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Demogrāfijas situācijas uzlabošana Bazūnēs

Jau sesto gadu visā Latvijā no 4. 
līdz 6. aprīlim notika tradicionālās 
tautas mākslas pasākums „Satiec 
savu meistaru!”.

Šis pasākums ir 2009. gadā aiz-

Tā zeme ir mūsu. Tā Dieva un Laimas
Latvju tautai sensenis līdzdotais pūrs.
Tā zeme ir mūsu. To nedos vairs svešiem
Ne zemgal’s, ne latgal’s, ne sēlis, ne kūrs.
    /V. Plūdonis/

Sveicam Latvijas Republikas neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas gadadienā!

Cesvaines novada dome

Sava meistara meklējumos
sāktās etniskās kultūras apzināšanas 
un dokumentēšanas programmas „Tra-
dicionālo prasmju skola” turpinājums, 
kas iekļauts kopīgā Eiropas projektā 
„Eiropas amatu prasmju dienas”. Lī-

dzīgi pasākumi vienlaikus notiek arī 
Francijā, Spānijā, Itālijā, Beļģijā un 
citās pasaules valstīs. Iepriekšējos gados 
meistarus apmeklējuši vairāk nekā 
10 tūkstoši dažādu paaudžu interesentu, 

un ik pavasari pasākums sabiedrībā 
kļuvis par gaidītu notikumu.

Trešo gadu šajā pasākumā piedalījās 
arī mūsu novadniece rokdarbniece 
Vanda Podiņa. Meistare viesus uzņēma 
savās mājās, rokdarbu darbnīcā, 
piedāvājot apmeklētājiem iemēģināt 
roku dažādās tehnikās. Īpaša uzmanība 
šoreiz tika veltīta senajai tehnikai – 
aušanai uz rāmja: tajā var noaust 
svārkus, spilvendrānas vai dažādus 
fragmentus, no kuriem pēc tam sašūt 
segu. Ikviens apmeklētājs varēja redzēt 
un izmēģināt ko pavisam jaunu un vēl 
neredzētu – kā uz velosipēda riteņa 
iespējams noaust apaļu paklājiņu. 
Kā stāsta rokdarbniece, šogad bijusi 
ļoti liela atsaucība un trijās dienās 
uzņemtas 57 interesentes. Vietas, no 
kurām sabraukušas apmeklētājas, arī 
visdažādākās – Aiviekste, Stāmeriena, 
Ranka, Mētriena, Barkava, Galgauska 
un, protams, Cesvaine. Katra braukusi 

ar citu interesi un mērķi, taču visvairāk 
apmeklētājas interesēja frivolitē (jeb 
kuģīšu) tehnika mežģīņu veidošanā, 
svārku aušana un tamborēšana un 
aušana, izmantojot velosipēda riteni. 
Vanda Podiņa neslēpj, ka šis pasākums 
ir lieliska iespēja redzēt tautas lietišķās 
mākslas meistarus, stāstniekus, tei-
cējus, muzikantus – ikvienu, kam 
rūp tradicionālās kultūras vērtību sa-
glabāšana un tālāknodošana.

Projekta būtība ir vēstīt plašākai 
sabiedrībai par vērtīgāko, kas mums 
ir, – cilvēku, viņa zināšanām un pras-
mēm, kas saglabātas un pārmantotas 
no paaudzes paaudzē. Pasākuma 
forma ir brīva. Meistari tiek aicināti 
rīkot meistardarbnīcas, individuālas 
nodarbības, atvērtās darbnīcas, paraug-
demonstrējumus, lekcijas, priekšlasī-
jumus, koncertus vai dančus.

Kristīne Vilciņa, autores foto
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No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt
Un pašiem mīlestību paust.
  /L. Apine/

Gaišas, krāsainas un raibas Lieldienas!

12. aprīlī Cesvaines Tautas 
teātris kultūras namā izrādīja 
G. Drezovas lugas „Kāzas Bazū-
nēs”pirmizrādi. Teātra mākslas 
baudītāji bija sanākuši kuplā 
skaitā, tāpēc režisorei Aldai Al-
bertei nācās apsolīt tuvākajā laikā 
rīkot papildizrādi.

Ko darīt pagasta padomei, ja pēdējo 
gadu laikā pagastā nav rīkotas nevienas 
kāzas? Ārkārtas sēdē tiek izlemts – 
padome rīkos kāzas kādam pagasta 
pārim. Lai par kāzām Bazūnēs zinātu 
visi, tiek arī nolemts, ka tiks pieaicināti 
plašsaziņu līdzekļi, kas šo notikumu 
atspoguļos.  Protams, sadzīves komēdijā 
neiztikt bez kurioziem un pārpratu-
miem. Kāzas Bazūnēs notiek – tikai 

ne tik gludi, kā padome bija iecerējusi. 
Tas, kā situācija atrisinās, jāredz katram 
pašam, jo aprakstīt nav nemaz tik viegli.
Tāpēc, ja neizdevās redzēt „Kāzas 
Bazūnēs” sestdien, noteikti apmeklē 
nākamo izrādi!

Pirmizrādes sākumā teātra režisore 
Alda Alberte skatītājiem atklāja, 
ka izrādē stāsts ir par mūsdienām. 
Iespējams, skatītājs kādu pazīs vai 
viņam šķitīs, ka kāds tiek kariķēts. 
Režisore gan norāda, ka šajā izrādē 

nav tipisku raksturu (tipāžu), te ir 
mazliet fantāzijas, mazliet no dzīves, jo 
galvenais teātra trupas uzdevums bijis 
panākt, lai, skatoties izrādi, ikvienam 
būtu jautri. Šķiet, tas ir izdevies.

Kristīne Vilciņa, autores foto
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Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 8
Cesvainē 2014. gada 31. martā (sēdes protokols Nr. 5, 3. §)2014. gada 31. 

marta ārkārtas 
domes sēdē

• Nolēma sniegt galvojumu ar 
pašvaldības finanšu līdzekļiem (ar 
pamatbudžetu) SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi”, kurā 
kapitāla daļas 100 % apmērā 
pieder pašvaldībai, 93 800 euro 
aizņēmumam ar 10 gadu atmaksas 
termiņu un ar Valsts kases vai citas 
kredītiestādes noteikto procentu 
likmi, plānots atlikt pamatsummas 
maksājumu uz 1 gadu, Ces-
vaines ūdenssaimniecības attīs-
tības II kārtas projekta „Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstī-
ba Cesvainē” realizācijai. Nolēma 
atcelt 2014. gada 14. marta 
domes sēdes Nr. 4 3.2. lēmumu 
par aizņēmuma ņemšanu pro-
jekta „Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu attīstība Cesvainē” pa-
beigšanai. Debates: Matīss Vasks 
par aizdevumu procentu likmēm, 
fiksēšanas laiku.

• Nolēma lūgt Valsts kasi 
diviem aizdevuma līgumiem 
mainīt fiksēto aizdevuma procentu 
likmi uz mainīgo procentu likmi 
ar fiksēšanas periodu ik pēc 
12 mēnešiem.

• Izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 8 „Grozījumi 2011. gada 
21. decembra saistošajos notei-
kumos Nr. 26 „Par sociālās pa-
līdzības pabalstiem””.

• Izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 9 „Par grozījumiem Cesvaines 
novada domes 2013. gada 14. no-
vembra saistošajos noteikumos 
Nr. 14 „Pašvaldības aģentūras 
„Cesvaines tūrisma centrs” maksas 
pakalpojumi””.

Grozījumi Cesvaines novada domes 2011. gada 21. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 26 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”

Izdoti, pamatojoties uz Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 35. panta trešo un ceturto 
daļu

1. Izdarīt Cesvaines novada do-
mes 2011. gada 21. decembra sais-
tošajos noteikumos Nr. 26 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem” šādus 
grozījumus:

1.1. grozīt saistošo noteikumu 5.2.  
punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
„5.2. Ārstēšanās un medicīnas pakal-
pojumu apmaksas pabalsts”;

1.2. grozīt 3.2. nodaļas nosaukumu 
„Ārstēšanās pabalsts” un izteikt to šādā 
redakcijā: „3.2. Ārstēšanās un medicīnas 
pakalpojumu apmaksas pabalsts”;

1.3. grozīt saistošo noteikumu 3.2.  
nodaļu un izteikt to šādā redakcijā: 
„10. Ārstēšanās un medicīnas pakal-
pojumu apmaksas pabalstu izmaksā 
tikai šādos gadījumos:

10.1.1. recepšu medikamentu iegādei, 
kuri nav iekļauti valsts kompensējamo 
medikamentu sarakstā, saskaņā ar ārsta 
izrakstītu recepti;

10.1.2. briļļu iegādei;
10.1.3. medicīniska rakstura izmek-

lējumu apmaksai.
10.1 Tiesības uz ārstēšanās un me-

dicīnas pakalpojumu apmaksas pabalstu 
recepšu medikamentu iegādei, kuri 
nav iekļauti valsts kompensējamo 
medikamentu sarakstā, saskaņā ar ārsta 
izrakstītu recepti ir:

10.11. pensionāriem, kam pensijas 
apmērs mazāks par 234,77 euro;

10.12. personām ar I, II invaliditātes 
grupu, kam pensijas apmērs mazāks par 
234,77 euro;

10.13. trūcīgai personai, kura par tādu 
atzīta normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.

10.2 Tiesības uz ārstēšanās un me-
dicīnas pakalpojumu apmaksas pabalstu 
briļļu iegādei ir nepilngadīgiem bērniem 

no trūcīgām ģimenēm.
10.3 Tiesības uz ārstēšanās un 

medicīnas pakalpojumu apmaksas 
pabalstu medicīniska rakstura izmek-
lējumu apmaksai ir trūcīgai personai, 
kura par tādu atzīta normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā, ja izmeklējumi 
nepieciešami invaliditātes grupas no-
teikšanai saskaņā ar ģimenes ārsta 
norīkojumu.

11. Ārstēšanās un medicīnas pakal-
pojumu apmaksas pabalsta apmērs 
gadā vienai personai:

11.1. recepšu medikamentu iegādei, 
kuri nav iekļauti valsts kompensējamo 
medikamentu sarakstā, saskaņā ar ārsta 
izrakstītu recepti ir līdz 20 euro;

11.2. briļļu iegādei – līdz 30 euro;
11.3. medicīniska rakstura izmek-

lējumu apmaksai ir līdz 20 euro.”
1.4. Grozīt saistošo noteikumu 

15. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
„15. Saistošo noteikumu 10.1.1. punktā 
noteiktajos gadījumos persona ārstē-
šanās un medicīnas pakalpojumu 
apmaksas pabalstu pieprasa, iesniedzot 
iesniegumu un ārsta receptes kopiju, 
uzrādot oriģinālu, par zālēm, kas 
nav iekļautas valsts kompensējamo 
medikamentu sarakstā.”

1.5. Papildināt saistošos noteikumus 
ar 15.1 un 15.2 punktiem šādā redakcijā: 
„15.1 Saistošo noteikumu 10.1.2. punk-
tā noteiktajos gadījumos persona 
ārstēšanās un medicīnas pakalpojumu 
apmaksas pabalstu pieprasa, iesniedzot 
iesniegumu un ārsta izziņu par briļļu 
nepieciešamību, stingrās uzskaites čeku 
vai kvīti par briļļu iegādi vai optikas 
veikala rēķinu.

15.2 Saistošo noteikumu 10.1.3.  
punktā noteiktajos gadījumos persona 
ārstēšanās un medicīnas pakalpojumu 
apmaksas pabalstu pieprasa, iesniedzot 
iesniegumu un ģimenes ārsta izziņu 
027/u.”

1.6. Grozīt saistošo noteikumu 
16. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
„16. Ārstēšanās un medicīnas pakal-
pojumu apmaksas pabalsta izmaksu 
naudā var aizvietot ar pakalpojumu 
samaksu par medikamentu iegādi vai 
briļļu iegādi, iesniedzot aptiekas vai 
optikas veikala rēķinu.”

2. Atcelt Cesvaines novada domes 
2014. gada 14. marta saistošos notei-
kumus Nr. 6 „Grozījumi Cesvaines 
novada domes 2011. gada 21. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 26 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem””.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2014. gada 1. maijā.

Cesvaines novada domes 2014. gada 31. marta saistošo 
noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Cesvaines novada domes 

2011. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 26 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem””

paskaidrojuma raksts
Projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības sociālās palīdzības 
ārstēšanās pabalsta veidus un apmēru, izmaksas kārtību 
un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, kā tas 
noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 35. panta ceturtās daļas noteikumos.

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos 
nepieciešami, lai reglamentētu pabalsta veidu, apmēru un 
noteiktu personas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības 
sociālo pabalstu saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturtās daļas 
nosacījumiem.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēti un izdoti 
precizētā redakcijā spēkā nestājušies 2014. gada 14. marta 
saistošie noteikumi Nr. 6 „Grozījumi Cesvaines novada 
domes 2011. gada 21. decembra saistošajos noteikumos 
Nr. 26 „Par sociālās palīdzības pabalstiem””, kas ar šiem 
noteikumiem tiek atcelti.

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Ietekme uz pašvaldības budžetu nav plānota.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs 
uzņēmējdarbības vidi.

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav 
nepieciešams veidot jaunas darba vietas vai paplašināt 
esošo institūciju kompetenci.

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts apspriests sociālo, kultūras un 
izglītības jautājumu komitejas sēdē un apspriests ar novadā 
praktizējošajiem ģimenes ārstiem, ar privātpersonām nav 
apspriests.

