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Katrs pats pagatavoja sev tīkamas ziepes.

"Sprīdīša" vecākā paaudze Dziesmu svētku gājienā Rīgā.

Guna Graudiņa

Pils parka svētki

Deja ir spēks

Parka svētki fotomirkļos

Jāņa Šķēles vārds Cesvainē īpašus 
komentārus neprasa. Viņu pazīst ja 
ne visi, tad daudzi gan. Viņš ir ne ti-
kai populārākais vietējais Ziemass-
vētku vecītis, bet arī lielākais tautas 
deju entuziasts Cesvainē. Viņa deju 
skolu izjutuši daudzi skolas bērni 
vairākās paaudzēs. 

Jāni uz sarunu aicinu ne tikai tā-
pēc, ka tikko izskanējuši X Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētki, bet arī tāpēc, ka viņš šomēnes 
pārkāpj īpašam gadu skaitlim. 

Jānis ir dzimis un audzis Lubānā, 
bet Cesvainē nokļuvis 1988. gadā tā 
iemesla dēļ, kad tika iecelts par 
TDA „Cesvaine” māksliniecisko 
vadītāju. 

Jānis Dziesmu svētkos Rīgā pie-
dalās kopš 1972. gada. Sākumā kā 
skolēns, vēlāk kā deju kolektīvu 
vadītājs. 

Vēl svaigā atmiņā Dziesmu svēt-
ki, kuros piedalījās arī Cesvaines 
vidusskolas tautas deju kolektīva 
„Sprīdītis” četri sastāvi, kopskaitā 
80 dejotāji un, protams, arī viņu va-

dītājs Jānis Šķēle. 
Kā mēs jau zi-

nām, svētku laikā 
valdīja 30 un vairāk 
grādu karstums.  Pēc 
svētkiem tiek daudz 
runāts par to, cik 
lielā karstumā atļaut 
bērniem dejot utt.  

Ko par to domā 
"Sprīdīša" vadītājs 
Jānis Šķēle? 

 – Jau gadu des-
mitiem ilgi nebaidos 
oponēt svētku rīkotā-
jiem par to, ka pro-
cesi nedrīkst notikt 
uz bērnu veselības 
rēķina. Jādomā par 
repertuāra atbilstību 
vecumam, pārslodzēm 
kopmēģinājumu laikā, 
nepārdomātiem virs-
vadītāju eksperimen-
tiem. Šim viedoklim 
analīze un secinājumi 
neseko. Meistarklases 

24. jūlijā Cesvainē svinēja Pils 
parka svētkus. Cesvainē bijuši vi-
sādi – lielāki un mazāki svētki – bet 
tieši ar šādu nosaukumu – svinēti 
pirmo reizi. Kāpēc tie nosaukti par 
Pils parka svētkiem, jautāju idejas 
autorei un kultūras darba organi-
zatorei Kristīnei Aumelei.

Kristīne novērojusi, ka ap pili ir 
skaists parks, kas nav izmantots, un 
nolēmusi atdzīvināt rosību tajā, jo 
vieta ar parka celiņiem, upi, dīķi, 
tiltiem, veco estrādi ir piemērota, lai 
tajā izvērstu dažādas aktivitātes. Vai 
svētki izdevušies? Svētku apmeklētāju 
smaidīgās sejas un līksme bērnu acīs 
Kristīnei sniedzis lielu gandarījumu 
un apņēmību svētkus rīkot atkal. 

Svētku dienu ieskandināja fanfaras 
no pils torņa un muižas pārvaldnieka 
Adalberta fon Aderkasa un viņa kun-
dzes iznākšana uz balkona. Pārvald-
nieka kungs uzrunādams pils pagalmā 
sanākušos, iepazīstina ar savā pārziņā 
esošajiem īpašumiem un to, kas tur 
atrodas šodien. „Pēc barona mīļa lūgu-
ma Cesvainē ierodas viņa sens draugs 
– pasaulslavenais arhitekts Grīzebahs, 
kas uzņemas pils celtniecības vadību. 
Apsēdies uz vecajām arhibīskapa pils-
drupām viņš saka: „Te taps skaistākā 
Baltijas guberņas akmens pils.” Un 
viņa, un barona kopīgais sapnis kļūst 
par realitāti. Pils apkārtnē izveido 
īpašu 33 hektāru lielu medību parku, 
kurā aug 50 dažādu eksotisko augu 
sugas. Prieks, ka šodien Cesvainē ir 
tieši parka svētki, kur visiem Cesvai-
nes ļautiņiem, kā arī tuviem un tāliem 
viesiem būs redzamas, jūtamas un 
baudāmas dažādas aktivitātes.” 

Jā. Sev tīkamu nodarbi varēja atrast 
kā lieli, tā mazi. Mazie parkā meklēja 

taureņus, lika puzli, minēja mīklas, 
laida kuģīšus pa upi, vizinājās uz zir-
ga, apskatīja trušus, pīles, kazas un 
citus dzīvnieciņus. Baronam Vulfam 
bija sapnis parka celiņus noklāt ar 
baltiem akmeņiem, tāpēc kā lieli, tā 
mazi ņēma rokās otu un krāsoja tos, 
cik krāšņus vien prot. Apbrīnas vērta 
ir Kinoloģiskās federācijas skoloto 
suņu izturība, jo, spītējot lielajam 
karstumam, biezo kažoku īpašnieki 
paklausīgi demonstrēja savu māku. 
Spraiga izvērtās sacensība, kurā tika 
noskaidroti veiklākie airētāji. Lab-
prāt tika izmantota arī iespēja pavi-
zināties ar laivu pa pils dīķi. Ikviens 
varēja izmēģināt roku mērķī šaušanā 
un apgūt prasmi sievasmātes brun-
ču lāpīšanā. Pirms iestiprināšanās ar  
saimnieču lielajā katlā vārīto zupu, 
katrs nolasīja ticējumu un uzzināja 
tās īpašo recepti. Pie Tējas namiņa 
vērot dejas skaistumu aicināja deju 
grupas „Kamenes” un „Dzeldes”. 
Annas kundze parādīja, kā ar pļavas 
ziediem un lapu slotiņām var sevi 
uzmundrināt. Acis priecēja dien-
ziežu parāde ar savu daudzveidību. 
Ir noskaidrotas arī visskaistākās šo 
ziedu šķirnes – "Ruby Spider" un 
"Fame". Mūzikā pils terasē ļāva ie-
klausīties mūzikas skolas skolotāji 
un audzēkņi, bet „Divos torņos” 
ģitāristes. Svētkus kuplināja Mar-
jamā dejotāji ar igauņu dejām un 
lubānieši ar dziesmu un deju spēli 
„Meldermeitiņa”. Svētkus izkrāš-
ņoja pusnaktī pils dīķī uzziedēju-
šie ugunsziedi un gaisā lidojošās 
laternas. Lai šīs un kopā ar grupu 
„Bruģis” gūtās pozitīvās emocijas 
saglabājas mūsu sirdīs līdz nāka-
majiem svētkiem! 

Foto no personīgā arhīva

Gunas Graudiņas foto

Gunas Graudiņas foto

No lielā zupas katla tika ikvienam.

"Divu torņu" pagalmā skan dziesmas.

Lubānieši rāda "Meldermeitiņu".

Pārvaldnieka kundze ar freilenēm pastaigā pa parku. 

Top baltie akmeņi, ar ko rotāt parka celiņus.
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Baiba Putniņa

Atklāj piemiņas plāksni Marijai Gubenei

Pasākuma dalībnieku grupa  pēc Marijas Gubenes piemiņas plāksnes atklāšanas. 
Trešais no kreisās  – vēsturnieks Oļģerts Tālivaldis Auns.

2009. gada nogalē Cesvaines 
muzejā ar aicinājumu atbalstīt 
Gubeņu Marijas (1872 – 1947) 
kapa plāksnes atjaunošanu Rīgas 
Lielajos kapos vērsās vēsturnieks 
Oļģerts Tālivaldis Auns. 

Savā ilgajā mūžā viņš apzinājis 
vairāk nekā 4500 nozīmīgu tēlniecī-
bas pieminekļu un Latvijas kultūras 
darbinieku atdusas vietas, veicinājis 
daudzu piemiņas vietu atdzimšanu. 

Rīgas Lielajos kapos, kas jau ilgus 
gadus slēgti un tiek izmantoti kā rī-
dzinieku pastaigas vieta, apglabātas 
daudzas izcilas Latvijas personības, 
to vidū arī Krišjānis Valdemārs, Āro-
nu Matīss, Vensku Edvards. Te ap-
glabāta arī pirmā latviešu folkloriste, 
komponiste un Latvijas konservato-
rijas profesore Marija Gubene, kuras 
šūpulis kārts Kraukļu pagasta Kārklu 
Nikolaja skolā. Līdzās viņai apglabāts 
arī viņas tēvs Jānis Gubenis – Kārklu 
skolas ilggadējs pārzinis, kurš 1873. 
gadā izveidojis Kraukļu pagastā kori 
un atvēris pirmo bibliotēku. 

Ziedojumu vākšanu Cesvainē at-
balstīja Cesvaines pašvaldība, muzejs, 
folkloras kopa „Krauklēnieši”, Krauk-
ļu bibliotēka, Cesvaines vidusskola. 
Pateicība uzņēmējiem Robertam 
Driķim un Gitai Mickevičai, kā arī 
citiem atbalstītājiem.

Atjaunotās plāksnes atklāšana no-
tika 6. jūlijā, kad X Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku ieskaņā notika 
piemiņas brīži ievērojamo komponistu 
un diriģentu atdusas vietās Rīgā. Lie-
lajos kapos Marijai Gubenei veltīto 
piemiņas pasākumu vadīja Oļģerts Tā-
livaldis Auns. Cesvaines pašvaldību 
tajā pārstāvēja Cesvaines vidusskolas 
ārpusklases darba organizatore Sarma 

Kurme, folkloras 
kopas „Urdavi-
ņa” vadītāja Vita 
Krūmiņa un arī 
folkloras kopas 
„Krauklēnieši” 
vadītāja Baiba 
Putniņa. 

