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Sākušās „Burtu spēles”!
4. martā jau trešo gadu pēc kār-

tas Cesvaines bibliotēka organizē 
lasīšanas veicināšanas pasākumu 
„Burtu spēles”, iesaistot Cesvaines 
vidusskolas un internātpamatsko-
las skolēnus dažādās ar grāmatu 
lasīšanu organizētās aktivitātēs. 
Līdz 20. maijam zinātkārajiem 
lasītājiem ir uzdevums izlasīt vis-
maz trīs grāmatas.

Bibliotēkā sanākušie skolēni jau 
zina, kas ir „Burtu spēles”, un ar 
azartu iesaistās atjautības spēlēs, 

kā arī uzklausa pasākuma notei-
kumus. Kā ierasts, grāmatas, kas 
jāizlasa, iedalītas 4 vecuma grupās 
ar galveno uzdevumu – izlasīt vis-
maz 3 grāmatas un aktīvi iesaistīties 
bibliotēkas organizētajās radošajās 
pēcpusdienās.

Lai „Burtu spēles” padarītu inte-
resantākas, katrai vecuma grupai tiks 
organizētas radošās pēcpusdienas, 
kurās apskatīs kādu no grāmatām. 
Šajās pēcpusdienās par grāmatu 
varēs uzzināt vairāk un gūt par to 

priekšstatu. Bērnu literatūras nodaļas 
vadītāja Līga Čevere arī pačukstēja, 
ka vienā no pēcpusdienām klātienē 
varēs iepazīties ar četrkājainiem 
draugiem un interesantiem stāstiem 
par mūsu mīluļiem. 

Piedaloties „Burtu spēlēs”, kat-
ram skolēnam ir uzdevums par katru 
izlasīto grāmatu aizpildīt anketu. Sa-
vukārt noslēguma darbā ir jāizveido 
kāds zīmējums vai radošs roku darbs, 
vai varbūt pat var uzrakstīt grāmatas 
sižeta turpinājumu. Noslēguma dar-
bos galvenais ir ļauties fantāzijai un 
jaunām idejām. „Burtu spēles” or-
ganizatores arī atklāj, ja cītīgi tiks 
lasītas grāmatas un rūpīgi izstrādāti 
noslēguma darbi, iespējams, tiks 
organizēta ekskursija. Diemžēl 
pagājušajā gadā ekskursija izpalika, 
jo skolēni nebija piestrādājuši pie 
saviem noslēguma darbiem. Tāpēc 
šogad skolēni aicināti sarosīties, 
lai „Burtu spēļu” noslēgumā varētu 
nopelnīt  tādu kā atalgojumu par 
grāmatu lasīšanā ieguldīto darbu.

Atklāšanas dienā skolēni arī 
izspēlēja vairākas burtu atjautības 
spēles un varēja jau sākt reģistrēties 
pasākumam, lai uzsāktu lasīt pirmās 
grāmatas. Novēlu, lai skolēniem 
neizsīkstoša interese par grāmatām 
un liels lasītprieks!

„Burtu spēles” pasākuma prog-
ramma:

18. marts plkst. 14:30 – Kādi ir 
Dieguburti? (Radošā pēcpusdiena 1.-
3. klašu skolēniem.)

15. aprīlis plkst. 14:30 – Lai būtnes 
nebēg! (Pēcpusdiena 4.-7. klašu 
skolēniem. Iepriekš jāatnes zīmējums 
vai foto ar savu mājdzīvnieku.)

6. maijs plkst. 14:30 – Mamma, tu 
man esi … (Pēcpusdiena 8.-12. klašu 
skolēniem.)

20. maijs  plkst. 14:30 – Noslēgums 
(Izstāde, apbalvošana, čaklākajiem 
bērniem – pārsteigums!)

Radošo pēcpusdienu laiki var 
mainīties, tādēļ jāseko paziņojumiem 
afišās!

Kristīne Vilciņa, autores foto

Mostoties dabai, šķiet, ka arī mēs 
paši sākam vairāk rosīties un dar-
boties. Šķiet, ka ne tikai daba mos-
tas no ziemas miega, bet arī cilvēki. 
Ar jaunu vērienu turpināt iesākto, ar 
jaunu sparu ķerties pie pārdrošākajām 
idejām!

Marta mēnesī mēs atceramies 
un pieminam uz Sibīriju izsūtītos 
latviešus. Katrs citādāk un tomēr 
ar bijību un cieņu pret tiem, kas 
palikuši svešajā zemē, un tiem, kas 
atgriezušies dzimtenē. Stāstu un 
atmiņu par izsūtījumā piedzīvoto ir 
daudz un jāpiekrīt mūsu dzejnieces 
Andas Līces teiktajam, ka tagad ar 
iegūtajiem materiāliem ir jāstrādā 
un jārada paliekošas lietas. Šajā 
numurā publicējam ieskatu mūsu 
pašu novadnieka Gunāra Krūmiņa 
atmiņu stāstījumā. Atgādinu, ka 
sākums atmiņu stāstam ir lasāms 
februāra „Cesvaines Ziņās”, savukārt 
noslēgums tiks publicēts aprīļa 
numurā. 

Gaišu marta mēnesi dara pavasara 
saulgriežu svētki – Lieldienas. 
Latviešiem tā tiešām ir Lielā diena, 
kur jau pašā vārdā tiek izteikta no-
tikuma jēga – diena kļuvusi lielāka, 
garāka par nakti. Gaismas uzvaru 
pār tumsu latvieši atzīmē ar pavasara 
saulgriežu svinībām, kas bagātas 
ar ticējumiem un dažādām senču 
tradīcijām. Patīkami apzināties, 
ka daudzas no tradīcijām esam 
saglabājuši un turpinām par tām 
stāstīt nākamajām paaudzēm. Lai 
rituālos, ko piekopjam šajos svētkos, 
izdodas atrast maģisko spēku un 
gaišumu turpmākajiem ikdienas dar-
biem!

Patīkami  pārsteigusi cesvainiešu 
un kaimiņu novadu cilvēku 
atsaucība foto parādei „Mūsu no-
vads nokrāsās”. Tā kā konkrēts da-
tums foto parādes bilžu iesūtīšanai 
nav nolikts, joprojām gaidām foto 
ar skaistām, iedvesmojošām un 
vēl neredzētām Cesvaines novada 
ainavām. Ne velti foto parādes no-
saukums ir „Mūsu novads nokrāsās”.  
Šoreiz nav nozīmes  gadalaikam – 
ziema vai vasara, galvenais ir krāsas, 
toņi un to nianses mūsu novadā. 
Par iesūtītajiem foto varat balsot 
novada mājaslapā www.cesvaine.
lv foto galerijas sadaļā. Balsojums 
mājaslapā, kā arī žūrijas vērtējuma 
kopsummā tiks izvēlēti labākie foto, 
kuri tiks izvietoti domes atjaunotajā 
zālē pēc telpas remontdarbiem. 

Lai pavasara saule silda ne tikai 
mūsu domas un prātus, bet arī sirdi! 
Nākamais „Cesvaines Ziņu” numurs 
gaidāms 25. aprīlī.

Kristīne Vilciņa

Viens no „Burtu spēles” atklāšanas dienas sarežģītākajiem uzdevumiem – 
burtu jūklī atrast grāmatu nosaukumus

Atceroties 
25. martu

Balti pūpolu
Mākoņi debesis klāj, 
Margo vizbuļi
Lazdu bizēs, 
Olu krāsas, 
Ko zaķi Lieldienām krāj, 
Sāk jau mežos
Un tīrumos vizēt.

Ilgi gaidītās Lieldienas 
Beidzot ir klāt, 
Augšāmcelšanās sirdij
Un zālei, 
Kad tiek šūpoļu 
Drellis darināts, 
Pirmo gājputnu 
Piebērtai tālei.
 /K. Apškrūma/

Bij’ marts, un dunēja sliedes,
Vilciens ar nāvei nolemtiem 

trauc.
Māj atvadas dzimtenes priedes,
Lūk, taigā vilki jau kauc.

Vēl pēc gadiem dzird vaidus,
Kad nakts spārnus pār Gulagu
    pleš.
Kādus tauta izcieta spaidus,
Sētā kad lauzās okupants svešs!

Bērnības meitene mazā, 
Bezgala skumjš ir tavs stāsts,
Atmiņas sirdī vēl glabā
Bērnības saulstaru glāsts.

Meitēn, tev taiga šalc drūmi,
Bezgala viltīgs tai smaids.
Dienas un naktis velkas te drūmi,
Bads bendē, solis nav raits.

Vai redzēt vēl, meitēn, tev mājas,
Vai taigā nolemts tavs gūsts. 
Pēc dzimtenes ilgās sirds stājas,
Atmiņā dzimtenes vēju skūpsts.

Atgriezies, meitēn, uz mājām,
Dzimtenes vēji kur šalc.
Zinu, ja laistu, pārnāktu kājām,
Tikšanās brīdis būtu tik salds! 

Tuvojas 25. marts, latvju tautas 
izmisuma un sāpju diena, kas ilga 
daudzus, daudzus gadus. To visu at-
ceroties, uzrakstīju dzejoli, jo mana 
sieva arī staigāja šos bezgala skar-
bos ceļus. Dievs lēma, viņa atgriezās 
no Tālajiem Austrumiem, tāpat arī 
es. Es nebiju izsūtītais, bet dienēju 
Tālajos Austrumos. Tā kā biju apaļš 
bārenis, nevienam nebiju vajadzīgs. 
Dievs lēma, mēs satikāmies un 
apprecējāmies. Diemžēl pagājušajā 
gadā mans tuvākais cilvēks aizgāja 
viņsaulē un nu atkal esmu bārenis.

Juris Sārnis Siguldā

Lai pavasara saules siltums 
dod enerģiju un darba prieku! 

Saulainas un gaišas 
Lieldienas!

Cesvaines novada dome

Skolēni ar azartu minēja savu kolēģu skaidrotos vārdus
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Par atvieglojumiem ēdināšanas izdevumu samaksai 
Cesvaines novada vispārējās izglītības iestādēs

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 
17. panta trešās daļas 11. punktu, li-
kuma „Par pašvaldībām” 14. panta 
trešo daļu

I. Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – 

noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek 
pieprasīti un piešķirti atvieglojumi 
ēdināšanas izdevumu samaksai Ces-
vaines novada vispārējās izglītības 
iestādēs.

II. Tiesības saņemt atvieglojumus
2. Tiesības saņemt atvieglojumus 

ēdināšanas izdevumu samaksai Ces-
vaines vidusskolā (turpmāk – vidussko-
la) ir vidusskolas izglītojamajam, kura 
ģimene ir atzīta par trūcīgu.

3. Tiesības saņemt atvieglojumus 
ēdināšanas izdevumu samaksai Ces-
vaines pirmsskolā „Brīnumzeme” 
(turpmāk – pirmsskola) ir pirmssko-
las piecus un sešus gadus vecam 
izglītojamajam, kurš tiek sagatavots 
obligātās pamatizglītības apguvei un 
kura ģimene ir atzīta par trūcīgu.

4. Tiesības saņemt atviegloju-
mus ēdināšanas izdevumu samaksai 
Cesvaines vidusskolā un Cesvaines 
pirmsskolā „Brīnumzeme” ir ģimeņu, 
kurā ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni 
vai bērni, kuri iegūst vispārējo vidējo 
vai vidējo profesionālo izglītību, 
bērniem.

5. Atvieglojumi par ēdināšanas izde-
vumu samaksu noteikumu 2. punktā 
noteiktajiem audzēkņiem pienākas 
100% apmērā.

6. Atvieglojumi par ēdināšanas izde-
vumu samaksu noteikumu 3. punktā 
noteiktajiem audzēkņiem pienākas 
100% apmērā.

7. Atvieglojumi par ēdināšanas izde-
vumu samaksu noteikumu 4. punktā 
noteiktajiem izglītojamiem pienākas 
50% apmērā.

III. Atvieglojumu pieprasīšanas un 
piešķiršanas kārtība

8. Izglītojamā, kuram saskaņā ar šiem 
noteikumiem ir tiesības saņemt atvieg-
lojumus par ēdināšanas izdevumu sa-
maksu vidusskolā un pirmsskolā, vecāki 
iesniedz vidusskolas vai pirmsskolas 
vadītājam iesniegumu un:

8.1. lai saņemtu saistošo noteikumu 
2.un 3.punktā noteiktos atvieglojumus, 
uzrāda izziņu par trūcīgas personas sta-
tusa piešķiršanu; 

8.2. lai saņemtu saistošo noteikumu 
2.un 3.punktā noteiktos atvieglojumus, 
izziņu par ģimenes sastāvu un/vai izziņu 
par mācībām vispārējā vidējā vai vidējā 
profesionālajā izglītības iestādē vai 
citu dokumentu, kas apliecina tiesības 
saņemt atvieglojumus.

9. Vidusskolas vai pirmsskolas 
vadītājs informāciju par Cesvaines no-

vada izglītojamajiem un viņu ģimenēm 
iegūst Cesvaines novada pašvaldībai 
pieejamās datu bāzēs.   

