamēģināt arī 
mums. Iesākām ar slēpju nūjām, 
līdz bērni uzdāvināja īstās. Iepa-
tikās,” saka Daina

„Kad strādāju, bērni bija mazi, 
bija daudz citu rūpju, griezos kā 
vāvere ritenī un neredzēju ne lapas 
saplaukstam, ne nobirstam, tagad 
es to visu baudu. Es redzu, kādas ir 
debesis, kā uzzied puķes, kā putni 
čivina, vēroju dabu. Ir pavisam cits 
skats uz dzīvi. 

Daina un Zigrīda iesaka arī 
citiem izkustēties no mājas. „Ja ir 
slinkums, tas jāpārvar. Kurš cits par 
tavu veselību rūpēsies? Ir muļķīgi 
domāt, kā es izskatīšos un ko teiks 
kaimiņi,” saņemties aicina Daina.

„Ja sēdēsim mājās un domāsim 
par krīzi, mazajām pensijām un 
kādām tik vēl negācijām, veselība 
un dzīvesprieks no tā neuzlabosies. 
Izvelc sevi ārā un tava dzīve iegūs 
jaunas krāsas!” ir pārliecināta 
Zigrīda. 

Zigrīda (no kreisās) un Daina ikdienas maršrutā.

Siltumtrašu un siltum-
mezglu izbūve Cesvainē

Sveicam mūsu 
bijušo kolēģi – 

Jāni Stočku 
skaistajā dzīves 

jubilejā un sa-
kām paldies par 

„Organisms jau tā pieradis, ka no-
teiktajā laikā gribas ārā. Ejam savā 
tempā, lai nebūtu par grūtu, bet, lai 
ir patīkami. Staigājam apmēram 
vienu stundu. Neesam mērījušas, 
cik kilometrus noejam, varbūt 4 vai 
5 km. Kad nav liela vēja, ejam pa 
apvedceļu, citreiz pa parku. Parks ir 
ļoti pateicīga vieta, jo īpaši šoziem, 
kad tur celiņi ir iztīrīti. Atnākot 
mājās, ir ļoti laba sajūta, un tas ir 
svarīgi, ka tu jūties nevis piekusis, 
bet atpūties. Galvenais ieguvums 
ir veselība un laba pašsajūta. Kopš 
esmu sākusi staigāt, jūtos daudz la-
bāk. Vasarā gan nestaigājam. Tad 
mums gana daudz izlocīties sanāk 
mazdārziņos,” smaida Zigrīda. 

Nūjotājas atzīst, ka nepretendē 
uz pareizu soli un vajadzīgo mus-
kuļu nodarbināšanu. „Tad būtu jāiet 
pie instruktora. Ja tāda iespēja ras-
tos, mēs labprāt to izmantotu, lai 
uzzinātu, kādas kustības ārstē katru 
slimību. Mums noderēja medmāsi-
ņas Initas padoms par to, kā rokas 
jākustina.  

Sākumā domājām, kas tā nūjo-
šana tāda un ko tā dod? Dzirdam, 

Marts dēstu audzētājiem ir dar-
bīgs mēnesis. Taču visu izaudzēt 
dēstos nav iespējams! Jāizvēlas 
– kurus stādus audzēt pašiem, ku-
rus pirkt tirgū. No izstīdzējušiem, 
nepilnvērtīgiem stādiem uz labu 
ražu nav ko cerēt, tāpēc labāk 
audzēt mazāku daudzumu. 

Jo garākas un gaismas bagātākas 
kļūst dienas, jo ātrāk viss aug, tāpēc 
nekas vēl nav nokavēts. Marta sā-
kumā sētas, vēl labi paspēs izaugt 
gan sakņu selerijas, gan puravi. 
Seleriju sēklas labāk dīgst gaismā, 
tāpēc tās neapber – smalkās sēkliņas 
tikai viegli piespiež pie augsnes. Tā 
kā selerijas dīgst 2–3 nedēļas, ļoti 
svarīgi ir sējumus neiekaltēt.

Marta vidū dēstiem sēj arī saldos 
milzu sīpolus. Ja pietiek vietas, var 
sēt arī citas šķirnes, kuras iespējams 
izaudzēt arī ar tiešo sēju, bet ar stā-

du tomēr drošāk.
Līdz marta otrajai pusei sēj 

tomātus, kurus stādīs neapkurinā-
mā siltumnīcā. Lai sēklas sadīgtu 
3–5 dienās, optimālā temperatūra 
ir 24–26°C.

