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Latviešu izcilākie operdziedātāji – Cesvainē
Jau vairākus gadus Cesvainē
tiek aicināti uzstāties Latvijas
spožākie solisti un orķestri. Basbaritons Egils Siliņš, kurš visu
nākamo gadu ir aizņemts Eiropas
operas teātros, sava atvaļinājuma
laikā Latvijā piekrita iepriecināt
klausītājus divos koncertos
– Doma baznīcā un Cesvaines
evaņģēliski luteriskajā baznīcā,
par koncertmeistaru aicinot ērģelnieku Tālivaldi Deksni.
T. Deksnim Cesvaine ir īpaša
pilsēta, jo ar viņa ierosmi Cesvaines evaņģēliski luteriskā baznīca
no Rīgas svētā Jāņa draudzes
ieguvusi vēsturiskās A.Martina
būvētās ērģeles. Šī koncerta iniciatore un organizētāja bija draudzes
priekšniece Maija Zvaigzne, kuras
uzņēmība izpaudusies koncertu un
citu projektu organizēšanā luterāņu
baznīcā.
16.augusta koncertā skanēja Rietumeiropas un latviešu komponistu
klasiskā un romantiskā mūzika.
Koncerts bija veidots divās daļās
– pirmajā daļā Egila Siliņa dziedātās klasikas pērles – V.A.Mocarta,
G.F.Hendeļa, Fr.Šūberta, S.Franka
skaņdarbus – papildināja Tālivalža
Dekšņa atskaņotie ērģeļdarbi. Egila
Siliņa samtainais balss tembrs, izpratne un pietāte pret mūzikas un
dzejas valodu ļāva klausītājiem
izjust mākslas burvību. Šoreiz
apstiprinājās kādreiz dzirdētais
apgalvojums par to, ka ģenialitāte
ir vienkāršībā. Apliecinot vēsturiskā instrumenta daudzveidīgās
tembrālās iespējas un ērģelnieka
virtuozitāti, jāuzteic T.Dekšņa
muzikālā gaume, klausītājiem pie-

dāvājot ne vien J.S.Baha izcilākās
kompozīcijas, bet iepazīstinot arī ar
M.Zariņa, P.Dambja un R.Jermaka
ērģeļdarbiem. Jāatzīmē, ka komponists M.Zariņš mūzikas apguvi sācis ar ērģeļspēles apguvi Cesvaines
baznīcā, ko vēlāk viņš arī apraksta
savā nelielajā atmiņu grāmatiņā
„Saulrieta violetās ērģeles”.
Koncerta otrajā daļā klausītāju
iemīļotas latviešu klasikas solo
dziesmas Egils Siliņš atskaņoja klavieru pavadījumā. Šķiet, ka te vēl
smalkāk izpaudās abu mākslinieku
niansētais izpildījums un artistiskā
meistarība iejusties dziesmas tēlos,
īpaši E.Dārziņa „Spāniešu romancē”, kas pēc klausītāju ovācijām
noslēdza koncertu.
24. septembrī Cesvaines vidusskolas zālē Cesvaines kultūras
nama vadītāja Viktora Leimaņa
aicinātas, uzstājās operdziedātāja Inese Galante un koncertmeistare Inna Davidova. Koncerta
programma bija īpaši veidota šim
koncertam, izmantojot repertuāru,
ar kuru pēc nedēļas paredzēts uzstāties koncertā Stokholmā. Koncertu
pieteica I. Davidova, sniedzot arī
īsus komentārus.
Inese Galante pēc deviņiem
darba gadiem Latvijas Nacionālajā operā astoņus gadus strādājusi
Vācijas operteātros, ar spožiem
panākumiem koncertējusi Eiropas
koncertzālēs, kā arī Austrālijā,
Dienvidkorejā, Izraēlā. I.Galante
ir arī koncertcikla „Summertime”
patronese un dalībniece.
Ineses Galantes dziedājums arvien ir valdzinājis ar artistiskumu
un māksliniecisko izsmalcinātību,
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I.Galantes autogrāfs – pasākuma organizētājam V.Leimanim.

kā arī ļoti dzidru un tīru skanējumu. Šim koncertam viņa bija izvēlējusies skaistākās G.F.Hendeļa,
Dž.Pučīni un Dž.Verdi operu ārijas,
kā arī Kačīni „Ave Maria” un citus
itāļu komponistu darbus, bet koncerta otrajā daļā dziedāja krievu
romances. Kā atzina I.Davidova,
krievu romances ir vienkāršas, bet
nebūt nav viegli atskaņojamas.
Apbrīnojama ir I.Galantes spēja
iejusties katrā jaunā tēlā. Viss viņas
ķermenis, katra kustība un acu skats
palīdz mums dziesmas skanēšanas
brīdī būt citā pasaulē. Sniedzot autogrāfus pēc koncerta, māksliniece
atzina, ka katrs skaņdarbs ir mazs
teātris, ar ko viņa cenšas klausītāju
aizvest sev līdz. „Mana misija,
mans darbs ir klausītāju atraut no

Lielajā talkā sakopj Cesvaini
Dāvana Latvijai tās 90.
gadadienā – tāds ir vadmotīvs
Lielajai talkai, kas notika visā
Latvijā 13. septembrī. Talku
organizēja, lai sakoptu mežus un
pļavas, novāktu gružu čupas pie
upēm, ezeriem un piemēslotās
ceļmalas.
Ideja par Lielo talku aizgūta no
Igaunijas, kur līdzīgā talkā maija
sākumā piedalījās vairāk nekā 40
tūkstoši igauņu. Organizētāji
cerēja, ka Latvijā aktivitāte būs
vēl lielāka. Un izskatās, ka mums
tas ir izdevies. Atkritumu ir savākts
trīsreiz vairāk par sākotnējiem
aprēķiniem. Talkā piedalījušies
ap 50 tūkstoši cilvēku, katrs
vidēji salasot piecus maisus ar
atkritumiem.
Talkas patrons ir Valsts
prezidents. Pasākumu atbalstīja
un kopā ar pārējiem mežos un
ceļmalās strādāja Latvijā populāri

sportisti, mākslinieki, mūziķi. Šāda
talka Latvijā tiek rīkota pirmo reizi
un, kā atzinuši talkas rīkotāji un
Valsts prezidents, tā varētu kļūt
par tradīciju divas reizes gadā
– pavasarī un rudenī.
Latvijā talkā piedalījās vairāk
nekā 360 pašvaldības, kopā
savācot vairāk nekā 86 tūkstošus
atkritumu maisu.
Cesvaines talcinieki vāca
atkritumus nelegālās izgāztuves
apkārtnē, ceļmalās, parkā. Lielu
aktivitāti izrādīja Cesvaines
vidusskolas skolēni ar saviem
skolotājiem. Kopā talcinieki
savāca apmēram 140 maisus
atkritumu.
Paldies skolotājiem un
skolēniem par padarīto! Paldies
arī tiem, kuri atkritumus vāca
individuāli. Paldies z/s "Sviķi"
par kāpostiem un vidusskolas
saimniecēm par to pagatavošanu.

ikdienas, no problēmām, slimībām,
ievedot mākslas pasaulē, ļaut viņam
izjust skaistumu un dvēseliskumu.
Klasiskā mūzika ir medicīna dvēselei un garam, tā tos atjauno”.
Inesi Galanti patiesi var nosaukt
par skatuves karalieni. Viņas priekšnesumā viss pārdomāts – sākot no
ieelpas, smalkajām koloratūrām līdz
roku kustībām, acu skatam, tērpam
un mirdzošajām rotām. Īpaši pārsteidz viņas spēja augstos toņus paņemt klusu, maigi un viegli. Duets
ar koncertmeistari I.Davidovu ir ļoti
harmonisks, jo koncertmeistare iejūtīgi, stilistiski krāsaini atbalsta un
papildina mūzikas skanējumu, nevis izceļot savu priekšnesumu, bet
kalpojot galvenajam – komponista
muzikālajai domai.
Baiba Putniņa