10. Ēdināšanas izdevumu atviegloju-
mus izglītojamiem piešķir ar vidussko-
las vai pirmsskolas direktora/vadītāja 
lēmumu.

11. Ja izglītības iestāžu izglītojamo 
vecāki nav iestādes noteiktajā kārtībā 
atteikuši izglītojamā ēdināšanu, iestādes 
vadītājam ir tiesības pārtraukt atvieglo-
jumu 1 mēnesi.

12. Izglītības iestāde, pamatojoties uz 
pieņemtajiem lēmumiem, līdz nākamā 
mēneša 3. datumam iesniedz domes 
Grāmatvedības un finanšu nodaļā 
izglītojamo sarakstu, kuriem piešķirts 
finansējums ēdināšanas izdevumu sa-
maksai, norādot faktisko ēdienreižu 
skaitu.

13. Vidusskolas direktora vai pirms-
skolas vadītāja lēmumu vai faktisko 
rīcību var apstrīdēt Administratīvā pro-
cesa likumā noteiktajā kārtībā Cesvai-
nes novada domē. Domes lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

IV. Noslēguma jautājums
14. Saistošie noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
pašvaldības laikrakstā „Cesvaines 
Ziņas”.

V.Špats, domes priekšsēdētājs

Cesvaines novada domes 2013. gada 30. janvāra saistošo 
noteikumu Nr.4

„Par atvieglojumiem ēdināšanas izdevumu samaksai 
Cesvaines novada vispārējās izglītības iestādēs” 

paskaidrojuma raksts

Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek 
pieprasīti un piešķirti atvieglojumi ēdināšanas 
izdevumu samaksai Cesvaines novada vispārējās 
izglītības iestādēs trūcīgo ģimeņu skolas vecuma 
bērniem un daudzbērnu ģimeņu bērniem. 

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11.  punktā 
noteikts, ka novada pašvaldība nosaka tos izglīto-
jamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība. 
Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešajā daļā 
noteikts, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai 
likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības izdod 
saistošus noteikumus.

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Pašvaldība ir noskaidrojusi izglītojamo skaitu, 
kuri nāk no trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, un 
pašvaldības budžetā tam ir paredzēti līdzekļi.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības 
vidi. 

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai 
nav nepieciešams veidot jaunas darbavietas vai 
paplašināt esošo institūciju kompetenci, lēmumus 
par atvieglojumu piešķiršanu izglītojamajiem 
pieņems iestāžu vadītāji.

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošajos noteikumos noteiktā kārtība ir labvēlīga 
iedzīvotājiem, jautājums tika apspriests Finanšu 
komitejas sēdē un konsultācijas ar iedzīvotājiem 
netika paredzētas.

Atpakaļceļš uz Grašiem
Kad pirms trim gadiem ar interneta 

starpniecību viesnīcā „Grašu pils” 
istabiņu vēlējās rezervēt kāds cilvēks 
vārdā fon Kālens, tad domājām, 
ka mūs vienkārši vēlas izjokot. Pēc 
tam saņēmām arī pirmo vēstuli. Tās 
sūtītājs bija Huberts fon Kālens, 
kurš stāstīja, ka viņa tēvs bija dzimis 
Grašos un viņš vēlētos redzēt sava 
tēva mājas. Tā sākās mūsu sirsnīgā 
draudzība ar Grašu muižas bijušo 
īpašnieku dzimtas pārstāvjiem. Bijām 
priecīgi saņemt vecās fotogrāfijas 
un dzirdēt stāstus par mūsu mājas 
pagātni un cilvēkiem. Mēs esam 
pateicīgi Huberta ģimenei un jo 
īpaši viņa dēlam Andreasam, kurš 
piedāvāja savu atbalstu Grašiem. 
Viņš izlēma skriet Londonas pus-
maratonu ar mērķi vākt ziedojumus 
Grašu bērnu ciematam. Saņemtais 
ziedojums šajā pavasarī tiks izlietots 
spēļu laukuma ierīkošanai pie vienas 
no bērnu dzīvojamām mājiņām.

Mēs no savas puses bijām priecīgi 
Hubertam uzdāvināt kādu priekšmetu, 
ko bijām atraduši Grašu muižas parkā 
un kas noteikti bija piederējis viņa  dzim-
tai. Tā bija sudraba karotīte ar dzimtas 
iniciāļiem, kuri iegravēti 1864. gadā 
un, iespējams, tā dāvināta kāda bērna 
kristībās. Ar asarām acīs viņš pieņēma 
šo dāvanu, un mēs visi sajutāmies ļoti 
saviļņoti.

Pirms pieciem gadiem grāmatā „Ces-
vainieši”, apcerot Grašu muižnieku 
fon Kālenu kapus un dzimtu (18.–20. 
lpp.), Arnis Vīksna izteica šaubas, vai 
pēc 1920. gada, kad muiža viņiem tika 
atņemta, kā arī pēc Otrā pasaules kara, 
kāds no viņiem jeb dzimta kā tāda vairs 
saglabājusies. Taču izrādās, ka tā vis 
nav. Turpmāko rindu autors ir Huberts 
fon Kālens, kurš mums visiem atsūtījis 
savu apcerējumu „Grašu muižas vēsture 
un fon Kālenu ciltskoks”. Publicējot 
veikti daži nebūtiski īsinājumi. 

Paldies vācu valodas skolotājai Bri-
gitai Fjodorovai par tulkojumu!

Sandra Stade, Grašu bērnu ciemata 
vadītāja

Ciltskoks
Heinrihs Jozefs fon Kālens dzimis 

1745. gadā Dancigā (tagad Gdaņska 
Polijā) un miris 1794. gadā savā Jaunkal-
snavas muižā. Viņš bija precējies ar 
Annu Mariju Šarloti Sīferdingu, kas mi-

rusi 1844. gadā Jaunkalsnavā. Ģimenē 
bija septiņi bērni, no kuriem otrais Fabi-
ans Georgs Aleksandrs (1788 Vīlandē, 
Igaunijā – 1845 Grašos), precējies ar 
Natāliju Šarloti fon Tranzē (1793 – 1864 
Cēsīs) no Dzelzavas.

Fabians Georgs Aleksandrs 1819. 
gada 15. aprīlī nopirka Grašu muižu. 
Laulībā bija divi bērni, no kuriem 
par Grašu muižas nākamo īpašnieku 
kļuva Heinrihs Kārlis Leonhards 
(1814 Jaunkalsnavā – 1890 Rīgā). 
Viņš savukārt bija precējies ar Kon-
stanci Sofiju Jūliju fon Tranzē (1818 
Brenguļos – 1875 Rīgā). Šai laulībā bija 
divas meitas un dēls Heinrihs Georgs 
Nikolajs (1859 Jaunkalsnavā – 1922 
Namslavā, Šlēzijā).

Heinriham Georgam Nikolajam un 
Izabellai, dzim. fon Kampenhauzenai, 
bija četri bērni: Anna (1886 Grašos 
– 1975 Vīsbādenē), Bodo (1887 Grašos 
– 1899 Grašos), Marija Izabella (1890 
Grašos – 1909 Davosā) un mans tēvs 
Eberhards Heinrihs Baltazars (1897 
Grašos – 1981 Vīsbādenē).

Eberhards apprecējās ar Edīti Šlimmu 
(1903–1978) un viņu laulībā piedzima 
divi dēli: mans brālis un es. Brālis 
Frīdrihs Sigismunds (1936 Kēnigsbergā 
– 2012 Vīsbādenē) bija precējies ar 
Ģertrūdi Reiteri un viņiem 1974. gadā 
piedzima dēls Aleksandrs.

Es esmu Huberts fon Kālens (Hu-
bertus von Kahlen), dzimis 1941. 
gada 7. augustā Kēnigsbergā (tagad 
Kaļiņingrada), precējies ar Barbaru Eih-
neri (dz. 1950). Mums ir dēls Andreass 
(dz. 1978 Vīsbādenē), kas precējies 
ar Angeliku Hernandesu (dz. 1973 
Delīcijā, Meksikā), viņiem ir meita Lui-
za (dz. 2011 Vīsbādenē).

Vēsture
Grašu muižas vēsture 101 gadu (no 

1819. līdz 1920. gadam) ir saistīta ar 
fon Kālenu vārdu.

Pirmais Grašu muižas īpašnieks dus 
Grašu ģimenes kapsētā ap 300 m no 
muižas, kur vēl šodien ir atrodama viņa 
kapa vieta. Tieši viņa kapa plāksne ir 
vienīgā, kura nav tikusi saplēsta un ir 
saglabājusies līdz mūsdienām. Uz tās ir 
teksts (tulkojumā no vācu valodas): „Šeit 
dus Dieva mierā Georgs Aleksandrs fon 
Kālens, dzimis Vīlandē 03.06.1788., 
miris Grašu muižā 27.07.1845. Mīļotais 
tēvs, uzticamākais brālis, draugs. Tu 

aizgāji no mums – ak, mēs esam bāreņi, 
sērojoši mēs šeit vieni otram…”

Manam tēvam Eberhardam 1920. 
gadā kopā ar vecākiem, vecāko māsu 
Annu un daudziem citiem Graši 
bija jāatstāj. To pieprasīja politiskās 
izmaiņas valstī.  

Mans vectēvs Heinrihs Georgs 
Nikolajs fon Kālens kopā ar savu sievu 
Izabellu bēga uz Namslavu pie Bresla-
vas Šlēzijā (tagad Vroclava Polijā), 
kur viņš mira 1922. gadā 63 gadu 
vecumā. Es vēl šodien nezinu, kur 
viņš ir apglabāts. Sieva Izabella pēc 
viņa nāves devās uz Kēnigsbergu, kur 
dzīvoja viņu meita Anna un dēls Eber-
hards (mans tēvs). Pēdējā piemiņa par 
vectēvu ir viņa vēstule, kas izsūtīta trīs 
nedēļas pirms viņa nāves un rakstīta 
draugam Reinholdam fon Helmerse-
nam, kuram viņš izmisis stāstīja par 
Grašu zaudējumu un dalījās pārdomās 
par savu dzimteni. Viņa draugs dzīvoja 
Sāvienas muižā. Atbilde viņu vairs ne-
sasniedza. Domājams, ka viņa draugs 
tanī brīdī jau bija miris. 

Annai bija divi  bērni: Anna fon Brim-
mere (1908 Grašos –1994 Bronksvilā, 
Ņujorkā) un  Bodo von Brimmers (dz. 
1911 Grašos). Šobrīd Bodo ir 101 gads, 
viņš dzīvo Lisabonā un ražo ļoti garšīgu 
vīnu.  

Izabella (mana vecmāmiņa) mira 
1938. gadā Kēnigsbergā.

Mans tēvs Eberhards pelnīja iztiku kā-
dā muižā austrumos no Kēnigsbergas. 
Rīgā viņš bija studējis lauksaimniecību. 
Vēlāk viņš kļuva par automobiļu 
tirgotāju. Tad sākās Otrais pasaules 
karš, kas turpināja atlikušo fon Kālenu 
ģimeni dzīt tālāk uz Rietumiem. Tā ma-
nai mātei, brālim un man bija jāatstāj 
Kēnigsberga.  

Kādā aviācijas uzlidojuma laikā 
pie Baltijas jūras manai mātei, man, 
brālim un citiem bēgļiem bija jādodas 
uz patversmi. Šajā jūklī es tiku izrauts 
mātei no rokām un pazudu. Tikai pēc 
dažām dienām māte mani atrada kādā 
lidlaukā. Viņa nekad nespēja šo noti-
kumu aizmirst un pārdzīvoja to līdz pat 
savai nāvei. 

Tā mēs nokļuvām Vīsbādenē. Tur 
arī 1947. gadā no angļu gūsta pie 
mums ieradās tēvs. Es viņu pirmo reizi 
ieraudzīju sešu gadu vecumā. 

Mana māte un tēvs atkal atrada darbu 

lauksaimniecībā.  Mana māte nomira 
1978. gadā, tēvs 1981. gadā, bet brālis 
2012. gadā. Visi apglabāti Vīsbādenē.  

Mans ceļš uz tēva mājām Grašos
Tēvs mums daudz stāstīja par savu 

bērnību Grašu muižā. Viņš mīlēja šo 
māju, brīnumjauko zemi un iespēju 
medīt. Viņš atcerējās, kā svinējuši 
Ziemassvētkus un kamanās ar lāpām 
braukuši uz Cesvaines baznīcu. Tēvs 
minēja, ka bērnībā spēlējies tuvējā 
strautā un slēpies aiz lielajiem Grašu 
ozoliem. Mācīties gan viņam neesot pa-
ticis, jo mājskolotājs bijis ļoti stingrs.

Vasaras brīvdienās vecmamma uz 
Grašiem ielūdza bērnus no nabadzīgām 
rīdzinieku ģimenēm, lai tie varētu 
atpūsties, elpot svaigo lauku gaisu 
un baudīt veselīgu ēdienu. Mans tēvs 
šos brīžus gaidīja ar nepacietību, jo tā 
viņam bija iespēja iegūt jaunus rotaļu 
biedrus. Senā fotogrāfijā redzams, kā 
divas skolnieces sēž uz soliņa pie Grašu 
muižas. Tā ir vienīgā fotogrāfija, kas 
saglabājusies no tā laika.

