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Izglītības iestādes gatavas jaunajam darba cēlienam

15. augustā Cesvainē viesojās vi-
des aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrs Romāns Naudiņš. Vi-
zītes laikā viņš tikās ar deputātiem, 
iepazinās ar Cesvaines novada domes 
darbu, kā arī noskaidroja aktuālā-
kās novada problēmas un pārrunāja 
turpmākos rīcības virzienus.

Jau 2014. gada sākumā ministrs 
tika izvirzījis mērķi apmeklēt Latvijas 
pašvaldības, lai apzinātu to vajadzības 
un plānotu turpmāko ministrijas darbu. 
Kopā ar parlamentāro sekretāru Eināru 
Cilinski ministrs jau ir apmeklējis vai-
rāk nekā 80 pašvaldību. Apmeklējuma 
laikā notiek dialogs, lai kopīgiem 
spēkiem varētu turpināt attīstīt Latvijas 
reģionus.

Pēc nelielas prezentācijas par novadu, 
īstenotajiem un plānotajiem projektiem, 
kā arī problēmjautājumu uzklausīšanas 
ministrs atklāja, ka visas aktualitātes un 
problēmas ministrija fiksē un apkopo 
kopējā digitālā Latvijas kartē, kur, 
uzejot uz attiecīgā novada, var redzēt 
pašvaldību problēmjautājumus. Īpašu 
uzmanību Romāns Naudiņš pievērsa 
Vides aizsardzības un reģionālās 

20. augustā Cesvaines novada 
domes deputāti un darbinieki ap-
meklēja novada izglītības iestādes, 
lai klātienē pārliecinātos par to 
gatavību jaunajam mācību gadam.

Cesvaines vidusskola turpina 
iesākto darbu sākumskolas ēkā un 
katru gadu pilnībā izremontē vienu 
pirmo klasi. Šogad būs divas jauno 
zinību guvēju klases, ko sagaidīs 
skolotājas Dina Tēberga un Inese 
Mickeviča. Pilnīgi izremontētā 
klasē šogad ienāks skolotājas Dinas 
Tēbergas audzēkņi. Klase ir ne tikai 
paplašināta, bet arī ieguvusi zaļo toņu 
nokrāsas, ir atvēlēta vieta garderobei 

un saglabāta spēļu istaba. Cesvaines 
vidusskolas lielā ēka lielas izmaiņas 
nav piedzīvojusi, veikti ikdienišķi 
remonti. Šis gads vidusskolai ir īpašs 
ar to, ka 20. septembrī skola svinēs 
95 gadu jubileju. (Svētku programmu 
skatīt 6. lpp.)

Visā pirmsskolas „Brīnumzeme” 
ēkā (arī sākumskolas blokā) šovasar 
ierīkota pretzibens aizsardzība. Līdz 
valsts svētkiem pirmsskola plāno 
izremontēt zāli – nomainīt griestus un 
ierīkot ventilāciju.

Internātpamatskola 1. septembrī 
audzēkņus uzņems vizuāli pievilcīgākā 
ēkā, jo līdz ar ēkas siltināšanas 
projektu skola tikusi arī pie jauna 
vizuālā izskata. Īstenojot visas ar 
energoefektivitātes paaugstināšanu 
saistītās darbības, internātpamatskola 
jau šogad izjutīs siltumenerģijas 
patēriņa izmaksu samazinājumu. Liels 
kosmētiskais remonts veikts skolas 
zālē, kas kalpo arī kā sporta zāle. 
Lielāki un mazāki remontdarbi gan 
vēl ir nepieciešami klašu telpās.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs apzina Cesvaines novada problēmjautājumus

Zinību diena 
Cesvaines 
izglītības 
iestādēs

Cesvaines vidusskola: plkst. 9.30 
1.–4. klases gājiens uz lielo skolas 
ēku kopā ar 12. klases skolēniem. 
Plkst. 10.00 skolas aulā notiks svinīgais 
Zinību dienas pasākums.

Pirmsskola „Brīnumzeme”: 
plkst. 10.00 bērni kopā ar vecākiem 
aicināti tikties pirmsskolas zālē.

Cesvaines internātpamatskola: 
plkst. 10.00 skolas audzēkņi kopā ar 
vecākiem aicināti tikties skolas zālē uz 
Zinību dienas svētku pasākumu.

Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skola: pirmā tikšanās ar audzēkņiem, 
vecākiem un pedagogiem notiks 
plkst. 12.00 pils zālē.

attīstības ministrijas Eiropas Savienības 
fondu investīcijām 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā un to nozīmīgumam, 
jo turpmāk arī mazās pašvaldības 
varēs saņemt Eiropas struktūrfondu 
finansējumu, kas iepriekš bija pieejams 
lielajiem reģionālajiem centriem.

Tikšanās laikā notika arī diskusija 
par jau notikušo un iespējamo novadu 

reformu. – Šobrīd uzskatu, ka reforma – 
tas ir brīvprātīgi: kas grib, tas apvienojas. 
Bet mans viedoklis ir tāds, ka mēs varam 
zīmēt karti, kādu vēlamies, – labāk mēs 
nedzīvosim. Jau samazinājām deputātu 
skaitu, bet labāk nekļuva. Tagad slogs 
ir komisijām, bet tām trūkst cilvēku. 
Ministrijā jau esmu teicis, ka pašvaldību 
robežām ir jāpaliek tādām, kādas tās 

ir šobrīd. Varam runāt par reģionu 
administratīvajiem centriem – tur ir 
medicīnas pakalpojumi, hokeja hal-
le vai koncertzāle, bet mazajās paš-
valdībās ir jāsaglabā to autonomija un 
struktūra – ir jābūt bibliotēkai, kultū-
ras namam, sporta laukumam, skolai. 
Iepriekšējā plānošanas periodā esam 
sakārtojuši infrastruktūru, nākamajā 
vajadzētu pievērsties uzņēmējdarbības 
vides sakārtošanai reģionos, – teica 
Romāns Naudiņš.

Runājot par politiskajiem uzstādī-
jumiem, ministrs atzina, ka uz turp-
mākajām Saeimas vēlēšanām būtu 
nepieciešams pārstrukturēt vēlēšanu 
apgabalus un atsevišķi izdalīt Pierīgas 
deputātus, citādi sanāk, piemēram, 
ka deputāti no Jūrmalas var lemt par 
Alūksnei svarīgiem jautājumiem, ne-
maz nepārzinot turienes situāciju. Ir 
jādomā, kā attīstīt reģionālo politiku, 
lai arī reģionu intereses varētu tikt 
pārstāvētas valdībā.

Viens no priekšlikumiem, ko mi-
nistrs ir piedāvājis Finanšu ministrijai 
un valdībai, ir – ka daļa (aptuveni 
3 %) no uzņēmumu ienākuma nodokļa 

nonāk pašvaldībās. Ir jārada arī maksimā-
li labvēlīga vide uzņēmējdarbības uz-
sākšanai reģionos, turpinot atbalstīt mik-
rouzņēmumus. Ir vairāki priekšlikumi 
par nodokļu atvieglojumiem jaunajam 
uzņēmējam reģionā, piemēram, ja tas 
nodarbina ilgstošu bezdarbnieku.

Pēc tikšanās domē ministrs ar deputātiem 
apmeklēja Cesvaines vidusskolu un 
pili. Tā kā ministrs pats nodarbojas ar 
uzņēmējdarbību un ir amatnieks, apskate 
turpinājās ar amatniecības un mākslas 
salona „Divi torņi” apmeklējumu. Kā 
izrādās, arī Romānam Naudiņam nav 
sveša adventes vainagu gatavošana – tieši 
ar tiem aizsākušies ministra pirmie soļi 
uzņēmējdarbībā.

Pilī pašvaldības pārstāvji akcentēja 
pils jumta centrālās daļas atjaunošanas 
nepieciešamību, kā arī vairākus projektus, 
kas tikuši iesniegti, bet atbalsts nav gūts. 
Pils apmeklējums ministru neatstāja 
vienaldzīgu, viņš atzina, ka tā ir mūsu 
cilvēku un visas Eiropas bagātība: 
– Galvenais – atļauties domāt un redzēt 
plašāk, prast atrast unikalitāti un veidot 
stāstu!

Kristīne Vilciņa, autores foto

Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skola (CMMS), kā ierasts, vasaras 
laikā veic dažādus remontdarbus, 
kas saistīti ar telpu sienu un 
grīdu pārkrāsošanu, kā arī krāšņu 
remontu. Lai cesvainieši varētu 
baudīt kultūras pasākumus, CMMS 
ir aktīvi darbojusies arī vasarā, uz 
pili uzaicinot muzicēt bijušo CMMS 
audzēkni Emmu Bandenieci ar 
draugiem un Aurēliju Šimkus.

Dienā, kad deputāti apmeklēja 
izglītības iestādes, Izglītības un 
zinātnes ministrija nāca klajā ar 
jaunā mācību gada aktualitātēm.

Šogad ir paplašināts brīvpusdienu 
saņēmēju loks – ar šo mācību gadu 
brīvpusdienas tiks nodrošinātas arī 
3. klases skolēniem. Svarīga ziņa arī 
pirmklasniekiem un viņu vecākiem, 
jo jau ar šī gada 1. septembri 
skolēni uzsāks pirmās svešvalodas 
apguvi. Par pirmo svešvalodu 
pamatizglītības programmās ir 
noteikta viena no Eiropas Savienības 
oficiālajām valodām. Tiks 

turpināts arī iepriekšējā mācību gadā 
uzsāktais pilotprojekts par darba vidē 
balstītu mācību īstenošanu, iesaistot 
profesionālās izglītības iestādes, darba 
devējus un audzēkņus. Lai uzlabotu 
izglītojamo sasniegumus eksaktajos 
mācību priekšmetos, tiks izstrādāti 
diagnosticējošie darbi matemātikā 
8. klasei un dabaszinātnēs 9. klasei, 
to norise tiks īstenota jau 2015. gada 
februārī.

Šis ir arī pirmais gads, kad skolu 
pedagogiem informācija par samaksu 
ir zināma jau pirms jaunā mācību 
gada sākuma. Ar 1. septembri tiek 
paaugstināta zemākā amata algas 
likme pedagogiem, kā arī nodrošināta 
piemaksa tiem, kuri ir ieguvuši 
3., 4., 5. kvalitātes pakāpi. Ministrija 
turpina pedagogu atalgojuma sistēmas 
pilnveidi.

Lai gaišiem un pozitīviem 
notikumiem bagāts un izdevies jaunais 
mācību gads!

 
Kristīne Vilciņa, autores foto

Mums, tāpat kā putniem, – 
lai lidotu, vajag abus spārnus: 
vienu – apziņu, cik labi, ka tev ir 
tas, kas ir, un otru – ilgošanos, 
tas ir – mērķi, uz kuru tiekties, 
un ceļavēju, kas pavada.
  /A. Valova/

Novēlam skolēniem, 
izglītības iestāžu 

darbiniekiem un vecākiem 
1. septembra satikšanās 
prieku, zināšanu kāri un 
darba sparu visa mācību 

gada garumā!

