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Sagaidot Latvijas 
deviņdesmitgadi

Kritušos karavīrus pieminot

Šogad valsts svētku gadadiena ir 
īpaša – deviņdesmit gadu kopš Latvijas 
proklamēšanas. Arī Cesvainei svētki ir 
īpaši, jo domājam, kāda būs pašvaldī-
bas attīstība turpmāk. Vai valsts mums 
garantēs attīstību? Skola – Cesvaines 
nākotnei svarīga lieta – ir uzcelta. Taču 
nospiež nesamaksātais parāds – valsts 
daļa. 

Turpinās sarunas par jaunveidoja-
miem novadiem, ir jauni noteikumi par 
minimālo iedzīvotāju skaitu pašvaldī-
bā. Valsts vēlas aizvien lielākus, vairāk 
kontrolējamus un politizētus novadus. 
Tomēr cerība paliek, ka Cesvaine vēl 
būs un pastāvēs. 

Ražotāji samazina darba vietas, pie-
na pārstrādes rūpnīca – lielākais darba 
devējs Cesvainē. Varbūt tās ir sekas tai 
politikai, ko valsts piekopa, savulaik 
privatizējot uzņēmumu? Grūti ir arī 
mazajiem uzņēmumiem.

Negācijas, protams, varētu turpināt, 
bet ir jau arī gaišais. Šogad noteikti 
svarīgākais bija Dziesmu un deju svētki 
Rīgā, kur bez valsts atbalsta neiztikt. 
Protams, ir arī citi notikumi, kur valstij 
jāsaka paldies.    

Bet kas tad ir valsts? Valsts – tie esam 
mēs visi kopā un no mums pašiem jau arī 
daudz kas atkarīgs. Gan tas, kā svinam 
svētkus, gan tas, kā risinām problēmas. 
Tāpēc arī viss iepriekšējais un tā risinā-
jums daudzējādā ziņā atkarīgs no mums 
pašiem, lai arī sākumā tā neliekas. Tieši 
tāds arī mans novēlējums valsts svētkos: 
"Būt savas valsts pilsoņiem, kuri ne tikai 
spēj kritizēt, bet arī risināt dažādas mūsu 
problēmas!" Pašvaldības vārdā sveicu vi-
sus iedzīvotājus Latvijas valsts 90 gadu 
jubilejā! 

Stāv Latvija likteņa vārtos,
Klusi tā Dievam ko lūdz
Par ganiņu tēva vecajos svārkos,
Par māti ar bērnu pie krūts.

Stāv Latvija likteņa vārtos,
Lūdz liktenim dzimtenei brīvi,
Lai plīvotu karogos sarkanbaltsārtos,
Latvieši, celieties, kamēr esat vēl dzīvi.

Stāv Latvija likteņa vārtos,
Trīs zvaigznes par Latviju raud.
Gadsimtiem degusi naidnieku sārtos.
Naidniek, kam Latvijai skaud?

Stāv Latvija likteņa vārtos,
Tā skumst — te liekuļi valda.
Vai atkal degsim naidnieku sārtos?
Liekuļi sēd pie tautas ciešanu galda.

Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs

Juris Sārnis

Izaugsmi Latvijai, 
svētku noskaņu un

 izturību sev, 
svinot Latvijas 
proklamēšanas 
90. gadadienu! 

11. novembrī – Lāčplēša dienā, Ces-
vaines vidusskolas skolēni, skolotāji un 
pašvaldības pārstāvji apmeklēja brīvības 
cīņās kritušo karavīru atdusas vietas Ces-
vainē un lauku teritorijā. Par karavīru cīņām 
skolēniem pastāstīja Cesvaines pašvaldības 
vadītājs Vilnis Špats. 

Vakarā skolēni un skolotāji devās 
lāpu gājienā pa pilsētu. Visi pulcējās 
pie ugunskura pils priekšā, kur viņiem 
piebiedrojās pārējie cesvainieši. To, kas 
notika pirms 89 un 90 gadiem, skolēniem 
atgādināja Vilnis Špats un Aldis Krūmiņš. 
Kopā ar Cesvaines mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņiem un skolotājiem klāte-
sošie dziedāja karavīru un tautas dziesmas. 
Pieminot kritušos brīvības cīnītājus, sanā-
kušie aizdedza svecītes pils mūros. 

Skolēni un skolotāja Sarma Kurme kapos aizdedz svecītes. Skolēni devās lāpu gājienā.

Dekors Cesvaines vidusskolā

Foto: Guna Graudiņa
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12. novembra 
domes sēdē:

Guna Graudiņa

Foto: Guna Graudiņa

"Klēts" pārceļas uz "Diviem Torņiem" 
Cesvainiešiem un arī daļai madoniešu 

zināmais mākslas salons-veikals “Klēts” 
ir mainījis atrašanās vietu un nosaukumu. 
Tagad tas atrodas turpat netālu – bijušā 
restorāna “Flīģelis” telpās Parka ielā 8 un 
tā nosaukums ir “Divi Torņi”. 

Veikalā var iegādāties mākslas un amatnie-
cības priekšmetus, ziedus, pasūtīt sēru vaina-
gus, telpu noformēšanu. “Divos Torņos” ir arī 
kafejnīca, kur drīzumā varēs baudīt tēju, kafiju, 
arī alkoholiskos dzērienus un konditorejas iz-
strādājumus. Telpas iespējams arī izīrēt. Vei-
kala-salona darba laiks: O.,T.,C.,Pt. no pl. 9.00 
līdz 18.00, sestdienās, svētdienās no pl.10.00 
līdz 14.00, pirmdienās – brīvs. 

„Divu Torņu” īpašnieki – Ozolu ģimene – vei-
kala atvēršanas dienā priecājas gan par siltumu, 
kas nāk no apmeklētāju sejām un sirdīm, gan par 
to – no katlu mājas. Ilva un Sanita Ozolas ne-
drīkst atslābt, jo apmeklētāji nāk ik pa brīdim. 
Šodien durvis ver smaidīgi ciemiņi ar ziediem 
un laba vēlējumiem. Nama saimnieces ar katru 
aprunājas, izrāda telpas, piedāvā cienastu. Kāds 
vēlas nopirkt ziedus, kāds skaistu amatniecības 
nieciņu. Ilva saka, ka darbs šodien nav apstā-
jies, viss turpinās, un viņai vēl jāpagūst uztaisīt 
pasūtītais sēru vainags. 

Vienai no apmeklētājām – Dzintrai Apinei 
"Klēts" vienmēr bijusi tuva un, kad vien bijis 
laiks, viņa tur iegriezusies. "Kad te bija "Flī-
ģelis", tā bija labākā vieta Cesvainē, kur varē-
jām atvest Zviedrijas radus. Sanita un Vilis, ar 
kuru esmu pazīstama no laika, kad viņš mūsu 
mājai veidoja interjeru, mums izrādīja telpas. 
Mēs ar mammu  bijām "mēmas". Vienreizēji! 
Simts reizes skaistāk un sirsnīgāk nekā tautas 
apzadzēju – miljonāru pilīs un īpašumos. Šī ir 
brīnišķīga dāvana Cesvainei valsts svētkos. Lai 
Ozolu ģimenei veicas!" saka Dzintra.

Viena otru papildinot, Ilva un Sanita atklāj 
savas pārdomas: „Ir laba sajūta, ienākot pa 
vārtiem šajā pagalmā. Te it kā norobežojies no 
pilsētas un ir sajūta, ka esi ienācis mājās. Kad 
te saimniekoja Gundega (Gundega Zaķe, res-
torāna „Flīģelis” saimniece G.G.), mums prātā 
nenāca, ka kādreiz te varētu būt mēs. Kopā 
ar Gundegu sēdējām un negribējām pieņemt 
domu, ka "Flīģeļa" vairs nebūs. Domājām, kā 

rast risinājumu. Bet drīz netīkamas pārmaiņas 
piemeklēja arī mūs – mainījās „Klēts” pastā-
vēšanas noteikumi. Domās "izskrējām" cauri 
visām pilsētas ēkām. Kur palikt? „Flīģelis”? Jā, 
tas bija variants, bet ļoti komplicēts. Ja nebūtu 
tēta uzņēmības, uzmundrinājuma un ieguldītā 
darba, nezinām, kā būtu. Bet par slikto labāk 
nerunāt, tas nepalīdz. Ir jāatrod kāds iemesls, 
par ko priecāties.

Darām to, kas mums patīk, un esam priecī-
gas, ka saviem hobijiem varam radīt estētisku 
vidi. Un, ja vēl citiem patīk, prieks ir dubults. 
Ir gandarījums, ja tavu darbu novērtē. Beidzot 
mums ir siltums, ūdens un tualete. Tā visa tik ļoti 
trūka visus piecus gadus, strādājot „Klētī”. 

Mēs cenšamies, cik mūsu spēkos, un daudz 
ko upurējam, lai citiem sagādātu svētkus. Ir 
atšķirība – vai tu strādā sev vai citiem. Melno 
darbu jau neredz un varbūt arī labi, ka neredz. 
Ir visādi gājis, un ir lietas, kuras nemaz negri-
bas atcerēties. Bet mēs skatāmies uz priekšu. Ir 
daudz labā, kas dod spēku, enerģiju un pozitīvas 
emocijas. Ne jau tie ir bagāti, kam liels naudas 

maks. Ja savu darbu esi godam padarījis un cil-
vēki ir apmierināti, tā ir labākā alga. 

Iespējams, mūsu dzīves modelis ir citādāks 
nekā citiem. Mums standarta situācijas ir nepie-
ņemamas, mēs gribam ko vairāk. Mērenā joslā 
dzīvojot, arī mēs, latvieši, esam tādi piezemēti. 
Vairums grib iet pa vidus līniju, nekādus palē-
cienus neizdarot. Ideju ir daudz, tās rodas arvien 
vairāk. Jo katrs izaugušais zars atkal  dod citus 
zarus. Ja kusties, rodas domas un paveras iespē-
jas, bet, ja sēž uz vietas, nekas nenotiek. 

