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„Virši” svin 10 gadu jubileju
Lāpu gājienu īpašu padarīja skanošās dziesmas un patriotiskais noskaņojums

Novembra ieskaņā senioru 
koris „Virši”, dāvājot klausītāju 
pārpilnajai zālei krāšņu koncertu, 
atzīmēja skaisto 10 gadu pastā-
vēšanas jubileju. 

Kopš dibināšanas kora ceļš vi-
jies līkloču, vairākkārt mainījies 
tā sastāvs, taču ieguldītais darbs 
desmit gadu garumā nepārprotami 
ir redzams. Šo gadu laikā ar kori 
strādājusi Antra Āboltiņa, īsu brī-
di – Baiba Putniņa. Un jubilejas reizē 
klausītājiem tika piedāvāts skaists 
koncerts, kurā izskanēja tautā iecie-
nītas, kora dziedātājiem mīļas, kā 
arī kora dziedātāja Aināra Melbārža 
sarakstītas dziesmas. Koristu sejās 
vīdēja prieks un lepnums, ka koris 
pastāv jau veselu desmitgadi, un 
ikviens dziedāja ar neviltotu degsmi 
acīs. Koncerta laikā video formātā 
tika sniegts ieskats kora raibajā 
pastāvēšanas vēsturē, un daudziem 
šķita saistoši kavēties atmiņās par 

pieredzēto.  
– Darbs ar kori patiesībā ir liela 

skola un dzīves pieredze, jo tad, kad 
es sāku nodarboties ar kora vadīšanu, 
man bija 31 gads. Jāstrādā bija ar 
cilvēkiem, kam pāri 60 gadiem, un 
vecumu atšķirība tomēr bija jūtama. 
Par lielāko ieguvumu uzskatu to, 
ka redzu, ka cilvēka dzīves uztvere 

nav atkarīga no gadiem. Daudzi no 
maniem dziedātājiem ir vairāk aktīvi 
par maniem vienaudžiem, daudz 
sirsnīgāki un arīdzan atvērtāki. Gūstu 
iedvesmojošu piemēru, saprotot, ka 
gan 60, gan arī 80 gados viss var 
būt lieliski. Viegli strādāt, protams, 
nav. Neesmu pēc dabas strikta, man 
vienmēr gribas izrunāties un beigu 

beigās viedokļu izrādās daudz, tādēļ, 
līdz vienojamies, nepieciešams vairāk 
laika. Ja es būtu autoratīva vadītāja, es 
pateiktu savu vārdu, un ar to viss būtu 
izlemts, – pārdomās dalās „Viršu” 
vadītāja Antra Āboltiņa, neslēpjot, 
ka ne vienmēr ir viegli pārslēgties 
no pienākumiem mājās un ģimenē uz 
darbu ar senioriem. 

– Esmu tādā vecumā, ka nu varu 
runāt godīgi – dažreiz ģimene cieš, 
jo brīvdienās ļoti bieži neesmu mājās, 
lai gan, no otras puses, domāju, ka 
man gribētos, lai mani bērni izauguši 
ir muzikāli, sabiedriski aktīvi, nav 
mājās sēdētāji. Nevaru iedomāties citu 
veidu, kā viņus tajā visā ievilkt, ja ne 
pati aktīvi darbojoties. Šajā koncertā 
meita Anna spēlēja vijoli, dēls Pēteris 
strādāja pie viesu reģistrācijas, 
mazākie – Jurģis ar Jēkabu – sēdēja 
skatītāju rindās. Skatīju vidū bija arī 
mans tētis, kas savulaik dziedājis 
„Viršos”, mamma dejoja, brālis 

Šo astoņpadsmito dienu
Uz novembri novembris nes.
Vai var nosaukt vēl vienu,
Dienu tik tuvu pie dvēseles?
  /Juris Sārnis/

Sveicam Cesvaines novada iedzīvotājus Latvijas 
proklamēšanas 94. gadadienā!

Ticība Latvijai, uzvarai un Dievam
Daugav’ abas malas
Mūžam nesadalās; 
Ir Kurzeme, ir Vidzeme,
Ir Latgale mūsu.
Ar šādu patriotisku dziesmu 

iesākās Cesvainē organizētais lā-
pu gājiens, kas vēlā pēcpusdienā 

pulcēja cesvainiešus pie vidusskolas. 
Spožām ugunīm mirdzot un dzie-
dot patriotiskas dziesmas, tiek iziets 
loks caur Cesvaini, noslēdzot gājienu 
pie Cesvaines pils blakus esošajām 
pilsdrupām. Šī gada lāpu gājienu 
kuplināja arī Latvijas zemessargi.

Par laiku, kad norisinājās 
bermontiešu cīņas, stāstīja evaņ-
ģēlists Agris Pilsums, uzsverot, ka 
1919. gada 11. novembra rītā visi 
Rīgas baznīcu torņu zvani vēstīja, 
ka jaunās valsts armija ir sakāvusi 
pretiniekus un piespiedusi tos bēgt. 

„Es ticu, ka karā uzvar nevis tas, 
kurš ir visspēcīgākais, kura armija 
ir lielāka, bet gan tas, kura pusē ir 
Dievs,” savu nostāju pauda Agris 
Pilsums. Nosargāt mūsu tēvzemi 
cīnītājiem palīdzēja ticība Latvijai, 
uzvarai un Dievam.

Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats 
cesvainiešus uzrunāja, stāstot par 
1919. gada 11. novembra kaujas uz-
varas nozīmīgumu. Kaujas sākās jau 
novembra sākumā un nebija zināms, 
kā pavērsīsies kaujas iznākums. Tad, 
kad 11. novembrī karavīri saprata, 
ka bermontiešu armija ir patriekta, 
varēja svinēt uzvaru. Šo dienu nolēma 

dziedāja, es šovakar – diriģēju. 
Uzrunāta par savu saikni ar dalību 

korī „Virši”, stāsta Daina Galeja: 
– Ar dziedāšanu draugos ir būts 
visu laiku, jau kopš skolas gadiem. 
Uzzināju, ka „Virši” veido savu 
kolektīvu un bez aicināšanas ierados 
mēģinājumā. Mani pieņēma un sacīja, 
ka vaļā netikšu. Šo desmit gadu laikā 
viss ir bijis labi. Tā kā nedzīvojam 
Cesvainē, uz mēģinājumiem kopā 
ar vīru braukājam ar mašīnu. Tagad, 
esot pensionāriem, laika pietiek, taču 
agrāk, kad strādājām, bija kā bija, 
tomēr arī vakaros pēc darba atradās 
laiks piedalīties mēģinājumos. 

Paldies Mariannai Tomiņai par 
veiksmīgi īstenoto ieceri dibināt kori, 
kā arī paldies korim par sagādātajiem 
svētkiem un jauko koncertu! Degsmi 
darboties un priecēt gan sevi, gan 
citus arī turpmāk! 

Rita Turkina, autores foto

saukt par Varoņu dienu un šajā dienā 
nodibināja Lāčplēša kara ordeni. 

Priekšsēdētājs klātesošajiem pa-
stāstīja vairāk par tradīciju, kad kopā 
ar Cesvaines vidusskolēniem arī visi 
pārējie cesvainieši par godu Lāčplēša 
dienai dodas uz karavīru atdusas 
vietām un piemin kritušos karavīrus. 
Paužot prieku, ka pasākumu kuplina 
Latvijas zemessargi, priekšsēdētājs 
aicināja klātesošos pēc pasākuma 
iedegt mājās svecītes, lai godinātu 
ne tikai kritušos, bet arī tagadējos 
karavīrus.

Kristīne Vilciņa, autores foto

Cesvaines novada dome

Evaņģēlists Agris Pilsums atzina, ka uzvarēt mūsu cīnītājiem palīdzēja ticība 
Latvijai, uzvarai un Dievam
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Tikšanās ar iedzīvotājiem
31. oktobrī kultūras namā pulcējās 

iedzīvotāji, lai tiktos ar pašvaldības 
deputātiem un institūciju vadītā-
jiem. Šī gada tikšanās bija nedaudz 
citādāka, jo tika pieaicināti speciālis-
ti, kas pastāstīja par daudzdzīvokļu 
māju siltināšanu, kā arī par domes 
ēkas īstenoto siltināšanas projektu.

Kā ievads šai tikšanās reizei bija 
tikko sagatavotā muzikālā īsfilma par 
Cesvaines novadu, ko paredzēts izman-
tot kā prezentācijas materiālu Cesvaines 
ciemiņiem.

Tikšanos vadīja domes priekšsēdētājs 
Vilnis Špats. Vispirms cesvainiešus uz-
runāja Gulbenes novada Stradu pagasta 
daudzdzīvokļu īpašnieku pilnvarotā      
persona Paula Leite-Berģe, kas pastāstī-
ja par savu pieredzi dzīvokļu siltināša-
nas projektā. Paula Leite-Berģe atzina, 
ka vissvarīgākais posms, lai tiktu līdz 
projekta rakstīšanai, ir rīkot iedzīvotāju 
kopsapulces, lai varētu vienoties par 
kopēju mērķi, kā arī pārrunāt svarīgākos 
un problemātiskākos jautājumus. Arī 
Cesvaines novada iedzīvotāji tika ai-
cināti apsvērt iespēju rakstīt projektu un 
izmantot Eiropas finansējumu daudz-
dzīvokļu ēku siltināšanai. Projektu 
konkurss ir atvērts no 26. oktobra un 
pieejamais finansējums ir 15 miljoni latu. 
Plašāka informācija ir pieejama Latvijas 
investīcijas un attīstības aģentūras mājas 
lapā – www.liaa.gov.lv.

Diskusijas izvērsās, kad par Ces-
vaines novada domes ēkas īstenoto 
projektu vairāk pastāstīja projektā ie-
saistītais energoauditors Valdis Zaķis, 
kā arī projektu vadītāja Iveta Raimo. 
Iedzīvotāji vaicāja par domes ēkas pro-
jekta lietderību un nepieciešamību. En-
ergoauditors gan atzina, ka Cesvaines 
domes ēkas siltināšanas projekts ir 
viens no vislabāk īstenotajiem. Galve-
nais kritērijs, lai šis projekts tiktu 
atbalstīts, bija tas, ka aktivitātes drīkst 
īstenot ēkās, kuras izmanto pašvaldības 
autonomo funkciju nodrošināšanai. 
Domes sēdē tika nolemts, ka projekts tiks 

izstrādāts pašvaldības administratīvai 
ēkai.

Domes priekšsēdētājs iepazīstināja 
ar 2012. gada budžeta izpildi, kā 
arī salīdzināja datus ar iepriekšējo 
gadu. Ceļu speciālists Vitālijs Stikāns 
informēja par autoceļu fonda izlieto-
jumu līdz šim brīdim, kas ir 44 tūkstoši 
latu. Šajā summā ietilpst ceļu uzturēšana 
ziemā un vasarā, maksājumi par ielu ap-
gaismojumu, kā arī atjaunotās ceļmalas 
un ceļu posmi. Iedzīvotājus satrauc 
grants ceļu sliktais stāvoklis, kā arī 
izveidojušās bedres. Ceļu speciālists 
atgādināja, ka, lai gan pašvaldībai 
grants ir pieejama bez maksas, procesu 
sadārdzina izmaksas par tehnikas pakal-
pojumiem. Katrā ziņā finansējums ceļu 
uzturēšanai, ko piešķir valsts, ar katru 
gadu samazinās.

Aktualitātes sociālā sfērā sniedza 
sociālā dienesta vadītāja Daina Marke-
vica, kas atklāja, ka sakarā ar pieau-
gumu pēc ilgstošas sociālās aprūpes pa-
kalpojumiem līdzšinējais pansionāts ir 
par mazu, tāpēc uzsākts darbs pie jauna 
pansionāta ēkas pārbūves projektēšanas 
Saulieša ielā 9. Sadarbībā ar luterāņu 
draudzi sociālais dienests Rūpniecības 
ielā 6 ir izveidojis humānās palīdzības 
centru, kas nosaukts par diakonijas cen-
tru. Uz šo centru var doties jebkurš Ces-
vaines iedzīvotājs un lūgt palīdzību, ja 
nepieciešams apģērbs vai apavi.

Kultūras nama vadītāja Kristīne 
Aumele aicināja sekot kultūras nama 
organizētajiem pasākumiem afišās, 
„Cesvaines Ziņās”, kā arī mājas lapā, 
akcentējot nākamā gada nozīmīgāko 
pasākumu – Dziesmu un deju svētkus, 
kam gatavojas arī četri pašdarbības 
kolektīvi. Šobrīd kultūras nama paspār-
nē darbojas 8 amatiermākslas kolektīvi, 
kurus pārstāv 206 pašdarbnieki.

Cesvaines pašvaldībā tika saņemta 
anonīma vēstule ar trim jautājumiem. 
Viens no tiem skāra Mucenieku ezeru 
ar domu, ka kāds ir pazeminājis ezera 
līmeni, tādējādi, rakstītājasprāt, pazemi-
not gruntsūdeņus Stacijas ielas akās. 