Cesvaines novada dome
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2014. gada 17. jūlija domes sēdē
• Nolēma piešķirt Oļģertam Ozolam 

1. pakāpes pašvaldības apbalvojumu – 
atzinības rakstu par mūža ieguldījumu 
novada kultūrvides veidošanā, popu-
larizējot novadu, par Cesvaines pūtēju 
orķestra dibināšanu un ilggadēju va-
dīšanu.

• Tā kā dome izstājas no nodokļu 
maksātāja reģistra un vairs nav pie-
vienotās vērtības nodokļa maksātāja, 
noteica maksas pakalpojumus pašval-
dības iestādēs.

• Atļāva izlietot no pašvaldības 
ziedojumu konta: 2336,97 euro zie-
dojumu ar mērķi Cesvaines internāt-
pamatskolai – Cesvaines internātpamat-
skolai malkas iegādei; 1400 euro zie-
dojumu ar mērķi Cesvaines pils–parka 
svētkiem – lielkoncerta apmaksai, pār-
skaitot to dziedošo aktieru ansamblim 
„Drama”, un 850 euro – koncerta „Starp
kino” apmaksai.

• Atbalstīja A. V. kā biedrības „Stari 
motocentrs” biedra dalību moto-
sporta sacensībās, tām piešķirot 
200 euro finansiālu atbalstu no budže-
ta līdzekļiem neparedzētiem gadīju-

Seminārs par logiem, interjeru un ziediem
 pilīs un muižās

2014. gada 24. jūlija ārkārtas domes sēdē
• Paredzēja EUR 35 000 finansējumu 

projekta „Cesvaines vidusskolas sporta 
zāles korpusa jaunbūves projektēšana” 

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 12 Cesvainē 2014. gada 19. jūnijā (sēdes protokols Nr. 8, 5. §)
Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2013. gada 14. novembra saistošajos noteikumos Nr. 14

„Pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta otro daļu un ceturto daļu
Izdarīt Cesvaines novada domes 2013. gada 14. novembra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Pašvaldības aģentūras „Cesvaines 

tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošo noteikumu pielikumu ar šādu maksas pakalpojumu

N. p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena euro
25. Ieejas maksa akcijas „Apceļo Vidzemi” 

noslēguma pasākumā
Akcijas dalībnieks
Pārējie dalībnieki

5
10

Cesvaines novada domes 2014. gada 19. jūnija saistošo noteikumu Nr. 12
„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 jaunu pakalpojumu un to izcenojumu, ko sniegs pašvaldības 
aģentūra „Cesvaines tūrisma centrs”.

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.

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 gūtie ienākumi, tostarp 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.

Piļu un muižu asociācija regulā-
ri rīko izglītojošus seminārus piļu 
un muižu apsaimniekotājiem. Vē-
los ļoti koncentrēti informēt par 
Mēru muižā notikušajā seminārā 
izskatītajiem tematiem.

Ilmārs Dirveiks ir arhitekts un 
logu speciālists. Viņš atgādina, ka 
par logiem ir daudz runāts un – kas 
to varētu domāt? – logiem ir liela 
nozīme. 50. un 60. gados vēl darbojās 
pirmskara logu meistari ar atbildīgu 
attieksmi, senajām tradīcijām un 
kvalitatīviem materiāliem. Pa šo laiku 
viss ir mainījies. Daudz ir zaudēts. 
I. Dirveiks rāda attēlus, kur redzama 
mūsdienu logu degradācija. Notikusi 
unifikācija, logi nepilda vēdināšanas 
funkciju, zudusi gan tehniskā, gan 
estētiskā kvalitāte. Lektors izsakās, 
ka arī speciālisti ir apjukuši moderno 
logu piedāvājuma priekšā. Parasti 
tiek domāts tikai par siltumu, tāpēc 
bieži rodas lieki izdevumi, kad ir 
jāierīko īpašas vēdināšanas sistēmas. 
Dārgajos apartamentos parādās 
kvalitatīvāki logi. Logu ražotāji tomēr 
ir iemācījušies ražot uzlabotu logu 
kopijas. Kaut arī Liepājā tika realizēts 
labi domātais logu nomaiņas projekts, 
tas tomēr, kā uzskata speciālists, 
legalizēja nepareizus logus. Pozitīvais 
Kuldīgas piemērs rāda, ka vienmēr 
nav jāgatavo jauni logi, labāk tos 
restaurēt. Piemēram tiek minēts 
skolas „Rīdze” neveiksmīgi izlietotais 

Eiropas Savienības finansējums, kas 
nesagaidīja domāšanu un varēšanu. 
Taču Rīgas 2. vidusskolas renovēšana 
ir pozitīvs piemērs. I. Dirveiks iesaka 
meklēt konsultantus un arhitektus, 
kurus interesē vēsturiskais mantojums, 
jo pat būvvalde reizēm akceptē 
nepareizu rīcību. Vēlams maksimāli 
eksponēt veco, tad blakus varētu būt 
arī jaunais, tā izvairoties no pilnīgi 
jaunā. Pārdomāt: vai pašreizējais logs 
tiešām nepilda savu funkciju? Kāpēc 
jāremontē? Varbūt nevajag?

Mākslas vēsturnieks Dainis Bruģis 
bija aicināts runāt par piļu un muižu 
interjeru. Lai saprastu, kā ir jādomā par 
interjeru, lektors sākumā demonstrē un 
komentē 19. gadsimta dāņu gleznotāja 
darbus, kuros ir redzams pils interjers 
un sieviete, kas domīgi raugās tālumā. 
D. Bruģim ir pārliecība, ka vēsture 
ir jāskata caur romantisku, elēģisku 
prizmu. Vissvarīgākā ir garīgā 
dimensija, vērtējot tālaika interjeru. 
Tātad, ja vēlamies atjaunot tālaika 
interjeru, ir jābūt garīgo vērtību 
klātbūtnei. Vēsturnieks rāda vairākus 
acīm netīkamus attēlus un piebilst, ka 
par gaumi nestrīdas, par gaumi brīnās. 
Tiek minēts un komentēts daudzu piļu 
un muižu interjers, taču komplimentu 
un uzslavu ir maz. Speciālists atgādina, 
ka nevar analizēt objektus un runāt 
par tiem pēc vienotiem kritērijiem. Ir 
jādala divās grupās – komerciālā grupa 
un vēsturiski muzejiskā, tad var vērtēt 

objektīvāk. Vēl daži zīmīgi izteikumi, 
kuros ir vērts ieklausīties: „Nopērk, 
paņem kredītu un sāk atpelnīt. Interjeru 
taisīja kā savu biznesu. Svarīga ir 
priekšmetiskā vide. Vēsturiskais ar 
slotu izdzīts. Tāls sakars ar mākslu. No 
kādreizējās noskaņas nekas nav palicis. 
Viens mazs periods, kad viss vēl ir 
saglabājies, bet nākotne būs briesmīga, 
jo visu sataisīs. Apdzīvotības izjūta 
rodas no daudzajiem priekšmetiem, 
taču priekšmetus gandrīz nevar atrast. 
Mantas visur sameklētas, bet tās neraisa 
garīgumu. Ēdoles pilī izlikta mirāža. 
Viss piebāzts. Saliek nesaderīgus 
priekšmetus. Mežotnes pils – valsts 
objekts, bet jākaunas. Durbes pili taisa 
lēni, veiksmīgi, pārdomāti. Arī Rundālē 
daudz kas ir sasteigts. Vispirms ir 
jādomā par restaurācijas koncepciju. 
Zvārtavas pilī māksliniekus neinteresē 
vecā māksla, jo viņi taisa jaunu.” 
Šādus un vēl skarbākus speciālista 
izteikumus nācās dzirdēt par Latvijas 
pilīm un muižām. Beigās ceļavārdi: 
1. grupai – aizbraukt uz Franciju, 
Angliju, pārtraukt vienveidību, 
meklēt savdabīgo; 2. grupai – 
veidot vēsturisko, konsultēties ar 
speciālistiem, izglītoties. Asprātīgi 
citētais Hipokrāta zvērests – lai 
nenodara pāri, nekaitē, ļaunprātīgi 
neizmanto pacienta bezpalīdzīgo 
stāvokli – šķiet, ir pateikts īstajā vietā.

Juris Zviedrāns ir daudz pētījis 
informāciju par ziediem un augiem 
pilīs un muižās. Demonstrē daudz 
fotogrāfiju. Ļoti gribētos domāt, ka 
mūsu uzraudzībā nodotā Cesvaines 
pils pagaidām iederas iepriekš 
minētajā otrajā grupā, jo, manuprāt, 
tā ir mums piemērotākā un prestižākā. 
Galvenais – mēs to varam atļauties 
savas attieksmes dēļ. Vismaz 
istabas augi mūsu pilī ļoti atbilst 
lekcijā dzirdētajam. Ja turpināsim 
izglītoties, pētīt pili un konsultēties ar 
speciālistiem, kā to organizē muzeja 
speciāliste Daiga Matroze, iespējams, 
tik drīz nenonāksim speciālistu 
minētajos sliktajos piemēros. Vai esam 
jau nodrošinājuši, ka cilvēki, ienākot 
Cesvaines pilī, jūt garīgo dimensiju?

Semināra dalībniece Inta Stiene, 
autores foto

„GREEN NEON” Latvijā
Šovasar Cesvaines vidusskolas 

grupa „GREEN NEON”, kuras sastāvā 
spēlē Diāna Rone, Pēteris Āboltiņš, 
Kristīne Sipāne, Anna Āboltiņa, Dārta 
Blumberga un nu jau arī Baiba Balode, 
aktīvi strādāja un pārstāvēja savu novadu 
un skolu divos lielos festivālos Latvijā.

Tālākais izbraukums bija 5. jūlijā uz 
Nīcu, kur notika festivāls „Nīca skan”. 
Šajā festivālā pirmo reizi kā soliste 
uzstājās Baiba Balode, veiksmīgi 
iekļaujoties grupas sastāvā.

Otrs festivāls – melodiskās mūzikas 
festivāls „Vilciens Rīga–Valka” – 
notika Valkā 2. augustā. Kamēr Baiba 
papildināja zināšanas Edgara Kramiņa 
nometnē „Izdziedi vasaru”, savā solistes 

vietā atgriezās Kristīne.
Laba pieredze, lieliski iespaidi, 

labi organizēti pasākumi, draudzīga 
atmosfēra un jauni draugi – galvenie 
mūsu jauniešu ieguvumi šajos festivālos. 
Un pats vērtīgākais ieguvums šādos 
pasākumos ir iespēja būt uz vienas 
skatuves ar pazīstamiem un slaveniem 
mūziķiem, kas dod mūsu jauniešiem 
stimulu strādāt un attīstīties. Tādēļ saku 
lielu paldies par atbalstu Cesvaines 
novada pašvaldībai, Cesvaines 
vidusskolai un, protams, jauniešu 
vecākiem.