Izdoti saskaņā ar Publisko 
aģentūru likuma 17. panta otro un 
ceturto daļu

1. Izdarīt Cesvaines novada domes 
2013. gada 14. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 14 „Pašvaldības 
aģentūras „Cesvaines tūrisma 
centrs” maksas pakalpojumi” šādus 
grozījumus:

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 9 Cesvainē 2014. gada 31. martā (sēdes protokols Nr. 5, 4. §)

Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2013. gada 14. novembra saistošajos noteikumos Nr. 14
„Pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”

V. Špats, domes priekšsēdētājs

Nr. p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena euro
11. Ekskursija pa Cesvaines pili ar gidu 19. gs. kostīmā 1–10 cilvēki

11–30 cilvēki
31–45 un vairāk

12,50
15,00
25,00

12. Ekskursija pa Cesvaini ar gidu 19. gs. kostīmā 20,00
13. Skolēnu ekskursija „Cesvaines torņus meklējot” 1 stunda 1,50 vienai personai
14. Skolēnu ekskursija „Atklāj Cesvaines pils noslēpumus” 1–1,5 stundas 2,00 vienai personai
15. Skolēnu ekskursija 1.–4. kl. „Izpēti, izzini, iepazīsti Cesvaines muižu” 1–1,5 stundas 1,50 vienai personai
16. Skolēnu ekskursija 5.–9. kl. „Izpēti, izzini, iepazīsti Cesvaines muižu” 1–1,5 stundas 2,00 vienai personai
17. Nakts ekskursija „Spoku meklējumos Cesvainē” 3–4 stundas 9,00 vienai personai
18. 19. gs. muižas spēles Cesvainē līdz 2 stundām 3,00 vienai personai
19. Romantiska kāzu programma Cesvaines pilī un parkā 2,5 stundas

2 stundas
75,00
50,00

20. Radošā dāvanu darbnīca „Sveces brīnumainais spēks” līdz 1 stundai 3,00 vienai personai
21. Radošā dāvanu darbnīca „Cesvaines pils arabeska traukos un 

audumos”
līdz 1,5 stundām 4,00 vienai personai

22. Radošā dāvanu darbnīca „Cesvaines suvenīrs mālā” līdz 1,5 stundām 3,00 vienai personai
23. Radošā dāvanu darbnīca „Kā rakstīja 19. gadsimtā?” līdz 1 stundai 2,00 vienai personai
24. Radošā dāvanu darbnīca „Pastkartes izgatavošana „Sveiciens no 

Cesvaines””
līdz 1,5 stundām 2,00 vienai personai

Cesvaines novada domes 2014. gada 31. marta saistošo 
noteikumu Nr. 9 „Par grozījumiem Cesvaines novada domes 

2013. gada 14. novembra saistošajos noteikumos Nr. 14
„Pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” maksas 

pakalpojumi”” paskaidrojuma raksts

Projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka jaunus pakalpojumus un 
to izcenojumus, kādus sniegs pašvaldības aģentūra 
„Cesvaines tūrisma centrs”, kā arī tiek svītroti tie 
pasākumi, kas netiks īstenoti.

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Publisko aģentūru likuma 17. panta otrajā daļā noteikts, ka 
maksas pakalpojumus aģentūra sniedz saskaņā ar domes 
apstiprinātu cenrādi, kurā nosaka maksāšanas kārtību, 
likmes un atvieglojumus.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēti un izdoti 
precizētā redakcijā spēkā nestājušies 2014. gada 14. marta 
saistošie noteikumi Nr. 5 „Par grozījumiem Cesvaines 
novada domes 2013. gada 14. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 14 „Pašvaldības aģentūras „Cesvaines 
tūrisma centrs” maksas pakalpojumi””, kuri tiek atcelti.

Projekta ietekme 
uz pašvaldības 
budžetu

Aģentūras iegūtie ienākumi par sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem ir aģentūras budžeta daļa. Pašvaldība 
var samazināt aģentūrai paredzēto finansējuma daļu, ja 
palielinās aģentūras pašas iegūtie ienākumi, tai skaitā no 
maksas pakalpojumiem.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības 
vidi

Nav plānota.

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts apspriests domes finanšu 
komitejā.

1.1. svītrot saistošo noteikumu 
pielikuma 8., 9. punktu;

1.2. grozīt saistošo noteikumu 
pielikuma 5. punkta sadaļu 
„Mērvienība” un izteikt to šādā 
redakcijā:

1–10 cilvēki,
11–30 cilvēki,
31–45 un vairāk;

1.3. grozīt saistošo noteikumu 
pielikuma 6. punkta sadaļu „Mērvienība” 
un izteikt to šādā redakcijā:

1–10 cilvēki,
11–45 cilvēki;
1.4. papildināt saistošo noteikumu 

pielikumu ar šādiem maksas 
pakalpojumiem:

1. Atcelt Cesvaines novada domes 2014. gada 14. marta saistošos noteikumus Nr. 5 „Par grozījumiem Cesvaines novada 
domes 2013. gada 14. novembra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” maksas 
pakalpojumi””.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. maijā.
V. Špats, domes priekšsēdētājs V. Špats, domes priekšsēdētājs



�Cesvaines Ziņas

Turpinot cesvainiešus iepazīstināt 
ar novada deputātiem, šajā numurā 
piedāvājam interviju ar Cesvaines 
bibliotēkas vadītāju un deputāti 
Vēsmu Noru.

Tu esi viena no nedaudzajiem 
deputātiem, kas dzimusi Cesvainē.

– Jā, esmu dzimusi Cesvaines slimnīcā 
un uzaugu Kārklos, „Lejas Tauriņos”. 
Mācījos Kraukļu skolā, kur toreiz bija 
salīdzinoši daudz skolēnu. Atceros, 
ka tad, kad maršruta autobuss piestāja 
pieturā, bija pilns ceļš ar skolēniem. 
Beidzot Cesvaines vidusskolu, iestājos 
Latvijas Valsts Universitātes latviešu 
valodas filologos neklātienē. Paralēli 
studijām biju audzinātāja Dzelzavas 
speciālajā internātskolā. Pēc tam 
18 gadu strādāju Cesvaines bērnudārzā, 
kur man laimējās ar ļoti labām kolēģēm. 
No šī laika ir daudz jauku atmiņu, un 
bērnudārzu aizvien ik pa laikam redzu 
sapņos, taču pienāca laiks, kad jutu, ka 
gribu kādas pārmaiņas. Sāku nopietni 
domāt par citu darbu, līdz uzzināju, ka 
iepriekšējā bibliotēkas vadītāja Dace 
Birzniece iet prom no bibliotēkas. 
Toreiz vēl konkursi uz amatu vietām 
īsti nebija sākušies, un pēc pārrunām ar 
priekšsēdētāju Vilni Špatu ar 2002. gada 
februāri sāku strādāt bibliotēkā.

Šo gadu laikā arī bibliotēka 
piedzīvojusi attīstības virziena pār-
maiņas.

– Vienmēr esam domājuši, lai 
apmeklētājiem un pašiem būtu ērtāk, 
labāk. Patiesībā vienmēr ir sanācis tā, ka 
tad, kad nodomā, ko vajadzētu uzlabot, 
mainīt vai pilnveidot, un par to runā – 
palaid gaisā, paiet laiks, un tas notiek. 
Viss sākās ar ūdensvada, kanalizācijas 
un mūsdienīgas tualetes izbūvi, vēlāk 
ēka tika pie jauniem koka pakešu 
logiem. Ir nomainīts jumts, pārkrāsota 
fasāde, tikko izbūvēta jauna apkures 
sistēma. Šajā laikā veikts gandrīz visu 
telpu kosmētiskais remonts. Ikviens no 
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Par kārtību, kādā Cesvaines novada pašvaldības darbinieki rīkojas ar pašvaldības mantu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 
Publiskas personas finanšu līdzekļu 
un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likuma 2. panta pirmo daļu, likuma 
„Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” 18. panta 
pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 

kādā Cesvaines novada pašvaldības 
darbinieki rīkojas ar pašvaldības 
mantu.

2. Pašvaldības manta šo noteikumu 
izpratnē ir pašvaldības nekustamais 
īpašums, pašvaldības īpašumā vai 
turējumā esošie transporta līdzekļi, 
sakaru līdzekļi.

3. Pašvaldības darbinieki šo notei-
kumu izpratnē ir darbinieki, kuriem ir 
darba attiecības ar pašvaldības iestādi 
uz noteiktu vai nenoteiktu laiku vai ku-
ri pašvaldībā ieņem vēlētus amatus.

II. Pašvaldībai piederošo vai pie-
krītošo nekustamo īpašumu pārval-
dīšana

4. Pašvaldībai piederošo vai piekrī-
tošo nekustamo īpašumu (turpmāk – 
īpašumu) dome ar lēmumu, norādot 
īpašuma sastāvu, nodod iestādes val-
dījumā, ja tas nepieciešams pašvaldī-
bas autonomo funkciju nodrošināšanai.

5. Iestāžu valdījumā nenodoto īpa-
šumu pārvalda izpilddirektors vai kāda 
cita persona, kas noteikta ar domes 
lēmumu.

6. Pašvaldības nekustamā īpašu-
ma pārvaldīšana ir īpašuma ap-
saimniekošana, apskate un tehniskā 
pārbaude, apdrosināšana, ar pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu pārvaldīšanu 
saistītās informācijas apkopošana un 
aktualizēšana.

7. Kārtību, kādā pašvaldība veic 
nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, 
nosaka dome, izdodot noteikumus.

III. Rīcība ar pašvaldības īpašumā 
vai turējumā esošo transportlīdzekli

8. Pašvaldības īpašumā vai turējumā 
esošu transportlīdzekli (turpmāk – trans-
portlīdzekli) dome ar lēmumu nodod 
iestādes valdījumā, lēmumā norādot 
transportlīdzekļa aprakstu.

9. Pašvaldības īpašumā vai turējumā 
esošu transportlīdzekli dome ar lēmumu 
piešķir domes priekšsēdētājam vai viņa 
vietniekam priekšsēdētāja pienākumu 
pildīšanas laikā 24 stundas diennaktī, 
tajā norādot transportlīdzekļa aprakstu, 
termiņu, kas nepārsniedz amatpersonas 
pilnvaru laiku, autotransporta stāvvietu, 
degvielas limitu mēnesī un degvielas 
patēriņa normu.

10. Dome, izdodot nolikumu, nosaka 
tās amatpersonas vai darbiniekus, kuri 
drīkst lietot pašvaldības autotransportu 
atbilstoši Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 5.2 panta noteiku-
miem, kā arī pašvaldības transportlī-
dzekļa izmantošanas kārtību iestādēs.

11. Iestādes, kuras valdījumā nodots 
transportlīdzeklis, vadītājs ir atbildīgs 
par transportlīdzekļa izmantošanu, tai 
skaitā ir atbildīgs par transportlīdzekļa 
nodošanu iestādes darbiniekam darba 
pienākumu pildīšanai, un organizē 
transportlīdzekļa izmantošanu darbinieku 
ikdienas darba vajadzībām.

12. Iestādes valdījumā nodoto trans-
portlīdzekli, pabeidzot darbu, novieto 
domes priekšsēdētāja vai attiecīgās 
iestādes vadītāja noteiktajā stāvvietā.

13. Degvielas limitu katram paš-
valdības transportlīdzeklim, kā arī 
darbinieku transportlīdzekļiem, kas tiek 

izmantoti darba pienākumu izpildei, ar 
rīkojumu nosaka domes priekšsēdētājs 
nedēļas laikā pēc pašvaldības gada 
budžeta apstiprināšanas, vienlaikus 
nosakot degvielas patēriņa normu.

14. Ja, nosakot degvielas patēriņa 
normu, nav iespējams izmantot izga-
tavotājrūpnīcas dokumentā (sertifikātā) 
sniegtos datus vai ja izgatavotājrūpnī-
cas dokumentā (sertifikātā) norādītā 
norma neatbilst transportlīdzekļa 
faktiskajiem ekspluatācijas apstākļiem, 
degvielas patēriņa normu 100 km 
nobraukumam nosaka ar domes 
priekšsēdētāja rīkojumu izveidota 
komisija ne mazāk kā triju cilvēku 
sastāvā.

15. Darbinieks nedrīkst pārsniegt 
attiecīgajam transportlīdzeklim noteik-
to degvielas limitu. Ja attiecīgajā 
mēnesī var tikt pārsniegts apstiprinātais 
degvielas limits, darbinieks par to 
nekavējoties paziņo iestādes vadī-

tājam, kurš informē domes priekš-
sēdētāju. Domes priekšsēdētājs trīs 
darba dienu laikā izanalizē veicamo 
braucienu lietderību, nepieciešamību 
un steidzamību un nepieciešamības 
gadījumā izdod rīkojumu par degvielas 
limita palielināšanu attiecīgajā mēnesī.

16. Darbinieks, kuram nodots lie-
tošanā pašvaldības transportlīdzeklis, 
ir atbildīgs par tam nodotā transportlī-
dzekļa atbilstību Ceļu satiksmes 
noteikumiem un ekspluatāciju saskaņā 
ar tehniskajām normām.

IV. Saziņas līdzekļu izmantošana
17. Domes priekšsēdētājam, domes 

priekšsēdētāja vietniekam un izpild-
direktoram darba (amata) pienākumu 
pildīšanai individuālā lietošanā var tikt 
nodots iestādes mobilais tālrunis.

18. Pašvaldības īpašumā esošos mo-
bilos tālruņus var piešķirt individuālā 
lietošanā darbiniekiem ar darba (amata) 
pienākumu veikšanu saistītajām saru-

nām, kā arī savstarpējai saziņai, izvē-
loties izdevīgāko pieslēguma veidu.

19. Tiesības saņemt lietošanā mobilo 
tālruni pašvaldības iestāžu vadītājiem 
un darbiniekiem nosaka domes 
priekšsēdētājs vai izpilddirektors vai 
iestādes vadītājs.

20. Ikmēneša telekomunikāciju limi-
tu nosaka domes priekšsēdētājs ar 
rīkojumu.

21. Darbiniekam ir pienākums no-
drošināt, lai mobilais telefons darba 
(amata) pienākumu pildīšanas laikā 
būtu ieslēgts uztveršanas režīmā, un 
laikus atbildēt uz visiem ienākošajiem 
zvaniem.

22. Darbinieks nedrīkst nodot tele-
fonu trešajām personām, ieķīlāt to, 
iznomāt vai citādi apgrūtināt, kā arī tam 
nav tiesību nomainīt iestādes mobilā 
telefona komplektējošās daļas.

V. Špats, domes priekšsēdētājs

Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldības darbinieki rīkojas ar pašvaldības 
mantu, tas ir, transporta līdzekļiem, nekustamo īpašumu un saziņas līdzekļiem.

Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi, kas regulē rīcību ar pašvaldības mantu, nepieciešami, lai noteiktu 
pašvaldības mantas izmantošanas sistēmu, kā to norāda Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta pirmās daļas, likuma 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18. panta pirmās daļas, 
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešās daļas nosacījumi.

Projekta ietekme uz pašvaldības 
budžetu

Ietekme uz pašvaldības budžetu nav plānota.

Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības 
vidi

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.

Projekta ietekme uz 
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai var rasties nepieciešamība veidot jaunas 
amata vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts apspriests finanšu komitejas sēdē. Ar privātpersonām 
nav apspriests.
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paskaidrojuma raksts

Deputāta portrets
šiem darbiem ir domās izlolots un visu 
mūsu apmeklētāju sadzīves apstākļu 
uzlabošanā ļoti nozīmīgs. Ļoti svarīgs 
ir arī pēdējais projekts, nomainot 
krāsns apkuri uz centralizētu apkures 
sistēmu. Krāsnis remontēt bija dārgi, 
sodrēji kaitēja grāmatām, turklāt labu 
meistaru ir maz. Protams, galvenais 
iemesls apkures sistēmas nomaiņai bija 
ugunsdrošība.

Šo 12 gadu laikā nedaudz mainījies 
arī kolektīvs. Ikviens, kas te strādā, 
prot darīt visu nepieciešamo, un tā ir 
savā veidā ideāla savienība – katrs 
var aizvietot jebkuru kolēģi, bet savā 
jomā ir pats labākais, katram ir kādas 
ļoti nozīmīgas rakstura īpašības, kuru 
nav citiem, kopā veidojot veselumu, jo 
tikai kolektīvā ir spēks. Ar prieku eju 
uz darbu, zinot, ka bibliotēkas meitenes 
atbalstīs, palīdzēs, stiprinās jebkurā 
situācijā. Paldies viņām! Bez labas 
gaisotnes darbā gan nevarētu dzīvot.