Tika pārbaudīts Mucenieku ezers dabā 
un netika konstatēts, ka kāds būtu vei-
cis izteces padziļināšanu vai kādus citus 
darbus. Tāpēc apšaubāms ir fakts par 
ezera ietekmi uz gruntsūdens līmeni,  
kā arī līmeni privātmāju akās. 

Otrs jautājums bija saistībā ar to, ka 
Stacijas ielā lapas netiek savāktas divu 
metru attālumā no ceļa malas. Jāatce-
ras, ka labiekārtošanas nodaļā ir pieci 
darbinieki (nodaļas vadītāja, trakto-
rists – strādnieks un 3 sētnieki), kuri 
veic dažādus darbus. Sakopšanas dar-
bos palīdz ESF programmā strādājošie 
bezdarbnieki. Protams, šie spēki ir 
ierobežoti, tāpēc sakopšanas darbi ap 
savu īpašumu būtu jāveic arī katram 
pašam. Pašvaldībā pašlaik izstrādā 
saistošos noteikumus, kas regulē šo 
sfēru.

Trešais jautājums bija par suņu tu-
rēšanu. Atgādinām, ka par šo tēmu jau 
ir bijis skaidrojums „Cesvaines Ziņu” 
septembra numurā.

Tika sniegta atbilde uz jautājumu 
par iespējamību esošo kārtību, kad 
ūdens patēriņa korekcija tiek veikta pēc 
patērētā ūdens daudzuma, uz kārtību, 
kad ūdens patēriņa korekcija tiek veik-
ta pēc dzīvoklī dzīvojošo iedzīvotāju 

skaita. Kārtību ir iespējams mainīt. Citu 
kārtību, kā maksāt par ūdens patēriņa 
korekciju, var noteikt mājas dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulcē, sapulces pro-
tokola izrakstu pēc sapulces iesniedzot 
SIA „Cesvaines komunālie pakalpo-
jumi”.

Aktuāls jautājums ir par daudz-
dzīvokļu māju apsaimniekošanu un 
jebkādām pārveidēm – siltummezglu 
ierīkošanu, autonomajām apkurēm. Do-
mes juriste Sarmīte Melle informēja, 
ka jebkurām izmaiņām daudzdzīvokļu 
mājā ir nepieciešams dzīvokļu īpašnie-
ku kopsapulces lēmums. Dzīvojamo 
māju apsaimniekošanu šobrīd no-
saka divi likumi – Dzīvojamo māju 
apsaimniekošanas likums un Dzīvokļa 
īpašumu likums. Tikai paši dzīvokļu 
īpašnieki kopsapulcē var izlemt, kādu 
apsaimniekošanas formu izvētēties.

Cesvaines pašvaldība aicina Cesvai-
nes iedzīvotājus par sev interesējošiem 
jautājumiem griezties pie atbildīgās per-
sonas, lai problēmu varētu atrisināt pēc 
iespējas ātrāk. Tāpat ikviens var iesūtīt 
jautājumus elektroniski uz e-pastu: 
dome@cesvaine.lv.

Kristīne Vilciņa, autores foto

Projekta „Energoefektivitātes pa-
augstināšana   Cesvaines pašvaldī-
bas administratīvajā ēkā” Nr.KPFI-
7/6  ietvaros veikta ēkas fasādes 
siltināšana, logu nomaiņa, jumta 
siltināšana un seguma izveidošana, 
durvju nomaiņa, apkures un ven-
tilācijas sistēmas ierīkošana ēkā, 
kā arī citas energoefektivitātes pa-
augstināšanas darbības, kas sama-
zinās siltumenerģijas patēriņu un ar 
to saistītos izdevumus. Pēc projekta 
realizācijas ir būtiski uzlabojies 
ēkas tehniskais stāvoklis, vizuāli tā 
kļuvusi pievilcīgāka un labi iekļau-
jas pilsētvidē.

Visi līgumā ar SIA „Halle B” 
paredzētie darbi ir veikti. Turpinās 
vienīgi kosmētiskais remonts, 
ko nevarēja paredzēt no projekta 
līdzekļiem.

Projekta kopējās izmaksas Ls        
185 773 (pašvaldības līdzfinansējums 
23% jeb  Ls 33 642, neattiecināmās 
izmaksas Ls 39 504).

Projekta īstenošanas rezultātā tiks 
panākts CO2 emisiju samazinājums 
par 55,86 tonnām gadā.

Iedzīvotāju interese par notie-
košajiem būvdarbiem pašvaldības 
administratīvajā ēkā un iespēju 
piesaistīt finanšu līdzekļus, lai 
nosiltinātu daudzdzīvokļu mājas, ir 
samērā liela, tādēļ tika organizēts 
publisks pasākums, kurā visus in-
teresējošos jautājumus izskaidroja 
zinoši un pieredzējuši speciālisti. Ja 
vēl ir kāda interese par realizēto pro-
jektu vai nepieciešama konsultācija, 
kā arī ir interese visu apskatīt klātie-
nē, droši var nākt uz pašvaldību, kur 
iespēju robežās jums tiks atbildēts.

Pašvaldība saka paldies visiem, 
kuri bija saistīti ar projekta 
veiksmīgu realizāciju – gan SIA 
„Rēzeknes Nams” kas veica projek-
ta tehnisko ekspertīzi, un SIA „ARH 
STADIJA”, kas izstrādāja tehnisko 
projektu un veica autoruzraudzību, 
gan energoauditoram Valdim Zaķim 
un būvuzraugam Andrim Garančam,  
gan dizaina autorei Dacei Grīnvaldei, 
gan galvenajam būvuzņēmējam SIA 
„Halle B” un apakšuzņēmējam SIA 
„CMT būve”.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Iveta Raimo, projektu vadītāja
Kristīnes Vilciņas foto

Noslēdzies 
Cesvaines 

pašvaldības 
administratīvās 
ēkas siltināšanas 

projekts 

„Daba un dzīvnieks uzrunā vienmēr”
Šis gads Jātnieku sporta klubam 

(JSK) „Pakavi” īpašs ne tikai ar sa-
vas pastāvēšanas desmitgades atzī-
mēšanu, bet arī ar titula iegūšanu 
„Vidzemes veiksmes stāstos” un 
jauna projekta realizāciju. Pēc 
sacensību sezonas noslēguma „Pa-
kavu” saimniecei Birutai Jukšai ir 
laiks nelielai atelpai un sarunai par 
sirds darbu – zirgiem un „Pakavu” 
piedāvātajām aktivitātēm.

„Nevar salīdzināt, kā bija pirms 
10 gadiem un kā ir tagad. Tas ir bijis 
neatlaidīgs darbs katru dienu, domājot 
par mērķi,” sarunu iesāk Biruta, at-
skatoties uz pavadītajiem 10 gadiem, 
kas veltīti zirgiem. Visa pamatā ir 
liela mīlestība pret zirgiem, līdz ar to 
arī pret darbu. „Pakavu” saimniece 
arī atklāj, ka bez mīlestības šeit nekā 
šobrīd nebūtu. Paldies jāteic kādam 
augstākam spēkam, kas dzīvi iekārto-
jis tādu, kāda tā ir un tieši „Paka-

vos”.  Ne par velti Birutai iepriekšējā 
darbavietā bijis grūti nosēdēt uz vietas, 
jo ir bijusi vēlme pēc aktīvākas ikdie-
nas. Un tagad gluži vienalga – ārā ir 
auksts vai karsts – darbs tiek darīts ar 
prieku un bez zirgiem Birutas ikdiena 
nav iedomājama.

Vislielākais prieks ir par cilvēkiem, 
kas dodas prom ar pozitīvām emo-
cijām un ar jaunu enerģijas devu. 
Paradoksāli, bet uz „Pakaviem” vis-
vairāk brauc cilvēki no citām Latvi-
jas vietām, bet vistuvāk dzīvojošie 
retāk. Šķiet, ka šis mazliet atgādina 
stāstu par latviešiem, kas tiecas doties 
atpūsties uz ārzemēm, bet nav devušies 
ekskursijās tepat pa Latviju.

Kā stāsta saimniece, nav svarīgs 
iemesls, kāpēc cilvēks šeit brauc, bet 
galvenais, lai viņi šeit justos labi.
Te tiek rīkotas ne tikai sacensības, 
bet arī nodarbības tiem, kas vēlas 
apgūt jāšanas mākslu. Ir izveidojies 

savs pastāvīgo jātnieku pulks. Jau 11 
gadus pēc kārtas „Pakavos” notiek 
sacensības, kur katram tiek piedāvāts 
piedalīties pēc savām spējām: jaunie 
jātnieki cīnās vadības maršrutā, bet 
pieredzējušie – pārvarot šķēršļus. Paka-
vu jātnieku pulks sacensībās ir liels, jo 
bērniem, kuri trenējas, ir iespēja sevi 
pierādīt, sacenšoties ar citu novadu 
sportistiem. Godalgotas vietas šogad 
sacensībās 9. septembrī „Pakavos” 
ieguva Krista Briede, Luīze Klikuča, 
bet Keita Klikuča pirmo gadu piedalī-
jās šķēršļu pārvarēšanā. Meitenēm ir, 
uz ko tiekties. Sportiste, 12. klases 
skolniece Eva Līna Barane, kas ar šo 
skaisto sporta veidu nodarbojas jau 
piekto gadu un ar savu zirdziņu Grāciju 
(„Pakavos” ir iespēja turēt privātos 
zirgus), piedaloties sacensībās, bez 
godalgotām vietām mājās nebrauc. Arī 
„Pakavu” sacensībās Eva ieguva divas 
godalgotas vietas. Šajā sporta veidā, 
lai gūtu panākumus, ir jātrenējas katru 
dienu, un tad jau rezultāti būs. 

„Tūlīt pat būs ziema, un ikvienam 
piedāvājam braucienu ar ragavām vai 
kamanām. Aktīvākie cilvēki izvēlas 
arī izklaides uz slēpēm,” ar ziemas 
aktivitātēm iepazīstina Biruta Jukša. 
Šogad Birutas lolojumi bija redzami 
ne tikai „Pakavos”, bet arī dažādos 
pasākumos, padarot pasākuma gaisot-
ni īpaši svinīgu. Tā, piemēram, šī gada 
„Baltica” festivāla ietvaros, kas notika 
Cesvainē, svinīgo gājienu no pilsētas 
centra papildināja trīs „Pakavu” mel-
nie skaistuļi. Izbraukumi uz dažādiem 
privātiem pasākumiem nav retums, 
jo šogad un citus gadus kuplināti tādi 
ģimenes pasākumi kā kristības un 

kāzas. Arī uz „Pakaviem” cilvēki do-
das dažādos godos, bet vasarās īpaši 
iecienīta ir vieta blakus Mūra loka til-
tam, kas ir skaista vieta atpūtai dabā ar 
gleznainu skatu uz Kujas upi. 

Zirgu piedāvājums ir pietiekami 
plašs, lai to izmantotu gan bērni, gan 
vecāki cilvēki. Zirgi ir paredzēti gan 
izjādei, sportam, apmācībām, gan 
veselības veicināšanai. Mazākajiem 
ir iespēja doties izjādē ar poniju, 
savukārt pieaugušajiem Biruta 
piemeklēs atbilstošāko zirgu, jo kat-
ram no zirgiem, tāpat kā cilvēkam, ir 
savs raksturs. 

Vaicāju Birutai par cilvēku, kas 
gādā par zirgu veselību ne tikai 
ikdienā, bet arī sacensībās. „Mums ir 
savs vetārsts – Raitis Krūmiņš. Viņš ir 
ļoti uzticams un varu teikt, ka cilvēks 
savā vietā. Zelta cilvēks,” par vetārstu 
stāsta Biruta. “Atsaucīgs un vienmēr 
klāt sacensībās, ko organizē „Pakavi”, 
tāpat arī izpalīdz ikdienā, neatsakot 
savu palīdzību steidzamā situācijā.” 

Uz „Pakaviem” doties var kā tikko 
atnākušā pavasarī, tā vēlīnā ziemā, jo 
aktivitāšu interesentiem te netrūkst. 
Un galu galā tā ir arī lieliska dāvana 
draugiem, jo, ciemojoties „Paka-
vos”, dāvanu karte dos iespēju pašam 
izvēlēties sev tīkamāko nodarbi.

Pirms doties kur tālāk, varbūt 
vispirms vērts iepazīt mūsu pašu 
uzņēmēju aktivitāšu piedāvājumu! Un 
kāpēc gan lai tas nebūtu tepat – „Pa-
kavos”?! Prieks par saimnieces idejām 
turpmākajai darbībai. Tāpēc novēlu, 
lai vienmēr pietiek spēka īstenot visas 
ieceres!