Pēc vēstur-
nieka Oļģerta 
Tālivalža Auna 
uzrunas Maija 
Cālīte ar kokles 
skaņām un tautas 
dziesmām ļāva 
aizdomāties par 
cilvēka mūža 
ritējumu. Aicinot 
godināt Gubeņu 
dzimtu un iz-
lūdzoties Dieva 
svētību Latvijas 
gara bagātību 
un vienotības 
veicinātājiem, 
notika plāksnes 
atklāšana.

Andrejs. Kā Latvijas konservatorijas 
profesorei, teorētisko priekšmetu 
pasniedzējai Marijai Gubenei bijusi 
svarīga loma daudzu jauno mūziķu 
un komponistu izglītošanā. Daudzas 
komponistes Marijas Gubenes tautas 
dziesmu apdares skanējušas skolēnu 
koru priekšnesumā, bet tautas dzies-
mas apdare jauktajam korim „Es uz-
kāpu kalniņāi” – arī vairākos Dziesmu 
svētkos.

Vijoles priekšnesumus sniedza jau-
nā vijolniece Laila Robule. Piemiņas 
brīža noslēgumā Marijas Gubenes 
Kraukļos pierakstītās melodijas dzie-
dāja Baiba Putniņa un Vita Krūmiņa, 

bet vispazīstamāko Marijas Gubenes 
pierakstīto melodiju „Div` pļaviņas 
es nopļāvu” dziedāja visi klātesošie 
kā pateicību un cieņas apliecinājumu 
Gubeņu dzimtas mūža devumam. 

Vēl viena nozīmīga kultūras 
darbinieku piemiņas vieta sakopta. 
Gandarījums par Latviešu folkloras 
krātuves darbinieku un Zemgales 
priekšpilsētas pārstāvju piedalīšanos 
šajā pasākumā. Svarīgi, lai būtu arī šī 
darba turpinājums – lai šī vieta būtu 
sakopta arī pēc mēneša, gada un des-
mitgadēm, tikai tad šis pieminēšanas 
darbs būs nesis augļus.

• Pareizi izvēlies peldvietu! 
Visdrošāk ir peldēties īpaši šim 
mērķim paredzētās vietās. Ja tā-
das nav, atceries, ka peldvietas 
krastam jābūt lēzenam, vēlams 
ar cietu pamatu. Upēs jāizvēlas 
vieta, kur ir vismazākā straume, 
tuvumā nav atvaru vai citu bīs-
tamu vietu. 

• Nepazīstamā vietā uzreiz 
nedrīkst lēkt ūdenī! Vispirms 
pārliecinies, vai ūdens tilpnes 
gultnē nav kādi akmeņi, nogri-
muši asi priekšmeti, pret kuriem, 
lecot no augstuma, vari gūt sa-
vainojumus. 

• Ja esi pārkarsis saulē, ūdenī 
jāiet lēnām, lai nebūtu strauja 
ķermeņa temperatūras maiņa, 
jo var sākties krampji un sirds 
darbības problēmas. 

• Peldēties alkohola reibumā 
ir ne mazāk riskanti kā vadīt 
automašīnu, jo sekas nav prog-
gnozējamas. 

• Kad bērns dodas ūdenī, 
pieaugušajam noteikti jābūt 
tuvumā un modram. Visdrošāk, 
ja          pieaugušais atradīsies 
ūdenī starp krastu un dziļumu. 
Bērniem drīkst ļaut plunčāties un 
peldēties tik tālu, cik pieaugušais 
var labi redzēt un nepieciešamī-
bas gadījumā var ātri piesteigties 
palīgā. 

• Nepeldi aiz bojām, kas iero-
bežo peldvietu! Nepeldies ūdens 
tilpnēs, kur tas ir aizliegts! 

• Nav ieteicams vienam doties 
peldēties. Ja uz ūdens radīsies 
problēmas, līdzās var nebūt citu 
cilvēku, kas spētu ekstremālā 
situācijā palīdzēt. 

• Nepārvērtē savus spēkus! Di-
žošanās ar to, ka vari aizpeldēt 
vistālāk vai pārpeldēt pāri upei, 
nav tā vērta, lai riskētu ar savu 
dzīvību. Turklāt, ja iepriekšējā 
sezonā varēji pārpeldēt upi, tas 
vēl nenozīmē, ka fiziskā sagata-
votība ir tāda, ka vari to izdarīt 
arī šobrīd. 

• Pirms peldēšanās vai vizi-
nāšanās ar laivu laikus brīdini 
savus biedrus, ja neproti labi 
peldēt. 

• Pirms ieej ūdenī, brīdini kras-
tā palikušos par to, cik ilgi un 
tālu esi plānojis peldēt, vai esi 
paredzējies nirt zem ūdens. 

• Ja esi iekļuvis straumē, jāsa-
glabā miers, jāpeld pa straumi uz 
priekšu, cenšoties nokļūt tuvāk 
krastam. 

• Peldēties stipra vēja vai ne-
gaisa laikā ir bīstami! 

• Nakts nav labākais peldēšanās 
laiks, jo aizpeldot tālāk no krasta, 
var apjukt un zaudēt orientēšanās 
spējas, lai atgrieztos atpakaļ. 

• Atrodoties uz matrača vai 
peldriņķa, nevajadzētu peldēt 
tālu no krasta, jo piepūšamais 
peldlīdzeklis var saplīst vai arī 
vējš var iepūst dziļumā. 

Sniedzu vēsturisku pārskatu par 
Gubeņu dzimtas izcilāko pārstāv-       
ju – Jāņa Gubeņa un Marijas Gubenes 
devumu Latvijas pedagoģijas, folklo-
ristikas un mūzikas kultūras attīstībā. 
Jāņa Gubeņa lielais ieguldījums pa-
gastskolas darbā ticis novērtēts 1936. 
gadā, pārdēvējot Kārklu Nikolaja 
skolu par Gubeņa skolu. Marijas Gu-
benes ērģelnieces talantu šodien vairs 
piemin retais, taču viņas 60 Kraukļos 
un Cesvainē pierakstītās tautas melo-
dijas ir pirmajā nozīmīgajā latviešu 
mūzikas folkloras izdevumā „Latvju 
tautas mūzikas materiāli”, ko no 1892. 
līdz 1922. gadam sakārtojis Jurjānu 

Velomaratons pietur arī Cesvainē 
11. jūlijā Siguldā tika dots starts 

14 dienu velomaratonam "Tour de 
LatEst". Brauciena dalībnieki de-
vās pa Vidzemes un Dienvidigauni-
jas skaistākajām vietām. 

No Siguldas maršruts veda uz Cē-
sīm, Valmieru, Valku, Vīlandi, Elvu, 
Tartu, Otepi, Alūksni, Gulbeni, Ces-
vaini, Madonu, Ērgļiem, Lielvārdi, 
Ogri. Siguldā dalībnieki atgriezās 24. 
jūlijā. Velosipēdistu vidū bija igauņi, 
ukraiņi, baltkrievi, horvāti, holandieši, 
vācieši, angļi, turki. 22. jūlijā velosi-
pēdistu maršruts veda cauri Cesvai-
nei. Viena no maratona dalībniecēm 
Cesvaines tūrisma centra vadītāja Ilze 
Kalna-Elksniņa velobraucienā devās 
no Siguldas un godam izturēja līdz 
Cesvainei. Ilzei brauciens bijis intere-
santa pieredze, ko guvusi no profesio-
nāliem riteņbraucējiem. Riteņbraucēji 
pilnā distancē kopā veica vairāk nekā 
1200 km, tiesa gan, vienus braucējus 
nomainīja citi. Piemēram, Cesvainē 
ieradās apmēram 70 velosipēdisti. 
Ilze bija tā, kas izdomāja, ko tūres 
dalībniekiem rādīt Cesvainē. Cesvai-
nē braucēji veldzējās un cienājās ar 
Greidiņu ģimenes sagādāto cienastu 
brīvdienu mājā „Pie sievasmātes”, ap-
skatīja pili, ieklausījās Līgas Kurmes 
un Kārļa Bandenieka stāstījumā par 
pili, veikalā „Pie arkas” degustēja sie-
ru. „Esot braucēju vidū, es labi varēju 
just, kā mums kurā brīdī trūkst, tāpēc 
liels prieks, ka par Cesvaini dzirdēju 

tikai labas atsauk-
smes. Latvijā mūs 
sagaidīja daudz 
viesmīlīgāk nekā 
Igaunijā,” secina 
Ilze. No Cesvaines 
riteņbraucēji devās 
uz Madonu un vie-
sojās pie keramiķa 
Jāņa Seiksta, bet 
pēc tam devās 
Ērgļu virzienā, lai 

Iekšlietu ministrija un Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas die-
nests aicina iedzīvotājus būt ļoti 
uzmanīgiem, atpūšoties pie un  
uz ūdens. Ieteikumi tapuši, ņe-
mot vērā konkrētus gadījumus. 
Katra šā vienkāršā ieteikuma 
neievērošana ir prasījusi kāda 
cilvēka dzīvību:

Kas jāievēro 
peldoties

nakšņotu. 
Domājot par velotūrisma attīstību, 

Igaunijas – Latvijas pārrobežu 
sadarbības programmas projekta 
„Ar velo pa Vidzemi un Dienvid-
igauniju” ietvaros arī Cesvaines 
novadā ir labiekārtota velotūrisma 
infrastruktūra. Auto stāvvietā pie 
Cesvaines pils ir novietots tūrisma 
informācijas stends, kas sniedz 
informāciju par tūrisma objektiem un 
naktsmītnēm. Stenda karkasu gatavo-
jis mākslinieks Imants Spridzāns. 