Ainārs Melbārdis, 
estrādes grupu vadītājs

Foto no autora personiskā arhīva

miem un ieskaitot to biedrības kontā.
• Piešķīra 50 euro (plus PVN) 

līdzfinansējumu „Ziņu TV” veidotajai 
bērnu drošības filmai „Lai dzīvo 
bērni 2014” no budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem.

• Piešķīra Cesvaines pūtēju orķestrim 
45. gadadienā vienas dienas ekskursiju 
pa Latviju, apmaksājot transporta iz-
devumus.

• Nolēma iznomāt domājamās daļās 
apbūvētus pašvaldībai piederošus ze-
mesgabalus.

• Pilnvaroja personu organizēt 
pašvaldībai piederoša zemes gabala 
kadastrālās uzmērīšanas darbus.

• Pilnvaroja domes izpilddirektoru 
Uģi Fjodorovu parakstīt un iesniegt 
projekta „Publisko interneta pieejas 
punktu attīstība Cesvaines novadā” 
pieteikumu.

• Mainīja nekustamajam īpašumam 
nosaukumu un adresi.

• Nolēma atbalstīt lēmuma projek-
tu par zemes ierīcības projekta izstrā-
dāšanas nepieciešamību nekustama-
jiem īpašumiem.

2014. gadā un nolēma izdarīt grozījumus 
pašvaldības budžetā.

V. Špats, domes priekšsēdētājs

V. Špats, domes priekšsēdētājs

„Green neon” kopā ar estrādes grupu vadītāju Aināru Melbārdi Mēru muiža
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Eiropas kultūras mantojuma dienas 2014 – Rīgas ielas 
vēsturiskais tēls Latvijā un Cesvainē

Eiropas kultūras mantojuma dienas 
katru rudeni svin 49 valstīs, Latvijā – 
kopš 1995. gada. Rīga 2014. gadā 
ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, 
un šovasar galvaspilsētā norisinās 
daudzveidīgi un plaši kultūras 
pasākumi. Izsenis tiek uzskatīts, ka 
„visi ceļi ved uz Rīgu”, tāpēc daudzās 
Latvijas apdzīvotajās vietās ir Rīgas 
vārdā nosaukta iela. Bieži tā ir viena 
no galvenajām ielām mazpilsētā, 
kā tas vēsturiski izveidojies arī 
Cesvainē. Pavisam Latvijas pilsētās 
un mazpilsētās ir 65 Rīgas ielas.

Izvēlētā Eiropas kultūras man-
tojuma dienu tēma ļauj aktualizēt gan 
pilsētbūvniecības pieminekļu, gan at-
sevišķu ēku, gan pilsētvides ainavas 
materiālā un nemateriālā mantojuma 
saglabāšanas jautājumus, kā arī 
vienkārši izpētīt Rīgas ielas vēsturi 
gadsimta garumā un pievērst tai 
uzmanību. Vieta, kurai šogad Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija sadarbībā ar pašvaldībām, 
kultūras pieminekļu saimniekiem, vē-
las pievērst uzmanību, ir IELA, kura 
ir pastāvējusi ilgāku laika periodu, 
kurai ir sava vēsture, interesants vai 
vienkārši uz faktiem balstīts stāsts, 
savs tēls ar kultūrvēsturisko vidi, 
atsevišķiem unikāliem objektiem. 
Tāds ir arī vēsturiskais Cesvaines 
Rīgas ielas stāsts. No sākotnējās 
vēsturiskās Rīgas ielas burvības 
ir palikušas tikai dažas ēkas, bet 
cesvainiešiem šī tomēr ir bijusi un 
arī tagad ir galvenā iela – mazpilsētas 
centrs, kur vienmēr ir risinājušies 
svarīgākie pilsētas notikumi un arī 
svinēti svētki.

Cesvaine vēstures rakstos pirmo 

reizi ir minēta 1209. gada Rīgas 
bīskapa Alberta lēņu grāmatā, bet 
pilsētas tiesības ieguvusi 1991. gadā. 
14. gadsimtā blakus pilskalnam 
tika uzcelta bīskapa mūra pils, kuru 
nopostīja Livonijas kara laikā. Arī 
blakus esošā pilsētiņa cietusi kara 
laikos un uzplaukusi miera periodos. 
1815. gadā Cesvaini nopērk muižnieku 
Vulfu dzimta, kas četrās paaudzēs 
te saimnieko un veido iespaidīgu 
muižu, kuras kompleksa ēkas un 
1896. gadā celtā pils ir saglabājušās 
līdz mūsdienām.

Rīgas iela Cesvainē atrodas maz-
pilsētas vēsturiskajā centrā. Te ar-
vien ir atradušās Cesvainei nozīmīgas 
ēkas. Laika gaitā ielas ainavas auten-
tiskums, kādu redzam 20. gadsimta 
sākuma fotoattēlos, ir mainījies. Ir 
saglabājušās tikai dažas vēsturiskās 
19. un 20. gadsimtā būvētās ēkas, bet 
iela joprojām ir viena no galvenajām 
Cesvaines ielām, kur atrodas vairāki 
veikali, aptieka, internātskola, tirgus 
laukums, TV tornis. Rīgas ielā ēkas 
mijas ar skvēriem, žogiem, privātmāju 
dārziem, krustojumiem, ābeļdārzu 
un tirgus laukumu. Te atrodas 20. un 
21. gadsimtā būvētās un renovētās 
ēkas.

Rīgas iela sākas pie Sulupītes tilta, 
kur vēsturiski (1881. gadā) 
atradās aptieka, tagad 
daudzdzīvokļu dzīvojamā 
māja. 19. gadsimta beigās 
Rīgas ielā 2 atradās pasta 
un telegrāfa māja, kura kara 
laikā tika nopostīta, bet 
šobrīd tur atrodas „Saules 
veikals”. 19. gadsimta 
30. gados par skaistāko 

Cesvaines ēku tiek dēvēta jaunuzceltā 
Brigadera māja, kas laikā gaitā 
piedzīvojusi pārbūvi. Pašā Cesvaines 
centrā atradās garākais krogs Latvijā: 
kartē atzīmēts 16. gadsimtā, bet 
1765. gadā dokumentos tiek minēts 
kā Šļākas krogs. 1924. gadā pēc 
arhitekta Augusta Raistera projekta 
pusi no kroga pārbūvē par kultūras 
biedrības namu. 1931. gadā pie Šļākas 
kroga cesvainieši sagaidīja Valsts 
prezidentu Kārli Ulmani. Kara laikā 
Šļākas krogs tika daļēji nopostīts, 
bet šobrīd tur atrodas veikali un 
internātpamatskola. Rīgas ielas centrā 
autentiska ir saglabājusies Gobiņa 
fotodarbnīcas ēka, vēlāk tirgotava, 
bet šobrīd privātā dzīvojamā māja. 
Rīgas ielas augstākais punkts ir 
Karātavu kalns, kur 20. gadsimta 20.–
30. gados atradās brīvdabas estrāde 
un notika novadu dziesmu dienas, 
koncerti, teātra izrādes, Marģera 
Zariņa kantātes „Malienas zemnieki” 
pirmatskaņojums, aviācijas svētki. 
1959. gadā kalnā uzbūvē TV torni. Tā 
virsotne ir augstākais punkts Baltijā – 
398 metri virs jūras līmeņa. Rīgas 
iela noslēdzas ar 1840. gadā būvēto 
draudzes skolu, kur 1864. gadā Ādams 
Daugulis sarīkoja pirmo skolotāju 
konferenci Vidzemē.

Rīgas iela ir saglabājusi savu ainavisko 
pievilcību ar tiekšanos kalnā – uz augšu, 
kas, ievērojot tālāko mērķi – Rīgu kā 
izglītības un kultūras simbolu, sauc un 
aicina uz garīgu izaugsmi. Ejot pa Rīgas 
ielu no Sulas upes tilta, ceļš ved kalnā un 
gājējam ļauj izjust Vidzemes augstienes 
skaisto, bet sarežģīto reljefu. Šo ceļu 
mērojuši Augusts Saulietis, Anšlavs un 
Viktors Eglīši, Ādams Daugulis, Bebru 
Juris, Marģeris Zariņš, Augusts Sukuts 
un vēl daudzi citi ievērojami dižgari.

Eiropas kultūras mantojuma 
dienu atklāšana šogad notiks Cēsīs 
12. septembrī, bet Cesvainē svētkus 
svinēsim 13. septembrī:

plkst. 14.00 Cesvaines centrā, Rīgas 
ielā, Eiropas kultūras mantojuma dienu 
karoga pacelšana un izzinoša ekskursija, 
iepazīstot Rīgas ielas vēsturi laiku 
lokos;

plkst. 16.00 satiksimies Cesvaines 
pilī, lai iepazītos ar fotogrāfiju 
ekspozīciju „Rīgas iela Cesvainē 
gadsimtu garumā”;

plkst. 17.00 Cesvaines pils balles zālē 
svētku koncerts „Dziedinošais lietus”. 
Koncertā piedalīsies Rīgas saksofonu 
kvartets (Artis Sīmanis, Ilze Lejiņa, 
Ainars Šablovskis, Baiba Tilhena) 
un Latvijas Nacionālās operas soliste 
Kristīne Gailīte.

Gaidīsim Cesvainē 13. septembrī 
Rīgas ielas svētkos!

Paldies Mārai Evardsonei un Dacei 
Zvirgzdiņai par atbalstu Cesvaines 
Rīgas ielas vēsturiskajā izpētē un 
fotomateriāla sagatavošanā!

Daiga Matroze, 
Cesvaines novada muzeja speciāliste

Foto no Cesvaines muzeja krājuma

Izzinošs velobrauciens pa novadu
Karstā 25. jūlija rītā pie pils pulcējās 

divdesmit velosipēdistu plašā vecuma 
amplitūdā – jaunāko no vecākā šķīra 
apmēram seši gadu desmiti.

Gida Bruno Podiņa instruēti un 
informēti, uzsākam ceļu, apņēmušies 
izmērīt maršruta kopgarumu. Līdz 
pirmajai pieturvietai aiz Āriņas katrs 
esam atraduši savu ideālo vietu kustīgajā 
braucēju ķēdē, kā arī salāgojam ātrumus 
un iespējas. Karstums ir liels, bet tas 
nevienu ceļinieku nenobaida. Žēl, ka uz 

ceļa akmeņiem pārsistās riepas dēļ viens 
braucējs ir spiests doties atpakaļ.

Ar interesantiem stāstiem, teikām, 
vēstures faktiem, kas rosina uz pār-
domām, dodamies no vienas apstāša-
nās vietas uz nākamo („Pakuļi”–Voļģu 
velnakmens–Kārzdaba–Graši–Kraukļi) 
un pamazām jūtam, kā tiekam ievilkti 
uzziņas kāres un savu spēku pārbaudes 
virpulī.