Kristīne Vilciņa, autores foto
Biruta kopā ar savu lolojumu pie jaunā smilšu laukuma
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Latviešu 
valodas 
nedēļa

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Skolā izveidojusies tradīcija 
rīkot mācību priekšmetu nedēļas. 
Šogad no 15. līdz 19. oktobrim 
skolā notika latviešu valodas un 
mākslu nedēļa. Aktivitātes notika, 
vairāk akcentējot darbu klasēs 
latviešu valodas stundās. Klasēm 
bija jāveic dažādi uzdevumi. Jāvei-
do kompozīcija, kuras nosaukums 
bija kāda latviešu dzejnieka rin-
das. Kompozīcijās bija pārstāvētas 
O.Vācieša, V. Belševicas, Ā. Elk-
snes un citu autoru darbi. Skolas 
vestibilā bija skolēnu zīmējumu 
izstāde “Visās malās ir viņi, visās 
vietās. Zib ik zarā, slēpjas katrā 
ēnā. Vārdos nenosaukti dzejolēni”. 
Visās pamatskolas klasēs notika 
dzejas stundas. Skolas bibliotēkā 
bija iekārtota izstāde “Mūsu skolas 
absolventi dzejo”.

18. oktobrī skolā viesojās draugi 
no Vangažiem ar savu atraktīvo 
mākslas valodas – dejas uzvedumu. 
Latviešu valodas nedēļas aktivitā-
tes noslēdza Stāstnieku konkurss. 
Šogad maz skolēnu piedalījās no 
pamatskolas klasēm. Iemesls – ja 
nevaru būt labākais, tad nepiedalos. 
Bet labākie tomēr ir. Un tie ir Deni-
ja Krūmiņa, Zanda Šīre, Vīgants 
Vasilišins, Aleksandrs Vasks, 
Eduards Zigfrīds Aveniņš, Marta 
Tipaine. Šie skolēni skolu pārstāvē-
ja 10. novembrī Stāstnieku konkur-
sā Madonā. Paldies skolotājām, kas 
skolas dzīvi padara interesantāku!

Šobrīd skolā sācies Tēvzemes 
mēnesis. Bet par to – nākamajā 
numurā!

Sarma Kurme, direktora
 vietniece ārpusklases darbā

Pagājuši divi mēneši skolā pēc 
vasaras. Klāt tik ļoti gaidītās rudens 
brīvdienas. Mazie pirmklasnieki nu jau 
iejutušies skolā. 26. oktobra pasākums 
bija veltīts tieši viņiem. 

Šajā mācību gadā skolas gaitas Ces-
vaines vidusskolā sākuši 24 zinoši un 
zinātkāri skolēni, par ko paldies jāsaka 
Cesvaines pirmsskolas izglītības 
iestādes skolotājām, kas ieguldījušas 
patiešām lielu darbu, sagatavojot sko-
las gaitām mazos skolēnus. 

Ceturtklasnieki svinīgi ieveda zālē 
pirmklasniekus. Mazākie skolēni 
parādīja, ko iemācījušies, iepazīstināja 

ar sevi. Kā jau katru gadu, 2. – 4. klašu 
skolēni sveica jaunos skolēnus. Tika 
dāvāti gan saldumi, gan dažādas skolai 
noderīgas lietas. Lielākie skolēni rādī-
ja savas prasmes dziedāt, dejot, runāt, 
spēlēt teātri. Tika sveiktas skolotājas ar 
ceturtklasnieku darinātiem krāšņiem 
ziediem, īpaši pirmās klases audzinā-
tāja Rigonda Pinka.

Lai mazajiem pirmklasniekiem iz-
dodas uzkāpt lielajā zinību kalnā pēc 
iespējas augstāk, lai nezūd zinātkāre 
un prieks darboties!

Ginta Libeka, direktora vietniece 
mācību darbā sākumskolā 

Iepazīšanās pēcpusdiena sākumskolā

Pirmsskolā „Brīnumzeme”

Drošības nedēļas ietvaros grupā 
“Skudriņa” 5. oktobrī notika tema-
tiskais pasākums “Ko darīt, ja...” kopā 
ar Eiprilas mammu Sintiju Lā-ci. 
Mērķis – nostiprināt teorētiskās zi-
nāšanas par drošību, rosinot darboties 
praktiski.

Eiprilas mamma pēc profesijas ir 
medmāsa un viņa pastāstīja par savu 

darbu, par drošību ūdenī, par traumām, 
kuras var iegūt, neuzmanīgi rīkojoties 
ar sērkociņiem, par sekām, pamēģinot 
nezināmas vielas, augus, ogas, sēnes, 
satiekoties mežā ar čūsku u.c. Bērni 
uzmanīgi klausījās un pareizi atbildēja 
uz uzdotajiem jautājumiem. Eiprila: 
“Mammīt, stāsti žiglāk, es gribu vilkt 
cimdus un siet kāju!”

Pirmklasnieki iepazīstināja ar sevi un parādīja, ko ir iemācījušies

Ziemassvētki nāk…
Mūsu pašu spēkos ir radīt svētkus sev, saviem mīļajiem un līdzcilvēkiem

Tuvojas gada baltākie un pārdomas 
raisošākie svētki – Ziemassvētki. Vai 
mākam tos sagaidīt, vai attopamies 
tikai pēdējās darba dienas vakarā, kad 
svētku brīvdiena pie namdurvīm? Vai 
dzīvojam saskaņā ar laiku un dabu, 
vai nerimti skrienam bezgalīgajos 
darbos? Vai apzināmies un saprotam 
šo svētku būtību un jēgu? Cesvaines 
tūrisma centrs aicina kļūt redzošākiem 
un  jūtīgākiem, atvērt sevi gaismai un 
sniegt to arī citiem. 

Spēks, tīrība un patiesība ir 
visvienkāršākajās lietās. Tāpēc, lai 
gatavošanās šiem svētkiem notiktu 
harmoniskāk, lai vēlmi iepriecināt 
un dot neaptumšotu laika trūkums, 
nezināšana, nemācēšana vai finansiāli 
apsvērumi, Cesvainē sagatavoti 
vairāki skaisti pārsteigumi. Lielu pal-
dies sakām Cesvaines novada domei, 
deputātiem un sociālajam dienes-
tam, kuri mūsu idejas un redzējumu 
atbalstīja un palīdzēja pārvērst 
realitātē. Radīsim svētku noskaņu sevī 
un citos, piepildīsim savas mājas ar 
mīlestību, kopā būšanas laimi un savu 
pieskārienu, kas it visu pārvērš siltā 
brīnumā.. Dod un tev taps dots.

Ziemassvētku pasts
Apsveikumu sūtīšanai Cesvainē 

ir sena vēsture, zirgu pasts sācis 
darboties jau kopš 1900. gada. Lai 
atgādinātu šīs tradīcijas skaistumu, 

Jauki un interesanti kopā ar vecākiem un vecvecākiem

Eiprilas mamma bērniem pastāstīja 
ne tikai par medmāsas darbu, bet 
arī parādīja, kā darboties traumu 

gadījumāVisinteresantākā aktivitāte izrādījās deguna tampona pagatavošana

23. oktobrī grupas „Bizmā-
rīte” bērni devās ekskursijā uz 
televīzijas torni. Bērnus izbrīnīja 
daudzie televizori, novērošanas 
kamera, kurā redzējām kāpnes, 
pa kurām kāpām; lielā aparatūra 
telpās, televīzijas torņa makets, 
kuru gatavojuši paši darbinieki; 
augstais televīzijas tornis. 

Paldies Egijas mammai par 
noorganizēto ekskursiju!

Ilga Rumpe, skolotāja

Ceļā uz televīzijas torni

Sākās interesantākā pasākuma 
aktivitāte – praktiska darbošanās. 
Eiprilas mamma parādīja, kā pareizi 
apsaitēt pirkstu, roku, kāju, arī galvu, 
pēc tam paši bērni praktiski “sniedza” 
palīdzību draugam.

Bērniem liels prieks bija par asiņo-
joša deguna tampona pagatavošanu un 
apsiešanu.

Meitenes, arī zēni, jutās kā “īstas” 
medmāsas. Bērni neapmulsa, prata 
pastāstīt par zvanu drošības dienes-
tam: nospiežot ciparus 112, nosaucot 
savu vārdu, uzvārdu, kā arī to, kas un 
kur atgadījies.

Paldies Eiprilas mammai par 
sadarbību!

Sandra Āriņa, skolotāja

14. oktobrī grupā “Bitīte” ciemo-
jās Kristiāna ome Agita Auzāne, 
kura pie bērniem ieradās ar lielu 
pārsteigumu maisu. 

Pirmais pārsteigums – ar mīksto 
rotaļlietu palīdzību pilnveidojām 
bērnu izrunas kultūru, otrais – mēģi-
nājām ar pirkstiem tamborēt, trenējot 
sīko pirkstu muskulatūru, trešais –
rotaļā nostiprinājām labo un kreiso 
pusi, ceturtais – apguvām drošību 
pie elektroierīcēm. Omīte kopā ar 
bērniem jauca pankūku mīklu, cepa 
pankūkas un visi kopā tās ēdām ar 
zemeņu ievārījumu, dzerot piparmētru 
tēju. Bērniem acis mirdzēja, pankūkas 
visiem ļoti garšoja.

Paldies Kristiāna omei par priecīgo, 
sirsnīgo kopā būšanas brīdi.                 

 Ilze Ozoliņa, skolotāja 

Cesvaines pilī no decembra sāks 
darboties Ziemassvētku pasts, kurā 
ikviens varēs nosūtīt apsveikumus 
mīļajiem vai savu vēstulīti Salave-
cim. Ar lielu prieku informējam, ka 
ar novada domes atbalstu šajā pastā 
Ziemassvētku apsveikumus Cesvai-
nes novadā varēs nosūtīt bez maksas! 
Lai adresāti svētku sveicienus saņemtu 
laikā, Ziemassvētku pastā apsveiku-
mus varēs iemest līdz 18. decembrim. 
Bez maksas nosūtīt varēsim tikai tos 
apsveikumus, kas būs iemesti pils 
īpašajā Ziemassvētku pasta kastē!

Labdarības akcija – iepriecini 
līdzcilvēku! 

Cesvaines novads nav liels, tomēr 
arī šeit ir cilvēki, kam svētku siltuma 
pietrūkst. Bet mums katram ir kas tāds, 
ko dot, katram ir spēja iepriecināt. Ja 
arī tu vēlies dalīties došanas priekā, 
sagatavo sirsnīgu dāvaniņu Cesvaines  
vientuļajiem pensionāriem, atnes to uz 
pili un ar Cesvaines novada domes un 
sociālā dienesta atbalstu  nogādāsim 
tās cilvēkiem, kuriem svētkos šī 
varbūt būs vienīgā dāvaniņa. Dāvanai 
nav jābūt par dārgu naudu pirktai, tā 
var būt paša rokām darināta, sirsnības 
piepildīta. Dāvaniņas pilī gaidīsim līdz 
18. decembrim. 

Svētku darbnīcas „Ziemassvētki 
nāk”

Ziemassvētki nav dāvanu pirkšanas 

un stresa laiks, bet gan kopā būšanas 
laiks, kad īpaši gribas iepriecināt 
līdzcilvēkus. Tāpēc aicinām uz 
svētku gatavošanās ciklu, lai svētki 
mūsos ienāktu ar mieru un sapratni. 
Atcerēsimies jēgu un piepildījumu 
Ziemassvētku senākajām tradīcijām – 
egles simbolam, puzuriem, svecēm. 
Gatavosim rotājumus un dāvanas sa-
viem mīļajiem, mācīsimies tās skaisti 
noformēt. Saudzēsim Zemi un Dabu, 
mācoties izmantot lietas un materiā-
lus, kas vienu mūžu jau nokalpojuši. 
Brīvdienu mājā „Pie sievasmātes” 
notiks Ziemassvētku garšu darbnīcas, 
kur kopā ar Anitu Greidiņu mācīsi-
mies mājās ienest īpašu Ziemassvētku 
garšu un smaržu buķetes smeķi. 

16 nodarbību cikls plānots otrdienu, 
trešdienu un ceturtdienu vakaros, kā 
arī sestdienās pa dienu laikā no 20. 
novembra līdz 15. decembrim. Pirmā 
nodarbība – 20. novembrī plkst.18:00 
Cesvaines pilī. Tajā uzzināsim no-
darbību tēmas, saskaņosim vēlmes un 
pagatavosim ko tādu, lai šos ziemas 
baltos svētkus sagaidīt būtu vieglāk! 
Pirmā  nodarbība ir bez maksas. 
Bērniem līdz 10 gadu vecumam bez 
maksas būs arī pārējās nodarbības.
Ja jūs vēlaties atbalstīt šo iniciatīvu, 
laipni aicināti ziedot bērnu nodarbību 
materiālu iegādei Saules veikala zie-
dojumu kastītē. Pārējiem nodarbību 

cena būs vidēji Ls 2,00, atkarībā 
no izmantojamajiem materiāliem. 
Iespējami arī draudzīgi risinājumi, 
tāpēc uz pirmo nodarbību aicināti visi 
interesenti!

Ziemassvētku programma kla-
šu grupām, kurā Ziemassvētku 
gatavošanās un svinēšanas tradīcijas 
skolēni iepazīs ar pils dāmu palīdzību. 
Liesim sveces, gatavosim svētku ap-
sveikumus, rotājumus, dāvaniņas, kā 
arī kādu īpašu svētku našķi.  Pēc ga-
tavošanās svinīgi saņemsim liecības 
un Cesvaines dāvanu paciņu, baudī-
sim svētku noskaņu pie pašu greznotas 
egles, ar pašu radītām dāvaniņām, 
dziesmām, dejām un cienastu. 

