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Cesvaines vidusskola – 
vārds tavs skan sirdī tev un man!

Uz mana galda stāv 2011. gada 
augusta „Cesvaines Ziņas”. Mana 
pirmā avīze, kas tapusi no pirmās 
tikšanās līdz pat avīzes nogādāšanai 
veikalā. No šī brīža raugoties, tā šķiet 
tik vienkārša, bet, zinot, kāds darbs tika 
ieguldīts, tā laikam ir prasījusi manu 
vislielāko rūpību un uzmanību. Sākt 
no vietas, kur atstāta daudzpunkte, ir 
izaicinājums.

Esmu dzirdējusi cilvēkus sakām:  
būtu to iepriekš zinājis, nebūtu pa-
rakstījies. Uzskatu, ka, tikai pieņemot 
dzīvē vēl nezināmo un neizpētīto, 
mēs augam. Pat ja ir grūti. Kalns 
nevar būt bezgalīgs, tam ir virsotne. 
Tajā kāpjot, pārdomā, ko vēl gribi 
paveikt, kādas ambīcijas īstenot, un 
saproti, vai izvēlētais maršruts kalnup 
ir tas, pa kuru vēlies iet. Domāju, ka 
manas virsotnes vēl būs. Tikai mazliet 
jāievelk elpa pirms ceļa turpinājuma. 
Kā pati esmu rakstījusi savā pirmajā 
avīzē – savā dzīves grāmatā esmu 
uzšķīrusi lappusi ar jaunu virsrakstu. 
Virsrakstu „Cesvaines Ziņas” šobrīd 
uzticu nākamajam ceļa gājējam.

Laika nogrieznī, kurā darbojos 
Cesvainē, ir daudz kas piedzīvots, jo 
ceļš nenoliedzami ir gājis kā augšup, tā 
lejup. Varu droši apgalvot, ka ikviena 
tikšanās, saruna vai intervija ir at-
stājusi labu pēcgaršu. Lai cik tas muļ-
ķīgi izklausītos, katru reizi ir nācies 
pārliecināties par to, ka visi esam tikai 
cilvēki – ar savām vājībām, ambīcijām, 
iegribām. Gatavojot šo avīzi, vēlreiz 
pārliecinājos, ka nevaru piespiest 
cilvēku uz sarunu, ja viņš nevēlas. Un 
nevajag. Cienu cilvēku izvēli nerunāt 
vai izvēlēties nestāstīt. Un tāpēc 
nedrīkst apvainoties, jo mēs nezinām, 
kā paši rīkotos konkrētā situācijā. Kā 
reiz teicis Imants Ziedonis: „Laiki nav 
svarīgi. Svarīgs ir cilvēks.”

Avīzē vienmēr ir parādījušies 
publikāciju autoru vārdi, pieminētas 
visdažādākās ar Cesvaines novadu 
saistītas un nesaistītas personības. 
Bet šajā numurā vēlos publicēt divu 
darbarūķu vārdus, kuri publiski parā-
dās reti. Par to, lai avīze līdz cesvai-
niešiem nonāktu bez gramatikas kļū-
dām un katrs teikums būtu labskanīgs, 
rūpējas Sanita Dāboliņa. Savukārt par 
avīzes vizuālo noformējumu un rakstu 
sabīdīšanu tā, lai visam pietiktu vietas, 
jau trīs gadus gādā Paija Kurtiša. 
Paldies par atsaucību, neatlaidību un 
darba stundām, kas ieilgst vakarpusē 
un brīvdienās!

Lai arī turpmāk avīze ir novada 
dzīves, aktualitāšu un personību 
atspoguļotāja!

Kristīne Vilciņa

Svinot Cesvaines vidusskolas 
95. dzimšanas dienu, 20. septembrī 
notika vidusskolas salidojums. Ar 
ekumenisko dievkalpojumu baznīcā, 
piemiņas brīdi pie skolas dibinātāja 
Alberta Vītola un skolotāja Harija 
Šulca atdusas vietām tika iesākta 
salidojuma programma.

Cesvaines pūtēju orķestris un 
tautisko deju kolektīvi sveica skolas 
absolventus, pedagogus un darbiniekus 
pie pils. Absolventiem skolas gaiteņi un 
klases telpas kā dzīvas ataust atmiņā, 
staigājot pa Cesvaines pili.