Pašlaik Cesvaines teritorijā ar ceļa 
norādēm tiek marķēts veloceļš – Ces-
vaine – Graši – Kārzdaba – Kočkares      
– Kraukļi – Cesvaine, pa kuru izmēģi-
nājuma braucienā aktīvākie cesvainie-
ši devās jau pagājušajā augustā.  Lai 
ceļotāji varētu atpūsties, ir iekārtota 
arī atpūtas vieta pie Kārzdabas ezera. 
Tajā ir koka nojume ar galdu un so-
liem, ugunskura vieta un atkritumu 
urnas. 

Šādas zīmes 
apzīmē velo-

maršrutu.

Guna Graudiņa

Cesvainē velotūristi ielūkojas kartē.

Izveidota atpūtas vieta pie Kārzdabas ezera.

Gunas Graudiņas foto



3Jūlijs Nr. 7/2010 Cesvaines Ziņas

Guna Graudiņa

Deja ir spēks 
stundās Krievijā šīs tēmas tiek aktua-
lizētas ar pamatotām pretenzijām un 
piemēriem, un faktiem. Vienam ot-
ram „aizrautīgam” horeogrāfam, deju 
pedagogam tas liek aizdomāties. 

Līdzīgi laika apstākļi Dziesmu 
svētkos Rīgā bija pirms 38 gadiem. 
Tad mēģinājumu grafiks radikāli tika 
mainīts. Kādreiz dejotāji Rīgā dzīvoja 
gandrīz divas nedēļas, tagad lielkon-
certam jābūt gatavam trijās dienās. 
Protams, latvieši var visu, bet tikai ar 
kādu risku un, kādu cenu? 

Kas patika šajos svētkos?
 – Patika gan darba organizācija, 

gan virsvadītāju darbs, gan mēģinā-
jumu grafiks. Iepriecināja dalībnieku 
gatavība svētkiem un kolektīvu māk-
slinieciskais līmenis. Arī repertuāra 
izvēle un deju sarežģītība atbilda ve-
cuma grupām. Mazajiem nevajadzēja 
lieki saspringt „modernā” mūzikā un 
kustībās, bet lielie varēja izdancoties. 
Ļoti pozitīvi vērtēju Agra Daņiļēviča 
atgriešanos lielajā deju laukumā. Tas 
deva svaigu impulsu nogurdinošajā 
darba procesā, piešķīra citu skatījumu 
un skanējumu priekšnesumam. Šie 
ir latviešu tautas kultūras svētki ar 
latviešu dančiem un latvisku mūziku. 
Ar to mēs esam pasaulei interesanti, 
tā ir mūsu unikalitāte, vienreizība un 
spēks.

Īpašs prieks par Cesvaines dancotā-
jiem, kuri bija ļoti savākti un organizē-
ti, tādēļ bez pūlēm varēja veikt smago 
darbu deju laukumā. 

Kā visiem, arī ar Cesvaines 
dejotājiem Rīgā kopā bija viņu 
skolotājas? 

 – Tie, kas pieraduši svētkus tikai 
svinēt, kam svētki ir izklaide un atpū-
ta, bieži aizmirst, ka svētkus kāds arī 
rada. Lai nodrošinātu bērnu veiksmīgu 
startu Rīgā, izšķiroša loma ir pedago-
giem līdzbraucējiem. Viņi bērnu labā 
strādā 24 stundas diennaktī, reizē esot 
pedagogi, mammas, ārsti, psihologi, 
ģērbēji, draugi, uzraugi utt. Ginta 
Libeka, Māra Skride, Iveta Āboliņa, 
Sanda Skujiņa, Ingrīda Evardsone, 
Sarma Kurme un Marika Šķēle darbu 
veica profesionāli, iecietīgi, pašuzupu-
rējoties. To var izdarīt tikai pedagogs, 
kurš mīl bērnus un savu darbu. Paldies 
viņām arī vecāku vārdā!

Ne tikai dzīvē, bet arī visās deju 
lietās Marika (sieva) vienmēr bijusi 
kopā ar tevi un ir aktīva atbalstī-
tāja. 

 – Paldies viņi par to. Tas ir liels at-
spaids. Nezinu, kā bez viņas palīdzības 
dancotāji šodien izskatītos, kāds būtu 
mūsu darba ritms. Laikam tā vajadzē-
ja notikt, ka septembrī Marika kļuva 
par bezdarbnieci, bet pie daudzajiem 
deju kolektīvu sastāviem nācās veikt 
vairāku cilvēku darbu. Tieši viņa iz-
veidoja darba komandu, kas pēdējos 
gados nodrošināja bērnu uzstāšanos, 
kad vienlaicīgi uz skatuves bija jākāpj 
vairāk nekā 100 bērniem. Tieši viņai 
varam pateikties, ka mūsu bērni iz-
skatās skaisti un sakopti. Cik daudz 
ir jācīnās, jāskraida un jāziedojas, lai 
uzšūtu kaut vai vienu tērpu kārtu, jo 
īpaši tad, kad atņem rajona piešķirto 
naudu.  

Paldies vecākiem un vecvecākiem, 
kuri atbalsta Mariku! Paldies „Sprīdī-
ša” vecāku padomei un tās vadītājam 
Matīsam Vaskam par morālu, finansiā-
lu un materiālu palīdzību! Deja ir spēks 
un mēs kopā – arī!

Kas dziesmu svētkos nebija tā, kā 
vajadzētu?

Jāsāk ar 
darbu lauku-
mā, kur savos 
u z d e v u m u 
augstumos ne-
bija laukuma 
asistenti, bet 
vēl vairāk 
problēmu bija 
vārtu plūsmas 
regulētājiem. 
Svētku orga-
nizatoriem un 
virsvadītājiem 
ir nopietni 
jāanalizē ne-
veiksmju cē-
loņi, jo cilvēki 
šim darbam ir 
īpaši jāsaga-
tavo. 

Transporta 
plūsmas re-
gulētāji tā arī 
netika vaļā no 
savas vienal-
dzības pret visu notiekošo. Maz tika 
domāts par bērnu drošību, vairāk, lai 
kādam aizrādītu vai pieķertu kādā 
pārkāpumā. Stingri tika uzraudzīts 
smēķēšanas aizliegums, bet paši poli-
cisti nesatricināmi atļāvās to darīt pat 
stadiona teritorijā. Priekšniecība bija 
izdomājusi arī, ka viens policists var 
izturēt dežūru skolā sešu dienu garu-
mā, piedevām – ik pa divām stundām 
atskaitoties. Labi, ka to ātri saprata un 
izlaboja. 

Šoreiz grūti uzteikt ēdinātājus, tikai 
pēc vairākkārtējām sūdzībām svētku 
noslēgumā varējām būt apmierināti ar 
ēdiena kvalitāti un daudzumu. 

„Sprīdītim” ir vairākas studijas? 
Domājat par pēctecību?

 – Jāsāk ar to, ka pats „Sprīdītis” 
ir kā liela studija TDA (tautas deju 
ansamblim) „Cesvaine”. Visur Baltijā 
TDA pamatā ir vidusskolēni. Mēs ne-
atšķiramies. Varbūt vienīgi ar to, ka 
daudzviet Latvijā par viena kolektīva 
vadīšanu vadītājs saņem vairāk nekā 
vadītājs Cesvainē par visiem „Sprī-
dīša” sastāviem un TDA kopā. Bet tā 
jau tas ir iekārtots. Arī dejotājus pa-
vadošās skolotājas par komandējumu 
Rīgā saņēma piecas reizes mazāk nekā 
kolēģes rīdzinieces. Pēdējām gan bērni 
jāpieskata tikai mēģinājumu laikā, jo 
vakaros katrs atpūšas savās mājās. 
Acīmredzama nevienlīdzība. Priecē 
tas, ka nauda neko neizšķir un darba 
galarezultāts ir labs. Svarīgi, ka vadī-
tāju-fanātu paaudzes būs arī nākamajos 
svētkos. Par „Sprīdīti” varu teikt, ka 
visu klašu grupu kolektīvi saglabāsies. 
Atalgojums nebūs noteicošais, kaut ti-
kai pietiktu spēka un veselības. 

No kurienes tevī nākusi mīlestība 
pret deju?

 – Jau no agras bērnības vecāki mani 
visur ņēma līdzi. Visvairāk radu saie-
tos, kur nekad netrūka dziesmu, deju 
un dzīvās mūzikas. Tas mani kā bērnu 
aizrāva, ļāva justies piederīgam pro-
cesā, ko sauc par latvisko dzīvesziņu. 
Mamma ir mana pirmā skolotāja un arī 
pirmos deju soļus iemācīja viņa. Jau 
pavisam mazs dejoju skolas eglītē, bet 
1. klasē polku griezt uz abām pusēm ar 
lielākām meitām bija tīrais nieks. Es to 
varēju, tas padevās un arī patika. 

Kāda ir tava izglītība?
 – Esmu sporta skolotājs. Lielāko 

dzīves daļu arī ļoti aktīvi sportoju, ka-
mēr sapratu, ka labākais sporta veids 
ir dejas. Labu laiku dejoju sporta (sa-
rīkojumu) dejas. 7. klasē pat vinnēju 

nelielā starptau-
tiskā konkursā. 

Pirms pāris 
gadiem ieguvu 
bakalaura grādu 
izglītības darba 
vadīšanā. Spe-
ciālās horeogrā-
fiskās izglītības 
man nav, bet 
pēc sekmīgas 15 
gadu darbības 
tautisko deju 
jomā un kursu 
pabe igšanas 
Lietuvā 1988. 
gadā man pie-
šķīra augstāko 
deju skolotāja 
kategoriju. Savas 
profesionālās zi-
nāšanas esmu 
padziļinājis dau-
dzos kursos un 
semināros Latvijā, kā arī meistarkla-
ses stundās Igaunijā, Lietuvā, Polijā, 
Krievijā un Baltkrievijā. 