Kā novadu padarīt dzīvīgāku? Kā 
piesaistīt šejienei jauno paaudzi? 

Par to ir jādomā, kad dzirdam, ka 
Kārzdabas pareizticīgo skolās pirms 
Pirmā pasaules kara mācījies ap pusotra 
simta bērnu, kad pārrunājam daudzu 
kādreizējo pagastu māju bēdīgo likteni 
vai atceramies, ka Cesvaines korī bija 
simts dziedātāju…

Veldzējamies „Beiru” jeb „Bokultu”, 
izcilā novelista un dzejnieka Jāņa 
Ezeriņa māju, pagalmā, bēgļu gaitu 
stāstos ieklausāmies „Sauliešu”, 
rakstnieka Augusta Saulieša māju, 
patīkami vēsajā istabā, augu bagātību 
vērojam „Kalna Boķos”, Rūtas Āboliņas 
ģimenes stādaudzētavā, ar spēcinošu 
zupu stiprināmies „Pie sievasmātes”, 
kur laipni mūs uzņem Greidiņu ģimene. 
Dažādi laiki, dažādi cilvēki, bet visi 
mūsu novada bagātība.

Skaitļos mērāmie ieguvumi: līdz 
„Grūbām” esam nobraukuši apmēram 
22 kilometrus; izturējuši ir visi 
braucēji, jaunāko un vecāko ieskaitot; 
uzmērītajam „Beiru” ozolam vēl dažas 
desmitgades ir jāaug līdz dižkoka 
statusam.

Tie, kam vēl ir spēks, gar Zvaigznes 
dzirnavām dodamies uz Ķinderu 
kapsētu, kur izjūtam dzejas mirkļus pie 

Augusta Saulieša kapa un piemiņas brīdi 
pie Cesvaines ģimnāzijas dibinātāja 
mācītāja Alberta Vītola atdusas vietas. 
Ka dzīve ir tik pārsteidzoši dažāda, 
ka kopā ir prieki un bēdas – to mums 
atgādina kādas ģimenes brāļu kapa 
piemineklis.

Prieks par izdevušos un vērtīgo dienu. 
Jāpošas nākamajiem braucieniem.

Sanita Dāboliņa,
 brauciena dalībniece

Foto no PA „Cesvaines
 tūrisma centrs” arhīva

Aktivitātes 
Cesvaines pilī

Jūlijā, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda 
(VKKF) atbalstītajam projektam, Cesvaines 
pilī tika veikta kārtējā arhitektoniskā izpēte – 
šoreiz 1. stāva centrālās daļas vērtīgāko 
interjera elementu apsekošana un vēsturiskā 
izpēte pieņemamajā telpā, balles zālē un 
torņa (mūziķu) telpā. Darbus veica izpētes 
un projektēšanas biroja SIA „Arhitektoniskās 
izpētes grupa” arhitektes Daigas Lēvaldes un 
mākslas vēsturnieces Vijas Strupules vadībā. 
Izpētē piedalījās restaurācijas speciālistes 
Ruta Taurena, Ieva Poriete un Zanda Bikše. 
Tika veikta lokālā krāsojuma, kā arī apmetuma 
un atsevišķu konstrukciju zondāža izpētei. 
Rezultātā ir iegūts dokuments, kur ir fiksētas 
vērtīgā interjera detaļas, noteikta vēsturiskā 
krāsu palete, izpētīts interjera koka detaļu 
sākotnējais krāsojums balles zālē un mūziķu 
telpā, uz sienām atklāts un fiksēts trafareta 
tehnikā krāsots liels raporta ornaments, 
saņemti ieteikumi tālākajai darbībai kultūras 
mantojuma saglabāšanā. Arhitektoniskā 
izpēte ir pamats tālākai veiksmīgai šo telpu 
konservācijai un restaurācijai. Šo trīs telpu 
arhitektoniskās izpētes projekta kopējā summa 
bija EUR 2500, ko 100 % piešķīra VKKF.

Tika saņemts pozitīvs apstiprinājums šā 
gada februārī Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijā iesniegtajam 
Cesvaines pils torņa (mūziķu) telpas logu 
restaurācijas projektam un saņemts EUR 5000 
finansējums. Darbi tiks veikti pieredzējušā 
Cesvaines pils koka interjera daļu restauratora 
Jura Neimaņa vadībā.

Kopš 2012. gada tiek vākti ziedojumi 
Cesvaines pils ēdamzāles dekoratīvās koka 
sienas atjaunošanai. Jūlijā tika realizēta šī 
projekta I kārta. Ēdamzāli jau rotā dekoratīvās 
sienas pamata konstrukcijas. Nākamajā kārtā 
tiks izgatavotas greznas sienas pildiņa koka 
detaļas, kuras patlaban izstrādā arhitekts. 
Cesvaines pils ēdamzālē lēnām atdzimst un 
tiek atjaunots interjers autentiskajā veidolā. 
Arī šie restaurācijas un atjaunošanas darbi 
tiek veikti Jura Neimaņa vadībā.

Ir veikta Cesvaines pils austrumu spārna 
2. stāva telpu vēsturiska konservācija un 
restaurācija, atjaunojot trūkstošās durvis, 
sakārtojot elektroinstalāciju. Telpas ir 
sakārtotas, lai tajās varētu izvietot pašreizējo 
muzeja krājumu un izveidot ekspozīciju telpas. 
Šie darbi veikti, pateicoties Cesvaines novada 
pašvaldības finansējumam. Šobrīd ir atvērta 
ekspozīcija par Cesvaines lauksaimniecības 
vēsturi 19. un 20. gadsimtā, izveidota 
ekspozīcija par bijušo VŠLA „Cesvaine” un 
tās vadītāju Jāni Kārkliņu un aplūkojama 
vēsturisko fotogrāfiju galerija „Rīgas iela 
Cesvainē gadsimtu garumā”.

Daiga Matroze, 
Cesvaines novada muzeja speciāliste

K.Ulmaņa vizīte pie Šļākas kroga 1931. gadā

Aptiekas ēka  Pasta ēka Cesvainē 19.gs. 30. gados
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No katra cilvēka paņemot labo

Trīs dienas, no 25. jūlija līdz 
27. jūlijam, vairāk nekā 2000 dažā-
du profesiju ļaudis no 120 Latvijas 
amatierteātriem, kuriem pa-
saules uztvere un atklāšana 
caur teātri ir aizraušanās un 
dzīves nepieciešamība, pulcējās 
Ventspilī uz 13. amatierteātru 
salidojumu.

Turp devās arī Cesvaines Tau-
tas teātris. Amatierteātru sali-
dojums ir īpašs ar to, kas tas 
noris reizi četros gados un 
tajā tiek spēlētas iepriekšējo 
gadu veiksmīgākās un labākās 
amatierteātru izrādes. Tā ir 
iespēja ne tikai satikt visas 
Latvijas kolēģus, kam teātris 
ir aizraušanās un izteiksmes 
līdzeklis, bet arī gūt jaunus 

Par visu maksāju es dārgi –
Un pat par to, kas bija lēts,
Kas bija vēja ziediem plaucis
Un vēja sēklām vējā sēts.
Par visu maksāju es dārgi
Un tomēr – neizputēju,
Kaut dusmojās un vaimanāja
Par mani līdzi jutēji.
Vēl esmu pilna mežiem, pļavām,
Vēl zaļo mana zaļā valsts,
Vēl ezeri un upes tavi
Vēl neizžūst un neaizsalst.
Par visu maksāju es dārgi
Un neprasu, vai maksāt vērts;
Ņem dālderi un manā vārdā
Ej krauklim zelta spēles pērc!
  /Ārija Elksne/

Ar šo dzejoli sevi asociē skolotāja 
Ārija Vīksna, kas 23. jūlijā svinēja 
skaistu dzīves jubileju. Sarunā ar 
Āriju secinu, ka var tikai apbrīnot un 
ikvienam novēlēt tādu dzīvesprieku, 
gaišu prātu un domas 95. šūpļa 
svētkos.

Aiviekstes krasti
– Es piedzimu Lubānā, saulītei 

lecot. Māja, kurā es uzaugu, bija 
ziedu apņemta no agra pavasara līdz 
pēdējam miķelītim. Bērnību atceros 
visos gadalaikos. Pavasarī priecājos 
par kārklu pūpoliem, pirmo vijolīti, 
zilajām debesīm un putniem. Kopā 
ar tantēm un māsu Veltu vasaras 
pavadījām, plunčājoties un sauļojoties 
pie Aiviekstes. Tantes mums ar māsu 
izšuva korķa maisiņus, lai mēs turētos 
virs ūdens. Kad bijām nosalušas, 
mūs noberza ar linu palagu un lika 
skraidīt gar krastmalu, lai sasildītos. 
Izbaudīju arī agros ganu rītus, kad 
tik ļoti gribas pagulēt, bet pienākums 
liek celties un iet. Kad jau paaugos, 
svelmainajās vasaras dienās vajadzēja 
kasīt sienu Abaines upes malā. Rudenī 
patika lapu zelts, sārtās, trīcošās apšu 
lapas. Savukārt ziema sākās ar baltu 
sniegu. Atceros: es stāvu ar krūzīti pie 

kūts durvīm, māte slauc gotiņu un es 
gaidu, lai padzertos pienu ar putiņām. 
No debesīm krīt mīkstas, pūkainas 
sniegpārslas, es ļauju tām uzkrist uz 
rokas.

Ar mīlestību atceros, kā vecmāmiņa 
vilka man kājās vilnas zeķes un apāva 
vīzes, mācot tās aizšņorēt. Mūs ar 
māsu vēl mazas vecāki veda uz teātra 
izrādēm un koncertiem turpat, Lubānas 
vidusskolā. Atceros vienu koncertu 
ar dziedātājas Veras Fricnovičas 
piedalīšanos. Man tik ļoti patika viņas 
dziedāšana, ka otrā dienā es piegavilēju 
pilnu māju! Atceros skaistos pavasara 
rītus, kad vectēvs ar zirgu ara tīrumu, 
bet es grāvmalā lasīju vijolītes un 
domāju – kas es dzīvē būšu? Izlēmu, ka 
skolotāja vai dārzniece. Domāju: ja būšu 
skolotāja, tad izlasīšu visas grāmatas, 
bet, ja dārzniece, tad man būs tāda pati 
māja kā manai vecmāmiņai – visapkārt 
vienos ziedos iekopta. Viņa ziedu sēklas 
pasūtīja no Rīgas Šoha dārzniecības. 
Man ļoti patika uzkavēties iekoptajā 
dārzā. Katru sestdienas vakaru viss tika 
sakopts, noslaucīts un nogrābti celiņi.