Pilī šogad varēs iegādāties arī 
īpašus Cesvaines Ziemassvētku 
dāvanu komplektus, kuros Cesvainei 
raksturīgā noskaņā sakomplektēti 
Cesvaines ražojumi – medus, ziepes, 
tējas, piparkūkas, svētku rotājumi, 
aromātiski izstrādājumi  u.c. 

Lai mūsu labās domas un darbi lido 
pasaulē kā vēja plūsma, sniedzot prieku 
un laimi, dodot spēku un dzīvessparu 
ikkatram! Sīkāka informācija par 
Ziemassvētku aktivitātēm www.
cesvaine.lv vai pa tālr. 64852225, 
26172637.

Ilze Kalna-Elksniņa, PA Tūrisma 
informācijas centra vadītāja

Pirmsskolā 
„Brīnumzeme”
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Ir jātic saviem spēkiem
Šķiet, nav cesvainieša, kas nebūtu ievērojis 

vidusskolnieces Ritas Turkinas vārdu Madonas 
reģiona laikrakstā „Stars”. Rita ne tikai raksta 
par Cesvaini „Staram” un vasaras mēnešos 
aizvieto kolēģus laikrakstā, bet arī aktīvi 
iesaistās sabiedriskajā dzīvē. Šoreiz tikāmies 
mainītās lomās – Rita nevis intervēja, bet sniedza 
interviju. Laikā, kad notiek intervija, Rita vēl 
nezina, ka ir izvirzīta nosaukumam „Cesvaines 
novada gada cilvēks”.

Esi iesaistījusies dažādos projektos, līdz-
darbojies dažādos pasākumos. Bet kā tu šobrīd 
sevi pozicionē? Kas ir izvirzījies priekšplānā? 

– Šobrīd tā noteikti ir skola un mācības, jo 
šogad esmu 12. klasē un gribas skolu absolvēt kā 
labiniecei. Līdz Ziemassvētkiem vēl ir mazliet lai-
ka, jo ir priekšmeti, kuros gribētos vēl augstāku 
atzīmi, nekā tā ir šobrīd. Tas, ka ir jāmācas un 
jāpilda mājas darbi, man mācīts jau no mazotnes, un 
tagad jau pašai ir apziņa, ka darāmais jāpaveic. 

Kad no skolas pārnāku mājās, zinu, ka ir daudz 
laika jāvelta mājas darbiem, bet ir arī citi darbi, kas 
nav saistīti ar skolu, tāpēc visu sadalu pa prioritātēm 
un izvērtēju, kas man attiecīgajā situācijā ir 
svarīgāks. Kaut kur lasīju, ka cilvēks nevar teikt 
„Man nav laika”, jo patiesībā cilvēks nemāk plānot 
savu laiku. Ja visu saraksta uz papīra un saplāno, 
vienmēr visu var paspēt. 

Savu atdzimšanu piedzīvojusi skolas avīze 
„Caurvējš” un tu esi uzņēmusies redaktores 
pienākumus. Kur radusies ideja to atjaunot?

– Pirms kāda laika „Caurvējš” tika publicēts 
„Cesvaines Ziņās”, tomēr šī ideja neizdevās tik 
laba, kā sākumā šķita. Šķiet, ka Ēnu dienā, kad biju 
ēnot ārstu Andri Skridi, saruna ievirzījās par skolas 
avīzi, jo Andris Skride bijis pirmais „Caurvēja” 
redaktors. Viņš bija pārsteigts, kad pateicu, 
ka skolas avīze vairs nav un prasīja: „Kā nav? 
„Caurvējam” ir jābūt!” Pēc tam es padomāju un 
nospriedu – jā, avīzei ir jābūt. Lielu pieredzi esmu 
ieguvusi, strādājot „Starā”, kur esmu redzējusi, kā 
top avīze. Zinu arī, ko prasīt maketētājam un kādu 
redzu avīzi kopumā. Protams, tas ir liels darbs, jo 
arī maketētājam ir jāsaprot, ko es gribu. 

Kā nokomplektēji komandu?

– Jau augusta vidū izlēmu, ka šogad veltīšu laiku 
avīzes veidošanai, izveidoju plānu ar aptuvenu katras 
lapas saturu. Atsākoties skolai, notika pašpārvaldes 
sapulce, kurā kā atbildīgā par skolas avīzi tika 
iecelta Renāte Saulīte. Renāte mani uzrunāja, 
aicinot vismaz ar padomu palīdzēt avīzes veidoša-
nā, un es sacīju, ka ne vien palīdzēšu, bet esmu 
gatava uzņemties galvenos pienākumus. Tagad kopā 
veidojam avīzi. To, kas būs maketētājs, uzreiz zināju, 
jo Dāvis Vēveris šos pienākumus pildīja arī tad, kad 
„Caurvējš” tika publicēts „Cesvaines Ziņās”. Vēl 
mūsu redkolēģijā ir Linda Dagnija Driķe, Paula 
Lecīte un turpmāk būs arī jauna kolēģe – Sabīne 
Andersone, kas pie mums pārnāca no Dzelzavas. 
No malas daudziem šķiet, ka avīzes veidošana ir 
vienkārša, bet darbs ir ļoti laikietilpīgs un ne tik 
viegls. Prieks par komandu –  varam sastrādāties un 
zinu, ka varu paļauties. 

Ir kādi jaunumi vai rubrikas, ko vēlies 
ieviest?

– Ir ideja ievietot informāciju par to, kas 
būs lasāms nākamajā avīzē, lai gan tas ir grūti  
paredzams. Tāpat ir plānots veidot rubriku par 
absolventiem – intervijas ar viņiem. Tāda pati ideja 
ir uzrunāt bijušos Cesvaines vidusskolas skolotājus.

Kas šobrīd šķiet visgrūtākais, veidojot 
„Caurvēju”?

– Man ir ļoti labi palīgi, jo liekas, ka viena es 
nevarētu tikt ar visu galā. Es cenšos neuzspiest 
tēmas, par ko rakstīt, mēģinu tikai kaut kādas 
ievirzes ieteikt. Būtībā man šis darbs ļoti patīk, tikai 
mazliet žēl, ka to nenovērtē. Vidusskolā paredzējām 
30 eksemplārus, tomēr tos neizpirka, jo skolēniem 
šķiet, ka 0,20 santīmi ir par dārgu. Pati atceros, 
kad biju mazāka, vienmēr avīzi pirku. Arī tagad 
varu atrast vecos „Caurvēja” numurus un pārlasīt 
tos. Uzskatu, ka skolas avīzes priekšrocība ir tāda, 
ka šeit var ievietot dažādu informāciju, ko novada 
avīzē varbūt nebūtu korekti likt.

Ar laikrakstu „Stars” turpini sadarbību?
– Kontaktu ar „Stara” kolēģiem visu laiku 

uzturu. Ir reizes, kad viņi netiek uz kādu pasākumu 
Cesvainē, par kuru būtu vērts uzrakstīt, un tad palūdz 
mani uzrakstīt rakstu. Kad vien varu, es piekrītu un 
izpalīdzu. 

Vasarās strādājot „Starā”, es sapratu, kā tas ir, 
kad ir jāaizpilda lapa un pēkšņi ir tukšums un nav, 
ko ielikt. Tagad, kad ir bijusi kāda ilgāka pauze vai 
neesam sazinājušies, dodos ciemos pie kolēģiem, 
un viņi vienmēr apvaicājas, kur esmu pazudusi. Ir 
visādi darbi, bet, kā jau teicu, skola ir primārais. Ir 
daudz laikietilpīgu darbu. Protams, ja ļoti gribētu, 
varētu paspēt visu, bet dažreiz ir grūti savienot 
dažādas lietas. 

Esi intervējusi un tikusies ar dažādiem 
cilvēkiem. Kas šajā darbā šķiet visinteresantā-
kais un kas grūtākais?

– Pirmkārt, ir sarežģīti runāt par tēmu, par kuru 
neko nezini un neorientējies, īpaši, kad jārunā ar 
kādu speciālistu. Otrkārt, cilvēki ir dažādi un ir tādi, 
no kuriem grūti dabūt informāciju. Tad nākas  visādi 
mēģināt, lai uzzinātu ko vairāk par „jā” un „nē”. Es 
uz interviju neeju ar sagatavotiem jautājumiem, jo 
to, kā virzīsies saruna, nekad nevar zināt. Vieglāk 
ir runāt ar cilvēkiem, kas ir pazīstami, tāpat, ja 
cilvēks ir runātīgs un viņam ir, ko teikt. Tomēr, kad 
informācija ir salikta kopā un materiāls sanāk par 
garu, grūtāk ir kaut ko “nogriezt”, nekā pielikt, jo 
viss šķiet svarīgi. 

Man kā žurnālistei augstākā virsotne būtu inter-
vija ar Māri Štrombergu. Un manī saglabājas 
pārliecība, ka kādreiz šis mērķis tiks arī īstenots.

Ja jāstāsta par grūtāko šajā darbā, tad tie ir 
pasākumi, kuros esi viens. Tad nākas pašai 
fotografēt, uzraudzīt diktofonu un intervēt cilvēku. 
Tādā ziņā ir labi, ka ir fotogrāfs, kas izpalīdz.

Mēs visu laiku runājam par žurnālistes darbu, 
bet vai tu savu dzīvi saisti ar žurnālistiku?

– Man ir skaidrs mērķis un arī virziens. Negribētu 
skaļi teikt, ko tieši vēlos mācīties, jo gribēt var 
daudz, taču ieceres īstenošana ne vienmēr ir 
vienkārša. Plānotajās studijās ļoti vēlos tikt budžeta 
grupā, tāpēc skolu, kur mācīšos, arī grūti nosaukt. 
Savu mērķi esmu nospraudusi un tagad tikai jāiet 
uz to. Ir jātic saviem spēkiem, jo zinu, ka dzīve visu 
sagrozīs pa savam, un es paļaujos, ka viss notiek tā, 
kā tam ir jānotiek. 

Kādi ir tavi vaļasprieki?
– Jau no bērnības man ļoti patīk zirgi. Cenšos rei-

zi nedēļā doties pie Baibas Blektes uz „Greķiem”. 

PILS STĀSTI (2012-11)
Novembris – Latvijai nozīmīgu datumu un ju-

bileju mēnesis. Šajā pils stāstu turpinājumā vēlos 
pastāstīt par vēl kādiem notikumiem 1919. gada va-
sarā, kam par liecinieci bija mūsu pils. Grasēnietis 
Roberts Apenītis (1899.6.II Grašu Lejas-Ģauģelēs– 
1977.15.X Mineapolisā, ASV. Beidzis Kraukļu 
pag. Nikolaja skolu un Cesvaines draudzes skolu . 
1919. gadā iesaukts armijā un piedalījies Latvijas 
Brīvības cīņās) 1933. gadā “Vidzemes Vēstnesī”  
un “Latvijas Kareivis” publicē atmiņas no Latvijas 
atbrīvošanas cīņu laikmeta. Iesākumā autors vēsta 
par “zaļo” un “sarkano” cīņām Kraukļos, bet tālāk 
par notikumiem pēc “sarkano” padzīšanas un kā 
Cesvainē notika iesaukšana armijā. 

Seržants Roberts Apenītis Pretī Latvijas 
saulei.  “Es karāi aiziedams...”

Lai gan mēs bijām no lielinieku varas atbrīvoti, 
tad tomēr nevararējām sacīt, ka esam no tiem dro-
šībā. Atpakaļ palikušie komūnisti tagad savukārt 
palikās mežos “zaļo” vietā, un to bandas terorizēja 
iedzīvotājus. Vienā otrā saimniecībā ielauzās 
komūnistu pulciņi un nolaupīja produktus, kā arī 
naudu, ja tāda bija. Labprāt viņiem neviens neko 
nedeva, tāpēc, lai nenomirtu bada nāvē, tie bija 
spiesti laupīt, tamdēļ pašiem bija jāsāk domāt par 
aizsardzību. 

Sevišķi nedroša bija Cesvaines apkārtne, tamdēļ 
tur, kā saka – uz savu roku,– noorganizējās kaut 
kas komandantūrai līdzīgs. Varbūt maldos, jo pēc 
trīspadsmit gadiem grūti visu atcerēties, bet man 
liekas, ka pirmais “ komandants” Cesvainē bija 
“zaļo virspavēlnieks” bijušais virsnieks Artūrs 
Veckalniņš. (attēlā) Pat vēl tagad, bet sevišķi 
tolaik, saukts vienā vienīgā vārdā – Artūrs. Šai 
komandantūrā galvenā kārtā iestājās “Artūra 
zaļie”, jaunākie gados, bet iestājās arī citi, kas 
“zaļajos” dalību neņēma, bet tagad pašaizsardzības 
nolūkā stājās pirmo brīvprātīgo rindās. Tādas 
“komandantūras” bija divas – Cesvaines muižā un 
stacijā. Tā gan nāca klāt mazliet vēlāk kā muižā un 
galvenā kārtā radās aiz tā iemesla, ka komūnistu 
bandas šad un tad “apciemoja” staciju. Ja atkal ne-
maldos, tad stacijā pirmais pagaidu “komandants” 
bija tagadējais Kraukļu pagasta Nikolaja pamatsko-
las skolotājs Blūms. ...