Kaut arī par savu lielāko ieguvumu 
joprojām uzskatu Nopelniem bagātās 
kultūras darbinieces Dzidras Rubenes 
skolu, ļoti vērtīgi man ir arī krievu 
baleta speciālistu atzinumi. Viens no 
viņiem  – Gromovs no Sanktpēterbur-
gas, kura meistarstundu laikā guvu 
lietu vērtību sakārtotības sistēmu. 

Ir arī dejas ar tavu horeogrāfi-
ju?

 – Pēdējos 15 gados tā ir parasta 
ikdienas sastāvdaļa. Atbilstošu, pie-
mērotu horeogrāfiju atsevišķiem ko-
lektīviem ļoti trūkst, tādēļ cenšos to 
kompensēt ar saviem darbiem. Daudz 
strādāju tieši ar Cesvaines novada ma-
teriāliem. Vislielākā problēma ir atrast 
labu, atbilstošu mūziku, jo ierakstīt ori-
ģinālmūziku ir ļoti dārgs prieks, lai gan 
cenšos arī to. Bet visumā horeogrāfiem 
katastrofāli trūkst mūzikas darbu. 

Tāpat kā šogad, arī 1995. gadā 
Rīgā nenotika finālskate, bet toreiz 
to aizstāja jaunrades deju programmu 
skate. Mazie „Sprīdīši” ar Cesvaines 
danču programmu uzvarēja gan savā 
grupā, gan absolūtajā vērtējumā. Tas 
man deva drosmi un stimulu turpināt 
darboties tālāk. Šīs pirmās Cesvaines 
programmas dančus „Cīrulīts” un 
"Cesvaines tūdaliņu” danco Latvijā vēl 
šodien. Panākumus dažādās jaunrades 
skatēs vēlāk gūst tādas dejas kā „Pļā-
vējs”, „Suseklis”, „Sprigulītis” u.c. De-

viņdesmitajos gados īpašs repertuārs 
tiek veidots arī „Cesvaines vecīšu” 
kolektīvam. Ar savu „Trimalnieku” 
tiekam atpazīti visur Latvijā. Deja top 
par „vecīšu” vizītkarti un drīz to dejo 
visā Latvijā. 1999. gada aptaujā deju 
„Trimalnieks” nominē kā gada populā-
rāko deju Latvijā un uz gadu es saņemu 
ceļojošo Sudraba kausu. Mazliet vēlāk 
„vecīšiem” veidotā deja „Gasperdan-
cis” šogad februārī Priekuļos skatē 
ieguva 3. vietu Vidzemes zelta fonda 
deju atlasē. 

Tomēr visvairāk radoši pēdējos 
gados ir nācies strādāt ar Dzelzavas 
„Dzeldēm”, jo dāmu kolektīviem 
latviešu deju vispār nav. Repertuā-
ru atjaunojam regulāri, tādēļ manu 
veidoto oriģinālkompozīciju skaits 
sniedzas sestajā desmitā. Atpazīsta-
mākās no tām ir „Vecmāmiņu polka”, 
„Klukstes”, „Tikai rozes”, Bobu dan-
cis” u.c. 

Būtu laiks sākt apkopot novada 
materiālus kādā nelielā autorkoncertā, 
varbūt tas izdosies uz rudens pusi. 

Jautāju Jānim arī, kāpēc Ces-
vainē vairs nepastāv ne „vecīši”, ne 
TDA „Cesvaine”, uz ko viņš man 
ļoti izsmeļoši atbildēja. Bet tā kā šis 
jautājums ir pārāk „sāpīgs” kā deju 
kolektīvu, tā kultūras nama vadībai 
un jubilejas brīdī neiederēsies, no-
lēmu to atlikt iztirzāšanai kādai 
citai reizei.   

TDA "Cesvaine" un "Sprīdītis" šajos Dziesmu svētkos.

Jānis Šķēle ir cilvēks – gara-
stāvoklis. Ir tādi mūsu grupas de-
jotāji, kuri par Šķembu (J.Šķēli) 
saka – labākais skolotājs. Lai tā 
teiktu, pretī ir jābūt dejotājam, 
kas Šķembu ir iepazinis un kuram 
skolotāja garastāvokļa maiņas 
šķiet saprotamas. Visā visumā 
kā skolotājs, deju mācītājs, no-
stiprinātājs un dzinējs – super 
labs. Vislielākā sāpe mūsu starpā 
ir tāda, ka Šķemba citu dejotāju 
neierašanos mēģinājumā pārmet 
tiem, kas ierodas, tāpēc reizēm 
arī paliekam divās pusēs – sko-
lotājs un mēs.  

Bet lai kāds viņš bija, ir un   
būs – mūsu skolotājs ir mūsu 
skolotājs un bez viņa mēs “Sprī-
dīti” nemaz nevarētu iedomāties. 
Ir, protams, reizes, kad viss ap-
nīk, uz skolotāju dusmojamies, 
uz mēģinājumiem nav laika aiz-
iet, taču kolektīvā ir "Sprīdīša" 
gars – norijam siekalas, liekam 
lāpstu plecā un uz priekšu 
– pāri slinkumam un šķēršļiem.
Nezinām citu skolotāju, kas savu 
dejotāju labā dara tik daudz. Viņš 
dara visu, lai ar jauniem notiku-
miem piesaistītu mūs vēl vairāk 
tautas dejai. Viņš ir skolotājs, kas 
klusēs un sēdēs skolā kaut līdz 
pulksten 1.00 naktī, lai kārtotu 
mūsu nekārtības pēc koncertiem 
un izbraucieniem – liktu kopā 
pastalu, kurpju un zābaku pārus, 
kurus bieži vien aizmirstam sa-
siet, celsies plkst. 6.00, lai pirms 
koncertiem dotos nopucēt dejotā-
ju apavus un sastumt tērpus kori-
dorā, lai mums atliktu tikai atnākt 
un salikt visu autobusā. Protams, 
tas nebūtu skolotājs, no kura 
mēs nesaņemtu rājienu. Mazliet 
(varbūt arī vairāk nekā mazliet) 
jau ir mūsu vaina, ka skolotāja 
garastāvoklis tik ļoti mainās... 
Droši vien ir jau grūti strādāt ar 
mums – tādu baru. Bet savādi 
arī būtu, ja kolektīvs būtu bez 
niķiem un kašķiem, bez tā mūsu 
deju stundas būtu vienveidīgas, 
sliktākajā gadījumā pat vienādas.
Mūsu kolektīva kopējais      
spēks – plaukstu sasišana ar 
skolotāju pirms katra koncerta. 
Viena dejotāja pat atzīst, ka 
bez plaukstu sasišanas ne-
kāptu nemaz uz skatuves. Un 
nevis vienu, bet abas jāsasit!
Paldies skolotājam, ka viņš 
ir kopā ar mums. Paldies, ka 
„Sprīdīti” izved ārpus novada, 
tālu aiz robežām, jo zinām, ka 
kaimiņu novadu kolektīvi neredz 
tik daudz kā mēs. Paldies! 

 
Ilze Kurme, 
TDK „Sprīdītis” dejotāja

Edgars, Jānis, Madara un Marika Šķēles 1995. gada 
Dziesmu svētkos.

turpinājums no 1.lpp.

Sadarbībā tiešs, pārliecināts 
par to, ko dara, tomēr spēj uz-
klausīt un pieņemt arī otra vie-
dokli. Ja izdodas atrast kopīgu 
valodu, kopā var izdarīt labas 
lietas. Drošība, jautrība un iz-
došanās garantēta. 

Ko par skolotāju 
Jāni Šķēli 

saka citi.

Inta Siliņa, Cesvaines in-
ternātpamatskolas direktora 
vietniece audzināšanas darbā

 ***

Foto no personīgā arhīva



Izskanējuši X Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētki.Kā jau iepriekš 
rakstīju, no mūsu novada 
piedalījās 4 deju kolektīvi.

Kā mums tur gāja? Lai arī bija 
karsti un liela slodze, tomēr par 
fi nišu esam gandarīti.

Gribam teikt lielu paldies 
Cesvaines novada domei,Mado-
nas policijas iecirkņa policistiem 
Genādijam Krivickim un Jurim 
Graudiņam,SIA Madonas ceļu 
būve šoferim Aivaram Švānam, 
mūsu šoferim Ivanam Kokušam. 
Vislielākais paldies mūsu izturī-
gajiem, labajiem, superīgajiem 
dejotājiem! Paldies pavado-
šajiem pedagogiem – Gintai 
Libekai un Mārai Skridei,Ivetai 
Āboliņai un Sandai Skujiņai, 
Marikai Šķēlei un Ingrīdai 
Evardsonei. 

Vislielākais Paldies kolektī-
vu vadītājam Jānim Šķēlem par 
kolektīvu teicamu sagatavošanu 
deju svētkiem! Lai spēks un iz-
turība, gatavojot bērnus nu jau 
XI svētkiem!

Visu dalībnieku vārdā 
sveicu skolotāju Jāni dzimša-
nas dienā ar Dainas Avotiņas 
vārdiem ”Nāk un mainās 
gads pēc gada, ļaudis ar.
Paliek tas ko viņi 
rada  –   paliek darbs”
 

Jubilejās sveicam skolotājus 
Zani Burņevsku 

un Jāni Šķēli, 
 skolēnus 

Dāvi Bulderi, 
Kristapu Palmakovski, 

Robertu Kļaviņu,
Signiju Rakuzovu,
Edgaru Leokaiti.
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Dzirdētais  Dziesmu  svētkos:
Skolotāja mazo dejotāju sūta 
mazgāties. Viņš gabaliņu 
paiet, tad atgriežas un jautā 
skolotājai. 
”Līdz kurai vietai man jā-
mazgājas?” 

"Sprīdītis" Dziesmu svētkos

Sarma Kurme, svētku koor-
dinatore Cesvaines novadā 

Kas vienam svētki, citam smags darbs.