Mēs esam izziņas procesā un pārdomājam ie-
spējas. Varbūt ar laiku izveidosim atklāto darb-
nīcu. Apmeklētāji varēs vērot, kā Ilva strādā, kā 
top ziedu pušķis vai Adventes vainags. Tāpat kā 
iepriekš, arī šogad varēs apskatīt un iegādāties 
Adventes vainagus. Ja cilvēkiem būs vēlēšanās, 
tad vakaros strādāsim ilgāk, lai pēc darba dienas 
var atnākt kopā ar draugiem pasēdēt, iedzert glāzi 
vīna. Jau tagad var nākt arī dienā pasēdēt pie 
tējas tases, pašķirstīt žurnālus. Telpas iespējams 
arī izīrēt.”

Sanita (no kreisās) un Ilva Ozolas "Divos Torņos". 

Novembris bērnudārzā
Novembris bērnudārzā ir piesātināts ar 

dažādiem pasākumiem. Viens no tiem – Mār-
tiņi. Latviešiem šī diena saistās ar rudens beigu 
darbiem un ziemas sākumu. Mārtiņos beidzas 
pieguļa un ganu laiks. Beidzoties veļu laikam, 
sākas ziemas masku – budēļu jeb čigānu gājieni. 
Budēļos iešana ir jautrs un gaidīts pasākums. 
Tāds tas bija arī Cesvaines pirmsskolas izglī-
tības iestādē (PII), kur tika daudzināta Mār-
tiņdiena. Dažādās maskās tērpušies, ieradās 
Čigāntēvs un Čigānmāte (skolotājas Irēna 
Lecīte un Māra Skride) ar saviem bērniem 
(sagatavošanas A grupas audzēkņi). Saimnie-
ce (sagatavošanas A grupas skolotāja Daina 
Stikāne) kopā ar lielo bērnudārza saimi viņus 
sagaidīja. Saimniece par ciemiņiem priecājās 
sakot: „Kurā mājā ienāk čigāni, tur 
būs laime, saticība, pārpilnība.” 
Saime, sēžot pie klātiem galdiem, 
uzklausīja saimnieces stāstījumu 
par Mārtiņdienas svinēšanas tra-
dīcijām, piemēram, Mārtiņdienā 
kāva gaili, lai augtu brangi zirgi, 
bet vistu – lai gotiņas dotu daudz 
piena. Galdā lika gaļu, pīrāgus, 
maizi, zirņus, pupas, medu. 

Ar skaļu kāju rībināšanu visi 
kopīgi aizdzina ļaunumu, ar kadiķa 
zariņu – sliktās domas un darbus, 
gāja rotaļās, dziedāja un skaitīja 

tautasdziesmas, 
minēja mīklas. 

4. novembrī 
Cesvaines PII 
viesojās zemessar-
dzes 25. kājnieku 
bataljona Madonas 
2. rotas zemessargi 
Edgars Stepanovs 
un Kaspars Žei-
ba. Viņi bērniem 
pastāstīja, ar ko 
nodarbojas, kam 
jābūt zemessarga 
somā utt. Bērni 
ar lielu aizrautību 

vēroja formās tērptos vīriešus, stājās ierindā, 
soļoja, maskējās, izpētīja somas saturu un pie-
dalījās citās aktivitātēs. Savukārt 11. novembrī 
visi iesaistījās „Mākslas dienas” pasākumā. Bet, 
sagaidot Latvijas dzimšanas dienu, mazie pieda-
lījās sarīkojumā – „Latvija manā sirsniņā” un 
valsts svētku koncertā. Sešgadnieki apmeklēja 
pulkveža Oskara Kalpaka mājas „Liepsalās”.

Guna Graudiņa

Sagatavošanas A grupas čigāniņi, skan-
dējot tautasdziesmas un ēdot zirņus. 

Šī bija izbraukuma sēde, kas notika 
Grašu bērnu ciematā. Deputātus uzņē-
ma tā saimnieks Kristofs Aleksandrs. 
Viņš viesus iepazīstināja ar viesnīcas 
atpūtas telpām, ciematā esošo situā-
ciju, aktuālāko iestādē un nākotnes 
nodomiem.  

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 11 
„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”. Pieliku-
mu skatīt nākamajā numurā.

• Apstiprināja konkursa nolikumu par 
logo izstrādi pasākumam „Cesvainei 
800”. Noteica konkursa balvu fondu: 
1. vietai – Ls 30, 2. vietai – Ls 20, 
3. vietai – Ls 10. 

• Izveidoja telpu novērtēšanas un pie-
ņemšanas komisiju telpām Pils ielā 3, 
kas bija iznomātas zemnieku saimnie-
cībai „Mežmindaugi”.
Piekrita Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda struktūrfondu projekta „Ma-
donas ielas posma rekonstrukcija 
Cesvainē” izstrādei. Projekta kopējās 
izmaksas Ls 200 00. Pašvaldības līdz-
finansējums – 50%.

• Piekrita Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstības struktūrfondu 
projekta „Tautas nama, tā teritorijas 
labiekārtošana un bibliotēkas rekons-
trukcija Cesvaines pašvaldībā” iz-
stādei. Projekta kopējās izmaksas Ls 
165 110. Pašvaldības līdzfinansējums 
25 %.

• Apstiprināja Cesvaines pilsētas ar 
lauku teritoriju pašvaldības autoceļu 
sarakstu ar noteiktām uzturēšanas kla-
sēm ziemas sezonai. Sarakstu skatīt 
nākamajā numurā. 

• Saņemot būvatļauju, atļāva turpināt 
būvniecību īpašumā „Dzirnavnieki”.

• Izveidoja Cesvaines pils rekonstrukci-
jas un restaurācijas „Pils mazā kāpņu 
torņa jumta atjaunošana” ekspluatācijā 
pieņemšanas komisiju. 

• Piekrita, ka nodibinājums „Madonas 
novada fonds” Cesvaines pilsētas ar 
lauku teritoriju administratīvajā teri-
torijā īsteno savas darbības projektus.

• Piekrita iznomāt neapbūvētu zemes 
gabalu Rūpnīcas ielā 8 ar apbūves 
tiesībām.

• Deva atzinumus par lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju transformāciju par 
meža zemēm. 

• Mainīja nosaukumu īpašumam „Ozoli” 
un uz tā esošajam mājīpašumam „Mi-
ķelēni” pret nosaukumu „Ozolmiķelē-
ni”. 

• Vienam zemes īpašniekam noteica 
samaksas samazinājumu par īpašumā 
izpērkamo zemi (par darba stāžu lauk-
saimniecībā un zemes izmantošanas 
laiku).

• Noteica maksu par organizētām tre-
niņnodarbībām Cesvaines sporta hallē 
bērniem līdz 18 gadiem – Ls 0,10, pie-
augušajiem – Ls 0,20.

• Par valstiski aktīvu dzīves pozīciju, 
sabiedrisko darbu un ieguldījumu 
Cesvaines tēla veidošanā Latvijas Re-
publikas proklamēšanas dienā piekrita 
apbalvot Kristofu Aleksandru,  Annu 
Aveniņu, Kārli Bandenieku, Dzidru 
Galeju, Gunāru Kornetu, Intu Matisoni, 
Ināru Muižnieci, Viļa Ozola ģimeni. 

•

Foto: Guna Graudiņa

Foto: Guna Graudiņa
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Grašu Kālenu kapi
Arnis Vīksna

No muzeja

Otrā paaudze. Georgs
Heinriha I (būs vēl divi Heinrihi, 

tāpēc tie sanumurēti, lai nesajuktu) 
dēls Georgs dzimis 1788. gadā Vīlan-
dē (tagad Igaunijā) un precējies ar Na-
taliju Tranzē no Dzelzavas, turpināja 
tēva sekmīgi sākto saimniekošanu, jo 
1820. gadā līdztekus Jaunkalsnavai 
Kālenu pārziņā vispirms ķīlā un no 
1832. gada dzimtīpašumā nonāca arī 
Graši, precīzāk – Vecgraši (Alt-Geis-
terhof) jeb Graši un Jaungraši (Neu-
Geisterhof) jeb Kārklumuiža. Grašu 
vāciskais nosaukums cēlies no pirmā 
muižas īpašnieka Augusta Geistera 
1589. gadā. 

Georgs Kālens pēc 25 gadu sek-
mīgas saimniekošanas miris 1845. 
gadā Grašos. Domājams, ka tieši 
viņš ir pirmais Grašu Kālenu kapos 
apbedītais, proti, kapsēta ierīkota un 
kapliča uzcelta viņa un viņa pēcteču 
piemiņai. Grašos mirusi arī Georga 
jaunākā māsa Margarete Elizabete 
(1789–1864), kas bijusi neprecēta 
un, jādomā, arī turpat Grašos apbedī-
ta. Georgam bija divi bērni.

Trešā paaudze. Heinrihs II
Grašu muižas lielākais uzplaukums 

saistāms ar Heinriha II saimniekoša-
nu no 1845. līdz 1890. gadam. Viņš 
dzimis Jaunkalsnavā 1814. gadā, 
precējies ar Konstanci Tranzē, kas 
vēlreiz apstiprina Grašu un Dzelza-
vas saistību, un veicis lielos darbus, 
kas noprotami pēc J. Zilgalvja ap-
cerējuma par Grašu muižas ēkām. 
Jo tieši šai laikā, proti, 19. gadsimta 
vidusposmā, pašas muižas jeb kungu 
mājas vienstāva ēka krietni paplaši-
nāta – tai uzbūvēts otrais stāvs un 
divas piebūves. Muižas kompleksā 
ietilpušas četrpadsmit lielākas vai 
mazākas būves: stallis, pārvaldnieka 
māja, kalpu māja, kūts ar uzbrauktuvi, 
ratnīca, magazina, ledus pagrabs u.c., 
no kurām vairums saglabājies līdz 
mūsu dienām. Kompleksā ietilpusi 
arī kapliča. Labi izkopts bijis muižas 
dārzs ar mūra žogu un parks Lāčupītes 
krastos ar tiltiņiem un dīķi.