Tomēr ar šo pašaizsardzību vien nevarēja apmie-
rināties. Komūnistu varā vēl bija gandrīz visa Lat-
gale un mums tuvākā fronte ap Lubānas ezera rajonu. 
Tie  kuru katru brīdi varēja uzbrukt no jauna un pa-
spiest Latviju zem savas dūres. Sevišķi smagi ciestu 
tad tagadējais Madonas apriņķis. No valdības puses 
nebija nekāda rīkojuma ne par mobilizāciju, ne arī 
par kādu citāda veida organizētu bruņošanos no pašu 
puses. Katra partizāņu vai jauno aizsardzībnieku 
grupa rīkojās pēc saviem ieskatiem. 

Tad laikam saziņā ar Ziemeļarmijas vadību, 
bija sastādījusies grupa bijušo virsnieku ar štāba 
kapitānu Dauguli (agrākā Cesvaines draudzes 
ērģelnieka Dauguļa dēls, tagadējā Latvijas kon-
servatorijas profesora Dauguļa brālis) priekšgalā, 
izsludināja vispārējo mobilizāciju, pāris dienas 
pirms Jāņiem (pēc jaunā kalendāra). 

To sajūsmu, kāda valdīja iesaukšanas dienās, nees-
mu spējīgs aprakstīt. Uz komisiju nāca pat tādi, kuru 
gadi nemaz nebija izsludināti iesaukšanai. Sapro-
tams, šoreiz viņi “pie vārda netika” un noskumuši 
brauca mājās. Komisijā piedalījās arī vairāki ārsti, 
bet tiem bija jāsēd dīkā. Ar maz izņēmumiem katrs 
gandrīz vēl aiz durvīm stāvēdams jau uzkliedza: 
“Vesels!” un ātrāk manījās otrā istabā, kur reģistrēja 
dokumentus.

Visus iesauktos atlaida uz pāris dienām braukt 
mājās, atvadīties no piederīgajiem, paņemt līdzi 
piemērotas drēbes vismaz trijiem menešiem un uz-
turu trijām dienām. 

Pēc  komisijas beigām, mēs, vecie skolas draugi, 
sapulcējāmies kopā un pāris stundas spriedām par 
nākamām kara gaitām, kuras mums bija pazīstamas 
tikai no laikrakstiem, nostāstiem un sarkano un zaļo 
sadursmēm. Viss gaidāmais bija tik vilinošs, ka 
gribējās jau tūlīt tikt projām. Pat Jāņi un līgošana 
nebija vairs nekas. Tādas lietas vairs nebija priekš 
mums. Mums bija citas ilgas. Galvenais – ātrāk 
dabūt “kokardi pierē” un turēt savās rokās dzimtās 
ze-mes atbrīvošanai un aizsargāšanai uzticēto 
šauteni. (Toreiz gan tās vēl saucās “plintes” un 
“vintenes”). Tāpēc  arī mums, braucot uz mājām, 
dziesmas “Es karā aiziedams ...” diezgan sērā mel-
dija šoreiz skanēja pārāk strauji. Droši vien, ja mūs 
dzirdētu  kāds mūzikas kritiķis vai pat tikai pazinējs, 
tas toreiz uz mums paskatītos šķībi, papurinātu gal-
vu un nievājoši pateiktu: “Nekādas izjūtas! Nekādas 
mūzikas izpratnes!” – Jā, tā viņš teiktu, bet mums 
tas nekrita svarā. Mūsu doma bija tikai: mēs esam 
Latvijas kareivji! 

27. jūnijā visiem Cesvaines apgabalā iesauktajiem 
bija jāsapulcējas atkal Cesvaines muižā, kad notika 
sadalīšana uz karaspēka daļām. Atkal Cesvaine bija 
cilvēku pārpilna.Bijušos karavīrus no “svaigajiem”, 
vēl nekad nedienējušiem, bija viegli atšķirt. Cik 
pirmie droši, uzstājīgi un brīvi klaiņāja pa laukumu 
pils priekšā, apmainoties zobgalībām, pat retiem 
“vieglākiem” lamu vārdiem – ne jau citādā nolūkā, 
kā tikai īsa laika pēc – tik mēs, jaunie, bijām nedroši, 
bailīgi un uztraukti. Lai gan visi vēl bijām vienādā 
“ādā”, tas ir – civīlos uzvalkos, mums, jaunajiem, 
bija pret šiem vecajiem kareivjiem liela bijība un 
cienība. Grupās sadalījušies, mēs turējāmies vairāk 
pie malas, lai tiem “nemaisītos zem kājām”. Viņi 
bija “karatēvi” , mēs karabērni”. Tāda vien sajūta 

bija, ka pienāks kāds klāt, saņems un paplucinās 
aiz auss un uzsauks: “Puika, kas tev atļāva pīpot 
cigārus?” – To es tā iedomājos tamdēļ, ka lielākā 
daļa no mums, pat tie, kas līdz šim pat dūmu mutē 
nebija ievilkuši, turēja zobos un kūpināja resnus 
cigārus – atliekas no vācu okupācijas varas, kurus 
uzņēmīgie cilvēki bija pratuši nosargāt no komūnistu 
acīm un nu pārdeva par dārgu naudu. Mēs, lūk, 
iedomājāmies, ka tā izskatāmies vīrišķīgāki. Tagad 
par šādu “pārliecību” nāk smiekli, bet toreiz tā lie-
ta mums bija ņemama nopietni. Katrs taču gribēja 
izskatīties pēc pieauguša cilvēka. Vēlāk gan nevie-
nam vien bija jālien krūmos, lai “ķertos āzim ragos”. 
Ja dažs labs toreiz uz mums noskatīdamies domāja, 
ka mūsu līķu bālās sejas ir no bailēm iet karot, tas 
rūgti maldījās. Tas bija vienīgi cigāru iespaids uz 
mūsu “iekšrūmi”. 

Sadalot vispirms nošķiroja virsniekus, instruk-
torus, kareivjus  un mūs – “novobraņčus”. Pēc tam 
dienējušos pēc karspēka daļu veidiem. Tad nāca 
pēc speciālitātēm, amatiem. Mēs, jaunie, bijām 
sarakstīti vairākos sarakstos – katrs saraksts savai 
daļai nozīmēts. Bijām “maisīti” pa vidu vecajiem. 
Katrs no mums gribēja zināt, kur mūs iedalīs, kur 
nosūtīs, bet neviens neko neteica. Ja arī kāds teica, 
tad tas skanēja: “Uz  Āfriku pie mežoņiem”. “Uz 
Sibīriju”. “Uz Glazmanku pie žīdenēm...” Vēlāk, kad 
sadalīšana bija beigusies, par to vairs neinteresējos. 
Sak, kur būs būs! Te jau neatstās un viena paša 
nekur nesūtīs.  Palikšu kopā ar saviem paziņām un 
draugiem – krauklēniešiem. Tuvākie draugi bija; 
Dolacs, Skubiņš, Vanags, kas arī “noorganizējāmies” 
par “atsevišķu kaujas vienību”, gatavodamies cīņai 
pret “apspiedējiem”. Lūk, mums bija piestāstītas 
pilnas ausis par to, kā vecie zaldāti mēdzot jaunos 
āzēt un apcelt. Tamdēļ arī gatavojām “prettrieciena 
grupu”. Vēl mums pievienojās grasēnietis Blekte, 
tātad bijām pieci. Otrā dienā mums vēl pievienojās 
cesvainietis Sidarenko. Šo mūžam kustīgo un “visu 
zinošo” krievu tautības jaunekli pie mums pievilka 
mūsu lustīgā kompānija un mūsu smagās ceļa so-
mas, pilnas visādu labu lietu. Bet mums viņš patika 
sava jautrā, bezbēdīgā rakstura dēļ. Viņš mums bija 
arī ļoti noderīgs, jo vairāk pasauli redzējis, tas bija 
mācījies izkļūt no katra sarežģīta stāvokļa. Bez tam, 
ja vajadzēja ko izmēļoties, tad viņš to veica priekš 
mums visiem. Paši mēs tai “gudrībā” sevišķi stipri 
nebijām. Viņš mācēja tik pārliecinoši “ieklārēt”, ka 
katrs turpat stāvošu baltu zirgu noturēja par melnu. 
Tātad beigās mūsu “kaujas vienība” sastāvēja no 
sešiem vīriem. Kā izrādījas vēlāk, tad bijām pa-
reizi apsvēruši stāvokli. Pēc nesekmīgiem uzbruku-
miem mūs ne tikai lika mierā, bet pat baidījās no 
mums. Nu jā, “mutes labā vietā” mums vienmēr bija 
bijušas, jo gluži “vakarējie” vairs nebijām. 

Dažas stundas 
pēc sadalīšanas 
mums paziņoja, 
ka tajā pašā dienā  
neviens nekur 
nesūtīs. Var iet 
katrs kur grib, 
tikai astoņos no 
rīta bija jāierodas. 
Tie, kam Cesvainei tuvāk bija dzīves vietas, no-
brauca vai nostaigāja uz mājām, bet pārējie izklīda 
pa muižu, meklēdami, kur pārgulēt nakti, kas gan 
tikai laimējās tādiem, kam te bija radi vai paziņas.  
Arī mēs bijām tie laimīgie, jo man te no seniem 
laikiem dzīvoja tēva māsīca. Tā mums atdeva ve-
selu istabu, tā ka vēl dažu labāku paziņu izguldījām. 
Novietojuši pie radinieces mantas, aizgājām vēl 
apskatīt tās vietas Cesvainē, kas mums bija mīļas vēl 
no Cesvaines draudzes skolas  laikiem, jo nevarēja 
zināt, kad atkal mēs tās redzēsim. Kas zina, kas 
mūs kuru katru sagaidīs. Varbūt tās redzam pēdējo 
reizi. Vakarā nogājām uz laukumu pils priekšā. kur 
tāpat zem debess zilā jumta bija apmetušies tie, kam 
nebija nedz pazīstamu, nedz radu. Tā sakot, tie bija 
tie, kam “onkuļu būšana” bija sveša. Tomēr te gāja 
raibāki un jautrāki. Vienā stūrī spēlēja “garmošku”, 
otrā mandolīnu, bet citur daži karavīri skandināja 
gan tautas, gan agrākās krievu armijas kareivju 
dziesmas. Bet visiem apkārt grupas ieinteresētu 
klausītāju un “kritiķu”. Bet daudzās vietās zem 
akāciju un rožu krūmiem, grupas no pieci līdz seši 
cilvēki “uzsita acīti”,  un vecie cara rubļi  čaukstēja 
kā kaltušas lapas rudenī. Te jau bija kaut kas no ka-
reivju dzīves. Pirmais vakars kara dienestā. 

Otrā rītā sapulcējāmies turpat pils laukumā. Mūs 
izsauca un sastādīja rindās. Tad – somas vai kastes 
uz pleca un ceļā uz staciju. Stacijā “salādēja” mūs 
“teļu vāģos”, bet mēs vēl ir tad nezinājām, uz kuru 
pusi pašķirsies mūsu ceļš. Tikai tad, kad dam-
pis “nopūta garo svilpi” un no visiem vagoniem 
simtsbalsīgi atskanēja “Es karā aiziedams...” vai 
“Nu, ardievu, Vidzemīte”, mēs redzējām, ka bānis 
sāk ripot uz Gulbenes pusi. Tātad mēs bijām iedalīti 
slavenā Ziemeļarmijā un braucām uz Gulbeni, jo 
tālāk mūs nekur nevarēja pa to ceļu aizsūtīt.

Gar acīm aizslīdēja Cesvaines torņi, izzuda 
skatam pazīstamās vietas, bet no vagoniem vēl 
joprojām skanēja “Es karā aiziedams...”  

Visu R. Apenīša atmiņu stāstu “Pretī Latvijas 
saulei” varat izlasīt www.periodika.lv

Kārtējais vēstures interesentu saiets – 27. no-
vembrī plkst. 18.00 Cesvaines novada muzeja 
telpās pilī. 

Māra Evardsone, foto no Madonas 
novadpētniecības  un mākslas muzeja fondiem

Ir gadījušies arī dažādi interesanti piedzīvojumi ar 
zirgiem.

Man ir arī autogrāfu kolekcija, kurus kolekcionēju 
blociņā, un šobrīd ir gandrīz 100 autogrāfu. Tagad 
iekārtoju jaunu blociņu, jo vecajam ir daudz gadu 
un tas ir nobružājies. Blociņš man vienmēr ir līdzi. 
Vissvarīgākais un īpašākais autogrāfs ir Mārtiņa 
Freimaņa, jo viņa parakstu vairs neviens nevarēs 
iegūt. Man ir arī foto ar viņu, kuru uzskatu par lielu 
vērtību. 

