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Pulcēšanās vieta bērniem un jauniešiem
13. septembrī Cesvainē durvis vēra 

novada bērnu un jauniešu centrs. 
Šobrīd tiek apzināti bērni un jaunieši, 
kas nāks uz centru, un viņiem 
ērtākais laiks, lai centrs varētu dar-
boties pilnvērtīgi.

Jau otro gadu arī Cesvaines novada 
iedzīvotāji varēja pieteikties projektu 
konkursam „Sabiedrība ar dvēseli”. 
Šogad no Cesvaines iedzīvotāju ie-
sniegtajiem projektiem atbalstu guva 
viens – Cesvaines novada bērnu un 
jauniešu centra labiekārtošana.

Lai Cesvaines novada bērni un jaunieši 
varētu lietderīgi pavadīt brīvo laiku, 
tika atrastas telpas pašreizējā staļļu ēkā 
(Pils iela 2). Tomēr, pirms tajās varēja 
darboties, bija nepieciešams labiekārtot 
telpas. Tās ir nelielas, taču pēc pro-
jekta realizēšanas izskatās mājīgas un 
jauniešu pulcēšanās vietai piemērotas. 
Ir veikti telpas labiekārtošanas dar-
bi: izlīdzinātas un nokrāsotas sienas, 
nokrāsota grīda un griesti, ievilkta jau-
na elektroinstalācija, nokrāsotas durvis, 
kā arī sagādātas dažādas spēles. Darbu 

veikšanā tika iesaistīti centra jaunieši, 
lai viņi prastu novērtēt savu ieguldīto 
darbu, kā arī rosinātu jauniešus saudzēt 
centra telpas un rūpēties par tām. Ces-
vaines novada bērnu un jauniešu centra 
vadītāja Lāsma Markevica pauž prieku 
par paveikto, jo pašu spēkiem ir izdevies 
telpu padarīt košāku un mājīgāku – tel-
pas sienas rotā ar akrila krāsām gleznots 
koks. Jauniešu centra paspārnē šobrīd 
notiek arī Kraukļu tautas nama telpu 
labiekārtošana BMX trases ierīkošanai 
telpās. Pēc Kraukļu jauniešu iniciatīvas 
tautas nams iegūst jaunu pielietojumu 
un kļūst par pulcēšanās vietu tiem inte-
resentiem, kas vēlas brīvo laiku pavadīt 
sportiskās aktivitātēs.

Dienu pirms Cesvaines novada 
bērnu un jauniešu centra atklāšanas to 
apmeklēja domes deputāti, kas novērtēja 
jauniešu paveikto telpas labiekārtošanā. 
Projekta ietvaros ir sagādāti arī kancele-
jas piederumi un dažādas spēles, lai 
centrs varētu pilnvērtīgi darboties. Pats 
svarīgākais – lai ir darboties griboši un 
aktīvi jaunieši, kas varēs izremontētās 

Jūs dvēsele,
Kura mūsu jaunību rotā,
Jūs labestība,
Kas cilvēkiem starot liek.
   (K. Apškrūma)

Sveicu visus Cesvaines novada pedagogus Skolotāju dienā!
Lai izdodas ikdienas darbā nosargāt sirdsdegsmi, radošu garu, 

iemantot un gadu gaitā saglabāt savu skolēnu mīlestību!

Inese Āre, Cesvaines novada izglītības speciāliste

Labs skolotājs spēj palīdzēt katram izveidot dzīvi 
pēc iespējas labāku, lai cik grūti laiki būtu. 
      (P. Brauna)

Sveicam novada pedagogus 
Skolotāju dienā! Lai svētki dod enerģiju 

un spēku turpmākajam darbam!

Cesvaines novada dome

10. maijā Cesvaines pilī tika atklā-
ta latviešu tekstilmākslinieka Geor-
ga Barkāna gobelēnu izstāde „Mana 
vienīgā griba”, kas tapa sadarbībā 
ar Valsts kultūrkapitāla fondu, Ces-
vaines novada domi un biedrību 
„Sidegunde”. Īstenojot projektu, 
10. un 11. septembrī tika paredzētas 
meistarklašu nodarbības, kuras 
vadīja Cesvaines tektilmāksliniece 

Meistarklases ar īpašām krāsām
Kristīne Šulce.

Meistardarbnīcu organizēšanā tika 
iesaistīti Madonas Mākslas skolas peda-
gogi un audzēkņi, kā arī interesenti no 
citām Latvijas vietām, kopā pulcējot 
aptuveni 60 dalībnieku. Divas dienas 
ilgušajās darbnīcās līdzdarbojās Geor-
ga Barkāna kundze Dzidra Ozoliņa un 
mākslinieku biedrības „Sidegunde” val-
des priekšsēdētāja Helēna Medne. Īpašas 

šīs meistardarbnīcas padarīja 
fakts, ka Dzidra Ozoliņa dāvināja 
Georga Barkāna tekstilkrāsas, ku-
ras varēja pielietot nodarbībās.

– Manuprāt, meistarklases 
izdevās ļoti interesantas un 
aizraujošas. Pievienotā vērtība 
noteikti bija fakts, ka ikviens 
varēja izmantot paša mākslinieka 
krāsas. Kristīne Šulce nodarbībām 
bija sagatavojusi auduma mai-
siņus, pēc kuru apgleznošanas 
klātesošie uzzināja, kas ir uz au-
duma attēlotā arabeska – ziedu 
vītne, kas sastopama Cesvaines 
pilī. Arī mēs ar mākslinieka kun-
dzi Dzidru Ozoliņu apgleznojām 
auduma maisiņu, – stāstīja Helēna 
Medne.

Meistarklašu dalībnieki, ap-

telpas apdzīvot.
Tā kā šobrīd vēl tiek noskaidrots 

laiks, kad bērniem un jauniešiem būtu 
ērtāk apmeklēt centru, nav noteikts 

konkrēts centra darba laiks. Tomēr ik-
viens aicināts aplūkot jauniešu veikumu 
un iepazīties ar labiekārtotajām telpām, 
kā arī izteikt savas idejas par bērnu 

un jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
iespējām.

Kristīne Vilciņa, 
autores un Lāsmas Markevicas foto

meklējot Cesvaines pili, dzīvē varēja 
vērot sienu, griestu gleznojumus 
un arabeskas pils telpās. Georga 
Barkāna izstādes kuratore Inese Jakobi 
iepazīstināja ar ekspozīciju pilī, savukārt 

Cesvaines novada muzeja speciāliste 
Daiga Matroze ikvienā meistarklašu 
dalībniekā radīja interesi par pili.

„Sidegundes” valdes priekšsēdētāja 
Helēna Medne pauda prieku par 

meistarklašu apmeklētību un atgādinā-
ja, ka Georga Barkāna izstāde ir ap-
skatāma līdz oktobra beigām.

Kristīne Vilciņa, 
autores un Kristīnes Šulces foto

Bērnu un jauniešu centra vadītāja 
Lāsma Markevica

Viena no brīvā laika pavadīšanas iespējām centrā ir 
arī dažādas galda spēles

Madonas Mākslas skolas audzēkņi ieklausās Kristīne Šulces norādījumos

 Kristīne Šulce sarunā ar Dzidru Ozoliņu 
un Helēnu Medni
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2013. gada 12. septembra 
domes sēdē

• Atbalstīja ar līdzfinansējumu          
Ls 1210 ūdensvada izbūvi no centrālā 
ūdensvada uz Augusta Saulieša ielu 2a 
Cesvainē no domes vides aizsardzības 
fonda līdzekļiem.

• Nolēma, ka ar 2013. gada 1. oktobri 
Cesvaines internātpamatskola tikai 
skolēnu brīvdienu laikā izmanto dienesta 
viesnīcu. Skolas direktore Anita Kanča 
iesniedz saimniecisko darbu plānu 
novada domē līdz 21. septembrim. 
Internātpamatskola steidzami risina 
elektrības sadales skapju sakārtošanu un 
remontdarbus ar pacēlāja izmantošanu.

• Palielināja SIA „Cesvaines siltums” 
pamatkapitālu, ieguldot sabiedrības 
pamatkapitālā Ls 5000 un pretī saņemot 
jaunu daļu skaitu.

• Ievēlēja finanšu komitejā Judīti 
Rakuzovu.

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 6 
„Grozījumi Cesvaines novada domes 
2011. gada 21. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 26 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem””.

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 7 
„Grozījumi Cesvaines novada domes 
2011. gada 29. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 19 „Par dzīvokļa 
pabalstu””.

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 8 
„Grozījumi Cesvaines novada domes 
2011. gada 29. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 20 „Par pašvaldības 
nodevu par domes izstrādāto oficiālo 
dokumentu un apliecinātu to kopiju 
saņemšanu””.

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 9 
„Grozījumi Cesvaines novada domes 
2009. gada 12. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 11 „Par pašvaldības 
nodevu par būvatļauju””.

• Izdeva saistošos noteikumus          
Nr. 10 „Grozījumi Cesvaines novada 
domes 2011. gada 14. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 12 „Par pašvaldības 
nodevu par tirdzniecību publiskās 
vietās””.

• Izdeva saistošos noteikumus          
Nr. 11 „Grozījumi Cesvaines novada 
domes 2012. gada 10. maija saistošajos 
noteikumos Nr. 7 „Saistošie noteikumi 
par sabiedrisko kārtību Cesvaines 
novadā””.

• Noteica izglītības iestāžu vadītāju 
atalgojumu.

• Piekrita, ka Cesvaines pirmsskola 
„Brīnumzeme” izveido 0,6 amata 
vienības „pavadonis”, nosakot minimālo 
stundas tarifa likmi, ar 2013. gada 1. 
oktobri.

• Iznomāja individuālā darba vei-
cējam G. J. nekustamo īpašumu ar 2013. 
gada 1. oktobri uz 5 gadiem autoservisa 
ierīkošanai un tā darbības nodrošināša-
nai un noteica nomas maksu.

• Nodeva Cesvaines novada domes 
bērnu un jauniešu centra valdījumā di-
vas tautas nama telpas – zāli un kinozā-
li, kas atrodas pašvaldībai piederošā 
ēkā ar adresi „Kraukļu tautas nams”, 
Kraukļi, Cesvaines pagasts, Cesvaines 
novads, un atļāva tajā ierīkot BMX 
trasi.

• Deleģēja Jēkabpils pilsētas paš-
valdībai Izglītības likuma 17. panta trešās 
daļas 19. punktā noteikto Cesvaines 
novada domes funkcijās ietilpstošo 
uzdevumu – nodrošināt pašvaldības 
pedagoģiski medicīniskās komisijas 
darbību un pieejamību bērniem ar 
speciālām vajadzībām. Apstiprināja 
deleģēšanas līguma projektu.

• Noslēdza sadarbības līgumu ar SIA 
„LURSOFT” par pašvaldības un SIA 
„Lursoft” informācijas resursu klāsta 
paplašināšanu uz 1 gadu.