Svētku dalībnieki deju uzvedumā.

Lielie "Sprīdīši" gājienā.

Mazie "Sprīdīši "gājienā. 

Joki, joki, joki

Sveicam!
Pasmaidi,
Ielaid sauli,
Ne jau vienmēr pūš ledains 
vējš, 
Nenoslēdz sav sirdi.
Norūdies,
Lai jauns rodas spēks. 

Saulē mirdzot Sūla kur 
viļņo,
Druvās vējš vārpas briesto-
šas liec.
Tur es satiku meiteni daiļo,
Smaidot tā skūpstu man 
sniedz.

Toreiz tikāmies Cesvaines 
kalnā,
Kur atbalss pār senlejām 
skrej,
Vēl vienmēr prātā meitene 
jaukā,
Jautri par visu tā smej.

Reibst prāti ziedu putenī 
baltā,
Kad ziedu smaržas mūs 
skauj.
Cesvaines meitene staltā,
Sevi skūpstīt vēl ļauj.

Roku rokā ejam nu abi,
Kamēr Cesvaines valsis vēl 
skan.
Pilsētā mīļā jūtamies labi,
Prieka un laimes man 
daudz. 

Par Cesvaini un meiteni

Juris Sārnis
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Centralizēto eksāmenu rezultāti 2009./2010. m.g.
(audzinātāji Sarma Dimpere, Ērika Aļeksejeva)

Līmenis A B C D E F
A+-
B+C

Latviešu valo-
da un lit.

5
17%

9
31%

8
28%

7
24%

22
76%

Angļu valoda 4
14%

8
29%

12
43%

3
11%

1
3%

12
43%

Krievu valoda 1
50%

1
50%

1
50%

Matemātika 1
4%

7
24%

12
41%

5
17%

2
7%

2
7%

20
69%

Vēsture 1
14%

3
43%

1
14%

2
29%

5
71%

Bioloģija 1
33%

1
34%

1
33%

2
67%

Fizika 2
67%

1
33%

2
67%

Ķīmija 1 1
100%

Kopā 7
7%

24
24%

34
33%

27
26%

7
7%

3
3%

65
64%

12. klašu eksāmenu rezultāti 

Velta Kalniņa, direktora vietniece mācību darbā

2009./2010.m.g. centralizē-
tajos eksāmenos labi rezultāti. 
Augstākos līmeņus A, B un C 
saņēmuši 64%. Salīdzinājumam 
2008. gadā 50%, 2009. gadā 
54%.  Līvai Otvarei  A līmeņi 
iegūti latviešu valodā un ma-
temātikā, Laumai Bērziņai lat-

Paldies Cesvaines   
vidusskolas tautas 
deju kolektīva "Sprī-
dītis" dalībniekiem 

par ieguldīto darbu pirms-
svētku skatēs un izturību, 
piedaloties X Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos. Paldies visiem. 

Tie ir: 

1., 2. klašu dejotāji ar skolotājām Māru Skridi un Gintu Libeku.

3. klase un skolotāja Sanda Skujiņa.

Atpūtas brīdī.

1. – 2. klase
Mārtiņš Jūra, Oskars Kalve, 

Kristaps Korņejevs, Marks 
Oskars Ļavs, Ivonna Meln-
gaile, Ints Melngailis, Karīna 
Pastare, Paula Krista Pauere, 
Līva Puzuka, Jolanta Puzule, 
Krista Ruicēna, Daniels Krists 
Šulcs, Aleksandra Tiškoveca, 
Vīgants Vasilišins, Aleksandrs 
Vasks, Beatrise Vīgupe, Džei-
na Viskova.

3. klase
Edijs Apsītis, Mareks Bal-

tiņš, Artis Bodnieks, Lauma 
Cīrule, Edijs Dimpers, Jānis 
Driķis, Dārta Greidiņa, Laura 
Krūmiņa, Samanta Mader-
niece, Sindija Mihejenko, 
Ralfs Roberts Ozoliņš, Aivis 
Pupausis, Lauma Putniņa, 
Artūrs Rocēns, Jānis Šķēle, 
Agrita Vasiļevska, Māra Vas-
ka, Madara Vestmane.

6.klase
Anna Āboltiņa, Edgars 

Beļkevičs, Dārta Blumberga, 
Adelīna Dimpere, Rūdolfs 
Grāvītis, Sintija Kalniņa, Rei-
nis Kalniņš, Dairis Kamen-
ders, Zane Kudrova, Matīss 
Leimanis, Jānis Ločmelis, 
Elvis Melngailis, Alise Ozoli-
ņa, Renāte Saulīte, Paula Tāl-
mane, Gita Truhanova, Lauris 
Ungurs, Matīss Vestmanis.

9. – 12.klase
Viktorija Āboliņa, Juris 

Aļeksejevs, Krišs Andrejevs, 
Dāvis Bulders, Annija Buša, 
Anrijs Bušs, Loreta Dargevica, 
Lelde Fjodorova, Ilze Kurme, 
Lauma Ieva Ķeirāne, Roberts 
Mālkalns, Varis Prunte, Pēte-
ris Putniņš, Viktorija Silicka, 
Madara Šķēle, Lāsma Tetere, 
Monta Ustinova, Elīna Vas-
ka, Rihards Teteris, Edgars 
Broks

"Sprīdītis" Dziesmu svētkos

viešu valodā un vēsturē. Vēl A 
līmeņus latviešu valodā saņēma 
Viktorija Silicka, Linda Kļaviņa 
un Lāsma Roziņa. Tāpat ar la-
biem sertifikātiem, kuros ir tikai 
A, B un C līmeņi, var lepoties 
Madara Kļaviņa, Mārtiņš Ur-
bāns un Jānis Blekte. 

6. klase un skolotāja Ingrīda Evardsone.

Visi "Sprīdīša" dejotāji. Koncertam gatavi.
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Kā zināms, daudzas fizis-
kās personas gūst ienākumus 
no sēņošanas, ogošanas vai 
savvaļas ārstniecības augu un 
ziedu vākšanas, bet ne visi ir 
informēti, ka likums „Par ie-
dzīvotāju ienākuma nodokli” 
nosaka, ka no šiem ienāku-
miem ir jāmaksā iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis. 

 Šobrīd fiziskai personai ir 
iespējams izvēlēties, kā no-
maksāt iedzīvotāju ienākumu 
nodokli no ienākuma, kas gūts 
no ogošanas, sēņošanas un 
savvaļas ārstniecības augu un 
ziedu vākšanas: 

1) ja fiziskā persona nodod 
juridiskai personai šo savākto 
savvaļas produkciju, tad juri-
diskā persona pirms ienākuma 
izmaksas ietur 26 procentus 
iedzīvotāju ienākuma nodokli. 
Pirms nodokļa aprēķināšanas 
no izmaksājamās summas at-
skaita izdevumus, piemērojot 
izdevumu normu 60 procentu 
apmērā no izmaksājamās 
summas (t.i. ar iedzīvotāju 
ienākuma nodokli 26 procen-
tiem apliek 40 procentus no 
gūtajiem ienākumiem);

2) ja fiziskā persona izvēlas 
pati tirgot savākto savvaļas 
produkciju, iedzīvotāju ie-
nākuma nodokli  26 procentu 
apmērā maksā rezumējošā 
kārtībā, iesniedzot Valsts ieņē-
mumu dienestā gada ienākumu 
deklarāciju līdz nākamā gada 
1.aprīlim (par 2010. gadā 
gūtajiem ienākumiem ne vēlāk 
kā 2011.gada 1.aprīlī). Arī 
šajā gadījumā tiek piemērota 
izdevumu norma 60 procentu 
apmērā;

3) sākot no 2010. gada 1.jan-
vāra fiziskām personām pastāv 
vēl viena iespēja. Saskaņā ar 
Ministru kabineta 2009.gada 
22.decembra noteikumiem 
Nr.1646 „Kārtība, kādā pie-
mērojama patentmaksa fiziskās 
personas saimnieciskajai dar-
bībai noteiktā profesijā, un tās 
apmēri”, maksāt patentmaksu 

Uz mežu – mellenēs!

Lai dārzs vienmēr būtu skaists 
Vasaras krāšņākais laiks 

ir klāt – bagātīgi zied rozes, 
plaukst gandrīz visu vienga-
dīgo puķu ziedi: puķzirnīši, 
verbēnas, neļķes, kliņģerītes, 
petūnijas, kreses, saulespuķes 
u.c. Nodzeltējušās sīpolpuķu 
lapas atgādina par sīpolu 
izrakšanu. Tāpat nedrīkst 
aizmirst rūpēties par zālie-
nu. Tāpēc, dārgie dārzkopji, 
darba mums ir pilnas rokas!

Visu vasaru var turpināt 
stādīt augus, kas nopērkami 
podos.

Sēj divgadīgās puķes, pie-
mēram, kāršrozes, atraitnītes, 
uzpirkstītes.

Kad narcisēm nodzeltē 
lapas, tās izrok. Narcisēm 
lapas veģetē ilgāk nekā citām 
pavasarī ziedošām sīpolpuķēm. 
Narcises izrok un dala ik pēc 
3–4 gadiem.

Tā ir laba iespēja – ogojot nopelnīt iztiku ģimenei.  

Līga Īvāne, no VID Madonas 
nodaļas 

Parka svētki fotomirkļos

 Raksts tapis sadarbībā ar 
žurnālu "Dārzā". 