Ja mana vecmāmiņa Izabella toreiz 
būtu zinājusi, ka 100 gadus vēlāk viņas 
kristīgā pārliecība, sirsnība un vēlme 
palīdzēt bērniem šai vietā atkārtosies… 
Es varu tikai vēlēties, lai viņa ieraudzītu, 
kādi Graši izskatās šodien.

Mans tēvs līdz pat savai nāvei bija 
pārliecināts, ka Grašu muiža gājusi 
postā vai nodedzināta kara laikā. 
Viņam pēc 1920. gada nekad vairs 
nebija iespēja atgriezties savā bērnības 
zemē. Līdz pat savai nāvei 1981. gadā 
viņš dzīvoja tikai ar atmiņām par 
Grašiem. 

Pēc tēva nāves es sāku meklēt jeb-
kuru informāciju par Grašiem. Pateico-
ties interneta iespējām, es uzzināju, ka 
Graši ir saglabājušies. Tur atradu nelie-
lu Grašu muižas attēlu, ko bija ievietojis 
kāds cilvēks, kas Latvijā fotografēja pi-
lis, kungu mājas un organizēja tūrisma 
braucienus. No viņa es uzzināju, ka 
Grašos ir viesnīca, varēju apskatīt 
tās mājaslapu. Tas notika 2010. gada 
septembrī. Es nevaru aprakstīt, cik sa-
traukti mēs abi ar sievu jutāmies. Tūlīt 
pat rezervējām istabiņu Grašu viesnīcā, 
un mūsu ceļojums uz tēva bērnības zemi 
bija sācies. 

Lidojām caur Kolbergu Polijā, kur 
es 1945. gadā bēgot biju pazudis, un 
Kaļiņingradu. Man prātā bija daudz 

jautājumu. Es gribēju zināt, kas tagad 
saimnieko Grašos. Nebiju pārliecināts, 
vai tur kāds vispār vēlas redzēt fon 
Kālenu dzimtas pēctečus. 

Mēs ieradāmies Grašos. Skatījāmies 
uz skaisti atjaunoto muižas ēku, 
kuru es biju redzējis tikai 1910. gada 
fotogrāfijās. Mana sieva Barbara un es 
stāvējām pie lielā Grašu ozola, kurš savā 
garajā mūžā bija tik daudz pieredzējis. 
Tas bija bijis kopā ar manu ģimeni gan 
priekos, gan bēdās.

Tad pēkšņi atvērās lielās ieejas dur-
vis, un tanīs parādījās kāds kungs. Viņš 
mūs sveicināja ar vārdiem: „Lūdzu, 
ienāciet! Jūs esat mājās!“ Tas bija 
francūzis Kristofs Aleksandrs, kurš 
pirms divdesmit gadiem devis šai vie-
tai jaunu dzīvību un Grašos izveidojis 
mājas bērniem. 

Sapnis bija piepildījies 
2010. gadā mēs Grašos nosvinējām 

manas sievas 60 gadu jubileju, 2011. 
gadā manu 70. dzimšanas dienu, bet 
2012. gadā atzīmējām mūsu kāzu 40. 
gadadienu un pie Cesvaines prāvesta 
Hansa Jensena Grašu kapelā atjaunojām 
laulību zvērestu.

Mēs esam laimīgi, ka esam ieguvuši 
jaunus draugus gan Grašos, gan 
Jaunkalsnavā, kur arī ir vairāki manas 
dzimtas īpašumi.

Huberts fon Kālens 
2013. gada februārī

Huberts pie lielā Grašu ozola

V.Špats, domes priekšsēdētājs
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IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS
Aktīvi iesācies otrais mācību pusgads

Neņemot vērā to, ka interešu 
izglītībai valstī ir samazināts 
finansējums, Cesvaines vidusskolas 
pedagogi šo pusgadu ir uzsākuši ļoti 
aktīvi. Jau janvārī mūsu skolas koris 
(vad. A. Āboltiņa) piedalījās koru 
kopmēģinājumā, lai aprīlī varētu 
sekmīgi startēt koru sadziedāšanās 
dienā Varakļānos un skatē Madonā.

Skauti (vad. I.Āre) gan janvāra 
mēnesī, gan arī martā piedalījās dažādās 
aktivitātēs, kas veltītas O. Kalpakam. 
Tika iegūta 3. vieta militarizētajās 
stafetēs, 2. vieta patriotisko dziesmu 
dziedāšanas sacensībās un 3. vieta 
vēstures konkursā. Martā skauti 
apmeklēja O. Kalpaka atdusas vietu 
Visagala kapos.

Šogad  trīs mūsu skolas estrādes 
grupas (vad. A. Melbārdis) pirmo 
reizi piedalījās Rīgā VISC rīkotajā 
konkursā. Panākumi neizpalika.Grupa 
“Green Neon” (K.Sipāne, A.Āboltiņa, 
D.Blumberga, P.Āboltiņš, D.Rone) 
ieguva 2. pakāpes diplomu. Arī grupa 
“Komiks” ieguva 2. pakāpes diplomu.

Šogad novadā notika skatuves runas 
un anekdošu stāstīšanas turnīrs. Šī akti-
vitāte notika novada mērogā tāpēc, ka 
abās skolās darbojas interešu pulciņi, kas 
saistīti ar skatuvi. Vidusskolā darbojas 
skatuves runas pulciņš sākumskolā (vad. 
G.Libeka) un internātpamatskolā teātra 
pulciņš (vad. S.Zīle). Anekdošu stāstīšnā 
piedalījās skolēni, kuriem ir pamanīts šis 
talants. Tā mūsu novadu Rīgā anekdošu 
turnīrā 1.aprīlī pārstāvēs Marta Tipaine 
(vidusskolas 4. kl.) un Eduards Zigfrīds 
Aveniņš (vidusskolas 6 .kl.). Savukārt 
uz Gulbeni piedalīties Vidzemes reģiona  
skatuves runas konkursā dosies Nauris 

Novada 
dambretes 

turnīrs
Otro gadu pēc kārtas skolā notika 

dambretes turnīrs. Pateicoties skolo-
tājas Ingunas Luces iniciatīvai,šogad 
šis turnīrs norisinājās kā novada 
turnīrs, jo sacentās ne tikai viduskolas 
labākie spēlētāji, bet arī internātskolas 
skolēni.Turnīru vadīja skolotājs Zig-
mārs Gulbis. Kopvērtējumā 1.-4. kla-
šu grupā pirmo vietu ieguva:

 1.-4.klašu grupā 1.vieta Samantai 
Pliķēnai (internātpamatskolas 4.kl.) 
un Vīgantam Vasilišinam (vidusskola 
4.kl.)

5.-8.klašu grupā 1.vieta Samantai 
Tropai (internātpamatskolas 5.kl.) un 
Andim Āboliņam (vidusskolas 8.kl.)

9.-12.klašu grupā 1.vieta Melisai 
Leitei (internātpamatskolas 9.kl.) un 
Gvido Voitam (vidusskolas 10.kl.)

Šajā mēnesī mūsu novada labākie 
1.-4. klašu dambretisti piedalīsies 
strapnovadu turnīrā Madonā.Turēsim 
īkšķus, lai veicas!

Sarma Kurme

Ziediņš (vidusskolas 4. kl.).
Piedzīvojumiem pilnas  2. un 3. 

marta dienas izvērtās ģitāristu pulciņa 
dalībniekiem, kuri nepiedalījās 
konkursā, bet gan A.Pumpurei veltītajās 
Austras dienās Liepājā. Ģitāristu pulciņu 
vada pedagoģe V.Krūmiņa. Pirmajā 
dienā bērni dziedāja dažādu autoru 
dziesmas. Protams, šajā dienā akcents 
bija likts uz dziesmām ar I. Ziedoņa 
vārdiem. Otrajā dienā goda vietā tika 
celta tautasdziesma. Mūsu bērni ieguva 
nedalītas simpātijas, jo  dzīvi, kvalitatīvi 
sniedza savus priekšnesumus. 

Šogad skolā atsāka darboties arī 
jaunsargi (vad.J.Švika) Viņu pirmais 
starts bija O.Kalpakam veltītajās 
militārajās stafetēs Smeceres silā. Vēlos 
uzteikt mūsu skolas zēnus – D.Vimbu, 
R.Eglīti, R.Kampānu, G.Voitu un 
R.Vestmani.

9.marta rīts ar lielu satraukumu 
atnāca arī 9. klases deju kolektīva 
“Sprīdītis” (vad. J.Šķēle) dalībniekiem, 
jo bija jāpiedalās deju skatē Gulbenē, 
lai cīnītos par  iespēju piedalīties XV 
Vispārējos deju svētkos. Vēl no rīta 
nebija skaidrs, vai viss būs labi, jo 
veselības problēmu dēļ pēdējā nedēļā 
nedejoja vairāki dalībnieki. Taču 
saņēmušies, visi dalībnieki 9.martā bija 
gatavi startēt.Turēsim īkšķus, lai arī 
viņiem būtu iespēja startēt vasarā Deju 
svētkos Rīgā.

Arī vizuālās mākslas pulciņš (vad.
E.Dogana) gatavojas starpnovadu skatei 
Kocēnos ar darbiem par tēmu “Kur 
saulīte rotājās”. Cerēsim, ka arī šajā 
mācību gadā mūsu novada mākslinieki 
tiks pamanīti.

Kā redzat, pusgads tik tiešām ir 

iesācies aktīvi. Par to, ka bērni darbojas  
ārpus stundām, jāsaka paldies vispirms 
pedagogiem un, protams, arī vecākiem. 
Lai šie panākumi ir kā labs turpinājums 

Projektu 
nedēļa 

sākumskolā
No 11. februāra līdz 15. februārim 

Cesvaines vidusskolā norisinājās 
Projektu nedēļa. Sākumskolā 
šogad tā notika citādāk nekā citus 
gadus. Tā bija veltīta rakstniekam 
Rūdolfam Blaumanim. Skolēni 
meklēja informāciju par rakstnieku, 
interesējās par darbiem, mācījās 
dzejoļus. 4.a klases skolēni bija 
sagatavojuši vērienīgu projektu par 
Rūdolfa Blaumaņa dzīves gaitām, 
ar ko iepazīstināja klasesbiedrus un 
sākumskolas skolēnus noslēguma 
pasākumā.

Galvenais darbs bija izlasīt 
visiem tik mīļos Rūdolfa Blaumaņa 
,,Velniņus’’ un sagatavot iestudējumu. 
Pirmdien skolēni lasīja, zīmēja 
ilustrācijas pasakai. Otrdien, trešdien, 
ceturtdien dalīja lomas, mācījās 
tekstu, meklēja tērpus, mūziku, 
gatavoja dekorācijas. Galvenais – paši 
darbojās radoši, skolotājas šoreiz bija 
palīgi. Piektdienas pasākums izde-
vās aizraujošs. Visi skolēni parādīja 
prasmi uzstāties, iejusties dažādās 
lomās. Lai veidotu tik lielu darbu, 
varbūt bija nepieciešams vairāk laika. 
Bet skolēni parādīja: jo vairāk dara, jo 
vairāk izdara.

Ginta Libeka, direktora
 vietniece sākumskolā 

„Bērnu žūrijas” noslēguma pasākums 
Šajā pasaulē, kur tik daudz tehnikas, 

priekšmetu, mantu, grāmatas māca 
satikšanos ar cilvēku. To nekas cits tik 
skaisti un dabiski nevar iemācīt.

   /Imants Ziedonis/
Jau 11. gadu visā Latvijā norisinās 

lasīšanas pasākums „Bērnu žū-
rija”, kurā šogad no Cesvaines 
novada piedalījās Cesvaines inter-
nātpamatskolas skolēni. Kā jaunums 
šajā gadā – par lasīšanas ekspertiem 
varēja pieteikties arī vecāki.

Šogad „Bērnu žūrijā” tika virzītas 
24 grāmatas dažādās vecuma grupās. 
Cesvaines internātpamatskolas bibli-
otekāre Maija Zvaigzne atklāj, ka 
internātpamatskola šajā lasīšanas 
programmā piedalās sesto gadu, jo līdz 
tam pasākumā varēja piedalīties tikai 
pašvaldību bibliotēkas.

26. februārī Cesvaines internāt-
pamatskolā norisinājās noslēguma 
pasākums, kurā Maija Zvaigzne pauda 
prieku par to, ka ir tik daudz lasītāju. 

Lai gan kā ierasts – 
sākumā pieteikušies 
vairāk skolēnu, bet 
lasīšanas program-
mu iztur mazāks 
skolēnu skaits. Šo-
gad pieteikušies 
37 bērni, bet līdz 
galam izturējuši 
18 skolēni. Vecāku 
grupā pieteicās trīs 
pārstāvji, kuri līdz 
galam izturēja un 
arī izlasīja visas 
grāmatas.