Lielos saimnieciskos darbus mui-
žas īpašnieks acīmredzami varējis 
veikt, jo līdzekļus šai laikā deva pla-
šā zemnieku zemes izpirkšana. Pēc 
J. Zilgalvja uzskata, 19. gadsimtam 
raksturīgā muižas plānojuma telpis-
kā struktūra Grašos ir visumā sagla-
bājusies līdz mūsu dienām, jo vēlāk, 
par laimi arī padomju laikā, tās tiešā 
tuvumā nav uzcelti neiederīgi un vidi 
degradējoši objekti.

Heinriha II laikā, proti, 1869. gadā 
Grašos uzcelta pirmā skolas ēka zem 
viena jumta ar pagasta valdi kādu 
puskilometru no muižas uz Plātera 
meža pusi. Trīs pūrvietas zemes 
ēkas celtniecībai dāvinājis muižas 
īpašnieks, kas bijis skolas aizbildnis, 
pats pēris nepaklausīgos skolēnus un 
skolotājam uz Ziemassvētkiem dāvi-
nājis 25 rubļus, kas tolaik bijusi liela 
nauda. Ēka bijusi iekārtota divdaļīga 
ar norobežojošu gaiteni vidū pagastam 
un skolai katrā pusē ar raksturīgu telpu 
dalījumu, kur bez klasēm bijis pat ne-
liels būcenis pagasta cietumam, kā arī 
dzīvojamās telpas skolotājam un ka-
zakam (pagasta ziņnesim) bēniņos. Ar 
laiku skola bijusi ļoti pārpildīta (pat 50 
skolēnu!). Agrākā skolas ēka nodega 
2002. gada rudenī.

Kālenu kā Cesvaines draudzes 
priekšnieku, kura uzraudzībā atradu-
šās vietējās skolas, nedaudz atminas 
pedagogs un literāts, Tēvzemes balvas 
laureāts Bebru Juris (1859–1951), kas 
šai laikā mācījies Cesvaines draudzes 
skolā. Savos memuāros „Ganuzēns 
skolā un darbā” (Rīga, 1944; 2. izd., 
Rīga, 1993) viņš raksta, ka skolotāja 
Ādama Dauguļa (1836–1917) vadībā 
daudz ticis dziedāts. Tomēr vispa-
tīkamākais bijis skolēnu gājiens no 
draudzes skolas uz Grašu muižu, lai 
dzimumdienas rītā zem loga dziedātu 
draudzes priekšniekam fon Kālenam, 
kas atšķirībā no dažiem citiem neesot 
skopojies un bērnus aicinājis iekšā 
zālē pie galda ar kūkām un dzērie-
niem.

Heinrihs II Kālens miris 1890. gadā 
Rīgā un varētu būt apbedīts Grašos. 
Viņam bija trīs bērni, no kuriem 
Helēne (1850–1857) mirusi bērnībā 
Grašos.

Ceturtā paaudze. Heinrihs III
Par Grašu muižas pēdējo īpašnie-

ku 1890. gadā kļuva Heinriha II dēls 
Heinrihs III, kas dzimis 1859. gadā 
Jaunkalsnavā. Salīdzinot ar priekš-
tečiem, viņš ir guvis labu izglītību, 
jo 1879. gadā iestājies Tērbatas uni-
versitātē, kur studējis tautsaimniecī-
bu (ekonomiku). Viņa studiju biedrs 
Tērbatā, kā to liecina akadēmiskais 
albums (Album Academicum der kai-
serlichen Universität Dorpat. Dorpat, 
1889, nr. 10574, 10594), šai laikā bija 
Ādolfs fon Vulfs (1857–1904), vēlā-
kais Cesvaines muižas īpašnieks un ta-
gadējās pils cēlājs (apbedīts Cesvaines 
pilskalnā jeb t.s. Baronkalnā). Tātad 
viņi bijuši labi paziņas, un vēlāk laikā, 
kad Ādolfs vairāk dzīvoja pa citām 
savām muižām un ārzemēm, Heinrihs 
tāpat kā viņa tēvs bija Cesvaines drau-
dzes priekšnieks un gādāja par kārtību 
uz vietas. 

Nepabeidzis studijas Tērbatā, 
Heinrihs tās turpināja Leipcigā, kur 
1882. gadā aizstāvēja disertāciju un 
ieguva Dr. phil. grādu, tātad, atgriezies 
Grašos un no tēva pārņēmis vadības 
grožus, kļuva par visizglītotāko cil-
vēku plašā apkaimē un saimniekoja 
ar vērienu. 1884. gadā Neibādē (Saul-
krastos) viņš apprecējās ar Izabellu 
Kampenhauzenu. Ģimenē bija četri 
bērni, no kuriem divi miruši jaunībā 
Grašos: Anna (1886–1907) un Bodo 
(1887–1909). Kā Cesvaines baznīcas 
metriku grāmatā nule atradusi skolo-
tāja Ingrīda Evardsone, Bodo nāves 
cēlonis bijis vēdera iekaisums (varbūt 
apendicīts, ko tolaik operēja tikai pil-
sētu slimnīcās).

Heinriha III vadības laikā Grašu 
muižā bija vērojams vislielākais uz-
plaukums. 1900. gadā Grašu pagastā 
dzīvoja 1057 cilvēki, tai skaitā 236 
muižā un 821 uz zemnieku zemes; 
muižas zeme bija 1836 un zemnieku 
zeme 4029 pūrvietas. Muižai bija pus-
muižas Kārklos, Ješkās un Kūrēnos, 
ūdensdzirnavas ar vilnas vērptuvi 
un kārstuvi, kaļķu ceplis, liellopu 
un cūku kūtis ar šķirnes lopiem un 
cūkām, fazānu audzētava, Jaunkal-
snavas alus brūža lielnoliktava (uz 
Jāņiem katram muižas kalpam dots 
spainis alus), kautuve, dārzniecība, 
krāsotava, smēde, ratnīca. Telefons 
muižā ievilkts 1894. gadā. Pagastā 

bijis viens veikals (Andreja Stalbova 
materiālu un koloniālpreču tirgotava) 
un četri krogi: Sakumkrogs, Kalna-
krogs, Dzirnavkrogs un Teļastkrogs 
pie Izmirklēm.

Rakstnieks Augusts Saulietis (Pli-
kauss, 1869–1933), kas šai laikā četrus 
gadus strādājis par skolotāju Grašu pa-
gasta skolā, savā daiļradē gan nekādus 
tiešus vai netiešus mājienus, kur va-
rētu saskatīt līdzību ar Grašu baronu, 
nav atstājis. Muižas dzīve Saulieti maz 
interesējusi, uzskata viņa daiļrades 
pētniece Sanita Dāboliņa.

Pirmā pasaules kara laikā Heinrihs 
III Kālens ar ģimeni aizbrauca no Lat-
vijas un nomira 1922. gadā Šlēzijā, 
Vācijā. Grašos saglabājies nostāsts, 
ka pēdējās bēres baronu kapos Gra-
šos notikušas t.s. Latvijas laikā, tātad 
starpkaru posmā. Zārks lāpu gājienā 
nests no muižas pa ozolu aleju uz 
kapiem. Varbūt bērēts Heinrihs III? 
Taču diez vai tik tālu ceļu veda zinot, 
ka Kālenu laiks Grašos jau beidzies? 
Varbūt tomēr – pie saviem senčiem 
dzimtenē... Bet varbūt tas bijis kāds 
cits – dzimtai attālāk piederīgs, kas 
vēl bija palicis Latvijā.

Piektā paaudze. Eberhards
Par pēdējo Kālenu skopi dati no ģe-

nealoģiskās literatūras liecina, ka viņš 
saucies Eberhards, dzimis 1897. gadā 
Grašos un Latvijas valsts tapšanas lai-
kā bijis Dzelzs divīzijas brīvprātīgais. 
Iespējams, ka tieši šī iemesla pēc Grašu 
muiža nav sagaidījusi agrārreformu un 
jau 1920. gadā to konfi scējusi valsts. 
Kāleni devušies trimdā uz Vāciju, un 
Eberhards 1934. gadā Kēnigsbergā 
apprecējies ar Edīti Šlimmu, 1936. 
gadā ģimenē piedzimis dēls Frīdrihs. 
Tālākas ziņas rakstos rast neizdevās, 
bet kāds nostāsts liecina, ka pēdējais 
Kālens redzēts Grašos kara sākumā 
1941. gada vasarā vācu virsnieka 
uniformā. Gājis pa ceļu, saticis vecu 
tantiņu, savu bērna dienu auklīti, kritis 
tai ap kaklu un raudājis karstas asaras, 
skaidrā latviešu valodā sakot vārdus: 
„Nekur nav tik skaisti kā dzimtenē...” 
Jāpieņem, ka tas bijis Eberhards. 

Nav nekas dzirdēts par Kālenu 
dzimtas pārstāvju viesošanos Latvijā 
mūsu dienās, lai gan citu muižu īpaš-
nieku pēcteči redzēti it bieži. Dievs 
vien zina, kas noticis ar Eberhardu, bet 
arī viņa dēls Frīdrihs, kam tagad varētu 
būt 72 gadi, diez vai pārdzīvoja karu, 
it īpaši, ja palika Kēnigsbergā (tagad 
Kaļiņingrada), jo pēc tās ieņemšanas 
visnežēlīgākā izrēķināšanās notika 
arī ar civiliedzīvotājiem, sievietes un 
bērnus ieskaitot.

Ozoli
Atgriežoties Kālenu kapsētā 

Grašos, nācās uzklausīt nostātus, ka 
apbedījumu neesot bijis daudz – kādi 
pieci vai astoņi. Netieši to apliecina 
jau minētās līdz mūsu dienām sagla-
bājušās četru krustu pamatnes. Tāpat 
droši zināms, ka Grašos miruši pieci 
Kāleni: Georgs (1788–1845), Helēne 
(1850–1857), Margarete Elizabete 
(1789–1864), Anna (1886–1907) un 
Bodo (1887–1909), bet kapos varētu 
būt apbedīti arī kādi citi citur miruši 
dzimtas piederīgie.