Inta Freimane, dārzniece

par tirdzniecībai 
paredzētajām sa-
vāktajām dabas 
veltēm (par sav-
vaļas sēņošanas, 
ogošanas vai 
savvaļas ārst-
niecības augu 
un ziedu vākšanu 
mežos un pļavās 
30 latu mēnesī). 
Šajā gadījumā 
fiziskā persona, 
kura vēlas mak-
sāt patentmaksu, 
iesniedz Valsts 
ieņēmumu die-
nestā „Reģistrā-
cijas iesniegumu 
patentmaksas 
veikšanai” ne 
vēlāk kā 10 
d a r b d i e n a s 
pirms vēlamā 
patentmaksas 
piemērošanas datuma un divu 
darbdienu laikā samaksā pa-
tentmaksu par visu iesniegumā 
norādīto termiņu. Patentmaksu 
maksā par vienu, trim vai se-
šiem kalendāra mēnešiem vai 
vienu kalendāra gadu. Turklāt 
persona, kura ir izvēlējusies 
maksāt patentmaksu, ir sociāli 
apdrošināma persona, jo no 
mēneša  patentmaksas 67 
procenti tiek ieskaitīti  valsts 
sociālās apdrošināšanas spe-
ciālajā budžetā, bet 33 pro-
centi – maksātāja dzīvesvietas 
pašvaldības budžetā. Papildus 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
netiek aprēķināts.

Ko par nodokļa maksāša-
nu saka cesvainieši, kuri lasa 
mellenes, lai piepelnītos?

Skolotāja Daina Stikāne 
jautā, vai tas ir pareizi – mak-
sāt nodokli? „Kas tad iet mežā? 
Ne jau biznesmeņi. Bet gan tie, 
kam vajag ģimeni nodrošināt ar 
ikdienai nepieciešamo, kas pa-
likuši bez darba, vai tie, kas ar 

savu algu nevar nodrošināt ele-
mentāru iztiku. Valstij cilvēku 
pašu iniciatīva būtu jāatbalsta, 
nevis jādomā, no kā vēl varētu 
iekasēt. Tas nav tas veids ar ko 
valsts budžeta caurumu lāpīt. 
Citam varbūt ar vasarā nopel-
nīto jāiztiek visu ziemu.Vai tad 
ir labāk, ja cilvēks stāv rindā 
pie sociālā dienesta durvīm 
pēc pabalsta? Ja cilvēkam ir 
rokas, kājas un veselība atļauj 
iet mežā, tad kāpēc gan ne. Ir 
pat bērni, kuri šādi sev nopelna 
kāroto lietu vai, lai sagādātu 
skolai vajadzīgo. Man nav ko 
zaudēt, ja nu vienīgi miegu, 
jo, lai brauktu uz mežu, jāce-
ļas četros. Toties uz brokastu 
laiku, kad jābūt pie bērniem, 
esmu jau mājās. 

Lai arī tie ir daži lati, es 
priecājos par to pašu."

Cena kāpj ar katru dienu 
(kad notiek saruna mellenes 
iepērk par 60 sant./kg, šobrīd 
tā jau ir Ls 1,35). 

Svetlanai Grīmiņai arī    
ogošana un sēņošana nav 
sveša. Viņa to dara jau kopš 
mazotnes. Tad ogas un sēnes 

tika lasītas vienīgi savām 
vajadzībām. Skolas laikā ir 
vākti arī ārstniecības augi un 
nodoti aptiekā. Šodien ir sa-
vādāk – pēc meža veltēm iet 
ne tikai tāpēc, lai nodrošinātu 
ģimenei ziemas krājumus, bet 
arī, lai nopelnītu naudu. Nauda 
tiek tērēta ikdienā nepiecieša-
mā iegādei – pārtikai, bērniem 
skolas lietām un citām primā-
rām precēm. Šogad mežā tiek 
pavadīts mazāk laika gan kar-
stuma dēļ, gan arī tāpēc, ka 
ogu mazāk. Tam, ka likums 
tagad paredz atvilkt nodokļus 
no tā, ka pārdod ogas un sēnes, 
Sveta nepiekrīt. „Jebkurš, kas 
ir gājis mežā, lai nopelnītu ar 
ogu lasīšanu, zina, ka tas nav 
viegli. Ja tu aizej pāris reizes 
un lasi sev, ir savādāk nekā, ja 
to dara regulāri. Un, ja vēl no 
tā grib atņemt? Vai tiešām mēs 
par maz jau esam cirpti? Labi, 
ka vēl nav jāmaksā nodoklis 
no piemājas dārzā novāktās 
ražas."

Darbi ziemciešu dobēs
Turpina rūpēties par daudz-

gadīgo puķu stādījumiem 
dobēs. Tos vēlams vēlreiz 
nomēslot ar organisko vai 
komplekso minerālmēslojumu. 
Sausā laikā jālaista visi augi, 
arī noziedējušie. Ziedošiem 
augiem nepieciešams kālijs, 
tāpēc augus mēslo ar kāliju 
saturošu mēslojumu gan zie-
dēšanas laikā, gan pēc tās, jo 
tas nepieciešams, lai veidotos 
nākamā gada ziedpumpuri.

Pēc laistīšanas augsni irdi-
na vai mulčē, lai neveidojas uz 
augsnes garoziņa un plaisas. Tā 
novērsīsiet ūdens iztvaikošanu 
un nezāļu augšanu.

Gara auguma puķēm – dā-
lijām, saulespuķēm, flokšiem, 
ziemasteru augstajām šķirnēm 
– pieliek balstus.

Rūpes par zālienu
Apmēram reizi mēnesī 

pļauj zālienu. Karstā un sausā 
laikā regulāri to laista. Laista 
reti, bet bagātīgi, lai augsne 
tiek samitrināta vismaz 10–15 
cm dziļumā, tas veicinās sakņu 
izveidošanos tādā dziļumā, un 
zāliens būs sausuma izturīgāks 
un karstā laikā nedzeltēs. 

Atkārtoti apcērp dzīvžogus, 
nevajadzētu apgriezt vēlāk, lai 
ataugušie dzinumi līdz ziem-
ai pagūst pārkoksnēties un 
neapsalst.

Guna Graudiņa

Gunas Graudiņas foto

Gunas Graudiņas foto

Roku šaušanā iemēģina gan lieli, gan mazi.  

Par dienziedēm priecājās daudzi.  

Māra un Edmunds Skrides ar labākajiem draugiem.

Ar laivu pa pils dīķi.  

Varēja tikt arī pie krāsainiem sejas vaibstiem.  

Nopļauts zāliens rotā pagalmu.



Jūlijs Nr. 7/2010 Cesvaines Ziņas 7

Guna Graudiņa

Guna Graudiņa

Teātris  pagalmos un teātris Balvos
10. un 11. jūlijā Cesvainē notika 

gadskārtējais teātru festivāls „Teāt-
ris pagalmos”. Amatierteātri no Al-
lažiem, Gaujienas, Jaunpiebalgas 
un pašmājām skatītājiem izspēlēja 
savas iestudētās izrādes.

Cesvaines Tautas teātri Aldas 
Albertes vadībā cesvainieši gaida 
īpaši, jo spēlē taču savējie – Biruta 
Romančuka, Sarma Blumfelde, Agita 
un Ivars Auzāni, Ritma Zeiļuka, Antra 
Graudupe, Ilga Rumpe, Iveta Aveni-
ņa, Ērika Aļeksejeva, Artis Sprūds, kā 
arī Zigmārs Zeņka. Šogad cesvainieši 
Aivara Bankas komēdiju „Visi radi 
kopā” izvēlējušies spēlēt tāpēc, ka, 
pirmkārt, darba autors ir cesvainietis 
un, otrkārt, tāpēc, ka dzīve jau tā ir 
pietiekami sūra. Izrāde ļauj paskatīties 
uz sevi no malas un pasmieties par to, 
kādi esam. 

Gaujienas amatierteātris „Kaķu 
nams”uz Cesvaini atveda Maršaka 
komēdiju ar tādu pašu nosaukumu 
„Kaķu nams”. Nopietnu dzīves pro-
blēmu ar humora devu atspoguļoja 
Jaunpiebalgas amatierteātris, rādot 
Aivara Bankas „Sauso lapu”. Allažu 
amatierteātris „Aka” arī rādīja komē-
diju ar nosaukumu „Zelta Ruksītis" 
jeb „Viss caur un ap taupīšanu”. 

Festivāla organizators Viktors Lei-
manis stāsta, ka „Teātris pagalmos” 
notiek sesto gadu un ir priecīgs, ka 
teātru kolektīviem patīk gan Cesvaine, 
gan publikas atsaucība. „Teātri uz fes-
tivālu brauc ļoti labprāt un pavada šeit 
visu dienu, lai iepazītos ar pilsētu un 
noskatītos kolēģu izrādes. Cesvaines 
ēkas un pagalmi ir piemērotas vietas, 
lai šeit izvietotu teātra dekorācijas. 
Cenšamies vietai piemeklēt izrādi, 
piemēram, Tējas namiņš lieliski kal-
poja par grezno Kaķu namu. Paldies 
skatītājiem un teātru kolektīviem par 
atsaucību! Īpašs paldies allažniekiem, 

Cesvaines katoļu baznīcas drau-
dzē vairs nekalpos priesteris Mā-
ris Ozoliņš, jo viņš iecelts par Rī-
gas Katoļu ģimnāzijas direktoru. 
11. jūlijā draudze pateicās viņam 
par ieguldījumu Cesvaines katoļu 
baznīcas attīstībā un garīgo lādi-
ņu, ko viņš sniedza cilvēkiem. 

Viņa vietā Cesvainē kal-
pos cits priesteris – Andrejs                     
Kazakevičs. Strādāt uz Madonas 
pusi viņš atnācis no Rīgas, kur 
kalpojis Svētā Jēkaba katedrālē 
un Iļģuciema draudzē. Bez Ces-
vaines jaunais mācītājs strādās arī 
Dzelzavas, Lubānas un Ļaudonas 
draudzē.

Jaunajā vietā kalpot sākušais  
dieva kalps pašlaik sper pirmos 
soļus, lai iepazītos un aprunātos  
ar draudžu locekļiem. Priesteris  
ir priecīgs, ka Dievs viņu atvedis 
uz Cesvaini, kur var izjust lauku 
burvību. Viņam,  augušam Skrī-
veru apkārtnes lauku klusumā, 
lielpilsētas troksnis nepavisam 
nebija tīkams. 