Kas jāzina par kāpostiem
Augšanas ilgums. No marta 

sākuma pakāpeniski uzsāk visu 
kāpostaugu dēstu audzēšanu. Balto 
un sarkano galviņkāpostu, Briseles 
kāpostu un Savojas kāpostu stādi 
izaug 45–60 dienās, ziedkāpos-
tiem pietiks ar 40–50 dienām, bet 
kolrābju stādus audzē 30 dienas. 
Pirmos sēj agros galviņkāpostus 
un ziedkāpostus, kurus izstāda 
jau aprīļa beigās. Ar agro šķirņu 
audzēšanu tikai savam patēriņam 
nevajag pārspīlēt, jo parasti šīs 
šķirnes uz lauka ilgi nestāv – gal-
viņas saplaisā; ziedkāposti dzeltē 
un paliek irdeni. Līdz mēneša bei-
gām jāuzsāk vēlīno kāpostu stādu 
audzēšana, jo, lai galviņas paspētu 
nobriest, uz lauka tie jāizstāda līdz 
20. maijam.

Vēlamā temperatūra. Kāpos-
tiem atšķirībā no citiem dārzeņiem 
pārāk augsta gaisa temperatūra nav 
vēlama (tie sāk dīgt jau 2–3°C, to-
mēr tad tas notiek ļoti lēni). Tikai 
Pekinas kāpostiem dīgšanas laikā 

vajag 22°C, bet pārējiem – opti-
mālā temperatūra ir 20°C. Šādā 
temperatūrā kvalitatīvas sēklas 
sadīgst 3–6 dienās. 

Uzreiz pēc uzdīgšanas gaisa 
temperatūra uz  4–7 dienām  jā-
pazemina līdz 6–10°C, lai dīgsti 
neizstīdzētu un izveidotu spēcīgā-
ku sakņu sistēmu. Ziedkāpostiem 
vajag par dažiem grādiem augstāku 
temperatūru, savukārt Pekinas kā-
postiem visā dēstu audzēšanas laikā 
nebūtu vēlama zemāka temperatūra 
par 16°C, citādi tie vēlāk pastipri-
nāti izzied. Tālāk audzēšanas laikā 
saulainā dienā  uztur 14–18°C, bet 
naktī – 6–10°C temperatūru (Peki-
nas kāpostiem – attiecīgi 20–22°C 
un 15–17°C).

Kāpostu dēstus var audzēt ar 
piķēšanu. Labas kvalitātes sēklas 
var izsēt uzreiz pa vienai katrā ka-
setes ligzdiņā vai kastītē samarķētās 
rindiņās. 

Kāpostu stādu audzēšanai 
jāizmanto tikai kūdras substrāts 
– universālais vai speciāli kāpos-
tiem domātais, kam ir augstāks 
pH un barības vielu saturs. Ja tiek 
izmantota dārza zeme, pastāv liels 
risks, ka dīgsti var saslimt ar meln-
kāju. Tās attīstību veicina arī zema 
augsnes temperatūra un pārlieks 
mitrums. Savukārt parāk sabiezi-
nātos apstākļos stādi mēdz saslimt 
ar miltrasu.

Materiāls tapis sadarbībā ar žurnālu "Dārzā”

Lolita Presnikova, dārzeņkope

Foto no žurnāla "Dārzā"

Aivars Baiers, SIA "Cesvaines 
siltums" valdes loceklis

Nezūd darbs, ko savām rokām svētī,
Nezūd grauds, ko pelavām Tu vētī.
Nezūd mīlestības spēks, ko citiem dāvā, 
Nezūd tas, ko glabā sirdī savā.
Dzīvo tas, ko dzīvei atdot spēji.
Dzīvo tas, ko citam atvēlēji.
Dzīvo tas, ko velti netērēji.
Dzīvo tas, ko dzīvē iemīlēji.
Dzīvo miers, ko mūžam nezaudēji. 

V.Kokle-Līviņa

Sveču liesmas tramīgi 
plīvo.
Savādu dzīvi šovakar 
domas dzīvo!
Katra sirds lūdzas miera 
un mazliet laimes,
Priekš sevis un mīļo 
saimes.

lielo ieguldījumu, strādājot
 ar bērniem.

Gunas Graudiņas foto