Kapliča, kā to apraksta J. Zilgalvis, 
domājams, celta 19. gadsimta vidū un 
vairāk līdzinājusies dzīvojamai ēkai. 
1928. gadā, kad to fi ksējusi Pieminek-
ļu valde, tā arī bijis. Andrejs Kampe 
atminējās, ka labajā pusē dzīvojis 
Spārītis, vienlaikus uzraugot kapus. 
Pēc apraksta kapliča bijusi vienstāva 
mūra ēka ar segtu divslīpju jumtu. 
Abu garenfasāžu centrā atradušies 
kolonnu balstīti lieveņi, kas kopā ar 
iedziļinājumu veidoja plašu ieejas 
mezglu. Tagad ļoti sliktā stāvoklī 
saglabājusies telpa labajā pusē, kuru 
vēl pirms gadiem divdesmit izmantoja 
tuvējā gatera strādnieki, bet kreisajā 
pusē palikušas tikai drupas.

Lepnā ozolu gatve, kas Ozolkalnā 
ved pa labi no vecā Grašu–Kraukļu 
ceļa un kurā bijuši divpadsmit pāri 
ozolu, ir daļēji saglabājusies, gan 
vairāki koki iznīkuši un laika gaitā 
pazuduši. To vecums varētu atbilst 
kapsētas un kapličas ierīkošanas lai-
kam, 19. gadsimta vidusposmam.

Ar ozoliem stāstījumu varētu arī 
nobeigt, jo tie ir tieši Kālenu Grašu 
laikmeta aculiecinieki. Pirms vairāk 
nekā trīsdesmit gadiem, apkopojot 
datus par Grašu dižkokiem, saskaitīju 
28 kokus (26 ozolus, vienu liepu un 
vienu gobu) ar apkārtmēru 4 m pusotra 
metra augstumā no zemes (Vīksna A. 
Grašu ozoli // Stars, 1975, 17. apr.), 
no kuriem daļa tagad jau nokaltusi. 
Ja par baronu kapu aleju ir skaidrs, 
ka tā stādīta īpaši, tad par lielo dižko-
ku skaitu Grašos jādomā, ka jau 19. 
gadsimtā kāds par to saglabāšanu ir 
paudis īpašas rūpes – varbūt barons 
Kālens to uzdevis savam dārzniekam. 
Bet tas tikai tāds pieņēmums, lai gan 
skaidrs, ka dižākie ozoli ir vecāki par 
muižas apbūvi.

Kas bijis, pagājis un kas paliek.

24. oktobrī Saldū notika 
konkursa „Sakārtotākā Latvijas 
pilsēta 2008” laureātu apbalvo-
šana. Konkursu jau 11 gadus 
rīko Latvijas Pilsētu savienība 
sadarbībā ar Latvijas Pašvaldī-
bu savienību. Apbalvošanas pa-
sākumu rīkoja iepriekšējā gadā 
uzvarējusī pilsēta rajonu centru 
un pilsētu ar iedzīvotāju skaitu 
virs 10 000 grupā Saldus. 

Rajona centru un pilsētu ar 
iedzīvotāju skaitu virs 10 000 
grupā šogad konkursā piedalījās 
desmit pilsētas: Bauska, Lim-
baži, Valka, Valmiera, Cēsis, 
Alūksne, Tukums, Talsi, Ludza 
un Preiļi. Mazpilsētu grupā – 12 
pilsētas: Kuldīgas rajona Skrun-
da, Limbažu rajona Salacgrīva 
un Ainaži, Rīgas rajona Olaine 
un Baloži, Daugavpils rajona 
Ilūkstes novads, Talsu rajona 
Stende un Valdemārpils, Krās-
lavas rajona Dagda, Madonas 
rajona Cesvaine un Varakļāni 
un Alūksnes rajona Ape.

Rajona centru pilsētu un pil-
sētu ar iedzīvotāju skaitu virs 
10 000 grupā kā sakārtotākā 
tika atzīta Bauska, bet mazpil-
sētu grupā – Ilūkste. Savukārt 
Cesvaine ieguva nomināciju – par 
ieguldījumu izglītībā un kultū-
ras mantojuma saglabāšanā, bet 
Varakļāni – par kultūras tradī-
ciju saglabāšanu, uzturēšanu un 
attīstību.

Cesvaines pilsētas ar lauku 
teritoriju domes priekšsēdētājs 
Vilnis Špats konkursu un pil-
sētas dalību tajā vērtē atzinīgi. 
„Interesanti bija iepazīties ar 
Saldus pilsētu, tajā notiekošo un 
pieredzi. Tas dod stimulu saspa-
roties un vairāk darboties arī pa-
šiem. Noslēguma pasākums bija 
patīkama tikšanās ar kolēģiem, 
atpūta visiem, jo īpaši tiem, kas, 
gatavojoties konkursam, ieguldī-
ja savu darbu.” 

Pirms svinīgā pasākuma vie-
si apskatīja pilsētu, tās iestādes, 
kā, piemēram, bibliotēku, tūris-
ma informācijas centru, sociālo 
dienestu, jauniešu centru, kā arī 
aplūkoja vietējo uzņēmēju ražo-
jumu izstādi. Savukārt pilsētu 
domju priekšsēdētāji tajā laikā 
piedalījās sapulcē, kurā galvenais 
darba kārtības jautājums bija par 
pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas 
jauno modeli. 

Pasākumu apmeklēja arī 
valsts prezidents Valdis Zatlers. 
Apsveicot laureātus, prezidents 
uzsvēra, ka, lai sagaidītu Latvijas 
simtgadi latviskā Latvijā, par to 
jāsāk domāt jau šodien – Latvijas 
deviņdesmitās gadskārtas priekš-
vakarā. “Nebaidīsimies no smaga 
darba, veidosim lielus projektus 
katrā Latvijas pilsētā, lai godam 
sagaidītu Latvijas simtgadi. Es 
aicinu arī – būsim paši saimnieki 
savā valstī!”

Kungu kapu kapliča. 1928. gads. 

Sanita (no kreisās) un Ilva Ozolas "Divos Torņos". 

Foto: no muzeja arhīva

Informāciju pulicēšanai
sagatavoja Dace Birzniece

Ieguldīts izglītībā 
un kultūras 
mantojumā
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Guna Graudiņa

Māte Terēze

Dziedošie Austras "bērni"

Cesvaines vidusskolā vairāku 
nedēļu garumā visiem cesvainie-
šiem bija iespējams apskatīties 
ceļojošo foto izstādi ”Mīlestības 
piliens okeānā”. 22. oktobra 
vakarā vidusskolā notika pasā-
kums, kas veltīts mātes Terēzes 
žēlsirdībai Kalkutā. Par saviem 
iespaidiem Indijā dalījās žurnā-
lists un fotogrāfiju autors Arnis 
Šablovskis. Muzikāli pasākumu 
kuplināja Cesvaines internātpa-
matskolas meiteņu ansamblis 
skolotājas Ivetas Zemītes va-
dībā un ģitāras spēles virtuozs 
Rolands Masaļskis, atskaņojot 
spāņu flamenko mūziku. 

Sanākušie varēja noskatīties 
dokumentālo filmu par Kalkutas 
žēlsirdības māsu ordeni un to, kā-
dos apstākļos cilvēki vēl šodien 
dzīvo Indijā.   

Pasākuma organizatore Marika 
Šķēle par māti Terēzi stāsta: „Māte 
Terēze – žēlsirdības misionāru re-
liģiskā ordeņa dibinātāja – kļuva 
slavena tieši ar žēlsirdības darbu 
Kalkutas nabadzīgo iedzīvotāju 
vidū. Par nabagiem un mirstoša-
jiem veltīto labdarības darbu viņa 
1979. gadā saņēma Nobela Miera 
prēmiju. Māte Terēze lielā mērā 
ir kļuvusi par Kalkutas pilsētas 
seju – tēlu. Viņa no visas sirds 
brīvprātīgi kalpoja visnabadzīgā-
kajiem no nabagiem. Mātei Te-
rēzei bija sapnis – pirms cilvēki 
nomirst, viņi visi vēlas zināt, ka 
tikuši mīlēti. Viņa veltīja savu 
dzīvi, lai šo sapni padarītu par īs-
tenību. Māte Terēze teikusi: „Savu 
mīlestību mēs izpaužam ar rūpēm, 
ar laipnību, ar dalīšanos priekos, 
ar savstarpēju smaidu, ar mazām 
lietām. Daudz ciešanu ir pasaulē, 
ļoti daudz. Ir materiālas ciešanas: 
bads, pajumtes trūkums, dažādas 

Cesvaines vidusskolas zālē 
skatītāji kopā ar Austru Pum-
puri dziedāja Alvas zaldātiņus, 
Zilo putniņu, Es karā aiziedams, 
Austrasprāt „visoptimistiskāko 
dziesmu pasaulē, kura ir pa-
līdzējusi izdzīvot”, Bēdu manu, 
lielu bēdu un daudzas, daudzas 
citas. “Austras bērna”, cesvainie-
tes Vitas Krūmiņas, aicināta, uz 
Cesvaini savas apaļās jubilejas 
mēnesī bija atbraukusi Austra 
Pumpure. Ar viņu kopā bija viņas 
dziedošie un spēlējošie “bērni” 
un “mazbērni”, kuriem savukārt 
pievienojās Vita Krūmiņa ar sa-
viem „bērniem”. Tāpat kā pirms 
30 gadiem, kad Austra Pumpure 
savu mīlestību pret dziesmu un 
tautasdziesmu iznesa tautās, dau-
dzi viņai piebiedrojās. Lieliski, ka 
arī šodien ir daudz jauniešu, kas iet 
Austras pēdās – mācās spēlēt ģitāru 
un dzied. Austra priecājas, ka vi-
ņai ir sekotāji: “Viss nav pagalam. 
Mēs dziedāsim. Latvieši ir bagāti 
ar tautasdziesmām un, ja tās gulē-
tu kastēs un neviens nedziedātu, 
tautas nebūtu. Tādu tautasdziesmu 
kā mums, nav nekur citur pasaulē. 