Kas ir nākamais mērķis, uz ko 
bibliotēka tiecas?

– Pakāpeniski jānomaina datori, kas 
iegūti ar projektu palīdzību pirms sešiem 
septiņiem gadiem, jo nodrošināt darbu 
pie datoriem ar interneta pieslēgumu 
ir viena no bibliotēkas funkcijām. 
Publiskās pieejas datoru mūžs ir īsāks: 
ik pusstundu pie tiem darbojas kāds 
cits, bieži trūkst saudzīgas attieksmes. 
Ir lietotāji, īpaši bērni un jaunieši, 
kuri pienācīgi nenovērtē piedāvāto 
iespēju vērtību. Lietotājiem gandrīz 
visi pakalpojumi ir bez maksas, taču tie 
tiek nodrošināti ar pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

Cesvaines bibliotēkā ir ļoti labs 
grāmatu krājums, ko atzinīgi novērtē 
lasītāji un citas bibliotēkas. Itin 
bieži aizdodam grāmatas arī citām 
bibliotēkām. Par grāmatu krājuma 
komplektēšanas kvalitāti pilnībā 
atbildīgas ir bibliotekāres. Galvenais, lai 
visiem ir, ko lasīt, – gan daiļliteratūra, 

gan nozaru literatūra. Vecās grāmatas 
norakstām ar apdomu, jo uzskatām, ka 
bibliotēka ir vieta, kur jābūt daudzām 
grāmatām un iespējai atrast daudz ko. 
Turklāt ir nozares, kurās jauni un labi 
izdevumi ir retums. Tuvākajā nākotnē 
būs jādomā par digitālo grāmatu, CD un 
DVD iegādi, bet tam vēl nepieciešami 
vairāki priekšnosacījumi.

Kas pamudinājis līdzdarboties 
novada lemšanas procesos?

– Deputāte esmu trešo sasaukumu. 
Mani uzrunāja domes priekšsēdētājs 
Vilnis Špats. Izšķirties nebija viegli, 
sevišķi sākumā šaubījos, vai pietiek 
pieredzes, vai spēšu visu apvienot. 
Mājās vēl ir darbs lauku saimniecībā. 
Mani motivēja bibliotēkas meitenes, jo 
darbošanās domē ir arī iespēja vienmēr 
būt informētai un redzēt, kas notiek. 
Ir vienots skats uz novadu, redzi, kā 
darbojas un strādā citas pašvaldības 
iestādes. Arī pēc būtības esmu cilvēks, 
kas malā nestāv.

Kas šajā darbā ir grūtākais?
– Ir lēmumi, kas jāpieņem, nonākot 

pie galarezultāta, bet nevar pateikt jā 
vai nē – jādomā un jāsarunājas, jāmeklē 
kompromisi, jāatliek uz kādu laiku un 
atkal jāsāk no gala – psiholoģiski un 
emocionāli grūti. No malas šķiet – ko 
tur var tā ņemties? Taču reizēm svarīgi 
ir pieņemt tādus lēmumus, lai vilks 
paēdis un kaza dzīva. Ja kaut ko maina, 
tad lai rezultāts būtu labāks, nekā ir 
bijis iepriekš, citādi nav jēgas. Kāds 
jau paliek arī neapmierināts. Mēs visi 
gribētu vairāk naudas novadam, lai 
var uzbūvēt sporta halli, renovēt ēku 
pansionātam, pabeigt pils atjaunošanu, 
gribētu vairāk darba vietu, gribētu 
labākas algas… Bet ir gandarījums par 
daudzām lietām, kas izdarītas labi.

Kas ir šīs lietas?
– Tik nelielā novadā ir paspēts izdarīt 

daudz. Skolas būvniecība – cik daudz 
tur domes priekšsēdētājs un daudzi citi 

cilvēki ieguldījuši nervu, veselības, 
spēka! Par spīti pretspēkam ir paveikts 
gandrīz neiespējamais.

Renovēta pirmsskola „Brīnumzeme”, 
kultūras nams, bibliotēka, domes 
administrācijas ēka. Bērniem beidzot 
ir pieejams rotaļu laukums. Arī pi-
lī pa šiem gadiem daudz izdarīts. 
Komunālais uzņēmums ar Eiropas 
Savienības projektu palīdzību sakār-
tojis ūdenssaimniecību, atjaunoti arī 
siltumtīkli. Deputātu domas dalījās 
par internātpamatskolas ēkas sil-
tināšanas projektu, taču uzskatu, ka 
tā ir laba izdevība sakārtot ēku ar 
līdzfinansējumu, ko pašvaldībai te 
nākas ieguldīt. Protams, tur vēl būs 
daudz darbu ārpus šī projekta, bet paši 
par saviem līdzekļiem mēs šo ēku 
nespētu sakārtot.

Pastāvēs, kas pārmainīsies – vai 
piekrīti tam?

– Laimīgs cilvēks ir neatkarīgs cil-
vēks. Galvenais ir brīvība un neatkarība. 
Man gribētos ticēt, ka mēs pēc iespējas 
ilgāk varēsim dzīvot un pastāvēt paši par 
sevi. Diemžēl darbspējīgo cilvēku paliek 
aizvien mazāk, trūkst darba vietu, lai 
piesaistītu jaunatni, nodokļu, kas ienāk 
budžetā, arī paliek mazāk, bet, lai mēs 
attīstītos, nepieciešams vairāk līdzekļu. 
Jautājums – kā to atrisināt? Izdzīvošanas 
pamatā būtu radīt jaunas darba vietas. 
Privāto uzņēmēju nav daudz, jo, 
lai pakalpojumu sfēra attīstītos, ir 

nepieciešama cilvēku pirktspēja. Atliek 
lūgt kādiem augstākiem spēkiem, 
lai sūta mums godprātīgu investoru. 
Jāstrādā tūrisma un kultūras jomā. Ja 
darbosimies kopā un būsim lepni par 
savu novadu, viss būs labi.

Kas tevi aizrauj ārpus darba?
– Man ļoti patīk ceļot. Aizrauj 

lidostas, to atmosfēra – tikai lidostām 
raksturīgais stress un burzma – un pati 
lidošana. Atmiņā palicis ceļojums uz 
Šveici pirms vairāk nekā sešiem gadiem, 
kad devos bibliotekāru pieredzes 
braucienā. Toreiz bibliotēkās ieraudzītie 
brīnumi pakāpeniski ienāk arī Latvijā. 
Skaista zeme ar trijām valodām vienā 
valstī. Šveices Alpi! Ļoti tīrs ūdens, 
Šveices šokolāde un pulksteņi… Redzot 
bibliotēkas vairākās citās valstīs, var 
pārliecināties, ka mūsu bibliotēku 
sistēma ir viena no sakārtotākajām un 
organizētākajām, taču katrā vietā var 
daudz ko mācīties.

Ārpus darba daudz laika paiet lauku 
saimniecībā. Kā pilsētnieki saka: baigā 
paradīze – kartupeļi, gaļa, piens un 
biezpiens, un lakstīgalas dzied. Pašlaik 
tiešām ir simtiem pīļu tīrumos un vairāki 
dzērvju pāri.

Mana lielākā bagātība ir trīs bērni, 
pagaidām četri mazbērni un vīrs, kurš 
bez dzelžu metināšanas māk arī slaukt 
govi.

Bibliotēka jau sen vairs nav vieta, 
kur lasīt tikai grāmatas…

– Jā, var lasīt grāmatas un presi, var 
darboties pie datoriem, var pavadīt brīvo 
laiku, gūt zināšanas, kopēt un skenēt 
dokumentus. Te ir vieta, kur atslēgties 
no ikdienas darbiem, komunicēt ar 
līdzīgi domājošajiem. Ir izremontēta 
telpa, kas ir atbilstoša arī privātām, 
lietišķām sarunām. Katru gadu 
cenšamies ko uzlabot un pilnveidot, 
lai katrs bibliotēkas apmeklētājs justos 
labi.

Kristīne Vilciņa, autores foto

V. Špats, domes priekšsēdētājs



� Cesvaines Ziņas

Uz panākumiem vērsta profesionālās ievirzes izglītība mākslā
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Jau iepriekš stāstīju par iespēju 
Cesvaines novadā apgūt divu veidu 
mūzikas un mākslas izglītību – 
pamata un profesionālo. Šoreiz vairāk 
pastāstīsim par mākslas programmu, 
kura vērsta uz panākumiem.

Katru gadu tiek organizēts valsts 
konkurss, kurā piedalās ieinteresētie 
mākslas programmas audzēkņi. 
Šogad konkursam, kurš notika jaunajā 
Valmieras Mākslas vidusskolā, 
no mūsu skolas tika izvirzīti četri 
audzēkņi Vitas Krūmiņas vadībā.

Pēc konkursa skolotājiem notiek 
divu dienu seminārs, kur analizē 
rezultātus, vērtē skolotāja darbu un 
nosaka jaunus mērķus. 25., 26. aprīlī 
skolotāja veidotā prezentācija par 
gatavošanos valsts konkursam jāved 
uz jauno Saldus Mūzikas un mākslas 
skolu. Dalībai šādā konkursā ir 
nepieciešams īpašs audzēkņu, vecāku 
un skolotāju ieguldījums.

Skolotāja Vita Krūmiņa stāsta: 

„Audzēkņi strādāja trīs stundas ar 
izsniegtajiem materiāliem – kartonu, 
papīru. Jaunākajiem dalībniekiem tika 
dots uzdevums projektēt un uzbūvēt 
izlozēta priekšmeta mājokļa modeli, 
izlozēt tam raksturīgāko īpašību 
un aprakstīt savu darbu. Margrieta 
Apfelberga un Anželika Korneta veidoja 
mājokli dzīvespriecīgajam knaģim, 
kuram deva vārdu Kaspars Knābens, 
iekārtojot viņam gan māju, gan tās 
apkārtni. Matīss Vestmanis projektēja 
un veidoja māju igauņu draugam. 
Pēc konkursa apmeklējām Valmieras 
muzeju, kur apskatījām Valmieras 
Mākslas vidusskolas audzēkņu darbu 
izstādi, Elitas Patmalnieces darbu 
izstādi un pagrabstāva izstāžu zālēs 
iepazināmies ar noslēpumaino izstādi 
„Mītiskā pasaule un fantāzijas tēli”, kur 
noskaidrojām, kā raganas, burvji, velniņi, 
elfi, spoki, troļļi un citas būtnes radušās 
un attīstījušās latviešu un citu tautu 
kultūrā. Mājup braucām apmierināti 

9. marts – 
Viļa Plūdoņa 

140. dzimšanas 
diena

Cesvaines bibliotēkā 1. klasēm 
tika organizēta bibliotekārā stunda 
par tautā iemīļoto autoru. Bērni tika 
iepazīstināti ar Viļa Plūdoņa biogrāfiju 
un daiļdarbiem. Skolēni, domājot 
pareizo atminējumu dzejolim „Mīkla”, 
rada iespēju salīdzināt latviešu valodu, 
kādā pauda savas domas Plūdonis 
un kādā runājam šobrīd. Bērnus 
satikt ieradās arī lapsiņa Kūmiņa no 
grāmatiņas „Lapsiņa Kūmiņa un vilks 
Znotiņš”. Kūmiņa bija ļoti rūpīgi 
sagatavojusies – mazie pirmklasnieki 
tika pārbaudīti vērīgumā un attapībā. 
Noslēgumā ar prieku noskatījāmies 
visiem tik iemīļoto multiplikācijas 
filmiņu ar Viļa Plūdoņa dzeju „Zaķīšu 
pirtiņa”.

Paldies 1. klasīšu audzinātājām un 
audzēkņiem par atsaucību!

Līga Čevere

Godinot Kārli Sebri
Par godu Kārļa Sebra simtgadei 

Gulbenes novada Lizumā februārī 
risinājās virkne pasākumu: kino 
skatīšanās, ekspozīcijas „Kārlis 
Sebris un Lizums” atklāšana, teatrāls 
pasākums, atmiņu un piemiņas brīži.

„Latvijas pasts” 1000 eksemplāru 
tirāžā izdeva piemiņas aploksni, 
kuras speciālā zīmogošana notika 
tieši 18. februārī, aktiera dzimšanas 
dienā, Latvijas Nacionālajā teātrī, 

Jāņa Simsona izstādes atklāšana Cesvaines pilī
30. aprīlī pulksten 15.00 Cesvaines 

pils muzeja izstāžu zālē notiks 
mākslinieka Jāņa Simsona darbu 
izstādes atklāšana.

J. Simsons dzimis 1947. gada 
28. septembrī Valmieras rajona Ma-
tīšos. Mācījies Valmieras vidusskolā, 
profesionālo izglītību ieguvis Latvijas 
Mākslas akadēmijā Rīgā.

1974. gadā pēc Madonas pašvaldības 
(tolaik rajona izpildkomitejas) 
uzaicinājuma uzsāk darbu Madonas 
novadpētniecības un mākslas muzejā. 
Paralēli pienākumiem muzejā tiek 
vadītas nodarbības zīmēšanas pulciņā 
un uzsākts pašaizliedzīgs darbs, lai 
tiktu izveidota pirmā profesionālās 
ievirzes izglītības iestāde Latvijā – 
Madonas bērnu mākslas skola.

1975. gadā, kad tiek nodibināta 
Madonas bērnu mākslas skola, par tās 
pirmo direktoru kļūst Jānis Simsons.

J. Simsons aktīvi piedalās Madonas 
rajona kultūras, mākslas pasākumu 
organizēšanā, negaidot par to nekādu 
atlīdzību vai pagodinājumu. Jāņa 
personības ietekmē mainījās – varētu 

pat teikt, ka tikai iesākās – mākslas 
izpratne un uztvere pilsētā un rajonā.

Daudz plašāku vērienu ieguva 
muzeja paspārnē organizētās mākslas 
dienas (pasākuma (izstādes) ilgtspēja 
vērojama arī mūsdienās, šogad pulcinot 
Vidzemes reģiona māksliniekus 
kopīgai izstādei Cēsīs).

Regulāri J. Simsona vadībā tika 
rīkotas izstādes, organizēti konkursi, 
iedibināts balvu fonds.

No J. Simsona radītā tēlotājmākslas 
pulciņa Madonas kultūras namā izauga 
mākslas tautas studija „Madona”, 
studija joprojām darbojas mākslinieces 
Līgas Kalniņas vadībā.

1988. gadā J. Simsons aktīvi iesais-
tījās Tautas frontes dibināšanas 
pasākumos, kļuva par vienu no tās 
līderiem Madonā, bija laikraksta 
„Madonas Atmoda” redaktors. Nesa-
gaidījis Latvijas Republikas Neatka-
rības atjaunošanas dienu, 1989. gada 
17. jūnijā tika atrasts savas lauku 
mājas saimniecības ēkas pelnos – 
miris mīklainos apstākļos. Apglabāts 
Matīšu kapos. Mūžīgs palicis un paliks 

jautājums: kāpēc?
Daudzi Jāņa skolnieki Madonas 

Mākslas skolā un studijā kļuvuši un 
sevi pierādījuši kā talantīgi, radoši, 
cilvēcīgi kultūras, mākslas, izglītības 
jomas speciālisti, ārsti, arhitekti, 
skolotāji, uzņēmēji.