Lai mūsu jaunajam priesterim 
veicas un kopā ar draudzi izdodas 
veikt visu iecerēto! 

Katoļu baznīcā 
jauns priesteris

Sacensības 
"Uz 57. paralēles" 

Gunas Graudiņas foto

31. jūlijā plkst.11 Cesvaines vi-
dusskolā dalībnieki aicināti pul-
cēties piedzīvojumu orientēšanās 
sacensībām "Uz 57. paralēles". 

Sacensību organizators Viktors 
Leimanis informē, ka vispirms 
komandas saņems instrukcijas un 
uzdevumus, bet starts paredzēts  
plkst. 12.00. Līdz pieteikšanās pē-
dējās dienas (28.07.) pusdienlaikam 
ir pieteikušās 12 komandas. 

Komanda pārvietosies kājām un 
distancē būs vairāki kontrolpunkti, 
kuros   ir jāatzīmējas un jāizpilda  
tiesnešu norādījumi. Uzdevumi būs 
vienkārši, atraktīvi un orientēti uz 
komandas savstarpējo sadarbību. 
Pēc vēlēšanās dalībnieki varēs 
veikt vienu no divām distancēm, 
kuras atšķiras ar posma garumu 
un pārbaudījumu skaitu. Skrienot 
īso distanci, komandā jābūt vismaz 
vienai sieviešu dzimuma pārstāvei. 
Garākā posma garums ir apmēram 
25 km. Komandā jābūt vismaz 
vienam pieaugušajam, jo atbildību 
uzņemas paši  dalībnieki. Distancē 
jāievēro ētikas normas, meklējot 
īsāko ceļu, lūgums neizbradāt puķu 
dobes, sējumus, stādījumus un ne-
bojāt svešu īpašumu.  Dodoties 
distancē, ir iespēja skolā atstāt per-
sonīgās mantas. Skatītājiem lūgums 
dalībniekus netraucēt un nepalīdzēt, 
jo komandu var diskvalificēt. 

 Skatītāji mīļi tiek aicināti atbal-
stīt komandas un kuplināt atklāšanu 
pie vidusskolas plkst. 12.00. Viens 
no trases posmiem notiks internāt-
skolas stadionā, arī uz šo sacensību 
daļu tiek gaidīti skatītāji. Stadionā 
darbosies piepūšamā bērnu pilsē-
tiņa. 

Plkst. 20.00 dalībnieki un līdzju-
tēji mīļi aicināti uz apbalvošanu pils 
pagalmā un pēc tam uz lustīgu balli 
kopā ar grupu "Ilūzija". 

kuri pēdējā brīdī 
radušos problē-
mu dēļ neatteica, 
bet ieradās, kā 
solījuši, tikai ar 
citu izrādi.” 

Cesvaines 
Tautas teātris 
17. jūlijā pieda-
lījās arī Latvijas 
amatierteātru 
s a l i d o j u m ā 
Balvos. Festi-
vāls līdz šim bija 
pazīstams ar no-
saukumu „Ķiršu 
dārzs”. Cesvai-
nes teātra režiso-
re Alda Alberte 
saka, ka Balvos kopā bija sanākuši 
vairāk nekā pusotra tūkstoša teātra 
spēlētāju, lai dalītos priekā, smeltos 
idejas un svinētu svētkus. „Pasākums 
bija iespaidīgs, kam krāšņumu piešķī-
ra gan kuplais dalībnieku skaits, gan 
gaismas un skaņas efekti, gan tērpi. 
Tika izspēlētas 90 izrādes ne tikai 
Balvos, bet arī apkārtējos novados. 
Mēs savu izrādi spēlējām Rugājos un 
bijām patiesi priecīgi par vietējo nevil-
toto laipnību, sirsnību un viesmīlību. 
Esam pateicīgi Cesvaines domei par 
finansējuma piešķiršanu kolektīva vi-
zuālajam noformējumam. Salidojums 
bija ne tikai svētki, bet kolektīvi guva 
arī sava darba novērtējumu. Izrādēm 
vērtējumu deva eksperti no Maskavas, 
Lietuvas, Igaunijas. Lielā dalībnieku 
skaita dēļ lietpratēji visas izrādes 
noskatīties nevarēja, un mūsējā bija 
viena no tām. Tomēr mēs mācījāmies 
no citiem un guvām daudz svarīgu 
atziņu,k” saka Alda Alberte. 

 Cesvaines Tautas teātris un "Visi radi kopā".  

 Cesvainieši teātru salidojumā Balvos.  

 Gaujienas amatierteātris rāda "Kaķu namu".  

 Allažu teātris ar "Zelta ruksīti".   Savējos sveic ar ziediem. 

 Cesvaines Tautas teātris un "Visi radi kopā".  



 Cesvaines vidusskolas kolektīvs
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Miruši

Jānis Kroļs 1955. – 2010

ApsveikumiKultūras afi ša

Konta numuru es kaut kur atradīšu.  

 SIA’’SENLEJAS’’ pērk 
liellopus, jaunlopus. 
Samaksa tūlītēja, elektroniskie 
svari. 
T. 65033720, 65033730, 
26517026, 26604491.26517026, 
26604491.

31. jūlijā piedzīvojuma spēles „Uz 
57 paralēles Cesvainē” (orientēša-
nās sacensības). Sīkāka informācija 
7.lpp. vai pa tālr.29173404

26. augustā plkst.19.00 vidussko-
lā fi lma "Sapieris"

7. augustā plkst.19.00 Cesvaines 
pils pagalmā koncerts "Dāliju   
dancis Cesvainē"

21. augustā plkst.19.00         
Cesvaines pils zālē notiks        
Kaspara Dimitera koncerts.     
Biļešu iepriekšpārdošana no 
26. jūlija Madonas viesnīcā. 
Tālr.29352281

Sīkāka informācija afi šās.

Sirsnīgi sveicam Zentu Majori 
dzīves skaistajā jubilejā, vēlot 

veselību un dzīvesprieku 
turpmākajiem gadiem! 

Cesvaines PII kolektīvs

Uznemejdarbibas Attistibas 
Centrs (LUAC) sadarbiba ar 
Latvijas Reklamas klubu (LRK) 
aicina uznemumus pieteikties 
reklamas aktivitāšu atbalsta 
programmai. Tas ietvaros LUAC 
100% apmerā fi nansē visa veida 
reklamas plānošanas, radosas 
idejas izstrades, projekta vadibas 
un reklamas izveides izmaksas. 
Tapat tiek ari fi nanseta dala no iz-
maksam par reklamas izvietosanu 

Meža īpašnieku zināšanai
Īpašnieki, kam pieder mežs 

„Aizsila lokā”, lūdzam izzāģēt 
ceļa joslā esošos kokus un krūmus 
līdz 13. augustam vai sazināties ar 
ceļu speciālistu pa tālr. 29364324 
(Vitālijs).

Karstajā vasarā aktuāla ir peldē-
šana. Atvēsināties vēlas gan bērni, 
gan pieaugušie. Tāpēc patīkami, ka 
Cesvaines tuvumā ir radīta vieta, 
kur peldēt – SIA "Ozols LG" dīķis   
Smilškalni. Priecē gaumīgi iekārtotā 
peldvieta ar tualeti, ģērbtuvi un lai-
pu. Par to daudzi cesvainieši saka 
paldies Jānim Ozolam. 

Peldvietu "Mežrozītēs" iecienī-
juši daudzi cesvainieši, tāpēc liels 
paldies Jānim un viņa ģimenei par 
iespēju šeit atpūsties. 

Pils parka svētku  organi-
zatori saka paldies visiem, kas 
palīdzēja, lai svētki taptu. 

Tie ir: a/s „Latvijas Krāj-
banka” a/s „Cesvaines piens”, 
Imants Spridzāns,  Jānis un 
Marika Šķēles, Igors Suhovi-
lovs, Ritma Zeiļuka, Greidiņu 
ģimene, Baiba un Indra Blektes, 
Vita Krūmiņa, Alise Kupča un 
Džeina Korneta, Ina Radionova, 
Baiba Rumpīte, Inguna Luce ar 
savu komandu, tūrisma saim-
niecība "Jurguci", SIA „Dzeņu 
dzīvnieku ferma”, Kinoloģiskā 
federācija un Lana Kunce, Māra 
un Edmunds Skrides, dāmu deju 
grupa „Kamenes”, Dzelzavas 
dāmu deju grupa „Dzeldes”, 
Annas kundze no Bērzkroga, 
Edgars Spridzāns, Cesvaines 
vidusskolas pavārītes, Ilga 
Rumpe, Biruta Romančuka, 
Daina Matroze un mūzikas sko-
las pedagogi un audzēkņi, Baiba 
Putniņa, Ainārs Melbārdis, An-
tra Āboltiņa, amatniecības un 
mākslas salons „Divi torņi”, Vita 
Krūmiņa un ģitāristes, plenērs 
„Laisma”, Ērika Aļeksejeva, 
senioru seju grupa „Laaber-
jalg” no Marjamā, Cesvaines 
pūtēju orķestris, Ilze Kraukle 
un Lubānas kultūras nama teāt-
ris „Priekšspēle”, Laila Ozoliņa 
un deju kolektīvs „Žuburi”, 
Edmunds Vestmanis, Vitālijs 
Stikāns, Aleksandrs Trofi movs, 
Uģis Fjodorovs, Lauma Cīrule, 
MāraVaska, Baiba Briede, Ilze 
Kalna-Elksniņa.

Asins donoriem
Lūdzam uz Donoru dienu       

11. augustā no plkst. 8.30 līdz 
11.30 Cesvaines vidusskolā

No 27. jūlija līdz 16. augustam 
var pieteikt iecirkņa komisijas 
locekļu kandidātus Cesvaines 
novada Nr. 953 (Kraukļu skola) 
vēlēšanu iecirknim 10.Saeimas 
vēlēšanām (skatīt Republikas pilsētu 
un novadu vēlēšanu komisiju un 
vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 
7.,8.,9.pantu).