• Noteica, ka Cesvaines sociālā die-
nesta sociālās aprūpes nodaļa saņem 
ēdināšanas pakalpojumu no Cesvaines 
internātpamatskolas ar 2013. gada 1. 
oktobri.

• Atdalīja zemes vienības un atdalī-
tajām vienībām piešķīra nosaukumu un 
zemes lietošanas mērķi.

Par Jūliju Dickalu

M. Dišleres drāmas „Iegātnis” dalībnieki 1930. gada 4. septembrī. Priekšā: 
Emma Bataraga un Valija Melbārde. 1. r. no kreisās: Jēkabs un Anna 

Rudzrogas, nezināma, Lonija Abika. 3. r.: Pēteris Andersons, Alfrēds Abiks, 
Olga Ozola, Jānis Ķirsons, Jūlijs Dickals.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 10 Cesvainē 2012. gada 19. jūlijā (sēdes protokols Nr. 8, 11.§)
Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2012. gada 13. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9

„Pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta otro un ceturto daļu
1. Grozīt saistošo noteikumu pielikuma 11. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

J. Rozenbergs, domes priekšsēdētāja vietnieks

11. Tirdzniecība ar suvenīriem aģentūrā un aģentūras organizētajos 
pasākumos

Uzcenojums Cesvaines uzņēmēju izgatavotajiem suvenīriem
Citu uzņēmēju izgatavotajiem suvenīriem

15 %
25 %

Cesvaines novada domes 2012. gada 19. jūlija saistošo noteikumu Nr. 10
„Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2012. gada 13. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9

„Pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”” paskaidrojuma raksts

Projekta satura izklāsts Grozījumi saistošajos noteikumos precizē pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma centrs” sniegto pakalpojumu 
„tirdzniecība ar suvenīriem aģentūrā un aģentūras organizētajos pasākumos”.

Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumus saistošajos noteikumos nepieciešams izdarīt, jo saistošajos noteikumos norādītais aģentūras sniegtais 
pakalpojums „uzcenojums suvenīriem” nav sniegtais pakalpojums.

Projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Grozījumi saistošajos noteikumos neietekmēs pašvaldības budžetu.
Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Grozījumi saistošajos noteikumos precīzi definēs aģentūras pakalpojumu, tādējādi sniedzot uzņēmējiem pareizu 

priekšstatu par aģentūras sniegto pakalpojumu.
Projekta ietekme uz administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Grozījumi saistošajos noteikumos nav apspriesti ar privātpersonām.

J. Rozenbergs, domes priekšsēdētāja vietnieks

Salīdzinot ar citām vietām, par 
Cesvaines kultūras dzīvi Madonas 
muzejā ir īpaši daudz fotoattēlu. 
Cesvaine vienmēr ir bijis patiesi 
nozīmīgs kultūras centrs, turklāt 
ne katrā vietā bija tāds fotogrāfs 
kā Jūlijs Dickals (30.07.1893. 
Dobeles apriņķī Jaunsesavā – 
10.04.1963. Madonā), kas kopā ar 
sievu Helēnu piedalījās gandrīz 
visās izrādēs, sieva, saukta par 
Loniju, dziedāja korī.

Bērnībā Jūlijs Dickals dzīvojis 
Jaunsesavas muižā, kur tēvam 
Teodoram bijis veikaliņš. Par 
mītiņu organizēšanu un nelegālās 
literatūras izplatīšanu T. Dickals 
1906. gadā nošauts. Piecpadsmit 
gadu vecumā Jūlijs sāk mācekļa 
gaitas Vilces dzirnavu vērptuvē, tad 
strādā par vilnas kārsēju Dobelē un 
Bauskā.

1913.–1914. gadā jauneklis mā-
cījies pie fotogrāfa Krūmiņa Jelgavā. 
Pirmā pasaules kara laikā armijā 
viņš ir savas daļas štāba fotogrāfs. 
1918. gadā Jūlijs Dickals Rovnā 
salaulājies ar Helēnu Spruktu, kas 
tur nokļuvusi bēgļu gaitās. Tajā 
pašā gadā jaunā ģimene atgriežas 
Latvijā, sākumā apmetas Spruktu 
mājās Liezēres pagasta Randotos, 
pēc tam pāriet par kalpiem uz 
„Grāveriem”. 1921.–1926. gadā 
viņi dzīvo Liezēres „Zvanukalnā”, 
kur Jūlijs Dickals iekārto savu 
fotodarbnīcu. Sieva rūpējas par 

trim bērniem – Leonīdu, Viju un 
Rutu – un cenšas kaut ko nopelnīt 
kā šuvēja.

1926. gada rudenī viņi pārceļas 
uz Cesvaini. Apmešanās iznāk 
tieši pretī baznīcai, skrodera 
Rūdolfa Mūrnieka nesen uzceltajā 
divstāvu koka mājā ar verandiņu. 
Kā savulaik stāstīja fotogrāfa meita 
Ruta Visocka, pagalmā tēvam bijis 
neliels paviljons ar stiklotu sienu, 
laboratorija iekārtota dzīvojamajā 
istabā. Viņš fotografēja gan pa-
viljonā, gan pēc izsaukuma citur– 
skolās, ģimeņu godos. J. Dickals 
neaizrāvās ar pils, parku u. c. 
jaukumiem, tie viņam kalpo tikai kā 
raksturīgs fons.

Muzeja krājumā ir vairāk ne-
kā 110 fotogrāfiju no teātra 
izrādēm Cesvainē, pārdesmit kora 
uzņēmumu, skolēnu un skolotāju 
grupas, iesvētāmie jaunieši, daudzi 
portreti utt. Viens no diviem 
zināmajiem fotogrāfa spiedodziņiem 
ir tikai uz daļas attēlu, bet vecie 
cesvainieši ir apgalvojuši, ka 
neviens cits toreiz sarīkojumus un 
izrādes nefotografēja. Daļai bilžu 
otrā pusē ir lugas nosaukums ar tūlīt 
pēc notikuma uzrakstītu datējumu, 
daļu ir izdevies atšifrēt vēlāk, 
galvenokārt pateicoties kādreizējai 
Cesvaines Tautas teātra vecākajai 
Friderikai Zvirgzdiņai, kas kopš 
skolas gadiem piedalījusies izrādēs.

Pēc 1920.–1930. gadu preses, 

aprakstītajām fotogrāfijām, dažādu 
cilvēku atmiņām, Cesvaines vi-
dusskolas 1980. gadu pētījuma ir 
tapis Cesvainē iestudēto izrāžu 
saraksts: 69 nosaukumi, par 18 
no tiem ir informācija, bet nav 
attēlu. Savukārt 12 bildēs redzami 
aktieri grimā un kostīmos, katrā 
pazīstam dažus cilvēkus, bet izrāžu 
nosaukumus pagaidām nav izdevies 
uzminēt.

1944. gada beigās krievu karavīri 
fotogrāfu atveduši uz Madonu, 
bija jāfotografē kā karavīri, tā 
civilpersonas pasēm un citiem 
dokumentiem. Ar 1945. gada 24. 
martu viņam bija oficiāla darbavie-
ta – Madonas apriņķa, vēlāk rajona, 
rūpkombināta fotodarbnīca. Sāku-
mā viņš strādāja aiz sliedēm pie 
bijušās Šūstera ādu ģērētavas, vēlāk 
Poruka ielā 3. Pēc tam fotodarbnīcu 
pārcēla uz Rīgas ielu 1a, mūra ēku 
ielas malā. 1960. gadā Dickali iegāja 
dzīvot savā mājā Biržu ielā.

Fotogrāfa īpašā mīlestība bija 
teātra spēlēšana. Pirmā ievēroja-
mākā loma bijusi sulainis Kulmanis 
A. Upīša drāmā „Balss un atbalss”, 
ko izrādīja Žagarē 1911. vai 
1912. gadā un par ko viņš esot 
pirmoreiz mūžā pat saņēmis ziedus. 
Cesvainē viņš tēlojis visdažādākās 
raksturlomas: kā kalpus, sulaiņus 
un zemniekus, tā karavīrus un 
amatniekus, arī smalkus kungus, labi 
juties gan vīzēs, gan parūkā. Dažas 

Nezināma izrāde 1930. gados. No kreisās: Emma Bataraga, Olga Ozola, 
Jānis Ķirsons, Lonija Abika, Jūlijs Dickals, režisors Alfrēds Abiks (stāv), 

Jēkabs Rudzroga.

lugas iestudētas viņa režijā. Arī 
Madonā J. Dickals iesaistījās dra-
matiskajā kopā, vēlākajā R. Blau-
maņa Madonas Tautas teātrī.

Jūlija Dickala 120 gadu jubileju 
un viņa devumu atcerēsimies            
3. oktobrī plkst. 18.00 Cesvaines 
pilī. Varbūt arī jūsu krājumos ir 
viņa fotogrāfijas? Paņemiet, lūdzu, 
līdzi!

Dace Zvirgzdiņa Madonas muzejā, 
foto no Madonas 

novadpētniecības un mākslas 
muzeja krājuma
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Eiropas Savienības 
Mūžizglītības 
programmas 
„Comenius” 

apakšprogrammas 
skolu divpusējās 

partnerības projekts 
„Pa dažādiem ceļiem 

vienā pasakā” 
(Two paths, One 

story) uzsāk darbību

Pēc vairāk nekā gadu ilga 
sagatavošanās posma Cesvaines 
vidusskola sadarbībā ar Vācijas 
partnerskolu Realschule der Stadt 
Würselen sāk realizēt projektā izvir-
zītos mērķus un paredzētās praktiskās 
aktivitātes.

Projekta darba grupā ir iesaistījušies 
šādi skolotāji: projekta koordinators 
Didzis Baunis, Inese Āre, Baiba 
Putniņa, Inguna Luce, Inese Mickeviča, 
Ginta Libeka, Iveta Āboliņa, Dina 
Tēberga, Ingrīda Evardsone un Sarma 
Kurme. Paldies visai komandai par 
apjomīgo darbu un sanāksmēs pavadīto 
laiku!