Vērtības, kuras bija tik svarīgas 
Jānim, ir arī šodienas sabiedrības 
pamatvērtības, tāpēc Madonas Māks-
las skola, turpinot mākslinieka iesāk-
tos darbus un idejas, ar dziļu cieņu 
un pateicību ir izteikusi vēlmi 
nākotnē saukties Jāņa Simsona 
vārdā, lai nākamajām paaudzēm 
nodotu vēstījumu par cilvēku – 
personību, mākslinieku – sirdsgudru, 
pašaizliedzīgu un atbildīgu Latvijas 
patriotu. Skolas vārda piešķiršanas 
oficiālā paziņošana paredzēta 
2014. gada 1. septembrī.

Mākslinieka vārds nav svešs 
Cesvaines novada iedzīvotājiem, 
nenoliedzami Cesvaines Mūzikas un 
mākslas skolas programma „Vizuāli 
plastiskā māksla” ir tiešs profesionālās 
ievirzes un J. Simsona ideju atspulgs 

Cesvaines bērnos un jauniešos. Ilgi 
līdzdzīvojošs Cesvaines vēsturē ir 
bijis Daigas Simsones otas radītais 
mākslas darbs domes ēkā, tas šobrīd 
ar Cesvaines pirmsskolas vadītājas 
Skaidrītes Aveniņas gādību skatāms 
„Brīnumzemes” telpās.

Madonas Mākslas skolas kolektīva 
un J. Simsona piederīgo vārdā saku 
paldies Cesvaines pils kolektīvam, 
muzeja speciālistei Daigai Matrozei, 
Cesvaines pašvaldībai par atsaucību 
un atbalstu, veidojot izstādi. Cesvaines 
pils pēdējo gadu laikā vārda tiešā 
nozīmē piedzīvo atdzimšanu un 
patiesas rūpes: izpētes un restauratoru 
piesaistes pasākumu sistemātiskums 
un vērienīgums nebeidz iepriecināt. 
Priecājamies par iespēju izstādīt 
Madonas Mākslas skolas pirmā 
direktora darbus renovētajās muzeja 
izstāžu zālēs. Ceram, ka J. Simsona 
gleznu izstāde Cesvainē turpinās 
stiprināt mākslinieku sadarbības 
tradīcijas.

Kristīne Šulce, 
Madonas Mākslas skolas direktore

18. aprīlī, Lielajā Piektdienā, 
vienoti ar kristiešiem visā pasaulē 
Cesvainē piedzīvosim Krusta 
ceļa gājienu, lai pārdomātu Kristus 
ciešanas. Ekumenisko Krusta ceļu ar 
Cesvaines novada domes un Valsts 
policijas atbalstu organizē Romas 
katoļu draudze un priesteris Andrejs 
Kazakevičs, Cesvaines evaņģēliski 
luteriskā draudze un mācītājs prāvests 
Hanss Jensons. Šogad gājiens sāksies 
luterāņu baznīcā un noslēgsies ar 
Kristus ciešanu dievkalpojumu katoļu 
baznīcā. Krusta ceļa gājienā tiks nests 
koka krusts, kas dod liecību par Dieva 
parādīto mīlestību caur Jēzu Kristu – 
krustā sisto. Viņš, pazemots, sāpes 
ciezdams, nesot plecos smago koka 
krustu, šo ceļu gāja un mira par mums 
katru, lai atbrīvotu sirdis no visām 
mūsu sāpēm, bailēm, atkarībām. 
14 stacijās – apstāšanās vietās – pēc 
garīdznieku Svēto Rakstu lasījumiem 
par attiecīgajiem notikumiem Kristus 
ciešanu ceļā no apcietināšanas brīža 
līdz Kristus miesas guldīšanai kapā 
un īsas meditācijas visi klātesošie 
vienosies lūgšanā par Cesvaini, 
cesvainiešiem, Latviju un visu pasauli. 
Ceļā starp apstāšanās vietām tiks 
dziedāti pazīstamākie ciešanu laika 
dziedājumi. Tie, kuri dažādu iemeslu 
dēļ nevarēs piedalīties Krusta ceļā, 
pulcēsies luterāņu baznīcā, kur tiks 
lasīti lasījumi un dziedātas dziesmas 
līdzīgi kā Krusta ceļa gājienā.

Krusta ceļa maršruts: sākums 
pulksten 10.00 Cesvaines luterāņu 
baznīcā (Baznīcas iela 4) – internāt-
pamatskola (Rīgas iela 4) – tirdz-
niecības centrs (Rīgas iela 7) – tirgus 
laukums (A. Saulieša iela 2b) – nova-
da dome (Pils iela 1a) – Cesvaines 
pils (Pils iela 1) – mākslas skola (Pils 
iela 4) – skvērs pie kultūras nama un 
bibliotēkas (Pils iela 6) – mežniecība 
(Dārzu iela 2) – vidusskola (Madonas 
iela 1) – katoļu baznīca (Madonas 
iela 3a).

Anželika un Margrieta ar darbu ValmierāMūsu delegācija Marjamā

gan ar paveikto, gan redzēto.”
Jau kopš skolas dibināšanas 

1991. gadā izveidojās sadarbība 
ar Marjamā (Igaunijā) Mūzikas un 
mākslas skolu, kuras modelis lielā 
mērā ir pārņemts arī mūsu skolas 
veidošanā. Vēlāk uz mūsu sadarbības 
pamatiem izveidojās visa novada 
savstarpējā partnerība ar Marjamā 
novadu. Minētā skola ik pa diviem 
gadiem organizē starptautisku 
konkursu, kur esam aicināti 
piedalīties ar audzēkņu darbiem. 
Šogad skolotājas Ērikas Doganas 
vadībā tika aizsūtīti pieci darbi. 
Kad konkursa darbi izvērtēti, notiek 
noslēguma pasākums: apbalvošana, 
darbu analīze un meistarklases. Uz 
šo pasākumu devās audzēkņi, kuri 
piedalījās gan mūsu valsts konkursā, 
gan Marjamā konkursā. Laura 
Krūmiņa saņēma III vietas diplomu, 
Marisas Andževas un Māras Vaskas 
darbs atzīmēts ar atzinības rakstu, 

pateicību par piedalīšanos saņēma 
Lauma Cīrule un Sindija Mihejenko, 
kā arī skolotāja Ērika Dogana un 
Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skola.

„Marjamā iepazināmies ar 
labākajiem starptautiskā mākslas 
konkursa „Daba manās plaukstās” 
darbiem, to autoriem. Apmeklējām 
Marjamā Mūzikas un mākslas skolu, 
iepazināmies ar savu kolēģu darbu un 
darba apstākļiem. Kopā ar mākslas 
skolas pedagogiem iepazināmies ar 
stencila (trafaretu) mākslu, kas ir 
viens no ielu mākslas žanriem, un 
praktiski izveidojām savu portreta 
trafaretu,” atklāj Vita Krūmiņa.

Nopietni pievēršoties mūsu skolas 
piedāvātajai mākslas programmai, 
iespējams sasniegt panākumus un 
iegūt tālāko izglītību specialitātēs, 
kuras saistītas ar mākslu.

Inta Stiene, Cesvaines Mūzikas 
un mākslas skolas direktore

[Jēzus]: „Nāciet šurp 
pie Manis visi, kas esat 

bēdīgi un grūtsirdīgi, Es 
jūs gribu atvieglināt.”

(Mat. 11 : 28)

kurš kopš 1938. gada bija aktiera 
darbavieta. Uz aploksnes, kuras 
autors ir mākslinieks Ģirts Grīva, 
redzams K. Sebra portrets. Notika 
arī īpašs aploksnes prezentācijas 
pasākums ar bijušo K. Sebra 
kolēģu Nacionālā teātra aktieru 
līdzdalību.

Savukārt Latvijas Televīzijas 
18. februāra raidījumā „100 g 
kultūras. Nacionālie dārgumi”, 

kas bija veltīts izcilajam aktierim, 
piedalījās aktrise Baiba Indriksone, 
aktieris un K. Sebra teātra krustdēls 
Mārcis Maņjakovs, režisors Mihails 
Kublinskis un teātra žurnāliste Mārīte 
Balode, kura gadu pirms sirmā 
meistara nāves ierakstījusi interviju, 
kas līdz šim nekur netika rādīta. 
Unikālā intervija tika demonstrēta 
raidījumā.

Sanita Dāboliņa



�Cesvaines Ziņas

Zirdzinieks Gunārs
Latvijas patriots, zirgkopības 

tradīciju turpinātājs Cesvainē, bi-
jušais Cesvaines kora dalībnieks 
un Cesvaines novada augstākā ap-
balvojuma īpašnieks. Martā nosvinēta 
skaista dzīves jubileja. Šķiet, nav 
nepieciešams vēl kāds iemesls sarunai 
ar cesvainieti Gunāru Kornetu.

Bērnība Vecpiebalgā
– Lai gan lielāko mūža daļu esmu 

pavadījis Cesvainē, sevi joprojām 
uzskatu par vecpiebaldzēnu.

Bērnības gadi Vecpiebalgā bija 
iespaidiem bagāti un laimīgi. Gan 
vectēvs, gan tēvs bija skolotāji un reizē 
arī lauksaimnieki. Bijām pārtikuši, taču 
viss tika darīts pašu rokām. Ģimenē 
bijām četri dēli, es – vecākais.

Dažādi iespaidi ir saistīti ar kara 
gadiem un okupācijas laiku. Atmiņā 
palicis, kā 1941. gada jūlijā krievi 
atkāpjoties nošāva vectēva brālēnu, jo 
viņš nedeva iemauktus noņemtajam 
zirgam. Zirgi man ir patikuši kopš 
mazām dienām. Jau sešu gadu vecumā 
atsēju zirga pajūgu un kopā ar brāli 
izvizinājos.

Vācu laikā sevišķas pārmaiņas nejutu. 
Izmaiņas sākās 1944. gadā, kad ienāca 
krievi. Tēvs bija skolotājs Vecpiebalgas 
baltajā skolā, bet jaunā vara viņu darbā 
neatjaunoja. Viņš nebija ne aizsargs, ne 
šucmanis. Tēvs aizbrauca uz Madonas 
apriņķi, un laimīgas sagadīšanās dēļ viņu 
pieņēma par skolu inspektoru. Mēs – 
mamma, es un brāļi Ivars un Guntis – 
palikām „Kalnabērziņos” saimniekot. 
Piemēram, 1945. gadā, dzenot vagas 
kartupeļiem, vēl biju tik mazs, ka arkls 
man metās pie zoda. Tēvs varēja palīdzēt 
reti. Bija sācies Staļina – Latvijas 
lauksaimniecības iznīcināšanas – laiks. 
12–13 gadu vecumā vedu valsts uz-
liktās nodevas: graudus un sienu uz 
Jaunpiebalgas staciju, kartupeļus uz 
Mēdzūlu. Mammai uz 20 kilometru 
attālo staciju bija jāizved 40 kubikmetru 
kokmateriālu.

Šobrīd ir populāra grāmata un filma 
„Kara zirgs”. Mans kara zirgs bija 
ērzelis Raitis: kad viņš piedzima, man 
bija 11 gadu. Ķēve bija ļoti jūtīga un 
tāpēc nešpetna, pagāja pāris nedēļu, līdz 
viņa laida kumeļu sev klāt pie ēšanas. 
Mēs ar Raiti labi sapratāmies, pats viņu 
iebraucu un iejāju. Tā tas turpinājās 
septiņus gadus.

Lai neieskaitītu kulakos un neuzliktu 
lielo nodokli, mēs no saimniecības 
atteicāmies un pārcēlāmies pie vectēva. 
Savas mājas un lopus atstāja arī 
mammas brālēni. Viņi manā skatījumā 
bija paraugsaimnieki, kuriem es gribēju 
līdzināties. 

Cilvēkam tolaik nebija nekādas 
vērtības. Manas skolotājas dzejnieces 
Adīnas Ķirškalnes tēvu no darba skolā 
atlaida 1947. gadā, viņš pazuda Cēsu 
čekā. Kā vēlāk noskaidrojās, tāds pats 
liktenis bija piemeklējis arī manas 
sievas vectēvu.

Mēs tikāmies martā,
Kad pūpoli zied
Un tīrumā artā
Vējš dzied.

Vēl mežos bij’ sniegs,
Vēl upēs bij’ miegs,
Bet mums bij’ prieks.
Mēs tikāmies martā,
Mans draugs.

29. martā, marta pēdējā sestdienā, 
Cesvaines kultūras namā pulcējās 
kori sadziedāšanās koncertā.

Koncertu atklāja Madonas novada 
Kalsnavas pagasta sieviešu koris 
„Silvita”, kas šoruden svinēs 20 gadu 
jubileju. Jāatzīmē, ka kori vada 
mūsu novadniece Antra Āboltiņa. 
Nedalītas skatītāju ovācijas saņēma 
atraktīvais Valmieras kultūras centra 
vīru koris „Imanta”, izpildot latviešu 

tautasdziesmu Paulas Kveldes apdarē 
„Maza, maza meitenīte”. Savukārt 
Taurenes un Dzērbenes jauktais koris 

„Pie Gaujas” sevi pieteica, skaidrojot, 
kā tapis kora nosaukums. Tā kā Taureni 
un Dzērbeni vieno Latvijas garākā upe 

„Sabiedrības 
veiksmīgas 

novecošanas 
izaicinājumi 

Latvijā”
Š. g. 14. martā Valmierā notika 

Vidzemes reģiona senioru forums, 
kurā piedalījās arī septiņas pensionāres 
no Cesvaines novada; pavisam forumā 
piedalījās 196 dalībnieki.

Forumu atklāja Inesis Boķis, 
Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs, 
Imants Parādnieks, LR 11. Saeimas 
deputāts, Saeimas Demogrāfijas lietu 
apakšnodaļas priekšsēdētājs, Guntars 
Bilsēns, LR 11. Saeimas deputāts, 
Andris Siliņš, Latvijas Pensionāru 
federācijas priekšsēdētājs.

Forumā pašvaldību pārstāvjus un 
seniorus iepazīstināja ar pētījuma 
„Latvijas pašvaldībās plānotās un 
realizētās politiskās iniciatīvas senioru 
dzīves kvalitātes paaugstināšanai un 
veiksmīgai novecošanai” mērķiem un 
galvenajiem rezultātiem. Sabiedrības 
veiksmīgas novecošanas labās prakses 
piemēru popularizēšanas nolūkā 
2014. gadā šādi reģionālie forumi tiks 
organizēti visos Latvijas reģionos. 
Pēc visu senioru forumu norises tiks 
organizēta sabiedrības veiksmīgas 
novecošanas aktualitātēm veltīta 
konference, lai kopīgi izstrādātu 
nacionālā līmeņa politikas plānošanas 
dokumentu.

