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Redaktores sleja

Ja mēs runājam par gadalaikiem un 
krāsām, nez kāpēc prātā uzreiz nāk ru-
dens. Bet vai esi vērojis pavasara krā-
sas? Zemes brūnums kā melnā un piena 
šokolāde mijas ar piparmētru un salātu 
zaļo. Koku lapas sniedzas pret zilo mā-
koņu malu. Cesvaines pils oranžie jumti 
slejas pret koši zilajām debesīm, un 
puķu dobju sārtās tulpes meklē veldzi 
lietū. 

Šīs avīzes tapšanas laikā mani uzaici-
nāja uz sākumskolu 3. klasēm pastāstīt 
par avīzes veidošanu. Ilgi nācās domāt, 
kā lai zinātkārajiem skolēniem saprota-
mi pastāsta par avīzes tapšanas proce-
siem. Un tik sen nav stāvēts klases 
priekšā un runāts! Interesanti uzklausīt 
skolēnu idejas par to, kas ir avīze, un 
atbildēt uz skolēnu jautājumiem. Viens 
no interesantākajiem – kādas sajūtas ir 
veidojot avīzi. Nemaz nebiju aizdomā-
jusies par tādām lietām. Varu teikt, ka 
katrs avīzes numurs nāk ar citām izjū-
tām. Bet vislielākais prieks, kad saņemu 
500 eksemplāru lielo kaudzi. Jā, kāds 
avīzes numurs nāk ar dažādu rakstu ka-
vēšanos, kāds ar tehniskām problēmām, 
vēl kāds ar vietas trūkumu avīzē, bet 
galvenais, ka avīze nonāk līdz lasītā-
jiem. 

Maija sākumā Cesvaines pašvaldības 
komanda pārstāvēja domi „Stipro skrē-
jienā”. Neliels ieskats un dalība pasāku-
mā aprakstīta šajā numurā. Šis ir pasā-
kums, ko gribētu ieteikt ikvienam, kurš 
alkst piedzīvojumus un kārtīgu adrenalī-
na devu. Visam pāri – gandarījuma sajūta 
un savdabīgs veids, kā atzīmēt Latvijas 
Neatkarības atjaunošanas kārtējo gada-
dienu. Bija brīži, kad šķita, ka visi spēki 
ir galā, bet komandas gars un sauklis 
„Par stipru Latviju!” lika saņemties.

Vai redzēji, kā pagājušajā piektdienā 
atdzīvojas pils? Klavieru, saksofona, vi-
joles un citu mūzikas instrumentu ska-
ņas iedzīvināja pils lielās zāles telpas, 
atklājot arabeskas burvību mūzikā un 
mākslā. Pūtēju orķestra koncerts atklāja 
muzeju nakts priekšvakara galveno no-
tikumu – mākslinieces Ineses Jakobi 
tekstiliju izstādi „Vēdināšana”. Ikviens 
pārliecinājās, cik dabīgi mākslinieces 
tekstilijas iekļaujas pils ugunsgrēka 
skartajās telpās, cik trausla robeža skais-
tajam, cik harmoniski mūsdienīgais ie-
kļaujas senatnīgajā. Ja nepaspēji uz iz-
stādes atklāšanu, dodies to apmeklēt 
tagad!

Nevar nepamanīt vidusskolā notieko-
šo. Svinīgi saposti, ziediem rokās skolē-
ni devās uz skolas pēdējo zvanu. Šis 
noteikti ir īpašs laiks vidusskolēniem. 
Novēlu, lai ieskaitēs un eksāmenos iz-
dodas parādīt savu vislabāko sniegu-
mu! 

Kristīne Vilciņa
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Deputāti un domes darbinieki iepazīstas 
ar SIA “Nordtorf” ražotni

Pēc SIA „Nordtorf” uzaicinājuma 
11. maijā Cesvaines novada deputā-
ti un domes darbinieki apmeklēja 
kūdras ražotnes rūpnīcu, lai tuvāk 
iepazītu vienu no Cesvaines nu jau 
lielākajiem ražošanas uzņēmu-
miem. 

Deputātu aizņemtības dēļ rūpnī-
cu apmeklēja trīs domes deputāti un 
tāpēc iespēja iepazīties ar rūpnīcas 
darbību bija arī domes administrācijas 
darbiniekiem. 

Ekskursiju pa rūpnīcu piedāvāja 
pārdošanas menedžere Lolita Zvaig-
zne un ražošanas vadītājs Uģis Tro-
fimovs. Lai izprastu kūdras substrātu 
ražošanas procesu, ekskursija sākas 
rūpnīcas ārpusē, kur redzams kūdras 
substrātu sākuma posms – vairākas 
kaudzes ar kūdru. Cesvaines kūdras 
purvos tiek iegūta trīs veidu kūd-
ra – frēzkūdra, gabalkūdra un melnā 
kūdra. Stāstot par gabalkūdru, Lolita 
Zvaigzne atklāj, ka tās ieguve ir il-
gāks process. Gabalkūdrai ir labākas 
īpašības, izmantojot substrātu ražo-
šanā, nekā frēzkūdrai. Tā tiek iegūta 
no dziļāka kūdras slāņa un līdz ar to 
tai ir izteiktāka struktūra, augsta gai-
sa caurlaidība un ūdens uzsūktspēja, 
kas ir būtiski uz kūdras bāzes izgata-
votu substrātu ražošanā. Gabalkūdru 
iegūst purvā ar speciālu kūdras iegu-
ves mašīnu. Tiek izrakti kūdras bloki, 
kurus cilvēki sakrauj piramīdās, lai 
tā izžūtu saules un vēja ietekmē. Ga-

balkūdra tiek divreiz pārkrauta. Tas ir 
smags roku darbs. Pēc tam kūdra nonāk 
frakcionētājos, kur tā tiek sijāta. Šajā 
posmā kūdra tiek frakcionēta dažādās 
smalkuma pakāpēs – no 0,5 mm līdz 
pat 40 mm lielumam. Kad kūdra ir sa-
frakcionēta, tā nonāk svarīgākajā pro-
cesā – substrātu maisīšanā. Jāņem vērā, 
ka kūdras substrāti tiek gatavoti pēc 
klientu receptēm. Tāpēc, ņemot vērā 
klientu receptes un izpildot to nosacīju-
mus, kūdrai tiek pievienotas nepiecie-
šamās minerālvielas, kuras tiek iegā-
dātas gan ārzemēs, gan Latvijā. Kūdras 
susbtrātu maisīšanu veic datorizēti, 
izpildot kūdras maisīšanas meistara uz-
stādījumus. Lolita Zvaigzne stāsta, ka 
ar minerālvielu palīdzību ir iespējams 
panākt vēlamo efektu augu augšanas 
procesam. Mēdz gadīties, ka jāpievie-
no kāds specifisks minerāls un mazās 
devās. „Mēs kā ražotājs nedrīkstam 
kļūdīties, norādītie grami, kilogrami uz 
kubikmetru ir būtiski, lai gala produkts 
sanāktu tāds, kādam tam jābūt,” atklāj 
Lolita. Katrs pasūtījums ir citādāks – ir 
standarta produkti un nestandarta, kur 
jābūt precizitātei līdz pat gramam. Kad 
kūdras substrāti sajaukti, tiek veiktas 
analīzes, lai pārbaudītu nepieciešamos 
rādījumus, to skaitā ph līmeni. 

Cesvaines novada deputātus interesē 
arī, kā tiek realizēta produkcija. Vietējā 
tirgū „Nordtorf” vēl nav populāra, jo 
pārsvarā produkciju eksportē. Iespē-
jams,  jau šogad rūpnīca varētu realizēt 

Ekskursijas laikā domes deputāti un darbinieki vēroja rūpnīcas darbību no 
sākumposma līdz pat procesiem, kad kūdras substrāti tiek iekrauti kravas mašīnās

vairāk produkcijas tieši Latvijas teritori-
jā, jo klienti arvien vairāk izrāda interesi 
un ir jau pirmie pasūtījumi. Kūdras sub-
strātu saņēmējvalstis ir Vācija, Itālija, 
Polija, Francija, Beļģija, Šveice, Spā-
nija un citas pasaules valstis. Cesvainē 
iegūtā kūdra aizceļo arī uz eksotiskā-
kām valstīm – Turciju, Taivānu, Japānu, 
Ķīnu, Meksiku, Austrāliju, Kuveitu un 
Omānu. Pieprasījums ir, un iespēju ro-
bežās rūpnīca cenšas to realizēt. 

SIA „Nordtorf” vidējais darbinieku 
skaits ir 150, sezonas laikā tiek nodar-
bināti līdz pat 250 darbiniekiem. Tieši 
Cesvainē rūpnīcā tiek nodarbināti 11 
cilvēki, bet kūdras purvos sezonā ir līdz 
pat 150 darba vietām. 

SIA „Nordtorf” ir dibināts 1996. 
gadā. Uzņēmuma centrālais birojs un 
viena no ražotnēm atrodas Aknīstē, 
otra – jaunuzbūvētā ražotne – Cesvainē.  
Aknīstē ir darbinieki, kuri uzņēmumā 
strādā jau no tā pirmsākumiem un kat-
ru gadu atgriežas uz sezonas darbiem 
kūdras purvos. Cesvaines ražotnē strādā 
darbinieki no Cesvaines, Madonas, arī 
Dzelzavas. Tā kā Aknīstē ir darbinieki, 
kuri uzņēmumā strādā jau ilgus gadus, 
viņi tiek norīkoti arī uz Cesvaini, lai ar 
savu pieredzi dalītos šeit. Jāatgādina, ka 
visi ar kūdras ražošanu saistītie procesi 
ir specifiski un darbiniekiem ir jāiestrā-
dājas, darbu veicot praktiski.

Ekskursijas laikā varēja iepazīties ar 
dažādām iekārtām, kas kūdras substrātu 
maisījumus iepako dažādos iepakoju-

mos, sākot no 20 litru maisiem līdz 
pat 5800 litru pakām. Iepakošanas 
iekārtas apkalpo apmācīti presēšanas 
iekārtu operatori. Stāstot par iekārtām, 
Uģis Trofimovs atklāj, ka tās iegādātas 
Vācijā, Kanādā un Holandē, jo Latvijā 
tik specifiskas iekārtas nav iespējams 
iegādāties. Iekārtas ir jaunas, tāpēc  
joprojām tiek pielāgotas ražošanas va-
jadzībām. 

Iepazīšanās ar kūdras rūpnīcas dar-
bu noslēdzas ar sarunām pie kafijas ta-
ses. Uzzinām, ka uzņēmumā komuni-
kācija ar vadību un klientiem pārsvarā 
notiek vācu un angļu valodā. Vadības 
līmenī visi runā šajās valodās, bet arī 
darbinieki sarunvalodas līmenī prot 
šīs valodas. 

Uzņēmums tuvākajā laikā plāno  ie-
kļauties Latvijas tirgū, jo tagad ir ie-
spēja piedāvāt produkciju mazos iepa-
kojumos. Tāpat šī gada laikā ražotne 
varētu sākt darboties ar pilnu jaudu. 
Cesvaines kūdras ražotne ir viena no 
modernākajām Baltijā, arī tehnika ir 
visjaunākā. 

Pēc ekskursijas un jaunās pieredzes 
secinājām, ka kūdras ražotnei ir lielas 
perspektīvas. Rūpnīcai ir nākotnes 
plāni, tiek piesaistītas lielas investīci-
jas, lai ražotne attīstītos, un tas priecē. 

Paldies „Nordtorf” kolektīvam par 
uzaicinājumu apskatīt kūdras substrā-
tu ražošanas procesus klātienē un laip-
no uzņemšanu!

Kristīne Vilciņa, autores foto

Lielāko daļu darba paveic iekārtas, kas vestas no Vācijas, 
Kanādas un Holandes

Pavasara tirgus priecē cesvainiešus
6. maijā, braucot pa šoseju Mado-

na – Gulbene, nevar nepamanīt no-
rādi, ka Cesvainē ir pavasara tirgus. 
Parka iela pārpildīta ar tirgotājiem, 
kas cenšas notirgot savu produkciju.