Līdz vācu partneru (vismaz 20 
skolēnu un 4 skolotāju) uzņemšanai no 
1. līdz 11. novembrim mūsu skolā tiks 
veikti vairāki pasākumi:

• Cesvaines vidusskolas skolēnu 
projekta grupas izveide pēc brīvprātības 
principa. Tiek aicināts pieteikties 
ikviens 7.–11. klases skolēns, kura 
ģimene var uzņemt vācu skolēnu uz 10 
dienām. Ja pieteikušos skolēnu skaits 
būs lielāks, nekā ir iespējams iesaistīt 
braucienā uz Vāciju, notiks dalībnieku 
atlase. Atlasi veiks skolotāju projekta 
grupa, izvērtējot katru kandidatūru un 
balsojot;

• projektā iesaistītie skolēni izveidos 
savu vizītkarti angļu vai vācu valodā: 
tajā pastāstīs par sevi, savām interesēm 
un hobijiem. Vizītkartes elektroniski 
tiks nosūtītas vācu skolēniem, pēc tam 
varēs sākties savstarpēja sarakste, lai 
atrastu vispiemērotāko viesģimeni;

• tiks uzsākta latviešu-angļu-vācu 
vārdnīcas izveide;

• skolotāja Baiba Putniņa no 14. 
līdz 18. oktobrim Vācijas partnerskolā 
projekta dalībniekiem mācīs pirmās 
latviešu valodas prasmes;

• abās skolās konkursa kārtībā tiks 
izveidots projekta logo. Pirmo trīs 
vietu ieguvējiem paredzētas balvas no 
projekta līdzekļiem;

• projektam tiks atlasītas trīs 
latviešu tautas pasakas, kurās 
atrodama informācija par vismaz 
diviem nacionālajiem ēdieniem un 
divām profesijām. Tās tiks iztulkotas 
angļu vai vācu valodā un nosūtītas 
partnerskolai;

• svarīga ir arī darba kvalitāte, 
tāpēc tiks izveidotas speciālas 
projekta novērtēšanas veidlapas, kuras 
partnerskolu dalībnieku satikšanās laikā 
novembrī aizpildīs abu skolu projekta 
dalībnieki un, iespējams, citi projektā 
tieši vai netieši iesaistīti cilvēki;

• pirms vācu skolēnu ierašanās 
Cesvaines skolēni nedaudz apgūs vācu 
valodas prasmes.

Novēlu visiem projekta dalībniekiem 
radošu garu un gūt prieku un 
gandarījumu, darbojoties kopā! Ai-
cinu visus mūs atbalstīt un palīdzēt, 
jo skolēni un skolotāji gūs lielisku 
pieredzi, jaunas prasmes un zināšanas.

Didzis Baunis, 
Cesvaines vidusskolas direktors

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Ko darīt pēc stundām?
Šis jautājums nodarbina daudzus 

skolēnus un arī vecākus. Atbilde ir 
viena – censties sevi bagātināt! Ba-
gātināt sevi var, apmeklējot kādu 
no interešu grupām, ko piedāvā gan 
skolā, gan pilsētā. Šajā mācību gadā 
vidusskolā ir saglabāti visi interešu 
izglītības pulciņi. Skolēni var 
mācīties dejot tautiskās dejas, dziedāt 
koros, mācīties ģitārspēli, kopīgo 

Pretī zelta rudenim
Tradicionāli septembrī mūsu 

skolas skolēni kopā ar audzinātājām 
dodas pārgājienā, lai iepazītos ar 
interesantākajām Cesvaines un 
kaimiņu novadu vietām. Šogad bija 
papildu uzdevums – apmeklēt ar 
Cesvaines skolu saistītas vietas vai 

Uzsākot jauno sezonu
Jau vairākus gadus Cesvaines 

Mūzikas un mākslas skolas mū-
zikas nodaļas skolotāju pulku pa-
pildina kaimiņu novadu skolotāji.
Tepat, pie Gulbenes robežas, dzīvo 
saksofona un klarnetes spēles 
skolotājs, kas ceļu uz Cesvaini 
mēro divas reizes nedēļā, lai 
pūšamo instrumentu spēli mācītu 
Cesvaines audzēkņiem.

Var apbrīnot skolotāja spēju 
strādāt ar dažādiem audzēkņiem 
dažādās vietās, jo skolotājs Jolands 
Andževs māca instrumenta spēli ne 
tikai Cesvainē: Jolands ir Gulbenes 
kultūras centra pūtēju orķestra 

diriģents, par mūzikas skolotāju strādā 
arī Sveķu internātpamatskolā un 
Gulbenes Mūzikas skolā. Trešdienas 
un piektdienas ir Cesvaines dienas. 
Arī Cesvainē ir senas pūtēju orķestra 
tradīcijas, ko orķestris turpina 
diriģenta Oļģerta Ozola vadībā, un 
tajā jau šobrīd spēlē arī skolotāja 
Jolanda Andževa audzēkņi – Ingus 
Melgailis (saksofons), Toms Skujiņš 
(saksofons), Ilze Kurme (saksofons), 
Anrijs Bušs (klarnete) un Jēkabs 
Apfelbergs (klarnete).
Skolotāja vadītais Gulbenes kul-
tūras centra pūtēju orķestris ir 
dibināts 2002. gadā. Šajā orķestrī 

spēlē arī mūziķi no Cesvaines – Ilze 
Kurme (soprāna un alta saksofons) 
un Jēkabs Apfelbergs (klarnete). 
Šovasar XXV Vispārējos dziesmu 
un XV deju svētkos J. Andževa 
vadītajam orķestrim palīdzēja arī 
cesvainietis Dzintars Graudups ar 
skanīgo tubas spēli.

– Orķestrim šajā vasarā bija daudz 
pasākumu. Protams, galvenais un 
nozīmīgākais pasākums bija dzies-
mu svētki. Orķestris pavasarī bija 
veiksmīgi startējis skatēs un ticis 
līdz finālskatei Rīgā, kas notika 

4. jūlijā Mazajā ģildē. Ar skanīgo 
spēli mūsu orķestris savā (trešajā) 
grupā izcīnīja dalīto 2. vietu. Patīkami 
bija tas, ka šo konkursu un orķestru 
sniegumu varēja skatīties visā 
Latvijā LTV1 televīzijas tiešraidē,– 
vasaras notikumus atklāj diriģents 
J. Andževs. Liels gods diriģentam 
bija piedalīties pūtēju orķestru 
dižkoncertā 6. jūlijā Doma laukumā, 
kur Jolandam bija uzticēts diriģēt  
Jura Karlsona pirmatskaņojumu „Zo-
sēnu klabdancis” Vidzemes novada 
koporķestra izpildījumā.

Dziesmu svētku laikā iespaidīgs 
izvērties pūtēju orķestru karoga 
gājiens no Rīgas latviešu biedrības 
nama līdz Brīvības piemineklim – 
tajā piedalījās apmēram 1000 pūtēju 
orķestru dalībnieku. Visiem kopīgi 
bija jāspēlē Gunāra Ordelovska 
skaņdarbs „Valmierieši nāk”, kas arī 
izdevies. Tāpat orķestrim liels gods 
bija spēlēt svētku noslēguma koncertā 
Mežaparkā.

– Šajā vasarā, no 12. līdz 14. 
augustam, viesojāmies Gulbenes 
pilsētas sadraudzības pilsētā Bal-
mazūjvārošā Ungārijā, kur notika 
I starptautiskais pūtēju orķestru 
festivāls. Festivālā vēl piedalījās 
Čehijas, Polijas un Ungārijas orķestri. 
Mēs spēlējām divus koncertus 
skatītājiem, kā arī pusstundu garu 
programmu žūrijai. Savukārt no-
slēgumā visi orķestri piedalījās 
gājienā. Šajā festivālā mūsu orķestri 
novērtēja kā skanīgāko. Brauciens uz 
Ungāriju visiem mūziķiem bija ba-
gāts ar pozitīvām emocijām un radījis 
jaukas atmiņas. Man ir liels prieks 
sadarboties ar cesvainiešiem. Lai 
jaunā sezona ir radoša un skanīga!

Kristīne Vilciņa, foto no skolotāja 
Jolanda Andževa personīgā arhīva

muzicēšanu estrādes grupā. Tiek 
piedāvāta arī iespēja darboties sporta 
jomā. Iepriekšējā mācību gadā skolā 
atsāka darboties jaunsargi, kas ir ide-
āls mazskautu kustības turpinājums.
Ja nav vēlēšanās apmeklēt mākslas 
skolu, papildu zināšanas var iegūt 
arī mākslas pulciņā. Tāpat daudzi 
mūsu skolēni ļoti aktīvi apmeklē 
mūzikas un mākslas skolu, sporta 

skolas piedāvātos vieglatlētikas un 
basketbola treniņus. Pēc iepriekšējo 
gadu datiem var secināt, ka skolā ir 
daudz skolēnu, kas aktīvi darbojas 
vairākos pulciņos, gūst labus panāku-
mus konkursos.Taču ir daļa skolē-
nu, kas nedara neko. Atbilde: neko 
negribu, nekas neinteresē! Tas ir 
satraucošs signāls, un par to vispirms 
jādomā ģimenē. Nevēlēšanās neko 

darīt cilvēku degradē. Tāpēc aicinu 
ikviena skolēna vecākus pārrunāt ar 
savu bērnu lietderīgas brīvā laika 
pavadīšanas un sevis bagātināšanas 
iespējas. Lai šis mācību gads ir 
tikpat panākumiem bagāts kā 
iepriekšējais!

Sarma Kurme, 
direktora vietniece ārpusklases darbā

tikties ar cilvēkiem, kam ir saikne ar 
vidusskolu.

Laika apstākļi īpaši lutināja, un visi 
varēja sasniegt pārgājiena mērķi. Man 
kā direktora vietniecei ārpusklases 
darbā vienmēr ir bijis gandarījums, 
kad pēc pārgājiena satieku skolēnus 

un skolotājus un uz jautājumu, kā ir 
veicies, saņemu pozitīvu atbildi. Arī 
šajā mācību gadā tā bija.

Sākumskolas skolēni iepazinās 
ar Cesvaines pilsētu un tās 
nozīmīgākajām vietām. Jaukākais 
vienmēr ir noslēgums, kad visi kopā 
bauda onkuļa Aivja (skolas absolvents 
Aivis Tēbergs) vārīto zupu. Piekto 
klašu skolēni turpināja iepazīties ar 
Cesvaini, apmeklējot Stacijas ielu un 
tiekoties ar tās iedzīvotājiem. Sestās 
klases skolēni šogad mēroja ceļu uz 
kaimiņpagastu, lai apmeklētu Biksēri 
un aplūkotu Velnakmeni. Septīto klašu 
skolēni izvēlējās apmeklēt Krustkalnu 

dabas taku, iepazīties ar tās bagātībām, 
bet astoto un 12.a klases skolēni ap-
meklēja kūdras ražotni Cesvainē. 
9. klases audzēkņi tikās ar bijušo sko-
las skolotāju O. Ozolu, apmeklēja 
atpūtas vietu „Rozītes”, kaut pasīvi, 
tomēr nedaudz pielika roku, lai pa-
līdzētu sakopt publiskā dīķa apkārtni, 
kurā paši pavada daudz vasaras die-
nu. 10. klases izglītojamie apmeklēja 
kaimiņnovadu Lubānu un atrada 
vietu Cesvainieši – tas skolēniem 
bija patīkams pārsteigums. 11. klases 
skolēni apmeklēja ZS „Sviķi”, bet 
divpadsmitie tikās ar  VUGD Ces-
vaines posteņa darbiniekiem. Protams, 

saruna izvērtās ne tikai par 
ugunsdzēsēja ikdienu,bet arī 
par pils degšanu.

Tagad klašu uzdevums ir 
pārgājienu mirkļus, atziņas, 
dzirdēto, redzēto aprakstīt, 
noformēt un iesniegt.