Skolas laiks
– Sagatavošanās klasi ar māsu gājām 

pie Grāveru kundzes privātskolā. 
1. klasē mācījos Rupsalas skolā, bet 
vēlāk – pie skolotāja Pētera Ziemiņa, 
kas mums iemācīja dziedāt latviešu, 
igauņu un lietuviešu himnas. Tālāk 
turpināju mācīties Lubānas ģimnāzijā, 
kur ik rītu bija paraža pulcēties aktu 
zālē – vienā pusē zēni, otrā meitenes. 
Direktors nolasīja psalmu, nodziedājām 
korāli un ar Dieva svētību devāmies 
mācībās. Mūziku mācīja skolotāja 
Marta Roze. Mēs iestudējām tik skaistu 
uzvedumu „Trejmeitiņas”, parasti es 
dziedāju solo partijas. 1937. gadā mazā 
skolēnu skaita dēļ skolu slēdza. Es 
pārgāju uz Madonas ģimnāziju, bet tur 
biju tikai pusgadu, jo man nepadevās 
matemātika. 1939. gadā iestājos Pļa-
viņu ģimnāzijā. Šajā skolā mūziku 

mācīja Valdis Vikmanis un es tāpat 
skolas sarīkojumos dziedāju solo. Jau 
tad man paredzēja dziedātājas nākotni. 
Pēc skolas beigšanas rudenī stājos 
konservatorijā: manu balss materiālu 
atzina par labu, bet klavierspēlē es 
izkritu. Taču bija tik laba gaisotne, ka 
es nodomāju – noteikti stāšos nākama-
jā rudenī vēlreiz.

Darba mūžs
– Bet dzīvē notika citādāk. Ap-

precējos ar Lubānas mežzini Andreju 
Vīksnu, dzīvoju mājās un audzināju 
mūsu trīs bērnus – Arni, Baibu un Mār-
ci.

1946. gada 17. jūnijā vīram bija labi 
veicies zvejā. Ar bērniem priecājāmies 
par zivīm, kad dzirdēju, ka mežā kāds 
svilpj. Mana mamma bija tur aizgājusi 
un satika vīru, kas aicināja manu 
vīru uz pārvaldes šķūni parunāties. 
Vakarā vīrs ar laivu aizbrauca un… 
neatgriezās. Pēc tam uzzināju, ka viņš 
ir apcietināts un atrodas Madonas 
cietumā. Sagatavojusi paciņu ar ēdienu 
un veļu, devos uz Madonu. Savā 
jaunības bravūrā aizgāju pie čekas 
priekšnieka un teicu, ka mans vīrs neko 
nav izdarījis, lai viņu atbrīvo. Viņš 
pateica, ka tāda Andreja Vīksnas tur 
nav, lai gan es skaidri zināju, ka viņš 
ir tur – vismaz trīs cilvēki to man bija 
apliecinājuši. Ilgi gaidīju un meklēju 
vīru, līdz vietējais Lubānas milicis 
pateica: ja gribi nonākt turpat, kur vīrs, 
turpini meklēt. Kas man atlika?

Iestājos Valmieras Pedagoģiskajā 
skolā un sāku strādāt Lubānas vidussko-
lā par skolotāju. Valmieras Pedagoģis-
ko skolu pabeidzu ar diplomu, ka es-
mu pilntiesīga pamatskolas skolotāja. 
Sāku strādāt Lubānas skolā un kopā 
ar bērniem dzīvoju skolotāju mājā. 
Lai būtu drošāk, 1952. gadā iestājos 
komunistiskajā partijā.

Grašu skolas laiks
– 1954. gadā mani pārcēla uz 

Grašu skolu par direktori. Skola bija 
nepievilcīga, bet kopā ar dzīvesbiedru 
Jāni iekopām skolu un teritoriju: 
izrakām bedri netīrajam ūdenim, 
izveidojām puķudobes, ievilkām 
ūdensvadu un elektrību. Skolā ar 
apvienotām klasēm strādājām divas 

skolotājas – es un Broņislava Zunde. 
Klases bija mazas, un katram skolēnam 
varējām veltīt uzmanību. Arī mūs 
pārbaudīja dažādi inspektori, un skolu 
atzina par labu esam.

Mums skolā bija divi lieli sarīkoju-
mi – eglītes vakars un māmiņdiena. 
Kopā ar skolēnu vecākiem vienmēr 
dekorējām sarīkojumu zāli, kas bija 
Grašu pilī, jo skolā vietas šādiem pa-
sākumiem bija par maz. Gatavojoties 
Ziemassvētku pasākumam, zāle tika 
izdekorēta ar eglīti un spīdumiem. 
Es atskaitījos par paveikto darbu, un 
skolēni sniedza koncertu. Klavieres 
vienmēr spēlēja Augusta Saulieša 
kundze Marija Plikause. Māmiņdienai 
par godu telpas izrotājām ar pū-
polzariem un kreppapīra lentēm. Sko-
las pasākumi bija ļoti apmeklēti.

Vēlāk skolēnu skaita samazinājuma 
dēļ skolotāju Zundi pārcēla uz Virāni. 
Man palika trīs apvienotās klases. 
Vajadzēja strādāt tā, lai visi skolēni 
būtu nodarbināti. Es jau iepriekšējā 
vakarā konspektā biju uzrakstījusi, 
kas kuram jādara. Katrs skolēns tika 
pārbaudīts, labi zināju, kas viņam 
vajadzīgs, ko viņš jau zina.

Paralēli skolas darbam biju 
sabiedriski aktīva: Grašos dziedāju 
korī, nodibināju Grašu sieviešu 
ansambli. Vēlāk mazos korus – Grašu 
un Kārzdabas – apvienoja ar Cesvaines 
kori, ko diriģēja Harijs Šulcs. Ar kori 
izbraukājām kaimiņu republikas 
un visur koncertējām ar labiem 
panākumiem.

Darbs ar bērniem – sirdsdarbs
– 1970. gadā Grašu skolu slēdza un es 

atnācu strādāt uz Cesvaines vidusskolu. 
Strādāju ar lielu klasi, vairāk nekā 
40 skolēniem. Darba bija daudz, visu 
vajadzēja sagatavot tā, lai katram būtu, 
ko darīt, arī tam, kas uzdevumu pavei-
cis ātrāk, un varētu pārbaudīt. Skolēni 
bija ļoti labi, strādāju arī pagarinātajā 
grupā ar tiem, kam mācības nepadevās. 
Kad sasniedzu pensijas gadus, no 
vidusskolas aizgāju.

1975. gadā toreizējā bērnudārza 
vadītāja Anna Ķeire uzaicināja strādāt 
bērnudārzā. Es piekritu. Tas gan bija 
pavisam cits profils: skolā ir mācības 

Ārija (pēdējā rindā otrā no kreisās) kopā ar Grašu skolas audzēkņiem Iekoptā Grašu skola

Ārija 95. šūpļa svētkos

Amatierteātru salidojums Ventspilī
iespaidus un pieredzi.

Cesvaines Tautas teātra režisore 
Alda Alberte stāsta, ka salidojums 

bijis brīnišķīgs vasaras piedzīvojums 
visiem teātra dalībniekiem. Uz 
Ventspili kolektīvs devās kopā ar 

Tirzas amatierteātri, kurā arī režisore 
ir Alda Alberte. – Bija patiesi lielisks 
brauciens. Ventspils jau pati par sevi ir 

apmeklējuma vērta pilsēta, 
un šiem svētkiem pilsēta 
bija gatavojusies. Arī garais 
un nogurdinošais ceļš šķita 
īsāks, autobusu pieskandinot 
ar dziesmām, kā arī turpceļā 
piestājot un apskatot Pūres 
dārzus, – stāsta režisore.

Salidojums tika atklāts ar 
krāšņu uzvedumu saulrietā 
jūras malā. Sestdien visi 
dalībnieki Ostas ielas 
promenādē veidoja teatrālo 
paklāju, kur katram 
teātrim noteiktā laukumā 
bija jāuzbur uzvedums. 
Aizraujošs un interesants 

pasākums notika teātra namā „Jūras 
vārti”, kur uzstājās Cesvaines Tautas 
teātris. Mūsējie saņēma balvu par 
labāko dziedājumu.

Kā stāsta Cesvaines Tautas teātra 
režisore Alda Alberte, salidojuma pro-
gramma bija tik bagāta un piepildīta, 
ka neizdevās apmeklēt visas izrādes, 
ko bija vēlme redzēt, – attālumi starp 
izrāžu vietām bija nesamērīgi lieli, 
arī laiks teātra mīļus lutināja ar ļoti 
vasarīgiem un karstiem laikapstākļiem. 
Taču režisore atzīst, ka salidojuma 
gaisotne bija lieliska un brauciens 
uz Ventspili bijusi neatkārtojama 
pieredze: – Vēlos pateikties aktieriem 
par izturību un atsaucību. Brauciens 
tiešām bija lielisks!

Kristīne Vilciņa, 
Ivetas Aveniņas foto

un audzināšanas darbs, bet bērnudār-
zā viss tiek iemācīts caur rotaļām. 
Mācījos no audzinātājām un pamazām 
apguvu arī šo profesiju. Izveidojās laba 
sadarbība ar muzikālo audzinātāju Līgu 
Kubu. Varējām ar bērniem no dzejoļa 
izveidot veselu uzvedumu. Bērniem 
iemācījām izteiksmīgi runāt, dziedāt, 
dejot. Bērnudārzā nostrādāju 16 gadu. 
Kopumā darbā pavadīti vairāk nekā 50 
dzīves gadi, arī korī dziedāti veseli 50, 
jo sāku dziedāt jau skolas laikā ezera 
pārvaldes korī pie diriģenta Kļaviņa.

Dzīvesprieks un laime
– Kad aizgāju no darba, veltīju lai-

ku sev. Es daudz staigāju, iekopu maz-
dārziņu, daudz lasīju, strādāju rok-
darbus – tamborēju (eikelēju), izšu-
vu. Arī tagad labprāt lasu, klausos 
radio. Šobrīd mazdārziņa pašai vairs 
nav, bet tepat, zem balkona, man 
ir sava puķudobe, uz balkona zied 
pelargonijas un petūnijas. Zemes darbi 
man dod spēku.

Man ir četri brīnišķīgi bērni. Kopā 
ar dzīvesbiedru Jāni dzima meita Dace. 
Vienmēr esmu teikusi: jo vairāk bērnu, 
jo vairāk prieka. Tagad prieku dod 
bērnubērni: man ir pieci mazdēli un 
12 mazmazbērnu. Man joprojām tuva 
un mīļa ir Cesvaine, bet vismīļākie 
ir 60. gadu Graši… Tagad gan tur ir 
daudz graustu. Kad gāju pār kalniem 
uz Grašu skolu, man šķita, ka nav 
skaistākas vietas kā mani Graši!