Lasīšanas eksperti 

noteica arī labākās grāmatas savā 
grupā. 1.-2. klašu grupā par vislabāko 
atzīta I.Zanderes grāmata „Dieguburti”, 
savukārt 3.-4. klašu grupā M.Kerenena 
grāmata „Nozagts oranžs divritenis”. 5.-
7. klases dalībnieki par labāko grāmatu 
atzinuši R. Regera grāmatu „Emīlija 
dīvaine”, bet 8.-12. klašu grupa – R. 
Šepetis grāmatu „Starp pelēkiem 
toņiem”. Vecāku žūrijā no četrām 
grāmatām par labāko izvēlēja itāļu 
rakstnieka Dz. Sjerra i Fabra grāma-
ta –  „Kafka un ceļojošā lelle”, kas esot 
ļoti sirsnīga un mīļa. 

Uz „Bērnu žūrijas” noslēguma 
pasākumu ikviens dalībnieks nāca ar 
sagatavotu uzdevumu – no dzejoļu 
grāmatām „Dieguburti” (I.Zandere) un 
„Zīlītes pīlītes pūš” (U.Auseklis) bija 
iemācījušies dzejoļus, kurus prezentēja 
pārējiem dalībniekiem. Lai dzejoļu 
stāstīšanu padarītu interesantāku, 
neizpalika radošais process, kad katram 
dalībniekam bija jāuzzīmē cita skolēna 
stāstītais dzejolis. Labākie un radošākie 
mākslinieki tika arī apbalvoti. 

Galvenais uzdevums ikvienam 
lasīšanas ekspertam bija aizpildīt 

dienasgrāmatu, kurā vajadzēja ap-
rakstīt grāmatas stāsta varoņus, sižetu, 
kā arī veidot ilustrācijas. Tika vērtētas 
arī dienasgrāmatas un to vizuālais 
noformējums. Labāko un interesantā-
ko dienasgrāmatu īpašnieki ieguva 
diplomus. Bet ikviens „Bērnu žūrijas” 
dalībnieks kā balvu par piedalīšanos 
konkursā saņēma aproci Latvijas karo-
ga krāsā, kas simbolizē piederību 
Latvijas lasītāju saimei un kalpos kā 
ieejas karte  pasākumā, kas notiks 2013. 
gada 19. aprīlī Madonas kultūras namā, 
kur ciemosies iluzionisti Enrico Pezzoli  
un Dace Pecolli – Pezzoli.

Noslēgumā Maija Zvaigzne lasīšanas 
ekspertus iepazīstināja ar interesantiem 
citātiem no šajā gadā iekļautajām 
grāmatām vecākiem. „Kad tu audz, 
visskaistākais ir tas, ka ik dienas 
tevi sagaida kas jauns un dzīve ir kā 
dāvana” (Dz. Sjerra i Fabra – „Kafka 
un ceļojošā lelle”). Paldies bilbiotekārei 
Maijai Zvaigznei par pasākuma 
organizēšanu! Lai skolēniem izdodas 
turpināt pilnveidot lasītprasmes un 
nākamgad dalībnieku skaits aug!

Kristīne Vilciņa, autores foto

Cesvaines skauti, ciemojoties Degumniekos

9. klases deju kolektīvs „Sprīdītis” deju skatē Gulbenē

 Estrādes mūzikas pulciņš pēc labi padarīta darba Ģitāristu pulciņa dalībnieki Liepājā Austrai Pumpurei veltītajā Austras dienā

Skolēni gatavi iestudējumam

Vislielākais prieks, ka skolēni paši 
darbojās un izdomāja radošas idejas

tupmākajam darbam!
Visu pulciņu aktivitātēs klāt biju arī 

es – Sarma Kurme,
 direktora vietniece ārpusklases darbā 

„Bērnu žūrijas” aktīvākie lasīšanas eksperti
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Rūpēsimies par savu veselību!
Jau pusgadu Cesvainē sociālās 

aprūpes centra telpās, Augusta 
Saulieša ielā 9, SIA „Laba prakse” 
fizioterapeites Kristīne Čačka 
un Ruta Balode pieņem ikvienu, 
kam nepieciešami fizioterapeita 
pakalpojumi. Lai sarunātos par 
darba specifiku un ikdienu, devos 
ciemos pie Kristīnes Čačkas.

– Esmu no Liezēres un šobrīd divas 
reizes nedēļā braucu uz Cesvaini, lai 
sniegtu fizioterapeita pakalpojumus. 
SIA „Laba prakse” Cesvainē ir 
izveidojusi tādu kā filiāli, kur 
darbojos gan es, gan fizioterapeite 
Ruta Balode. Tā kā pati nosaku savu 
darba grafiku, nesen esmu sākusi 
braukt arī uz Jaunpiebalgu pieņemt 
cilvēkus.

Pēc Madonas Valsts ģimnāzijas 
absolvēšanas Kristīnei prātā 
bijušas diametrāli pavisam pretējas 
nozares, kuras varētu studēt. 

– Mani interesēja aviācija, 
informācijas tehnoloģijas un arī 
fizioterapija, tāpēc dokumentus 
iesniedzu trīs dažādās augstskolās. 
Tiku visās skolās budžeta grupā un bija 
jāpieņem lēmums, kur studēt. Izlēmu, 
ka studēšu Rīgas Stradiņa universitātē 
fizioterapiju, lai gan labi zināju, 
ka studijas nebūs vieglas. Aviācija 
ir mans klusais sapnis joprojām, 
jo mani fascinē viss, kas saistīts ar 
lidostu, lidmašīnām. Savā dullumā 
pagājušā gada pavasarī pieteicos arī 
darbā lidostā, kur izturēju konkursu 
un tiku. Diemžēl nācās atteikties, 
jo sapratu, ka nevarēšu savienot 
darbu ar bakalaura darba rakstīšanu, 
turklāt jaunajā darbā bija paredzēts 
saspringts darba grafiks. Tā kā biju 
iesākusi fizioterapijas studijas, tad 

sapratu, ka vajag tās arī pabeigt. Nevar 
jau zināt, kā dzīve iegrozīsies!

Cesvainē nonācu vairāku likum-
sakarību pēc. Tā kā pie tagadējās 
kolēģes rakstīju bakalaura darbu, 
kolēģes darbavietā bija izrādīta 
interese, ka Cesvainē būtu nepie-
ciešami pastāvīgi fizioterapeita pakal-
pojumi. Līdz šim tos veica mana 
kolēģe Ruta Balode pie dakteres 
Lūses. Pastāvīgu fizioterapijas pakal-
pojumu nepieciešamības Cesvainē 
idejas autors ir Cesvaines sociālās 
aprūpes nodaļas pārvaldnieks Juris 
Rozenbergs. Tā kā esmu no šīs 
puses, pēc augstskolas absolvēšanas 
Cesvainē piedāvāja strādāt man. 
Tagad mēs kopā ar Rutu pieņemam 
cilvēkus šeit, Augusta Saulieša ielā 9. 
Kabineta labiekārtošanas darbos esam 
pateicīgas Jurim Rozenbergam, kas 
neatteica palīdzību remontdarbiem un 
ir atsaucīgs jebkurā situācijā.

Vaicājot par ikdienas darbu un 
to, kas tajā patīk, Kristīne atklāj, ka 
viņai patīk darbs ar cilvēkiem. – Patīk, 
ka nākas komunicēt ar dažādiem 
cilvēkiem, katram jāatrod sava pie-
eja. Interesants ir process, kad ir 
jānoskaidro, kas ir īstais iemesls sāpēm. 
Ne vienmēr sāp fizisku iemeslu dēļ, 
pēdas atstāj arī stress un pārdzīvojumi. 
Savā darbā man patīk tas, ka tas nav 
monotons, visu laiku ir jāpilnveidojas 
un jāattīstās, jo nāk jaunas metodes, 
tehnoloģijas. Tā kā manas kolēģes 
organizē seminārus, bieži sanāk doties 
uz Rīgu un apgūt ko jaunu. Darbā notiek 
regulāras sapulces, kurās pārrunājam 
aktualitātes, sniedzam konsultācijas 
kādā interesējošā jautājumā. 

Zināms, ka cilvēki dodas pie 
fizioterapeita tikai tad, kad 

sāpes ir stipras vai nepieciešama 
rehabilitācija. Vai var doties pie 
fizioterapeita arī tad, ja nekas nesāp? 
– Ikviens var nākt pie fizioterapeita 
arī tad, kad jūtas labi. Būtībā  ir tā, ka 
tad, kad atnāk vesels cilvēks, kuram 
nav sūdzību, viņam tāpat tiks atrasta 
kāda problēma, jo vienmēr ir, pie 
kā piestrādāt. Šobrīd daudzi cilvēki 
nāk ar muguras sāpēm, bet katram ir 
jāatrod īstais sāpju cēlonis, lai varētu 
izvirzīt mērķus un sastādīt terapijas 
plānu. Tas viss ir darbietilpīgs process, 
bet, pielietojot pareizo metodi, no 
sāpēm izdodas atbrīvoties. Šobrīd 
gan pieredzi vēl krāju un reizēm ir 
sarežģītākas situācijas, bet man ir ļoti 
atsaucīgi kolēģi, kuriem varu zvanīt 
un vaicāt padomu, ieteikumu.

Jaunie cilvēki ne vienmēr grib 
atgriezties laukos strādāt. Kas 
pamudinājis atgriezties dzimtajā 
pusē un strādāt šeit?  – Četrus 
gadus pavadīju Rīgā studējot. Šis 
bija pietiekami ilgs laiks, lai saprastu, 
ka pastāvīgi dzīvot tur nevēlos. Tur 
ir cits dzīves ritms, steiga, ko rada 
paši cilvēki. Visu laiku sanāk tāda kā 
skriešana. Protams, tagad, dzīvojot 
Liezērē, mazliet jau gribas aizbraukt 
uz Rīgu, bet tikai uz īsu brīdi. Un 
tā kā man bieži notiek semināri un 
darba sapulces Rīgā, tad man ar to 
pietiek. Iespējams, ja nebūtu šis darba 
piedāvājums Cesvainē, būtu gājusi 
strādāt uz Līgatni. Noteikti varu 
teikt, ka profesija ir pieprasīta, un kā 
jau ikvienā nozarē – labu speciālistu 
vienmēr trūkst.

Vai arī pašai nākas izmantot 
fizioterapeita pakalpojumus? 
– Jā, sanāk. Reizēm nākas lūgt 
kolēģes palīdzību. Darbs ir fiziski 

grūts un ir jāmāk pareizi strādāt, lai 
sevi netraumētu. Būtiski ir ievērot 
ergonomiku un pareizās pozīcijas. 
Ikdienā ir nepieciešams strādāt ar 
ķermeņa svaru, ne tikai rokām. Tā kā 
ikdienā darbā esmu viena –  nav otra 
cilvēka, kas redzētu un atgādinātu, kā 
rīloties labāk, netraumējot sevi pašu. 

Paldies Kristīnei par sarunu 
un ieskatu fizioterapeita ikdienā! 
Rūpējoties par savu veselību, 
ikviens aicināts uz fizioterapijas 
nodarbībām. Vairāk informācijas 
un iespēja pieteikties, zvanot pa 
tālruni – 28351449 (Kristīne).

Kristīne Vilciņa, autores foto

Māris ar vectēvu un vecmammu 
(foto tapis viesošanās reizē Cesvainē neilgi pēc Londonas olimpiādes)

Par Sulas 
upes vārdu

Ikdienā mūsu pilsētas upīti maz 
ievērojam. Sevišķi, kad tā sniegā un ledū 
ieslēgta, kad straumi nevar daudz samanīt. 
Tomēr ierosinu uz brīdi iztēloties, ka 
Sulas līdz ar tās izskaloto gravu Cesvainē 
nebūtu. Murgi! Cik gan neizprotams 
skats tad pavērtos, cik svešāds izskatītos 
parks un cik neizteiksmīga būtu pils!

Arī Cesvaine tādā gadījumā, iespē-
jams, tiktu saukta pavisam citādāk. 
Jāatgādina, ka 19.gs. upītes nosaukums 
ir bijis Sese. Ievērojamais latviešu 
valodnieks Jānis Endzelīns nenoliedz, 
ka šim hidronīmam ir saistība ar mūsu 
apdzīvotās vietas nosaukumiem 13. 
gs. dokumentos: Zeesove, Sessove 
un Chessowe. To līdzība ar vārdu 
Cesvaine ir tikko samanāma. Tomēr šie 
nosaukumi ļāva valodniekam Augustam 
Bīlenšteinam senajos tekstos 19.gs. 
beigās atpazīt Cesvaini. 

Izvērstāku skaidrojumu savā man 
adresētajā vēstulē sniedz pazīstamais 
valodnieks Jānis Kušķis. Sula jeb Sūla 
pēc J.Endzelīna domām esot latvisks 
vārds. Līdzīgi atbilstoši vārdi esot arī 
leišu, senprūšu, senindiešu, senangļu, 
senīru, grieķu un citās indoeiropiešu 
valodās. Tomēr vārds sula ar nozīmi 
„atkusnis” esot arī igauņu valodā, kas 
nav indoeiropiešu valoda. Kā īpašības 
vārds tas nozīmējot „šķidrs, kūstošs, 
izkusis” u.c., kā lietvārds – „atkusnis”. 
Sulu upe esot arī tālāk uz ziemeļiem 
Alūksnes novadā Alsviķos. Kurš no kura 
aizguvis – mēs no igauņiem vai viņi no 
mums, esot grūti teikt. Ja kāda vārda cilmi 
varot skaidrot kā latvisku, J.Endzelīns 
dodot priekšroku latviskajai cilmei. Bet 
Madonas un Cesvaines apkārtnē ir daudz 
igauniskas cilmes vietvārdu, tā ka arī 
Sula jeb Sūla varot būt gan latviska, gan 
igauniska.