Vērtē mazpilsētas
Cesvaine ir starp tām 12 Latvijas
mazpilsētām, kas nolēmušas startēt Pilsētu savienības organizētajā konkursā
„Sakārtotākā Latvijas pilsēta 2008”.
Augusta otrajā nedēļā startu sāka vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pārstāvji
no Pašvaldību savienības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas,
2007. gada uzvarētājas – Auces
– pašvaldības. No Madonas rajona konkursā šogad pieteikušās divas mazpilsētas – Varakļāni un Cesvaine (pilsētas,
kurās iedzīvotāju skaits līdz 10 000).
Komisija pilsētas vērtē pēc vairākiem
kritērijiem: piemēram, izglītības iespējas,
kultūras aktivitātes, veselība un sociālā
palīdzība, komunālo pakalpojumu nodrošinājums, pašvaldības un sabiedrības
sadarbība un daudzas citas lietas. Komisiju vada Auces pilsētas domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis. Iepazīstoties
ar prezentācijas materiālu par Cesvaini,
klātienē apskatot ev.lut baznīcu, Kraukļu
bibliotēku, pili, vidusskolu, G.Kaminskim
radies pozitīvs priekšstats, īpaši atzīmējot
tagadējo pils „saimnieku” skatījumu uz
pils lietošanu: „Var redzēt, ka Mūzikas un
mākslas skolas direktore dzīvo ar šo vietu,
un pils pārvaldnieks jūt katru stūrīti.”
Pašvaldību savienību pārstāvēja Olga
Kokāne, kura vērtēšanas komisijas sastāvā
ir jau vairākus gadus pēc kārtas. Viņa atzīst,
ka šī ir lieliska iespēja ne tikai novērtēt
pilsētas sakārtotību, bet arī kontaktēties ar
cilvēkiem pašvaldībā. „Pašvaldību savienības darbā ir būtiski zināt, kā norit darbs
pilsētās un pagastos, un izprast problēmas.
Savienības darbiniekiem ne vienmēr sanāk
izbraukt uz pašvaldībām, tāpēc, sarunājoties ar iestāžu vadītājiem, varam izprast
esošo situāciju.
Protams, ir patīkami redzēt iepriekšējos
gados apskatīto pilsētu iz-augsmi. Uzskatāms piemērs ir pagājušā gada uzvarētāja
pilsēta – Auce (Dobeles rajons). Priecē, ka
konkursam piesakās arvien jaunas mazpilsētas, kā šogad Cesvaine, Varakļāni, Ape
un citas. Tas pilsētai dod iespēju sasparoties augšupejai, meklēt radošu pieeju izaugsmei un iedzīvotāju labklājībai.”
Guna Graudiņa
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Skolēni dodas lasīt atkritumus.
Guna Graudiņa

Komisija Cesvaines pašvaldības vadītāja Viļņa
Špata vadībā apskata pili.

15. augusta ārkārtas
domes sēdē:
•
•
•

Mainīja domes lēmumu par ūdenssaimniecības
projekta līdzfinansējumu. Samazināja aizņēmuma summu no Ls 100 000 pret Ls 80 000.
Nekustamajam īpašumam „Akmeņlauki” piešķīra adresi.
Izveidoja dārzeņu pirmapstrādes būves renovācijas „Sviķos” ekspluatācijā pieņemšanas
komisiju.

22. augusta domes
sēdē:
•

•
•

•
•

•
•

•

Uz sēdi bija uzaicināti Cesvaines vidusskolas
būvnieka SIA „LEC” valdes priekšsēdētājs Pēteris Dzerkalis un valdes loceklis Didzis Vītols,
kuri izteica viedokļus par iespējamo parāda
nomaksu. Deputāti nolēma 2009. gadā ņemt
aizņēmumu no Valsts kases Ls 610 000. Lai arī
starp pašvaldību un būvnieku noslēgtajā līgumā
paredzēts, ka šī summa jāmaksā valstij, pašreizējā politiskā un ekonomiskā situācija valstī spiež
pašvaldību izdarīt šādu soli.
Grozīja lēmumu summai, par kuru iegādājas
transportu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
izglītības iestādēs (no Ls 6000 uz Ls 8667).
No 24. līdz 28. augustam komandēja domes
priekšsēdētāju Vilni Špatu Madonas rajona delegācijas sastāvā pieredzes apmaiņas braucienā
par Somijas pieredzi administratīvi teritoriālās
reformas jautājumu risināšanā.
Izveidoja ekspluatācijā pieņemšanas komisiju
dzīvojamai mājai un saimniecības ēkai Nesaules
ielā 22 un mājai Nesaules ielā 22 a, Cesvainē.
Mainīja nosaukumu mantojamajam nekustamajam īpašumam no „Sprukti” pret „Lejas Sprukti”.
Piekrita, ka no nekustamā īpašuma „Sprukti”
atdala zemes gabalu, piešķirot tam nosaukumu
„Spruktu lauks”.
Trijiem iedzīvotājiem samazināja samaksu par
lietošanā piešķirto zemi (par zemes izmantošanas laiku un darba stāžu lauksaimniecībā).
Nolēma atbrīvot no darba pašvaldības aģentūras
„Cesvaines tūrisma centrs” direktori Brigitu Habeku. Uzdeva pašvaldības aģentūras „Cesvaines
tūrisma centrs” krājuma glabātājai Dacei Birzniecei pildīt aģentūras direktora pienākumus.
Izveidoja komisiju konkursa organizēšanai un
sludināja konkursu uz aģentūras direktora amata
vietu.
Nekustamā īpašuma „Kārklu krejotava” dzīvokļiem un nedzīvojamām telpām piešķīra
adreses.

8. septembra ārkārtas
domes sēdē:
•

Apstiprināja vienošanos par 2005. gada 30. novembra uzņēmuma līguma par Cesvaines skolas
1. kārtas būvniecību saistību izpildes kārtību.

„Cesvaines pašvaldība izsludina pieteikšanos uz pašvaldības aģentūras „Cesvaines
tūrisma centrs” direktora amatu

Prasības pretendentam:
- pirmā līmeņa augstākā izglītība ( izglītība tūrisma
jomā tiks uzskatīta par priekšrocību);
- svešvalodu zināšanas;
- organizatora spējas un komunikabilitāte;
- vēlme attīstīt prasmes un iemaņas.
Motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas,
dzīves aprakstu (CV), rekomendācijas iesniegt Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domē Pils ielā 1A,
Cesvainē, līdz 2008. gada 7.oktobrim plkst.17:00.
Tālrunis uzziņām – 64852715; 29461212.
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Pa sakoptākajām sētām
Ir noslēdzies šī gada konkurss par
sakoptāko objektu Cesvaines pilsētā un
lauku teritorijā. Kā ik gadu, komisija
mājas vērtēja divas reizes – ap Jāņiem
un septembrī.
Vērtētas tika vienģimeņu mājas laukos
un pilsētā, ražošanas uzņēmumi, iestādes,
daudzdzīvokļu mājas. Komisija sakoptākās
mājas ir jau noskaidrojusi, bet mēs to uzzināsim un uzvarētāju godināšana būs pasākumā, kas plānots 6. decembrī kultūras
namā.
Konkursa viens no mērķiem ir radīt sakoptu vidi pašvaldības teritorijā. Apmeklējot mājas, ir patīkami skatīt sakoptus un
interesantus dārzus un pagalmus, kur redzama saimnieku izdoma un ieguldītais darbs.
Īpaši patīkami, ja sētā tapis kas jauns, ja viss
liecina par lielām pūlēm un labu gribu iekopt, pārveidot, padarīt paša acīm tīkamāku
savu īpašumu. Patīkamas ir arī tikšanās ar
māju saimniekiem. Veidojas sarunas par interesantām lietām, neparastiem augiem vai
mājdzīvniekiem. Bieži vien cilvēkam labs
stimuls ir kaimiņa sakoptā sēta. Viņš vēlas
pievilcīgāku radīt arī savu māju apkārtni.
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Stādu audzētavā "Kalna - Boķi" krāšņi zied kā vasarā, tā rudenī.
Guna Graudiņa

Bērni lepojas ar saviem vecākiem
Vasariņa jau aiz kalniem, un ar atvieglotu nopūtu varam teikt, ka arī sagatavošanas A grupas remonts ir pabeigts.
Eļļas krāsu noņemšana no sienām,
špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana,
griestu tīrīšana trijās grupas telpās likās
nepadarāms darbs visas vasaras, kur nu
vēl mēneša laikā.
Ļoti labi apzinājāmies, ka pašas ar to nebūtu tikušas galā, tāpēc aicinājām palīgā
mūsu grupas bērnu vecākus. Atsaucība bija
necerēti liela. Katru dienu kāds nāca talkā,
un bija dienas, ka vienlaicīgi strādāja pat
10 vecāki. Jau pēc padarītā pirmajās dienās
sapratām, ka neiespējamais kļūst iespējams.
Vecāku optimisms, humora izjūta veicināja
darba tempu un vēlmi iesākto paveikt.
Sakām sirsnīgu paldies visiem tiem
sagatavošanas A grupas bērnu vecākiem,
kuri, neņemot vērā savu aizņemtību, spēja
atrast laiku, lai palīdzētu savu darbu grupas
remontā.