Sarma Kurme, direktora 
vietniece ārpusklases darbā

 Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestris šajā vasarā Dziesmu svētkos



� Cesvaines Ziņas

Visur, kur 
parādās 

tā sauktā liekā 
nauda, rodas arī 

naids
Laikam gan neviens vārds 

šodien neskan tik bieži kā vārds 
„nauda”. Viena lieta ir nauda, kas 
nepieciešama dienišķo vajadzību 
apmierināšanai, pavisam cita – tā, 
kas paliek pāri. Izņemot patoloģiskus 
raušanas gadījumus, pārpalikums 
ir sava veida degviela tam auto, ar 
kuru cilvēks cer noķert brīnumputnu, 
vārdā laimes izjūta.

Par nelaimi, gandrīz it visur, kur 
parādās tā sauktā liekā nauda, rodas 
arī naids, un tas nu nekādi neiet kopā 
ar laimes izjūtu. Tā bez gudras sirds 
nemaz nav iespējama, tās abas ir kā 
vienas medaļas divas puses. Tā ir 
liela veiksme, ja tad, kad ir apskriets 
vai puspasaules, nāk apjausma – 
meklētais brīnumputns mīt tepat, aiz 
tavas mājas loga.

Daba un gadalaiki māca tādu 
dzīves ritmu, kas pagarina dzīvi. 
Pilnestības laikā rudenī, kad līdz 
zemei liecas dārzi un druvas un 
smaržo gan ziedi, gan augļi, ir tā, 
it kā seja un līdz ar to arī sirds būtu 
iegremdēta zemes siltajās plaukstās. 
Visa ir papilnam, nekā netrūkst, 
kņada, skandāli, intrigas, lielā un 
mazā politika atkāpjas, apkārt skan 
savējo balsis, un tu beidzot ļaujies 
laimes izjūtai. Es nesaku, ka to nevar 
piedzīvot arī citur un citā veidā, 
tomēr es izvēlos šo. Tieši dzīvojot 
laukos, spēju daudz pilnīgāk izprast 
Annas Brigaderes trīsvienības Dievs, 
Daba, Darbs jēgu un saturu.

Tas, ka tik daudzi šodien vairs 
nepazīst dabu, uz to un lauku 
dzīves norisēm skatās kā auni uz 
jauniem vārtiem, izraisa visdziļāko 
līdzjūtību. Ne ar kādām zināšanām 
nevar aizstāt gudrību, ko diendienā 
visos gada laikos mums tik pacietīgi 
māca mamma daba. No dabas 
atsvešinātajos ir daudz baiļu: 
bailes no kaķiem, suņiem, odiem, 
dunduriem, ērcēm, vēja un lietus.

Bailes no meža, tumsas, klusuma 
un vienatnes. Bailes un pat riebums 
pret zemi, kas paaudžu paaudzēm 
ir sniegusi drošību un iztiku 
un joprojām ir mūsu mūžīgais 
izaicinājums. Skumjš paradokss: 
kaut gan cilvēki (vismaz pagaidām) 
spēj dzīvot vienīgi uz zemes, daudzi 
vēlas tikt no tās vaļā, un tas ne 
vienmēr notiek objektīvu iemeslu 
dēļ.

Atgriešanās pie zemes un līdz 
ar to arī pie savām saknēm allaž ir 
pilna pārsteigumu, atklājumu un 
bērnišķīga prieka. Daudzi iegūst otro 
elpu, sirdsmieru, un laimes izjūtu 
viņi piedzīvo daudz biežāk nekā 
agrāk. Kaut kas tajā zemē ir tāds, 
ko nespēj sniegt pat vismodernākās 
tehnoloģijas. Zemē ir tik daudz 
dzīvības un dzīvot-alku, ka tas 
parauj sev līdzi arī cilvēku. Un kas 
par to, ka aiz katras paaudzes un 
katra individuāli paliek nepabeigti 
darbi, nāk citi darītāji, lai aplamāk 
vai gudrāk turpinātu nepabeidzamo 
vai pat sāktu visu no gala. Jo zeme ir 
mūsu mūžīgais izaicinājums.

Anda Līce 
(Latvijas Avīze, 10.09.2013.)

Pils – manas otrās mājas
Jūlijā tika izsludināta pieteikšanās 

uz Cesvaines pašvaldības aģentūras 
„Cesvaines tūrisma centrs” direk-
tora vietu, uz kuru pieteicās 18 pre-
tendentu. Pēc komisijas balsojuma 
par direktori tika izvēlēta pašreizējā 
direktora pienākumu izpildītāja 
DIĀNA CEPURNIECE. Devos uz 
pili, lai noskaidrotu tūrisma centra 
ieceres un aktualitātes.

– Pēc profesijas esi skolotāja. Kas 
tevi pamudināja pieteikties direk-
tores amatam tūrisma centrā?

– Man šķiet, ka dzīvē viss notiek 
palēnām un sakārtojas tā, kā tam ir 
jānotiek. Es nekad neesmu baidījusies 
mēģināt darīt ko jaunu. Otrkārt, šogad 
pavasarī man skolotājas praksē bija 
nozīmīgs notikums – audzināmās 9. 
klases izlaidums. Vidusskolas klasē 
viņiem būs jau cits audzinātājs, un, tā 
kā slodze skolā nebūs tik liela, es varu 
atļauties darīt vēl kaut ko. Bija iespēja 
pieteikties amatam, un es izmantoju 
to. Domāju, ka es te varu dažas labas 
ieceres īstenot un šo to sakārtot. Un 
man gribas to izdarīt Cesvainei.

– Vai vienmēr esi gribējusi būt 
skolotāja?

– Patiesībā skolotājas profesiju 
apguvu nejauši. Vēl studējot domāju – 
nekad nebūšu skolotāja. Bet nekad ne-
saki „nekad”, ja negribi sasmīdināt Die-
vu. Mani interesēja vēsture un kultūras 
vēsture, tāpēc izvēlējos studijas šajā 
jomā. Studiju laikā paralēli bakalaura 
grāda studijām mums bija iespēja iegūt 
pedagoga kvalifikāciju. Izmantoju šo 
iespēju. Pēc studijām sāku strādāt Ces-
vaines internātskolā par audzinātāju 
un piekritu mācīt vācu  valodu, kas ir 
mana otrā specialitāte. Pēc dekrēta 
atvaļinājuma aizgāju strādāt uz Ma-
donas pilsētas 2. vidusskolu, jo man 
piedāvāja mācīt vēsturi un kultūras 
vēsturi.

Manas pirmās audzināmās klases 
skolēni tagad jau ir izauguši un katrs 
ir savā dzīvē. Mēs joprojām šad tad 
sazināmies, noskaidrojam, kā kuram 
klājas…

– Bakalaura darba izstrādē veici 
pētījumu par Cesvaines pili.

– Jā, pabeidzot augstskolu, rakstīju 

bakalaura darbu par Ces-
vaines pili, muižu. Manu 
pētījumu labi novērtēja 
komisija. Pētījums gan 
vairāk bija no vēsturiskā 
aspekta – gan par Ces-
vaines muižas, gan pils 
vēsturi. Diemžēl mans 
darbs palika augstskolā 
un elektroniskā formā 
nav pieejams.

Mani vienmēr ir 
saistījis viss senais, 
neizzinātais. Atceros, 
kā reiz, bērnībā, netālu 
no mājām uzgāju vecu 
dzirnavu drupās gad-
skaitli „1876.”, tas bija 
mans noslēpums.

– Esi dzimusi cesvainiete?
– Dzimusi esmu Madonā, bet uzaugu 

Sarkaņos. Pēc augstskolas absolvēšanas 
atnācu strādāt un dzīvot uz Cesvaini. 
Tagad esmu kļuvusi par cesvainieti un 
tāda arī palikšu. Te es jūtos kā savās 
mājās.

Tā kā skolotājiem vasaras ir garas, 
vēlējos vēl ko darīt. Pagājušā gada 
vasarā sāku strādāt pilī par gidi.

– Vai vari teikt, ka tūrisma centra 
direktores amats ir izaugsme tavā 
profesionālajā jomā?

– Es teiktu, ka izaicinājums. Bet es 
nebaidos no tā.

– Kas šobrīd tūrisma centrā ir 
aktuālākais?

– Prioritātes ir vairākas. Šobrīd top 
informācija, ko ievietot Latvijas Piļu 
un muižu asociācijas mājaslapā. Tiek 
veidots Cesvaines tūrisma piedāvājuma 
buklets. Jāsāk gatavoties nākamā gada 
izstādei „Balttour”, kurā reprezentēt 
Cesvaines novada tūrisma piedāvājumu. 
Jāiegulda reklāmā. Turklāt paralēli tam 
jākoordinē skolēnu un tūristu grupu   
ekskursijas Cesvainē un pilī.

Par tālākiem plāniem runājot – es 
domāju, ka mums ir neizmantots parks, 
kurā saskatu potenciālu. Parks nav 
apdzīvots, uz šo teritoriju vajadzētu 
skatīties kā uz labu iespēju, kur 
cilvēkiem pavadīt laiku.

– Esi jau noorganizējusi pirmo 
tikšanos ar uzņēmējiem. Kā veicās?

– Tā bija vairāk neformāla tikšanās, 
lai iepazītos, pārrunātu plānus un 
sadarbības formas. Noskaidroju aktuālos 
tūrisma uzņēmēju pakalpojumus, kā 
arī ieceres, lai turpmāk varētu viņu 
pakalpojumus iekļaut tūrisma centra 
piedāvājumā un ekskursiju maršrutos. 
Interesanta saruna izvērtās par ziemas 
sezonu – Cesvainē nepieciešams aktīvāk 
atbalstīt sporta aktivitātes. Ziemā parkā 
jāierīko slēpošanas trase. Tam nevajag 
tik daudz līdzekļu – vajag cilvēku, tra-
ses izveides tehniku un degvielu.

Tikšanās reizē pārrunājām kāzu 
piedāvājumu, ar ko mēs Cesvaines pili 
varētu prezentēt kā kāzu vietu.

Ilzes (iepriekšējās direktores) aizsāk-
tās dāvanu darbnīcas pagaidām plānoju 
kā pievienoto vērtību ekskursijām pilī. 
Tas atkarīgs no pieprasījuma: ja tāds būs, 
būs arī tematiskās dāvanu darbnīcas. 
Mums Cesvainē ir daudz cilvēku, kas 
prot un var: piemēram, meitenes no 
„Diviem torņiem” – Ilva – floristika, 
Sanita – māla darbnīca; Kristīne Šulce 
varētu vadīt nodarbības saistībā ar 
tekstilijām; Anita Greidiņa – piparkūku 
cepšanas meistardarbnīcas; Vanda Po-
diņa – rokdarbi… Piedāvājums ir diez-
gan plašs, bet jautājums – cik tas maksā, 
vai un cik mēs esam gatavi maksāt.

– Kas tūristus, apmeklējot Ces-
vaini, interesē visvairāk?