Mūsu novadnieks skolotājs un literāts 
Bebru Juris (1859 - 1951) ir dzimis 
Cesvaines pagasta Ludzēs (mūsdienās  
- Luces), kas atrodas Sulas vidusteces 
rajonā. Viņš šo upīti savas bērnības 
atmiņu grāmatiņā „Ganuzēna darbi un 
nedarbi” nesauc citādi kā Sūla. 

Tepat līdzās ir vēsturiskais Oļu pagasts 
un bijušās Oļu muižas zemes. Šeit 18.gs. 
vidū bijušas Sūles Murānu mājas (Suhles 
Murran), kas minētas mācītāja K.D.Lenca 
rokrakstā. Vēlāk 19.gs. otrajā pusē Ces-
vaines luterāņu draudzes grāmatās šīs mā-
jas tika sauktas nedaudz citādāk – Sūlas 
Murāni (Suhlas Murran). Māju vārdā 
tātad iekļauts toreizējais upītes nosau-
kums – Sūle. Var piebilst, ka agrāk Oļu 
pagastā bija divas Murānu jeb Murēnu 
mājas, kas mūsdienās nav saglabājušās. 
Pazīstama ir tikai Murēnu ferma. 

Reizumis ir dzirdams nosaukums – 
Sulupe. Tas saglabājies arī kādā 1920. 
gadu Cesvaines kartē. Līdzīgi darināts ir 
Kujupes vārds. 

Man ir maz ziņu par to, kā Sulu 
saukuši  vācieši. Vienīgais nosaukums 
bija atrodams Cesvaines muižas 1756. 
gada kartē. Tajā blakus ūdenstecei ir 
uzrakstīts – Sesswege Upp. Latviski tas 
būtu – Cesvaines upe. 

Pēdējo upītes apzīmējumu es vārdā 
nesaukšu, jo tā laiks ir veiksmīgi beidzies. 
Šī nejaukā iesauka tautā parādījās toreiz, 
kad Cesvaines siera un sviesta rūpnīcas 
notekūdeņu dēļ Sula pils parkā briesmīgi 
smirdēja. 

Pēc visiem nosauktajiem upes vārdiem 
varētu rasties jautājums, kā tad pareizi 
mūsdienās upe būtu jāsauc. Es domāju, 
ka tā arī jāsauc – dažādi. Mūsu novada 
vietvārdi ir agrāko paaudžu mantojums, 
kas jākopj un jāsaglabā nākotnei.  Tāpēc 
katrs lai izvēlas sev tīkamāko vārdu un 
lai neaizmirst, ka ir vēl citi. Tā ir bijis 
un tā būs.

Kārtējā vēstures interesentu tikša-
nās 26. martā plkst. 18:00 Cesvaines 
pilī. Stāstījumi būs par smēdi vispār 
un Cesvainē īpaši, kā arī par Cesvaines 
skolu māti, kas pavisam nav vidusskola.

Bruno Podiņš, novadpētnieks

Baznīca mūsdienās
Kas ir Baznīca? Jā, tā nu gan nav 

domāta man! Uz turieni iet tikai tie, 
kuri tās kristīgās lietas pārzina… 

Šādi un vēl citas līdzīgas frāzes 
izmanto un saka mūsdienu – 21. gs. 
cilvēki. Bet vai tiešām tā ir patiesība? 
Kas tad galu galā ir Baznīca un kam 
tā domāta?

Pirmkārt, Baznīca kā vārds ir ar 
divām nozīmēm. Viena no nozīmēm, 
kad vārdu ‘baznīca’ raksta ar mazo 
burtu, ir domāta kā celtne, kā konkrēta 
baznīca kādā konkrētā vietā. Otra 
nozīme, kad vārdu ‘Baznīca’ raksta 
ar lielo burtu, tiek domāts kā cilvēku 
kopība, kas apvienota vienā ticībā 
Jēzum Kristum, nedomājot konkrētu 
celtni konkrētā vietā. 

Otrkārt, Baznīca ir domāta, 
paredzēta pilnīgi ikvienam cilvēkam 
neatkarīgi no viņa grēku smaguma 
vai daudzuma. Protams, ir dzirdētas 
frāzes cilvēku sabiedrībā, kad par 
kādu cilvēku, kurš iet uz baznīcu, 
saka: ,,O, o, o, cik viņš svēts, kristīgs 
kļuvis, ka iet uz baznīcu!” vai: 
,,O, ko tad tas smagais grēcinieks 
tur baznīcā dara!?” Šīs frāzes var 
sagraut, negatīvi ietekmēt, ievainot 

cilvēku. Bet diemžēl ir cilvēki, kas tā 
izsakās par citiem.

Treškārt, Baznīca, nav cilvēku 
izdomājums, cilvēku institūcija – tā nav 
zinātniskā progresa rezultāts vai kāda 
totalitāra režīma, vai vadoņa uzspiests 
likums. Baznīca ir Dieva iedibināta. 
Šī Baznīca veidojās no visas cilvēces 
atpestījošā notikuma, proti, no mirkļa, 
kad, Dieva Dēls, Jēzus Kristus mira 
pie krusta un trešajā dienā augšāmcēlās 
visu cilvēku dēļ. Baznīca izaug no 
Dieva mīlestības uz cilvēkiem.

Baznīcas pasaulē un Latvijā ir tik 
daudz, tik dažādas! Saglabājušās no 
iepriekšējiem gadsimtiem. Baznīcas 
arvien tiek gan celtas no jauna, gan 
atjaunotas esošās! Var tikai secināt, cik 
dzīvs ir Svētais Gars, kurš sargā, dod 
spēku celt, atjaunot baznīcas. 

Ceturtkārt, Baznīca ir vieta, kurā, 
apgūstot un katrreiz no jauna mācoties 
kristīgās pamatvērtības, cilvēks 21. gs. 
juceklī un mudžeklī var tikt pasargāts 
no bīstamām, cilvēku graujošām 
lietām un parādībām. Pasaulē šobrīd ir 
tik daudz lietu, kuras cilvēku pazudina, 
noved no pareizā ceļa, jo viņam trūkst 
pozitīvo piemēru, trūkst arī zināšanu, 

kas sagrauj ne tikai fiziski, bet arī 
garīgi. Var tikai pabrīnīties, kāpēc 
mūsdienu attīstītajā pasaulē, kurā ir 
tika daudz izgudrojumu, kuri atvieglo 
cilvēku dzīvi, ir tik daudz iespēju, 
tik daudz dažādas informācijas visos 
plašsaziņas līdzekļos, ir tomēr jāveido 
glābējsilītes, bērnunami, jāveido 
veco ļaužu pansionāti, ir tik daudz 
pašnāvību, ir tik daudz trūkumcietēju, 
tik daudz cilvēku apmeklē aptiekas, 
dažādus ārstu kabinetus, meklē 
psihologu, psihiatru, diemžēl arī 
zīlnieku, astrologu palīdzību, maksājot 
par pakalpojumiem astronomiskas 
summas. Saka – slimības sākas galvā, 
tātad varbūt labāk pacelt acis uz augšu, 
kur iemirdzas spožais baznīcas torņa 
krusts, un iet tajā virzienā.

Jau vairākus gadus pirms Lieldienām 
notiek kopīgs Lielās piektdienas krusta 
ceļš pilsētā, kur vairākas konfesijas 
kopīgi izstaigā Kristus ciešanu ceļu. 
Ikviens ir aicināts piedalīties. Tāpat jau 
par tradīciju kļuvusi tikšanās Dzelzavas 
jauniešu centrā, kur nepiespiestā 
gaisotnē pie tējas var sanākt kopā 
un apspriest dažādus jautājumus ar 
garīdzniekiem. Regulāri notiek iesvētes 

mācības, kurās var piedalīties ne tikai 
tie, kas vēlas kristīties vai iesvētīties, bet 
ikviens interesents, kurš vēlas padziļināt 
savas zināšanas par Dievu, Viņu 
tuvāk iepazīstot. Vairāk informācijas 
par notikumiem var iegūt Cesvaines 
draudzes mājaslapā internetā: www.
cesvainesdraudze.lv.

Vēl pavisam nesen kādā portālā 
bija iespējams lasīt līdz 10 gadus 
vecu bērnu viedokļus par baznīcu. Tur 
bija jautājums, vai tu kādreiz esi bijis 
baznīcā?, vai tu gribētu ieiet baznīcā?, 
kā tu juties tur, ja esi baznīcā bijis? 
Bērnu atbildes bija sirdi aizkustinošas. 
Daži izteica viedokli, ka nekad nav 
bijuši baznīcā, bet sapņo tur nokļūt, 
sapņo, ka vecāki viņu tur kādreiz 
aizvedīs. Citi savukārt minēja, ka ir 
bijuši un viņiem tur ļoti, ļoti paticis. 
Bērniem sajūsmu radīja ērģeļu skaņas, 
augstie griesti, klusums un miers, kas 
piemīt tikai baznīcai, ka nekur citur 
tādu mieru nav iespējams sajust.

Nebaidīsimies, iesim un vedīsim 
savus bērnus uz drošāko patvērumu 
pasaulē – baznīcu!

Regīna Paegle

2013. gada 28. februāra domes sēdē:
• Nolēma atkārtoti apstiprināt par 

pašvaldības aģentūras „Cesvaines 
tūrisma centrs” direktori Ilzi Kalnu-
Elksniņu par pašvaldības aģentūras 
„Cesvaines Tūrisma centrs” direktori 
uz 5 gadiem līdz 2018. gada 30. de-
cembrim.

• Noteica Cesvaines Mūzikas un 
mākslas skolas direktorei mēnešalgu 
no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.
gada 31.decembrim.

• Nolēma apmaksāt no pašval-
dības budžeta līdzekļiem neparedzē-
tiem gadījumiem novada 4 maz-

nodrošināto ģimeņu 4 bērnu, kuri 
pavadīs 2 mēnešus viesģimenēs 
Francijā, lidmašīnas biļetes uz Fran-
ciju par kopējo summu līdz Ls 1000, 
paredzot vecāku līdzfinansējumu Ls 
50 par bērna biļeti.

• Nolēma pārskaitīt 35 latus Latvi-
jas Nedzirdīgo savienības Smiltenes 
reģionālajai biedrībai, reģistrācijas 
Nr.000800061, par triju pašvaldības 
klientu sociālo rehabilitāciju un 
izglītošanu 2013. gadā no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem.

• Nolēma izveidot domē jaunu 
nodaļu „Bērnu un jauniešu centrs” ar 
2013.gada 6.martu un apstiprināja tā 
nolikumu, izveidoja 0,5 amata vienības 
„Bērnu un jauniešu centra vadītājs” un 
noteica amata algu.

• Nolēma piedalīties Izglītības un 
zinātnes ministrijas organizētajā pro-
jektu konkursā „Atbalsts jauniešu 
centru labiekārtošanai un to darbības 
nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jau-
natnes informācijas punktu pieejamību, 
kā arī pilnveidojot infrastruktūru 
jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā 

laika pavadīšanai” ar Cesvaines novada 
domes izstrādāto projekta iesniegumu 
„Atbalsts bērnu un jauniešu centra 
darbības nodrošināšanai Cesvaines no-
vada pašvaldībā”, projekta kopējās iz-
maksas ir Ls 3950, kur 100% ir valsts 
budžeta finansējums.

• Piešķīra un mainīja nekustamajiem 
īpašumiem adreses.

• Izdeva saistošos noteikumus Nr.5. 
„Par grozījumiem Cesvaines novada 
domes 2009.gada 24.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Cesvaines novada 
pašvaldības nolikums”.



�Cesvaines Ziņas

Ar bērna acīm – no sirds
Gunāra Krūmiņa atmiņu stāsta 

turpinājums. Sākums – februāra 
„Cesvaines Ziņās”.  Iepriekšējā nu-
mura publikācijā ir ieviesusies kļūda 
– kārzdabieši izsūtīti uz Amūras apga-
bala Zejas rajonu.