Grupas
darbinieku un
iestādes vadītājas vārdā
sirsnīgs paldies Vīganta
vecākiem par
finansiālo atbalstu.
Bērni ir
ļoti lepni par
saviem vecākiem, kas viņiem radījuši
tik skaistu,
harmonisku
vidi.
Foto: Guna Graudiņa

Remontu piedzīvojušas gan grupiņas, gan guļamistabas telpas,
iegādātas arī jaunas mēbeles.
Sagatavošanas A grupas skolotājas

Izmest atkritumus vēl jāmācās
Ir pagājuši četri mēneši kopš jaunās
atkritumu apsaimniekošanas kārtības.
Paldies tiem, kuri ir noslēguši līgumus
ar atkritumu apsaimniekotāju firmu un
šķiro atkritumus. Taču, spriežot pēc nomestajiem atkritumu maisiņiem, šķiroto
atkritumu laukumos, daudzi atkritumu
šķirošanas kārtību vēl nav izpratuši vai
nevēlas to darīt.
Tie 10 atkritumu šķirošanas laukumi Cesvainē ar konteineriem papīram,
plastmasai un stiklam domāti šķirotajiem
atkritumiem. Pārējie atkritumi jāliek katram savā (mājas, kāpņu telpas) nešķiroto
atkritumu konteinerā. Par to sīkāk „Cesvaines Ziņas” jau rakstīja š.g. maija numurā
(Nr.5/179).
Katram iedzīvotājam jābūt noslēgtam
līgumam ar SIA „ALBA” par atkritumu
apsaimniekošanu. Tiem, kas to vēl nav izdarījuši, pēdējais laiks to darīt. Līgumu nenoslēgušos tuvākajā laikā apmeklēs komisija un izskaidros situāciju. Administratīvo
pārkāpumu kodekss nosaka: „Par sadzīves
atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalī-

Cesvaines Ziņas

šanos pašvaldības
organizētajā sadzīves atkritumu
savākšanā uzliek
naudas sodu fiziskajām personām
no 20 līdz 250
latiem, bet juridiskajām personām, no 100 līdz
500 latiem.”
Latvijas 90.
dzimšanas dienas
gadā, kad arī
Valsts prezidents
aicina iedzīvotājus
sakopt apkārtni un
neizmest atkritumus, kur pagadās,
būsim atsaucīgi un
nemēslosim!
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Šāda aina, kad nešķirotie atkritumi, kas jāmet savos konteineros, nolikti pie šķiroto atkritumu konteineriem, vērojama it
bieži. Diemžēl. Lūdzam tā nedarīt.
Guna Graudiņa
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Skolēnus svētkos apciemo prezidents
Cesvaines vidusskolu pirmajā
jaunā mācību gada dienā apmeklēja
Valsts prezidents Valdis Zatlers ar
kundzi Lilitu Zatleri.
Uzrunājot skolēnus, prezidents aicināja skolēnus ne tikai labi mācīties,
bet valsts 90. dzimšanas dienas gadā
katram rast iespēju uzdāvināt savai
Latvijai ko paliekošu. Prezidents
skolai dāvāja ne tikai grāmatas, bet
arī eglītes, ko iestādīt pie skolas. Bez
tam, tieši Cesvaines skolā, gaidot Latvijas 90. gadskārtu, tika aizsākta jauna
tradīcija – iespēja aplūkot Latvijas
augstāko apbalvojumu izstādi, kuru
kopā ar valsts augstāko amatpersonu
atklāja skolas direktors Didzis Baunis
un Finanšu ministrijas Valsts proves
uzraudzības inspekcijas priekšnieks
Pēteris Brangulis. Par apbalvojumiem
ir izdota grāmata un vairāki tās eksemplāri ar Valsts prezidenta autogrāfu tika
dāvināti Cesvaines vidusskolai.
Tīkamu gaisotni klātesošajos radīja
dziedātāja Laura Reinika viesošanās
skolā. Kopā ar populāro mūziķi skolēni
dziedāja skolas himnu. Lai popularizētu
kordziedāšanas tradīcijas Latvijas skolās,
Lauris Reiniks ar
Valsts prezidenta atbalstu un savu personīgo piemēru aicināja
skolēnus apmeklēt
kori. „Sākumā arī man
likās, ka dziedāšana
korī nav interesanta,
bet vēlāk izrādījās,
ka tas bija viens no
skaistākajiem laikiem
manā mūžā. Kopā ar
kori bija mans pirmais ārzemju ceļojums
un pirmie Dziesmu
svētki. Dziesmu svētki jāizbauda katram
latvietim, tāpēc 2010.

gadā, kad tie būs Rīgā, aicinu jūs pievienoties." Skolēni un kora diriģente
Antra Āboltiņa to arī apsolīja.
Vēlot darbīgu garu un gūt prieku
no saņemtajām zināšanām skolēniem
vēlēja skolas direktors Didzis Baunis.
Uzmundrinošus vārdus skolēniem 1.
septembrī teica arī Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes priekšsēdētājs Vilnis Špats, Madonas rajona
izglītības pārvaldes vadītāja Veronika
Caune, mācītāji Māris Ozoliņš un Ingus Dāboliņš, skolēnu pašpārvaldes
prezidents Varis Kampe, vecāku pārstāve Vita Krūmiņa un citi.
Kopā ar prezidentu pie skolas tika
iestādīti ozoli. Godu kopā ar Valsts
prezidentu stādīt ozolus izpelnījās
vidusskolnieki – Raivis Palmakovskis, Roberts Driķis un Jānis Vanags.
Valsts prezidents skolas apzaļumošanai dāvināja arī eglīšu stādus.

No muzeja

Visiem skolēniem 1. septembris ir svētku diena, bet jo īpaši
divpadsmitajiem un pirmīšiem.

Valdis Zatlers, Vilnis Špats un četri vidusskolas puiši iestāda
ozolus pie skolas.

Kopā ar skolēniem skolas himnu dzied Lauris Reiniks.
Gunas Graudiņas teksts un foto

Vasaru atceroties

Septembra nogalē laiks mūs iepriecinājis ar atvasaru. Tā kā visapkārt vēl daudz zaļuma, pirms aukstā laika iestāšanās steidziet
vēl izbaudīt vasaras jaukumus ar šo seno fotogrāfiju palīdzību, tāpat kā to darīja cesvainieši un viņu draugi pirms aptuveni 80 gadiem.

Cesvaines ārsts Voldemārs Lesnieks, grāmatu tirgotājs Jānis Ķirsons, virsmežzinis Oskars Ozoliņš, viņu draugi, radi,
paziņas gatavojas zivju maltītei XX gs. 20. - 30. gadi.