– Kad mēs uzliksim pilij jumtu… Tas 
ir mūsu sāpju un rūpju bērns, un par to 
uztraucas arī tūristi. Protams, cilvēkus 

Kraukļu tautas nama pārvērtības

interesē arī pati pils, tās vēsture, 
Vulfu dzimtas vēsture. Viņi 
priecājas arī par izstādēm, kas 
katru gadu tiek iekārtotas pilī. 
Visi, kas te iegriežas, jūsmo, ka 
Latvijā ir šāda kultūrvēsturiska 
vērtība. Diemžēl valsts mērogā 
galvenās ir pavisam citas 
vērtības.

– Ar pirmo janvāri Latvi-
jas valūta būs eiro. Kā tas 
skars tūrisma centru?

– Šobrīd ieejas maksa pilī 
nemainās, tā tiks pārrēķināta 
eiro, bet nākotnē, domāju, 
pārmaiņas ir neizbēgamas. 
Tomēr Cesvaines novada 
iedzīvotājiem tiek piedāvāta 

pils apmeklētāja karte, ar kuru, 
iegādājoties to vienu reizi, pili var 
apmeklēt veselu gadu.

Ir daudzi skolas absolventi, kas ie-
brauc Cesvainē un apmeklē pili, bet ap-
vainojas, ja tiek prasīta nauda par ieejas 
biļeti. Taču ir jāsaprot – pils šobrīd vairs 
nav skola, bet gan arhitektūras pie-
mineklis, kur jāmaksā par ieejas biļeti. 
Vai šodien kādā pilī laiž bez maksas? 
Skolā neprasa ieejas biļeti, un tur arī var 
sastapt bijušos skolotājus. Cilvēkiem 
jāsaprot, ka kādam pils ir jāuztur, un tas 
nav lēts prieks.

– Vai esi iejutusies jaunajā amatā?
– Jā, nu jau esmu. Vasara paskrēja tādā 

ātrumā – ekskursijas, kāzas, pasākumi… 
Ir grūti iesākt darbu amatā sezonas 
vidū, man pietrūka sagatavošanās laika, 
lai iepriekš visu saliktu pa plauktiņiem. 
Vēlos teikt paldies cilvēkiem, kas 
šovasar atbalstīja mani un pamudināja 
spert izšķirošo soli, pieteikties vakan-
cei. Paldies tūrisma centra gidiem, jo uz 
viņu pleciem gūlās daudz pienākumu 
vasaras sezonā, un es varu tikai teikt – 
šo vasaru pavadījām godam!

Tagad jāstrādā tālāk. Esmu reāliste – 
ir jāiegulda smags darbs, lai celtu sapņu 
pilis. Vienlaikus idejas un sapņi ir tie, 
kas liek virzīties uz priekšu. Man tādu 
ir daudz, un es ticu, ka Cesvainei ar šo 
skaisto pili tās sirdī ir nākotne. Mums 
tikai visiem kopā tam jānotic!

Kristīne Vilciņa, autores foto

Krauklēnieši noteikti būs 
pamanījuši rosību tautas nama telpās. 
Pēc vairāku jauniešu iniciatīvas 
ēkas telpās tiek veidota BMX trase, 
lai rudenī un ziemā jaunieši varētu 
turpināt nodarboties ar BMX 
riteņbraukšanu.

Ideja par trases izveidi radusies vasa-
ras beigās, kad puiši sākuši domāt par 
BMX riteņbraukšanu lietainajā rudenī 
un ziemā. Tā kā puiši vēlas attīstīt pras-
mes šajā sporta veidā, secinājuši, ka va-
jag trasi telpās.

– Šī ideja radās galvenokārt tādēļ, 
ka lielākajā daļā Latvijas pilsētu ir iz-
veidotas BMX trases, kur iedzīvotājiem 
ir iespēja braukt un trenēties šajā 
sporta veidā. Mums tuvākā šāda trase 
ir Madonā, bet nav iespējams bieži 
izbraukāt. Turklāt visā Latvijā pārsvarā 

ir āra trases, kur var trenēties tikai 
atbilstošos laika apstākļos un gadalaikos. 
Mēs nolēmām veidot iekštelpu trasi, kur 
būtu priekšrocības trenēties visu gadu,– 
trases veidošanas ideju atklāj viens no 
iniciatoriem Edijs Krivko.

Pozitīvi vērtējams tas, ka jaunieši 
paši iegulda darbu trases veidošanā, 
savukārt pašvaldība jauniešu aktivitātēm 
uzticējusi telpas un nodrošina ar darba 
materiāliem. Puiši vēlas sportot savā 
novadā, turklāt trases izveide būs iespēja 
arī citiem jauniešiem un iedzīvotājiem 
piepildīt savu brīvo laiku ar sportiskām 
aktivitātēm. Meklējot vietu, kur īstenot 
ideju, tika aplūkotas telpas, kas nebūtu 
tālu no mājām. Kraukļu tautas nama 
tuvumā dzīvo arī daži no jauniešiem– 
Edijs Krivko, Atis Verebs, kas telpas 
varēs pieskatīt.

Ar pelašķiem
un āboliņa ziediem
zied mana Latvija.
Un citas zemes nav,
kur tā vēl uzzied lauki,
tīrumi un pļavas,
kur tā pēc mīlestības
vālodze mūs sauc.
Stāv Latvija
ar saviem tīrumiem un laukiem,
un Dievs ik rītu
mūsu aizaugušās pļavas brien…
Viņš nāk ik smilgu noglāstīt
ar plaukstu un savu svētību
klāt vālodzītes dziesmai sien.

Arī Vents Štrombergs ir viens 
no iniciatoriem un līdzdarbojies 
ieceres īstenošanā: – Kopā mēs 
esam kādi astoņi idejas realizētā-
ji – gan tie, kas paši brauks, gan 
atbalstītāji un vietējie iedzīvotāji. 
Patīkami, ka vietējie atbalsta un 
nāk palīgā uzkopt telpas.

– Grūtākais un netīrākais 
darbs jau ir izdarīts, bet vēl 
palikuši daži iekštelpas uzkopšanas un 
āra sakopšanas darbi. Tos pabeidzot, 
varēsim sākt konstruēt trasi, kas tiek 
veidota tā, lai būtu pieejama visiem 
BMX entuziastiem. Cik zināms, būs 
braucēji no Cesvaines, Madonas, Gul-
benes, un ceram, ka šo trasi izmantos 
braucēji arī no tālākām pilsētām, – tra-
ses nepieciešamību skaidro Edijs.

Tā kā tikko ir atvērts novada bērnu 

un jauniešu centrs, Kraukļu jauniešiem 
ir izveidojusies sadarbība ar centra 
vadītāju Lāsmu Markevicu, kura at-
balsta jauniešu aktivitātes un raugās, 
lai nodrošinātu brīvā laika pavadīšanas 
iespējas arī Kraukļu bērniem un 
jauniešiem.

Kristīne Vilciņa, 
Lāsmas Markevicas foto

22. augusta diena bija tāda pati kā 
dzīve – gan saulaina, gan apmākusies, 
gan lietus svētīta.

46 seniori (to skaitā 5 jaunieši) 
devās ekskursijā pa maršrutu Ces-
vaine–Velēna–Aumeisteri–Gaujiena–
Trapene.

Par šo labi pārdomāto un izplānoto 
maršrutu un jaukajiem vēsturisko 
vietu stāstiem paldies Mārai Evard-
sonei!

Ļoti mīļi bija, ka mūsu novada 
ērģeļu pavēlniece Daiga Matroze lika 
ieskanēties Velēnas baznīcas ērģelēm. 
Katrā vietā mūs sagaidīja gidi, kuri 

interesanti pastāstīja par notikumiem, 
kuri tur risinājušies.

Paēdām garšīgas pusdienas 
(par ļoti draudzīgu samaksu) un 
pārliecinājāmies, ka mazā ēdnīcā var 
pagatavot svaigi gatavotu ēdienu, ne-
vis otrreiz uzsildītu.

Priecājāmies, ka mūsu pulkā 
bija četri kungi, kuri bija runīgi un 
smaidīgi. Cienījamā vecuma kundzītes 
papukstēja un biežāk pasēdēja, jo 
kājiņām bija jāpastrādā, bet kopumā 
visi bija priecīgi un apmierināti. Ce-
rams, ka pēc šīs ekskursijas senioru 
jauktais koris skaitliski papildināsies 

ar dziedātājiem.
Paldies Cesvaines novada domei 

un priekšsēdētājam Vilnim Špatam 
par dāvanu – ekskursiju, svinot kora 
desmitgadi!

Paldies kultūras nama direktorei 
Kristīnei Aumelei par sarūpēto 
piecdesmitvietīgo autobusu, kuru go-
dam piepildījām. Tātad cesvainieši – 
ja grib, tad var! Paldies kora diriģentei 
Antrai Āboltiņai un pārējiem, kuri 
mūs atbalstīja!

Ilze Līcīte,
senioru jauktā kora „Virši” vecākā



�Cesvaines Ziņas

Procedūras, kas uzlabo paš-
sajūtu, ārstē pašreizējās slimības 
un novērš jaunu rašanos, –
Cesvainē tiek piedāvāts jauns un 
vēl neredzēts produkts. Salona 
īpašniece Jeļena Leokaite sarunā 
mazliet vairāk pastāstīja par 
masāžas gultām.

Jau kādu laiku Jeļena interesējas 
un aizraujas ar alternatīvo medicīnu 
un kosmētiku. Taču nu Jeļenas salo-
nā ir pieejams pavisam kas jauns – 
masāžas gultas. Jeļena pastāsta 
arī par ceļu, kā līdz tām nonākusi: 
– Pirms trīs gadiem biju Pēterburgā, 
kur ciemojos pie mammas māsas, 75 
gadus vecas kundzes. Pārkāpjot no 
viena transporta līdzekļa otrā, man 
klājās grūti, jo ceļojuma somas bija 
smagas. Man palīdzību piedāvāja… 
mammas māsa, kas izskatījās krietni 
mundrāka un enerģiskāka par 
mani, lai gan man pašai bija tikai 
45 gadi. Zinot viņas dzīvesstāstu, 
biju pārsteigta par mammas māsas 
labo izskatu, pašsajūtu, spēku un 
veselību. Tad arī pirmo reizi dzirdēju 
atsauksmi par masāžas gultām. Pēc 
atgriešanās Latvijā sāku interesēties 
par šo pakalpojumu un piedāvājumu 
Latvijā.

– Kas tās ir par masāžas gultām, 
pēc kurām tik ļoti uzlabojas 
veselības stāvoklis un pašsajūta?

– Ideja par masāžas gultu nāk 
no austrumiem, kur tā tiek plaši 
pielietota. Tās pamatprincips ir ar 
dažādu programmu, siltuma, masāžas 
ruļļa un turmalīna paklāja palīdzību 
atgūt veselību. Vienas procedūras 
ilgums ir vidēji 40 minūšu, turklāt 
procedūru regularitāte ir atkarīga 
no klienta. Pirmajā tikšanās reizē 
tiek noskaidrotas problēmzonas un 
segmenti, uz kuriem jāiedarbojas, lai 
pēc tam varētu pilnvērtīgi izmantot 
masāžas gultu. Pēc pirmajām 
procedūrām var būt saasinājums 
šajās zonās, taču turpinot sāpes 
izzūd un pašsajūta uzlabojas,– 
pakalpojuma piedāvājumu atklāj 
Jeļena.