Vectēvs Jānis Krūmiņš sāka pagurt, 
arī redze pasliktinājās un 1953.g. 25. 
novembrī nomira 76 gadu vecumā. 
Būdams akmeņkalis Latvijā, nevarēja 
sarast ar Sibīriju. Savu vienīgo 
mīlestību Emmu atstāja ar saviem 
mazbērniem. Īsi pirms nāves teicis, ka 
tomēr ir laimīgs, ka pārdzīvojis Staļinu. 
Bet man kā vienīgajam skolēnam, kurš 
nebija raudājis par Staļinu, visas skolas 
priekšā bija jālūdz piedošana. Aldis un 
vecmamma ar varu aizvilka mani uz 
skolu un es raudāju. Raudāju ne jau 
par Staļinu, bet par to, ko viņi abi bija 
nodarījuši man, ar varu vilkdami uz 
skolu. Vecmāte, palikusi viena ar di-
viem palaidņiem, atdeva visus spēkus, 
lai mūs glābtu, pabarotu. Būdama jau 
smagi slima, ar pēdējiem spēkiem, bieži 
gulēdama slimnīcā Zejā, viņa sagaidīja 
dēlu Artūru no apcietinājuma un nodeva 
mūs tēvam. Tam visam bija savs pamats, 
jo šajā laikā mūs vairākkārt mēģināja 
noūtīt uz bērnunamu. Vecmamma vien-
mēr atteica, ka dēls drīz būs mājās. Tēvs 
atgriezās 1955.g. 9. martā. Pēc nepilna 
pusgada – 1955.g. oktobrī – viņa nomi-
ra, savu mūža pienākumu izpildījusi. 
Vectēvs un vecmamma abi guļ Zejas 
krastos. Šķirti, katrs savā kapsētā. Ne-
var sadzīt rētas sasalušajā zemē. Taču 
viņi zina, ka viņu bērni ir mājās Latvijā. 
Līdz šai dienai apbrīnoju viņus – cik 
daudz spēka, veselības un mīlestības 
viņos bija. Man rokās ir maza, skaista, 
apzeltīta Bībele no 1898.g., arī izgājusi 
Sibīrijas ceļu. Tā ir vecā rakstībā, arī es 
to apguvu un lasīju vecmammai priekšā, 
kad viņa vairs pati tik labi neredzēja. 
Katru vakaru pirms gulētiešanas bija 
jāskaita tēvreize. Man ne vienmēr bija 
pacietība tik liela. Līdu zem segas un 
redzēju citus sapņus. Īstenībā ļoti žēloju 
vecmammu, taču jo vairāk to darīju, jo 
vairāk viņa raudāja. 

Tēvu Artūru Krūmiņu apcietināja un 
notiesāja uz 10 gadiem 1949.g. beigās. 
Gandrīz pusgadu vecmamma nezināja,  
kur atrodas dēls. Viņu izvazāja 
pa daudziem lēģeriem. 1950.g.– 
Sredņebelajā, 1951.g. – MisLazarevā, 
1952.-1953.g. – Sahalīnā, 1953.-1955.
g. martam – Ustj-Kuigā netālu no Ver-
hojanskas, Sibīrijas aukstuma pilā, kur 
temperatūra pārsniedz -61Co grādu un ir 
polārā nakts. Lēģeros blakus politiska-
jiem ieslodzītajiem bija kriminālie, kā 
arī daudz vācu, japāņu karagūstekņu.

Ar 1952.g. ļauj iziet no nometnes, 
jo Sahalīnā strādā par pirtnieku. Algas 
mazas – 65 rubļu mēnesī. Lai varētu 
nopelnīt un mums palīdzēt Zejā, tēvs 
mazgā arī veļu vietējiem iedzīvotājiem. 
Ustj-Kuigā ciematā strādā par vecāko 
beķeri un, lai piepelnītos, nobaro cūkas 
priekšniekiem un nometnei. Atbrīvojas 
1955.g., kolhozā atgriežas 9. martā 
ar neredzēti garšīgām un skaistām 
mantām, arī ar amerikāņu konserviem. 
Sapircis arī jaunas drēbes un apavus 
mums abiem ar Aldi. Bet par tēva dzīvi 
apcietinājumā ir cits stāsts. Žēl, ka pats 
nepaspēja uzrakstīt. Ir tikai vesels kalns 
vēstuļu tuviniekiem Latvijā un Zejā. 
Tēvs mirst 1983.g. pavasarī 73 gadu 
vecumā. 

Māte Marta Krūmiņa ar māsu Māru 
un brālīti Zigurdu dzīvo un strādā par 
skolotāju Lubejas pamatskolā. Jau 
1949.g. rudenī tiek pārcelta uz Liezēres 
pamatskolas Zīduļu palīgskolu, kur 
skolo 1.,2. klases skolēnus. Taču 1952.
g. skoliņu likvidē. Mātei tiek atņemtas 
skolotājas tiesības. Toreizējais Latvijas 
Izglītības ministrijas pārstāvis, slave-
nais sarkanais partizāns V.Samsons 
naida pilnā balsī mātei pateicis: „Ja tu 
neatsakies no saviem bērniem un vēl 
sūti paciņas bandītiem, tad nav vietas 
skolā.” Māte atbildējusi: „Tie taču ir 
mani bērni!”

Rīgas Skolotāju institūtu māte 
beidz 1933.g. Pēc tam strādā Dau-
gavpils apriņķa skolās Zabludovkā, 
Krīvzemniekos, Skrudalienā. 1937.g. 
sāk strādāt Kārzdabas pamatskolā, kur 

viņu noskata Artūrs Krūmiņš. 1939.g. 
apprecas, abi būvē „Gundegu” mājas. 
Veido skaistu ģimeni. Māte mirst 2011.
g. 7.februārī nepilnu 100 gadu vecumā.

Pēc Zīduļu skolas likvidēšanas strādā 
vietējā Ļeņina kolhozā par laukstrādnie-
ci. 1953.g. pavasarī māte ar abiem 
bērniem pārnāk dzīvot uz „Gundegām” 
kā īrniece savās mājās un līdz 1961.g. 
rudenim strādā p/s „Cesvaine” lauku 
brigādē. Šeit bijušais Kārzdabas skolas 
direktors Bruzgulis uz savu atbildību 
pieņem māti darbā par skolotāju, kur 
viņa strādā līdz aiziešanai pensijā. Savas 
mājas „Gundegas” 1980.g. tēvs atpērk 
no p/s „Cesvaine” par 782 rubļiem. 

Skolā sāku iet 1951.g. Tā bija netālu, 
apmēram 400m – mūsu ielas galā. Brālis 
Aldis jau bija 4.klasē. Šeit visi latviešu 
bērni gāja, līdz beidza 4.klasi. Mums 
bija divi labi skolotāji vienā lielā klasē 
1.-3. klases skolēni, otrajā – 2.-4. klases 
bērni. Problēmu nebija, bijām jau gatavi 
krievēni. Visi mācījāmies labi un teica-
mi, bet īpaši labi Helmaņu Juta, Lāpseļu 
Dzintra, Liepiņa Anda. Man arī gāja tīri 
labi, neatpaliku, taču, dzīvodams savā 
pasaulē, bieži saņēmu arī divniekus, 
kurus mājās nesu ar kaunu. Lai kauns 
nebūtu tik liels, bieži laboju uz piecinie-
kiem, bet labi tas izdevās reti, nu nekādi 
neiztika bez smērējumiem. Vecmammai 
atkal bija jāskrien uz skoli. 4.klasi bei-
dzu ar vienu četrinieku, pārējie – pie-
cinieki. 1956.g. rudenī sāku iet Zejas 
vidusskolas 5. klasē, brālis Aldis jau 
gāja 8. klasē. Mācījāmies otrajā maiņā 
vakarpusē un mājās pārnācām vēlu 
vakarā ap plkst. 20:00. Tas bija nedrošs 
laiks – 3 km līdz mājām. No skolas 
1,5 km, pāri Zejai līdz drauga Ka-
zanceva Viktora viensētai un apmēram 
1,5 km līdz „Pasekai” (dravai). Bija 
neizsakāmas bailes noiet šo attālumu 
stindzinošā salā, tumsā, cauri mežam un 
krūmiem. Tomēr man bija ļoti uzticīgs 
draugs – suns Sultāns. Ja dzirdēju viņa 
balsi, skaļi svilpu. Pēc brīža viņš bija 
klāt, un mēs laimīgi tikām līdz mājai. 
Ja Sultāns bija palicis mājās un nebija 
ārā, tad gribējās raudāt, jo bieži pāri 
takai kāds pārlēca. Ej nu sazini, vai stir-
na, vai vilks, vai tīģeris blandās. Bieži 
jau tēvs nāca pretī. Brālis parasti nāca 
vēlāk. Šī mīlestība uz suņiem mums ar 
brāli ir sglabājusies vēl šodien un mēs 
īpaši   lepojamies ar saviem audzēkņiem 
un pretī saņemam viņu mīlestību un 
uzticību. 

Atgriežoties Latvijā, Aldis turpināja 
mācīties krievu valodā Madonas krievu 
vidusskolā, arī augstskolu absolvēja 
krievu valodā. Es mācības turpināju 
Kārzdabas pamatskolā 5.klasē. Gāja 
grūti. Īpaši latviešu valodā. Pirmo 
diktātu uzrakstīju uz pilnīgas nulles. 
Lapiņa  bija sarkana no skolotājas 
Mednes labojumiem. Vēl solabied-
ram Kārkliņam Jānim jautāju, vai uz 
o ir jāliek garumzīme. Viņš atbildēja: 
„Liec tik virsū!” Saliku arī. Vēlāk 
man laimējās ar skolotāju Zommeri 
no Kraukļiem, viņa mācēja krievēnam 
Gunāram izdzīt krievisko, lai apgūtu 
latviešu valodu. Jau 6.klasē varēju lepo-
ties ar savu valodu un rakstību. Krievu 
valodas skolotājam Rubulim gāja 
grūtāk, jo klasē bez manis mācījās arī 

Strade Alise, Daksā Jānis, kuri mācēja 
krievu valodu labāk par skolotāju. Visi 
bērni mūsu ģimenē ir saņēmuši laikam 
atbilstošu izglītību. Mūsu vidū izskolojās 
skolotājs Aldis, divi dārznieki – māsa 
Mārīte – agronome, puķkope, Gunārs –
agronoms, dārzkopis-augļkopis. Zi-
gurds – meliorators. Vidējo speciālo 
izglītību apguvām Bulduru un Mālpils 
tehnikumā. Augstskolās mācījāmies 
neklātienē, jo vecāku rocība padomju 
gados bija niecīga. 

Pēc atgriešanās no apcietinājuma tēvs 
atkal sāk strādāt par biškopi. Nu jau 3 km 
no sādžas „Pasekā”. Puikām atkal bija 
medus. Daba apkārt bija mūsu. Tā bija 
neredzēta brīvība, brīvība – izdzīvošanai. 
Interesanta, skaista bērniem. Tēvs pilns 
rūpju darbā un mājās. Tēvs bija beidzis 
Priekuļu luksaimniecības skolu. Šāda 
izglītība un zināšanas ļāva dabūt arī 
attiecīgu darbu. 

Daba Sibīrijā – skarba, bet skais-
ta. Bagāta un, ja gribi dzīvot, dari. 
Maija sākumā viss pārvērtās. Kalni 
un sopkas nokrāsojās zilganvioletās 
krāsās. Sāk ziedēt boguļniks – acāliju 
radinieks. Mežmalās zied silpureņu 
lauki. Sāk apstrādāt laukus, un ciema 
bērni dodas uz lauka ēst saranku gu-
mus, to bija daudz un tie bija saldi. 
Tās ir lauku lilijas sarkaniem, saldi 
smaržojošiem ziediem. Upju krastos 
maurloki, pļavās–lielās skābenes. Viss 
ir ēdams, kolhozā ir ogu dārzs, aiz eze-
ra aug upenes, avenes, jāņogas. Bērni 
organizē ēšanas „ekspedīcijas” uz 
avenēm, gurķu, tomātu laukiem. Bija 
arī melones. Ievogu laiks – tās šeit ir 
ēdamas – saldas, lielas, tikai nedaudz 
velk. Vietējie vāca un žāvēja saulē. 
Ziemā – tējas un novilkumi. Pavasaros 
sādžā ienāca ķīniešu tirgotājs ar tikai 
viņam raksturīgajiem nēšiem un pla-
tiem groziem – pilniem ar sīpolloku 
un redīsu buntītēm, saukdams: „Re-
disa, luga nado? Redisa, luga nado?” 
Ja nepirka, tad mainīja pret olām, 
un mēs – mazie bērni – mutēm vaļā 
skrējām uz mājām pēc olām. Pēc tam, 
sīpolus un redīsus grauzdami, sekojām 
viņam un ar apbrīnu vērojām, kā grozs 
ar buntītēm tukšojās, bet otrs pildījās ar 
olām. Vēlāk viņš iztirgoja arī tās. Beigās 
tikai noteica: „Redisa ņetu i jaica tože 
ņetu”, paklanījās un aizgāja. Atceros 
bagātīgus riekstu krājumus – tie nāca 
viegli, jo lazdas nebija augstākas par 2 
m, riekstus lika uz piebūvju jumtiem, 
izžāvēja un maisā iekšā. Rudeņos meži 
pilni ar brūklenēm, mellenēm. Sēnes 
dažādas–lasījām un nodevām par 20 
kapeikām kg sagādē. Zivis – ja gribi 
būt paēdis, iemācies makšķerēt. Ezeri 
un upes pilni ar zivīm gan vasarā, 
gan ziemā. Bērniem nekādu mākslu 
nevajadzēja. Pīcka, aukla, āķis, slie-
ka un kartupelis. Gruntenēm garens 
akmentiņš, pludiņa vietā sauss zariņš. 
Tukšās mājā nekad nepārnācām. 