Vita Krūmiņa (pa labi) ar saviem muzicējošajiem "bērniem" (priekšplānā). 

Cesvaines internātpamatskolas meiteņu ansamblis. 

Guna Graudiņa

Foto: Guna Graudiņa
Meldra Bērziņa

Juris Sārnis

Māte Terēze

Austra Pumpure

Guna Graudiņa

Atver grāmatu 
bērniem

6. novembrī 
Cesvaines pilī 
notika Jura Sār-
ņa grāmatas “Īsi 
stāsti un pasa-
kas” atvēršanas 
svētki. Grāmatu 
ilustrējusi Cesvai-
nes vidusskolas 9. 
klases skolniece, 
Cesvaines mūzi-
kas un mākslas skolas absolvente Meldra 
Bērziņa. Lai grāmata ieraudzītu dienas 
gaismu, lielu darbu tās tapšanā ielicis iz-
devējs – Cesvaines kultūras veicināšanas 
biedrība un tās vadītāja Sanita Dāboliņa. 
Atvēršanas svētku dalībnieku un sveicēju 
vidū ir arī Madonas bibliotēkas bibliogrāfe 
Dace Upīte, kura, sveicot grāmatas autoru 
un jauno mākslinieci, ir priecīga par bērnu 
grāmatu krājuma papildinājumu. „Valstī ir 
bērnu literatūras trūkums, to mēs jūtam pēc 
ikgadējās „Bērnu žūrijas”. Šī grāmata jaunā-
kajiem lasītājiem būs pieejama visās rajona 
bibliotēkās.” Autors vislielāko paldies saka 
Sanitai Dāboliņai un jaunajai māksliniecei 
Meldrai Bērziņai par skaistumu un sirds 
siltumu, kas ielikts grāmatā: „Es nevaru iz-
teikt to saviļņojumu, ko jūtu.” Lai arī šobrīd 
siguldietis, Juris Sārnis ir dzimis Cesvainē 
un savu dzimto pusi ļoti mīl. Kā viņam sa-
vulaik teicis dramaturgs Gunārs Priede: „Tu 
esi laimīgs, ka esi dzimis Cesvainē. Cesvainē 
visskaidrāk runā latviski. Tur ir vissirsnīgākie 
un saprotošākie cilvēki.” Juris Sārnis ar to 
ne tikai lepojas, bet esot izjutis mīlestību arī 
pret sevi no krustvecākiem, kuri viņu bērnībā 
pieņēmuši un uzaudzinājuši. 

„Es rakstu sava prieka pēc. Arī pats reiz 
esmu bijis mazs.” Autors jau ir uzrakstījis nā-
kamos stāstus un cerot uz Sanitas un Meldras 
atbalstu, domā par nākamo grāmatiņu.   

Grāmatu var iegādāties Cesvainē:   Cesvaines 
muzejā, Cesvaines vidusskolā (pie Veltas Kalni-
ņas), SIA “Divi Torņi”, veikalā “Apavi. Sporta 
preces”, pie Ilgas Holstes (t. 29294573), pie Sa-
nitas Dāboliņas (t. 29432776); Madonā – veikalā 
“Madonas grāmata” (“Rimi”), veikalā “Fonika”.
Lai iegādātos vairumā vai ar pārskaitījumu, 
zvanīt Sanitai (t. 29432776). Grāmatas cena 
tirdzniecības vietās – sākot no Ls 2.

Mācīsimies 
jaunas un 
neaizmirsī-
sim vecās!” 

Austrai 
Pumpurei 
tuvas ir 
Imanta Kal-
niņa dzies-
mas un tau-
tasdziesmas. 
Sešdesmito 
gadu otrajā 
pusē, kad 
modē nākusi 
ģitāras spēle 
un Austra 
P u m p u r e 
iepazinusi 
I m a n t a 
K a l n i ņ a 
dziesmas, 
viņa tās 
mācījusies 
sev. Viņai ne prātā nav ienācis, 
ka kādreiz varētu dziedāt arī uz 
skatuves. Austra, nebūdama iz-
cilas balss īpašniece, bija pirmā, 
kas pirms vairākiem desmitiem 
gadu sāka dziedāt nepareizi – ne-

vis tā, kā vajag, bet tā, kā viņa juta. 
Drosmīgā dziedātāja iedrošināja 
dziedāt citus, kļūstot par mammu 
un skolotāju virknei savu sekotāju, 
kuru vidū bija pat konservatorijas 
studenti. "Es saviem "bērniem" ne-

mācu ne dziedāt, ne spēlēt,  ābece 
jāmācās pašiem. Dodu iespēju būt 
klāt koncertos, uzstāties. Katrs 
spēlē citādāk un katram ir sava 
gudrība. Un visiem ir taisnība."

slimības. 
Bet vis-
lielākās 
c i e š a -
nas, pēc 
m a n ā m 
domām, 
s a g ā d ā 
v ien tu-
lība, mī-
lestības 
trūkums, 
kad nav 
neviena. 
Aizvien 
v a i r ā k 
un vai-
rāk man 
n ā k a s 
saprast, 
ka vis-
smagākā 
slimība, 
kādu vien cilvēks var pieredzēt, 
ir apziņa, ka tu neesi gribēts. Kad 
cilvēki sapratīs, ka viņu cietējs 
kaimiņš ir pats Dievs, tajā dienā 
izzudīs nabadzība, un mums, žēl-
sirdības misionāriem, vairs nebūs 
ko darīt.””

Arnis Šablovskis stāstīja, ka 
divi no divpadsmit miljoniem 
Kalkutas iedzīvotāju dzīvo tieši 
uz ielas vai graustos. Statistika 
rāda, ka te 60% cilvēku dzīvo 
zem nabadzības robežas. Jau-
tājums arī varētu būt, kas ir 
"nabadzības robeža"? Katram uz 
ielas ir savs stūrītis, pārvilkts ar 
brezentu, kur viņš guļ, ēd, dzīvo 
– tās ir ģimenes mājas. Mātes Te-
rēzes aizsāktā želsirdība ir mazs 
piliens lielajā ciešanu jūrā. Bet tas 
ir vairāk nekā nekas. Būt kopā ar 
nabadzībā dzīvojošajiem,  viņiem 
pieskarties, samīļot – tā viņiem ir 
liela labā vēsts. Zīme, ka katra 

personība ir nozīmīga.
Marika Šķēle atzīst, ka dzir-

dētais un redzētais licis viņai par 
daudz ko aizdomāties: „Kalkutā 
valda visneiedomājamākā nabadzī-
ba, antisanitāri apstākļi, slimības 
un bads. Lielākā daļa iedzīvotāju 
šai reģionā cieš no nepietiekama 
uztura. Ir ciemati, kuros cilvēki 
pārtiek vienīgi no rīsiem. Tāda 
slimība kā tuberkuloze te nav 
it nekas (tas ir apmēram tā, kā 
mums iesnas), ir daudz bīstamākas 
slimības, piemēram, lepra. Sapro-
tams, ka tādos apstākļos valda arī 
analfabētisms. Skola ir ekskluzīva 
lieta. Viena skola atrodas bijušajā 
govju kūtī, bet citas zem klajas 
debess. Kāds viņiem ir uzdāvinā-
jis kokvilnas grīdsegu, tādēļ tagad 
bērniem vairs nevajadzēs sēdēt uz 
aukstās cementa grīdas. Arī no 
Latvijas plūst žēlsirdības dāvanas 
nabadzīgajiem Indijas bērniem. 

Lai cik dīvaini tas nebūtu, tās ir 
Iļģuciema cietuma sievietes, kuras 
ada zeķes, šalles un cepures, lai 
vismaz neliela daļa nabadzīgāko 
cilvēku un bērnu ziemu pārlaistu 
drošāk. 

Mūsu nabadzība pasaules kon-
tekstā nozīmē to, ka esam turīgi. 
Uzzinot par viņiem no redzētā 
fotogrāfijās, dzirdētā, kaut maz-
drusciņ samazinām savu egoismu 
un atveram savas dvēseles durvis 
mīlestībai.”

Foto: Guna Graudiņa

Foto: Guna Graudiņa
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Stāsts
Hermīne Vietniece

Mezgli jāatraisa

Ja plāno laiku, visu var paspēt
Saruna eksāmenā starp pa-

sniedzēju un studentiem. 
– Ei, jūs trīs tur pēdējā solā, 

beidziet apmainīties ar lapi-
ņām! Jūs atrodaties eksāmenā!

– Pasniedzēj, tās nav lapi-
ņas, mēs spēlējam kārtis.

– Ā, nu tad es atvainojos.
Tā ir viena no anekdotēm par 

studentiem. Vai tā notiek arī šo-
dienas studentu dzīvē, un, ja ne tā, 
tad kā, jautāju trijiem Cesvaines 
vidusskolas absolventiem – Latvi-
jas Universitātes (LU) Ekonomikas 
fakultātes vadības zinību 2. kursa 
studentam – Kārlim Meikšānam, 
Vidzemes augstskolas Biznesa 
vadības un ekonomikas fakultātes 
2. kursa studentei Līgai Kurmei 
un „Biznesa augstskolas Turība” 
Sabiedrisko attiecību fakultātes 1. 
kursa studentei Lindai Akmen-
tiņai.  

Linda, Līga un Kārlis stāsta, ka 
studēt viņiem patīk. Viņiem patīk 
arī izvēlētā specialitāte, jo tas, ko 
māca, ir pietiekoši interesanti un 
saistoši. Visi atzīst, ka studēt ir 
vieglāk nekā mācīties vidusskolā. 
Līga stāsta, ka vidusskolā visu die-
nu bija stundas un vakarā mājās vēl 
jāmācās. Augstskolā diena nav tik 
noslogota. Ir līdzsvars starp lekci-
jām, patstāvīgajiem, grupu darbiem 
un ir arī brīvdienas. Līgas kursam 
viena diena nedēļā atvēlēta darbam 
bibliotēkā, lai sagatavotu projektu, 
kas katra kursa beigās jānodod. Ir 
arī smagas dienas – kad lekcijas 
notiek no rīta līdz vakaram. Ja tas 
piedevām ir pie viena pasniedzēja, 
tad tas esot pavisam nomācoši. 
Lindai sākumā bijis grūti pierast, 
ka lekcija ilgst pusotru stundu, ne-
vis četrdesmit minūtes. 