Foto: no muzeja arhīva

Foto publicēšanai sagatavoja Dace Birzniece
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Cesvaines Ziņas

"Cesvaines piens"
nepazudīs
Uz 25. septembra domes sēdi bija
uzaicināts AS „Cesvaines piens” izpilddirektors Ivo Beikmanis, lai informētu
par uzņēmuma darbību. Kopš šā gada
janvāra uzņēmums pieder SIA „Baltic
Cheese Partners”, bet Ivo Beikmanis
"Cesvaines pienā" strādā trīs mēnešus,
kas, pēc paša vārdiem, ir apzināšanas
process par uzņēmumā notiekošo.
Cesvainieši un uzņēmumā strādājošie
ir nobažījušies par rūpnīcas tālāko
likteni un vai saglabāsies darba vietas. Ivo Beikmanis apliecināja, ka
uztraukumam nav pamata: „Bažas un
runas par to, ka rūpnīca ir bankrota
priekšā, ir pārspīlēti. Zinot ekonomisko
situāciju valstī, konkurenci, iedzīvotāju
pirktspēju, mums neiet viegli. Bet ar
tirdzniecības un mārketinga aktivitātēm
cenšamies noturēt tirgu. Uzņēmumā notiek attīstība. Esam slēguši un slēgsim
līgumus par realizāciju ar vairākiem
tirdzniecības tīkliem. Ražošanas apjomi
saglabājušies iepriekšējie. Ir ieceres par
jaunu produktu ražošanu.
Izskanējis, ka esam atteikušies no
piena piegādātājiem. Gada sākumā
piena piegādātāju skaits auga,
vēlāk samazinājās, bet tagad tas ir
sabalansējies. Jaunus līgumus ar zemniekiem šobrīd nav paredzēts slēgt.
Meklējam iespējas, ko varam darīt
efektīvāk, modernizējot ražošanu.
Efektivizējot ražošanu, strādnieku skaits
samazinājās, bet joprojām uzņēmumā
strādā līdzīgi kā līdz šim – vidēji 140
darbinieku.
Nākotnē skatāmies ar optimismu,
Latvijas tirgū jūtamies spēcīgi. „Cesvaines piens” nepazudīs."

Viesi no Strenču
pilsētas
Septembra vidū Cesvainē viesojās
Strenču (Valkas rajons) pašvaldības
delegācija, lai iepazītos ar mūsu
pilsētu, pastāstītu par savējo, gūtu
pieredzi. Viesi, Cesvaines pilsētas ar
lauku teritoriju domes priekšsēdētāja
Viļņa Špata, izpilddirektora Uģa Fjodorova un projektu koordinatores Ivetas
Raimo pavadīti, apmeklēja domi, pili,
vidusskolu, kultūras namu, kur Cesvaines iestāžu vadītāji iepazīstināja ar
paveikto un darāmo.
Par Cesvainē redzēto savos iespaidos dalījās Strenču
pilsētas domes projektu vadītāja
Līga Sovere: „Man ir liels prieks, ka
varam viesoties pie jums Cesvainē.
Ir interesanti un vērtīgi uzzināt vairāk
par jūsu pašvaldību: gan par iepriekš
paveikto, gan pašreizējo situāciju un
nākotnes iecerēm. Lai arī Strenčos ir
nedaudz mazāk iedzīvotāju (ap 1400)
nekā Cesvainē, esam daudzējādā ziņā
līdzīgi. Tāpēc iespēja būt šeit, tikties ar priekšsēdētāju un pašvaldības
speciālistiem, apmeklēt Cesvaines
pili, vidusskolu un kultūras namu
mūsu darbiniekiem bija īpaši nozīmīga.
Mums ir daudz kopīga. Mūs sagaida
administratīvi teritoriālā reforma.
Laikā, kad tā notiek un paredzēts
Strenču pilsētai apvienoties ar Jērcēnu
un Plāņu pagastu, kā arī Sedas pilsētu
ar lauku teritoriju, ir interesanti
uzzināt par agrāk notikušo Cesvaines
apkārtnes pagastu apvienošanu.
Ceru, ka pēc šī vērtīgā pieredzes
apmaiņas brauciena sadarbība
starp mūsu pilsētām turpināsies.”
Sleju sagatavoja Guna Graudiņa
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25. septembra
domes sēdē:

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Izdeva saistošos noteikumus Nr. 10 „Par
grozījumiem Cesvaines pilsētas ar lauku
teritoriju domes 2008. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Cesvaines
pilsētas ar lauku teritoriju domes budžets
2008. gadam”.
Grozīja pašvaldības aģentūras „Cesvaines
tūrisma centrs” darbības un attīstības
stratēģiju un nolikumu.
Nolēma iegādāties projektoru, datoru un
DVD atskaņotāju par kopējo summu Ls
1000 darbam Cesvaines muzejā.
Izveidoja darba grupu svētku „Cesvainei – 800” organizēšanai 2009. gadā.
G.Gorsvāna automašīnai – mikroautobusam Ford Transit, piešķīra
autoveikala statusu.
Piekrita pārskaitīt Ls 50 biedrībai „Sporta
centrs Samuraji” par divu pašvaldības
audzēkņu piedalīšanos starptautiskajās
karatē sacensībās, kas notiks no 3. līdz
5. oktobrim Minskā (Baltkrievijā).
Izveidoja ekspluatācijā pieņemšanas
komisijas Grašu pils rekonstrukcijai
un Pils mazā kāpņu torņa jumta
atjaunošanai.
Nolēma bezstrīda kārtībā piedzīt nekustamā
īpašuma nodokļa parādu no 14 īpašniekiem
par kopējo summu Ls 3790.
Vienam zemes īpašniekam piekrita
samazināt samaksu par lietošanā piešķirto
zemi.
Piekrita piešķirt bijušā Dzeņu
jaunlopu kompleksa vienai ēkai nosaukumu – „Dzegas”.
Noteica, ka Cesvaines vidusskolas
ēdināšanas nodaļas kafejnīcā, pārdodot
preces, ēdināšanas nodaļas vadītāja
nosaka uzcenojumu – 30 % no preces
iegādes vērtības.
Apstiprināja zemju sarakstu, kas
piekrīt pašvaldībai pēc zemes reformas
pabeigšanas.

Anda Līce
Notikumi gaida savu laiku –
Velēna guļ uz mutes
Ziemāju graudi
Pievilgst ar zemes sviedriem
Pūpēži putekļo lēni,
Lejup no galotnēm planē lapas,
Meklējot jaunu piederību,
Uz pirkstu galiem
Pa atālu rasa staigā,
Kamēr notikumi gaida savu laiku.
*****
Nedz domu, nedz vārdu –
Tēli ir aizpeldējuši miglā,
Smaržas aizvējotas,
Un saule aiz dūmota stikla.
Šai tukšajā plašumā,
Kā bitei bezienesuma laikā
Dzelonis meklē, kam dzelt,
Un atrod – vistuvākajam – sev pašam.
*****
Izved mūs
No Ēģiptes mūsos pašos.
Uzvaras karogs
Pirms laika ir pašūts,
Par agru ir kareivji valdnieku godā celti
Mēs esam gājuši ar kājām,
Nevis ar sirdi,
Esam gājuši, siekalas rijot,
Atpakaļ skatīdamies,
Ar verga un suņa acīm,
Mēs esam gājuši ar važām ap kājām,
Vājākos ceļā sabradājot.
Izved mūs
No verdzības zemes mūsos,
No tās kailatnes, kur aug tikai dadži.
Izved mūs, kā esi jau izvedis dažus.
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Dziesmota nedēļa Vācijā
Vasara ir laiks, kad skolēni
un skolotāji ne tikai atpūšas, bet
rod arī iespēju papildināt savu
pieredzi un zināšanas, pierādīt
un apliecināt savu varēšanu ne
tikai Latvijas robežās. Cesvaines
internātpamatskolas sešām 6.-7.
kl.meitenēm skolotājas Ivetas
Zemītes un Marikas Šķēles vadībā bija dota iespēja no 11. līdz
19. augustam piedalīties pirmajā
starptautiskajā kristīgo koru nometnē Vācijā Bennohauzā.
Tur piedalījās 80 dalībnieki
no Čehijas, Vācijas, Zviedrijas,
Serbijas un Latvijas slavenā vācu
komponista Martina Mullera un
Zviedrijas koru virsdiriģentes
vadībā. Grūtu un interesantu astoņu stundu mēģinājumu rezultātā
Vācijas radio ieskaņoja mūzikas
disku ar piecpadsmit dziesmām
vācu, angļu, latīņu, čehu, slovāku,
zviedru un latviešu valodā. Mums
bija dota iespēja koncertēt dažādās
Vācijas pilsētās. Ar nepacietību
gaidām Ziemassvētkus, kad Vācijā
un arī pie mums kā skaista Ziemassvētku dāvana nonāks šis mūsu
brīnišķīgais kopdarbs un priecēs ne
tikai mūs, bet arī mūsu sponsorus
– Latvijas bāreņu biedrību, Dzelzavas, Kalsnavas, Ļaudonas pagasta padomes, ar kuru finansiālu
atbalstu mums bija iespējams nokļūt Vācijā. Vislielāko pārsteigumu