Tik liels tirgus sen Cesvainē nav 
redzēts. Cesvainieši priecīgi par tir-
gotāju piedāvājumu, jo par visiem pa-
domāts – bērni varēja izpriecāties pa 
piepūšamajām atrakcijām, dažādām 
spēlēm, ēst cukurvati, kamēr vecāki 
gādāja par saimniecisko pusi – tika 
pirkti dažādi stādi, kūpinājumi, maizes 
izstrādājumi un daudz kas cits. 

Aprunājoties ar tirgotājiem, dzir-
damas dažādas atsauksmes. Stādau-
dzētāji lielākoties sniedz pozitīvas 
atsauksmes, bet no tirgotājiem, kas 
piedāvājuši apģērbu un citus auduma 

izstrādājumus – ne tik labas atsauk-
smes. Nākas atzīt, ka tirgus ir tā vieta, 
kur nevar paredzēt, kāda produkcija būs 
pieprasīta un kura nē. 

Cesvainē šāda rosība vienuviet sen 
neredzēta, bet cilvēku priecīgās sejas 
ir kā apliecinājums tam, ka tirgus ir tā 
vieta, kur var iegādāties ne tikai dažā-
dus lauku labumus, bet arī iespēja satikt 
kādu sen neredzētu draugu un aprunā-
ties, gūt pozitīvus iespaidus. Piedāvā-
jums dažāds, līdz ar to cesvainiešiem 
lielākas izvēles iespējas. Tirgum savas 
priekšrocības – iespēja nogaršot un 
kaulēties par cenu.

Paldies Cesvaines kultūras nama di-
rektorei Kristīne Aumelei par bagātīgi 
noorganizēto pavasara tirgu!

Kristīne Vilciņa, autores foto
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2012. gada 10. maija 
domes sēdē 

• Uzklausīja pašvaldības kapitālsabiedrību 
„Cesvaines siltums” un „Cesvaines komunālie pa-
kalpojumi” valdes locekļu Aivara Baiera un Ināras 
Puķītes pārskatu par darbu 2011. gadā un kapitāl-
sabiedrības „ALBA 5”, kurā Cesvaines novada 
domei pieder 8,87 % kapitāldaļu) valdes locekļa 
Ainara Meldera informāciju par darbu pagājušajā 
gadā un problēmām atkritumu apglabāšanas poli-
gona apsaimniekošanā.

• Nolēma sniegt galvojumu SIA „ALBA 5”, 
vienotais reģistrācijas nr. LV44103026358, kurā 
8,87 % kapitāla daļu pieder Cesvaines novada do-
mei, aizņēmumam Ls 19 227 (deviņpadsmit tūk-
stoši divi simti divdesmit septiņi lati) apmērā vai 
ekvivalentam citā valūtā ar plānoto procentu likmi 
3,2% AS „Nord banka” ar aizņēmuma pamatsum-
mas atmaksas termiņu no 2012. gada jūnija līdz 
2026. gada februārim, Eiropas Savienības Kohē-
zijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai iesniegtā 
projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kau-
dzītes” infrastruktūras attīstība” realizēšanai.

• Apstiprināja Cesvaines novada pašvaldības 
2011. gada saimniecisko pārskatu. 

• Izdeva saistošos noteikumus Nr.6 „Par grozī-
jumiem Cesvaines novada domes 2012. gada 26. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Cesvaines 
novada pašvaldības 2012. gada budžets”.

• Precizēja 2012. gada 22. marta domes sēdes 
Nr.4 lēmumus par adrešu piešķiršanu.

• Piešķīra adresi „Stari”, Cesvaines pag., Ces-
vaines novads un mainīja mājīpašumam nosau-
kumu un adresi no „Ješkas”, Cesvaines pagasts, 
pret nosaukumu un adresi „Ješkas 2”, Cesvaines 
pagasts, Cesvaines novads.

• Noteica nomas maksu Ls 0,23 par m2 pašval-
dībai piederošās noliktavas Pils ielā 3, Cesvainē, 
2.stāva telpām.

• Iznomāja D. C. 20 kvadrātmetrus pašvaldībai 
piederošās noliktavas Pils ielā 3, Cesvainē, 2. stāvā 
un proporcionālo zemes gabala platību velosipēdu 
novietošanai tūrisma sezonas laikā no 2012. gada 
1. jūnija līdz 2012. gada 31. augustam. 

• Grozīja domes 2012. gada 29. februāra domes 
sēdes Nr.3 lēmumu par lidmašīnas biļešu apmaksu 
maznodrošināto ģimeņu bērniem, palielinot kopē-
jo summu par Ls 78, un saglabājot vecāku līdzfi-
nansējumu.

• Atbalstīja Cesvaines novada senioru izstrādā-
to projektu ”Būsim sportiski!” projekta „Senioru 
ceļš” ietvaros, paredzot iznomāt telpas Augusta 
Saulieša ielā 12, Cesvainē, projektā paredzētajai 
vietai, kurā izvietot trenažierus un vingrošanas 
paklājiņus.  

• Atcēla domes lēmumus par nodomu protokola 
noslēgšanu un zemes iznomāšanu SIA „Servo Vidze-
me” koģenerācijas stacijas uzbūvēšanai Cesvainē.

• Anulēja V. T. sniegtās ziņas par deklarēto dzī-
vesvietu.

• Izdeva saistošos noteikumus Nr.7 „Saistošie 
noteikumi par sabiedrisko kārtību Cesvaines no-
vadā”.

• Noteica, ka Cesvaines novada dzimtsarakstu 
nodaļā laulību noslēgšana no 2012. gada 1. jūnija 
līdz 2012. gada 15. septembrim notiks Cesvaines 
kultūras nama telpās Pils ielā 8, Cesvainē, Cesvai-
nes novadā.

• Izveidoja nosaukuma „Sakoptākais objekts 
Cesvaines novadā” piešķiršanas komisiju šādā 
sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Vilnis Špats, ko-
misijas locekļi – Ritma Zeiļuka, Ansis Graudiņš, 
Kristīne Vilciņa, Liene Zīlīte, Olga Klimanova, 
Uģis Fjodorovs, Līga Ozola.

• Piekrita, ka no nekustamā īpašumā “Ežkalni”, 
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, tiek atda-
līta 2.zemes vienība ar kadastra Nr.7027 006 00 
kā patstāvīgs īpašums. Atdalītajai daļai piešķīra 
nosaukumu “Lejas Ežkalni”, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads, un saglabāja jau esošo nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi.

• Nolēma atļaut pārņemt īres saistības A. V. par 
dzīvojamo telpu Pils ielā 4-1, Cesvainē, lietošanu 
un noslēgt īres līgumu uz 15 gadiem.

• Noslēdza sadarbības līgumu ar Nodarbinātī-
bas valsts aģentūru „Par savstarpēju informācijas 
apmaiņu, sadarbību nodarbinātības veicināšanā un 
ar bezdarba samazināšanu saistīto izdevumu uzde-
vumu izpildi” uz 10 gadiem.

• Atcēla satiksmes ar transportlīdzekļu masas 
ierobežojumu uz visiem pašvaldības autoceļiem 
no 2012. gada 14. maija.

• Nolēma pārdot izsolē demontējamās estrādes 
metāla konstrukciju (ar nojaukšanu) un noteica tās 
sākumcenu Ls 15 000.

• Uzdeva domes priekšsēdētājam Vilnim Špatam 
pildīt izpilddirektora pienākumus viņa atvaļinājuma 
laikā no 2012. gada 11. jūnija līdz 1. jūlijam, no 13. 
augusta līdz 19. augustam, un papildus atvaļinājuma 
laikā no 20. augusta līdz 24. augustam, saņemot pie-
maksu 20% apmērā no savas mēnešalgas.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 5 Cesvainē, 2012. gada 22. martā (sēdes protokols Nr.4, 11#)

Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību 
algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 
2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr. 
75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātī-
bas pasākumu un preventīvo bezdarba 
samazināšanas pasākumu organizēša-
nas un finansēšanas kārtību un pasā-
kumu īstenotāju izvēles principiem” 
141.6 punktu 

 1. Saistošie noteikumi nosaka prio-
ritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību 
algoto pagaidu sabiedrisko darbu veik-
šanā Cesvaines novada pašvaldībā.

 2. Cesvaines novadā bezdarbnieki 

tiek iesaistīti algoto pagaidu sabiedrisko 
darbu veikšanā pēc šādām prioritātēm:

2.1. Cesvaines novada sociālā die-
nesta klienti:

2.1.1. ģimenes ar bērniem bez patstā-
vīgiem ienākumiem;

2.1.2. ģimenes bez bērniem bez pat-
stāvīgiem ienākumiem;

2.1.3.     pirmspensijas vecuma perso-
nas, kurām līdz vecumam, kas dod tie-
sības saņemt pensiju, t.sk. priekšlaicīgi, 
palikuši pieci vai mazāk gadi;

2.1.4. garantētā minimālā ienākumu 

līmeņa pabalsta saņēmēji;
2.1.5. personas, kuras ir bāreņi vai 

bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 
24 gadu vecumam;

2.1.6. personas ar invaliditāti.
2.2. Bezdarbnieki, kuri neatbilst šo 

saistošo noteikumus 2.1.punktā no-
teiktajām prioritātēm, algoto pagaidu 
sabiedrisko darbu veikšanā tiek iesais-
tīti rindas kārtībā.

3. Bezdarbnieku atbilstību šo saisto-
šo noteikumu 2.1.punktā noteiktajām 
prioritātēm izvērtē Cesvaines novada 

sociālais dienests.
4. Piecu darba dienu laikā pēc bez-

darbnieku saraksta saņemšanas no dar-
ba koordinatora pašvaldībā Cesvaines 
novada sociālais dienests sagatavo 
prioritāro algoto pagaidu sabiedrisko 
darbu veikšanā iesaistāmo bezdarbnie-
ku sarakstu un nosūta to darba koordi-
natoram pašvaldībā.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Cesvaines novada pašvaldības laik-
rakstā “Cesvaines Ziņas”.

Cesvaines novada domes 2012. gada 22. marta saistošo noteikumu Nr. 5 „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes 
kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā” paskaidrojuma raksts

Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka prioritāros bezdarbniekus un to iesaistīšanas kārtību algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos. 
Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr. 75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo 
bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 
141.6 punkts noteikts, ka pašvaldība atbilstoši aģentūras iesniegtajiem bezdarbnieku sarakstiem iesaista bezdarbniekus 
algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos minēto prioritāro bezdarbnieku 
iesaistes kārtību.

Projekta ietekme uz pašvaldības 
budžetu

Saistošajos noteikumos noteiktā kārtība samazinās pašvaldības budžeta izdevumus.

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs uzņēmējdarbības vidi. 

Projekta ietekme uz 
administratīvajām procedūrām

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

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu izstrādes gaitā nenotika. 

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.7 Cesvainē, 2012. gada 10. maijā (sēdes protokols Nr.6, 16#)

Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Cesvaines novadā
Izdoti saskaņā ar likuma ”Par paš-

valdībām” 43.panta pirmās daļas 
4.punktu 

I. Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi nosaka ad-

ministratīvo atbildību par sabiedriskās 
kārtības pārkāpumiem Cesvaines no-
vadā.

II. Administratīvā atbildība par sa-
biedriskās kārtības pārkāpumiem:

2. Par trokšņa radīšanu (skaļa muzi-
cēšana, ierakstu atskaņošana, dziedā-
šana, klaigāšana, remontdarbu veikša-
na u.c. tml.) laikā no plkst. 23:00 līdz 

06:00, izņemot masu pasākumus, kuri 
saskaņoti ar Cesvaines novada domi – 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz Ls 20;

3. Par sabiedrisko vietu piegružošanu 
ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmē-
ķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, 
papīriem, pudelēm, stikliem u.tml.) – 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz Ls 20;

4. Par spļaušanu sabiedriskās vietās– 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz Ls 10;

5. Par koku, krūmu vai to zaru, stādī-

jumu (puķu) laušanu apstādījumos vai 
apstādījumu izbradāšanu (bojāšanu) 
uzliek naudas sodu līdz Ls 30;

6. Par pārvietošanos ar transportlī-
dzekļiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem, 
skrejdēļiem pa zaļo zonu (apstādījumi, 
zālāji) izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz Ls 30;

7. Par atrašanos ar atvērtu alus vai 
citu alkoholisko dzērienu pudeli vai 
iepakojumu sabiedriskā vietā, izņemot 
Cesvaines novada domes organizētos 
pasākumus, kuros atļauts tirgot alko-
holiskos dzērienus lietošanai uz vietas 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz Ls 10;

8. Par nekorektu izturēšanos pret 
amatpersonu, tai pildot dienesta pie-
nākumus, uzliek naudas sodu no Ls 10 
līdz Ls 50;

9. Par pilsētas sabiedrisko labiekār-
tojuma objektu un mazo arhitektonis-
ko formu bojāšanu uzliek naudas sodu 
no Ls 10 līdz Ls 100;

10. Par sadzīves atkritumu, kritušo 
lapu dedzināšanu blīvi apdzīvotā te-
ritorijā izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz Ls 10.