Visi trīs jau laicīgi zinājuši, kādā 
specialitātē vēlas studēt. Līga gri-
bējusi studēt tūrisma organizāciju 
un vadību. Taču paralēli tūrismam 
gadījumā, ja neizturētu atlasi, viņa 
iesniedza dokumentus arī Biznesa 
vadības un ekonomikas fakultātē, 
gan Vidzemes augstskolā, gan LU. 
Līgu uzņēma visās trijās vietās, bet 
pēdējā brīdī viņa pārdomājusi un 
nolēmusi, ka nestudēs vis tūrismu, 

bet gan ekonomiku. 
Jaunieši ir priecīgi, ka mācības 

interesantākas dara speciālie priekš-
meti. Tos viņi apgūst ar interesi. Pie-
mēram, Kārlis atklājis, ka saistoša 
ir psiholoģija, jo te var uzzināt, kā 
risināt konfliktus, kā runāt ar dar-
biniekiem, kā izpaust savas idejas 
un vēlmes. 

Jaunieši saka, ka svarīga ir paš-
disciplīna un prasme plānot savu 
laiku. Jāzina, kad kurš darbs jāno-
dod, jo neviens pakaļ nestaigās un 
neatgādinās. Studenti saka, ka visu 
cenšas nodot laikā un parādus ne-
krāj. Tad ne tikai nevar spēt ar visu 
tikt galā, bet tas arī maksā. Zināms, 
ka par termiņu pagarināšanu un ek-
sāmenu pārkārtošanu jāmaksā. Līga 
saka, ja esi izvēlējies to, kas patīk, 
un savu laiku plāno, atliek laika vi-
sam. Jaunieši nesaprot tos, kuri uz 
augstskolu nākuši nevis mācīties, 
bet jautri pavadīt laiku. „Ja reiz 
esi izlēmis studēt un ņēmis studiju 
kredītu, tad kāda jēga šķiest laiku 
un naudu,” neizprot Linda. Viņa 
gan piemetina, ka pašai darbus 
tāpat laikā uzrakstīt nesanāk un tie 
top pēdējā brīdī. Bet termiņus no-
kavējusi viņa nav. 

Par sekmēm studenti nesūdzas, 
mācības padodas labi. Līga un 
Kārlis gan atzīst, ka angļu valoda 
varēja būt labāka, jo vidusskolā 
pasniedzēji mainījušies un līdz 
ar to arī iekļuvis robs zināšanās. 
Linda stāsta, ka jāraksta daudz 
patstāvīgo darbu, piemēram, esejas 
un referāti. Viņa tagad novērtē to, 
ka vidusskolā gūtas iemaņas eseju 
rakstīšanā, jo pretēji viņai kursā ir 
arī tādi, kas nezina, kas tā eseja un 
kā tā jāraksta. 

Līgai savā augstskolā patīk tas, 
ka studentu te ir krietni mazāk nekā, 
piemēram, LU. Līdz ar to kursā cits 
citu labāk pazīst, organizē kopīgus 
pasākumus, ir vienoti un saliedēti. 
Vidzemes augstskolas studenti jūt 
arī mācībspēku pretimnākšanu. Sa-
līdzinot ar lielajām augstskolām, pa-
sniedzējiem ir mazāka slodze, viņi 
savus mācāmos pazīst un vairāk 
seko līdzi viņu sekmēm. 

Daļa studentu paralēli mācībām 

Linda 
Akmentiņa 
labprāt 
darbojas 
studentu 
pašpārval-
dē.

cenšas atrast kādu darbu. Piemē-
ram, Kārlis dažas dienas mēnesī 
strādā par grāmatveža asistentu 
privātfirmā. Viņš priecājas, ka pa-
veicies dabūt darbu specialitātē, jo 
tā reizē ir ne tikai iespēja nopelnīt, 
bet arī praktizēties. Kārlis domā 
par to, ko darīs pēc augstskolas 
beigšanas, tāpēc darba iemaņas, 
kas gūtas šajā uzņēmumā, palīdz 
izprast daudzas lietas, piemēram, 
kur ņemt finanses vai kā vadīt 
uzņēmumu. Arī Linda ir atradusi 
darbu. Šajā mēnesī viņa sāks 
strādāt veikalā. Līga vasarā bija 
praksē bankā un saka, ka strādāt 
viņai paticis. Viņa domā, kur gūt 
pieredzi nākošvasar. Labāk gribē-
tos atrast tādu vietu, kur par darbu 
samaksā, jo studentiem drīkst arī 
nemaksāt. 

Tā kā Līgai augstskolā ir labas 
sekmes, viņa saņem Vītola fonda 
stipendiju. Līga šogad sākusi de-
jot pilsētas tautas deju ansamblī 
„Gauja". Savukārt Linda darbojas 
studentu pašpārvaldē. Noorgani-
zēti pirmie pasākumi, kā, piemē-

ram,  Mafijas balle. Jau novembrī 
„Turībā” gaidāma sesija, tāpēc tiek 
gatavots pasākums Iesoļo sesijā!.

Kā studenti pavada brīvo laiku? 
Kārlim šajā ziņā piedāvājums esot 
ļoti plašs. Spējot tik turēt līdzi, jo 
visu laiku kāds kaut ko organizē, 
aicina te uz vienu, te uz otru pasā-
kumu vai izklaidi. Tā kā visi studē 
uzņēmumu vadību, tad organizato-
ru spējas studiju biedru vidū esot 
izteikti spēcīgas.  

Runājot par sadzīvisko pusi, 
ar kuru jauniešiem galā jātiek 
pašiem, tā viņiem grūtības nesa-
gādā. Meitenes pašas gatavo ne 
tikai brokastis un vakariņas, bet 
arī pusdienas, jo mācību grafiks 
nav tik saspringts, lai dienas vidū 
nepaspētu kopmītnēs sataisīt ko 
ēdamu. Kārlis smejas, ka parasti 
jau kaut kas ēdams atrodas, sevišķi, 
ja kāds no istabiņas biedriem brīv-
dienās bijis mājās. Nedēļas sākumā 
no tā varot labi iztikt.Bet, ja nu kas, 
tad kartupeļi un makaroni krājumā 
esot vienmēr. 

– ”Mežgaliešu” lauki Helgai lielākajā 
daļā aizauguši ar alkšņiem. Jāvada taras 
kluču ciršana, strādniekus sadabūšu no 
bezdarbniekiem. Būtībā jau nu bez-
darbniekus ar prāvajiem pabalstiem 
lutina – dod tikpat, cik pensionāriem, 
kam mūžs nodzīvots grūtā darbā un vese-
lība pagaisusi. Nekāda vajadzība viņiem 
šobrīd nav meklēt vietas, kur izlikt savus 
spēkus, – apcerēja Artūrs un piemetināja: 
– Helga gan ir atguvusi jaunību. Nemaz 
nesūdzas par neveiksmēm. „Mežgaļos” 
apstaigājusi katru pleķīti, meklēdama 
vieglāk attīrāmo zemes gabalu. 

– Lai nu veicas „Mežgaļu” saimniecei! 
Ticība labākām dienām dod daudz spē-
ka, – savu labvēlību nenoliedza Kārlis.

Rīgas viešņa ieradās tūlīt pēc brokas-
tīm. Viņu pavadīja tikai medmāsa – slim-
nīcas daktere operējot kādu ievesto ar ātro 
palīdzību.

Uzmeklējusi Kārli, tā teica: 
– Māsiņa palīdzēs jums aiztikt uz 

kardiogrammas kabinetu. Gribu zināt 
pašreizējo sirdsdarbību!

Spaidot Artūra paribi, daktere pētoši 
pavērās Artūrā. Artūrs saspringa kā uz-
vilkta atspere. 

– Raita! – Viņš iesaucās. Brīdi ārste 
klusēja, apčubināja segu ap Artūra au-
gumu un tad, saņēmusi viņa roku, no-
pietni sacīja: 

– Piedod! Mazliet uzklausi. Mums ir 
meita Arta – tās nakts mīlestības bērns. 

– Raita…
 – Atceries, toreiz stāstīju, ka strā-

dāju pilsētas onkoloģiskajā nodaļā par 
medmāsu. Tur ārstējās pusmūža cilvēks, 
kuram bija atlicis tikai pāra mēneši līdz 
mūža beigām. Viņš bija ļoti turīgs, bet 
es alku tādu dzīvi, kad nav jāknapinās 
ar katru kapeiku, kad varu bezrūpīgi 
studēt medicīnu. Biju pieņēmusi viņa 
bildinājumu, zinādama tā nederību mī-
lestībai. Un tad es izšķīros par neprātīgu 
lēmumu dot viņam un radiniekiem ilūziju 
tā spējām radīt pēcnācējus, – Raita, žigli 
stāstīdama, reizumis ieklausījās palātas 
klusumā.

– Kāpēc tu mani izvēlējies par bērna 
tēvu?

– Tevi biju pāris reizes redzējusi, 
zināju par rētojuma neiedzimstību. Man 
patika tavs augums, stāja prātīgā valoda 
pateicības runā pēc saņemtā goda rak-
sta, to nenolasot no papīra. Piedod, bet 
klusēsim par notikušo arī turpmāk. Artai 
neesmu neko stāstījusi. Mūsu pašreizējie 
ģimenes locekļi arī nedrīkst ciest un šau-
bīties par mūsu uzticību viņiem. 