70 gadu jubilejā mani nāca sveikt 
bērnudārza kolektīvs un vadītāja prasī-
ja, kā man izdevies saglabāt jaunības 
dzirksti. Varu teikt, ka es vienmēr esmu 
priecājusies par otra panākumiem un 
man nav skaudis, ja otram klājas labāk. 
Ikvienam cilvēkam, ar kuru man dzīvē 
ir bijusi kāda saskare, vēlos pateikties, 
jo no katra esmu ko labu paņēmusi.

Kā savas vērtīgākās dzīves atziņas 
varu atklāt: galvenais ir būt godīgam un 
patiesam pret sevi, citiem un neliekuļot; 
būt lepnam un garīgi stipram, stāvēt par 
taisnību; pateikties Dievam par dienu, 
ko esmu nodzīvojusi.

Kristīne Vilciņa, autores un 
Ā. Vīksnas personiskais foto



�Cesvaines Ziņas

Kad darbs ir prieks un aizraušanās Rozīte
Stāsts

1. turpinājums

Juris Sārnis

– Laikam lai armijā nebūtu jāiet? – viņa jautā.
– Nē, tos man četrdesmitajā gadā, pratinot čekā, 

norāva. Nezinu, vai šodien te ar jums runātos, ja 
nebūtu laimējies naktī izbēgt. Par to ir jāpateicas 
sargam, kurš atstāja kameras durvis neslēgtas un 
nebija noslēdzis koridora galā durvis uz dārzu – 
tā ne mani vien izveda brīvībā. Steidzoties pa 
koridoru, nojautu, ka visas kameras ir tukšas. Līdz 
vāciešu ienākšanai slēpos mežā, siena šķūņos, 
pagrabos, visur, kur vien varēja. Mēs izveidojām 
vienību, tur zēniem bija ieroči. Reizēm varas 
pārstāvji dabūja trūkties. Dzirdēju, ka tonakt 
sargs arī pazudis. Čekisti pamatīgi trakojuši. 
Tagad strādāju par skolotāju. Pašreiz esmu brīvs, 
varu veltīt laiku klaiņošanai brīvā dabā. Ar jūsu 
kaimiņu bijām Ulmaņa armijā, tātad dienesta 
biedri. Krieviem ienākot, daudzi aizbēga, arī mēs. 
Es no meža iznācu pēc neilga laika, septembrī 
mani arestēja. Oktobrī izdevās izbēgt.

– Tad nu gan jums dzīvīte raiba kā dzeņa vēders. 
Labi, es eju savos darbos, jūs dariet savējos!

Tā kā zivis esmu tīrījis un gatavojis daudzas 
reizes, darbs man grūtības nesagādā. Mans 
kaimiņš skolā ir azartisks zvejnieks, bet slinks 
pārējo darbu veicējs. Es vienmēr eju viņam 
palīgā. Tā arī, nebūdams zvejnieks, bieži tieku pie 
ceptām un žāvētām zivīm. Ja nav slinkums, vāru 
arī zivju zupas.

– Ko, jau viss kārtībā? Nu gan man melsāt 
niekus, ka neesat zvejnieks. Tik ātri un tīri to var 
izdarīt tikai cilvēks ar lielām iemaņām! Varbūt 
zivis arī cept protat?

– Jā, ja jums nekas nav pretī, es to varu izdarīt. 
Iedodiet olas, taukus, baltos miltus un pannu! 
Skatos – pagalmā ir vasaras plīts kurtuve, tūlīt to 
iekurināšu un būs kārtībā.

– Jā, to visu tūlīt atnesīšu. Piezvanīšu un 
pateikšu kaimiņam, ka esat pie manis, un 
uzaicināšu uz zivju ēšanu un alus dzeršanu.

Kamēr iekuru uguni, viss prasītais jau ir uz 
galda. Rozīte ar ziņkāri vēro manu darbošanos. 
Pēkšņi jautā, vai es peldēt protu.

– Jā, es bērnībā dzīvoju Daugavas krastā, tad nu 
visi kaimiņu bērni, arī es, brīvajos brīžos vienmēr 
tur bija, tur arī peldēt iemācījos.

– Es rītvakar ap astoņiem būšu turpat, cerams, 
zivis ķersies tāpat kā šodien. Ezerā vakaros ūdens 
ir sevišķi silts, varēsim izpeldēties. Varbūt arī 
mani pamācīsit? Es peldu, bet ne īpaši labi. Ceru, 
ka jums nebūs iebildumu pret manu uzaicinājumu. 
Lai gan kārtīgai meitai tā darīt neklātos.

– Ko jūs! Noteikti būšu. Tas, ka mani tur 
aicināt, nav noziegums.

– Nu, lūk, arī mani kaimiņi ir klāt!
– Paldies, Rozīt, ka mūsu draugu pievāci un 

dod nodarbošanos! Tas viņam kā jau vecpuisim 
sevišķi iet pie sirds. Ceru, ka Rūdolfs ar sevi jau 
iepazīstināja.

– Va vellos, Rūdis! Tā kā „Skroderdienās 
Silmačos” esmu noķērusi Rūdi. Mamma jau 
prasīja, vai šo arī es esot izvilkusi. Patiešām – 
man šodien veicas. Kas to būtu domājis?!

– Rozīt, beidz tarkšķēt, ej uz pagrabu, atnes 
alu!

– Labi, mamm, es jau teku, Rūdi, nāciet 
palīgā!

Visiem smejot un ūjinot, abi iet uz pagrabu pēc 
alus. Pagrabā – kā gadās, kā ne – rokas saķeras 
un Rozīte iezīžas Rūda lūpās. Abi sāk bučoties, 
bezmaz apgāžot alus spaini.

– Nu jau gan laikam abi jaunu alu brūvējāt? 
Gribējām iet raudzīt, vai muca nav virsū 
uzgāzusies…

– Nē, mēs spēlējām „Skroderdienas Silmačos”, 
mums varen forši iznāk. Rūdis ir īsts Blaumaņa 
Rūdis!

Dziedot, dzerot alu un ēdot zivis, paiet īsā 
pēcjāņu nakts. Apskurbuši no izdzertā alus, visi 
izklīstam. Rīta pusē jau blāzmo saules lēkts. 
Kā aizeju gulēt, neatceros. Pamodies nevaru 
atjēgties – rīts vai vakars. Ienāk Artūrs ar 
pašbrūvēto.

– Ē, Rūdi, es domāju, ka šīs dziras glāzīte labi 
līdzēs. Man palīdzēja. Varētu aiziet pie Rozītes 
padzert alu, bet bail, ka neiznāk tāpat kā vakar.

– Artūr, tev doma laba, bet šodien vairs nav 
svētdiena. Visi kārtīgi ļaudis strādā siena pļavā. 
Kauns tādā laikā apkārt staigāt. Ko ļaudis par 
mums domās? Gan jau pārdzīvosim, bet šī glāzīte 
tīri labi der. Ielej vēl vienu un tad pagulēsim! 
Vēlāk piecelšos, paklejošu gar ezera krastu.

Pirms kāda laika līdz redakcijai nonāca ziņa, 
ka sarunas vērta būtu tikšanās ar šuvēju Lidiju 
Beitāni, kas sadzīves pakalpojumu ēkā Raiņa 
ielā 2 strādā jau 50 gadu. Taču, sarunājoties 
ar Lidiju, uzzinu, ka arī otrai tur strādājošajai 
šuvējai Benitai Rozentālei ir jau 40 gadu stāžs, 
no tiem vairāk nekā puse ir pavadīta sadzīves 
pakalpojumu ēkā.

– Nāku no Aizkujas puses, no kurienes katru 
dienu tika mērots ceļš uz Cesvaines skolu. Pēc 
8. klases iesniedzu dokumentus Rīgas Mākslas 
vidusskolā. Iestājeksāmens bija kā gleznošanā, tā 
zīmēšanā. Zīmēšanā vēl kaut kā varēja izķepuroties, 
bet gleznošana gan man nepadevās. Šuvējas arods 
gan vairāk apgūts vēlāk Rīgā 11 mēnešu ilgos 
vissavienības kursos, – šuvējas profesijas izvēli 
skaidro Lidija Beitāne.

– Šajos kursos apguvu daudz. Biju viena 
no vecākajām kursā un katru nedēļas nogali 
braucu atpakaļ uz mājām Aizkujā pie ģimenes. 
Bijām ļoti liela grupa, tika pārstāvētas visas 
Padomju Savienības tautības, mācījās pat vīrieši. 
Diplomdarbā man trāpījās mēteļa šūšana uz abām 
pusēm. Gala darbu godam izturēju un saņēmu 
augstāko atzīmi. Visi mūsu diplomdarbi aizceļoja 
uz ministru gaiteņiem, un arī es zināju, ka manis 
šūtais mētelis tiks nodots ministrei.

Šuvējai Benitai Rozentālei puse no darba 
mūža gadiem pavadīta Madonas ateljē, šujot 
madoniešiem un tuvākās apkaimes iedzīvotājiem 
dažādas drēbes. Uz Cesvaini ceļš atvedis pēc tam, 
kad bērni sāka iet Cesvaines vidusskolā un dzīve 
pakārtota bērniem.

Pašos pirmsākumos, kad Lidija sāka strādāt 
sadzīves pakalpojumu ēkā, viņa turpinājusi mērot 
ceļu no Aizkujas ar kājām, līdz vēlāk sācis kursēt 
autobuss. – Vienubrīd šeit darbojās 21 šuvēja – un 
visas bija nodarbinātas. Lai gan strādājām ar 
individuāliem pasūtījumiem, pie mums bieži brauca 
tehnologi un visu pārbaudīja, – atceras Lidija.

– Izstrādājumiem bija dažādas normas – pogu, 
auduma, diegu, ko nedrīkstēja pārsniegt. Tāpat 
bija jāiekļaujas plānā: katram izstrādājumam bija 
noteikts laiks, kurā darbs jāpaveic. Piemēram, 
mēteļa pašūšanas izpildes termiņš bija trīs dienas. 
Strādāja arī pasūtījumu pieņēmēja, kas visu 
apkopoja un pateica, vai ir izpildīta norma, – stāsta 
Benita.

– Pie mums nāca daudz praktikantu. Šķiet, ka pie 
manis vien praksē ir bijušas kādas 50 audzēknes. 
Ir bijušas tiešām tādas, kad redzi – cilvēkam tas 
padodas un interesē, bet bija arī tādas, kurām darbs 
nesokas. Atceros gadījumu: iedodu praktikantei 
sadiegt kleitu, viņa sānus pieliek lejasmalai un 

aizdiedz, bet pēc tam ir nesaprašanā, ko esmu 
viņai iedevusi, – atklāj Lidija.