un dāvanu mēs visi saņēmām no
Bonifācijas fonda viceprezidenta,
kas sponsorēja visas izmaksas,
kas sasitītas ar mūsu uzturēšanos
Vācijā. Viņu patiesi aizkustināja
mūsu darba rezultāts un brīnišķīgā draudzība starp bērniem un
skolotājiem, tāpēc viņš izteica
vēlēšanos nodibināt starptautisko
kristīgo bērnu un jauniešu kori ar
šo pamatsastāvu ar mērķi, lai ik
pēc diviem gadiem šie bērni atkal
varētu tikties Vācijā un ieskaņot
jaunu disku un sniegtu koncertus
dažādās Vācijas pilsētās.
Cesvaines internātskola saka
paldies visiem vecākiem, skolotājiem, finansiāliem atbalstītājiem
par to, ka mums uzticējās un pirmoreiz skolas pastāvēšanas vēsturē
mums bija iespēja pārstāvēt un
prezentēt ne tikai savu skolu, bet
arī savu valsti.
Lai mums un jums visiem izdodas vēl uz priekšu izdarīt kaut
ko skaistu un pavērt cilvēku sirdis
labajam un gaišajam!

Foto no skolas arhīva

Kopkora dalībnieces no Cesvaines komandu vienojošos krekliņos.

Foto no muzeja arhīva

Marika Šķēle, skolotāja

Sindija Ņekrasova, Santa Apša
un mūzikas skolotāja Iveta
Zemīte gatavo dekorācijas zālei
un apsveikumus citu valstu
bērnu sagaidīšanai.

Katrs dzejolis – kā pirmais
Kāpjot pār māju ar nedzirdētu vārdu – „Ceļadomas” slieksni,
pirmais, ko sajūtu, ir smarža.
Vasaras un Jāņu zāļu smarža.
Tā ir gan priekšnamā vāzē, gan
pie dzīvojamās mājas zemajiem
griestiem. Te sarindojušies zāļu
kūlīši – dievkociņš, biškrēsliņš,
vīgrieze… Sienu virs loga kā milzu dekors ar saviem dzeltenajiem
čiekuriņiem rotā vai viss apiņu
krūms. „Šie ir pērnā gada, kamēr
salnas nav nokodušas, jānomaina pret jauno ražu,” saka māju
saimniece – Anda Līce.
Istabā uz grīdas augumiem
mērojas lielāki un mazāki ķirbji.
„Ķirbi vajag mājās – kad tumša
māja vai slikts garastāvoklis. Tad
ir vairāk gaismas un vitalitātes.
Šajā ogā ir milzīga enerģija, ja
pavasarī iekšā ir sēkla ar zaļām
lapām! Tumsā izdīgusi.”
Doties Aizkujas virzienā, uz
„Ceļadomām”, mani vedina septembris – Dzejas dienu mēnesis.
Sagadījies, ka mūsu tikšanās iekritusi tieši 11. septembrī, Raiņa
dzimšanas dienā. Un, kā zināms,
ar Raiņa vārdu saistās arī Dzejas
dienas.
Zināju, ka dzejniecei krājumā
būs pavisam svaigi dzejoļi, jo iepriekšējā gadā rakstītus viņa nedod.
Noskaidrojās, ka rudenī dzejniecei
un publicistei Andai Līcei dzejoļi

„nāk vairāk, tad gribas. Vakar tapa
divi dzejoļi. Bet jūlijā neesmu uzrakstījusi nevienu. Nav laika. Izej
ārā un redzi, ka zāle jāpļauj.
Tepat vien jau dzejoļi visu laiku
jaucas. To brīdi, kad dzejolis nāk,
nedrīkst laist garām. Izdarīšu to un
tad vēl to, un tad rakstīšu. Nē. Tad
vairs neko neuzrakstīsi. Vienīgi var
vēl mēģināt viņu noķert aiz astes,
t.i., pierakstīt domu un vēlāk mēģināt atdzīvināt.”
Dzejoļi tiek arī laboti?
– Jā, pārlasu. Gadās, ka vārdi
atkārtojas vai kādas neveiklības.
It kā dzejolis ir pabeigts. Lasi, bet
jūti, ka tas nav tas. Tu konstatē, ka
viss jau ir pateikts, ko tur vairāk
vāvuļot. Tad no beigām rindas
ņemu nost.
Kurš dienas laiks ir labākais
rakstīšanai?
– Noteikti priekšpusdienas.
Tad telpa ir brīva, visi ceļi tukši.
Domas, vārdi – viss ir tepat. Tāpat
kā laika prognozes, ir arī vārdu
prognozes. Reiz uzrakstīju 13 vai
14 dzejoļus vienā dienā. Nesapratu,
kas notiek?
Tad ir gandarījums? Ka istaba
paliek nemazgāta, tas nekas?
– Ir gandarījums. Nē, gluži tā, ka
apkārt nekārtība, es arī nevaru.
Tagad, kad bērni jau pieauguši un pati esat sev noteicēja,
dzejoļi rakstās labāk?

Cesvaines Ziņas

Foto: Guna Graudiņa

Anda Līce un viņas trīs pilis pie sienas.
– Nē. Dzejoļi labāk rakstās jaunībā. Tieši tad, kad tev viss jāpagūst
– ir darbs, bērni mazi...
...laika nav.
– Jā. Bet tāpat visu paspēj.
Sieviete visu dienu skrējusi, visu
mājās darījusi. Cik daudz tas nozīmē laika un veiklības ziņā! Vīrieši
ir savādāki. Vai vīrietis redz viņas
paveikto? Skumji, bet mēs neredzam viens otru. Skolā mācoties,
zēniem vajadzētu darīt to zināmu.
Vīrieši ir kā atlanti – pasauli tur
uz pleciem. Sieviete pasauli tur ar

pirkstu galiem.
Rakstās labāk tad, kad tevī nav
noguruma, esi nenoburzīts. Tevī ir
spēcīgas emocijas. Uz vēlāko gadu
gudrību un pieredzi jāskatās kritiski. Ar gadiem netop rakstīt vieglāk.
Dzejā, īpaši prozā, jāskatās, vai
nesāc atkārtoties. Vienalga, cik tev
gadu, katrs dzejolis ir pirmo reizi.
Sajūta tā pati – kā pirmo reizi caur
krūmiem lauztos.
Guna Graudiņa
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Septembris skolā

Vidusskolā
15.septembris – Cesvaines
vidusskolas dibināšanas diena
Jau vairākus gadus ir tradīcija skolas dzimšanas dienai par
godu doties pārgājienā. Šogad
pārgājiens bija zem Alberta
Vītola zīmes, jo šovasar viņam
svinējām 120.dzimšanas dienu.
Svinīgajā pasākumā, veltītā skolas dibinātājam un mācītājam, piedalījās pensionētā skolotāja Ilga
Holste, kas ir Alberta Vītola takas
izveidotāja, un Dace Zvirgzdiņa,
grāmatas par A.Vītolu sastādītāja.
Sākumskolas skolēni devās pa Alberta Vītola taku.
12.b klase tikās ar mācītāja meitu
Maiju Vītolu „Kalna-Spārviņos”. Vairākas klases apmeklēja
Doku Ata muzeju Dzelzavā.
Tas skolēniem ļāva iepazīties
ar A.Vītola saikni ar Dzelzavu.
6.klases viesojās „Sauliešos”
pie Ilzes Plikauses, kur dzīvoja
A.Vītola labs draugs un domu
biedrs rakstnieks Augusts Saulietis. Trīs klases viesojās „Līcu”
mājās pie Ainas Monakas, kas
pastāstīja par Alberta Vītola un
Martas Īvānes sadarbību. Vairākas klases mēroja ceļu uz Ķinderu kapiem, kur atdusas A.Vītols.
Pēc izzinošās daļas, neņemot vērā
sliktos laika apstākļus, lielākā daļa
klašu kolektīvu viesojās savu klasesbiedru mājās, kur tika laipni
uzņemti. Par to paldies vecākiem,
kas uzņēma skolēnus savās mājās.
Bija patīkami otrā dienā dzirdēt,
ka pārgājiens bērniem paticis, jo
uzzinājuši kaut ko jaunu un esot
bijis jauki pabūt kopā ārpus skolas.
Saku lielu paldies visiem, kas
neatteica, bet laipni uzņēma pārgājiena dalībniekus. Tie ir – Aina
Monaka, Ilze Plikause, Maija
Vītola, baznīcā sagaidīja Dzidra