Cesvaines novada domes 2012. gada 10. maija saistošo noteikumu Nr.7 
„Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Cesvaines novadā” paskaidrojuma raksts

Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības noteikumu neievērošanu. 
Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas ceturtajā punktā norādīts, ka dome ir tiesīga izdot saistošus 

noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, arī jautājumos par 
sabiedrisko kārtību. Iepriekšējie saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību ir zaudējuši spēku. 

Projekta ietekme uz pašvaldības 
budžetu

Saistošajos noteikumos noteiktā kārtība neietekmē pašvaldības budžetu.

Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības 
vidi

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs uzņēmējdarbības vidi. 

Projekta ietekme uz 
administratīvajām procedūrām

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

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Sabiedriskās kārtības noteikumi tika nosūtīti apspriešanai vispārējās izglītības iestādēs.

PILS STĀSTI  (2012-5)
26. aprīļa vakarā pils kaķis Ādolfs 

bija īpaši saposies: ķepas nolaizītas, 
kažoks noglausts, pats īpaši svarīgu 
seju nosēdies pašā labākajā krēslā. 
Kā gan citādi, ja ciemos brauc viešņa 
no pārnovada – Madonas novadpēt-
niecības un mākslas muzeja galvenā 
speciāliste Laimdota Ivanova. Vakara 
saules pielietajā kunga kabinetā rosījās 
sarunas par tūrismu pagājušā gadsimta 
divdesmitajos un trīsdesmitajos gados. 
Kādi bijuši naktsmītņu noteikumi un 
kas jāievēro tūristiem. Nakšņošana 
siena šķūnītī arī šodienas tūristiem va-
rētu likties īpaša eksotika. Instrukcija, 
kam jābūt ceļojuma somā un ko ne-
drīkst ņemt līdzi, kādiem apaviem un 
apģērbam jābūt – varbūt tagad izraisa 
smīnu, bet nepavisam tik sen savas ze-
mes apceļošana bija jauna un neparasta 
lieta. Ceļojumu maršrutos tika iekļauts 
Gaiziņkalns un Cesvaines pils, Cesvai-
nes ev. lut. baznīca, A. Saulieša piemi-
neklis Ķinderu kapsētā un Grašu pils. 
Te var meklēt arī Vaļģu Velna akmeni, 
uz kura, kā vēsta teika, reiz sēdējis 

velns un lāpījis bikses. Gailis, protams, 
iedziedājies neīstajā brīdī un, prom 
skrienot, velns ar kāju izrāvis strautiņu. 
Bijušajā Madonas rajona teritorijā pa-
visam bija 45 tūristu apmešanās vietas 
un septiņi tūrisma aģenti, mums tuvā-
kais Ā. Jozefs Dzelzavā. Tika veido-
tas vitrīnas un informācijas nojumītes. 
Tika ieteikts palīdzēt tiem saimniekiem 
saimniecībā, pie kuriem tūristi nakšņo. 

1930. gados Cesvaines pagastā kā 
dabas jaukumi tika piedāvāti mācītā-
ja mājas parks, ozols Kalnastrazdos 
un plašs skats no pilskalna uz Lubā-
na ezeru, Grašu pagastā – Urdavas 
un Kujupes līči un kalnaina apkārtne, 
Kraukļu pagastā – dzirnavu un Kau-
lača līcis, Sarkaņu pagastā – Breses 
kalns, Dzelzavas pagastā – parks un 
vasaras sarīkojumu vieta Obzerkalnā. 
Tagad Dzelzavas pagastā populārākās 
apskates vietas ir Dzelzavas pils, parks 
ar estrādi un pieminekli “Par Tēvzemi 
kritušiem”, kā arī Doku Ata muzejs un 
piemineklis viņam Biksenes kapos. 

Cesvaines pagastā nakstsmītnes 

kādreiz tika piedāvātas Valsts ģim-
nāzijas tūristu mītnēs Baltā mājā 
(pārzinis J. Āpša) un pilī (V. Skulte), 
Kraukļu pagastā – Jaunvēveros (E. 
Tiltiņa), Lejasvēveros (L. Kļaviņa) 
un tautas namā (J. Mednis), Kārzda-
bas pagastā – Jurgučos (A. Dakša) un 
tējnīcā (K. Bernovskijs). Dzelzavas, 
Grašu, Sarkaņu un Patkules pagastā 
nav bijis apmešanās vietu. 

1930. gadu nogalē Latvijas skolu 
jaunatnei tika organizētas sacensības 
ar saukli “Apceļo dzimto zemi!”. 
Tajās piedalījās arī Cesvaines ģim-
nāzijas skolniece Ilga Aizupe. Viņa 
ceļoja divpadsmit dienas pa Vidzemi, 
astoņas dienas strādāja lauku darbos 
un rezultātā ieguva 3. godalgu – fo-
toaparātu. Ilga rakstīja: “Ai, tas būs 
skaisti – kā svētceļojums, kurā mūs 
pavadīs senie bruņinieki, pilsdrupu 
vecie stāsti, senču upuru altāru svētais 
miers. Kalnos mēs būsim tuvāk debe-
sīm, ielejās – tuvāk zemei, bet ezeru 
dzidrie ūdeņi aizskalos visu tumšo. 
Un tad mēs varēsim ieiet kādā klusā 

baznīcā. Mēs iesim pa ceļiem, kuru 
putekļi nekad nav seguši tavas kājas, 
runāsimies ar cilvēkiem, kuru prieki 
un sāpes, tikumi un parašas sveši.” 

Laimdota pastāstīja par saviem pē-
tījumiem, kur sava artava nāk arī no 
Cesvaines. 1905. gada piemiņas vietas, 
Brīvības cīņu dalībnieki un to kapa vie-
tas, tilti un tiltiņi. Kā pirmais pētījums 
bijis par Cesvainē dzimušo Jakobu 
Reinholdu Lencu. Vēl ar lielu interesi 
varējām papētīt Cesvaini senajās foto-
grāfijās, kas glabājas Madonas muzejā. 

“Veselas brīnumu bagātības dzīvo 
mums līdzās, bet mēs bieži vien kā 
aklie ejam garām un ejam cauri vēl 
neatklātām, bet zūdošām savas tautas 
garamantu vērtībām,” tā pirms ga-
diem trim rakstīja Guntis Eniņš.

Vasaras mēnešos vēsturnieki do-
sies ārā no pils. 31. maijā ap plkst. 
15.00 ar saviem transportiem dosi-
mies aplūkot Cesvaines novada dabas 
un arheoloģijas pieminekļus. Sīkāka 
informācija Cesvaines muzejā. 

Māra Evardsone

V. Špats, domes  priekšsēdētājs



�Cesvaines Ziņas

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Ir beigusies starptautiskā mate-
mātikas olimpiāde 4. klasēm  “Tik 
vai..Cik?”. Šim konkursam no mūsu 
skolas pieteicās 8 skolēni: Oskars 
Goters, Mārtiņš Ierags, Emīls Ja-
kimovs, Kristaps Korņejevs, Ri-
hards Purens, Rigonda Smoroģina, 
Kaspars Stradiņš, Jānis Šķēle. Mūsu 
skolā konkursa ietvaros norisinājās 
trīs kārtas, kurās skolēni, risinot ļoti 
sarežģītus uzdevumus, cīnījās, lai 
varētu piedalīties certurtajā – starp-
tautiskajā – kārtā. Skolēniem bija 
jāsavāc 85 punkti. Cesvaines vidus-
skolu ceturtajā kārtā pārstāvēja Ri-
hards Purens. Konkurence bija liela. 
No visas Latvijas kopumā piedalījās 
548 skolēni. Diemžēl Gulbenē, kur 
norisinājās konkursa ceturtā kārta, 
Rihardam neveicās un starptautiskā 
atzinība netika izcīnīta. Bet Rihards 
ir kļuvis par 2. vietas laureātu Latvi-
jā. Apsveicam!

Iveta Āboliņa, skolotāja
I.Āboliņas foto

Mēs lepojamies!
Olimpiāde 

„Tik vai.. Cik?”

Gaidot rezultātu paziņošanu, pašpārvaldes komanda bija noorganizējusi 
izklaides pasākumu „Aprīļa pilieni”

Mūsu skolēnu un skolotāju pa-
nākumi 2011./12.m.g. olimpiādēs, 
konkursos Madonas zonā, valstī.

1.vieta
Baibai Buļai 10.a 
bioloģijā, sk. S. Dimpere
Jānim Rubulam 10.a 
vizuālā māksla, sk. E. Aļeksejeva
matemātikā, sk. S. Rimša
Renātei Saulītei 8.a       
angļu val., sk. I. Driķe
Ritai Turkinai      11. 
krievu val., sk. V. Afanasjeva
Alisei Kupčai 9.b 
vizuālā māksla, sk. E. Aļeksejeva
Kristai Siksalietei  6.b
matemātikā, sk. S. Lukša
Reinim Kalniņam  8.a 
matemātikā, sk. A. Graudupe
Ievai Gavarei 12.b 
ekonomikā, sk. V. Sabule
Zanei Ozoliņai  12.a
kulturoloģijā, sk. I. Šulce 
Agnijai Kārkliņai    11.
ZPD lasījumi, sk. L. Kanaviņa  
2. vieta
Laurim Unguram 8.b 
angļu val,. sk. I. Driķe
Ilvaram Kampem     12.a
angļu val.,  sk. Z. Burņevska
Tomam Noram 12.b
bioloģijā sk., S. Dimpere
Alisei Ozoliņai 8.a 
bioloģijā (zonā), sk. S. Dimpere
Henrijam Skujiņam 7.
vizuālā māksla, sk. E. Aļeksejeva
Meldrai Bērziņai 12.a

kulturoloģijā, sk. I. Šulce
Ritai Turkinai 11. 
ZPD lasījumi, sk. S. Dimpere
Kristapam Korņejevam  4.
dabas zinības, sk. I. Mickeviča
Evijai Kalvei 8.a
krievu val., sk. I. Evardsone
3.vieta
Renātei Saulītei 8.a
bioloģijā, sk. S. Dimpere
ģeogrāfijā, sk. V. Sabule
Marikai Boikai 12.a 
vizuālā māksla, sk. E. Aļeksejeva
Zanei Bodniecei 6.a 
mājturība un tehnoloģija, sk. A.Ozola
Kristai Siksalietei 6.b
mājturība un tehnoloģija, sk. A.Ozola
Mikum Maliginam  6.b
mājturība un tehnoloģija, sk. J.Galejs
Kasparam Ziediņam  6.b
mājturība un tehnoloģija, sk. J.Galejs
Tomam Noram 12.b
ekonomikā, sk. V. Sabule
„Pazīsti savu organismu”, sk. 