Par darba apjomu sūdzēties šuvējas nav 
varējušas ne toreiz, ne tagad. – Kad nāca sovhoza 
balles, kādas tik kleitas netika šūtas! Toreiz jau 
visiem bija savas balles – cilvēkiem, kas strādāja 
kantorī, lopkopjiem, arodbiedrībām. Arī mums, 
sadzīves pakalpojumu meitenēm, vajadzēja paspēt 
ko uzšūt. Tādās reizēs mēs te pavadījām pat 
naktis. Šeit strādāja arī vīrieši, kas vairāk darba 
veltīja uzvalku šūšanai. Lai uzšūtu mēteli, dažkārt 
vajadzēja gaidīt divus gadus. Ja vēlējies ko uzšūt 
ātrāk, tad bija jārēķinās ar 40 % piemaksu pie 
izstrādājuma pamatcenas.

Šodien no kuplā šuvēju skaita palikušas vien 
divas aizņemtas šujmašīnu darba vietas. Tagad gan 
Lidija, gan Benita te darbojas kā pašnodarbinātās 
personas, izmantojot tās pašas šujmašīnas, ko tad, 
kad atnākušas strādāt uz šejieni. Šuvējas neslēpj, 
ka visādi laiki ir bijuši un vēl būs. Tagad pašas 
sev var regulēt darbalaiku, nav kā agrāk, kad 
darbalaikā nedrīkstēja atrasties uz ielas. Abas 
smejoties saka – uz šejieni nāk atpūsties, jo mājās 
Lidijai ir paliela saimniecība, Benitai – savas 
rūpes piemājas dārzā. Šuvējas gan ir neizpratnē, 
ka nenāk atpakaļ neviena no šuvējām un adītājām, 
kas kādreiz te strādāja.

Mani interesē, kā mūsdienās, kad ir tik plašs gan 
audumu, gan šūšanas izejmateriālu piedāvājums, 
tajā Cesvaines šuvējas neapjūk. – Piederumu 
izvēle tagad ir krietni plašāka, taču kvalitāte 
ir sliktāka. Visi audumi, diegi nāk no Ķīnas, un 
šujmašīnas daudz ko neņem pretī. Kādreiz bija 
stingri audumi, kvalitatīvi diegi, tagad pat nezini, 
kas tas par audumu, jo sastāv no tīras sintētikas. 
Arī ar šīm šujmašīnām ir pierasts strādāt, savukārt 
jaunās ātri plīst, bet remonts ir dārgs.

Darbs nav viegls, ir jāprot atrast kopēju valodu 
ar klientu. Reizēm cilvēki nesaprot, ka nevar 
izdarīt tā, kā viņi ir iecerējuši, vai arī ka remonts 
mēdz izmaksāt dārgāk nekā jauna apģērba iegāde. 
Pacietība un ikdienas darbs iet roku rokā. Mēdz 
gadīties klienti, kas ir iecerējuši vienu, bet, to 
uzmērot, ir vīlušies. Pasūtītāji ir visādi, bet savs 
darbs mums ļoti patīk, – atklāj abas šuvējas.

Tagad darbs pārsvarā tiek veltīts apģērba 
remontam, jo vairs netiek šūtas jaunas kleitas 
un bikses kā agrāk. – Aktuālāki ir dažādi 
remontdarbi – rāvējslēdzēji, atšūšana un sīki 
darbiņi. Labi, ja gadā reizi sanāk mēteli uzšūt. 
Kādreiz vairāk domāja par apģērba modi, plānoja. 
Ir šūtas dažādas maskas, cepures, bet tagad nav 
tādas nepieciešamības. Mums ir sava pieredze 
arī tautastērpu šūšanā – liela daļa no Cesvaines 

pašdarbnieku kolektīvu tērpiem ir šūti tepat, 
Cesvainē. Izlaidumu laiks arī vairs nav tik karsts 
kā agrāk, tagad jau visu var nopirkt. Protams, ir 
jārēķinās arī ar to, ka cilvēku maksātspēja ir tāda, 
kāda tā ir. Mēs cenas neesam mainījušas kopš 
90. gadiem, tikai pārvērtušas eiro, – atklāj Lidija 
un Benita.

Mēdz teikt, ka kurpniekam nav kurpju, 
celtniekam – mājas, bet skroderim – apģērba. 
Kā izrādās, šajā teicienā ir daļa patiesības, jo arī 
Lidijai un Benitai sava apģērba šūšanai laiks 
nepaliek. Katru gadu sev iecerēto drēbju šūšana 
tiek atlikta un atlikta… vai arī tās stāv aizsāktas. 
Benitai mājās ir pat trīs šujmašīnas, bet lietā netiek 
likta neviena – neatliek laika. Mājās var tikai ko 
izārdīt vai sadiegt, apvienojot ar kādas filmas vai 
pārraides skatīšanos, bet neko lielāku.

Savu atspaidu ikdienas darbā dod kolēģe 
Mētra Ozola, kas strādā blakustelpā un sadzīves 
pakalpojumu ēkā darbojas jau kopš 1968. gada. 
Benita un Lidija stāsta, ka Mētra palīdz pieņemt 
pasūtījumus, ja abu šuvēju nav uz vietas. Šajā ēkā 
noteikti ir laba aura, jo visas atzīst, ka darbi te sokas 
labi. Jau paskatoties uz palodzi, ir skaidrs, ka aura te 
ir laba – pelargonijas un Ķīnas rozes vienos ziedos.

Gan Benita, gan Lidija atzīst, ka būtu interesanti 
uzzināt, cik daudz apģērba gabalu uzšūts, strādājot 
šos gadus. Noteikti vairāki tūkstoši. Cilvēki 
braukuši no tuvākas un tālākas apkaimes – 
Madonas, Lubānas, Gulbenes, Ērgļiem. Tepat 
savas pirmās iemaņas ieguvuši daudzi mācekļi un 
praktikanti. Lidija Beitāne gan piekodina, ka ne 
jau viņas vienīgās te ilggadēji strādā: ilgu darba 
mūžu te pavadījusi arī Anita Šalaginova un Mārīte 
Zeltiņa, kas darbojās ar trikotāžu.

– Interesanti ir brīži, kad atnāk sieviete, kas grib 
pāršūt kādu kleitu, piemēram, par sarafānu. Un, 
ķeroties pie darba, ir nācies konstatēt, ka tā ir manis 
pašas pirms gadiem trīsdesmit šūtā kleita… – stāsta 
Lidija.

Kristīne Vilciņa, autores foto

Svētki aizvadīti
Šogad, no 25. līdz 27. jūlijam, jau piekto 

gadu Cesvainē notika pils–parka svētki, novada 
lielākais un apjomīgākais pasākums. Pasākumu 
norisei tika izvēlēta visa pilsēta, nemainīgi 
par centrālo vietu saglabājot pils un muižas 
teritoriju.

Kultūras nama direktore Kristīne Aumele 
atzīst, ka svētki ir izdevušies, kā bijis plānots, taču 
ir pienācis laiks šo pasākumu dažādot un padarīt 
aizvien interesantāku kā cesvainiešiem, tā novada 
viesiem. Tāpēc, domājot par nākamā gada svētkiem, 

ir radušās dažādas idejas par pasākuma 
formātu. To, kādi tie būs, rādīs laiks.

Kristīne Aumele izsaka pateicību 
visiem, kas līdzdarbojās un atbalstīja 
šos svētkus, – uzņēmējiem un zemnieku 
saimniecībām. Īpašs paldies Cesvaines 
novada domes priekšsēdētāja vietniekam 
Jurim Rozenbergam un labiekārtošanas 
nodaļai!

Kristīne Vilciņa, 
Lāsmas Markevicas foto

Esam un būsim radoši Cesvainē
Cesvaines dārznieku un amatnieku biedrība 

„DAb-a” šī gada aprīļa beigās piedalījās 
Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes kultūras 
projektu konkursā ar projektu „Esam un būsim 
radoši Cesvainē”. Tas tika daļēji apstiprināts, 
un biedrība saņēma līdzekļus māla darbnīcu 
materiālu iegādei.

Projekta ietvaros iegādājāmies māla masu, 
akmensmasu plastiskai veidošanai, ģipsi, glazūras 
un angobu māla apgleznošanai. Nodarbības 
vada keramiķe Sanita Ozola, un jau ir notikušas 

8 darbnīcas, kurās ir piedalījušies 223 dalībnieki. 
Veiksmīgu projekta realizāciju pozitīvi ietekmē 
fakts, ka 2012. gadā biedrība piedalījās LEADER 
projektu konkursā un ieguva finansējumu 
keramikas apdedzināšanas krāsns iegādei. 
Māla darbnīcās izgatavotie darbi tiek izžāvēti, 
apdedzināti un atdoti autoriem.

Šogad Cesvaines pils–parka svētku ietvaros 
notika mākslinieku plenērs, un biedrība devu 
iespēju gleznotājiem apgleznot krūzītes ar krāsainu 
māla angobu. Svētkos salona „Divi torņi” pagalmā 

biedrības rīkotajā akcijā „Gleznojam ar mālu” 
katram bija iespēja kļūt par mākslinieku, audekla 
vietā izmantojot mālu, bet krāsu vietā – angobu 
(krāsainu mālu).

Māla darbnīcas notiks līdz projekta beigām, 
31. oktobrim. Pēc tam interesenti varēs darboties 
māla darbnīcā, iepriekš sazinoties ar Sanitu 
(tel. 29210905).

Biedrības „DAb-a” dalībniece Sandra Briede 
piedāvā iespēju apgūt izšuvumus krustdūrienu 
tehnikā un radīt savu īpašo kartīti. Vēl Sandra 
piedāvā iespēju mācīties angļu valodu. Maksa – 
ziedojums biedrībai. Interesenti var pieteikties pa 
tel. 29193971.

Biedrības „DAb-a” galvenais mērķis ir atjaunot 
Cesvaines muižas siltumnīcas. Šobrīd ir iesākta 
īpašumtiesību dokumentu kārtošana. Būsim 
pateicīgi par jebkuru palīdzību.

Cesvaines dārznieku un amatnieku biedrības 
„DAb-a” ziedojumu konts Valsts kasē: 
reģ. Nr. 40008177289, kods TRELLV22, konts  
LV38 TREL 9167 5350 0100 0.

Biedrība „Dab-a”, foto no biedrības arhīva

Cesvaines šuvējas Benita Rozentāle un 
Lidija Beitāne
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Informācija Cesvaines novada 
lauksaimniecības zemju īpašniekiem!

MŪZIKA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu mērķi mūzikas instrumenta spēles vai dziedāšanas prasmju apguvē, piedāvājam 

speciālistu vadībā apgūt klavierspēles, vijoles spēles, flautas spēles, saksofona spēles, klarnetes spēles, 
dziedāšanas prasmes profesionālās ievirzes izglītības programmās:

ar 6–9 gadu vecumu valsts finansētās 4, 6, 8 gadu programmās ar vecāku līdzfinansējumu EUR 7 mēnesī vai
pašapmaksas nodarbībās personām bez vecuma ierobežojuma ar samaksu EUR 5,7 par vienu nodarbību.
Visus, kuri vēlas nodarboties ar mūziku, aicinām uz tikšanos un iestāšanos skolā ceturtdien, 2014. gada 

28. augustā, 18.00 Cesvaines pils II stāvā vai sazināties pa telefonu 64852498, 26446141
MĀKSLA
Visiem, kuri vēlas īstenot savu mērķi vizuāli plastiskās mākslas prasmju apguvē, piedāvājam speciālistu 

vadībā apgūt zīmēšanas, gleznošanas, mākslas valodas pamatu, veidošanas, kompozīcijas prasmes profesionālās 
ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla:

ar 9 gadu vecumu valsts finansētā 5 gadu programmā ar vecāku līdzfinansējumu EUR 7 mēnesī vai vienā 
bezmaksas gleznošanas nodarbībā nedēļā personām bez vecuma ierobežojuma.