Senioru forumā Valmierā piedalījās 
11. Saeimas deputāte Inga Vanaga, 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
ESAF docente Anda Grīnfelde, 
11. Saeimas deputāte Inga Bite, 
Ekonomikas ministrijas parlamentārā 
sekretāre Ilona Platonova un bijusī 
Veselības ministrijas parlamentārā 
sekretāre Liene Cipule, tika diskutēts 
par dažādiem senioriem aktuāliem 
tematiem. Runāja par Vidzemes 
pašvaldībās plānotajām un realizētajām 
politiskajām iniciatīvām senioru 
dzīves kvalitātes paaugstināšanas un 
veiksmīgas novecošanas kontekstā, 
starppaaudžu solidaritāti un senioru 
lomu ģimeņu stiprināšanā, senioru 
iesaisti Latvijas tautsaimniecībā, kā 
arī par veselības aprūpes sistēmas 
piemērotību kvalitatīvai novecošanai 
un citiem jautājumiem. Klātesošajiem 
bija iespēja piedalīties arī darba grupu 
diskusijās, kopīgi formulējot problēmas 
un meklējot labākos risinājumus.

Foruma noslēgumā Siguldas paš-
valdībai piešķīra Vidzemes reģiona 
senioriem draudzīgākās pašvaldības 
statusu un klātesošos ar priekšnesumiem 
priecēja Valmieras senioru un skolēnu 
pašdarbnieku kolektīvi.

Ilze Līcīte

„Mēs tikāmies martā…”

1949. gada 25. marts
– Tikko biju pārcietis plaušu 

karsoņa augsto temperatūru, kad 
1949. gada 25. martā četros no rīta 
mūsu mājās iebrauca zaldāti. Aizveda 
uz pagastmāju, kur bijām pirmie. Tajā 
pašā dienā atbrauca tēvs, kurš ceļā 
bija uzzinājis, ka mēs esam aizvesti. 
Tobrīd viņš bija Madonas apriņķa 
izglītības nodaļas vadītājs. Kad bijām 
jau Dzērbenes stacijā, tēvs pieprasīja, 
ka grib runāt ar komandantu. Viņš 
laikam bija ļoti uzstājīgs, uzsverot to, ka 
viņu apstiprinājusi Centrālā komiteja, 
un, nebūdams partijas biedrs, tomēr 
panāca, ka tika uzklausīts. Neviens 
tā arī nesaprata, kā tas izdevās, bet 
pēcpusdienā atnāca trīs virsnieki un 
teica, ka mūsu ģimene ir brīva.

Ceļš uz Cesvaini
– 1950. gada janvārī tēvu pārcēla 

darbā uz Cesvaini. Es pats ar savu zirgu 
atbraucu uz šejieni. Tēvam mana zirga 
dēļ bija nepatikšanas, jo privātus zirgus 
neļāva turēt un bija jāmaksā lieli nodokļi 
(500 rubļu gadā).

Bija jāsāk strādāt, tāpēc gāju pie 
sakaru kantora priekšnieka Arnolda 
Irbes un pieteicos darbā. Toreiz sakaru 
nodaļa bija arī Kārklos – tur tieši tobrīd 
vajadzēja vadītāju. Patiesībā mani 
iemeta kā circeni pelnos, jo uzticēja visu 
nodaļu. Šajā laikā arī zaudēju savu zirgu 
un nosolījos, ka zirgu man vairs nebūs.

Tas bija laiks, kad kopā ar brāli Gunti 
aktīvi nodarbojos ar riteņbraukšanu. Abi 
piecus gadus bijām rajona izlasē.

1956. gadā mani aizsūtīja uz 
sakaru nodaļas priekšnieku kursiem. 
Apmēram 70 % no mācībām bija par 
radiofikāciju, telefonizāciju un līniju 
būvi. Kursu noslēgumā iekļuvu labāko 
trijniekā un saņēmu prēmiju mēnešalgas 
apmērā. Pēc tam mani iecēla par Preses 
apvienības rajorganizatoru un atkal 
aizsūtīja uz kursiem, kuri divu Latgales 
krievu dēļ notika krieviski. 1957. gadā 
likvidēja Cesvaines rajonu un mani, 
pateicoties Sakaru ministrijas Kadru 
daļas priekšniekam Jaunvalkam, iecēla 
par sakaru nodaļas priekšnieku. Partijā 
es nestājos. Tolaik Cesvaine bija mezgla 
sakaru nodaļa, kura veica sūtījumu un 
laikrakstu šķirošanu un organizēja pasta 
piegādi 11 pasta nodaļām. Madonas 
līniju iecirkņa priekšnieks Vīņauds, 
uzzinājis, ka man patīk zirgi, piedāvāja 
man piecus gadus vecu ķēvīti Gaitu. 
Viņa bija ar savu raksturu un mēdza 
reizēm atstāt montierus uz ceļa, pati 
atskrienot mājās. Vislabāk ar Gaitu 
sapratās mana sieva Daina. Pateicoties 
viņai, Gaita pastā nokalpoja 20 gadu.

Mīlestība un pašdarbības gadi
– 1960. gada 17. augustā mans brālis 

strādāja praksē elektriķos Jaunpiebalgā 
un tur bija paredzēts Rīgas estrādes 
orķestra koncerts. Pēc koncerta dejās 
ieraudzīju Dainu, kuru vēlāk apprecēju. 
Jau kopš 1957. gada dziedāju Cesvaines 
korī, un izrādījās, ka 1960. gadā, pirms 

vēl iepazinos ar Dainu, mēs abi bijām 
dziedājuši dziesmu svētkos uz vienas 
skatuves, tikai toreiz vēl nepazīdami 
viens otru. Korī pirmo mācījos J. Zālīša 
dziesmu „Ceļš uz dzimteni”, kuru 
vēlāk no repertuāra izņēma. Vīru kori 
tolaik mācījās „Mūžam zili”, bet, kad 
pienāca 1960. gada dziesmu svētki, to 
izņēma no repertuāra. Dziesmu svētki 
bija pacēluma laiks, kad Rīgā pārsvarā 
skanēja latviešu valoda.

No 1964. gada līdz 1973. gadam bija 
aktīvs laiks, kad abi ar Dainu dziedājām 
korī. Cesvaines koris bija liels kolektīvs – 
113 dziedātāju. Dziedāju otrajos basos, 
un kopā mēs tādi bijām septiņi. No kora 
aizgāju 1990. gadā, kad sāku aktīvi 
saimniekot savā saimniecībā.

Zirgkopība Cesvainē
– Mani un agronomu Aleksandru 

Kaltonu vienoja gan koris, gan mīlestība 
uz zirgiem. 1971. gada 18. maijā 
Aleksandrs mani uzaicināja aizbraukt uz 
Ūbānu fermu, kur esot piedzimis otrais 
angļu pilnasiņu ērzeļa Štandarta dēls. 
Aizbraucu un ieraudzīju, ka salmos guļ 
mans sapņu zirgs. Viss sākās ar sapni, 
un tā tika nosaukts arī kumeļš. Pagāja 
pāris gadu, kamēr izdevās pārliecināt 
direktoru Jāni Kārkliņu ierīkot zirgu 
fermu „Saulītēs”. Mani uzaicināja 
dibināt jāšanas sporta sekciju. Sākām 
no nulles, un 1974. gada 28. maiju var 
uzskatīt par sekcijas dibināšanas dienu. 
Treniņus rīkoju pēc sava pamatdarba, 
kā arī sestdienās un svētdienās. Sākām 
ar diviem sporta tipa ērzeļiem – Sapni 
un Staru, pēc laika pievienojās 
Hanoveres šķirnes ērzelis Direks. Vēlāk 
darbojāmies jau ar deviņiem zirgiem. 
Prātā palikuši viņi visi, un ar katru 
saistās kādas atmiņas.

1975. gadā Cesvainē notika pirmās 
jātnieku sporta sacensības „Cesvaines 
kauss”. Šķiet, ka visu pareizi 
uzsākām, jo sacensības bija vienas no 
apmeklētākajām republikā. Mēs tās 
centāmies rīkot interesantas, pieaicinot 
iejādes jātniekus, pūtēju orķestri un 
organizējot loterijas par augstlēkšanu. 
Parasti sacensības apmeklēja vairāki 
tūkstoši skatītāju.

Tagad sacensības rīko un ar zirgiem 
darbojas mana bijusī audzēkne Biruta 
Jukša. Zirgus audzē un trenē Baiba 
un Indra Blektes. Sarkaņos, Praulienā 
un Liezērē trenējas bijušie Cesvaines 
jātnieki. Ir vēl vairāki zirgu audzētāji. 
Zirgkopība nepazudīs.

Laiks sev un ģimenei
– Pastā nostrādāju 38 gadus, paralēli 

aizraujoties ar zirgiem. Tautas fronte, 
darbs zemes komisijā. Tomēr man šķiet, 
ka daudz ko neesmu paspējis izdarīt. 
Pēc 1990. gada sāku saimniekot savā 
saimniecībā. Vecpiebalgā joprojām ir 
mana tēva zeme, kuru uzturu kārtībā. 
Kamēr vēl turos, pārdot netaisos. Gribēju 
uzcelt tur māju, bet beigās samierinājos 
ar pirtiņu tepat, „Lielšņucenos”. 
Joprojām man ir četri zirgi: divi ērzeļi 

un divas ķēves. Bez zirga esmu bijis 
tikai desmit gadus savā 80 gadu mūžā. 
Ir zirgi, kuru pārdošanu vai iemainīšanu 
joprojām pārdzīvoju.

Darbojoties ārpus mājas, maz laika 
esmu veltījis ģimenei. Mūsu četriem 
bērniem tas par labu nenāca, viss gūlās 
uz sievas pleciem. Tomēr bērni ir 
izauguši, un tagad ir prieks par astoņiem 
mazbērniem. Kad sapulcējamies kopā ar 
vedeklām, znotiem – otrajām pusītēm, 
esam liela saime – 18 cilvēku!

Savs redzējums
– Manuprāt, novadu reforma bija 

sasteigta un neloģiska. Ir jūtams, ka būs 
izmaiņas, bet es gribētu, lai Cesvaines 
novads paliktu kā patstāvīgs novads. 
Uz Latvijas fona noteikti neesam 
sliktākie, arī zemnieki pie mums vēl 
aktīvi saimnieko. Drosmīgs solis bija 
jaunas skolas celšana, bet šobrīd tai ir 
vajadzīga sporta zāle.

Aktīvi sekoju politikā notiekošajam. 
Uzskatu, ka no ministru amatiem ir 
aizgājuši labi cilvēki. Var redzēt, ka 
mūsu prezidentam rietumnieciski 
domājošie nepatīk. Savukārt Krimā 
notiekošais – tā ir agresija. Kādi te vairs 
starptautiskie līgumi?! Viens cilvēks 
iedomājas, ka grib būt Staļins vai Hitlers 
un var rīkoties, kā tīk. Pasaule nespēj 
pieņemt radikālus līdzekļus, baidīdamās 
par savu ekonomisko stāvokli. Mums 
ir jādomā, kā rīkoties, ievērojot, ka 
tik daudzi krievvalodīgie ir nelojāli 
Latvijai. Negribētu piedzīvot no jauna 
svešas valsts varu Latvijā, jo Atmodas 
laiks un atjaunotā Latvija ir viens no 
skaistākajiem un piepildītākajiem 
laikiem manā dzīvē.

Kristīne Vilciņa, 
foto no Gunāra Korneta arhīva

Gauja, radies kora nosaukums „Pie 
Gaujas”.

Koncertu noslēdza pašmāju jauktais 
koris „Cesvaine”. Zināms, ka Cesvaines 
kordziedāšanas tradīcijas aizsākušās jau 
1867. gadā, kad te tika dibināts vīru 
koris. Savukārt jauktā kora „Cesvaine” 
vēsture sākās padomju saimniecības 
laikā 1959. gadā. Pēdējos 20 gadus 
kori vadījusi diriģente Rita Briņķe. Šajā 
laikā koris piedalījies visos Vispārējos 
latviešu dziesmu un deju svētkos, kā 
arī koncertējis Latvijā, Lietuvā, Vācijā, 
Francijā, Norvēģijā. Taču šajā sezonā 
koris ieguvis jaunu diriģenti – Iju 
Voiniču, kuras vadībā šovasar iecerēts 
piedalīties novada dziesmu svētkos 
Dikļos, kā arī Pasaules koru olimpiādē 
Rīgā.

Koru sadziedāšanās koncertā 

dzirdējām arī kopkori izpildām latviešu 
tautasdziesmu „Dziedot dzimu, dziedot 
augu”, Dž. Verdi operas „Nabuko”, kā 
arī M. Brauna mesas „Saule, Pērkons, 
Daugava” (Raiņa teksts) mūziku.

– Dziesma ir tā, kas jūs vieno un 
dod spēku ikdienas gaitās. Jūs esat tie, 
kas grib vairāk, vairāk nekā cīnīties ar 
tumsu, likstām un sāpēm, vairāk nekā 
žēloties par citu neizdarīto. Jūs nākat 
kopā, lai cits citu atbalstītu, stiprinātu, 
priecātos un vienkārši baudītu dzīvi. 
Lai dziedātprieks un kopā būšana jums 
dod spēku un mundrumu jūsu ikdienas 
gaitās, – koncerta noslēgumā teica 
pasākuma vadītāji Alise Kupča un 
Roberts Lielķikuts.

Uz tikšanos martā!

Kristīne Vilciņa, autores foto

Gunārs darbā 
Cesvaines sakaru nodaļā

Šobrīd Gunāram saimniecībā ir četri 
zirgi. Fotogrāfijā – kopā ar Vivatu



� Cesvaines Ziņas

2014. gada Eiropas Parlamenta (EP) 
vēlēšanās Centrālā vēlēšanu komisija 
(CVK) sadarbībā ar portālu „Prakse.lv” 
īsteno projektu, kura ietvaros 16 līdz 
25 gadus veciem jauniešiem ir iespēja 
pieteikties praksē EP vēlēšanu iecirkņos. 
Prakse paredzēta vidusskolēniem un 
studentiem, kuri vēlas iepazīt vēlēšanu 
iecirkņa komisijas darbu, interesējas 
par vēlēšanām, ir sociāli atbildīgi, kā 
arī nākotnē vēlētos pildīt sabiedriski 
nozīmīgos vēlēšanu iecirkņa komisijas 
locekļa pienākumus.

Prakses ietvaros jauniešiem būs 
iespēja piedalīties vēlēšanu iecirkņu 
komisijas darbā no iecirkņu atvēršanas 
19. maijā līdz EP vēlēšanu dienai 
24. maijam. Gatavojoties praksei, 
jaunieši varēs apmeklēt arī CVK 
rīkotos mācību seminārus vēlēšanu 
iecirkņu komisijām.

CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars 
uzskata, ka prakse vēlēšanu iecirknī 
ir viena no iespējām, kā veicināt 
jauniešu interesi par vēlēšanām un 
parādīt, ka vēlēšanās katra balss, 
katrs vēlēšanu zīmē ievilktais plusiņš 
vai svītrojums ietekmē vēlēšanu 
rezultātu. „Labāk vienreiz redzēt nekā 
simts reizes dzirdēt,” projekta ieceri 
komentē A. Cimdars, piebilstot, ka 
darbs vēlēšanu iecirknī ir laba iespēja 
atbrīvoties no tiem negatīvajiem 
stereotipiem par vēlēšanām, kas 
sakņojas nezināšanā un vēlēšanu 
procedūru nepārzināšanā.

Ielūkoties vēlēšanu iecirkņa darba 
aizkulisēs ikvienam interesentam 
iespējams jau tagad, portālā „Prakse.
lv” atbildot uz divdesmit āķīgiem 
jautājumiem par vēlēšanu iecirkņa 
komisijas locekļa darbu, piemēram, 
kā jārīkojas, ja rodas domstarpības par 
vēlētāju izdarītajām atzīmēm vēlēšanu 
zīmēs, vai vēlēšanu iecirknī atļauts 
aģitēt, kad jāsāk skaitīt vēlēšanās 
nodotās balsis un citiem.

Apmeklēt virtuālo praksi jaunieši 
aicināti tīmekļa vietnē  www.prakse.
lv, bet pieteikties praksei – CVK 
Informācijas nodaļā līdz š. g. 
24. aprīlim, sūtot CV un motivācijas 
vēstuli uz e-pastu vita.brize@cvk.lv. 
Vairāk par prakses nosacījumiem – 
www.cvk.lv sadaļā „Prakse vēlēšanu 
iecirknī”.

Kristīne Bērziņa, 
CVK Informācijas nodaļas vadītāja

 „Comenius” projekts turpinās
„Pa dažādiem ceļiem – vienā 

pasakā” – ar šādu devīzi jau trešo gadu 
Cesvaines vidusskola turpina sadarbību 
ar Virselenas reālskolu Vācijā. Pēc 
projekta sagatavošanas etapa, kurā 
piedalījās abu skolu direktori un 
skolotāji, kas veica projekta izstrādi, 
pagājušā gada novembrī 10 dienu pie 
mums viesojās 20 Virselenas reālskolas 
skolēnu un 4 skolotāji. Šogad, pavasara 
brīvlaikā, 20 Cesvaines vidusskolas 
skolēniem un 9 skolotājiem bija iespēja 
iegūt jaunu pieredzi un zināšanas, 
darbojoties tālākajā projekta norisē 
Vācijā.

Projekta kopīgie uzdevumi ir saistīti 
ar dažādu nacionālo kultūru iepazīšanu, 
par pamatu izmantojot folkloras 
ceļojošo žanru pasaku. Gadu simtiem 
senās folkloras tradīcijas ir atstājušas 
pēdas arī mūsdienās. Vācu un latviešu 
pasakās mēs varam atrast daudz līdzīgu 
iezīmju: gan tipiskās sākuma un beigu 

formulas, gan trejskaitļa principu, gan 
dažādus brīnumainus notikumus.

Projekta gaitā tika izvēlētas 3 vācu 
un 3 latviešu pasakas, kurās būtu 
minēti kādi amati un tradicionālie 
ēdieni. Visas šīs pasakas tika tulkotas 
3 valodās – vācu, latviešu un angļu, lai 
pēc tam kopā ar pašu skolēnu veidotām 
ilustrācijām tiktu izdotas nelielā 
brošūrā. Iepazīstot kopīgās pasaku 
pazīmes un izmantojot nosacījumu 
iesaistīt amatu un ēdienu, tika veidota 
jaunā – mūsdienu – pasaka, kuras 
sacerēšanā piedalījās gan mūsu, gan 
vācu skolēni.

Novembrī Cesvainē vācu un latviešu 
skolēni iestudēja divas latviešu 
pasakas – „Abru taisītāju” un „Muļķa 
precinieku”, kā arī vācu pasaku 
„Ērkšķrozīte”, izmantojot abu valodu 
prasmes.

Vācu skolēniem bija iespēja 
apgūt arī latviešu valodas pamatus, 

skolotājas kopā ar skolēniem sagatavoja 
nelielu vācu–angļu–latviešu vārdnīcu 
ar svarīgākajām sarunvalodas frāzēm 
un ikdienas saziņā nepieciešamākajiem 
vārdiem.

Viesojoties Vācijā, mūsu skolēni 
dzīvoja vācu ģimenēs, tādējādi 
iepazīstot viņu dzīvesveidu, savstarpējās 
attiecības un kultūru. Jāatzīst, ka mūsu 
skolēni bija patīkami pārsteigti par 
vācu ģimeņu sirsnīgo uzņemšanu un 
jauniešu draudzīgumu. Nācās iepazīt arī 
Vācijas skolu noteikumus un likumus, 
kas ne vienmēr mūsu jauniešiem šķita 
pieņemami, līdz ar to nācās rēķināties 
ar sekām, kas arī ne vienmēr bija 
patīkamas.

Mūsu ceļš līdz Virselenai bija ilgs – gan-
drīz 2000 kilometru tika veikti pusotrā 
dienā, pārnakšņojot Polijas viesnīcā. 
Virselena ir Āhenas priekšpilsēta un 
atrodas netālu no robežas ar Nīderlandi 
un Beļģiju. Līdz ar to mums bija iespēja 
pabūt arī šajās divās valstīs. Liela daļa 
šo iespēju izmantoja ģimenes dienā 
kopā ar savām viesģimenēm. Savukārt 
skolotājiem bija iespēja pabūt Bonnas 
muzejā un papildināt zināšanas Vācijas 
vēsturē laika posmā no Otrā pasaules 
kara beigām līdz mūsdienām.

Tāpat kā kopīgajā nedēļā Cesvainē, arī 
mūsu skolēni tika iepazīstināti ar skolu, 
piedalījās stundās, devās ekskursijās pa 
Virselenu, Āheni un skaisto vēsturisko 
pilsētiņu Monšau, kur bija iespēja vērot 
stikla pūtēja darbu un pašiem izgatavot 
stikla bumbas.

Projekta aktivitātes bija saistītas ar 
projekta logo zīmēšanu ārā, uz sienas 
pretī skolas ieejai, ar iecerēto ēnu teātri, 
kas gan tika atcelts, ar jaunās pasakas 
sacerēšanu un vācu ēdienu gatavošanu.

Tālākās ekskursijas bija brauciens uz 
Briseli (tā ietvaros – Eiropas Parlamenta 
un Militārā muzeja apmeklējums) un 
uz Ķelni, iepazīstot Sporta muzeju un 
apmeklējot Ķelnes domu. Uz Reinas 
tilta notika simbolisks pasākums – 
draudzības slēdzenes pieslēgšana tiltam. 
Slēdzenē bija iegravēti abu skolu pilsētu 
nosaukumi un gads, atslēga tika iemesta 
Reinā par zīmi, ka šī draudzība būs 
noturīga vēl ilgus gadus.

Sportiskās aktivitātes mūsu jauniešiem 
tika piedāvātas, piedaloties skolas sporta 
nodarbībā, kā arī baseina un boulinga 
apmeklējumā. Vakarus daudzi projekta 
dalībnieki kopīgi pavadīja jauniešu 
centrā, spēlējot dažādas spēles.

Ceļojuma laikā izveidojās laba saska-
ņa autobusā, kopējās spēlēs un sarunās 
laiks aizritēja ātri, garais ceļš nelikās tik 
nogurdinošs. Bagāti iespaidiem, ar jaunu 
pieredzi un pārdomām par redzēto varam 
atkal atgriezties skolas ikdienā. Mūs 
gaida vēl turpmākās projekta norises, 
apkopojot materiālus, dokumentāciju, 
apgūstot svešvalodas un gaidot nākamās 
vizītes gan no Virselenas reālskolas, gan 
Cesvaines vidusskolas puses.

Baiba Putniņa

Zemes stunda Cesvainē
29. martā no pulksten 20.30 līdz 21.30 

jau astoto reizi visā pasaulē svinēja 
Zemes stundu, šogad – arī Cesvainē. 
Šīs akcijas mērķis ir simboliski izslēgt 
apgaismojumu uz vienu stundu, lai 
parādītu savu apņemšanos rīkoties videi 
draudzīgāk ikdienā.

Cesvaines novada bērnu un jauniešu 
centrs aicināja bērnus un jauniešus un 
viņu vecākus pavadīt šo stundu kopā. 
Cesvaines parka mīlas taciņā pie jaunās 
lapenītes kopā dziedājām, malkojām 
tēju, cepām maizīti, kuru pildījām ar 
šokolādi un ievārījumu. Pasākuma 

dalībnieki, kuri bija ieradušies agrāk, 
saņēma koka medaļu par piemiņu 
dalībai šajā pasākumā.

Liels paldies visiem, kas ieradās 
un veidoja šo pasākumu tik patīkamu 
un jauku! Tik lielu sirsnību un prieku 
nebijām gaidījuši.

Paldies visiem, kas palīdzēja, – 
Ritmai, Mārim, Dainai, Mārtiņam, 
Alīnai, Kristīnei, Artūram, Līgai un 
Džeinai, kā arī mūsu ģitāristam Jānim 
Pacerim!

Lāsma Markevica, 
Līgas Gutānes foto

BJC aktualitātes
Martā bērni un jaunieši piedalījās 

radošajās darbnīcās: šuva auduma 
ziedus, veidoja papīra vardes un ziedus. 

BJC telpās ir jūtami ienācis pavasaris. 
Liels paldies Līgai Gutānei, kura dalījās 
ar savām radošajām idejām un radīja 
prieku gan bērnos, gan jauniešos!

Šajā mēnesī notika konkurss, kur 

Līdz 
24. aprīlim 
jaunieši var 
pieteikties 
praksē EP 
vēlēšanu 
iecirkņos

2013. gada septembrī jau informējām, 
ka Kraukļu tautas nama telpās novada 
jaunieši iecerējuši izveidot BMX 
iekštelpu trasi. Ar pašvaldības un pašu 
jauniešu atbalstu šobrīd jau paveikts 
daudz: sakārtota ne tikai telpas ārpuse, 
bet sākušies darbi arī iekštelpās, un 
tiek konstruēta trase. Cesvaines novada 
bērnu un jauniešu centrs 24. aprīlī 
organizēs talku, lai sakoptu tautas nama 
apkārtni.

Pēc jauniešu iniciatīvas redzams, ka 
jau pavisam drīz bērni un jaunieši te 
aktīvi varēs pavadīt savu brīvo laiku.

Kristīne Vilciņa, 
Lāsmas Markevicas foto

Laiks iekšdarbiem – trases konstruēšana

bērni un jaunieši zīmēja iecerētos BJC 
logo. Darbiņu ir ļoti daudz, ir grūti 
izvēlēties labākos.

Aprīlī kopā ar bērniem un jauniešiem 

iedosim centriņam jaunu elpu – stādīsim 
sīpolus, puķes un salātus. Radošajās 
darbnīcās veidosim Lieldienu zaķus gan 
no auduma, gan papīra. Piedalīsimies 
arī lielajā sakopšanas talkā „Sakopsim 
savu zemīti”.

Jauniešu centra darba laiks:
pirmdiena 13.00–20.00
otrdiena 13.00–20.00
trešdiena 13.00–18.00
ceturtdiena 13.00–20.00
piektdiena 13.00–17.00

Lāsma Markevica, BJC vadītāja
Autores foto

Jauniešu zīmētais projekta logo

Cesvaines vidusskolas pārstāvji

Iekštelpās sācies darbs pie trases konstruēšanasKraukļu tautas namam sastikloti arī logi
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Sieva pret pašas gribuJuris Sārnis

„Burziņš Cesvainē 2014”

Pilsēta mana
Ir vieta, kur gribas atgriezties vienmēr,
Tur, kur viss sākās un pamest to žēl.
Kur bērnības takas un jaunības laiks,
Tika zinības smeltas un jautri pavadīts
                       laiks.
Gribu pastāstīt par pilsēta savu,
Kur tagadne mijas ar pagātnes garu, –
Par seno pili un tās parku,
Par tās dīķiem un vecās pils arku.
Man patīk vērot Cesvaines dabu –
Sakoptu, tīru no gada uz gadu;
Sauli, kas iespīd Cesvaines torņos –
Iekrāso pilsētu dažādos toņos.
Par vēju, kas pār jumtiem klejo,
Saulei norietot, ēnās dejo;
Par mēnesi, kas, savu gaismu lejot,
Liekas, ka pils dīķī iet zvejot.
Daudz par savu pilsētu stāstīt varu
Un to ar patiesu lepnumu daru.

Edmunds Mitenieks

„Ezerkrastu” saimnieces mā-
te, kura, Zentiņai dzīvai esot, gāja 
dziedādama, darbojās ar mazbērniem 
un savos deviņdesmit gados nepazina 
vārguma, tagad gāja ar kūjām, trīcošu 
galvu un rokām, ļoti nedrošiem 
soļiem. Bērni auga visu mīlēti 
un aprūpēti, tikai ļoti skuma par 
mammu. Vecāmāte tagad bieži sēdēja 
viena pati pāri pusnaktij guļbūves 
tukšajā galā. Te Zentiņa nodarbojās 
ar biškopības inventāra gatavošanu 
un labošanu. Mājinieki velti centās 
vecmammu aizvest uz istabiņu 
siltumā. Viņa nevarot iet, bitīte 
atnākšot, un, ja viņas nebūs, nebūšot 
lāgā. Viņas abas pārrunājot, kā iet un 
kas jādara. Vienā reizē bitīte teikusi, 
ka mājās reiz ienākšot sieviete ar 
viņas vārdu, to Jānim vajag ņemt 
viņas vietā, tā būšot mīļa un laba. 
Par tādām vecāsmātes runām visi 
tikai pasmējās – veca cilvēka murgi. 

28. martā Cesvaines vidusskolā 
jau ceturto gadu notika vokāli 
instrumentālo grupu koncerts 
„Burziņš Cesvainē 2014”.

Piektdienas pusdienlaikā, ierodoties 
pirmajām grupām, vidusskolas zālē 
notika pirmie dalībnieku mēģinājumi. 
To, ka šāda formāta pasākums ir aktuāls 
un interesants ne tikai klausītājiem, 
bet arī dalībniekiem, liecināja grupu 
daudzveidība un dažādās vietas, no 
kurām tās atbraukušas uz koncertu.