Vēl man ļoti patīk sēņot. Kad sākas sēņu laiks, 
katru dienu varu doties uz mežu un mājās vienmēr 
izdodas atnākt ar pilnu grozu. Ļoti patīk pats 
process, jo var reizē gan mierīgi pastaigāties, gan 
izvēdināt galvu. 

Varētu teikt, ka mana aizraušanās ir arī jauni 
izaicinājumi. Piemēram, šovasar tā bija piedalīšanās 
ārstu komandas „Vilkatis Group” filmas uzņemšanā 
kā aktrisei. Pirms tam sanāca pabūt arī „Ugunsgrēka” 
uzņemšanas laukumā, iejūtoties viesnīcas klientes 
lomā, kā arī piedzīvot fotosesiju ar „Ugunsgrēka” 
Olafu jeb Gintu Andžānu, kas izvērtās par jauku 
piedzīvojumu. Pašlaik gaidītākais notikums ir 
„Vilkatis Group” uzņemtās filmas „Sesswegen” 
pirmizrāde, kas notiks novembra beigās kinoteātrī 
Rīgā. 

Vai savu dzīvi saisti ar Cesvaini?
– Par šo jautājumu es neesmu domājusi. Lai vai 

kā, Cesvaine vienmēr būs manas mājas. Te esmu 
dzimusi, augusi, te ir manas bērnības takas. Zinu, 
kur, ko esmu darījusi. Tāpat domāju, ka nebūšu lepna 
un braukšu uz šejieni. Esmu Cesvaines patriote, kā 
gan citādāk? 18 gadi nodzīvoti Cesvainē.

Kristīne Vilciņa, 
foto no Ritas Turkinas personīgā arhīva

 Rita kopā ar brāļa meitu Rebeku pēc sēņošanas

 Roberts Apenītis ar 
dzīvesbiedri 1927. gadā



�Cesvaines Ziņas

Pirms lasītājs aizrādījis par kļūdainu 
mūsu pilsētiņas nosaukuma rakstību, pa-
skaidrošu, ka tāpat rakstījis ievērojamais 
latviešu valodnieks akadēmiķis Jānis 
Endzelīns 1931. gadā. Pētījumā „Par 
Cēsu un Cesveines vārdu” viņš raksta, 
ka vēl nesenā pagātnē pašā Cesvaines un 
daudzās apkārtējās izloksnēs (Bērzaunē, 
Galgauskā, Gulbenē, Kusā, Lizumā, 
Meirānos, Saikavā, Saunsnējā) lietoja 
vārdu Cesveine. 

Vēl 1984. gadā valodniece Maija 
Poiša magnetofona lentē ieskaņojusi 
Cesvaines izloksnes pratējas 1896.g. 
dzimušās Bertas Stalbovas stāstījumu, 
kur vārdā Cesveine visi e izrunāti šauri. 

Turpinājumā J.Endzelīns raksta, ka 
tālākās izloksnēs to sauca par Ces-
vaini (plats e) vai Cesvaini (šaurs e). 
Šāds pārveidojums noticis tādēļ, ka ļoti 
daudzi vārdi beidzas ar –aine, tāpēc Ces-
veines forma ar –ei- runātājiem šķitusi 
pārāk neparasta. 

M.Poiša Vidzemes sēliskajās izlok-
snēs min gadījumus, kad senais di-
vskanis ei aizstāts ar ai, piemēram, leikā 
t.i. laikā (Kraukļi), veivērņi t.i. vaivariņi 
(Lubāna).

Tālāk J.Endzelīns raksta, ka izrunu 

 Jau šajā svētdienā – 18. no-
vembrī – atzīmēsim mūsu valsts      
proklamēšanas 94. gadadienu. 
Cesvainē valsts svētki ir īpaši, jo 
koncertā uzstājas ne tikai vietējie 
amatiermākslas pārstāvji, bet arī 
tiek pasniegti pašvaldības apbal-
vojumi. Koncertā arī godināsim un 
sveiksim titulu „Cesvaines novada 
gada cilvēks” un „Sakoptākais ob-
jekts Cesvaines novadā” ieguvējus.

Šogad īpašs sveiciens dzejniecei, 
prozaiķei Anda Līcei. Andai Līcei 16. 
novembrī Rīgā tiks pasniegta Latvijas 
Republikas Ministru kabineta balva 
par ieguldīto mūža darbu okupācijas 
seku pārvarēšanā un par izcilu de-
vumu Latvijas kultūrā, literatūrā 
un Latvijas vēsturiskās atmiņas 
saglabāšanā. Šī ir īpaša atzinība, jo 
Ministru kabineta balvu katru gadu 
pasniedz tikai dažiem cilvēkiem. Arī 
mēs 18. novembrī sveiksim mūsu no-
vadnieci par novērtēto mūža darbu. 

Augstākais Cesvaines novada 
pašvaldības apbalvojums – medaļa 
„Par nopelniem Cesvaines novada 
labā” tiks pasniegta Cesvaines 
Mūzikas un mākslas skolas direk-
torei Intai Stienei par atzīstamu 
ieguldījumu Cesvaines Mūzikas sko-
las dibināšanā un vadīšanā, kā arī 
par ieguldījumu Cesvaines novada 
pašvaldības attīstībā, Cesvaines no-
vada tēla veidošanā un popularitātes 
veicināšanā. 

Ar pašvaldības apbalvojumu – 
Atzinības rakstu un balvu godināsim 
cesvainiešus, kuri piedalījās Igau-
nijas rallija sportistu glābšanā šī gada 
vasarā. Tie ir – Ingus Ķimelis, Ai-
gars Kozuls, Roberts Mālkalns un 
Gints Lapsa. Šie vīri ir pieteikti arī  
nominācijai „Latvijas lepnums”. 

Arī šogad nosaukumam „Cesvaines 
novada gada cilvēks” tika izvirzīti 
vairāki kandidāti. Nominācijā „Ces-
vaines novada gada cilvēks” mēs 
sveiksim Cesvaines novada mu-
zeja  speciālisti Daigu Matrozi un 
Cesvaines vidusskolas 12. klases 
skolnieci Ritu Turkinu, savukārt 
nominācijās „Cesvaines novada 
gada cilvēks uzņēmējdarbībā” sveik-
sim Cesvaines uzņēmējus Anitu 
Greidiņu un Arvīdu Greidiņu.

Lai veicinātu Cesvaines novada 
ainavas veidošanu un tās sakopšanu, 
šogad norisinājās nosaukuma „Sa-
koptākais objekts Cesvaines novadā” 
mājas īpašnieka meklējumi. Tāpat kā 
iepriekš, divās kārtās tika apmeklētas 
sakoptākās Cesvaines novada mājas 
un saimniecības. Ņemot vērā, ka 
māju īpašniekiem gan laukos, gan 
pilsētās tika piešķirts gandrīz vienāds 
punktu skaits, tiks sumināti visi 
otrajā kārtā iekļuvušie mājas saim-
nieki. Sveiksim vienģimeņu māju 
saimniekus laukos – „Grāvruņģi” 
(Ivanovu ģimene), „Jaunruņģi” 
(Novikovu ģimene), „Stautnieki” 
(Lūšu ģimene), „Mežrozes” (Briežu 
ģimene) un „Dzeņukalns” (Kļaviņu 
ģimene). Par vissakoptākajām vien-
ģimeņu mājām pilsētā izvēlētas Viļa 
Ozola, Jāņa Buļa, Harija Šera, 
Lidnarda Lancmaņa un Jura Ro-
zenberga mājas. Šogad Cesvaines 
novadā par sakoptākajiem ražošanas 
uzņēmumiem atzīti z/s „Sviķi”, SIA 
„Nordtorf” un a/s „Cesvaines piens”. 
Par sabiedriskās iestādes sakoptāko 
objektu žūrija izvēlējusies pirmssko-
las izglītības iestādi „Brīnumzeme”, 
savukārt no daudzdzīvokļu mājām 
sveiksim Brīvības ielas 5 īpašniekus. 
Balvās ir sagādāti Cesvaines novada 
karogi un dāvanas.

Godināsim un leposimies ar ces-
vainiešiem – mūsu novadniekiem! 

Kristīne Vilciņa

Godināsim novada 
iedzīvotājus!

Konference, kas nenotika

Par Cesveines vārdu

2002. gada 5. decembra ugunsgrēks 
neapšaubāmi bija milzu pārbaudījums 
cesvainiešiem un ne visas tā sekas ir 
likvidētas vēl aizvien. Taču šis desmit 
gadu vecais notikums deva arī zināmu 
grūdienu Cesvaines attīstībā, bet gal-
venais – piespieda izmainīt domāšanu, 
jo izrādās, arī it kā mūžīgas vērtības 
nemaz tādas nav. 

Lieta, kuru ugunsgrēks izpostīja, 
ir 6. decembrī paredzētā konference 
„Cesvaines novadu veidosim kopā”.  
Tā kā konference bija pēc nelaimes 
gadījuma ar pili un aktualitātes bija 
izmainītas, tā tika atcelta. Galvenais 
organizators un idejas autors bija Ināra 
Muižniece. Man bija paredzēts runāt 
par Cesvaines pašvaldības stratēģisko 
plānojumu Cesvaines novada attīstībā. 
Runas uzmetums uz četrām lapām man 
ir saglabājies vēl aizvien, bet galvenais, 
ka pašlaik var salīdzināt tā laika domas, 
plānus ar redzēto vai dzīves piespēlēto. 
Jāatceras, ka runa tapa laikā, kad nebija 
nekādas skaidrības par novadiem un 
nebija vēl notikuši 2002. gada 5. de-
cembra notikumi. 

Par runu. Tāpat kā pašlaik, arī toreiz 
esam skatījušies uz valsts kopīgo 
attīstību, jo labvēlīga politika pret lau-
kiem (investīciju, nodokļu, program-
mas, kas veicina darbavietas) mums ir 
ļoti vajadzīga.

Toreiz ir pirmie plāni par novada re-
formu. Bija paredzēts, ka nepieciešams 
ap 5000 iedzīvotāju, attīstības centrs         
ar iedzīvotāju skaitu no 2000 līdz 
2500, attālums no centra līdz robežām 
ap 30 km. Paredzēts apvienot Ces-

vaini, Dzelzavu, daļu Sarkaņu ar cen-
tru Cesvainē. 2003. gadā apvienošanās 
brīvprātīgi, 2004. gadā – piespiedu 
kārtā. Mēs zinām, ka dzīvē ir sanācis 
citādāk, teritorijām nevajadzēja tik 
daudz iedzīvotāju, arī robežas mainījās, 
reforma notika vēlāk (reāli 2009. gadā) 
un, lai to veiktu, valsts „pielabinājās” ar 
200 000 Ls. Teritoriāli Cesvaine palika 
tāda pati kā pirms reformas, mainījās no 
pilsētas lauku teritorijas uz novadu, bet 
mēs neieguvām apvienošanās naudu. 

Par izglītību ir pieminēts, ka ir pie-
cas izglītības iestādes (arī Kraukļu pa-
matskola) un kā sapnis, bet vajadzība 
minēta jauna skola. Toreiz kopā ar 
Kraukļu skolu mums bija gandrīz div-
reiz vairāk bērnu nekā pašlaik. 

Sociālā sfērā minēts, ka vajadzētu 
sociālo dienestu un remontu pansionātā. 
Pašlaik mums ir gan sociālais dienests, 
gan veikti remonti esošajā pansionātā 
un ir arī plāni par lielāka pansionāta iz-
veidi. Sociālais budžets tolaik paņēma 
10% no kopīgā pašvaldības budžeta, 
pašlaik – apmēram tikpat. Minēts, ka 
Somijā vidēji 60% no budžeta atvēlēts 
sociālajai sfērai. Pieminēts arī tas, ka 
pabalstiem nevajadzētu kļūt par lielāko 
naudas tērēšanas daļu, lai “neapēstu” 
savu valsti. 

Par ceļiem minēts, ka 65% no akcīzes 
nodokļa nonāk ceļu fondā. Pašlaik     
valsts ir spērusi soli atpakaļ – ceļu 
fonda nav un summas sarūk katru gadu, 
arī 2013. gadā ir paredzēts mazāk nekā 
šogad. Nav brīnums, ka drīz visiem, kas 
gribēs dzīvot laukos, būs jāpērk džipi, 
bet pārējiem jāpārceļas uz pilsētām. 

Ražojošā sfērā pirms 10 gadiem ir bi-
jusi līdzīga situācija kā pašlaik, vienīgi 
a/s „Cesvaines piens” tolaik strādājuši 
150 – 160 cilvēku. Tagad ir par trešdaļu 
mazāk. Pašlaik ir klāt jauna ražotne – 
kūdras fabrika. 

Valsts un pašvaldību iestādes būtībā 
ir palikušas tās pašas, izņemot to, ka 
2006. gadā tika slēgta Kraukļu pamat-
skola, valsts iestādēs notikusi strādājošo 
optimizācija.