– Raitiņ, viss kārtībā. Tai jābūt tikai 
mūsu dzīves vērtīgākajai daļai. Tas nav 
jāzina nevienam. Neesmu tevi nekad do-
mās nosodījis, bet tikai brīnījos, jo tomēr 
man sāpēja. Tagad viss skaidrs. Man ir 
meita Raita un dēls Romāns, – pusbalsī 
Čukstēja Artūrs, vairākkārt nobučodams 
Raitas delnas. 

– Manā otrreizējā laulībā ir meita 
Liesma un dēls Dāvis. Tomēr tās nakts 
burvība nekad nav atkārtojusies. Tā 
tiešām pieder tikai mums, – gandrīz 
svinīgi teica Raita un pārliecās Artūram. 
Tikai īsu mirkli satikās viņu lūpas. Vēl 
acīs abiem pazibēja jaunības līksme, un 
aizdipēja žigli soļi.

Lai labāk saglabātu gaistošo svētlai-
mes brīdi, Artūrs aizvēra acis, aizgriezās 
pret balto sienu un pārvilka segu pār sir-
mo galvu. 

Līgai Kurmei 
patīk "mazās" 
Vidzemes 
augstskolas 
priekšrocības.

Kārlim 
Meikšānam 
brīvais laiks 
ir piesāti-
nāts.

Gaidot valsts deviņdesmitga-
di, izskanējuši aicinājumi kaut 
ko dāvināt savai Latvijai. Var 
teikt, ka tie, kas 5. novembra 
pēcpusdienā tikās ar rakstnieci 
Laimu Muktupāvelu, ir uzdāvi-
nājuši sev dāvanu. „Un, ja reiz 
sev, tad arī visai Latvijai,” iepa-
zīstinot bibliotēkā sanākušos ar 
rakstnieci, saka iestādes vadītāja 
Vēsma Nora. 

Laima Muktupāvela ir viena no 
pēdējā laikā pieprasītāko darbu au-
torēm, kuras romānus, spriežot pēc 
bibliotēkā sanākušo skaita, lasa arī 
Cesvainē. Populārākie no tiem 
– šogad iznākušais  – “BrāliBrāli. 
Balsu burvji brāļi Kokari” – par brā-
ļiem kordiriģentiem, “Šampinjonu 
derība” par Īrijā strādājošo latvie-
šu dzīvi un dziļais un pamatīgais 
arhīvu dokumentu, preses un citu 
materiālu izpētes darbs par preses 

Dzīvoju tā, lai būtu prieks
magnāti Emīliju Benjamiņu - “Mīla. 
Benjamiņa”. 

Ne tikai lasot, bet arī tiekoties 
klātienē, jūtams, ka rakstnieces 
valoda ir spēcīgiem izteicieniem 
piesātināta, sprigana, ar labi redza-
miem raksturiem un sejām. Viņa 
raksta mūsdienīgi, neskopojoties 
ar izteiksmīgiem teicieniem un 
vārdiem. Pati, dzīvodama un strā-
dādama Īrijā,  viņa “Šampinjonu 
derībā”, caurvijusi socioloģiskas un 
politiskas problēmas, kurās izskan 
rūgtums par Latvijas bezdarbnieku 
vēlēšanos strādāt jebkādā darbā, 
lai tikai saņemtu pienācīgu algu, 
ko pašu valstī nopelnīt nevar. 

Uzrakstot biogrāfisko romānu 
“Mīla. Benjamiņa”, Laima Muktu-
pāvela pierāda, ka uz dokumentiem 
un vēsturiskiem faktiem balstītu 
stāstījumu var uzrakstīt vizuāli 
dzīvi un tas kļūst par pieprasītu la-

sāmvielu. „Rakstu, kā es iekšēji to 
izjutu. Kā man pasniedzēja teica: 
„Ja tu spēj uzrakstīt tā, lai pašam 
ir skaidrs un bērns to saprot, tad 
ir labi.” Saņēmusi piedāvājumu 
uzrakstīt par brāļiem Kokariem, 
domāju, kā es, būdama folkloris-
te, varēšu izprast kordziedāšanu un 
diriģentu darbu? Gāju vientulībā, 
uz savām lauku mājām Tirzā un 
rakstīju,” saka Laima Muktupā-
vela.

Gan rakstot par Emīliju Ben-
jamiņu, gan brāļiem Kokariem, 
rakstniece daudz laika pavadījusi 
arhīvos, izšķirstīdama lielu dau-
dzumu dokumentu, lai vēlāk par to 
uzrakstītu pāris teikumu. Paralēli 
lielajiem darbiem rakstniecei rodas 
stāsti. Viens no tādiem ir krājums 
"Totēmi", kur apkopti mīlestības 
stāsti. 

Pašlaik Laima Muktupāvela 

raksta savu nākamo grāmatu – par 
mākslinieku Marku Rotko un viņa 
bērnību, dzīvo sev un dara to tā,  
"lai būtu prieks, jo vissmagāk ir 
tad, ja jādzīvo citam. Kurš kalpo 
citam, pats zaudē,” savu pārliecību 
pauž Laima Muktupāvela. 

Guna Graudiņa

Guna Graudiņa

Laimas Muktupāvelas valoda ir 
spraiga un mūsdienīga.

Nobeigums

Foto: Guna Graudiņa
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Alfrēds Žīgurs
1942. – 2008.
Skaidrīte Treikala
1936. – 2008.
Jānis Mickevičs
1963. – 2008.
Nikolajs Maksimovs
1948. – 2008.

Dzeramā ūdens 
iekārtu izbūve

Cesvaines pašvaldība

Nozīmīgās dzīves gadskārtās sveicam:
85 gados – Ainu Gūti, 80 gados 

– Mariannu Tomiņu, Rutu Rošāni, 
Jāzepu Garanču, Austru Golovinu, 

Emīliju Ivanovu.

Sveicam visforšākos vecākus – 
Marutu un Egonu Miļeiko 

25. kāzu jubilejā! 
Vēlam daudz mīlestības, izturības un būt 

tikpat mīļiem kā līdz šim!

Dzimuši
Rihards Zutis
Arnolds Gintauts
Izabella Anna Spridzāne

(oktobrī)

Jānis Vanags, SIA „Ces-
vaines komunālie pakalpojumi” 

tehniskais speciālists    

Notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārtu 
izbūve Cesvainē

Apsveikumi 

Biedrība "Mārtiņroze" 

Sakas liktas labprātīgi,
Vezums jāvelk saskanīgi, 
Kas pār ilksi kājas liks, 
Tam ar pātadziņu tiks. 

Mārtiņš, Lāsma un Mārtiņš, Mārīte un 
Intars, Monika, Mārtiņa un Intara vecāki

Vēlam daudz laimes Anitai Dzenei 
skaistajā dzīves jubilejā! 

16.11. plkst. 9.00 Cesvaines 
ev.lut. baznīcā – dievkalpojums.

17.11.  plkst. 19.00 Cesvaines 
vidusskolas zālē Latvijas Repub-
likas proklamēšanas svinīgais 
pasākums un pašdarbnieku kon-
certs. Balle. Spēlē "Cesvainieši". 
Darbosies kafejnīca.

No 17. līdz 30. novembrim 
Pils ielā - 4 Cesvaines mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņu un 
skolotāju darbu izstāde.

18.11. plkst. 14.00 Cesvaines 
kultūras namā  filma „Rīgas 
sargi”. Ieeja Ls 1, skolēniem – Ls 
0,50.

29.11. Cesvaines vidusskolas 
zālē  Indijas klasiskās mūzikas 
koncerts „Mīlestība un medi-
tācija”  koncertturnejas Latvijā 
ietvaros (Ventspils, Liepāja, 
Jelgava, Rīga,Valmiera, Cesvai-
ne). Piedalās mūziķi no Indijas, 
Lietuvas un Latvijas.

05.12. plkst.18.00  eglītes iedeg-
šana pie Cesvaines domes.

06. 12. plkst. 18.00 Cesvaines 
kultūras namā ikgadējais pa-
sākums „Sakoptākais objekts 
Cesvainē” un „Labā zvaigzne” . 
Gaidām ieteikumus titulam „Labā 
zvaigzne” līdz 1. decembrim. Ie-
teikumus iesniegt kultūras namā, 
bibliotēkā vai domē – sekretārei.

13.12. plkst. 11.00 Cesvaines 
kultūras namā eglīte bērniem.

13.12. plkst. 17.00 Cesvaines 
kultūras namā eglīte pensionā-
riem.

Kultūras pasākumi

Gaidot Cesvaines astoņsimtgadi, kuru svinēsim nākošgad, jūs 
tiekat aicināti radīt logo par godu šim notikumam. Savas melnbaltās 
skices lūdzu iesniegt līdz š.g. 1. decembrim. Skolēni tās var atstāt savām 
zīmēšanas skolotājām, pieaugušie – domē sekretārei.   

Jānis Vanags, SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” tehniskais 

speciālists    

Lai ir kāda zeltaina kļava arvien,
Kam galotnē sirdi Tu rudeņos sien,
Un pāri takām kad sniegpārslas krīt,
Lai ir kāda roze, kas dvēselē mīt;
Kāds pumpurs, ko neskar sāpes un laiks,
Kaut sudrabo mati un skumīgs kļūst vaigs,
Starp ērkšķotiem ceļiem, ko dzīve mums dod,
Arvien ir debesis jāatrod! 

Veselību, dzīvesprieku un daudz zeltainu 
rudeņu, sniegpārslām bagātas ziemas, ziedo-
šus pavasarus un saulstariem pilnas vasaras! 

SWEDBANK Madonas filiāle 
informē: 

klientu informācijas centrs 
Cesvainē, Pils ielā 6 (bibliotēkas 
telpās).

Darba laiks: trešdienās no 15:00 
līdz 17:00. Tā būs lieliska iespēja 
ikvienam saņemt informāciju 
un noslēgt līgumus par bankas 
pakalpojumiem. Kontakttālrunis 
67448530.

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 
būvniecību. Veikta elektroin-
stalācijas montāža. Notiek 
vājstrāvu sistēmas izbūve.