Cesvainē vokāli instrumentālā 
ansambļa interešu izglītība ir ļoti 
pieprasīta un ansambļi – apmeklēti. 
Koncerta laikā mūsu novadu pārstāvēja 
četras grupas skolotāja Aināra 
Melbārža vadībā: „Cits rakurss”, 
„Florence”, „Komikss” un „Green 
Neon”. Taču vēl trīs grupas, kuras 
pārstāv jaunākie skolēni, uzstājās 
pasākuma otrajā daļā. Skolotājs 
Ainārs Melbārdis arī atzīst, ka mūsu 
pusē jaunieši ir talantīgi un radoši: 
„Es jau ar bērniem esmu runājis un 
teicis, ka viss process ir viena liela 

pieredze – jūs mācāties, un es līdz 
ar jums. Mums ir ļoti labas grupas, 
un, piemēram, vecākajās grupās jau 
redzami tīrradņi: turpinot strādāt ar 
viņiem, būs rezultāts. Mūsu novadā ir 
daudz bērnu, jauniešu un pieaugušo, 
kuri ir talantīgi. Esmu pārliecināts, 
ka mums daudzos gadījumos nav 
vērts pieaicināt viesmāksliniekus 
no tālienes, ja varam ieguldīt savos 
cilvēkos un strādāt ar viņiem. 
Cenšos maksimāli motivēt jauniešus 
darboties, jo tikai tad būs rezultāts.”

Uzstājās arī divas grupas no mūsu 
kaimiņu Madonas novada – „K-
BAM” un „Random” skolotāja 
Edmunda Vestmaņa vadībā. Edmunds 
neslēpj, ka ar vienas grupas sniegumu 
ir vairāk apmierināts: grupa izdarījusi 
to, kas iepriekš runāts. „Protams, šāds 
koncerts ir lieliska skatuves pieredze 
jauniešiem, taču noteikti jāvērš 
uzmanība uz to, ka šis ir koncerts, 
nevis mēģinājums. Jāatceras, ka zālē ir 
skatītāji, ir nepieciešama atgriezeniskā 
saikne. Es pēc koncerta piegāju pie 

dažiem no grupu skolotājiem un 
apmainījāmies idejām, ieteicu arī savu 
redzējumu,” stāsta Edmunds.

Cesvaines grupas „Green Neon” 
ģitāriste Diāna Rone burziņā 
piedalās jau kopš pirmsākumiem, 
tātad – ceturto gadu. „Šoreiz, 
gatavojoties koncertam, nesanāca 
tik daudz mēģinājumu, jo kopā 
ar grupas solisti Kristīni bijām 
Vācijā skolas projekta ietvaros. 
Taču man šķiet, ka nospēlējām labi. 
Varēja redzēt, ka citas grupas bija 
centušās godam. Šogad vistālākie 
viesi bija no Rīgas. Man šķita, ka 
šogad no grupām atšķīrās Limbažu 
trio priekšnesums – vienkārši, 
bet skaisti. Domājot par nākamo 
burziņu, es ieteiktu citu pasākuma 
laiku, jo vairākas grupas pēc 
koncerta nepalika uz afterpārtiju. 
Bija dalībnieki, kuriem nākamajā 
dienā bija jādodas uz skatēm vai 
mērojams tāls ceļš mājup.”

Nākamgad „Burziņš Cesvainē” 
svinēs piecu gadu jubileju, tāpēc 

Mobilās veselības aprūpes centrs viesosies Cesvainē
Unikālā programma „Mobilās 

veselības aprūpes centrs” 10. maijā 
būs pieejama Cesvainē.

Mobilais veselības aprūpes centrs 

Starp dzejas 
rindāmjau šobrīd radušās dažādas idejas 

nākamajam pasākumam. „Dalībnieku 
skaitu noteikti negribētos ierobežot, 
taču, iespējams, koncertu veidosim 
ar divu dienu programmu. Gribētos 
izplānot plašāku pasākuma 
programmu, iekļaujot tajā arī 
ekskursijas un atrakcijas. Man šķiet, ka 
šī gada pasākums ir izdevies, un ceru, 
ka tam piekrīt dalībnieki un skatītāji. 
Ir lietas, no kā mācīties, bet tas 
nozīmē, ka ir, uz ko tiekties,” nākamā 
gada ieceres atklāj Ainārs Melbārdis. 
Īpašu paldies skolotājs saka Alvim 
Kozulam un citiem jauniešiem, kas 
palīdzēja pasākuma organizēšanā un 
līdzdarbojās visa koncerta laikā.

Paldies pasākuma atbalstītājiem – 
SIA „Pārtikas veikalu grupa” 
(personīgi Guntaram Skutelim), SIA 
„Sēlis” (personīgi Olgai Klimanovai), 
SIA „Togo4” un SIA „UV Austrumi” 
(personīgi Uldim Vaivodam)!

Kristīne Vilciņa, 
Edmunda Mitenieka foto

Cesvaines valsis
Vai jūs, ļaudis, zināt,
Kur ir Cesvaine?
Atliek tikai minēt – 
Tā ir Vidzemē!

Cesvaine jaukā,
Tu – kā līgava,
Visas sirdis saista
Tava burvība!

Kas reiz Cesvaines pilī kādreiz iegājis,
Seno laiku skaistums viņus apbūris.
Brauciet skatīt Cesvaini, jaukie tūristi,
Gaidīsim mēs visus, kas ir godīgi.

Agri pavasarī, tad, kad lazdas zied,
Straujā Sulas upīte burbuļo un dzied.
Lielās dienas rītā bērni šūpojas,
Lai tiem visā dzīvītē visur paveicas!
Cesvaines brašās meitenes,
Tās kā rozes zied –
Anitas un Madaras, Agitas,
   Gundegas;
Arī braši vīri zied kā ozoli –
Dzintari un Ivari, Jāņi, Mārtiņi.

Līgo svētkos Jāņos kopā sanākam,
Vecpiebalgas alutiņu visi iedzeram.
Mūsu cesvainietes jāņusierus sien,
Viņu jaukie vīri ugunskurus slien.

Skolas valsis pirmais, arī pēdējais
Jaukos absolventus tālumā jau sauc.
Brauciet, bērni, pasaulē zinības gūt,
Tikai savu Cesvaini neaizmirstiet jūs!

Gaidīsim mēs visi, kad jūs pārnāksiet,
Svētku lielo galdu tad jums uzklāsim.
Laimīgi tad būsim…
Brauciet mājās, Cesvaines dārgumi!

Lauras tante

Cesvaine kā pasaka
Reiz milzis atver sev acis,
Redz – feja blakus tam stāv.
Viņš domā, ko feja tam sacīs,
Redz, debesīs rakstīts – Cesvaine stāv.

Tu būsi kalnos un pakalnos šajos,
Milzi, skaistākas vietas vairs nav!
Redzi, ļaudis jau pakalnos tavos
Ceļ mājas, dārzus un pili.

Gadu simtos ir Cesvaines novads,
Par to feja un milzis vēl stāv.
Lai pāri nāktu kāds laikmets,
Naidnieku cirstās brūces blāv.

Mirdz Cesvaine kalnos un lejās,
Darbīgi ļaudis Cesvaini ceļ.
To sargā milzis un fejas,
Lai kādus laikus pāri tai veļ.

Juris Sārnis

***
Vai mazums ir ceļu,
pa kuriem iets.
Vai mazums ir brīžu,
par kuriem smiets.
Vai mazums ir vārdu,
kas otram sāp.
Vai mazums ir zaru,
pār kuriem klūp.
Vai mazums ir,
kas prot tikai ņemt.
Vai mazums ir prieka,
ko varu dot.
Vai mazums ir upju,
kam netiekam pāri.

Dzintra Bistrova

Neilgi pēc šīm runām viņa nomira. 
Vecmammu apglabāja blakus bitītei, 
tā viņa bija vēlējusies – lai būtu 
kopā.

Tā pagāja vairāki gadi, Latvija 
atguva neatkarību. Kolhoza zemi 
saimnieki sadalīja pēc piederības. 
„Ezerkrastos” viss gāja skumju 
ēnā par Zentas un vecāsmātes 
zaudējumu. Taču dzīve rit tālāk un 
prasa savu, pamazām pašu spēkiem 
izveidoja lielu saimniecību vairāku 
simtu hektāru platībā, lopu kūtīm 
un mašīnu remonta bāzi. Iekārtoja 
arī vieglo mašīnu remonta servisu. 
Te daudzi apkārtnes cilvēki 
bieži remontēja savas vieglās 
automašīnas, arī traktorus. Skaistās 
vietas dēļ ierīkoja visu vajadzīgo 
viesu uzņemšanai. Apmeklētāju 
netrūkst, jo te viss iekārtots mierīgai 
atpūtai un ir pieejama veselīga 
pārtika.

Pēc mājas apskates abi gāja 
uz ezermalu, kur jau kūrās jauna 
guļbaļķu pirts, gaidot vakara 
apmeklētājus. Zenta jūsmoja par 
apkārtnes skaistumu, saimnieku 
veiksmi un bagātību. Zenta lūdza, lai 
Jānis pavizina viņu laivā pa ezeru.

„Sakiet, Jāni, kam tie bērni? Jūs 
taču esat precējies, kur ir jūsu sieva, 
ja drīkst zināt?”

Jautātais ilgi un drūmi klusēja, 
iegūlies airos, no visa spēka airēja uz 
pretējo ezera krastu. Zenta nožēloja 
sacīto – viņai to nevajadzēja jautāt.

Laiva atdūrās pretējā krasta smiltīs 
pie laipām. Jānis kaut kā grūti cēlās, 
izkāpa un piesēja laivu pie laipām. 
Pasniedza roku un palīdzēja Zentai 
izkāpt. Abi gāja klusēdami. Viņa 
vēroja, cik smagi Jānis lika soļus. 
Izbijusies viņa raudzījās Jānī un uz 
kapsētu piekalnē. Visapkārt krusti, 
kapu kopiņas un pieminekļi. Jānis 

apstājās pie diviem granītā kaltiem 
pieminekļiem, kuros iekalti vārdi 
„Zenta Ērglis un Alma Ērglis”. Lika 
apstāties arī viņai. Viss slīga vienos 
ziedos, nu viņa saprata. Kā mierinot 
Zenta saņēma Jāņa roku.

Jānis viņai atbildēja ar ciešu rokas 
spiedienu, it kā viņu sapratis. Viņš 
noslīga ceļos pie Zentas kapa, nokāra 
galvu un kaut ko klusi čukstēja. Tad 
piecēlās, saņēma sievietes roku un 
jautāja: „Tu nāksi kopt vecāsmātes 
un Zentas kapiņus, mīlēsi manus 
bērnus?”

Kā transā viņa atbildēja: „Jā, es 
nākšu šurp katru brīvu brīdi, mīlēšu 
bērnus, kā viņus mīlēja aizgājēja.”

Jānis viņu noskūpstīja uz lūpām, 
saņēma viņas plaukstas, uzlika uz 
pieminekļa, teikdams: „Paldies, mīļā, 
tagad notiek, kā tu vēlēji vecaimātei 
sapnī. Piedod.” Saņēmis Zentas roku, 
veda viņu atpakaļ pie laivas.

ir 17 metru garš moderns transporta 
līdzeklis, kurš ir aprīkots tā, lai tajā 
varētu sniegt medicīnas pakalpojumus. 
Mobilās aprūpes centrā atrodas divas 
pacientu izmeklēšanas telpas un 
pieņemšanas telpa.

Cesvainē mobilais veselības centrs 
būs pieejams 2014. gada 10. maijā. 
Medicīnas pakalpojumi tiks sniegti 
bērniem līdz 18 gadu vecumam, 
un tie būs bez maksas.

Būs pieejami tādi speciālisti kā 
bērnu acu ārsts un alergologs–
pulmonologs. Konsultēs arī mobilās 

veselības aprūpes centra speciālisti, 
kuri ikdienā strādā Bērnu klīniskajā 
universitātes slimnīcā un veido lielisku 
komandu. Vēršam uzmanību uz to, 
ka lielās atsaucības dēļ pie acu ārsta 
vairs nav iespējams pieteikties, 
taču vēl ir iespēja pieteikties pie 
alergologa.

Interesenti aicināti pieteikties 
sociālajā dienestā pie Ilvijas Tru-
pavnieces vai pa tālruni 64852032, 
29365023 līdz 30. aprīlim.

Ilvija Trupavniece

3. turpinājums
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Iestudējuma „DZEJNIECE. Mirdzas 
Ķempes mīlestība” izrāde

 „Pasākumi noteiktām personu grupām” 

Sludinājumi

Jānis Uldis Berķis  1947–2014
Kārlis Oļģerts Birnbaums 

1928–2014
Jurijs Naida 1973–2014

Katru dienu pa sapnim, pa cerībai,
Smaidam siltam un vārdam 
  sirsnīgam,
Katru dienu pa prieka brītiņam
Lai ievijas dzīves apcirkņos!

Nozīmīgajās dzīves jubilejās 
sveicam: 

80 gados – Ausmu Galsu, 
85 gados – Veru Melli, 

92 gados – Zelmu Kažoku!
Cesvaines pašvaldība

Aiz gada gads kā balta saule riet,
Bet atmiņas ar sapņiem blakus 
   stājas.
Cik jaunu nodomu un ilgu krājas!
Sirds piemin jaunību un atkal dzied.

Sirsnīgi sveicam Ināru Kļaviņu 
skaistajā dzīves jubilejā! Lai daudz 

skaistu mirkļu iekrāso Tavu ikdienu!

Pirmsskolas „Brīnumzeme” 
kolektīvs

Izsaku vislielāko pateicību sociā-
lās aprūpes darbiniekiem Dainai 
Markevicai, Jurim Rozenbergam, uzņē-
mējam Pēterim Ziediņam, Normunda 
Arama firmas „Krustaceles” puišiem, 
izvadītājai Laimai, radiem, draugiem 
un kaimiņiem par palīdzību, pavadot 
pēdējā gaitā manu dēlu Juriju Naidu.

Anna Brizga

Par bērnu ar viena gada vecumu uzņemšanu 
Cesvaines pirmsskolā „Brīnumzeme”

Cesvaines pirmsskolā „Brīnumzeme” ar 2014. gada 1. septembri tiek plānota jaunas grupas atvēršana 
bērniem vecumā no 1 gada līdz 2 gadiem.

Cienījamie vecāki, laipni lūdzu jūs pieteikt bērnus uzņemšanai jaunajā grupā, jo grupu iespējams atvērt tikai 
tad, ja ir vecāku pieprasījums pēc šāda vecuma bērnu grupas.

Pieteikumus, lūdzu, sūtiet uz e-pasta adresi brinumzeme@cesvaine.lv vai iesniedziet vadītājai vai vadītājas 
vietniecei katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 Celtnieku ielā 1 Cesvainē. Pieteikumus gaidīsim līdz 
2014. gada 31. maijam.

Vairāk informācijas pa tālruni 64852347, mob. t. 28352392.
Skaidrīte Aveniņa, Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” vadītāja

20. aprīlī no plkst. 11. 00 Cesvaines 
Kultūras namā svilpaunieku darināšana 
ar Cesvaines dārznieku un amatnieku 
biedrību „DAb-a”, olu rotāšanas 
darbnīca.