Kalēja, muzejā – Dace
Zvirgzdiņa, Aleksandra Plensnera mājā –
Raimonda Mālkalne,
Dzelzavā – Doku Ata
muzeja vadītāja Valda
Ivanova. Paldies skolotājai Ilgai Holstei
par jauko 5.b klases
skolēnu ievirzīšanu
pagātnes izzināšanā,
Dacei Zvirgzdiņai
par izsmeļošo stāstījumu par A.Vītolu un
visiem citiem, kurus
nenosaucu, bet kuri
bija kopā ar Cesvaines
vidusskolas skolēniem
un viņu audzinātājām.
Tāpat liels paldies 9.b klase un audzinātāja I.Luca devās uz A.Vītola atdusas vietu Ķinderu kapos.
audzinātājām, kas
novērtē pārgājiena nozīmīgumu valstī pret interešu izglītību ir Latvija", kur ar dažādām aktiviklases kolektīva veidošanā.
pilnīgi aplama nostāja. Tā kā tātēm vajadzēja izzināt Latvijas
Foto:Guna
Graudiņa
Nākamā gada 15.sep- sarūk skolēnu
skaits,
tā arī tiek vēsturi. Arī mūsu skola piedalījās.
tembrī atkal dosimies pār- samazināts stundu skaits pulci- Iepriekšējā mācību gadā konkurgājienā, bet jau zem citas ņiem. Bet pulciņš jau bērnu dēļ sa “Kas pagātni pētī, tas nākotni
zīmes – "Manai skolai - 90". nepazūd, vai skolā ir 350 vai 450 svētī” ietvaros skolēni apmeklēja
bērni. Ļoti ceram, ka nākamā muzejus. Mūsu skola kopā apmekInterešu izglītība
gada valsts budžetā būs atvēlēta lēja 78 muzejus, 12.a klase (audziŠajā mācību gadā skolā naudiņa arī Skolēnu dziesmu nātāja Lilija Kanaviņa) tika izvirdarbosies 27 interešu izglītī- un deju svētkiem, lai varētu zīti republikas konkursam. 20.sepbas pulciņi. Priecājamies, ka bērnus kaut nedaudz sapost un tembrī trīs skolēni no mūsu skolas,
esam rajonā viena no retajām aizvest uz Rīgu. Ceram arī uz kuri piedalījās rajona skatē, brauca
skolām, kur vēl „dzīva” ir kora Cesvaines pašvaldības atbalstu. ekskursijā uz Tīreļpurvu. Tie bija
dziedāšana, tāpat arī tautu dejas. Runājot par kori un dejām, tad 9.b klases un 6.b klases pārstāvji.
Šis gads ir aizsācies zem Dzies- vidusskolēnam ir jāiesaistās kādā 22.septembrī rajonā notika konmu svētku zīmes, jo 2010. gadā no pašdarbības pulciņiem.Bet kurss – skate “Mana skola”. Skonotiks X Latvijas skolu jau- smieklīgi klausīties, ka "man nav las pašpārvaldes skolēni Loreta
natnes dziesmu un deju svētki. balss" vai "man saites sarautas, Dargevica, Ilze Kurme un Reinis
Šogad skolā lielu popularitāti nevaru dejot". Tikai darbošanās Mellis sekmīgi prezentēja savu
ieguva ģitāristu pulciņš, ko sekmē skolēnu vispusīgo izaug- skolu, iegūstot tiesības piedalīties
vada skolotāja Vita Krūmiņa, smi. Varbūt ir vērts padomāt un lielajā rajona pasākumā, kas veltīts
un stepa aerobikas pulciņš, ko sākt piedalīties.
Latvijas 90 – gadiem. Konsultanvada skolotāja Inguna Luce.
tes skolotāja Ina Šulce un skolotāja
Darba netrūks, jo jāsāk gataSarma Kurme.
Latvijai – 90
voties skolas 90 gadu jubilejai.
Visu 2008.gadu valsts skolas Sarma Kurme, direktora vietniece
Skumīgs ir tikai viens fakts, ka ir iesaistījušās projektā "Mana
ārpusklases darbā

"Jurgucu" kūtī jaunas iemītnieces
Septembris "Jurgucos"
bijis bagāts, jo saimniecības
ganāmpulks papildinājies ar
jaunām kazām.
Šomēnes „Jurgucu” Latvijas
balto kazu ganāmpulkam piepulcējās 24 jaunas kazas. Tās ir
īpašas Būru šķirnes kazas, kuras
saimnieks Matīss Vasks atveda no
Vācijas. Šo gaļas šķirnes kazu izcelsmes vieta ir Ziemeļāfrika.
Saimnieks īpaši lepns ir par āzi
vārdā Boriss, kas ir visas ārzemnieku saimes galva. Boriss kopā ar
astoņām sievām jau pavisam drīz
gaida prāvu ģimenes pieaugumu. Atsevišķi no šī lielā harēma
dzīvo jaunās, janvārī dzimušās,
kazas. Tām līdz precībām gan
vēl jāpaaugas.
„Jurguci”, esot Latvijas Kazkopības biedrības biedri, atrada ziņas
par to, ka Štutgartē iespējams iegādāties šīs gaļas šķirnes kazas.
Blējēju izcelsme ir no smalkām
aprindām, jo katras personīgajā
lietā ir ciltsrakstu kaudzīte, kas
to apliecina.
„Jurgucos” kazas vairs neslauc.

Bet tas nenozīmē,
ka saimniece
Kristiana negatavo kazas piena
produktus, to
skaitā savu viesu
tik iecienītās siera
lodītes. Piens tiek
iepirkts no citiem
kazkopjiem. Viesiem galdā tiek
likta arī ekskluzīvā kazas gaļas
desa, konservi un
citi izstrādājumi.
Bez tam „Jur- Foto: Guna Graudiņa
guci” ir biedrības
Āzis Boriss (pa labi) un viņa daudzās sievas.
„Slow food”, kuras valdes priekšsēdētājs ir pazīstamais pavārs uzaicinājums ar savu pārtiku mē- prasības. Jāsakārto virkne dokuMārtiņš Rītiņš, biedri. Mārtiņš ģināt iekarot „Berga bazāra” tir- mentu, sertifikātu, produkta kvaRītiņš uzsver, ka „Slow food” dziņu. Tirdziņš Rīgā notiek reizi litātes apliecinājumu un jāveic citi
viens no pamatnosacījumiem ir divās nedēļās, sestdienās. Te var sagatavošanas darbi. „Jurguci” šo
lietot uzturā savā zemē audzētus iepazīties ar Latvijas bioloģiskās soli sākuši spert. Kārzdabieši plāun ražotus produktus, ēdienu lauksaimniecības un „Slow Food” no rīdziniekiem piedāvāt ne tikai
izvēlē ievērot sezonalitāti, kā idejām, iegādāties īpašo, zemnie- kazu gaļas un piena produktus, bet
arī pagatavot ēdienu atbilstoši ku ražoto produkciju, nopirkt in- atkarībā no pieprasījuma arī putnu
senču tradīcijām. „Jurgucos” teresantākos amatniecības darbus gaļu un olas.
gatavotais atzīts par labu esam un daudz ko citu. Lai varētu tajā
Guna Graudiņa
un acīmredzot tāpēc ir saņemts piedalīties, jāizpilda stingras
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Stāsts
Hermīne Vietniece