S.Dimpere
Elīnai Vaskai 11. 
kulturoloģijā, sk. I. Šulce
Sintijai Kalniņai 8.a 
krievu val., sk. I. Evardsone
Ievai Libertei 4.  
angļu val., sk. I. Driķe
Rihardam Purenam 4.
angļu val., sk. I. Driķe
Kristapam Korņejevam 4. 
angļu val., sk. I. Driķe
Atzinības
Zanei Ozoliņai 12.a 

bioloģijā, sk. S. Dimpere
latviešu, val. sk. L. Kanaviņa
ekonomikā ,sk. V. Sabule
Ritai Turkinai 11. 
bioloģijā, sk. S. Dimpere
Laurim Vaniņam 9.b
bioloģijā, sk. S. Dimpere
Diānai Ronei 7.
bioloģijā, sk. S. Dimpere
Montai Verebai 7. 
bioloģijā, sk. S. Dimpere
Tomam Noram 12.b
vēsturē, sk. I. Rubiņa
Elvim Kristianam Eglītim 6.a 
matemātikā, sk. S. Lukša
Ērikam Graudiņam 7.  
matemātikā, sk. S. Rimša
Kristīnei Sipānei 9.a
latviešu val., sk. I. Pusvilkai
Ievai Libertei 4.  
latviešu val., sk. R. Pinka
Rigondai Smoroģinai 4.
angļu val., sk. I. Driķe
Republikas meistarsacīkšu god-

algoto vietu ieguvēji vieglatlētikā
Didzis Siksalietis 10.b, 
sk. Z. Gulbis
Reno Apinis 7., sk. Z. Gulbis
Matīss Šauro 12.b, sk. Z. Gulbis
Panākumi valsts (VISC rīkotie) 

līmeņa konkursos
Jēkabam Apfelbergam 7. 
1. pakāpes diploms Stāstnieka 

konkursā valstī,   sk. S. Kurme
Eduardam Zigfrīdam Aveni-

ņam 5.b 1. pakāpes diploms Stās-
tnieku konkursā valstī, 1. pakāpes 

diploms „Anekdošu virpulis 2012” 
valstī, sk. B. Spridzāne

Mārai Vaskai 5.a 2. pakāpes dip-
loms Stāstnieku konkursā valstī, sk. 
B. Spridzāne

Alīnai Lapai 6.a 2. pakāpes dip-
loms Vidzemes reģiona vizuālās 
mākslas konkursā „Toņi un pusto-
ņi”,  sk. E. Aļeksejeva

Panākumi citos konkursos
Agnijai Kārkliņai 11. 
1.vieta O.Kalpakam veltītajā li-

terārās jaunrades konkursā, sk. I. 
Rubiņa

Evijai Kalvei 8.a
1. vieta    I.Indrānes 2. literārās 

jaunrades konkursā, sk. L. Kanaviņa
Oskaram Goteram 4. 
1.vieta starpnovadu dambretes 

turnīrā, sk. R. Pinka
Polīnai Rutkai-Eglītei 1.
2.vieta starpnovadu dambretes 

turnīrā, sk. S. Skujiņa
Renātei Saulītei 8.a
2. vieta I. Indrānes 2. literārās 

jaunrades konkursā, sk. L. Kanaviņa
Alisei Krastai 9.b
atzinība ZPD konkursā ”Latviešu 

pēdas Sibīrijā un Tālajos Austru-
mos”, sk. I. Šulce

7. klases komandai konkursā 
„Gribu būt mobils” piedalās zonas 
konkursā, sk. J. Galejs

Lai veicas arī turpmāk! Paldies 
skolotājiem!

Skolas administrācija

Skolēnu pašpārvaldes diena
Ar neparastu kņadu skolā atnāca 

27. aprīlis. Rīta pusē notika iepazī-
šanās ar jaunajiem  kandidātiem sko-
lēnu pašpārvaldes prezidenta un viņa 
vietnieka amatam. Savam pirmajam 
uznācienam skolas priekšā skolēni 
bija gatavojušies dažādi – cits ar lielu 
atbildību, cits ne tik lielu. Noklausīju-
šies 11  kandidātu programmas, skolē-
ni varēja uzdot jautājumus amatu pre-
tendentiem. Priecēja fakts, ka skolēni 
diskutēja, tas nozīmē, ka beidzot sāk 
domāt, ka skolas dzīvi neveido tikai 
mācību stundas vien. Tās ir savstarpē-
jās attiecības, pēcstundu aktivitātes, 
konkursi utt.

Pēc vēlēšanām visi gaidīja rezultātu 
paziņošanu pēcpusdienas izklaides pa-
sākumā “Aprīļa pilieni”, ko organizēja 
pašreizējā pašpārvaldes komanda. Pa-
sākums bija izdevies. Par to liecināja 
bērnu pozitīvās emocijas. Un tad se-
koja ilgi gaidītais brīdis – prezidenta  
un vietnieka paziņošana. Skaistu, pa-
teicības pilnu runu visiem tiem skolē-

niem un skolotājiem, kas strādāja paš-
pārvaldē, teica pašreizējais prezidents 
Roberts Lielķikuts. Tas, ka darbs paš-
pārvaldē ir komandas darbs, izskanēja 
vairākas reizes. Veiksmi, azartu, bet 
galvenais – atbildību, labu komandas 
darbu Roberts novēlēja jaunajiem. Un 
tie ir:  prezidents – Jānis Brīvība, viet-
nieks – Henrijs Skujiņš.

Es arī novēlu zēniem savas labās 
idejas realizēt un būt pārējiem par 
pozitīvajiem paraugiem visās jomās. 
Galvenais – izveidot labu komandu!

Tāpat vēlos teikt lielu paldies pa-
šiem aktīvākajiem, uz kuriem varē-
ju balstīties un kuri ļoti lielu laiku 
veltīja skolai. Tie bija Alise Kupča, 
Zane  Ozoliņa, Roberts Lielķikuts, 
Viktorija Āboliņa, Loreta Dargevica. 
Tāpat paldies Tomam Galejam, Varim 
Pruntem, Simonai Grāvītei, Danutei 
Andronovai, Alisei Krastai.

Sarma Kurme, direktora
vietniece ārpusklases darbā

Pirmsskolā ”Brīnumzeme”
Aizritējis pirmais darba gads spe-

ciālās izglītības programmas īsteno-
šanā izglītojamiem ar valodas traucē-
jumiem. Šo programmu apguvuši 10 

bērni. Rezultāts ir bērnu izaugsme un 
attīstība, sagatavojot viņus skolai. 

Speciālajā grupā “Kamenīte” 19. 
aprīlī varēja vērot atklāto speciālo 

rotaļnodarbību – logoritmiku. Šajā 
rotaļnodarbībā klātesošie iepazinās, 
kā bērni apgūst skaņu pareizu izrunu, 
vingrina pirkstu sīko muskulatūru, 
pilnveido valodu ritma izjūtu mūzikas 
pavadībā. Pirmsskolas “Brīnumze-
me” skolotājas varēja gūt nelielu ie-
skatu speciālās pirmsskolas izglītības 
programmas izglītojamiem ar valodas 
traucējumiem organizēšanā. 

Šo rotaļnodarbību apmeklēja Ces-
vaines novada izglītības un kultūras 
komitejas vadītāja B.Putniņa, izglītī-
bas darba speciāliste I.Āre un arī ve-
cāki.

Grupā “Spārīte” skolotājas Jolan-
ta Štromberga un Dzintra Šantare 11. 
aprīlī organizēja tematisku pasākumu 
bērniem kopā ar vecākiem “Lieldie-
nas”. Skolotāja organizēja praktiku-
mu, kur vecāki tika iepazīstināti ar 
elementārās muzicēšanas pamatiem, 
dažādiem muzikālās darbības vei-
diem, ko ieteicams izmantot, strādājot 
ar šī vecuma bērniem. 25. aprīlī grupā 
„Skudriņa” atvērto durvju diena „Pa-
vasara ziedi”. Atvērto durvju diena 
tika organizēta, lai dotu iespēju bērnu 
vecākiem klātienē apskatīt bērna pras-
mes un iemaņas, skatoties savu bērnu 
matemātikas, aplicēšanas un mūzikas 
rotaļnodarbībās, kā arī rast atbildes uz 
sev interesējošiem jautājumiem.

Vecāku atsauksmes par redzēto: 
Mācību process ir organizēts, intere-
sants, radošs un domāt rosinošs. Pār-
steidza bērnu uzmanība visas nodarbī-
bas laikā, bērni ar lielu interesi veica 
katru uzdevumu. Vērot un piedalīties 
nodarbībā ir gan interesanti, gan pa-
mācoši. Nebūtu iebildumu, ja sanāk-
šanas notiktu biežāk.

Agita Auzāne, skolotāja, logopēde

Speciālajā grupa”Kamenīte” notika rotaļnodarbība – logoritmika, kuru 
apmeklēja Cesvaines novada izglītības un kultūras komitejas vadītāja 

B. Putniņa, izglītības darba speciāliste I. Āre un arī vecāki.

Grupā “Spārīte” 11. aprīlī notika bērnu un vecāku kopīgs pasākums 
“Lieldienas”

Rihards Purens risinot olimpiādes 
uzdevumus



� Cesvaines Ziņas

Harijam Šulcam - 90
27. aprīlī, dažas dienas pirms sko-

lotāja, diriģenta, mākslinieka Harija 
Šulca dzimšanas dienas, Cesvaines 
muzejā tika atklāta gleznu izstāde. 
Ar mūziku, atmiņu stāstiem, gleznu 
apskati piepildīts vakars. Ilgi domā-
ju, ko lai vēl stāstu par cilvēku, kura 
vārdu zina visi cesvainieši. Tiekoties 
pēc izstādes atklāšanas ar Harija Šul-
ca mazmeitu Kristīni, kolēģēm Intu 
Stieni, Ilgu Holsti, bijušo H. Šulca 
skolnieci publicisti Andu Līci, starp 
mums iemirdzējās atmiņu pavediens 
par skolotāju, par kolēģi, par māksli-
nieku, mūziķi, par mīļu cilvēku – par 
Hariju Šulcu.

Kristīne Šulce: Manam opapam Ha-
rijam Šulcam 1. maijā būtu bijusi 90 
gadu dzimšanas diena. Domāju, ka viņš 
pats to gribētu sagaidīt tieši tādu, kāda 
tā bija šogad – ar izstādi un kopā būšanu 
viņa mīļajā Cesvaines pilī.

Manās atmiņās vectēvu redzu mūžīgā 
darbībā un rosībā. Viņš noteikti nebija 
klusētājs, malā stāvētājs, viņam piemita 
brīnišķīga rakstura iezīme – neatteikt, 
lai arī cik bija grūti vai neiespējami. 
Viņš centās visiem palīdzēt ne tikai ik-
dienā, bet visbiežāk dzīves melnākajos 
un skumjākajos mirkļos.

Atceros – viņš bieži ar savu zilo žigu-
līti brauca uz Madonu, mani ņēma līdzi 
uz Madonas mākslas studiju gleznot 
pie māksliniekiem Jāņa un Daigas Sim-
soniem, uz Madonas mākslas muzeja 
daudzajām izstāžu atklāšanām. Vien-
mēr līdzi bija vedis paša dārzā audzētus 
ziedus un apsveikuma vārdus.

Apbrīnoju viņa daudzos talantus un 
sirds darbus – gleznošana, grafika, mū-
zika – vijoles un klavieru spēle, koris, 
teātris, dārzkopība – puķkopība, savas 
mājas celtniecības darbi. Iestudējot te-
ātri, pats veidoja lugas scenogrāfiju, 
sacerēja dziesmas, vecmamma (Zenta 
Šulce) un, domāju, arī citi skolas sko-
lotāji palīdzēja sagādāt skatuves tērpus. 
Man ir radies iespaids, ka visiem tā lai-
ka Cesvaines vidusskolas skolotājiem 
un skolēniem ir bijusi ļoti liela aizrau-
tība ar savu darbu un radošajām idejām, 
nedomājot, cik spēka tas prasīs vai ko 
teiks citi. Tā ir bijusi apbrīnojama māks-
la radīt prieku, darbojoties visiem kopā. 

Mūsu mājās vectēva gleznu ir daudz 
un ļoti dažādas, gleznotas dažādos lai-
ka posmos, katrai ir savs stāsts, varētu 
teikt, ka katra ir caurvīta ar savu īpašo 
atmiņu stāstu. Varētu piekrist, ka vec-
tēvs bija savā ziņā komerciāls māksli-
nieks, atsevišķos gadījumos pat varētu 
teikt, ka dizainers – gleznoja, veidoja 
grafikas ne tikai savam priekam, bet 
meklēja dažādus ceļus, kā personiskais 
vaļasprieks varētu papildināt ģimenes 

budžetu un piepildīt savu sapni – ap-
ciemot mammas, tēva un māsas kapa 
vietas Amerikā. Pateicoties daudzajiem 
cesvainiešu un ne tikai Cesvaines pils, 
ainavu, ziedu, īpaši magoņu, u.c. gleznu 
pasūtījumiem, opapam izdevās sakrāt 
ceļojumam nepieciešamo biļetes naudu 
un 1991. gadā viņš kopā ar manu tēti 
piepildīja šo savu ieceri jeb solījumu– 
aizveda dzimtās zemes baltās smiltis 
pāri plašajam okeānam. Paldies visiem, 
kuriem ir mājās vectēva Cesvaines pils 
vai kāda cita viņa glezna. Zinu, ka šis 
brauciens viņam daudz ko nozīmēja, bet 
zināmā mērā arī viņu salauza.