– Masāžas gulta tiek rekomendēta 
dažādos veselības saasinājumu 
gadījumos:

• muguras slimību ārstēšanai;
• psihosomatisko slimību ārstēša-

nai;
• nervu sistēmas ārstēšanai;
• arteriālās hipertonijas ārstēša-

nai;
• gremošanas orgānu ārstēšanai;
• elpceļu ārstēšanai;
• urīnpūšļu slimību ārstēšanai;
• ādas slimību ārstēšanai.
Procedūras ir piemērotas ne tikai 

pieaugušajiem, bet arī bērniem. 
Tās samazina veselības problēmas, 
kā arī novērš to parādīšanos 
nākotnē. Ikviens, kurš mani pa-
zīst vai interesējas par šo jauno 
pakalpojumu, būs gaidīts. Tiekoties 
klātienē, varēšu vairāk pastāstīt 
par procedūras procesu. Tālrunis 
informācijai – 26139583.

Kristīne Vilciņa, autores foto

Rita kopā ar dr. Andri Skridi vidusskolas izlaidumā

Zināju, ka gribu būt skolotāja
9. septembrī bijusī Cesvaines in-

ternātpamatskolas un vidusskolas 
vācu valodas skolotāja Brigita 
Fjodorova svinēja 80 gadu dzīves 
jubileju. Tā kā vīram Georgijam 
Fjodorovam pavasarī apritēja 85. 
gadskārta, tikko notikušas kopīgas 
jubilejas svinības, ko vecākiem dā-
vājuši bērni. Ar skolotāju Brigitu tie-
kos saulainā rudens dienā vēl pirms 
svētkiem, lai sarunā atklātu skolotā-
jas profesijas izvēli un skolotāja 
ikdienu, kā arī pakavētos atmiņās.

– Skolotājs – tā ir ne tikai pro-
fesija, bet arī aicinājums. Kas jūs 
pamudināja uz skolotājas profesiju?

– Mana bērnība pagāja Tukumā, 
kur mana ģimene dzīvoja mājā, kas 
piederēja skolotājai. Māja atradās 
pretī pamatskolai (tagadējai Raiņa 
ģimnāzijai), kur strādāja mājas 
īpašniece. Es šajā mājā biju vienīgais 
bērns, tāpēc bieži gāju pie skolotājas. 
Atceros, ka skolotāja mani šad tad 
paņēma līdzi uz skolu. Man patika darbs, 
ko dara skolotāja, un jau tad es skaidri 
zināju, ka gribu būt skolotāja. Mani 
varēja kārdināt ar jebkuru profesiju, bet 
es turējos pie sava sapņa, lai gan skolā 
man padevās visi mācību priekšmeti.

Pat matemātikā un fizikā, kas man 
nepatika, atzīmes bija labas. Vēlējos 
studēt ģeogrāfiju, bet šī mācību 
priekšmeta skolotāja atzina, ka 
ģeogrāfijai ir atvēlēts maz stundu. Par 
spīti skolotājas teiktajam ar draudzeni 
braucām uz Rīgu ar domu iesniegt 
dokumentus ģeogrāfijas fakultātē. Tā 
kā draudzene iesniedza dokumentus 
ģeogrāfijas fakultātē, es par spīti 
negribēju iesniegt turpat un nolēmu, ka 
iešu mācīties tur, kur neiet neviens cits. 
Aizgāju uz Latvijas Valsts pedagoģisko 
institūtu un iesniedzu dokumentus 
svešvalodu fakultātē. Ak vai! Es taču 
nezināju, ka tur būs tā jāmācās – katru 
dienu bija ieskaites un pārbaudījumi kā 
skolā. Ja sesijā dabū trīs, pie stipendijas 
netikt.

Pēc institūta absolvēšanas sāku 
strādāt pamatskolā, kur vācu valodu 
mācīju astoņus gadus.

– Cesvainē jūsu darba gaitas sākās 

1963. gadā internātskolā. Kā te 
nonācāt?

– Strādājot Tukumā, biju precējusies 
un man piedzima meita Inese. Ar vīru 
izšķīros, bet, strādājot vidusskolā, 
iepazinos ar Georgu, kurš arī bija 
skolotājs. Georgs vēl nebija šķīries, 
un toreiz, kad šķīrās skolotāji, tas 
bija liels skandāls. Mūs audzināja 
nodaļas vadītāji, pārmetumi nāca arī 
no partijas puses. Tukumā mums arī 
īsti nebija, kur dzīvot. Cesvainē dzīvoja 
un strādāja vīra kursabiedrs A. Bušs, 
kas bija internātskolas direktors. Bušs 
mums piedāvāja nākt uz Cesvaini un 
strādāt internātskolā, arī dzīvoklis tika 
solīts. Tā nu atnācām uz šejieni un 
piecus gadus strādājām internātskolā, 
līdz vīru sazvanīja no Tukuma: sporta 
biedrībai „Vārpa” vajag priekšsēdētāju; 
piesolīja dzīvokli un arī darba stundas 
man. Aizgājām atpakaļ uz Tukumu, 
bet tikai uz vienu gadu, jo vīram visas 
brīvdienas nācās pavadīt izbraukumos 
sacensībās. Sapratām, ka tā negribam, 
tāpēc atnācām atpakaļ uz Cesvaini. Te 
tomēr bijām jau iedzīvojušies.

1979. gadā pārgāju strādāt uz Ces-
vaines vidusskolu, kur nostrādāju līdz 
2002. gadam.

– Laiks vidusskolā… kāds tas 
bija?

– Ir visādas atmiņas, un ne jau vienmēr 
viss gāja gludi. Bijuši dažādi atgadījumi 
un piedzīvojumi. Ar 1982. gadu sešus 
gadus strādāju arī kā direktora vietniece 
ārpusklases darbā. Tas gan bija traks 
laiks – bija jāatbild par visu. Ir atmiņas 
par skolēnu dziesmu un deju svētkiem, 
kur devos līdzi skolas korim. Puiši 
vakaros spēlēja kārtis, bet vienā dienā 
mūs apciemoja ministrs Builis, kas nāca 
skatīties, kā skolēni dzīvo, vai ir kārtīgi. 
Par laimi, kārtis tika paslēptas.

– Zīmīgi, ka arī jūsu bērni Inese un 
Uģis ir skolotāji.

– Bērni būt par skolotājiem ir 
izvēlējušies paši. Nekad neesam to 
uzspieduši. Tas viss nācis dabiski. 
Skolotājiem atvaļinājums vienmēr ir 
vasarā, arī tas likās vilinoši. Un, kad 
padomāju, mūsu ģimenē ir septiņi 
pedagogi! Mēs ar vīru, vīra māsa, 

vīra meita, vīra dēla Ulda sieva, Uģis 
un Inese. Arī mazmeitai Ilvai ir vācu 
valodas skolotājas izglītība, bet par 
pedagogu gan viņa nevēlas strādāt. Viņa 
šobrīd ir Vācijā un turpina izglītību 
banku zinībās.

– Vai, jūsuprāt, skolotāja ikdiena ir 
mainījusies?

– Man šķiet, ka tad, kad tikko sāku 
strādāt, bija cita attieksme. Domāju, ka 
tagad bērniem ir pārāk daudz tiesību. Un 
tas bieži nozīmē visatļautību. Pēdējos 
gados, kad strādāju vidusskolā, bērni 
brauca mājās ar autobusu. Skolotājiem 
bija jādežurē pie autobusa un jāskatās, 
lai visi skolēni aizbrauc. Kad pienāca 
autobuss, skolēni burtiski lauzās tajā. 
Vienreiz atļāvos vienu pieturēt aiz 
piedurknes un pavilkt nost, bet viņš 
man uzkliedza: „Ko tu iedomājies?!” 
Biju pārsteigta par šādu reakciju. Mani 
kā skolotāju neviens nebija uzrunājis 
uz tu, turklāt bērnam šķita, ka es viņam 
daru pāri, lai gan tikai pieturēju, lai 
negrūstās. Bet bērni ir bijuši visādi, ir 
arī daudz gaišu atmiņu.

Arī toreiz tika svinēta Skolotāju diena. 
Mums tie tiešām bija svētki – devāmies 
ekskursijās vai uz kādu izrādi. Parasti 
11. klase organizēja svinīgo brīdi skolā. 
Šī diena ir svētki skolotājiem – tāda kā 
atpūtas diena.

– Kā šobrīd pavadāt ikdienu?
– Aktīvi sekoju sporta aktivitātēm pa 

televizoru. Es labprāt skatos augstākā 
līmeņa vieglatlētiku, daiļslidošanu. 
Vīram patīk futbols, man ne, tad reizēm 
ir domstarpības. Bet hokeju gan es šad 
tad varu paskatīties.

Man jau kopš bērnības ļoti patīk 
lasīt grāmatas. Kādreiz pat ar mammu 
esmu karojusi – kam man tik daudz 
grāmatu?! Man tās gan dāvina, gan arī 
paņemu no bibliotēkas. Reizēm kaut 
ko uztamborēju sev, adīt man nepatīk. 
Pie mājas ir arī savs zemes stūrītis, 
kur dārzeņus izaudzēt un priecēt acis 
ar dažādām puķēm. Agrāk vasarās 
devāmies izbraucienos pa Latviju, 
vismaz reizi gadā – uz dzimto pilsētu 
Tukumu.

Reizēm kaut ko iztulkoju vācu 
valodā, jo citādi jau valoda, ja to nelieto 
ikdienā, piemirstas.

Patīkami, ka svētku reizēs mani 
atceras. Dzimšanas dienā saņēmu 
sveicienus gan no bijušajiem kolēģiem, 
gan skolēniem. Prieks, ka manas 
audzināmās klases meitenes bija 
atnākušas ciemos. Laiks skrien, un tā 
vien šķiet – jo vecāki kļūstam, jo ātrāk 
tas iet.

Kristīne Vilciņa, autores foto

Lepojamies
Septembra vidū e-pastā pienāca 

ziņa no Latvijas Universitātes (LU) 
Fonda – mūsu novadniece Rita Turki-
na ir saņēmusi M. M. V. Petkevičs 
piemiņas stipendiju. Sazinoties ar 
Ritu, uzzināju, kā klājas Cesvaines 
vidusskolas absolventei un LU 
Medicīnas fakultātes studentei.

– Cik vien sevi atceros, es, iedvesmo-
joties no jaukās ģimenes dakterītes Ini-
tas Galejas un vēloties viņai līdzināties, 
esmu teikusi, ka kļūšu par dakteri. 
Laikam ejot, pārliecība nav zudusi, 
tagad ir pienācis ilgi gaidītais mirklis, 
kad varu tuvoties sapņa piepildījumam, 
uzsākot studijas LU Medicīnas fakultā-
tē, – studiju izvēli pamato Rita.