Mezgli jāatraisa
– Re, kasieris aiziet…Nepateica gaidīt vai
nē, – uztraucās strādnieki.
– Pasēdiet vien, žibulīši! Apmīļos manu
lauleni un drīz atgriezīsies, – teicu un žēli
nogaudos. Muļķis biju. Vajadzēja vispirms
no Helgas paņemt rubļus, tad sieviņa bleķotu
no savējās! Atgriezies „Bābaskalnā”, ietriecu
resnu pagali istabas logā, neparaudzījies, vai
durvis ciet vai vaļā. Ieslājis istabā un saskatījis
uz ķebļa trīcošo Helgu, attapos. Ko es daru?
Kas tad ir noticis? Vai atkal gribu pārcirst
kādu dzīves mezglu? Pietupos blakus Helgai
un mīlīgi palūdzu: – Mīļumiņ, sataisi zaptsūdeni! Slāpst.
Toruden strādāju ar neapjaušamu centību.
Ceturto daļu no visa kolhoza platībām apgriezu līdzenā arumā. Tur vējā neplandījās stiebru
un zāļu kumšķi, nezinātājs nepateiks, ar cik
korpusu arklu arts, jo nekur nemanīja vādzes.
Pamanīju lauka malā piestājam gaišpelēku
„Volgu”.
– Skaidrs. Kārtējā sumināšana, – nodomāju,
apturējis traktora ašo gaitu. Pāri tīrumam brida direktors Ozols, brigadieris Kārlis un kāda
dāma. Pēdējā turēja rokā ķiršsārtas rozes, kuru
garie kāti sitās nesējai pa kāju ikriem.
– Apsveicu, Artūr! Malacis! – sacīja direktors, jo mūsu kolhozs bija pievienojies viņa
vadītai saimniecībai. Cieši spiezdams manu
tumšo delmu, viņš smaidīja. Brigadieris pie
traktora kabīnes piestiprināja vimpeli, bet sieviete atvēra savu somu un slaidajos pirkstos
ar violetajiem nagiem turēja divus sarkanus
desmitniekus un buķeti.
Rožu smarža lai jums atgādina arī citreiz šo
brīdi, bet varbūt prēmiju līdz vakaram dosim
paglabāt brigadierim? – piesardzīgi ieminējās
meitene.
Pēkšņi viss jaukums pagaisa, salīgojās. Kaut
kas vēlās, griezās, juka un bruka. Atbalstījos
mirkli pret drebošajām kāpurķēdēm. Tas deva
spēku. Izslējos taisns, tad pieliecos un galanti
noskūpstīju dāmas roku. Un tad izvilku no apvalka krūšu kabatas maku, to atvēru.
– Re, te ir brūnie simtnieki, zaļie piecdesmit. Pievakarē braukšu pēc krāsainā tālrāža,
kā mēdz teikt Skujiņš. Un jūs baidāties par
sarkanajiem? Tos paturiet bonbongām!
– Neuztraucies, Artūr! Skuķis kaut kur sadzirdējis par jūsu senām dēkām…
– Nepūlies, direktor! Viss būs kārtībā! – sacīju, rausdamies kabīnē. Desmitnieki joprojām
bija meitenes saujā, kurus tā beidzot steidzīgi
pasniedza brigadierim.
Tikko skatienam pazuda pelēkā mašīna,
braucu tieši līdz šosejai un, pamanījis šoferi
no pašu puikām, to apturēju.
– Še zaļais! Atved par visu!
– Gaidi, – sajuzdams manu kāri, teica puisis
un piebilda: – Kas ir, tas ir – rozes jāapslaka.
Brīdi kluknēju kabīnē, bet tad izmetos laukā. Nevar jau ceļa malā dirnēt, jātaisa viltus
remonts.
– Artur, ū-ū! Artūr, ū-ū!
Padzirdis klaigāšanu, pamanīju Helgas
steidzīgo tuvošanos.
– Kas noticis? Vai sivēniem tūska? Vai
cūkām sarkanguļa? Varbūt Ziedaļa appūtusies? – ne pa jokam uztraucos.
– Artūr, mīļais! Viņš kustas! Nedrīkstēju
tev agrāk savas aizdomas teikt, bet nu ir
droši! – gavilēja Helga un apķērās ap manu
netīro kaklu.
– Sievelīt, vai tu pie pilnas jēgas? Kas
kustas?
– Viņš! Mūsu bērniņš!
– Mīļā! Mīļā! Tu saki: būs! – vāri paijāju
Helgas plecus un uz zaļraibās blūzes veidojās
lielāki un mazāki iepelēki ziedi…
– Noteikti! – uzvaroši atbildēja Helga.
– Vai patiesi mums būs dēls?
Turpinājums sekos
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Dzeramā ūdens
iekārtu izbūve
Projekta „Dzeramā ūdens
sagatavošanas iekārtu izbūve
Cesvainē”, līguma numurs
2001/LV/16/P/PE/007-3.5,
realizācija pašlaik ir stadijā,
kad būvuzņēmējs pabeidzis
atdzelžošanas stacijas ēkas
virszemes stāva konstrukciju
un jumta seguma konstrukciju
montāžu, samontētas starpsienas ēkā, iebūvēti logi un durvis.
Samontēta elektroinstalācija.
Turpinās dziļurbuma Rīgas
ielā 4 renovācijas projekta izpēte.
Abi dziļurbumi A. Saulieša
ielā 5 aprīkoti ar sūkņiem un
uz sagatavotajām pamatnēm
uzstādītas sūkņu mājiņas.
Būvuzņēmējs arī izbūvējis paredzētās ūdensvada tīkla un ar
to saistītās akas atdzelžošanas
stacijas teritorijā.
Uzņēmējs ir saskaņojis
projektu par elektrības pieslēguma izbūvi, tiek konkretizēts
tās laika grafiks.
Sākušies zaļās zonas atjaunošanas un labiekārtošanas darbi. Atdzelžošanas stacijas ēkas
teritorijā šie un arī asfaltēšanas
darbi turpināsies septembrī un
oktobrī. Ap atdzelžošanas stacijas un dziļurbumu teritoriju tiks
izbūvēts žogs.
Par jautājumiem, kas saisstīti ar šī projekta realizāciju,
tāpat arī ar ierosinājumiem, var
vērsties pie projekta vadītāja
palīga Jura Mālnieka, mob.
26446256.
Jānis Vanags, SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”
tehniskais speciālists

Noslēgusies akcija "Pepijas
skolas soma"
Akcija „Pepijas skolas soma”
Madonas rajonā notika jau trešo
gadu. Šogad tajā aktīvi iesaistījās
daudzi vietējo pašvaldību sociālie darbinieki un arvien vairāk
uzņēmēju. Cesvaine šajā akcijā
piedalījās pirmo reizi. Šogad sagatavoties skolai „Pepijas skolas
soma” palīdzēja 160 skolēniem
no 12 pašvaldībām.
No Cesvaines pašvaldības
28 bērni saņēma dāvanu kartes
Zvaigznes ABC grāmatnīcā mācību
līdzekļu iegādei par kopējo summu
300 Ls, un akcijas rezultātā viens
bērns no pašvaldības saņēma svešvalodu – spāņu valodas – vārdnīcu.
Akcija „Pepijas skolas soma”
sākās jau maijā, kad bērni no
daudzbērnu un trūcīgām ģimenēm
iesūtīja anketas Cesvaines vidusskolas sociālajai pedagoģei Ivetai

Kornetai. Viņa tās tālāk nodeva
Cesvaines sociālajā dienestā. Visu
vasaru tika uzrunāti iedzīvotāji,
uzņēmēji un iestādes, lai finansiāli
atbalstītu bērnus, ziedojot naudu
Sarkanā Krusta kontā akcijai „Pepijas skolas soma”.
Cesvaines pašvaldībā akciju
atbalstīja Juris Rozenbergs un
vietējie uzņēmēji – SIA „Cesvaines aptieka” un SIA „Centrs
Mora”.
Lielu paldies saka dāvanu kartes
saņēmušie bērni un viņu vecāki:
Dzīvē būs tik, cik spēsi
No visas sirds un dvēseles.
Būs tā, kā lemsi;
Cik dosi, tik pretī ņemsi.
( Z. Purvs)