Liels makšķernieks bija vectēvs. Viņš 
mācēja pīt murdus no kārkliem un lika 
tos tuvējos ezeros un bieži ņēma mani 
līdzi vēl 5-6 gadus vecu. Atceros, kādu 
dienu gājām murdus pābaudīt. Vectēvs 
iebrien ūdenī un ceļ murdu, viens 
šļakstiens, un vectēvs zem ūdens. Puika 
krastā bļauj. Murdā bija ielīdusi milzīga 
līdaka, garāka par mani. Ar nelielu 
izbīli un slapjš vectēvs tomēr izvilka 
lielo lomu. Ziemās Luginskoja ezerā 
zāģējām āliņģus un smēlām bedres, 
kur saglabājies ūdens, ķērām samus. 

Tēvs zināja, kur ķērās sīgas, tās svaigas 
marinēja. Neko garšīgāku neesmu ēdis. 
Rudeņos uz pirmā ledus Pekanas upē 
cirtām caurumus un likām naktsāķus. 
Lomā bija skaistas vēdzeles.

Medījumi bija tad, kad tēvs bija ar 
mums. Mednieks viņš bija veiksmīgs. 
Gan pīles, stirnas, zaķi, fazāni, zosis.  
Aldim arī bija slepenībā noglabāta 16. 
kalibra bise. Kad mājās biju viens, 
tad abi ar Sultānu gājām medībās uz 
fazāniem. Viņš mācēja tos atrast un, 
kad bija nostājies, paceldams labo kāju, 
zināju – jābūt gatavam šaut. Mums 
abiem medības bija veiksmīgas gandrīz 
vienmēr. Taču mājās pēc tam gaidīja 
pamatīgs bāriens un obligāts žagars. 
Tēvs piesolīja arī siksnu, bet vienmēr 
no tās izgrozījos.

Tēvs ļoti mīlēja darbu. Staigāja pa 
sopkām un taigu, iepazīdams to pilnībā. 
Zināja, kur aug dzīvības sakne – 
žeņšeņš, šizandra (citronliāna), un 
zināja, kā to visu izmantot, jo vitamīnu 
trūkums šeit izsauca cingu. Ezeros auga 
ūdensrieksti, un mēs kā mazi bebrēni 
tos ēdām. Daudzi latvieši, pamazām 
iedzīvojoties, sāka turēt lopus, nobaroja 
cūkas, gaļu veda uz Zeju tirgot. Vistas 
turēja visi. Visu ziemu tās bija mājās 
istabās vai virtuvē, jo saimniecības ēku 
jau nebija un ārā milzīgs sals. Brālis 
Aldis bija galvenais vistkopis-cāļvedis. 
Ar tikai viņam zināmu „zinātnisku” 
pieeju olu ražošanā. Ja vistas nebija 
izdējušas plānoto, bija tūlītējs uzbru-
kums Gunāram: „Cik apēdi?” Vēl 
šodien viņš aizraujas ar putniem, kuri 
viņam tiešām ir skaisti. 

Malkas sagāde neradīja problēmas, 
īpaši, kad dzīvojām „Pasekā”. Sādžā 
bija grūtāk, jāmeklē transports. Šeit 
lielumu padarīja vectēvs, mums abiem 
piepalīdzot.  Taču „Pasekā” galven-
ie malkas gādātāji bijām mēs abi ar 
brāli. Ar laivu braucām uz Zeju plūdu 
laikā. Aldis airēja pret straumi, es pa 
straumi. Noskatījām peldošu baļķi, 
ar ķeksi aizķeksējām vai piesējām un 
airējām uz vecupi un līdz mājas sliek-
snim. Bīstams darbs. Bija nepieciešams 
precīzs aprēķins, lai neaiznestu laivu 
garām vecupei,citādi baļķis bija jālaiž 
vaļā un jāmeklē jauns. Gadījās arī, ka 
plosti aizķērās vecupē, tad bija vieglāk. 
Parasti tie bija priežu, lapegļu, retāk cie-
dru baļķi. Atlika vien zāģēt un skaldīt. 
Jāpiemin arī, ka Sibīrijā mums bija 
savas košļenes no priežu, lapegļu un 
ciedru sveķiem. Sakausējums vienmēr 
deva lielisku košļeni. Daži krievu bērni 
no šīm košļenēm taisīja tādus pašus 
burbuļus kā šodien no pirktajām. 

Zarečnajā dzīvoja un strādāja ap 70 
latviešu. Samērā bieži šeit tautiešus 
apciemoja latvieši no citām Ze-
jas pilsētai tuvām sādžām gan uz 
bērēm, gan lai satiktu draugus un 
radus. Bez mums Zarečnajā dzīvoja 
Helmaņu ģimene no Grantskal-
niem – tēvs Eduards, māte Emīlija ar 
meitām Intu (6g.) un Zigrīdu (1g.). 
Zigrīda jau vēl bija zīdainītis. Tēvs 
strādā lopkopībā un ir arī vetārsta 
palīgs, māte par sargu un slaucēju. 
No Liezēres Pēteris, Paulīne un Vilma 
Piņņi no “Slišatnieku” mājām. Strādāja 
kolhozā, taču pie mājām vasarās 

redzēja piesietu gotiņu, kura spīdēja un 
laistījās. Mājās audzēja cūkas, Vilma 
gaļu tirgoja pilsētā. Liepiņu ģimene 
no Rīgas – Skaidrīte, Jānis, Anda ar 
vecmāti Saukumu Veroniku. Jānis bija 
brāļa Alda labākais draugs gan darbos, 
gan nedarbos. Šodien abiem ir kopīgi 
mazbērni. Jānis gan ir jau aizsaulē. No 
Cesvaines „Uķu” mājām Ošiņu Emma 
ar četrām skaistām meitām no 10 līdz 
18g. vecām – Skaidrīti, Annu, Emmu 
un Aiju. Ar viņām kopā bija Stan-
gaine Paulīne no „Jaunpavāru” mājām. 
Būdams mazs puika, brīnījos par šo 
meiteņu akurātumu un skaistajām 
bizēm. No „Kalna Stradu” mājām 
Rīdūzis Marta, no „Vējiņu” mājām 
Ozols Kārlis, Made, Berta un dēliņš Juris 
1g. vecs. Kārļonkuls bija liela auguma 
vīrs ar lielu bārdu. Naktī sargāja skolu 
un kultūras namu. Bērniem bija bail no 
viņa, taču mēs mēdzām viņam sekot un 
izjokot, tracinot lapseņu pūzni krūmos. 
Kārļonkulim ar tām bija pilna bārda, 
mums arī tika. Bija jāmūk. Bebris Mar-
ta, Zārda Maija, Jānis no “Lielšņucenu” 
mājām, ar viņiem kopā Bebris Anna 
un Marija no “Vecbebru” mājām. Mai-
ja sarakstījās, kļuva Daļecka un 1954.
g. viņai piedzima dēls Valdis. Skuja 
Zelma no Grašu „Dzirnavu” mājām. 
Maija un Zelma Zarečnajā bija mani 
sargeņģeļi. Abas strādāja fermā un no 
rītiem veda pienu uz pārceltuvi, tālāk 
uz pilsētu. Bieži novaktēju krūmos un, 
kad viņas sauca „Krējumiņ!”, tā biju 
klāt. Krūzīte viņām vienmēr bija līdzi,  
un es aizgūtnēm dzēru pienu sev un 
viņām par prieku. No Oļu puses Ērgļi 
Pēteris, Alma un Krūmiņa Marija, visi 
no „Miķelānu” mājām. Pēteris bija 
lielisks galdnieks, gatavoja stropus, 
spīļarklus, kuri krievu cilvēkam bija 
liels brīnums. Alma strādāja dārzā. No 
Mēdzūlas „Ūdriem” Lāpseļu Jānis, 
Anna ar bērniem Uldi, Ainu, Viju un 
Dzintru. Mums ļoti tuva ģimene, brāļa 
Alda un mani skolas biedri. Tēvs Jānis 
bija lielisks kalējs un tēva draugs Bračs 
Jēkabs un Līze no „Līčiem”. Purviņš 
Jānis ar dēlu Fēliksu no „Kaleņu” 
mājām. Fēlikss apprecējās ar bodnieci, 
smuku krievu meiteni un palika. Latvijā 
neatgriezās. No „Derdžu” mājām 
Dārznieku ģimene Lūcija, Aina, Gaida. 
Berovsku ģimene– Zelma, Pēteris, Jānis 
un Zenta no „Kukuļu” mājām. Zenta 
strādā par slaucēju, brālis Jānis par trak-
toristu. Māte Zelma dārzā un uz lauka. 
No Cesvaines „Lejastradu” mājām 
Alkšņu ģimene – Jānis, Minna, Ivars, 
Kārlis, Aija, Gai-da. No Grundzāles 
puses Puķīte Emma strādāja fermā. 
Vecmamma pieņēma viņu kā īrnieci, 
lai viņa palīdz slimības laikā pieskatīt 
mani un brāli. Aldim labi skolas biedri 
Zejas vidusskolā bija Barševski Andrejs 
un Jānis no Cesvaines „Pakalniešiem” 
un Apenīši Arvīds un Elmārs no Grašu 
„Gauduļu” mājām, kuri ar vecākiem 
dzīvoja „Sosnovkā”.  Ir vēl vairākas 
ģimenes, kuras neesmu pieminējis. 
Trūkst datu, jo mūs – represēto – ir pali-
cis ļoti maz. 

Noslēgums aprīļa „Cesvaines 
Ziņās”.

Gunārs Krūmiņš
Aldis ar Gunāru 1949. gada vasarā

Tēvs Artūrs Krūmiņš 1955. gada 
vasaras otrajā pusē pēc atgriešanās 

no apcietinājuma

Latvieši Tālajos Austrumos, 1956. gads



� Cesvaines Ziņas

24. martā plkst. 11:00 Cesvaines 
kultūras namā zolītes turnīrs

25.martā plkst. 14:00 Cesvaines 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
1949. gada 25. martam veltīts 
piemiņas pasākums

26.,27.,28. martā no plkst. 10:00 
līdz 12:00 Cesvaines kultūras namā 
JAM jaunieši no Norvēģijas, ga-
tavojoties Lieldienām, aicina uz 
nodarbībām Cesvaines bērnus un 
jauniešus 

31. martā plkst. 13:00 Cesvaines 
kultūras namā Liedienu koncerts 
„Pavasara sveiciens”. Piedalās Ces-
vaines bērni un jaunieši, ieeja bez 
maksas;

plkst. 18:00 aktieris, dziesmu au-
tors un dziedātājs Varis Vētra vieso-
sies Cesvainē ar dziesmām no jaunā 
albuma „Viena mirkļa dēļ...” Biļetes 
uz koncertu nopērkamas „Biļešu 
paradīzes” kasēs visā Latvijā, 
internetā www.bilesuparadize.lv 
un koncerta norises vietā! Biļešu 
cenas  4 Ls, koncerta dienā/nedēļā, 
kad notiek koncerts, – 5 Ls;

plkst. 22:00 Lieldienu balle – 
spēlēs grupa „Vēja radītie”

 Ieejas maksa 2 Ls – no plkst. 
23:00 – 2,50 Ls

6. aprīlī plkst. 19:00 kultūras 
namā būsiet gaidīti uz Cesvaines 
eksotisko deju grupas „Samira” 5 
gadu jubilejas koncertu

Apsveikumi

Nr. 3 (236) 2013. gada 18. marts
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.

Sludinājumi

Informācija

Afiša

Zolītes turnīrs
17. februāra zolītes turnīra 

uzvarētāji:
1. vieta Juris Praškevičs
2. vieta Mareks Boika
3. vieta Raivis Sausiņš
10. marta zolītes uzvarētāji:
1.vieta Sandra Briede
2. vieta Diāna Cepurniece
3. vieta Mareks Boika
Nākamā spēle 24. martā plkst. 

11:00 Cesvaines kultūras namā.

Lai saule rotā katru dienu
Un prieku tavā sirdī lej,
Lai, smaidīdams kā arvienu,
Tu atskaties un tālāk ej!
 /K. Apškrūma/

Nozīmīgajās dzīves gadskārtās 
sveicam: 

80 gados – Eleonoru Ivanovu, 
Vili Miķelsonu; 

85 gados – Georgiju 
Fjodorovu; 

91 gadā – Jāzepu Jakovelu!

Cesvaines pašvaldība

Saistībā ar kopējo enerģijas cenu 
kāpumu šobrīd aktuāls kļuvis jautājums 
par apkures pārbūvi daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas atsevišķos 
dzīvokļos. Esošās apkures sistēmas ir 
projektētas kā kopums ar aprēķinātiem 
cauruļu diametriem, atgaisošanas 
ietaisēm, radiatoru izmēriem utt. 
Katra iejaukšanās kopējā sistēmā ir 
saistīta ar iespēju neatgriezeniski to 
sabojāt. Tāpēc, lai nebūtu pārpratumu, 
vēlamies informēt, ka saskaņā ar 2010.
gada 28.oktobrī pieņemtā likuma 
“Dzīvokļa īpašuma likums” 11.panta 
3. daļu, “ja atsevišķā īpašuma pārbūve 
skar kopīpašumā esošo daļu, dzīvokļa 
īpašniekam nepieciešams saņemt 

Būvvaldes ziņas

PĒRKAM MEŽUS ĪPAŠU-
MĀ – pieaugušus, briestaudzes, 
var izstrādātus un kopā ar 
lauksaimniecības zemi. 