Paldies

Kristīne Aumele, 
pasākuma organizatore

Domes pārstāvji visiem pateicas.

Paldies visiem Eiropas so-
ciālā fonda stipendiātiem, kas 
darbojas labiekārtošanas nodaļā 
par atsaucību, gatavojoties pils 
parka svētkiem un ikdienas darbu 
pilsētas sakopšanā. Paldies tiem 
trim jauniešiem, kuri pēcsvētku 
rītā palīdzēja savākt atkritumus 
pils apkārtnē.
Ritma Zeiļuka, labiekārtošanas 

nodaļas vadītāja

Ja kāds jums saka, neticiet
Nekas nav mainījies!
Ir tikai piecdesmit vasaru 
rīti.
Izdeguši piesdesmit rudens 
sārti,
Piecdesmit ziemām atvērti 
kupenu vārti. 

Sveicam Gaidu un Artūru 
Antonovus zelta kāzu jubilejā!  

Mazbērni un mazmazbērni

K.Apškrūma

Ar ziediem rotātu prieku 60. gadu 
jubilejā Jurim Rozenbergam.
Klaudija, Daina, Valērija, Ausma, Maiga, 

Zina, Mudra, Aina, Rudīte, Dzidra, Inese, 
Rita, Skaidrīte

Sveicam Juri Rozenbergu lielajā 
jubilejā un vēlam laba vēlējumiem 

un prieka brīžiem pilnu 
katru dzīves dienu! 

Cesvaines sociālās aprūpes 
nodaļas klienti un darbinieki

Īrē vai pērk dzīvokli vai mājas 
daļu Cesvainē, tās tuvumā, Dzel-
zavā vai Madonā. 

Tālr. 26112857

medijos.Vairak informācijas: http:
//www.nozare.info/luac-piedava-
reklamas-atbalsta-programmu-
vietejiem-uznemumiem/

Lai piedalitos programma un 
uzsaktu darbu pie reklamas pla-
nosanas, uznemumiem, ludzu, 
sazinieties ar Kasparu Ozola k-gu 
Latvijas Reklamas kluba - info@-
reklamasklubs.lv. 

Uzņēmējiem

Jaunākajā „DnB NORD 
Latvijas barometrs” pētījumā 
noskaidrots, ka aptaujātie no-
vadu iedzīvotāji kritiski vērtē 
teritoriālo reformu, norādot, ka 
tā kopumā bijusi nepārdomāta 
un lieka naudas šķērdēšana. 
Turklāt uzskata, ka pēc reformas 
zaudējumu bijis vairāk nekā iegu-
vumu.  54% iedzīvotāju, kuri paši 
dzīvo vietā, ko skārusi novadu re-
forma, un 48% respondentu, kuru 
radinieki vai draugi dzīvo šādā vie-
tā, uzskata, ka tā bijusi nevajadzīga 
līdzekļu tērēšana. Kritiski vērtēju-
mi izteikti arī par reformas orga-
nizatorisko pusi, jo 51% un 39% 
iedzīvotāju, kuri attiecīgi paši vai 
kuru radinieki dzīvo reformas skar-
tajos novados, atzinuši, ka tā bijusi 
nepārdomāta. Turklāt gandrīz visi 
respondenti prognozē, ka novadu 
robežas nākotnē mainīsies, tiem 
apvienojoties vai daloties. Lauku 
iedzīvotāji uzskata, ka labāk dzīvot Zane Geida, no DnB NORD 

bankas

 Novadu reforma bijusi nepārdomāta
mazākā pašvaldībā, savukārt rīdzi-
nieku domas dalās līdzvērtīgi par 
labu abām iespējām – lielākai un 
mazākai pašvaldībai. Mazās pašval-
dības par vislabāko vietu dzīvoša-
nai uzskata 58% lauku iedzīvotāju. 
Savukārt 36% Rīgas un 38% citu 
lielo pilsētu iedzīvotāju domas ne-
daudz vairāk sliecas par dzīvošanu 
lielākā pašvaldībā pretstatā laukos 
aptaujātajiem, no kuriem tikai 
22% sniedz priekšroku lielākai 
pašvaldībai.Lai arī kopumā 58%  
respondentu atzinuši, ka novadu 
reforma tos nav skārusi, viņi tomēr 
uzskata, ka Latvija pēc pāriešanas 
uz jauno novadu dalījumu vairāk 
zaudēja (38%). Šāds viedoklis ir 
arī 50% iedzīvotāju, kurus reforma 
skārusi tieši. Turpretī 40% cilvē-
ku, kuru radinieki vai draugi dzīvo 
vietā, ko skārusi reforma, atzinuši, 
ka ieguvumu un zaudējumu bijis 
vienlīdz daudz. 

Dace Mūrniece, LUAC Ventspils 
nodaļas vaditaja 

Labklājības ministrija ir 
izvērtējusi sociālo dienestu darbu. 
To darbībā ir konstatēts gan la-
bais, gan sliktais. Ir gadījumi, 
kad lēmumus par palīdzību klien-
tiem pieņem nevis sociālā darba 
profesionālis, bet pašvaldības 
deputāti balsojot, tādējādi rupji 
pārkāpjot gan sociālā darba 
pamatprincipus, gan privātās 
informācijas konfidencialitāti. 
Kā būtiskākie pārkāpumi valsts 
sociālajos dienestos minama 
neskaidra un nesakārtota dokumen-
tu aprite, netiek novērtētas klienta 
vajadzības un resursi. Atsevišķās 
pašvaldībās sociālais dienests 
vispār nav izveidots, daudzviet 
trūkst darbinieku vai viņiem ir 
nepietiekama izglītība. Vairāki 
sociālie dienesti joprojām nav 
reģistrējušies sociālo pakalpojumu 
sniedzēju reģistrā un pakalpojumus 
faktiski sniedz nelikumīgi, par ko 
septiņās pašvaldībās ir uzsākta 
lietvedība.

„Sociālajiem dienestiem nav 
tik daudz jāstrādā kā pabalstu 
piešķīrējiem, bet gan jāpalīdz 
cilvēkam risināt savas problēmas 
un kļūt neatkarīgam no pašvaldības 
un valsts palīdzības” teica 
sociālo un darba lietu komisijas 
priekšsēdētāja Aija Barča. Kā 
būtiskākie cēloņi nekvalitatīvam 
dienestu darbam komisijas sēdē 
minēti atbilstošas izglītības 
trūkums, zemais atalgojums, 

lielā darba slodze un izdegšana, 
kā arī profesionāļu aiziešana 
no sociālajiem dienestiem. Lai 
mazinātu profesionāļu aiziešu no 
darba sociālajos dienestos, Aija 
Barča rosināja atjaunot sociālajiem 
darbiniekiem piemaksu pie algas no 
valsts budžeta. Savukārt komisijas 
sekretārs Andris Bērziņš aicināja 
atbildīgās ministrijas pārskatīt to 
dokumentācijas apjomu, ar kuru 
ikdienā jāstrādā sociālajiem dienes-
tiem. „Sociālie darbinieki faktiski 
kļuvuši par grāmatvežiem,” pauda 
A.Bērziņš, uzsverot, ka papīru darbs 
laupa iespēju strādāt ar cilvēkiem 
un risināt konkrētas problēmas. 

Cesvaines sociālajā dienestā 
pārbaude gaidāma augusta vidū. 

Cesvaines sociālā dienesta 
vadītāja Daina Markevica 
informē, ka Eiropas komisijas 
fi nansēto pārtikas paku piegādes 
limits ir atcelts. Ģimenes, kuras 
jūlijā saņēma mazāk pārtikas  
paku nekā viņu ģimenei pienākas 
saskaņā ar trūcīgas ģimenes izziņu, 
lūdzam ierasties sociālajā dienestā 
pēc trūkstošajām pakām. 

Š.g. martā strauji pieauga trūcīgo 
cilvēku skaits, sasniedzot 125 020 
cilvēku. Kopējais EK apmaksāto 
paku skaits ir vairāk nekā 70 
tūkstoši.  

Vērtē sociālo dienestu darbu

Informācija no Saeimas preses 
dienesta un Cesvaines sociālā 

dienesta

Tavs ieguvums ir tavi gadi,
Kas mīļi tevi sveikuši.
Tos sagaidot un aizvadot,
Tu bagātāka kļuvi.
Jo katrs gads tev kaut ko 
devis
Un katrs kaut ko paņēmis.
Lai prieks par iegūto un 
doto
Un katru gadu nodzīvoto! 

Tām virsotnēm, kas iekarotas,
Vēl daudzas jaunas pievienot,
Tev piemīt māka dzīvi rotāt
Ne savu vien, bet citu arī.
Paldies, ka esi labais gariņš,
Šo gudrību, kas vienmēr prot!

Aiz muguras jaunības trakums,
Vēl tālu vecuma miers...
Bet vidū tie labākie gadi,
Kā kaklā iesprūdis siers...
Tad nāk tie aplamie gadi,
Kad vieglums sāk sirdi spiest,
Kad gribas par kādu rūpēties,
Kad gribas par kādu ciest...

Griez seju savu pret sauli,
Un pagriez to vienmēr pret gaismu,
Tad ēnas aiz muguras ies.
Ej tā savu dzīves ceļu
Un domā par ejamo posmu,
Lai ēnas tev netraucētu.
Par nomoda sapņiem saviem
Un ilgām pēc laimes salas
Tu nemaz nenokaunies;
Un nežēlo likteni savu,
Ja sapņi ir tikai sapņi –
Bet savu dvēseli atver.

Jubilejas reizē sveicienus 
sūtām saviem kolēģiem  –    

Zanei Burņevskai un 
Jānim Šķēlem!

Cesvaines novada vēlēšanu 
komisija

Paldies