Judīte Mihejenko,
sociālā darbiniece

Paldies ziedotājiem!
Paldies tiem, kas turpina
ziedojot atbalstīt grāmatas
“Cesvainieši” sagatavošanu un
izdošanu: Mirdzai Samsonei,
Dzintrai Bistrovai, Ērikam Vizulim, Edītei Dreimanei, Almai
un Kārlim Avotam-Avotiņam,
Marutai Palmakovskai, Veltai Tētai, Dzidrai un Paulim
Galejiem, Rutai Sirmajai!
Gaidām atbalstu arī turpmāk!
Vienkāršākais veids, kā ziedot
jebkuram no trim minētajiem
izdevumiem ar norādi, kādam
mērķim ziedojat, ir pārskaitījums uz AS „SEB banka” kontu
LV20UNLA0030900700006
(Cesvaines kultūras veicināšanas
biedrībai, reģistrācijas numurs
50008030931). Ziedojumus pret

kvīti var iemaksāt Dacei Birzniecei
muzejā (t. 29132093), Ilgai Holstei
(t. 29294573), Sanitai Dāboliņai
(t. 29432776), Veltai Kalniņai
vidusskolā (t. 27050236), veikalā
„Apavi. Sporta preces”, veikalā
„Fonika” Madonā.
Paldies līdzi jutējiem par morālo
un finansiālo atbalstu! Piebildīšu,
ka līdz šim visi sagatavošanas un
izdošanas darbi ir tikuši veikti sabiedriskā kārtā, līdz ar to ziedojumi
pilnā apmērā izmantoti materiālu
un tipogrāfijas izdevumu samaksai. Ceru, ka arī nākamās
grāmatas atradīs savus atbalstītājus, lai nonāktu pie lasītājiem.
Sanita Dāboliņa, grāmatas
"Cesvainieši" redaktore

Dzimuši
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
izbūve Cesvainē
Līguma „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Cesvainē”,
līguma Nr. 2001/LV/16/P/PE/007
- 4.14 realizācijas ietvaros šī gada
18. jūlijā notika darbu uzsākšanas
sapulce.
Šā gada 4. jūnijā tika noslēgts
līgums starp SIA „Cesvaines
komunālie pakalpojumi” un
konsorciju „Koger un Partneri”
par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi Cesvainē. Projekta
realizācijas laikā tiks veikti darbi, kuru kopējā vērtība ir 1 887
096,12 eiro (viens miljons astoņi
simti astoņdesmit septiņi tūkstoši
deviņdesmit seši eiro, 12 centi). No
kopējā apjoma 74,04 % līdzekļu
veido Kohēzijas fonda finansējums, 17,88 % ir valsts budžeta
līdzekļi , bet pašvaldības finansējuma daļa – 8,08%.
Uzņēmējs iesniedzis izskatīšanai skiču projektu, pēc tā izvērtēšanas turpināsies tālāka projekta
izstrāde un saskaņošana.
Jānis Vanags, SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”
tehniskais speciālists

Roberts Šteinbergs (augustā)
Bruno Bakanauskis (septembrī)

Laulāti
Jānis Bicāls un Indra Ivanovska
Marjus Paulausks un Evita Vikmane
Oskars Morozs un Laura Stepāne
Edgars Ozoliņš un Jana Rozdovska

Apsveikumi
Šī diena lai jums skaista,
Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

Nozīmīgās dzīves gadskārtās sveicam:
95 gados – Veru Liepiņu
85 gados – Vitautu Lapši
Cesvaines pašvaldība
Lai mākoņi izklīst, saule laistās,
Lai cerību koki debesis skar,
Lai visu labo, cēlo un skaisto
Dzīvē vēl izbaudīt var!

Sveicam Albertu Buļu 80 gadu
jubilejā!
Pupaušu un Vasiļjevu ģimenes

Septembrī slēdza
autobusu reisus
Gulbene - Pļaviņas - Rīga,
Cesvainē - plkst. 5.10
Rīga - Pļaviņas - Gulbene,
Cesvainē plkst. 20.00
Daļēji slēgts
Madona - Gulbene
Cesvainē plkst 15.43,
kursē tikai piektdienās.

Arī rudenim
ir sava burvība
kad tas saulains
silts un krāsains
glaužas klāt
lai tas piepilda
tev dvēseli
ar savu dzīvību
tā lai vēlāk
ziemas sali netiek
lai tie netiek
Sveicam mūsu kolēģīti
tavam svētam
Sarmu Kurmi
priekam klāt
(I.Tora)

Aktivitātes oktobrī
Cesvaines vidusskolā
10. oktobrī
Skolotāju dienas svinības.
Sveic 12.klases. Vakarā pasākums”Dziedi ar skolotāju!”.
Skolā viesojas Valmieras Viestura
vidusskolas teātris ar izrādi “Īsa
pamācība mīlēšanā”. Šī ir vienīgā
teātra novirziena skola Vidzemē.
Sākumskolā – iepazīšanās pēcpusdiena.
20. oktobrī
Atvērto durvju diena vecākiem.
Vecāki laipni aicināti piedalīties stundās, tikties ar skolas
vadību, priekšmetu skolotājiem.
24.oktobrī
Iesvētības 5.un 10.klašu skolēniem.
Nr. 9 (183) 2008. gada 29. septembrī
Izdevējs: Cesvaines pilsētas ar lauku
teritoriju dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 600 eks.
Redaktore – Guna Graudiņa,
tālr.64852030
e-pasts: guna.graudina@cesvaine.lv
Iespiests: SIA "Madoas poligrāfists",
Madonā, Saieta laukumā 2a
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori
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"Fazer maiznīca" palīdz internātskolai
"Fazer maiznīcas" komanda sniedz atbalstu Cesvaines internātpamatskolai.
"Fazer maiznīcas" ir viens
no lielākajiem maizes ražotājiem Latvijā, kas paralēli
biznesa attīstībai vienmēr ir
darbojies kā sociāli atbildīgs
uzņēmums, sniedzot atbalstu
skolām, pensionāriem un
vides labiekārtošanas projektiem. Tāpēc uzņēmuma
Mārketinga un tirdzniecības
nodaļas darbinieku komandas
veidošanas treniņa tēmas izvēle nav nejauša – sociāli aktuāli
projekti.
Komandas veidošanas projekti
notiek katru gadu, un šogad par
norises vietu tika izvēlēts Madonas rajons. Trīs "Fazer maiznīcas"
komandas projekta ietvaros strādāja
dažādās pilsētās – viena komanda – Evita, Dinārs, Artis, Janeks
un Raitis – darbojās Cesvainē.
Pēc intervijām ar Cesvaines
iedzīvotājiem un pēc aktuālāko
vajadzību apzināšanas komanda
pieņēma lēmumu, ka atbalsts

skaistajā dzīves jubilejā!

Lai krāšņs ik rīts, lai gaiša ik doma!
Cesvaines vidusskolas kolektīvs

Pateicība
Paldies radiem, draugiem, Cesvaines
vidusskolas skolotājiem un kolēģiem –
mediķiem, kas mani atcerējās jubilejā!
Inta Šelingofa

Dažādi

"Fazer maiznīcas" komanda un Cesvaines internātpamatskolas skolotāja Anita Kanča.
visvairāk ir vajadzīgs Cesvaines
internātpamatskolai – pieminēja
lielākā daļa intervēto. Tādējādi
atbalsta projekts Cesvaines internātpamatskolas skolēniem tiks iekļauts kopējā uzņēmuma sociālajā
programmā.
"Fazer maiznīcas" komanda saka
paldies visiem atsaucīgajiem cilvēkiem Cesvainē. Paldies par vies-

Cesvaines Ziņas

mīlību un garšīgajām pusdienām
Cesvaines internātpamatskolas
darbiniekiem, īpaši liela pateicība direktores vietniecei Anitai
Kančai, skolotājai Ivetai, ārstei
Ligitai un skolniecēm – Lūcijai
un Kristīnei!
Evita Šterna, SIA "Fazer
maiznīcas" pārstāve

Izstādes Madonas novadpētniecības un
mākslas muzeja izstāžu zālēs Skolas ielā
10a, Madonā.
Darba laiks – o.,t.,c.,p.,s.,sv. – 1100 – 1700
Edgars Folks. Personālizstāde.
21.09. - 26.10.
Tautas apģērbs un mode.
27.09. - 30.12.
Pastāvīgā ekspzīcija
"Novada arheoloģija".
Inese Jakobi, tālr. 64823844

Miruši
Valentīna Aleksāne
1923. – 2008.
(Uzrādīti tie, kas reģistrēti Cesvaines
dzimtsarakstu nodaļā.)
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