Plkst. 12.00 folkloras grupas 
„ILĢI” koncerts. Īpašā Lieldienu 
programma, kas tiek izpildīta tikai reizi 
gadā. Tajā būs iespēja ne tikai klausīties 
un skatīties, bet arī domāt un darboties 
līdzi. Kopā dziedāsim, spēlēsim, 
no pašiem mūziķiem uzzināsim 
daudz ko interesantu par mūzikas 
instrumentiem, kā arī minēsim mīklas 
un atbildēsim uz āķīgiem jautājumiem. 
Ieeja uz koncertu: pirmsskolas vecuma 
bērniem – brīva, skolēniem – EUR 1, 
pieaugušajiem – EUR 3.

No plkst. 22.00 svētku balle, spēlē 
grupa „Visi ierobežojumi atcelti” 
no Cēsīm, darbosies bufete. Ieeja – 
EUR 3.

26. aprīlī plkst. 19.00 Cesvaines 
Kultūras namā Jaunpiebalgas ama-
tierteātris „Triksteri” piedāvā Rūdolfa 
Blaumaņa tautas lugu trijos cēlienos 
„Ļaunais gars”, režisore – Aina 
Damroze, scenogrāfe – Rasa Ontužāne. 
Ieeja – EUR 2.

30. aprīlī plkst. 15.00 Muzeja 
izstāžu zālē mākslinieka J.Simsona 
darbu izstādes atklāšana

4. maijā no plkst. 9.00 Cesvainē, 
Parka ielā, pavasara tirgus. Tiek 
aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji!
 Puķu un stādu tirgotāji
 Augļu koku un krūmu tirgotāji
 Mājražotāji ar savu produkciju
 Amatnieki
Pieteikties, zvanot pa tālruni 

28658274 (Kristīne Aumele)
4. maijā plkst. 16.00 Cesvaines 

kultūras namā iestudējuma „DZEJ-
NIECE. Mirdzas Ķempes mīlestība” 
izrāde. Biļetes iepriekšpārdošanā 
Cesvaines kultūras namā EUR 5, 
izrādes dienā – EUR 7. Vietu skaits 
ierobežots.

17. maijā muzeju naktī būs iespēja 
vērot „Dzintara saulrietu” pils tornī no 
plkst. 18.00 līdz 21.00.

Masiere Ilze Dimpere pieņem 
Cesvaines pagastā, Kraukļos. 
Kontakttālrunis: 29555621.

* * *
Sākot ar 1. maiju, sāk tirgot dažādus 

tomātu, gurķu, paprikas, kāpostu stādus 
Cesvainē, Silaines ielā 6. Tālrunis – 
26585437, 29659747; 64852412 
(vakaros), Alberts un Gaida.

Redzes pārbaude Cesvainē būs 
pieejama Cesvaines sociālā dienesta 
telpās Pils ielā 2:

• 14. maijā;
• 18. jūnijā
Redzes pārbaudi veic optometrists 

Mg. phys. Sergejs Petručeņa, maksa 
par konsultāciju – € 4,27 (Ls 3,00)

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 
26340887

Ir iespējams arī:
• pasūtīt brilles,
• pasūtīt kontaktlēcas,
• iegādāties briļļu futrāļus, 
   salvetes, 
   kontaktlēcu kopšanas līdzekļus,
• nodot remontā brilles
Atšķirībā no acu ārsta optometrists 

izraksta briļļu recepti, bet neārstē 
acu slimības. Ja rodas aizdomas 
par medicīniskiem traucējumiem, 
tad optometrists iesaka apmeklēt 
oftalmologu (acu ārstu).

Cesvaines tūrisma centrs ir 
uzsācis sadarbību ar Raunas tūrisma 
aģentūru „BaltGo”. Aģentūra organizē 
ekskursijas pa Latviju, Lietuvu, Igauniju 
un citām Eiropas valstīm. Dodoties 
ekskursijā, autobuss piestās Cesvainē. 
Arī norēķināties par pakalpojumiem 
var tepat, Cesvaines tūrisma centrā. 
Šobrīd aktuālā ekskursija – 31. maijā ir 
iespēja aplūkot Babītes rododendrus un 
Dobeles ceriņus. Vairāk informācijas – 
www.balt-go.lv.

***
Akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens” 

informē, ka svētdien, 20. aprīlī, kursēs 
dīzeļvilcieni:

• Nr. 604* Rīga (plkst. 7.40)–Gul-
bene (11.40);

• Nr. 603* Gulbene (plkst. 17.30)–
Rīga (21.36).

Vilciena Nr. 604* Rīga (plkst. 7.40)–
Gulbene sastāvs no Rīgas līdz Pļaviņu 
stacijai būs apvienots ar vilciena Nr. 602 
Rīga (plkst. 7.40)–Daugavpils sastāvu 
(vilciena Rīga–Gulbene 3 vagoni at-
radīsies apvienotā sastāva beigu daļā)

***
23. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 11.00 

donoru diena Cesvaines vidusskolā

Šobrīd ir aktuāla kūlas de-
dzināšanas problēma.  Iecirkņa 
inspektors atgādina, ka par 
kūlas dedzināšanu ir paredzēta 
administratīvā atbildība un sods no 
140 EUR fiziskām personām līdz 
2900 EUR juridiskām personām.

Šī gada 4. maijā plkst. 16.00 
Cesvaines kultūras namā notiks 
izrāde „DZEJNIECE. Mirdzas 
Ķempes mīlestība”. Titullomā – 
aktrise Raimonda Vazdika, viņas 
partneri – Andris Bulis un Ģirts Šolis, 
kurš ir arī iestudējuma režisors.

Izrādē par kādreiz leģendāro Tautas 
dzejnieci savienoti viņas dzīves fakti, 
dzejas motīvi, dokumentāli kinokadri 
un Edgara Mākena speciāli rakstītas 
dziesmas, kam pavadījumu ieskaņojusi 
grupa „Gaujarts” un ko izrādē dzied 
Raimonda Vazdika. Kostīmus veidojusi 
Anna Heinrihsone.

„DZEJNIECE. Mirdzas Ķempes 
mīlestība” ir atkārtots Viļņa Vēja lugas 
uzvedums. 2011./2012. gada sezonā tā 
ar nosaukumu „Īsie zibsnīgie mirkļi” 
bija skatāma Latvijas Nacionālā teātra 
Aktieru zālē. Izrāde izpelnījās skatītāju 
un kritikas atsaucību, tika nominēta 
vairākām Spēlmaņu nakts balvām.

Vilnis Vējš: „Darbība notiek 
50. gados, kad Mirdza Ķempe ir, kā pati 

izteikusies, „ne jauna, ne 
veca”, bet vientuļa un jau 
sacerējusi testamentu. 
Negaidīti viņas mājās un 
arī dzīvē ienāk Linards 
Naikovskis – izskatīgs 
jauns cilvēks, kurš drīz 
vien kļūst par dzejnieces 
vīru. Viņam izveidojas 
saspīlētas attiecības ar 
Ķempes uzticamo šoferi 
Žani, un arī sarežģījumi 
laulības dzīvē nav 
tālu…”

Mirdza Ķempe 
(1907–1974) bija spilgta 
personība latviešu literatūrā. Sākusi 
rakstīt pirmskara Latvijā, viņa piedzīvoja 
evakuāciju uz Krieviju, traģisku 
dzīvesbiedra Erika Ādamsona nāvi un 
padomju laika cenzūras ierobežojumus. 
Dzejniece gan tajos iejutās, sacerēdama 
pasūtījuma dzejoļus, par ko izpelnījās 
dažādus apbalvojumus un pat Tautas 
dzejnieces titulu. Liela daļa viņas dzīves 

norisinājās Rakstnieku 
savienībā. Ķempe arī 
bija pirmā, kura pēc kara 
atļāvās izdot mīlas lirikas 
krājumu. Vai slavenā 
dzejniece dzīvoja dubultu 
dzīvi – kādu motīvu 
vadīta?

Izrādi producē 
nodibinājums „Mūzikas 
un mākslas atbalsta 
fonds”, kam ir vairāku 
gadu pieredze dažādu 
kultūras projektu 
īstenošanā.

Izrādi atbalsta Valsts 
kultūrkapitāla fonds, viesnīca „Europa 
Royale” un „MD grupa”.

Biļetes iepriekšpārdošanā Ces-
vaines kultūras namā – EUR 5, 
izrādes dienā – EUR 7. Vietu skaits 
ierobežots.

Kristīne Aumele, 
Cesvaines kultūras nama direktore

Izsole
Valsts akciju 

sabiedrība „Valsts 
nekustamie īpašumi” 
(reģistrācijas Nr.  

40003294758) 2014. gada 15. ma-
ijā Vaļņu ielā 28 Rīgā rīko mu-
tisku izsoli ar augšupejošu soli ne-
kustamajam īpašumam „Ievlejas” 
Cesvainē Cesvaines novadā (kadastra 
numurs 7007 002 0052), kas sastāv 
no zemesgabala ar kopējo platību 
5,72 ha, par sākumcenu EUR 4126,33 
(LVL 2900,00), izsoles laiks pulk-
sten 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties 

iepriekš minētā objekta izsolē, 
jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā 
no izsolāmā nekustamā īpašuma 
sākumcenas un reģistrācijas maksa 
EUR 70 (LVL 49,20) apmērā AS „SEB 
banka” Rīdzenes filiāles kontā Nr.  
LV22 UNLA 0002 2006 0943 6, kā arī 
jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie 
dokumenti.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu 
nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā 
apmērā euro.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, 
reģistrēties izsolei, kā arī saskaņot 
objekta apskates laiku var valsts akciju 

sabiedrībā „Valsts nekustamie īpašumi” 
Rīgā, Vaļņu ielā 28, darbdienās no 
pulksten 9.00 līdz 17.00, tālrunis 
uzziņām 80002000, 67024659.

Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena 
izsolei ir 2014. gada 13. maijs līdz 
pulksten 16.00 Vaļņu ielā 28 Rīgā. 
Visām personām, kurām uz objektu 
ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu 
izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz 
izsoles dienai. 

http://www.vni.lv

J. Balode, NĪ izvērtēšanas 
un realizācijas daļas vadītāja

(Nr. 1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001)

Pasākumu var īstenot komersanti, 
pašnodarbinātas personas, biedrības 
vai nodibinājumi (izņemot politiskās 
partijas) (turpmāk tekstā – darba 
devēji).

NVA darba devējam nodrošina 
šādu finanšu atbalstu pasākuma 
īstenošanai:

1.1. ikmēneša darba algas dotāciju 
nelabvēlīgākā situācijā esošam 
darbiniekam 50 % apmērā no darba 
devēja noteiktās mēneša darba algas, 
ievērojot, ka ikmēneša dotācija normāla 
darba laika ietvaros nepārsniedz valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba algas 
apmēru. Ja darbinieks nostrādājis nepilnu 
darba laiku, dotāciju piešķir atbilstoši 
faktiski nostrādātajam darba laikam;

1.2. ikmēneša izmaksas valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām no algas dotācijas daļas, ja 

darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, 
kura darbības mērķis ir atbalsta 
sniegšana personām ar invaliditāti un 
kurš nodarbina bezdarbnieku asistenta 
personām ar invaliditāti vai pavadoņa, 
surdotulka, latviešu nedzirdīgo 
zīmju valodas tulka, interešu pulciņa 
audzinātāja personām ar invaliditāti, 
speciālā pedagoga profesijā.

Viens bezdarbnieks projektā var 
iesaistīties 6 mēnešus.

Katram pasākumā iesaistītajam mērķa 
grupas bezdarbniekam darba devējs 
nodrošina kvalificētu darba vadītāju.

Iesaistīt var NVA reģistrētus 
bezdarbniekus, kas atbilst vienam no 
šiem kritērijiem:

• personām, kurām iepriekšējos sešos 
mēnešos nav bijis regulāri apmaksāta 
darba (personas, kuras reģistrējušās 
NVA un ieguvušas bezdarbnieka statusu 

vismaz sešus mēnešus);
• personām, kuras nav ieguvušas 

vispārējo vidējo izglītību vai 
profesionālo kvalifikāciju;

• personām, kuras vecākas par 
50 gadiem;

• personām, kurām kā vientuļajiem 
pieaugušajiem ir viens vai vairāki 
apgādājamie;

• personām, kuras pieder etniskām 
minoritātēm un kurām ir jānostiprina 
valodas zināšanas, profesionālās 
zināšanas vai profesionālā pieredze, 
lai palielinātu savas iespējas iegūt 
pastāvīgu darbu;

• personām, kurām 24 mēnešus vai 
ilgāk nav bijis darba.

Papildu informāciju par pasā-
kuma organizēšanu var saņemt 
Nodarbinātības Valsts aģentūras 
Madonas filiālē (tālrunis 25685325).

Atbalstīsim Raineru!
Raineram šobrīd ir trīs ar pusi gadiņi, 

un viņš kopā ar mammu un tēti dzīvo 
Cesvainē. Dzīvespriecīgs, draudzīgs un 
jauks – tāds ir Rainers. Taču tāds viņš 
ir tikai uz nenoteiktu laiku, jo jebkurā 
brīdī var sākties krampju lēkme. Līdz 
1,5 gadiem neviens nesaprata, kas 
notiek, nevarēja uzstādīt diagnozi. 
Pirmais gads tika pavadīts slimnīcā. 
Te viņš iemācījās visu – velties, rā-
pot… Rainera mamma ir mediķe un 
pati meklēja atbildes visur – gan pie 
ārstiem, gan internetā. Diagnoze tika 

uzstādīta tikai tad, kad Raineram bija 
jau gandrīz divi gadi, un tā ir – Dravet 
sindroms. Dravet sindroms ir ļaundabī-
ga miokloniska epilepsija. Šis sindroms 
ir ļoti rets.

Pagājušā gada septembrī, pateicoties 
kādas meitenītes, kurai ir līdzīga 
diagnoze, mammai no Krievijas, 
Rainera vecāki atrada informāciju par 
franču profesori, kurai ir 78 gadi un 
kura šo diagnozi ir atklājusi. Pateicoties 
saviem spēkiem un ziedojumiem, tika 
savākti nepieciešamie līdzekļi, un viņi 

devās uz Romu, lai satiktu profesori. 
Profesore sniedza konsultācijas, veica 
izmeklējumus, taču tos ir nepieciešams 
atkārtot.

Ziedot vari, zvanot pa tālruni 
90006888 (maksa par zvanu 
EUR 1,42).

17. maijā plkst. 17.00 Cesvaines 
vidusskolā notiks labdarības kon-
certs, kurā savāktie ziedojumi tiks 
novirzīti Raineram. Vairāk par to, 
kā vari palīdzēt Raineram, lasi http://
palidzesim.lv/uncategorized/rainers.

Informācijai

Atrasts telefons!
Aprīļa sākumā pie veikala 

SIA „Togo4” atrasts mobilais 
tālrunis „SAMSUNG”. 
Vāciņš melnā un sarkanā 
krāsā. Īpašnieks aicināts 
vērsties pie policijas inspektora, 
zvanot pa tālruni 27840766.

Darba devēji tiek aicināti pieteikties ESF projektā