– Skolas laikā izmantoju visas iespējas 

piekļūt tuvāk medicīnai, piedaloties Ēnu 
dienās – ēnojot ārstus, sekojot 1. un vēlāk 
arī 3. kursa medicīnas studenta ikdienas 
gaitām pasākumā „Studenta kurpēs”, 
lasot žurnālu „Doctus”, komunicējot ar 
mediķiem. Protams, mērķtiecīgi apguvu 
arī bioloģiju un piedalījos gan šā, gan 
citu mācību priekšmetu olimpiādēs un 
konkursos, gūstot godalgotas vietas.

Uzskatu, ka stipendija man tiek 
piešķirta ne vien tāpēc, ka skolas laikā 
esmu sevi pierādījusi kā centīgu un 
sabiedriski aktīvu, bet arī tāpēc, ka 
pārliecinoši zinu savu nākotnes vīziju. 
Tas ir pirmais solis ceļā pretim mērķim.

Uzsākot studijas, M. M. V. Petkevičs 
piemiņas stipendija būs nozīmīgs at-
spaids, jo gan dzīvošana, gan iztika 

Rīgā nav lēta. Turklāt stipendija būs 
arī milzīga motivācija turpmākajam 
darbam sapņu sasniegšanā – tā būs 
papildu stimuls, kas nemitīgi atgādinās, 
ka esmu jau novērtēta un manī tiek 
saskatīta nākotnes perspektīva.

Esmu pateicīga stipendijas komisijai 
un mecenātiem par iespēju saņemt sti-
pendiju, kas palīdzēs segt dažādos stu-
denta dzīves izdevumus.

– Ir pagājis pirmais mēnesis Rīgā. 
Kādi iespaidi par studentu dzīvi, 
sadzīvi, Rīgu?

– Īstā studenta dzīve sākās 1. sep-
tembra vakarā ar Aristoteļa svētkiem 
Doma laukumā. Jau tovakar mēs, 
kursabiedri, jaunie topošie mediķi, 
satikāmies, tērpušies baltos halātos, un, 
sekojot Medicīnas fakultātes karogam, 
devāmies gājienā uz universitātes gal-
veno ēku.

Priecājos, ka kursa un grupas bied-
ri ir ļoti jauki. Esam koleģiāli un cits 
citam palīdzam, meklējot atbildes 
uz jautājumiem, dalāmies ar studi-
ju materiāliem, iegūto informāciju. 
Diemžēl ne visas grāmatas bibliotēkā 
pieejamas tādā daudzumā, cik mums 
vajadzētu. Protams, lielākā daļa 
grāmatu iegūstamas elektroniski vai 
PDF formātā, tomēr ērtāk ir mācīties no 
reālām grāmatām, tādēļ daļa studentu 
tās pērk tieši izdevniecībā par dažiem 
latiem lētāk nekā veikalā. Es priecājos, 
ka varu tās iegādāties, lietderīgi izman-
tojot iegūto stipendiju.

Uzsākot studijas, liels atbalsts ir 
vecāko kursu studenti. Grupām ir iedalīti 
mentori – studenti, pie kā var vērsties 

ar jebkuru jautājumu un problēmu par 
studiju procesu vai nokļūšanu no vienas 
lekciju vai nodarbību norises vietas citā. 
Mūsu grupas mentors ir fakultātes stu-
dentu pašpārvaldes vadītājs, ārkārtīgi 
atsaucīgs, aktīvs un zinošs 4. kursa 
students Normunds Buivids – viņam 
var zvanīt vai rakstīt jebkurā diennakts 
laikā.

Pretēji skolā ierastajam ritmam 
universitātē nopietnas mācības sākās 
līdz ar pirmo dienu. Jau pirmajā nedēļā 
bija pirmais pārbaudes darbs, tādēļ 
nācās aprast ar domu, ka būs jāmācās ik 
vakaru un jāpagūst paveikt daudz.

Šķiet, ka, studējot izvēlētajā jomā, 
ir svarīgi saglabāt savu mērķi, spītējot 
visam. To vislabāk palīdz darīt vecāko 
kursu studenti, kas ir arī pierādījums 
tam, ka viss, ko no mums prasa, ir 
paveicams. Turklāt atbalstu iespējams 
saņemt arī no galvas tiesu augstāk 
par mums esošajiem – strādājošajiem 
ārstiem speciālistiem, kas paši reiz bijuši 
studenti. Lepojos un no sirds priecājos, 
ka man ir izveidojusies cieša saikne 
ar kardiologu Andri Skridi, kurš ir no 
mūsu puses un gadu gaitā, pateicoties 
mērķtiecīgam un neatlaidīgam darbam, 
profesionālajā jomā ir sasniedzis daudz, 
taču turpina augt un attīstīties joprojām, 
veicinot Latvijas medicīnas augšupeju. 
Būtu taču jauki, ja mūsu valstī būtu 
vairāk šāda ranga speciālistu, vai ne?

Lepojamies ar Ritu. Lai studi-
jas ir sākums Tavai iecerētajai 
profesionālajai  izaugsmei!

Kristīne Vilciņa, 
Agra Veckalniņa foto

Masāžas gultas – 
jauns pakalpojums 

Cesvainē
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Laulāti

Gadiem sudraboti spārni,
Gadiem zvaigžņu acis.
Gadi ceļas spārnos,
Gadi neskatās mums acīs.
/V. Kokle-Līviņa/

Nozīmīgajās dzīves gadskārtās 
sveicam: 

80 gados – Brigitu Fjodorovu, 
Mariju Vestmani,

85 gados – Albertu Buļu,
90 gados – Vitautu Lapši,
94 gados – Veru Banku!

Cesvaines pašvaldība

Edgars Kārkliņš un
 Elīna Apenīte augustā

Padomi, kā sagatavoties ērtākai pārejai uz eiro

Afiša

Cesvaines ūdenssaimniecības attīstības 
otrās kārtas projekta realizācija

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

2011. gada 9. septembrī Rīgā tika 
parakstīts civiltiesiskais līgums starp 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju, 
Cesvaines novada domi un SIA „Ces-
vaines komunālie pakalpojumi” par 
projekta „Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu attīstība Cesvainē”, Nr. 
3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VIDM/008, 
īstenošanu un Kohēzijas fonda 
finansējuma piešķiršanu un pro-
jekta uzraudzību. Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums šī projekta ietvaros būs 
95 % attiecināmo izmaksu, finansējuma 
saņēmēja līdzfinansējums – 5 % 
attiecināmo izmaksu, kas tiek finansēts 
no finansējuma saņēmēja pamatkapitālā 
ieguldītā pašvaldības finansējuma.

Būvdarbu ietvaros veikti un uzsākti 
šādi darbi:

1) rekonstruēts ūdensvads Pils ie-
las posmā, veikts domes ēkas un Ces-
vaines pils pārslēgums pie rekonstruētā 
ūdensvada,

2) veikta pašteces kanalizācijas re-
konstrukcija Dārzu ielā, pie jaunā 
kanalizācijas cauruļvada pārslēgtas vi-
sas ēkas,

3) rekonstruēts ūdensvads posmā 
Dārzu iela – Madonas iela, veikts ēku 
pārslēgums;

4) izbūvēts septiķu pieslēguma 
kanalizācijas vads no ēkas Parka ielā 3 
ar trases pieslēgumu pie Madonas 2 un 
kanalizācijas pieslēguma vads ēkai Pils 
ielā 2,

5) izbūvēts kanalizācijas spiedvads 
Dārzu ielā,

6) izbūvēts pašteces kanalizācijas 

tīkls un kanalizācijas spiedvads Vei-
denbauma un Madonas ielā, pabeigti 
ūdensvada rekonstrukcijas darbi Vei-
denbauma ielā,

7) pabeigti ūdensvada rekonstrukci-
jas darbi cauruļvadu iebūvē Bērzu ielā, 
Lazdu un Ozolu ielā, veikts pārslēgums 
pie rekonstruētā ūdensvada,

8) pabeigti ūdensvada rekonstrukci-
jas darbi Raiņa ielā posmā no Raiņa 9 
līdz Raiņa 11,

9) veikti galvenie ūdensvada rekons-
trukcijas un izbūves darbi Rīgas ielā,

10) pabeigti kanalizācijas trases re-
konstrukcijas būvdarbi Rīgas ielā, 
pārslēdzot ēku Raiņa ielā 2,

11) izbūvēts pašteces kanalizācijas 
cauruļvads no Raiņa 1 virzienā uz 
dzīvojamo māju Rīgas ielā 15,

12) pabeigti kanalizācijas spiedvada 
izbūves darbi līdz pansionātam,

13) pabeigti kanalizācijas trases 
izbūves, kā arī ūdensvada rekonstrukci-
jas darbi Brīvības ielā,

14) pabeigti ūdensvada rekonstruk-
cijas būvdarbi, kanalizācijas trases un 
kanalizācijas spiedvada izbūves darbi 
Silaines un A. Vītola ielā,

15) pabeigta pašteces kanalizācijas 
trases izbūve posmā Baznīcas iela – 
Amatnieku iela.

Notiek vai tiks uzsākti un šajā gadā 
pabeigti būvdarbi šādos posmos:

1) Ū1.8 – ūdensvada rekonstrukcija 
Gravas un Upes ielā,

2) Ū2.2 – ūdensvada izbūve Rīgas 
ielā,

3) Ū2.3 – ūdensvada izbūve Nesaules 
ielā,

4) K1.2 – pašteces kanalizācijas re-
konstrukcija Brīvības ielā,

5) K2.5 – kanalizācijas izbūve Ne-

saules ielā,
6) K2.11 – kanalizācijas izbūve no 

Rīgas līdz Raiņa ielai.
Elektroapgādes kabeļu kanalizācijas 

sūkņu stacijās izbūves darbi lielākoties 
ir pabeigti, sūkņu stacijas tiks pieslēgtas 
šajā gadā.

Teritorijas atjaunošanas darbi, ieskai-
tot zālienu un asfalta atjaunošanu, 
ir uzsākti un tiks turpināti šajā un 
nākamajā gadā.

2013. gada 27. februārī Cesvainē 
tika parakstīts piegādes līgums starp 
SIA „Cesvaines komunālie pakalpo-
jumi” un SIA „Autoserviss politeh-
nika” par mobilo vakuumsūkņa iekārtu 
piegādi projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Cesvainē”, Nr. 
3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VIDM/008, 
ietvaros un tādu ar šīs preces piegādi 
saistītu pakalpojumu kā tehniskā 
pārbaude, lietošanas apmācība, preces 
darbības nodrošināšana garantijas 
laikā sniegšanu. Līguma summa bez 
pievienotās vērtības nodokļa ir 23 135 
lati.

7. septembrī tika piegādāta vaku-
uma muca, kas aprīkota ar augstspie-
diena ūdens mazgāšanas iekārtu, kura 
paredzēta maģistrālās kanalizācijas 
trases pievadtrašu, aku un septiķu ap-
kopei.

Finansējuma saņēmējs projekta ie-
tvaros ir SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi”.