 Abi dziļurbumi A. Saulieša 
ielā 5 aprīkoti ar sūkņiem un uz 
sagatavotajām pamatnēm uz-
stādītas sūkņu mājiņas, izbūvē-
ti urbumu apsaistes cauruļvadi 
un uzstādīti plūsmas mērītāji. 
Būvuzņēmējs arī izbūvējis pa-
redzētās ūdensvada tīkla un ar 
to saistītās akas atdzelžošanas 
stacijas teritorijā. 

Sākušies dziļurbuma Rīgas 
ielā 4 rekonstrukcijas darbi.

Tiek veikti elektrības pieslē-
guma izbūves darbi, kurus pa-
redzēts pabeigt 20. novembrī.   

Sākusies zaļās zonas at-
jaunošana un labiekārtošana. 
Atdzelžošanas stacijas ēkas 
teritorijā šie darbi turpināsies 
novembrī. Ap atdzelžošanas 
stacijas un dziļurbumu terito-
riju tiek izbūvēts ārējais žogs.

 Līguma izpildes termiņu 
uzņēmējs ir lūdzis pagarināt 
līdz šā gada 19. decembrim. 

Par projekta realizācijas 
jautājumiem un ar ierosināju-
miem var vērsties pie projekta 
vadītāja palīga Jura Mālnieka, 
mob. 26446256.  

Līguma „Notekūdeņu attīrī-
šanas 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 ie-
kārtu 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 izskatīša-
nai skiču projektu, tā izvērtēšana 
ir notikusi, turpinās tehniskā pro-
jekta izstrāde un saskaņošana, 
pēc tam tiks saņemta būvatļauja 
un sāksies būvdarbi. 

Uzņēmējs paredzējis šā gada 
laikā izbūvēt dzeramā ūdens pie-
vadu no pilsētas ūdensapgādes 
tīkla uz notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu atrašanās vietu un iekār-
tot būvlaukumu. Ja laika apstākļi 
būs tam labvēlīgi, tiks izbūvēti 

pamati. 

2008.gada 1.oktobrī spēkā ir 
stājušies grozījumi Bērnu tiesī-
bu aizsardzības likumā, tādējādi 
ieviešot jaunu tiesību institūtu 
– viesģimene un paredzot jaunu 
kārtību, kādā vecāki, aizbildnis, 
audžuģimene vai bērnu aprūpes 
iestāde var nodot bērnu citas per-
sonas aprūpē. 

Grozījumi likumā nosaka, kādā 
veidā tiek nodrošināta bērna aprū-
pes uzraudzība, kādos gadījumos 
piemērojams uzticības personas un 
atbalsta ģimenes institūts, kā arī tas, 
kāda ir ārpusģimenes aprūpē esoša 
bērna saskarsmes kārtība ar vecā-
kiem un tuviem radiniekiem.

Atbilstoši likumam ģimene ir 
dabiska bērna attīstības un augša-
nas vide, un katram bērnam ir ne-
atņemamas tiesības uzaugt ģimenē. 
Valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni 
un sniedz tai palīdzību. Ja vecāku 
un bērna attiecības nenodrošina bēr-
na attīstībai labvēlīgu vidi vai bērns 
ir hroniski slims, pašvaldība palīdz 
ģimenei, nodrošinot psihologa, so-
ciālā pedagoga vai cita speciālista 
konsultāciju, kā arī izraugās bērnam 
atbalsta ģimeni vai uzticības perso-
nu, kura palīdz noregulēt bērna un 
vecāku savstarpējās attiecības. 
Vienlaikus likums definē, kas ir at-
balsta ģimene un uzticības persona. 
Atbalsta ģimene ir ģimene, kas 
bērna aprūpē sniedz atbalstu citai 
ģimenei, pamatojoties uz pašvaldī-
bas sociālā dienesta veiktu izvērtē-
jumu par atbalsta nepieciešamību. 
Uzticības persona ir persona, kas 
sniedz atbalstu ģimenē esošam bēr-
nam, pamatojoties uz pašvaldības 
sociālā dienesta veiktu izvērtējumu 
par atbalsta nepieciešamību. Ņemot 
vērā situāciju ģimenē, sociālais die-
nests arī vērtē, kāda veida atbalstu 
ģimenei ir nepieciešams sniegt. 

Grozījumi likumā precizē 
kārtību, kā vecāku aprūpē esošu 
bērnu nodod citas personas aprūpē 
Latvijā. Grozījumi likumā paredz, 
ka bāriņtiesas atzinums par to, ka 
šāda nodošana atbilst bērna inte-
resēm un persona spēs bērnu pie-
nācīgi aprūpēt, ir jāsaņem, pirms 
vecāki bērnu nodod citas personas 
aprūpē. Grozījumi likumā nosaka, 

Bērna nodošana citas 
personas aprūpē  

ka vecāki nevar nodot bērnu citas 
personas aprūpē, pirms bāriņtiesa 
ir devusi atzinumu. Bāriņtiesas 
atzinums ir nepieciešams tajos 
gadījumos, ja vecāki vēlas nodot 
bērnu citas personas aprūpē Latvijā 
uz laiku, kas ilgāks par trim mē-
nešiem. Tajos gadījumos, ja bērns 
atrodas īsāku laiku citas personas 
aprūpē, atzinums nav nepiecie-
šams. Savukārt tajos gadījumos, 
kad bāriņtiesa konstatē, ka vecāki 
bērnu ir nodevuši citas personas 
aprūpē uz īsāku laiku, bet persona 
nav spējīga nodrošināt bērna ap-
rūpi, bāriņtiesa vērtē, vai vecāki 
paši spēj pienācīgi bērnu aprūpēt 
un pieņemt bērna interesēm atbil-
stošus lēmumus. Gadījumos, kad 
vecāki uz ilgu laiku dodas strādāt 
uz ārzemēm, bāriņtiesa vērtē, kādas 
ir iespējas bērnam pēc neilga laika 
doties līdzi vecākiem. Svarīgi ir arī 
tas, kādā veidā vecāks regulāri uz-
turēs kontaktus ar personu un bērnu, 
kā persona varēs nepieciešamības 
gadījumā nekavējoties sazināties ar 
vecākiem, lai informētu viņus par 
būtiskiem jautājumiem, kas skar 
bērna intereses. Tāpat svarīgi, ka 
persona, kurai vecāki vēlēsies nodot 
bērnu aprūpē, būs pašiem vecākiem 
pazīstama persona. Pie kam par citu 
personu likuma izpratnē tiek uzska-
tīta jebkura persona, kas nav bērna 
vecāks. Tātad arī gadījumos, kad 
vecāki vēlas bērnu nodot bērnam 
tuvu radinieku vai personu (vecve-
cāki, vecāku brāļi/māsas, otra laulā-
tā, kas nav bērna vecāks, krustmātes 
u.c.) aprūpē, to ir iespējams darīt, ja 
pirms tam bāriņtiesa ir devusi po-
zitīvu atzinumu. Skatot konkrēto 
gadījumu, bāriņtiesa izvērtē spēju 
bērnu pienācīgi aprūpēt, ņemot 
vērā to, ka bērna aprūpe nozīmē 
uzturēšanu, t.i., ēdiena, apģērba, 
mājokļa un veselības aprūpes no-
drošināšanu, bērna kopšanu un 
viņa izglītošanu un audzināšanu. 
Ir svarīgi, vai persona, kuras ap-
rūpē vecāki vēlas nodot bērnu, ir 
vienojusies ar vecākiem par bērna 
aprūpes izdevumu segšanu. Tāpat 
jāatceras, ka vecākiem ir pienākums 
nodrošināt bērna aprūpi. 

Sarmīte Šķēla, bāriņtiesas 
priekšsēdētāja

Lai, dzīves ceļu ejot,
Tavs spēks tev nepazūd.
Kaut arī nospiež smagums,
Lai gaišus brīžus dvēs le jūt.

,

Lai varavīksnes krāsās dienas zib,
Lai gadi raženi vēl tālāk zaro!
Lai krāšņi plaukst un ziedēt grib
It visas cerības, kas dīgst un zaļo!

Sveicam 
Jolantu Koraļčuku 

un Ainu Ozoliņu  
jubilejā!

Cesvaines PII kolektīvs

15. novembrī no plkst. 900 
līdz 1400 Cesvaines kultūras namā  
Ogres trikotāžas , kokvilnas veļas, 
gultas veļas, dzijas tirdzniecība.

(novembrī)

(novembrī)

Ne tas, kas tev ir,
Tevi laimīgu dar,
Bet vienīgi tas, kas tu esi,
It visu, visu tev
Paņemt var,
Tik to ne, ko svētītu
Nesi.

Redakcija atvainojas 
Ņinas Maļehonovas ģimenei. 

,

Vēlam daudz skaistu mirkļu 
Ņinai Maļehonovai 

 jubilejā! 

Meita, dēls, vedekla un mazbērni

Oktobra beigās Bērnu un ģime-
nes lietu ministrijas (BM) sēdē iz-
skatīja BM izstrādātos grozījumus 
Bērnu tiesību aizsardzības likumā.

Pašreizējā redakcijā daudzbērnu 
ģimene ir ģimene, kurā tiek audzi-
nāti trīs un vairāk bērni. 

2008. gada vasarā veica pētīju-
mu „Demogrāfija un ģimenes stā-
voklis Latvijā”. Pētījuma ietvaros 
intervētie valsts, pašvaldību un 
sabiedrisko organizāciju pārstāvji 
atzina, ka daudzbērnu ģimenes ir 

viena no grupām, kurai jāpievērš 
īpaša uzmanība, veidojot ģimenes 
valsts politiku. Vienlaikus eksperti 
norādīja, ka galvenās daudzbērnu 
ģimeņu vajadzības lielā mērā sakrīt 
ar mazturīgo ģimeņu vajadzībām, jo 
daudzbērnu ģimenēs strauji krītas 
ienākumu līmenis uz vienu ģimenes 
locekli.

BM piedāvā ieviest statusu ap-
liecinošu dokumentu, kas ļautu 
identificēt, ka persona ir no daudz-
bērnu ģimenes. 

Kas ir daudzbērnu ģimene?

I.Potetinova, BM