Palīdzam nokārtot īpašuma 
tiesības. Korekta samaksa. 

Interesē īpašums Kurzemē, 
Vidzemē, Zemgalē.

Tālr. 29621515 vai
 zonda.ipasums@gmail.com

dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišanu 
šajā likumā noteiktajā kārtībā”. Ja 
no kopīpašniekiem “par” balsojuši 
vairāk nekā puse dzīvojamās mājas 
esošie dzīvokļu īpašnieki, tad dzīvokļa 
īpašniekam jāizstrādā dokumentācija 
atbilstoši MK noteikumiem Nr.112 
“Vispārīgie būvnoteikumi” 3.2.2 
nodaļā “Vienkāršotā inženiertīklu 
pievadu un iekšējo inženiertīklu 
izbūve, rekonstrukcija vai renovācija” 
prasītajam un jāiesniedz būvvaldē 
saskaņošanai. 

Par vienkāršotās renovācijas vai 
vienkāršotās rekonstrukcijas notei-
kumu pārkāpšanu likumā “Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodekss” 

152. panta 1.daļā noteikts “par 
būves renovāciju, rekonstrukciju vai 
restaurāciju bez akceptēta projekta vai 
būvatļaujas (izņemot gadījumus, kas 
noteikti Vispārīgajos būvnoteikumos) 
vai vienkāršotās renovācijas vai 
vienkāršotās rekonstrukcijas noteiku-
mu pārkāpšanu – uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām no piecdesmit 
līdz piecsimt latiem”.

Lai nebūtu jāķeras pie sodiem, ļoti 
ceram uz iedzīvotāju sapratni, vienmēr 
esam gatavi sadarbībai un jautājumu 
risināšanai.

Iveta Meļehova, Apvienotās 
Cesvaines, Lubānas un  Varakļānu 

novada būvvaldes vadītāja

Cesvaines ūdenssaimniecības attīstības otrās kārtas 
projekta realizācija

Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Cesvainē. Šo projektu 
līdzfinansē Eiropas Savienība.

2011. gada 9. septembrī Rīgā 
tika parakstīts civiltiesiskais līgums 
starp Latvijas Republikas Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju, Cesvaines novada domi un 
SIA “Cesvaines komunālie pakalpoju-
mi” par projekta “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Cesvainē” Nr. 
3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VIDM/008 
īstenošanu un Kohēzijas fonda 
finansējuma piešķiršanu un pro-
jekta uzraudzību. Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums šī projekta iet-
varos būs 95% no attiecināmajām 
izmaksām, finansējuma saņēmēja 
līdzfinansējums – 5% no attiecināma-
jām izmaksām, kas tiek finansēts no 
finansējuma saņēmēja pamatkapitālā 
ieguldītā pašvaldības finansējuma. 

Būvdarbu ietvaros veikti šādi darbi:
1) rekonstruēts ūdensvads Pils ie-

las posmā, veikti domes ēkas un Ces-
vaines pils pārslēgumi pie rekonstruētā 
ūdensvada; 

2) veikta pašteces kanalizācijas 
rekonstrukcija Dārzu ielā, pie jaunā 
kanalizācijas cauruļvada pārslēgtas 
visas ēkas;

3) rekonstruēts ūdensvads posmā 
Dārzu – Madonas iela, veikti ēku 

pārslēgumi; 
4) izbūvēts septiķu pieslēguma 

kanalizācijas vads no ēkas Parka ielā 
3 ar trases pieslēgumu pie Madonas 2 
un kanalizācijas pieslēguma vads ēkai 
Pils ielā 2;

5) izbūvēts kanalizācijas spiedvads 
Dārzu ielā;

6) uzsākti pašteces kanalizācijas 
tīkla un kanalizācijas spiedvada 
izbūves darbi Veidenbauma – Mado-
nas ielā;

7) uzsākti ūdensvada rekonstrukci-
jas darbi Bērzu ielā, Lazdu un Ozolu 
ielā;

8) uzsākti ūdensvada rekonstrukci-
jas izbūves darbi Raiņa ielā posmā no 
Raiņa 9 līdz  Raiņa 11;

9) veikti galvenie ūdensvada rekon-
strukcijas un izbūves darbi Rīgas ielā;

10) pabeigti kanalizācijas trases 
rekonstrukcijas būvdarbi Rīgas ielā, 
pārslēdzot ēku Raiņa ielā 2;

11) izbūvēts pašteces kanalizācijas 
cauruļvads no Raiņa 1 līdz Raiņa 6, 
šajā posmā būvdarbi tiks turpināti 
virzienā uz dzīvojamo māju Rīgas ielā 
15. 

Elektroapgādes kabeļu kanalizācijas 
sūkņu stacijām, šo sūkņu staciju 
izbūves darbi tiks veikti 2013. gadā.

Teritorijas atjaunošanas darbi, 
ieskaitot zālāju atjaunošanu un asfalta 

atjaunošanu, tiks veikti 2013. gadā.  
2013. gada 27. februārī Cesvainē 

tika parakstīts piegādes līgums starp 
SIA “Cesvaines komunālie pakalpo-
jumi” un SIA “Autoserviss Politehni-
ka” par projekta “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Cesvainē” Nr. 
3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VIDM/008” 
ietvaros piegādājamo mobilu 
vakuumsūkņa iekārtu un tādu ar šīs 
preces piegādi saistītu pakalpojumu 
kā tehniskā pārbaude, lietošanas 
apmācība, preces darbības garan-
tijas laikā nodrošināšana sniegšanu. 
Līguma summa bez pievienotās 
vērtības nodokļa ir 23135,00 lati.

Finansējuma saņēmējs projekta iet-
varos ir SIA “Cesvaines komunālie 
pakalpojumi”.  

Projekta tehniskās, administratīvās 
un finanšu vadības uzraudzību 
nodrošina Latvijas Republikas Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Jānis Vanags

Izmaiņas Civillikuma nodaļā 
„Aizbildnība un aizgādnība”

Par godu Advokatūras dienai 19. 
martā advokatūras dienu ietvaros 
sniedzu rakstisku informāciju laikrak-
sta „Cesvaines Ziņas” lasītājiem par 
jauno rīcībspējas tiesisko regulējumu 
Civillikuma  nodaļā „Aizbildnība un 
aizgādnība”. 

No 2013. gada 1. janvāra  spēkā 
grozījumi Civillikumā attiecībā 
uz aizgādnību pār personām  ar 
garīga rakstura vai citiem  veselības 
traucējumiem (piemēram, insulta 
gadījumā).  Līdzšinējo personas rī-
cības nespējas regulējumu   likumā 
(Civillikuma 358. pantu) Satversmes 
tiesa atzinusi  par neatbilstošu Latvi-
jas Republikas Satversmes 96.pantā 
noteiktajām ikviena tiesībām uz 
privātās dzīves, mājokļa un kores-
pondences neaizskaramību. 

Jaunais rīcībspējas tiesiskais re-
gulējums kļuvis humānāks attiecībā 
pret minētajām personām, nosakot, 
ja personai ir garīga rakstura vai citi 
veselības traucējumi, tās rīcībspēju 
var ierobežot, ja tas nepieciešams 
šīs personas interesēs un ir vienīgais 
veids, kā tās aizsargāt. Šādā gadījumā 
personai nodibināma aizgādnība. 
(Civillikuma 357. pants). No Civil-
likuma izslēgts pants par personu  
atzīšanu par rīcības nespējīgām. 
Saskaņā ar minētā likuma 358. pantu  

rīcībspēja personai ar garīga rakstu-
ra vai  citiem veselības traucējumiem 
var tikt ierobežota tādā apjomā, kādā 
tā nespēj saprast savas darbības 
nozīmi vai nespēj savu darbību vadīt. 

Pieteikumu tiesai par personas 
rīcībspējas ierobežošanu garīga rak-
stura vai citu veselības traucējumu 
dēļ un aizgādnības nodibināšanu var 
iesniegt pati persona, tās bērni, brāļi, 
māsas, vecāki, laulātais vai proku-
rors.

Ierobežotas rīcībspējas gadījumā 
cilvēks spēj rīkoties ar savām 
tiesībām, piemēram, spēj pieņemt 
lēmumus, spēj izvēlēties, ar ko un kur 
dzīvot. Lai persona spētu paust savu 
viedokli un tiesa izdarīt secinājumus 
par personas faktiskajām spējām un 
rīcībspējas ierobežošanas apjomu, 
persona pati piedalās tiesas sēdē.   
Personai uzstādītā diagnoze un eks-
perta atzinums  nav vienīgais un 
noteicošais pierādījums rīcībspējas 
ierobežošanai. Svarīgas ir arī ap-
kārtējo līdzcilvēku kā liecinieku un 
sociālo darbinieku liecības, psiholo-
ga atzinums. Ierobežojot personas 
rīcībspēju, svarīgi noskaidrot, vai per-
sona var patstāvīgi dzīvot sabiedrībā, 
vai spēj orientēties apkārtnē,  vai ir 
atbalsta persona, kurai uzticas, vai 
persona spēj tikt galā ar ikdienas 

jautājumiem, ar kādu naudas ap-
jomu persona var rīkoties patstāvīgi 
un, sākot ar kādu naudas summu 
nepieciešama aizgādņa palīdzība, vai 
un kādā apjomā aizgādnis ar aizgād-
nībā esošo personu rīkojas kopā, un 
tikai pēc tam apjomu, kādā aizgādnis 
rīkosies patstāvīgi. Rīcībspējas iero-
bežošanas apjomu tiesa pārskata 
ne retāk kā reizi septiņos gados. 

Ja tiesa ierobežo personas rīcībspēju 
garīga rakstura vai citu veselības 
traucējumu dēļ, tā paziņo  bāriņtiesai. 
Bāriņtiesa pēc vajadzības ieceļ pār šo 
personu vienu vai vairākus aizgādņus, 
kam uzdod rīkoties tiesas noteiktajā 
apjomā. 

Pagaidu aizgādnību var noteikt 
arī bez rīcībspējas ierobežošanas 
personām, kuram ir garīga rakstura 
vai citi veselības traucējumi un kura 
nespēj saprast savas darbības nozīmi 
vai nespēj savu darbību vadīt, ja tas 
steidzami nepieciešams personas 
interesēs, traucējumi ir pārejoši, per-
sona ar savu aktīvo darbību nespēj sev 
radīt kaitējumu. Pagaidu aizgādnību 
nodibina uz laiku līdz diviem ga-
diem. 

Rita Jakovele, Zvērināta 
advokāte, Madonas tiesas darbības 

teritorijas zvērinātu advokātu vecākā

Precizējums
„Cesvaines Ziņu” februāra 

numurā rakstā par luterāņu drau-
dzes mājaslapu ieviesusies kļūda. 
Raksta autors ir luterāņu draudzes 
lektors Jānis Diekonts.

Aicinām uz radošām 
nodarbībām Cesvaines 
pilī, sākot ar 2013. gada 
14. martu plkst. 17:00 

ceturtdienās.

Būs iespēja apgūt jaunus 
hobijus savam un citu priekam, 

izmēģināt roku veicināšanā, 
konfekšu koku gatavošanā, 

papīra ziedu veidošanā, kvīlingā 
un citās rokdarbu tehnikās.

Maksa par vienu nodarbību: 
3,00Ls 

un atkarībā no nodarbības tēmas 
maksa par izmantotajiem 
materiāliem līdz 1,00Ls 

Nodarbības vadīs:
Ilze Āboliņa

Pieteikšanās: 26068109

Atbalsta:
p/a „Cesvaines tūrisma centrs” 

21. martā Cesvaines kultūras namā 
plkst 10:00  Meža konsultāciju paka-
lpojumu centrs (MKPC), sadarbībā 
ar Cesvaines novada domi rīko bez-
maksas izglītojošu semināru par 
tēmu  “Aktualitātes mežu un lauku 
apsaimniekošanā”. Seminārā tiks 
apskatītas sekojošas tēmas un mūs 
interesējoši jautājumi:  

● Izmaiņas  Meža likumdošanā, 
kas attiecas uz meža īpašniekiem

Lektori: Māra Vāveriņa, Centrāl-
vidzemes VM inženiere meža ap-
saim-niekošanas jautājumos

Dace Rācene, Centrālvidzemes 
VM inženiere vides jautājumos

● Aktualitātes par  ES finan-
sējuma piesaistes iespējām meža 
īpašniekiem

Lektore: Mairita Bondare, MKPC 
Madonas nodaļas vadītāja

● Lauksaimniecības zemju 
transformācijas procedūra. Ces-
vaines novada teritoriālais plā-
nojums.

Lektore: Irēna Leimane, Cesvaines 
novada zemes ierīkotāja