Mūsu ģimene izsaka pateicību visiem, 
kas atcerējās un atceras Hariju Šulcu, 
paldies visiem, kas palīdzēja izveidot 
un atklāt vectēva izstādi, īpaši Intai 
Stienei, Daigai Matrozei, Andai Līcei, 
Ilgai Holstei, pašvaldības pārstāvjiem 
un Mūzikas skolas jaunajiem mūziķiem 
un viņu pedagogiem.

Inta Stiene: Kā mēs ar Hariju… 
Stāstiem, kas sākas šādi, manā  dzīvē ir 
īpaša vieta. Toreiz bija tā...

Pēc ilggadīgas Harija Šulca gādībā 
uzturētas Cesvaines klavieru klases dar-
bošanās tai vieta bija atvēlēta vien Dīķa 
mājas mazajā bēniņu  istabiņā, bet  ar 
skatu uz pili. Mums  bija  atdotas  Ma-
donas kultūras namam nevajadzīgas 
mūzikas skolas klavieres. Tā kādu die-
nu vecās, senlaicīgās melnās klavieres – 
valsts šķirnes lopu audzētavas (VŠLA) 
īpašums, – kuras atradās Kraukļu kultū-
ras namā, ar direktora  Jāņa Kārkliņa at-
ļauju, audzēkņu vecāku un Šulca vecāko 
klašu skolēnu palīdzību  atradās  mazajā 
bēniņistabiņā.  Klavieru klasēs parasti 
strādā uz divām klavierēm. Toreiz regu-
lāri organizēju Cesvaines apkārtnes kla-
vieru skaņošanu un remontu, jo mūzikas 
skolām bija pieejami klavieru skaņotāji. 
Melnās, daudz pieredzējušās  klavieres 
drīz vien skanēja labi un izskatījās cēli. 
Pēkšņi Šulcs izteicās, ka šīs klavieres 
esot rakstnieka A. Saulieša kundzes ins-
truments, kurš padomju laikā atņemts 
ģimenei. Biju šokēta! Atklāti runāt par 
šādām lietām  toreiz – pagājušā gadsim-
ta astoņdesmito  gadu sākumā – nebija 
vēlams. Harijam bija nepieciešama īsta 
drosme izdomāt, kā klavieres varētu 
atdot īpašniecei. Jānis Kārkliņš, manu-
prāt,  visu saprata, tāpēc par klavierēm 
neinteresējās, jo pats ar savu attieksmi 
bija padarījis Cesvaini no lauksaim-
niecības mazpilsētas par kultūras liel-
pilsētu. Šulca ideja par klavierēm bija 
bezgala vilinoša. Vienā sniegotā ziemas 
dienā  Šulcs visu bija sarunājis. Smago 
mašīnu, šoferi, savus 11. klases skolnie-
kus – krāvējus. Aizkustinošo scenāriju 
ar dzeju un mūziku sagatavojām kopā ar 

Saulieša kundze ar I. Stienes klavieru klases un L.Kanaviņas audzēkņiem

audzēkņiem un skolotāju Liliju Kanavi-
ņu, kurai arī izdomas un drosmes nekad 
nav trūcis. Pasūtījām torti, dabūjām zie-
mas vidū alpu vijolītes un asperāga zari-
ņu, sveci un devāmies  misijā ar melna-
jām klavierēm kravas kastē. Bija grūti 
valdīt emocijas, kad Saulieša kundze 90 
gadu vecumā kopā ar meitu gadā, kad 
A. Saulieti pieminēja viņa 120. dzimša-
nas dienā, sagaidīja savu instrumentu un 
to nolika vecajā vietā. Stāstus par to, kā 
Saulieša kundze kļuva par pianisti, kā 
Ziemassvētkos bērni, dzirdēdami kla-
vieres skanam, nākuši lejā pa kāpnēm 
un skaudro dzīvi, Harijs Šulcs ierakstī-
ja kasetītē. Arī fotoaparāts bija, un paši 
bildes taisījām. Tas viss glabājas.

 Avīzēs par šo notikumu nerakstīja, 
neviens nejautāja, kur palikušas kla-
vieres. Tas nozīmēja, ka esam sveikā 
tikuši cauri. Paldies visām tā laika atbil-
dīgajām personām, kuras savu iespēju 
robežās prata šo notikumu uztvert kā 
maznozīmīgu. Esmu pārliecināta, ka 
audzēkņiem, kuri piedalījās, viņu vecā-
kiem, skolotājai  Lilijai Kanaviņai,  tāpat 
kā man, tas bija viens no spilgtākājiem  
un nozīmīgākajiem gadījumiem, atce-
roties Hariju Šulcu. Tikai ejot gadiem, 
apzinos patieso šī notikuma jēgu. Dzie-
dot kamerkorī “Rīgā”, satikos ar mūzi-
kas skolotāju Intu, kura, izrādījās, ir A. 
Saulieša mazmeita, izstāstīju par Harija 
Šulca izloloto un realizēto notikumu ar 
viņas vecmāmiņas klavierēm.

Ilga Holste: Divas gleznas – dāvi-
nājums muzejam pilī. Skolotājs Harijs 
Šulcs pēdējos gados aizrautīgi gleznoja. 
Un paspēja krāsu valodā iemūžināt vēs-
turiskas vietas Cesvainē, tās apkārtnē.

1989. gada vasarā posāmies Cesvai-
nes vidusskolas 70. gadskārtai. Atjauno-
jām divas nelielas muzeja ekspozīcijas. 
Patiesībā – veidojām no jauna…

Tā kādā dienā muzeja istabiņā pie 
manis ienāca H.Šulcs, katrā rokā turot 
pa gleznai. Viņš esot atnesis dāvanas…

Aplūkojām mākslas darbus. Gleznās 
spilgti saulainos toņos bija atveidotas 
Kārzdabas puses vārda mākslinieku, 
mūsu novadnieku mājas – Augusta Sau-
lieša „Saulieši” un Jāņa Ezeriņa „Bei-
ri”. 

Cik jauki – abi kopā nopriecājāmies. 
Un tad skolotājs pats mazajā dīķa „ūķī-
tī”, kura sienas jau piepildīja ekspozī-
cijas, planšetes, atradu vietu dāvināju-
mam – logu ailēs. Pats ķērās pie darba, 
un pēc brīža gleznas bija jau vietā. Kur 
vairs sirsnīgāk un mīļāk cilvēks var 
apliecināt savas personības starojumu! 
Paldies, Skolotāj!

Un ceru, ka gleznas atradīs vietu A. 
Saulietim un citiem novada literātiem 
veltītajā ekspozīcijā muzejā pilī. Tā taču 

vēlēja to autors – Harijs Šulcs.
Anda Līce: Būt galvas tiesu augstā-

kam. Viņu nevarēja neievērot. Es viņu 
ieraudzīju 1990. gada Dziesmu svētku 
gājiena laikā stāvam Brīvības ielas pre-
tējā pusē, ļaužu pūlī, kā skatītāju. Sava 
garā auguma dēļ viņš labi redzēja visu 
no jebkuras vietas un arī viņu labi re-
dzēja visi. Tolaik viņš vairs nebija Ces-
vaines kora diriģents – kādiem, aizbil-
dinoties ar viņa profesionālās izglītības 
trūkumu, labpatikās no viņa atbrīvoties. 
Es viņa koriste biju neilgu laiku, pēc 
tam man nācās grūti pierast pie citu di-
riģentu žesta, jo caur diriģenta rokām 
runā viņa dvēsele. Kas gan var būt vēl 
lielāka netaisnība par to, kad rokām 
aizliedz diriģēt? Pastāstīt par tik vis-
pusīgu personību, kāds bija Cesvaines 
matemātikas, zīmēšanas un dziedāšanas 
skolotājs Harijs Šulcs, dažos teikumos 
nemaz nav iespējams. 

Šodien atskatoties uz viņa, kas ir arī 
manas paaudzes laiks, varu teikt – viņš 
bija galvas tiesu augstāks par sava laik-
meta garu, tikumiem un ievainojumiem. 
Būt tādam viņam palīdzēja kultūra, no 
kuras vienmēr baidās visas oficiālās 
varas. Viņu sargāja Dieva dotā un paša 
koptā skaņu un krāsu mākslas izpratne. 
Kultūras slānis ap šādiem cilvēkiem 
veido tādu kā starojošu aizsargkārtu, 
ko sauc par inteliģenci. Tā pievelk kā 
magnēts tos, kuros arī ir slāpes pēc gara 
gaismas, bet kaitina tos, kuri šajā ziņā 
ir apdalīti. Tieši šī skolotāja inteliģen-
ce mani un, jādomā, daudzus toreizējos 
vidusskolēnus piejaucēja ne tikai ma-
temātikai, bet arī mūzikai, glezniecībai 
un teātrim. Viņa vadībā mūsu klase ie-
mēģināja roku arī teātra spēlēšanā. Tas 
satrauca, iedrošināja un pavēra priekš-
karu uz kādu citu mums, lauku bērniem, 

tolaik maz pazīstamu pasauli. Tāpat kā 
ar viņa gādību Cesvaines pilī rīkotās 
plenēru dalībnieku gleznu izstādes. 

Skolu var salīdzināt ar vara rūdas ba-
gātināšanas procesu – ilgā un sarežģītā 
mijiedarbībā mēs topam par – perso-
nībām. Tas iespējams vien tad, ja sko-
lēni negaida mācību stundas beigas kā 
atpestīšanu. Ja skolotājs dzen ne tikai 
sava mācību priekšmeta vagu, bet runā 
par visu lauku. Ja skolotāja klātbūtne 
spēj disciplinēt bez vārdiem. Ja viņš 
ir galvas tiesu augstāks par sava laika 
uzlikto latiņu un spēj atšķirt mūžīgo no 
pārejošā un ja to saprot un novērtē arī 
vecāki. 

Pagājušā gadsimta piecdesmito un 
sešdesmito gadu skolu ciešos žņaugos 
turēja padomju ideoloģija un tās vietē-
jie izpildītāji. Visi, kuri bija baudījuši 
pirmskara izglītību, bet jo īpaši tie, ku-
rus pašus vai viņu radiniekus vēlāk savā 
briesmīgajā piltuvē ierāva lielvaru karš, 
skaitījās sasmērējušies ar buržuāzisko 
ideoloģiju. Šodien ir grūti iedomāties, 
kādā atmosfērā tolaik nācās strādāt sko-
lotājiem. Arī mūsu klases audzinātājai 
Jūsmai Šēnbergai (tagad Lindei) un Ha-
rijam Šulcam. Skolēnu lielākajai daļai 
par to nebija ne jausmas. Salīdzinot ar 
šodienu, mēs bijām bikli gan delverībās, 
gan attiecībās. Taču mēs kā stādi alkām 
gaismas un siltuma. 

Nav brīnums, ka manai klasei atmiņā 
ir neizdzēšama vidusskolas izlaiduma 
jūnija nakts, kad skolotājs Šulcs Cesvai-
nes parkā pie ugunskura mums spēlēja 
vijoli. Kaut arī mēs nebijām viņa audzi-
nāmā klase, mēs bijām viņa skolēni.

 
Atmiņas par Hariju Šulcu apkopoja 

Kristīne Vilciņa

Mūzika un māksla Cesvaines pilī
Dienu pirms muzeju nakts – 18. 

maijā – Cesvaines pils aicināja baudīt 
mūziku un mākslu savās telpās. Vaka-
ra programmu bagātināja Cesvaines 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 
koncerts, koncertlekcija par arabes-

ku mūzikā un mākslā, CD prezentā-
cija „Cesvaines vēsture”, bet kā īpašs 
notikums – Ineses Jakobi tekstiliju 
izstādes atklāšana „Vēdināšana”, ko 
papildināja Cesvaines pūtēju orķes-
tra koncerts.