Kultūras sfērā Cesvaines pils minē-
ta kā kultūras objekts, lai arī tolaik tur 
bija skola, sabiedriskās organizācijas 
minētas: IKTIC, „Mārtiņrozes”, „Mež-
ābeles”, šūšanas darbnīca, Repre-
sēto biedrības nodaļa u.c. No ie-
priekšminētajām aktīvas pašlaik ir 
„Mārtiņrozes” un Represēto biedrība. 
Cesvainei raksturīgie kultūras pasāku-
mi daudzējādā ziņā bija tie paši, kas 
pašlaik, vienīgi tolaik populārs bijis arī 
Muzikantu saiets, bet Novada svētki kā 
tādi sākās tikai 2009. gadā. 

Lai gan toreiz nebija Cesvaines 
Tūrisma aģentūras, esam domājuši, 
kā tūristus piesaistīt, domājuši, ko šeit 
atbraucējiem darīt. 

Visinteresantākā sadaļa ir par projek-
tiem, kuri neapšaubāmi virza attīstību. 
Daudzmaz reāli tolaik skaitījušies 
ūdenssaimniecības un atkritumu sakār-
tošanas projekti (saucās „800+” un 
„500-”), sapņojuši esam par siltum-
trases nomaiņu, siltuma apmaiņas 
mezglu izbūvi daudzdzīvokļu mājās, 
jaunas    skolas būvi, bibliotēkas un 
kultūras nama rekonstrukciju projek-
tiem, par pārkārtojumiem bērnudārzā, 

pansionātā, par parku kā atpūtas vietu ar 
estrādi vai pārveidotiem tās modeļiem, 
spēļu laukumu bērniem. 10 gadu laikā 
neesam tikušo galā vienīgi ar estrādes 
problēmu, arī lielais parks prasa daudz, 
lai tiktu līdz mūsdienu parka izskatam. 
Taču remonti un renovācijas ir veikti 
visās iestādēs, pie tam jāatceras pils kā 
īpašs objekts, kurā arī ir ieguldīts daudz. 
Taču ūdenssaimniecības un atkritumu 
saimniecībās tiek realizēta jau otrā pro-
jekta kārta, jo šo sfēru visvairāk uzmana 
Eiropas Savienība.

Nobeigumā nav lieki atgādināt, ka 
visa pamatā tomēr ir Cesvaines cilvēki, 
kuri ir labākie, jo citu vienkārši nav. Un 
tā arī ir, jo, ja kāds domā savādāk, tad 
viņam jābrauc no Cesvaines prom. 

Konferencē bija paredzētas vēl vai-
rākas uzstāšanās: par Cesvaines lomu 
Madonas rajona attīstības programmā 
(I.Solzemniece), par Cesvaini kā 
mazu pērli Latvijas vainagā (B.Bēze, 
S.Soma), par mūsu darbību, lai īstenotu 
Eiropas Komisijas mūžizglītības me-
moranda pamatprasības (V.Caune), par 
Cesvaines ģimnāzijas lomu jauniešu 
un vecāku izglītošanā (A.Spridzāns), 
par Cesvaines internātskolas lomu 
(I.Siliņa), par a/s „Cesvaines piens” 
attīstības perspektīvām (N.Napolovs), 
par mūsu mežu bagātību un pastu 
(A.Greidiņš). Konferenci bija plānots 
vadīt Irēnai Leimanei.

Kā liekas, līdzīga domu apmaiņa ar 
atskatu pagātnē, bet galvenais – plāniem 
nākotnē, būtu vērtīga arī pašlaik. Varbūt 
kāds uzņemtos to noorganizēt?!

Vilnis Špats, pašvaldības vadītājs

Paugurknābja gulbis (Cygnus olor)
Klāt jau novembris. Dīķus klāj 

plāna ledus kārta. Dzīvība apklususi, 
bet cerība nāk ar gaidām. Būs ziema, 
nāks pavasaris un vasara, un viņi 
atgriezīsies.

2012. gada pavasaris nāca ar 
pārsteigumu. Kārzdabas „Gundegu” 
māju dīķī parādījās divu lepnu putnu 
ģimene – Žanis ar Madi. Pavasaris 
nāca ar lielu uztraukumu, jo skaistuļi 
sāka veidot ligzdu. Intensīvi rāva 
ūdenszāles ar visām saknēm un vilka, 
nesa, pludināja uz izredzēto vietu. Bija 
viss. Mīlas dejas, dīķa līmeņa maiņas, 
gulbēnu gaidīšana. Līdz 6. jūnijā 
atskanēja arī gulbēnu čivināšana. Cik 
tad būs? Četri!! Ņipri, veseli. Tēva un 
mātes aprūpēti. Vasara pagāja ikdienā 

vairākkārt pārskaitot un pārskatot, vai 
viss kārtībā. Jebkāda iejaukšanās tika 
izslēgta – gan piebarošana, gan pār-
lieku lielā intere-
se. Barības pietika 
dabā. Septembra 
sākumā vecāki 
sāka mācīt lidot-
prasmi, lēnām, 
pamazām ar savu 
piemēru. Gulbēni 
apguva visu, kas 
vajadzīgs lielam 
putnam. Neko tik 
skaistu vēl nebiju 
piedzīvojis! Un 
vecāku mīlestība, 
ieskatoties dabā. Mazie gulbēni kopā ar mammu Madi

Ne mirkli vecāki nepameta bērnus 
neuzraudzītus, nesakārtotus, kad viens   
otrs no gulbēniem centās būt pārāk 

patstāvīgs un palaidnīgs. 
Uztraukumu radīja rudens tuvošanās. 

Vai esat gatavi ceļojumam? Jau nedēļu 
ik dienas visi trenējās virs dīķa, 
apgūstot lidošanu. Līdz 18. oktobrī ap 
plkst. 9:00 visi seši (māte pa priekšu, 
tēvs aizmugurē) pacēlās un aizlidoja. 
Ziemeļaustrumu virzienā, veicot di-
vus atvadu riņķus virs manis un savas 
mājvietas. Ar asarām acīs un mīlestību 
pavadīju un pateicos šai ģimenei par 
man parādīto godu, kopā pavadot 2012. 
gada vasaru. 

Pierādījās tautas ticējums – ja gul-
bji aizlido, pēc septiņām dienām būs 
sniegs, pēc desmit dienām sals. Sniegs 
24. oktobrī, sals 27. oktobrī.

Gunārs Krūmiņš, autora foto

Cesveine jau viduslaikos laikam 
atspoguļojot rakstījums Sceswene 
kādā 1318. gada Augusta Bīlenšteina 
norādītā dokumentā. Šis 19. gs. vācu 
tautības latviešu valodnieks ar Ces-
vaini identificē arī vietas Zeessove 
1209. g. dokumentā, Sessove no 1212.
g. un Chessowe no 1213. gada. No 
minētajiem vārdiem J.Endzelīns secina, 
ka Cesvaine 13. gs. varētu būt saukusies 
arī Cesava (Cēsava) jev Sesava (platie e 
un ē), jo upītes nosaukums 19. gs., pēc 
A.Bīlenšteina, ir bijis Sese. Tagad mūsu 
upīti saucam par Sulu vai Sūlu.

18. gs. vācu tautības latviešu valod-
niekiem Jākobam Langem un Vecajam 
Stenderam Cesvaines vietā ir Cēsveine, 
bet 19. gs. valodniekam Kārlim Ulma-
nis–Cēsvaine.

Turpinājumā J.Endzelīns 1931.gadā 
raksta, ka lietuviešu valodnieks, viens 
no baltu filoloģijas pamatlicējiem Kazi-
mirs Būga Cesveines vārdu atvasinot no 
somu valodām. J.Endzelīns nenoliedz, 
ka seno vārda saknes formu Kes- var 
sameklēt dažādās valodās, tomēr viņš 
uzsver, ka Cesveine var būt baltiska. 

Tas ir svarīgs J.Endzelīna valodnie-
ciskās analīzes princips, ko savā man 

adresētajā vēstulē uzsvēra pazīstamais 
valodnieks Jānis Kušķis: „Ja kāda vārda 
cilmi var skaidrot kā latvisku, Endzelīns 
dod priekšroku latviskajai cilmei”.

Tālāk J.Endzelīns sniedz visai 
sarežģītu Cesveines vārda izcelsmes 
skaidrojumu. Tā vietā es citēšu šī skaid-
rojuma pārstāstu, ko devis J.Kušķis:

„Senos vācu dokumentos ar burtu g ir 
apzīmēta j- skaņa, tā ka Sesswegen (ar 
jauninātu S- senāka C- vietā) senākajā 
veidā būtu lasāms – Cesvejine. Šādas 
vārda beigas ir arī citos vietvārdos, 
piemēram, Skujene. Laika gaitā vārdu 
Cesvejene īsinot, radies tagadējais vārds 
Cesveine. Savukārt senākais Cesvejene 
izskatās pēc salikteņa, kur otra daļa 
varētu būt rada ar leišu valodas vārdu 
veja, kas nozīmē „maurs; ar zāli no-
augusi vieta.” Ko nozīmē pirmā daļa 
Ces- , nav nosakāms, jo nezinām, kāda 
izskata vietai senatnē dots šis vārds. Tā 
raksta Endzelīns, un es viņam pilnīgi 
piekrītu.”

Minētie latviešu valodnieki neatbalsta 
pieņēmumu, ka Cesvaines vārds esot 
cēlies no vārdiem vācu valodā „sechs 
Wegen”, jo Cesvainē saejot seši ceļi. 

M.Poiša šos pieņēmumus nosauca 

par tautas etimoloģiju. Tas nozīmē 
nezinātnisku vārda cilmes skaidrojumu, 
saistot to ar kādu citu vārdu uz skaniskās 
līdzības pamata. Piemēram, Varakļānu 
nosaukums tautā joprojām tiek skaid-
rots kā saliktenis no sugas vārdiem varš 
un klāni. Patiesībā ir bijis sens vietvārds, 
kas vācu valodā rakstīts Warkland t.i. 
Varkas zeme. 

Akadēmiķis J.Endzelīns savā 
1956. gadā iznākušajā „Latvijas PSR 
vietvārdu” 1. sējumā atzīmējis kādā  
1380.g. dokumentā minētu vārdu 
Cesweghen, kas vēlākajā vācu valodā 
pārveidojies par Sesswegen. J.Kušķis 
pieļauj, ka vācu rakstījumi pēc 1380. 
gada ar S- vārda sākumā ir tautas 
etimoloģija, lai izskatītos vairāk pēc 
sešiem ceļiem.

Jāpiebilst, ka šī etimoloģija vidus-
laikos ir radusies vāciskajā vidē. Tieši 
no vāciešiem latvieši vēlāk patapināja 
nostāstu par sešiem ceļiem. 

Piekrītu, ka Cesvainē joprojām sanāk 
ceļi no sešām bijušajām apkārtnes 
muižām. Tomēr, kā jau redzējām, 13. 
gs. Cesvainei nebija nosaukuma, kas 
līdzinātos Sesswegen.

Bruno Podiņš, novadpētnieks



� Cesvaines Ziņas

Apsveikumi

Nr. 11 (232) 2012. gada 15. novembris
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža  – 500 eks.
Redaktore – Kristīne Vilciņa,
tālr. 64852030
e-pasts: kristine.vilcina@cesvaine.lv
Iespiests:
SIA “Latgales druka”,
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus 
iesniegt līdz katra mēneša 5. datumam.

Miruši
Jakovs Guļbenoks

(1934 – 2012)

Pateicības

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.

Nozīmīgās dzīves gadskārtās 
sveicam: 80 gados Jutu Boroduško 
un 96 gados – Veroniku Ķikusti!

Cesvaines pašvaldība

Sludinājumi

Pirmssvētku dienās 
norīkos papildu 

vilcienu uz Gulbeni

Jāturpina iesāktā ārstēšana

Šogad Ces-
vaines pilī 
v e i k s m ī g i 
uzsākta telpu 
arhitektonis-

ki mākslinieciskā inventarizācija 
un izpēte, kas tiek veikta, pateico-
ties Valsts Kultūrkapitāla fondam, 
jo visi mūsu iesniegtie projekti  
saistībā ar Cesvaines pili ir atbalstīti. 
Šāda telpu arhitektoniskā izpēte un 
inventarizācija un māksliniecisko 
vērtību dokumentācija Cesvaines 
pilī tiek veikto pirmo reizi  vi-
sos pils pastāvēšanas gados. Tas ir 
sākuma punkts veiksmīgai tālākai 
telpu konservācijai, restaurācijai un 
atjaunošanai.

Šobrīd arhitektoniskā izpēte un 
inventarizācija ir veikta – Kungu 

atpūtas telpā un ēdamzālē. Rezultātā 
iegūts vēsturisko materiālu apskats, 
krāsojumu kontrolzondāža, grafiskā 
un foto fiksācija, arhitekta ieteikumi 
tālākiem atjaunošanas darbiem. Izpēte 
veikta saskaņā ar Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekciju.  
Ēdamzāles atjaunošanas darbi turpi-
nās, jo, balstoties uz šo dokumentāciju, 
ir uzsākts projekts „Cesvaines pils 
ēdamzāles koka paneļu atjaunošana 
un restaurācija”. Šie darbi tiks veikti, 
pateicoties VKPAI atbalstītajam pro-
jektam, kuru iesniedzām jau šī gada 
aprīlī un oktobrī saņēmām finansēju-
mu.  Rezultātā tiks atjaunota ēdamzā-
les visa koka paneļa siena sākotnējā 
veidolā.