Visus, kuri vēlas nodarboties ar mākslu, aicinām uz tikšanos un iestāšanos skolā ceturtdien, 2014. gada 
28. augustā, 18.00 Pils ielā 4, II stāvā, vai sazināties pa telefonu 64852498, 26446141

Mūzikas instrumenta spēles, dziedāšanas vai vizuāli plastiskās mākslas prasmju apguve attīsta spējas darboties 
jebkurā jomā.

Cesvaines Mūzikas un mākslas skola
Papilduzņemšana 2014./2015. mācību gadam mūzikas un mākslas programmā

Sludinājumi

Cesvaines novada dome 
izsludina pieteikšanos 

uz laikraksta 
„Cesvaines Ziņas” 

redaktora un 
mājaslapas 

administratora vietu 
(uz laiku)

Galvenie darba pienākumi:
• laikraksta „Cesvaines Ziņas” 

izdošana,
• Cesvaines pašvaldības mājaslapas 

administrēšana,
• pašvaldības sociālo tīklu 

uzturēšana un sabiedrisko 
attiecību veidošana,

• sadarbība ar citiem plašsaziņas 
līdzekļiem.

Prasības pretendentam:
• augstākā izglītība sociālajās 

zinātnēs,
• prasme strādāt ar apjomīgu 

informācijas daudzumu,
• prasme strādāt ar „Microsoft 

Office” programmām,
• vēlama darba pieredze.

CV, motivācijas vēstuli un izglītību 
apliecinošu dokumentu kopijas 
aicinām iesniegt līdz 2014. gada 
8. septembrim, sūtot elektroniski 
uz dome@cesvaine.lv vai iesniedzot 
domē Pils ielā 1A Cesvainē.
Uzziņām: tālrunis 29461212, e-pasts 
dome@cesvaine.lv, www.cesvaine.lv

Mareks Svalbs augustā

Precizējums: 
jūnijā dzimusi 
Līna Natālija Čakša

Edgars Mazurs un Katrīna 
Ozolniece jūlijā

Edgars Januševskis un Melānija 
Bebrīte augustā

Vladislavs Vasiļjevs un Gita Pole 
augustā

Valdis Majaušķis un Irisa 
Majauška augustā

… un zeltains taurenis no tavas 
  plaukstas
tik ilgi projām neaizlidot gribēs,
cik ilgi tu to vieglām rokām skarsi,
cik ilgi vieglu elpu uzrunāsi.
Tik ilgi, cik pats tu brīnums būsi,
tev acu plakstos zelta spāre sēdēs,
būs rasa vizoša, būs varavīksne
   koša
un taurenis uz tavas plaukstas – 
  drošs.
                /M. Laukmane/

Nozīmīgajās dzīves jubilejās 
sveicam: 80 gados – 

Maigu Ceimeri, Zentu Gutāni, 
Skaidrīti Liepiņu, 

90 gados – Mariju Tuskovu, 
91 gadā – Andreju Kažmeru!

Cesvaines novada dome

Lai steidzas laiks! Tu paliec 
  dzintarlāsē,
Kas saules gaismu nebeidz 
  izstarot.
Lai tikpat dāsna, sirsnīga un jauka
Tu ilgi vari savu gaismu dot!
Skaistajā dzīves jubilejā sveicam 

Zentu Gutāni!
Dēli, vedeklas, mazmazbērni, 

māsas un brāļi, Broņislava

Lai Tavi gadi spētu pārvērsties 
  ziedos,
Pasaule būtu ziedu pilna un zaļa,
Tu – dvēsele, Tu – labestība,
Kas cilvēkiem starot liek,
Kaut ilgi vēl liktenis
Bagātus gadus Tev dotu,
Lai pildītu sirdi
Dodot iegūtais prieks.

Apsveicam Maigu Ceimeri 
skaistajā dzīves jubilejā!

Ausma, Klaudija, Daina, Valērija, 
Mudra, Rozenbergu un 

Pruntes ģimenes

Lai pietiek spēka ik rītu no jauna
Smaidu kā magones ziedu atvērt.
Lai pietiek siltuma vakara miglā
    rēnā,
Kad saules atblāzma pamalē rimst.
Lai pietiek mīļuma pusnakts stundā,
Kad pilnmēness logā sidraba starus
    iemet.
Un nepietrūkst ilgu, ko piepildīt
Dzīves raibajā līkloču rakstā,
Kas katram šai saulē
Likteņa grāmatā mīt.
Mīļi sveicam Valēriju Dzerkali un 
Viju Ābolkalni skaistajās dzīves 

jubilejās!
Lai katra diena gaišu domu pilna, lai 

katru rītu saule ciemos nāk!

Biedrība „Mārtiņroze”

Lidija Zenta Kaidaga (1930–2014)
Laila Volkova (1993–2014)
Maiga Cīrule (1927–2014)

Vanda Jakovele (1927–2014)

Spiežu sulu no klienta āboliem 
Cesvainē. Tālr.: 26585437; 64852412 

(vakaros).

Paldies pirmsskolas „Brīnumzeme” 
vadītājai Skaidrītei Aveniņai un 
kolektīvam par iespēju iestādi apmeklēt 
arī vasaras mēnešos!

Grupas „Spārīte” vecāki

13. septembrī Eiropas kultūras 
mantojuma dienu ietvaros Ces-
vainē:

plkst. 14.00 Cesvaines centrā, Rīgas 
ielā, Eiropas kultūras mantojuma 
dienu karoga pacelšana un izzinoša 
ekskursija, iepazīstot Rīgas ielas 
vēsturi laiku lokos;

plkst. 16.00 satiksimies Cesvaines 
pilī, lai iepazītos ar fotogrāfiju 
ekspozīciju „Rīgas iela Cesvainē 
gadsimtu garumā”;

plkst. 17.00 Cesvaines pils balles 
zālē svētku koncerts „Dziedinošais 
lietus”. Koncertā piedalīsies Rīgas 
saksofonu kvartets (Artis Sīmanis, 
Ilze Lejiņa, Ainars Šablovskis, Baiba 
Tilhena) un Latvijas Nacionālās operas 
soliste Kristīne Gailīte.

16. septembrī plkst. 9.00 Cesvaines 
novada domē seminārs „Valsts un 
pašvaldības iestāžu funkcijas, to 
darbības mērķi, privātpersonu tiesību 
un pienākumu loks”. Semināru 
organizē NVA.

20. septembrī no plkst. 12.00 Ces-
vaines vidusskolai – 95, salidojums.

Cesvaines sociālā dienesta telpās 
Pils ielā 2
2014. gada 17. septembrī
 15. oktobrī
 12. novembrī
 10. decembrī
2015. gada 14. janvārī
 11. februārī
 18. martā

Redzes pārbaudi veic optometrists 
Mg. phys. S. Petručeņa, maksa par 
konsultāciju – € 5,00

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni: 
26340887

Ir iespējams arī pasūtīt brilles, 
kontaktlēcas; iegādāties briļļu futrā-
ļus, 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).

Lai nerastos pārpratumi par 
platību maksājumiem, seviš-
ķi gribu pievērst lielāku lauk-
saimniecības zemju īpašnieku, to, 
kuri šobrīd plāno ziemāju platī-
bu sēju, uzmanību.

Iespējams, esat dzirdējuši, ka Bri-
seles labirintos ir ģenerēta zaļināšanas 
ideja. Ar moto „Klimatam un videi 
labvēlīga lauksaimniecības prakse” 
no mums tiek pieprasīta lauksaimnie-
cības zemes apsaimniekošana, ievēro-
jot mehānisku sējumu, stādījumu 
kultūru proporciju. Tātad ar importa 
konfektes (platību maksājumu) pa-
līdzību no mums tiek pieprasīts 
mūsu zemē sēt, stādīt nevis to, kas, 
mūsuprāt, tur vislabāk aug un dod 
labāko ražu (loģiski), bet piesēt un 
piestādīt šajā zemē vēl „kaut ko”. 
Runa ir par augu seku. Cik zinu, 
to pie mums Cesvainē māca skolā 

dabaszinību stundā, nemaz nerunājot 
par lauksaimniecības skolām, kurās 
tas ir mācību priekšmets, un – galu 
galā – mums, lauku cilvēkiem, šāda 
saimniekošanas lietu kārtība ir pašsa-
protama kopš neatminamiem laikiem.

Tas nozīmē, ka, sākot ar 
2015. gadu, platību maksājumu 
pretendentiem tiek sarežģīts mak-
sājumu saņemšanas process.

1. Ja jūsu apsaimniekotā lauk-
saimniecības zemes platība nepār-
sniedz 10 hektāru, varat būt mie-
rīgi – nekas nemainās.

2. Ja ir 10–30 ha aramzemes, tad 
tajā būs jāaudzē vismaz 2 kultūras 
un galvenā kultūra nedrīkst 
aizņemt vairāk par 75 % kopējās 
lauksaimniecības zemes platības.

3. Ja ir vairāk nekā 30 ha aram-
zemes, tad tajā ir jāaudzē vismaz 
3 kultūras: 2 galvenās kultūras 

nedrīkst aizņemt vairāk par 95 %, 
bet galvenā – vairāk par 75 % ko-
pējās lauksaimniecības zemes 
platības.

Un vēl un vēl…
Skatāmies un pētām garu 

Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
prezentāciju par zaļināšanas 
noteikumiem Cesvaines mājaslapas 
www.cesvaine.lv/nov sadaļā 
„Lauksaimniekiem”. Ja pēc 
prezentācijas izpētes vēl nerodas 
skaidrība un pārliecība par savu 
saprašanu, zvanām uz LAD 
konsultantu telefoniem – viņi 
sarēķinās pareizo hektāru skaitu pa 
kultūrām: Jēkabpils LAD – Aiva 
Ivanova, tālr. 65237645, Madonas 
LAD – Una Berģe, tālr. 64860998.

Māris Rauda, 
LLKC un Cesvaines novada 
lauku attīstības konsultants

Līdzjūtības
Atkal, zeme, tava velēna tiek klāta,
Atkal viena dziesma līdz galam
   neizdziedāta.
Lielajās bēdās esam kopā ar Jakoveļu 
ģimeni, sievu, mammu un vecmāmiņu 

smilšu kalniņā pavadot.
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