Pasākumu iesāka Cesvaines mūzi-
kas un mākslas skolas audzēkņi, snie-
dzot brīnišķīgu koncertu pils lielajā 
zālē, atklājot klausītājiem akadēmiskās 
mūzikas burvību. Tam sekoja koncert-
lekcija „Arabeska mūzikā, mākslā, ar-

hitektūrā”. Atrastā ideja par arabesku 
pieder Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolas skolotājai Kristīnei Šulcei. Kopā 
ar Cēsu mūzikas skolas skolotāju Be-
nitu Zvīguli Kristīne Šulce sniedza 
priekšstatu par arabesku, tās vēsturi un 
pielietojumu. Cesvaines pils lielo zāli 
grezno sienas gleznojumi arabeskas 
formā. Glezniecība, mūzika, arhitektū-
ra, dārzniecība, kaligrāfija – vietas, kur 
var sastapt arabesku. Cesvaines, Mado-
nas, Cēsu mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi sniedza koncertu ar arabesku 
skaņdarbiem. Kā pārsteigums – iespēja 
redzēt arabesku baletā. 

Pēc iepazīšanās ar arabesku ikviens 
varēja aplūkot prezentāciju „Cesvaines 
vēsture”, ko bija sagatavojusi Daina 
Ozola. Zīmīgi fakti, notikumi, foto – 
viss, kas veidojis Cesvaini, apkopots 
prezentācijā. 

Vakaru noslēdz īpašs notikums 
– mākslinieces Ineses Jakobi tekstili-
ju izstādes „Vēdināšana” atklāšana. Šī 
diena māksliniecei īpaša ne tikai ar iz-
stādes atklāšanu, bet arī ar vārda dienas 
svētkiem. Šķiet, katrs sveicējs piemin 

Ineses darbu harmonisko iekļaušanos 
pils otrajā stāvā – vietā, kur joprojām 
redzamas ugunsgrēka pēdas. Trauslā 
skaistuma robeža rod kontrastu uz pils 
sienām. Ikviens mākslinieces darbs sa-
plūst ar telpu. Ne bez iemesla izstādei 
nosaukums „Vēdināšana” – audums 
regulāri jāizvēdina, un šī izstāde ir ie-
spēja Inesei ne tikai izvēdināt darbus, 
bet parādīt tos cilvēkiem, bagātināt cil-
vēku redzējumu un gūt jaunu pieredzi. 
Māksliniece atzīst, ka ir samulsusi, bet, 
pasakot, kāpēc izstādes vieta ir Cesvai-
nes pilī, atklāj: „Ja ir pils, tajā kaut kam 
jānotiek. Man liekas, ka pilij ir jādzīvo! 
Pieļauju domu, ka sekotāji būs – viss 
atkarīgs no tā, cik daudz paši gribēsim 
un darīsim.”  

Viss, kas pilī šobrīd apskatāms, lieci-
na par to, ka viss ir iespējams. Lai tas ir 
kā solis izaugsmei – ļausim pilij turpi-
nāt dzīvot! Paldies ikvienam, kas gādā-
ja, lai Cesvaines pils atdzīvotos! Aplie-
cinājums, kad var teikt – Cesvaines pilij 
piestāv mūzika un māksla!

Kristīne Vilciņa, autores foto
Klausoties koncertlekciju par arabesku, Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi 

veidoja arabeskas cilvēku formā

„Mūziku un mākslu Cesvaines pilī” 
noslēdza mākslinieces Ineses Jakobi 

tekstiliju izstādes „Vēdināšana” 
atklāšana
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Skolotāja Vita Krūmiņa ar Cesvaines jaunajiem ģitāristiem izpelnījās 
skatītāju ovācijas

Sveicam 
jubilāri

Man, lūdzu, uzdāviniet laiku,
Sev nekāroju neko citu;
Vien daudzas baltas dienas,
Sev apkārt gaiši ritot.
Man, lūdzu, uzdāviniet laiku,
To pārējo es padarīšu –
Simts tūkstoš varavīksnes krāsu
Caur saviem pirkstiem vīšu.
Man, lūdzu, uzdāviniet laiku
Un manu mazo sētu,
Lai cauri puteņiem un salnām
Daudz krāšņu ziedu izaudzētu;
Man, lūdzu, uzdāviniet laiku,
To pārējo es pati spēšu,
Gan tumšā miglas novakarā
Sev apkārt siltu gaismu vīšu!

Tas ir vienīgais, ko lūdza jubilāre, 
kad viņas 90. dzimšanas dienā –  28. 
aprīlī – Cesvaines novada domes 
priekšsēdētājs un sociālā darbiniece 
Ieva Apfelberga devās sveikt gaviļ-
nieci.

Zelma savā vecumā ir tik šiverīga, 
kāds ikviens mēs vēlētos būt, kad 
kādreiz pienāks deviņdesmit… Par 
savu dzīvi Zelma nevēlas daudz stās-
tīt, tikai nedaudz paver durvis ieska-
tam. Stāstot par sevi, jubilāre paspēj 
atbildēt uz telefona zvanu, lai saņem-
tu sveicienu svētkos.

Gaviļniece ir dzimusi ļaudoniete, 
bet pēc kara palikusi Cesvaines pusē. 
Dzīvē visādi gājis, strādāts Cesvaines 
vērptuvē par laboranti, arī Varakļānos 
piestrādāts. Darbā pavadīti vairāk 
nekā 46 gadi. 

Zelma Kažoka atzīst, ka dzīvē 
visiem nevar patikt, bet viņai pavei-
cies, ka apkārt ir daudz labu cilvēku. 
Prieks par vīra radiem, kas viņu ne-
kad nepiemirst un atceras. Kā saka 
Zelma: „Patīk, ja atceras savējie, bet, 
ja mani neaizmirst dzīvesdrauga radi, 
tas ir brīnišķīgi!” Gaviļniece rāda 
bērnības fotogrāfijas ar savu ģimeni, 
kurā bijusi vienīgais bērns. „Mēs bi-
jām kalpa cilvēki. Gāju ganos, daudz 
govju, aitas ganīju. Man kā bērnam 
reizēm gadījās iemigt. Iemācījos 
slaukt, ravēt un dažādus citus darbi-
ņus darīt. Neteikšu, ka bija slikti, bet 
nevaru teikt, ka bija neizsakāmi labi. 
Vajadzēja visu mācēt. Tētis tika gā-
jis uz plostiem pa Aivieksti un arī pie 
saimniekiem strādāja,” stāsta Zelma.

Gaviļniece ar prieku stāsta par 
mazdārziņu – vēl pagājušajā gadā 
izaudzēts viss nepieciešamais iztikai. 
Šogad veselība nav tik laba, bet ir 
sarunāts, ka būs vadziņa zaļumiem – 
dillēm, salātiem un lociņiem. 

„Biju ziemā domes ēkā uz foto-
grāfiju izstādi „Vasaras motīvi”. Ļoti 
skaisti! Vislielākā bēda, ka daudz ko 
gribētos vēl redzēt, tikai iespēju maz,” 
atklāj Zelma. Jubilāre pauž neizpratni 
par cilvēkiem, kas raud un žēlojas, un 
grib visu tūlīt un tagad.”Vajag cen-
sties un pūlēties, tad viss būs! Es to-
mēr esmu optimiste!” priecīgi stāsta 
Zelmas kundze.

 
Kristīne Vilciņa, autores foto

Prieks ir kā saules stars
28. aprīļa rīts Cesvainē atnāca ar 

priecīgām skolēnu čalām. Cesvainē 
satikās 5 novadu 2.-9. klašu kori. 

Pirmais pieturas punkts bija Cesvai-
nes ev.lut.baznīca, kur, skanot ērģeļ-
mūzikas koncertam Daigas Matrozes 
izpildījumā, svinīgi  sākās koru sadzie-
dāšanās diena ”Prieks ir kā saules stars”. 
Novadpētniece Māra Evardsone atklā-
ja, kāpēc šī diena sākās tieši  baznīcā. 
Jauku un priecīgu šo dienu skolēniem, 
koru vadītājiem, skolotājiem novēlēja 
Cesvaines novada domes priekšsēdētājs 
Vilnis Špats. Tālāk katrs koris saņēma 
uzdevumu turpmākajām aktivitātēm. 
Tās bija sagatavojusi Cesvaines vi-
dusskolas direktore ārpusklases darbā 
Sarma Kurme kopā ar ļoti atbildīgām, 
jaukām vidusskolas meitenēm.

Koru uzdevums bija iepriecināt ar 
savām balsīm un aktivitātēm Cesvaini, 
pretī saņemot to auru, ko sniedz Cesvai-
nes takas un taciņas, nozīmīgās vietas.

Pēc kopā darbošanās pa Cesvaini ko-
risti satikās pils pagalmā, jo arī tam ir 
zīmīga vieta koru vēsturē. Neparastas 
izvērtās pusdienas, jo tās tika piedāvā-
tas uz pils terases. Ne daudziem ir bijusi 
tāda iespēja!

Spraigajai priekšpusdienai sekoja mē-
ģinājumi, lai pēcpusdienā Cesvaines vi-

dusskolas aulā tiktos Cesvaines, Varak-
ļānu, Madonas, Lubānas, Ērgļu novada 
skolu  kori kopīgā koncertā „Prieks ir kā 
saules stars”.

Svinīgi saposti un gatavi pārsteigt 
klausītājus, tikās vairāki tuvāko novadu 
skolu kori. Ar dažādām latviešu dzies-
mām priecēja 2. - 4. un 5. – 9. klašu kori, 
sevi piesakot ar skaidrojumu par to, ko 
korim nozīmē prieks. Tas bijis mājas 
darbs visiem kolektīviem. Tā, piemē-
ram, praulēniešiem prieks ir dzīves sva-
rīgākā lieta. Prieks ir dzimšanas diena 
un dāvanas, rotaļas. Prieks noteikti ir 
būt kopā ar ģimeni, pavadot ar viņiem 
laiku. Prieks ir dalīties ar citiem, palī-
dzēt dziedāt, uzspēlēt kādu mūzikas ins-
trumentu. Savukārt lubāniešiem prieks 
ir košas krāsas. Prieks ir būt laimīgiem 
ar labi padarīta darba sajūta un vienoties 
kopīgā dziesmā. 

Starp koru priekšnesumiem uzstājās 
Cesvaines mūzikas skolas saksofonistu 
ansamblis un Cesvaines jaunie ģitāristi, 
izpelnoties skatītāju aplausus un nevil-
totas ovācijas.

Iespaidu atstāja apvienotie starpnova-
du koru priekšnesumi, kad uz skatuves 
kāpa visi koncerta dalībnieki. 

Mūsdienu skolu kori spēj pārsteigt 
ne tikai ar brīnišķīgu dziedājumu, bet 

arī ar skatuves tērpiem un horeogrāfiju. 
Ikviens no koriem patīkami pārsteidza, 
tāpēc prieks, ka kori spēj sanākt kopā un 
vienoties kopīgā dziesmā, gūstot jaunu 
pieredzi, draugus un satikšanās prieku.

Paldies ikvienam, kas pielika roku, lai 
koncerts izdotos tik brīnišķīgs. Paldies 
Madonas BJC un Cesvaines novada do-
mei, Cesvaines pilij, ev.lut,baznīcai, 
Daigai Matrozei, Mārai Evardsonei. 
Paldies koru koncerta vadītājiem Alisei 
un Robertam. Īpašs paldies koru diri-
ģentiem, kas piekrita atbraukt un priecēt 
cesvainiešus ar dziesmām: I. Voiničai, 

I. Avišānei, S. Bērziņai, I. Stepānei, S. 
Solozemniecei, Ā. Tumanei, J. Spranc-
manim, L. Kausai, A. Āboltiņai, M. Ko-
vaļevskai un Cesvaines jauno ģitāristu 
vadītājai V. Krūmiņai, saksofonistiem 
J.Anževa vadībā. Paldies visiem skolas 
darbiniekiem, kas pielika savas pūles, 
lai pasākums izdotos, un kultūras na-
mam. Vislielākais paldies Sarmai Kur-
mei par visu pasākumu!