2012. gada septembrī  VKKF tika 
iesniegts projekts „Cesvaines pils 

Kolekcionārs par labu samaksu pērk 
pirmskara Latvijas un cara laika alus 
pudeles. Tālr.: 29406932 (Kārlis).

Masiere Ilze Dimpere pieņem Rīgas 
ielā 7 (frizētavā pie Inas Gromovas). 
Tālr.: 29555621.

centrālās, ziemeļu un rietumu terašu 
gleznojumu glābšanas program-
mas 1. kārta”.  Projekts ir atbalstīts 
un tiks veikta terašu mākslinieciskā 
pārbaude, datējums, slēdziens par 
apdares kultūrvēsturisko vērtību, 
krāsu un apdares materiālu ķīmiskās 
un stratigrāfiskās analīzes, restau-
ratora slēdziens tālākai darbībai – 
konservācijai un restaurācijai.

Cesvaines pils terases  ir unikāls 
meistardarbs – brīvas rokas glezno-
jums ar līmes krāsu, kas  absolūti 
oriģinālā veidā ir saglabājies līdz 
mūsdienām un šādā veidā datējams 
kā vienīgais Latvijā.  Visa projekta  
gala rezultātā tiks saglabātas unikālas 
vēsturiskas mākslas vērtības.

Daiga Matroze, Cesvaines 
novada muzeja speciāliste 

Sveču ražošanā Latvijā ir sastopams 
jauns un ekskluzīvs produkts – rapšu 
vasks. Rapšu vasks ir 100% dabīgs 
produkts, kas ražots no rapšu eļļas. 
Rapšu vasks ir ražots no atjaunojamām 
izejvielām. Diemžēl Latvijā pagaidām 
rapšu vasks netiek ražots, tāpēc vasks 
tiek importēts no citām valstīm. 

Salīdzinot ar parafīnu, rapšu vas-
ka svecēm ir ilgāks degšanas laiks. 
Latvijā rapšu vaska sveces ražo 
„Laureta  candles”. „Laureta can-
dles” ir izstrādājusi divas sveču sērijas 
ar nosaukumiem ,,Simple” un „Dabas 
ziedi”. Sērijā ,,Simple” ir divu veidu 
rapšu vaska sveces „Ūdensroze” un 
„Apelsīns”. Šī sērija ir  paredzēta ik-
dienas sveču dedzināšanai, jo tā ir 
salīdzinoši lētāka nekā sērija „Dabas 
ziedi”. Sērijas „Dabas ziedi” sveces 
tiek apstrādātas ar Latvijā audzētiem 
augiem. Tas ir rūpīgs un pacietīgs roku 
darbs, tāpēc katra svece ir unikāla, jo 
vienādas sveces praktiski nepastāv. 
Sveces ir apskatāmas un iegādājamas 
Cesvainē, veikalā „Sēlis”. 

Cesvaines sociālais dienests izsaka 
pateicību „Saules veikala” vadībai un 
kolektīvam par ideju savā veikalā no-
vietot ziedojumu kastīti. Ziedojumi tika 
vākti ar mērķi sniegt iespēju Cesvaines 
novada bērniem bez maksas apmeklēt 
Valmieras teātra izrādi „Tāltālā me-
ža varonis”. Vislielākais paldies zie-
dotājiem, kas atsaucās un atbalstīja šo 
ideju. Kopā  saziedoti 110,58 Ls. 

Paldies arī Cesvaines kultūras 
nama vadītājai Kristīnei Aumelei par 
atsaucību un izrādes organizēšanu. 

Cesvaines sociālais dienests  

Esam atgriezušies no Itālijas, 
SVĒTĀS SIRDS KATOLISKĀS 
UNIVERSITĀTES A.Gemelli slimnī-
cas. Brauciens bija veiksmīgs. Raineru 
izmeklēja un aprūpēja atsaucīgi, 
profesionāli speciālisti. Ļoti palīdzēja 
tulks Linda Auzāne.

Raineram  tika veikta ilglaicīga 
(videopoligrāfija) encefalograma ar 
miegu un nomodu, 24 stundu (Hol-
ter) elektrokardiogramma, bioķī-
miskās analīzes, asins analīzes, lai 
noteiktu zāļu lietošanas daudzumu, 
neiropsiholoģiskie testi, neirovizīvie 
izmeklējumi. Mūs konsultēja un 
izmeklējumus veica profesore Šarlote 
Draveta un ārsts Emilio Albomonte.

Šobrīd Raineram jāturpina iesāktā 
ārstēšanās ar izmaiņām medika-
mentu lietošanā, kā arī papildus ir 
nepieciešams apmeklēt logopēdu 
un fizioterapeitu un jāgatavojas at-
kārtotam braucienam uz  papildu 
izmeklējumiem.

Vēlreiz gribētu pateikt milzīgu 
paldies visiem par neizmērojamo 

palīdzību un atbalstu! Ikviens, kurš 
vēlas Raineram palīdzēt, var ziedot 
mammas kontā: Kristīne Riekstiņa, 

Pirmajā rindā no labās puses:  prof. Š.Draveta, otrajā rindā – ārstējošais ārsts 
E.Albomonte, tulks L.Auzāne un Rainers ar māsu Loretu

p.k.091272-11704, SEB banka, kon-
ta nr.:LV41UNLA0050017971691.
Rainera mamma - Kristīne Riekstiņa

Atkritumi Cesvaines centrā
Kad beigsim veidot Cesvaini par 

atkritumu izgāztuvi? Kas gan ir šie „ces-
vainieši”, kas savus sadzīves atkritu-
mus regulāri izgāž Sulas upē gravā un 
aiz tirgus laukuma būdas un neuzceltajā 
pasta ēkā. Piekrauj šķirotavu atkri-
tumu laukumus ar atkritumu maisiem, 
kastēm, drēbju kaudzēm. Kāpēc Raiņa 
ielas garāžu īpašnieki tīra garāžas un 
atkritumus sagrūž tupat aiz stūra grāvī? 
Kāpēc Raiņa ielas mazdārziņu īpašnieki 
nav spējīgi sadedzināt pavasarī nogriez-
to augļu koku zarus, tā dodot augsnei 

mēslojumu, bet krauj pamatīgā kaudzē 
upes krastā, gaidot pavasari un vasaru, 
kad „kāds” to sadedzinās?

Cik ilgi šis „kāds” staigās un vāks šos 
mēslus? Ļoti gribētos, lai tiek cienīts 
sētnieku un ESF projektā iesaistīto 
cilvēku darbs. 6. novembrī aiz tirgus 
būdām un upītes gravā tika savākti vien-
padsmit 200 litru maisi ar atkritumiem. 
Tirgus laukumā regulāri tiek apgāzti 
šķiroto atkritumu konteineri.

Gan Atkritumu apsaimniekošanas 
likumā, gan 2011. gada 23. maija 

Cesvaines novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.10 „Par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu Cesvaines 
novadā”, kuri stājās spēkā 2011. gada 
1. jūnijā, ir noteikti jebkura iedzīvotāja 
pienākumi atkritumu apsaimniekošanā.

Saskaņā ar Cesvaines novada domes 
2011. gada 23. maija saistošajiem notei-
kumiem Nr.10 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Cesvaines novadā” 
katra īpašuma īpašniekam jābūt 
noslēgtam līgumam ar SIA „Alba” par 
atkritumu apsaimniekošanu.

Ja šāds līgums nav noslēgts, saskaņā 
ar Administratīvo pārkāpumu kodek-
sa 75. panta otro daļu par sadzīves 
atkritumu radītāja vai īpašnieka 
nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā 
sadzīves atkritumu savākšanā paredzēts 
uzlikt naudas sodu fiziskajām perso-
nām no piecdesmit līdz piecsimt la-
tiem, bet juridiskajām personām – no 
trīssimt līdz tūkstoš latiem.

2013. gada sākumā tiks apzināti 
tie Cesvaines iedzīvotāji, kuri nav 
noslēguši atkritumu apsaimniekošanas 
līgumu ar SIA „Alba”, un tiks 
administratīvi sodīti.

Ritma Zeiļuka, 
labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Afiša
18. novembrī plkst. 9:00 eku-

mēnisks svētbrīdis Cesvaines lute-
rāņu baznīcā.

18. novembrī plkst. 18:00 Ces-
vaines vidusskolas aulā Latvijas 
proklamēšanas 94. gadadienai veltīts 
svētku koncerts, plkst. 22:00 Ces-
vaines kultūras namā svētku balle.

7. decembrī pilsētas egles ie-
degšana.

14. decembrī muzikāla Ziemas-
svētku pasaka “ZIEMASSVĒTKI 
KAĶĪŠA DZIRNAVĀS”, Ineses 
Zanderes un Valda Zilvera dziesmas, 
galvenajā lomā Jānis Skanis.

Zolītes turnīrs
4. novembra zolītes turnīra uzva-

rētāji:
1. vieta Dzintars Bušs
2. vieta Vladimirs Bahvalovs
3. vieta Juris Praškevičs
Nākamais turnīrs 25. novembrī plkst. 

11:00 Cesvaines kultūras namā.

Lai pēc iespējas vairāk cilvēku varē-
tu svētku dienās atpūsties un apcie-
mot ģimenes un draugus ārpus Rīgas, 
novembrī un decembrī pirmssvētku 
dienās tiks norīkoti papildu vilcieni 
maršrutā Rīga – Gulbene.

Kā jau ziņots iepriekš, līdz gada 
beigām vilciens Rīga – Gulbene kursē 
piektdienu un svētdienu vakaros, 
attiecīgi atpakaļ uz Rīgu dodoties 
sestdienu un pirmdienu rītos. Pārējās 
nedēļas dienās vilciens kursē līdz Ma-
donai.

Taču, ņemot vērā lielo pasažieru 
skaitu pirmssvētku dienās, kā arī 
gaidāmās ilgās brīvdienas gada 
nogalē, papildu vilcieni tiek norīkoti 
arī sestdienās – 17. novembrī, 22. un 
29. decembrī. Turklāt vilciens ceļā uz 
Gulbeni dosies no rīta – plkst.8.30 un 
galapunktā pienāks plkst.12.45, dodot 
iespēju, ja nepieciešams, tālāk doties 
ar autobusu. Norādītajos datumos vil-
ciens no Gulbenes aties plkst.17.15, 
Rīgā ierodoties plkst. 21.28.

Vilciena Rīga-Gulbene (Nr.604*) 
sastāvs maršruta posmā no Rīgas 
līdz Pļaviņu stacijai būs apvienots 
ar vilciena Rīga-Krustpils (Nr.606) 
sastāvu. Vilciena Rīga-Gulbene trīs 
vagoni atradīsies apvienotā sastāva 
beigu daļā. Vilciens neapstāsies Dzel-
zavas stacijā.

Vilciena kursēšanas grafiks
 17. novembrī, 22. un 29. decembrī:

Rīga-Gulbene
Pietura Atiešanas laiks

Rīga 8.30
Vagonu parks 8.35
Jāņavārti 8.41
Šķirotava 8.46
Salaspils 8.56
Ogre 9.11
Ķegums 9.20
Lielvārde 9.27
Kaibala 9.33
Jumprava 9.39
Skrīveri 9.48
Aizkraukle 9.58
Koknese 10.08
Alotene 10.17
Pļaviņas 10.45
Jaunkalsnava 11.08
Mārciena 11.24
Madona 11.39
Cesvaine 12.00
Gulbene pienāk 12.45

Gulbene-Rīga
Pietura Atiešanas laiks

Gulbene 17.15
Cesvaine 18.01
Madona 18.23
Mārciena 18.40
Jaunkalsnava 18.56
Pļaviņas 19.21
Koknese 20.01
Aizkraukle 20.15
Skrīveri 20.27
Lielvārde 20.44
Ogres 20.58
Jāņavārti 21.20
Rīga pienāk 21.28 Kad beigsim veidot Cesvaini par izgāztuvi?

Lietiskie pierādījumi - auskari

Cesvaines pašvaldība ir informēta, 
ka Cesvaines iedzīvotāji ir satraukušies 
par dīķa, kas atrodas starp Ozolu, 
Brīvības un Peldu ielu, zemo ūdens 
līmeni. Dīķī šobrīd ir nolaists ūdens, 
jo 2013. gadā ir plānota ūdens gultnes 
tīrīšana, kā arī krastu attīrīšana un 
jaunu slūžu izbūve. Dīķa ūdens līmeni 
plānots uzpludināt iepriekšējā līmenī 
2013. gada nogalē.

Kristīne Vilciņa, autores foto 2013. gadā ūdens līmenis tiks uzpludināts iepriekšējā līmenī