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

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Jānis Vanags

3. oktobrī plkst. 18.00 Cesvaines 
pilī tiek atklāta foto izstāde par godu 
fotogrāfa Jūlija Dickala 120 gadu jubi-
lejai

4. oktobrī plkst. 13.00 kultūras namā 
SIA „Valmieras kinostudija” bērnu 
izrāde „Smurfiņi un zelta statuete”, 
ieeja – Ls 1

19. oktobrī plkst. 17.00 kultūras 
namā koncertu kompānija „Soliaris” 
(Lietuva), teātris „Flandrija” (Beļģija) 
un pārstāves no Maskavas, Lietuvas un 
Ukrainas teātriem piedāvā cirka izrādi 
„Pasakainā planēta”, ieeja – Ls 2,50 
(biļešu iepriekšpārdošana ar 21. sep-
tembri)

Piesaki Latvijas lepnumu!
Jau desmito gadu laikraksts „Diena” 

un telekompānija TV3, piedaloties 
draugiem.lv, organizē akciju „Latvi-
jas lepnums”, kurā tiek godināti 
pašaizliedzīgie un apņēmīgie cilvēki, 
kas kādam ir nesavtīgi palīdzējuši, 
bijuši blakus nelaimē, devuši cerību 
vai piepildījuši klusu sapni. Šajā laikā 
saņemti vairāk nekā 7000 pieteikumu, 

Diāna Ivanova 
augustā

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
Kā ziedlapiņām, kuras saulē 
             plaukst.
Atļauj šodien saviem gadiem
             skanēt
Kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien 
            zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tas pie tevis trauc.

Biedrība „Mārtiņroze” sveic 
Anitu Saveļjevu skaistajā 
dzīves jubilejā, vēlot stipru 

veselību un možu garu

Lai ir kāda zeltaina kļava arvien,
Kam galotnē sirdi tu rudeņos sien,
Un, pāri takām kad sniegpārslas 
   krīt,
Lai ir kāda roze, kas dvēselē mīt!

Vēlot stipru veselību 
un vienmēr možu garu, 

sirsnīgi sveicam Skaidrīti 
Gončoronoku 70 gadu 

jubilejā!
Tuvā un tālā radu saime

Svecīšu vakars Cesvaines novadā

28. septembrī 
plkst. 17.30 – Ķinderu kapos

5. oktobrī: 
plkst. 16.00 – Stradukalna kapos
plkst. 17.00 – Kārzdabas kapos

plkst. 18.00 – Cesvaines baznīcas kapos

Zolītes turnīrs
30. augusta zolītes turnīra uzvarētāji
1. vieta – Dainis Madernieks
2. vieta – Ilgonis Vasilišins
3. vieta – Pēteris Putniņš
13. septembra zolītes turnīra uzva-

rētāji
1. vieta - Raivis Kecko
2. vieta - Rolands Repkevičs
3. vieta -  Jānis Krivka
Nākošā spēle 4. oktobrī plkst. 19.00 

Cesvaines Kultūras namā

Eiro ieviešanas diena tuvojas, un 
līdz tai ir atlikuši nedaudz vairāk 
nekā 3 mēneši. Latvijas Banka 
prognozē, ka pārejā uz eiro tiks 
nomainītas apmēram 1200 tonnu 
latu skaidrā naudā, kas atbilst 250 
ziloņu svaram. Kā iedzīvotāji var 
sagatavoties pārejai uz eiro, lai 
izvairītos no rindām, raizēm un 
neērtībām? „Swedbank” eksperti 
apkopoja dažus pamatieteikumus.

Laikus samazināt skaidras naudas 
īpatsvaru ikdienā

Ikvienam, lai sagaidītu eiro maksimāli 
ērti, ieteicams laikus samazināt 
skaidras naudas īpatsvaru ikdienā. 
Iedzīvotājiem padoms ērtākai pārejai 
uz eiro ir vienkāršs – naudu glabāt 
kontā un, veicot norēķinus, izmantot 
maksājumu karti vai pārskaitījumus 
internetbankā.

Bankas kontā naktī uz 2014. gada      
1. janvāri lati automātiski tiks konver-
tēti uz eiro pēc oficiālā fiksētā kursa     
(1 eiro = 0,702804 lati) un bez maksas.

Visērtākā un visizdevīgākā naudas 
iemaksa kontā – bankomātos

Tā kā ap gadu miju un nākamā 
gada pirmajās nedēļās banku filiālēs 

gaidāmas lielas rindas, izvairīties no 
šiem sastrēgumiem var, jau laikus 
iemaksājot skaidro naudu savā bankas 
kontā naudas iemaksas bankomātos, kur 
to var izdarīt bez komisijas maksas.

Kā laikus nomest monētu svaru?
Monētu apstrāde ir viena no 

sarežģītākajām un laikietilpīgākajām 
procedūrām, tāpēc ieteicams jau laikus 
apzināt ģimenes rīcībā esošos monētu 
krājumus un izlemt, kā ar tiem labāk 
rīkoties. Monētas var:
  ziedot labdarībai;
 norēķināties veikalos ar precīzu 

summu un pēc iespējas mazākās naudas 
vienībās;
 veikt ieplānotos pirkumus, tostarp 

tādus, kas kalpos arī ilgākā laika posmā, 
piemēram, dāvanu kartes, abonementus 
un citus;
 iegādāties Ziemassvētku dāvanas 

savlaicīgi, izvairoties no pirmssvētku 
iepirkšanās drudža.

Tērēt latus skaidrā naudā varēs arī 
vēl 2 nedēļas pēc Jaungada

Ar latiem un santīmiem varēs 
norēķināties vēl divas nedēļas pēc eiro 
ieviešanas – no 2014. gada 1. janvāra 
līdz 15. janvārim, atlikumu katru reizi 

saņemot jau eiro valūtā. Lai nebūtu 
jāsatraucas, vai atlikums par pirkumiem 
un pakalpojumiem izdots precīzi, vēl 
svarīgāka kļūs iespēja norēķināties ar 
bankas karti – maksājums tiks veikts 
precīzi, ātri un ērti.

Cik ilgi varēs samainīt latus pret 
eiro?
 Svarīgi atcerēties, ka Latvijas 
Banka latus pret eiro mainīs mū-
žīgi pēc nemainīga pašreizējā kursa:     
1 eiro = 0,702804 lati.
 6 mēnešus komercbankās – no 

nākamā gada janvāra līdz jūnija beigām 
latus pret eiro bez maksas varēs apmainīt 
visās Latvijas komercbankās. Bankas 
aicina izmantot visu sešu mēnešu 
periodu, nevis pirmās 2014. gada 
nedēļas. Tā kā jaunas valūtas ieviešana 
nav ikdienišķs notikums, pirmajās 
nedēļās pirms un pēc eiro ieviešanas, 
kā rāda arī citu valstu pieredze, banku 
filiālēs gaidāmas ļoti lielas rindas.
 3 mēnešus Latvijas pastā – no 

nākamā gada janvāra līdz pat marta 
beigām latus bez maksas varēs apmainīt 
pret eiro 302 Latvijas pasta nodaļās, kas 
atrodas mazāk apdzīvotās vietās, kur 
nav bankas filiāļu vai bankomātu.

no kuriem izvēlēti un godināti vairāk 
nekā simts cilvēku – Latvijas lepnumu. 
Līdz oktobra beigām aicinām cilvēkus 
pastāstīt par līdzcilvēkiem mums blakus, 
lai viņus godinātu „Latvijas lepnuma” 
ceremonijā otrajos Ziemassvētkos.

„Latvijas lepnuma” kandidātus 
var pieteikt, sūtot vēstules uz 
latvijaslepnums@dienasmediji.lv vai 

pa pastu, adrese: „Latvijas lepnums”, 
Mūkusalas iela 15, Rīga, LV-1004, 
kā arī aizpildot pieteikuma anketu 
portālos www.diena.lv, www.tv3.lv 
un www.draugiem.lv/latvijaslepnums. 
Pieteikumus var iesniegt arī AAS 
„Gjensidige Baltic”, kas ir akcijas 
„Latvijas lepnums 2013” atbalstītājs, 
visās filiālēs Latvijā.

Bērnu 
zīmējumu 
konkurss 

„Smurfiņu 
darbi un 

nedarbi rudenī”
4. oktobrī plkst. 13.00 Cesvaines 

kultūras namā notiks bērnu izrāde 
„Smurfiņi un zelta statuete”. 
Pirms izrādes ikviens 4–12 gadus 
jauns bērns var iesniegt tematisku 
zīmējumu „Smurfiņu darbi un 
nedarbi”. Izrādes dienā tiks 
suminātie labākie zīmējumu 
autori.

Vispārīgs konkursa apraksts: 
SIA „Valmieras kinostudija” rīko 
bērnu zīmējumu konkursu „Smurfiņu 
darbi un nedarbi rudenī” izrādes 
„Smurfiņi un zelta statuete” rudens 
tūres ietvaros visā Latvijā.

Konkursa tēma: „Smurfiņu darbi 
un nedarbi rudenī” – ļauties fantāzijas 
lidojumam un uzzīmēt rūķu Smurfiņu 
rudens aktivitātes.

Konkursa mērķis un 
uzdevums: veicināt bērnu radošo 
un māksliniecisko iztēli un iesaistīt 
sabiedriskajās aktivitātēs. Piedaloties 
konkursā, bērniem ir iespēja 
līdzdarboties un papildināt izrādes 
vizuālo ietērpu.

Darbu izstrāde: zīmējumu var 
veidot kā individuālu vai grupas 
(klases) darbu. Zīmējumi jāiesniedz 
uz A3 vai A4 izmēra lapas, zīmēt var 
ar zīmuļiem, krītiņiem, flomāsteriem, 
krāsām u. c., izmantot var jebkuru 
zīmēšanas tehniku.

Darbu iesniegšana: viens autors 
iesniedz ne vairāk kā vienu darbu. 
Zīmējuma otrā pusē jānorāda autora 
vārds, vecums, skola un klase. Darbi 
jāiesniedz izrādes dienā ne vēlāk kā 
15 minūšu pirms izrādes sākuma 
savas pilsētas vai novada kultūras 
namā vai centrā (izrādes norises 
vietā).

Darbu vērtēšana un uzvarētāju 
noteikšana: darbus izrādes laikā 
atraktīvi izvērtēs aktieri. Pēc 
izrādes tiks apbalvoti trīs labāko, 
interesantāko un krāsaināko darbu 
autori.

Konkursa dalībnieki: zīmējumu 
konkursā var piedalīties bērni no 4 
līdz 12 gadu vecumam.

Lai izdodas radošo ideju lido-
jums – no domas uz papīra!

Jauktais koris „Cesvaine” ar jaunām 
iecerēm diriģentes Ijas Voiničas 

vadībā aicina pievienoties 
dziedātājus visās balsu grupās. 

Mēģinājumi 
ceturtdienās plkst. 19.00 
Cesvaines kultūras namā.

Dziesmu pavediens saistās, skanīgā korī mūs sien!