Zināms, ka nākamā gada Dziesmu die-
na notiks Varakļānos. Lai skan dziesma!

Kristīne Vilciņa, autores foto

“Par stipru Latviju!”
Ar šādu saukli 4. maijā Cesvaines 

novada domes komanda „Uz priek-
šu, Cesvaine!” devās uz kinopilsētu 
Cinevillu, lai pārstāvētu Cesvaines 
pašvaldību „Stipro skrējienā”.

Šis bija jau ceturtais „Stipro skrē-
jiens”, kur jau ceturto gadu pēc kārtas 
cilvēki no visas Latvijas tika aicināti 
pārvarēt sevi un pierādīt,  kādas grūtības 
iespējams pieveikt. Šis nav tradicionāls 
skrējiens asfaltētā distancē vai labiekār-
totā meža trasē. Tie, kuri šo trasi veiku-
ši, var teikt – galvenais ir finišēt. Kopš 
pagājušā gada par labu tradīciju kļuva 
“Stipro skrējienu” rīkot 4. maijā. Devī-
ze “Par stipru Latviju!” aicina ne tikai 
atkal pārbaudīt savu varēšanu, bet arī 
pietiekami netradicionālā veidā atzīmēt 
Latvijas Neatkarības atjaunošanas kār-
tējo gadadienu. 

Cesvaines pašvaldību komandu grupā 
pārstāvēja domes darbinieki – Vitālijs 
Stikāns, Jānis Āboliņš, Liene Zīlīte un 
Kristīne Vilciņa ar starta numuru 3150. 
Ceļš uz Tukumu paiet sarunās par to, ko 
varētu sagaidīt no trases, cik tā būs sa-
režģīta. Jāatzīmē, ka līdz pat pasākuma 
dienai netika atklāti visi šķēršļi, jo mā-
jaslapā video tika parādīts tikai neliels 
ieskats. Šis „Stipro skrējiens” zīmīgs ar 
pieteikto lielo dalībnieku skaitu – trijās 
grupās gandrīz 3000 dalībnieku. 

Vispirms trasē devās individuālie pār-
stāvji – sievietes un vīrieši. Trešais starts 
tika dots komandām. Kā atklājās vēlāk, 
starta vietai ir liela nozīme, jo jau pie 
pirmajiem šķēršļiem veidojās rindas. 

Dubļu vannas, ledaini auksts ūdens, ar 
eļļu nolieta siena – ir tikai daži no veica-
majiem šķēršļiem, kuri kopā bija 41. Un 
tomēr visam pāri – komandas gars. Iz-
palīdzība un vienotība ir tas, kas noved 
komandu līdz finišam, jo tikai komandai 
kopā ieskrienot finišā, tiek ieskaitīts re-
zultāts. „Uz priekšu, Cesvaine!” finišēja 
176. vietā, uzrādot pietiekami labu lai-
ku – 1:47:07,9. Ja individuālajos startos 
katrs skrien par sevi, mēģinot uzrādīt 
labāko laiku, tad komandu grupā valda 
izpalīdzība. Cesvainiešu komanda var 
lepoties, jo tajā valdošais kopības un 
savstarpējās palīdzības gars nezuda līdz 
pat finišam un varu teikt īpašu paldies 
mūsu komandas puišiem par pacietību, 
izturību un atbalstu.

Lai gan netīri ar dubļiem un slapji 
līdz pēdējai vīlei, tomēr gandarījums par 
paveikto – 6,5 km garo šķēršļu distan-
ci– bija liels. Nomainījuši sausas drēbes, 
Cesvaines komanda iepazinās ar kino-
pilsētu un sagaidīja apbalvošanas cere-
moniju. Atpakaļceļš paiet sarunās par 
spilgtākajiem atgadījumiem distancē, kā 
arī tiek kalti plāni nākamā gada „Stipro 
skrējienam”.

Paldies Cesvaines novada domei par 
atbalstu, kā arī mūsu lielākajiem atbals-
tītājiem klātienē – šoferim Aleksandram 
Trofimovam un Ivetai Raimo, kas skrē-
jiena mirkļus iemūžināja foto.

Kristīne Vilciņa, Ivetas Raimo foto

Cesvaines komanda, pārvarot pirmo šķērsli,– vairākus grāvjus ar ūdeni

Tikko pēc finiša kopā ar pasākuma vadītāju Raimondu Bergmani

Turpinās būvdarbi domes ēkā
Jau pavisam drīz domes ēkā atkal 

būs pārmaiņas, jo daļa administrā-
cijas darbinieku atgriezīsies iepriek-
šējos darba kabinetos, bet daļai uz 
pagaidu laiku būs jāiekārtojas jau 
izremontētajās telpās. 

Telpu blokā, kurā pašreiz notiek re-
montdarbi jau ir pabeigta grīdas siltinā-
šana, pamatnes izbūve un flīzēšana, logu 
nomaiņa, ventilācijas sistēmas izbūve 
ieskaitot ventilācijas iekārtu montāžu, 

uzsākta telpu apdares darbu veikšana, 
linoleja ieklāšana grīdām un gaismas 
ķermeņu izvietošana. 

Pašvaldībai jau ir izveidojusies laba 
sadarbība ar dizaineri Daci Grīnvaldi, 
ar kuru tiek saskaņoti sienu krāsu toņi, 
griestu materiāls foajē, dizains dzimtsa-
rakstu zālē un gaismas ķermeņi. Lai arī 
domes ēkā būtu kāds dizaina elements, 
kas nav realizēts nekur citur, dizaineres 
idejas realizēt palīgā aicināsim mūsu 

vietējās SIA „Divi Torņi” mākslinieces 
Ilvu un Sanitu Ozolas.

Kā jau iepriekš informēts, 2012.gada 
9.februārī Cesvaines novada dome ir 
noslēgusi līgumu par būvdarbu veik-
šanu pašvaldības administratīvajā ēkā, 
lai realizētu Eiropas Savienības fonda 
atbalstīto projektu „Energoefektivitātes 
paaugstināšana Cesvaines pašvaldības 
administratīvajā ēkā” Nr. KPFI – 7/6 
ar SIA „Halle B”. Kā paredzēts līgumā 

pašvaldība firmai ir 
pārskaitījusi avansa 
maksājumu Ls 44 
999,99, bet pārē-
jā summa Ls 136 
752,13 tiks pārskaitīta 20 dienu laikā 
pēc būvdarbu nodošanas ekspluatāci-
jā. Plānotais būvdarbu izpildes termiņš 
ir 2012. gada 1.septembris. Cesvaines 
novada dome projektā piedalās ar savu 
līdzfinansējuma daļu 23%, kā arī pašval-
dībai jāiegulda papildus līdzekļi visam, 
kas nav paredzēts tehniskajā projektā. 
Lai sasniegtu plānoto CO2 emisiju sa-
mazinājumu, projektā tiek atbalstīta 
grīdu siltināšana, ēkas fasādes siltināša-
na, logu nomaiņa, jumta siltināšana un 
seguma izveidošana, ārdurvju nomaiņa, 
siltumsūkņa izbūve un ventilācijas sis-
tēmu ierīkošanā ēkā, bet visi kosmētis-
kie darbi pašvaldībai būs jāsedz no sava 
budžeta.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
Iveta Raimo, projektu vadītāja

Kristīnes Vilciņas foto
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Sludinājumi

26. maijā plkst. 18:00 Ligitas Sneibes 
ērģeļmūzikas koncerts Cesvaines ev.lut. 
baznīcā

2. jūnijā plkst. 12:00 Cesvaines pilī 
pirmsskolas „Brīnumzeme” mākslas no-
darbību audzēkņu darbu izstāde „Tuvāk”

9. jūnijā plkst. 17:00 Cesvaines vi-
dusskolas 9. klašu izlaidums

14. jūnijā plkst. 19:00 Cesvaines kul-
tūras namā zolītes turnīrs.

14. jūnijā  Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienai veltīts atceres brī-
dis.

22. jūnijā plkst. 17:00 Cesvaines vi-
dusskolas 12. klašu izlaidums

22. jūnijā ielīgosim Jāņus Cesvainē.

Iepazīst avīzes darbu
3. maijā Cesvaines vidusskolas       

3. b klases skolēni iepazinās ar avīzes 
„Cesvaines Ziņu” veidošanu.

Tā kā skolēnu mācību programmā ir 
paredzēta stunda par avīzi un tās tapša-
nu, 3.b klases audzinātāja Iveta Āboliņa 
mani uzaicināja ciemos pie skolēniem, 
lai sniegtu ieskatu par to, kā top avīze.

Skolēni jau noprot, kāpēc avīze tiek 
veidota, jo uz jautājumu par to, kāpēc 
avīze tiek veidota, saņēmu konkrētas 
atbildes. Galvenās no tām – lai uzzinātu 
jaunumus, notiekošos pasākumus, zinā-
tu, kas piedzimis, kas nomiris, un citas 
atbildes. Prieks par to, ka bērni zina, kas 
ir „Cesvaines Ziņas” un ko avīzē var iz-
lasīt. 

Lai skolēni varētu klausīties un dar-
boties, katram kā izdales materiāls tika 
iedots avīzes pēdējais numurs. Skolēni 
iepazinās ar avīzes izveides priekšno-
sacījumiem un septiņiem posmiem, 
līdz avīze nonāk veikalu plauktos. In-
teresi skolēniem izraisīja iepazīšanās 
ar avīzes plānu un maketu. Pačukstēju 
skolēniem, ka arī man korektore mēdz 
maketu salabot sarkanā krāsā, kā vi-
ņiem to dara skolotājas burtnīcās. To, 
ko dara maketētājs, skolēni saprot. Ar 
zināmām grūtībām izdevās atminēt, kas 
ir diktofons. Lai skolēni varētu iejusties 
žurnālista ādā, no klases izvēlējāmies 

intervējamo personu, šoreiz tā bija Kris-
ta. Klasesbiedri uzdeva Kristai dažādus 
jautājumus, lai pēc tam no saņemtajām 
atbildēm varētu veidot rakstu. Tāpat ik-
viens iemūžināja Kristu ar fotoaparātu. 

Lai saprastu, vai bērni ir  gatavi paši 
izveidot savu avīzi, ikviens varēja uzdot 
jautājumus. Interesantākie no tiem: kā-
das sajūtas, veidojot avīzi? Kā uzzina in-
formāciju par dzimušajiem, mirušajiem 
un par tiem, kurus sveic pašvaldība? Kā 
uzzina jaunumus un visu jaunāko infor-

māciju? Šobrīd vēl neviens par avīzes 
redaktoru nav ieplānojis kļūt, bet prieks, 
ka pavadītā stunda deva skolēniem jau-
nas zināšanas par avīzes  veidošanu. Lai 
izdodas izveidot savu klases avīzi!

Paldies 3.b klases audzinātājai Ivetai 
Āboliņai un skolēniem par atsaucību un 
ieinteresētību!

Kristīne Vilciņa,
 Ivetas Āboliņas foto

Noslēdzas projekts „Senioru ceļš”  
ar mājamatniecības darbu  izstādi, 
kur būs iespēja iegādāties rokdarbus.         
8. jūnijā plkst. 15.00 izstādes atklā-
šana Cesvaines kultūras namā. Izstāde 
būs apskatāma 9. jūnijā no plkst. 10:00 
līdz 15:00, 10. jūnijā no plkst. 10:00 
līdz 13:00. Cesvainieši, gaidām jūs 
izstādē!

Ilze Līcīte, projekta koordinatore

„Senioru ceļš” 
tuvojas noslēgumam

Un tā visu mūžu pa lāsei tev citiem 
ir bijis ko dot,
Kā debesis padzirda zemi, tā dvēsele 
tava to prot.
Ar smaidu, bet biežāk ar ziedu, kas 
dārzā ir plūkts,
Tu ikdienā rītos spēj dziedēt, līdz 
liktenis nešķiet vairs rūgts.

Mīļi sveicam Maiju Šelderi apaļajā 
jubilejā un vēlam veselību un 

dzīvesprieku!

Biedrība „Mārtiņroze”

Bīstamo zaru un koku zāģēšana. 
Tālr.: 29337900 (Aivis)

* * *
Pērku divistabu dzīvokli, nelielu 

māju vai pusmāju Cesvainē vai netālu 
no Cesvaines. Izskatīšu visus piedāvā-
jumus. Tālr.: 29686273

Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,
”Tīrs dzintars!” varam secināt.

Nozīmīgajās dzīves gadskārtās 
sveicam: 80 gados – Hariju Rikuri; 

85 gados – Zentu Bulderi;
 Ilzi Plikausi; Zentu Migloni; 

90 gados – Valēriju Dakšu.

Cesvaines pašvaldība

Cesvaines novada dome vēlas pa-
teikties SIA „Nordtorf” Cesvaines 
kūdrai par dāvināto kūdru.

* * *
Cesvaines sociālais dienests izsaka 

pateicību „Saules veikalam” par ini-
ciatīvu un akciju – ziedojumu vākšanu 
Cesvaines novada bērniem kultūras pa-
sākumu apmeklēšanai. Kopā izdevies 
saziedot 77,81 Ls. Paldies ziedotājiem!

Ērģelnieces Ligitas Sneibes ērģeļmūzikas koncerts
Jau šosestdien – 26. maijā Cesvainē 

gaidāms īpašs notikums – ērģelnieces 
Ligitas Sneibes ērģeļmūzikas kon-
certs Cesvaines ev.lut. baznīcā.

Ligitas Sneibes radošā darbība: Li-
gita Sneibe ieguvusi diplomu Latvijas 
Mūzikas akadēmijā kompozīcijā (Valen-
tīns Utkins, Ģederts Ramans) un ērģeļ-
spēlē (Pēteris Sīpolnieks, Vija Vismane, 
Tālivaldis Deksnis). Kā ērģelniece pa-
pildinājusies Zviedrijā, Piteo Mūzikas 
augstskolā pie profesora Hansa-Ūlas 
Eriksona (maģistra studijas). Nemitīgi 
bagātinājusi izglītību dažādu ērģeļmūzi-
kas laikmetu un nacionālo skolu iepazī-
šanā un interpretācijā pie Eiropas ērģel-
niekiem, viņu vidū ir Haralds Fogels un 
Ludgers Lomanis, Žigmonds Satmāri, 
Montserrata Torrenta, Gijss van Šonho-
vens un citi. Ligita Sneibe pati pasnie-
gusi ērģeļspēli Latvijas ev. lut. baznīcas 
Teoloģijas seminārā (1987. – 1991.) un 
bijusi LMA ērģeļu klases mācībspēks 
(1993. – 2005.). Komponista Jāņa Iva-
nova prēmijas laureāte (1991.)

Kā ērģelniece sākusi darba gaitas 
Dubultu un Jaunajā S. Ģertrūdes baznī-
cā (1987. – 1991.), izcīnījusi godalgas 

starptautiskajos ērģeļmūzikas konkur-
sos: II pakāpes laureāte Lahti, Somijā 
(1993.), II pakāpes laureāte Čurļoņa 
konkursos Lietuvā (1991., 1995.), tur 
Speciālbalva par labāko Olivjē Mesiāna 
skaņdarba interpretāciju (1995.). Mū-
ziķe piedalījusies starptautiskos ērģe-
ļu mūzikas festivālos Vācijā Štutgartē 
(1995), Zviedrijā (Fēru salās 1997.). Ar 
ērģeļspēli ir saistītas arī Ligitas Sneibes 
sabiedriskās aktivitātes, piemēram, kon-
certakcijas „Mēs – ērģelēm” Slokas ev. 
lut. baznīcā 90. gadu vidū.

Viņas koncertos ievērojama vieta 
pieder latviešu ērģeļmūzikai, tās zīmē 
radīts cikls „Latviešu komponistu port-
reti” Rīgas Domā ar līdz šim izskanēju-
šām 7 autorprogrammām, kā arī ierak-
stīts soloalbums ar latviešu komponistu 
ērģeļmūziku.

Kopš 1996. gada piedalījusies ērģeļu 
vasaras akadēmijās Lefstabrukē, Zvied-
rijā, kur pati vadījusi nodarbības un 
sniegusi solokoncertus. Ligitas Sneibes 
mākslinieces pieredzē ir solokoncerti 
daudzās valstīs, tai skaitā Londonas Vest-
minsteras katedrālē (1999.) un lieliskajā 
Notre-Dame – Parīzes Dievmātes kated-

rālē (2002.). 
Viņas koncer-
tu Nirnbergas 
Meistardziedo-
ņu hallē 1998. 
gadā pārraidīja Bavārijas radio.

Pašlaik Ligita strādā par ērģelnieci 
un muzikālās dzīves vadītāju Fresokers 
draudzē Esthammar pilsētā Zviedrijā.

Programmā
Indra Riše (1961.) 
 Eņģeļu taures (2011.) 
Anonīms (14.gs., Anglija) 
 Upon la - mi - re
Anonīms (17.gs.)  Espanoleta
Imants Zemzaris (1951.) 
 Zili zaļa Kurzeme (1999.)
Johans Sebastians Bahs (1685. – 

1750.)   no Ērģeļgrāmatiņas
Pēteris Vasks (1946.)
 Canto di forza (2006.) 
Dzintra Kurme – Gedroica (1968.)
Gaismas rotaļas (2012.), pasaules 

pirmatskaņojums, veltījums Ligitai 
Sneibei

Dītrihs Bukstehude (1637. – 1707.)
Prelūdija, fūga un čakonna Do 

BuxWv137

Izstādes atvēršanas svētki 2. jūnijā 
plkst. 12:00. Piedalās: Ance Bērziņa, 
Estere Riekstiņa, Evelīna Zvaigznekal-
ne, Letīcija Anna Skride, Marta Štāla, 
Paulis Brimerbergs, Eiprila Erele, 
Evelīna Skuja, Elizabete Apine, Mar-
kuss Vimba, Klinta Kārkliņa, Beāte 
Mālkalne, Egija Ravinska, Roberts Ar-
vīds Leimanis, Mariss Bērziņš, Rebeka 
Mālkalne, Sindija Rapša, Markuss Isa-
čenko, Beāte Kārkliņa, Katrīna Stikā-
ne, Samanta Krastiņa, Melānija Iraida. 

Organizē Cesvaines novada muzejs 
un Cesvaines mākslinieku biedrība.

Pirmsskolas 
„Brīnumzeme” mākslas 

nodarbību audzēkņu 
darbu izstāde „Tuvāk” 

Cesvaines pilī

“Vesels un drošs”– 
interaktīvs atbalsta 

materiāls par veselības 
un cilvēkdrošības 

jautājumiem 
pirmsskolā un 

sākumskolā
Lai uzlabotu 4 līdz 11 gadus vecu 

bērnu izpratni par drošību un vese-
lību, Valsts izglītības satura centrs ir 
izstrādājis atbalsta materiālu bērnu 
vecākiem un skolotājiem “Vesels un 
drošs” – interaktīvi par veselības un 
cilvēkdrošības jautājumiem pirmssko-
lā un sākumskolā. 

Šajā materiālā iekļauts informācijas 
apkopojums par drošu un veselīgu uz-
vedību dažādās ikdienas situācijās, mā-
cību spēle par cilvēkdrošības un vese-
lības jautājumiem trīs variantos (vides 
spēle 5x5 metru laukumā, galda spēle 
un datorspēle, kas ir adaptēta arī inter-
aktīvajām tāfelēm), kā arī darba lapas.

Metodiskajā materiālā iekļautas bū-
tiskākās tēmas par drošības un veselī-
bas jautājumiem. Aktualizēti jautājumi 
par elektrodrošību, pirmo palīdzību, 
ugunsdrošību, sadzīves un sporta trau-
mām, brīvā laika pavadīšanu, ceļu sa-
tiksmes drošību, darbībām ar datoru 
un telefonu, drošību internetā, drošību 
uz ūdens un ledus, drošību augstumā, 
pārtikas drošību un ķīmiskajām vielām 
sadzīvē, svešiniekiem un nezināmiem 
priekšmetiem, kā arī drošību, spēlējo-
ties ar dzīvniekiem.

Izstrādātie materiāli pieejami 
VISC mājaslapā: http://visc.gov.lv/
saturs/vispizgl/metmat/vesels_un_
dross.pdf

Savukārt interaktīvo datorspēli 
iespējams izspēlēt sekojošā adresē: 
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/met-
mat/vesels_un_dross/index.html

Seniori tiekas ar gastroenterologu profesoru 
Anatoliju Danilānu

Zolītes turnīrs
22. aprīļa zolītes turnīra uzvarētāji:
1. vieta Māris Vanags
2. vieta Juris Paškevičs
3. vieta Ivars Vizulis
13. maija zolītes turnīra uzvarētāji :
1. vieta Jānis Kalve
2. vieta Atis Verebs
3. vieta Māris Vanags
Nākamais turnīrs 14. jūnijā plkst. 

19:00 Cesvaines kultūras namā.

Sieviešu Tiesību institūts (STI), 
kuru vada Laila Balga, ar Latvijas 
un Šveices projektu „Senioru ceļš” 
piesaista līdzekļus, lai mūsu latviešu 
sieviešu talantus būtu iespēja parādīt 
ne tikai Cesvainē, Rīgā un visā Latvi-
jā, bet arī izstādēs aiz robežām. 

2011 gada 1. janvāra realizētais „Se-
nioru ceļš” Cesvainē noslēgsies drīz – 8. 
jūnijā, ar rokdarbu izstādi  – tirdziņu 
Cesvaines kultūras namā. 

Lai reklamētu projekta „Seniora ceļš” 
paveikto, tika izveidota sadarbība ar 
laikrakstu „Diena”.  Izveidojās ļoti laba 
sadarbība ar korespondenti Ievu Štāli un 
fotogrāfu Raiti Puriņu. 25. aprīļa laik-
raksta „Dienas” numurā bija pirmais 
raksts par Cesvaines senioriem.  Ieva 
Štāle piedāvāja Cesvaines senioriem 
piedalīties „Senioru dienas brokastīs” 
Rīgā, redakcijā 27. aprīlī. Tad nāca arī 
piedāvājums organizēt pirmās Latvijas 
senioru Dienas brokastis Cesvainē. Tā 
noteikti bija lieliska reklāma laikraks-
tam „Diena” un Cesvaines novadam.

18. maijā Cesvaines kultūras namā 
notika šis pasākums. Programmā – tik-
šanās ar izdevniecības „Dienas mediji” 
galveno redaktoru Gunti Bojāru, profe-

soru gastroenterologu Anatoliju Dani-
lānu un noslēgumā konkurss. 

Profesors Danilāns sarežģītas lietas 
pasniedza vienkāršā valodā, caur hu-
mora prizmu. Lai būtu vesels, vajag 
kustēties, ēst visu un dzīvot veselīgu 
dzīvesveidu. Visiem tapa skaidrs, kā 
pagarināt savu mūžu un kas jādara, lai 
tā notiktu – pats galvenais ir kustības. 
Skats uz mūsu organisko pasauli piln-
veidojās – tā iedalās ne tika florā un 
faunā, bet ap mums mīt daudz citas dzī-
vas lietas – baktērijas. 

Konkursu, kura balvā varēja iegūt ce-
ļojumu uz Ungāriju, organizēja Eiropas 
ceļojumu centrs Dzintras Eglītes vadī-

bā. Bija jāatbild uz 11 jautājumiem, kas 
saistīti ar Ungāriju, un doti trīs atbilžu 
varianti. Sākumā bija domāts, ka atbil-
des sniegs tie, kuri pacels rokas, bet, 
kad pacēlās gandrīz visu senioru rokas 
un bija grūti izvērtēt, tika nolemts izlo-
zēt braucienu. Gala rezultātā braucienu 
uz Ungāriju ieguva Mirdza Kušķe, se-
niore no Gulbenes. 

Redaktors Guntis Bojārs seniorus ie-
pazīstināja  ar planšetdatoru. Parādīja 
planšetdatora iespējas, interesanti šķita, 
ka var spēlēt šahu, dambreti. Paldies 
cesvainiešiem, kuri atbalstīja šo pasā-
kumu ar savu ierašanos!

Ilze Līcīte, Kristīnes Vilciņas foto