Pils pagalmā satikušies arī vienau-
dži un pamatskolas absolventi – Inta 
Matisone, Janīna Mača un Arvīds 
Liedskalniņš, kas, izstaigājuši pili, 
vēro deju kolektīvu priekšnesumus. 
Arvīds Liedskalniņš pēc pamatskolas 
mācības turpinājis tepat, Cesvainē, un 
ir 1952. gada absolvents. Par vidussko-
las laiku audzēknim tikai gaišākās 
atmiņas: – Dziedāju skolas korī pie 
skolotāja Harija Šulca, biju tenors. 
Šodien piemiņas brīdī pie skolotāja 
Šulca atdusas vietas nodziedāju skolas 
himnu. Viss mans mūžs pavadīts ar 
dziesmu. Skolas laikā nekādas lielas 
nebēdnības nestrādāju, biju samērā 
prātīgs. Bet ir viens gadījums prātā 
palicis. Es dzīvoju internātā, jo mājas 
atradās piecus kilometrus uz Dzelzavas 
pusi. Kādā svētdienas vakarā pie manis 
atnāca klasesbiedrs Pēteris Bondarevs, 
kas toreiz darbojās komjaunatnē. Viņš 

man saka, ka jāsavāc biedra nauda, 
un izdomā, ka to darīs tieši šovakar. 
Meiteņu istabas bija atdalītas no 
zēnu istabām, taču mēs devāmies pie 
meitenēm. Vācot naudu, Pēteris bija 
diezgan skaļš, un to sadzirdēja klases 
audzināja skolotāja Kalniņa. Aši palīdu 
zem vienas no meiteņu gultām, un tad 
skolotāja ienāca istabiņā. Es tik atceros 
skolotājas teikto – ka mēs, 11. klase, 
nemaz neklausot, vienīgie godīgie 
klasē tikai Liedskalniņš un Sniķeris… 
Tā es izspruku sveikā!

Dzīves ceļš Arvīdu aizvedis uz 
Skrīveriem, kur viņš joprojām strādā 
par veterinārārstu.

Pie pils tikko satikušies arī 1958. ga-
da absolventi un kaļ plānus salidojuma 
tikšanās reizei. Vidusskolas laiks ik-
vienam asociējas ar gaišām domām 
un skolotāju stingrību. 1958. gada 
absolventiem spilgtā atmiņā palicis 
1950. gada notikums, kad pils tornī 
pacelts Latvijas karogs un tā dēļ 
izpostīti četru jauniešu likteņi…

Šis notikums tiek pieminēts 
arī svētku pasākumā, kad cauri 
vēstures griežiem tagadējie skolotāji 
improvizētā skolotāju istabā izspēlē 
un stāsta notikumus, kas ietekmējuši 
Cesvaines vidusskolu.

Cesvaines vidusskolas direktors 
Didzis Baunis uzrunā pauda kādā 
dokumentālajā filmā gūto atziņu, 
ka zināšanas ir vislielākais dārgums 
pasaulē: – Taču šodien, iespējams, 

Cesvaines pamatskolas absolventi – 
Janīna Mača, Arvīds Liedskalniņš, 

Inta Matisone

1958. gada absolventu satikšanās prieks

mūsu skolēni ir vislielākais dārgums 
pasaulē – jo viņi no prasmīgiem 
skolotājiem saņem zināšanas. Ar 
lielu lepnumu varu teikt, ka jebkurš 
vidusskolas absolvents ir labi 
izglītots. Šovakar vēlos ikvienam 
teikt milzīgu paldies par to, ka esat 
ieguldījuši savu daļiņu darba, domas 
un zināšanu mūsu skolā. Visi kopā 
mēs esam to padarījuši tādu, kāda tā 
ir šodien.

Svētku reizē sumināta ne tikai 
skola un absolventi, bet arī pedagogi. 
Cesvaines novada dome ar atzinības 
rakstu, kā arī Latvijas izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrība 
(LIZDA) sveica skolas pedagogus 
Ingrīdu Evardsoni, Ausmu Ozolu, 
Valdu Sabuli, Veltu Kalniņu, Didzi 
Bauni. Savukārt LIZDA vēl sveica 
sporta skolotāju Zigmāru Gulbi, 
krievu valodas skolotāju Valentīnu 
Afanasjevu un sākumskolas skolotāju 
Ivetu Āboliņu.

Cesvaines novada domes priekš-
sēdētājs klātesošajiem atklāja, ka 
daudzi sastaptie cilvēki domā – arī 
priekšsēdētājs ir absolvējis Cesvaines 
vidusskolu. Lai gan novada mērs ir 
absolvējis kaimiņu novada skolu, 
laikā, kad notika jaunās skolas ēkas 
būvniecība, apēsts tik daudz sāls, ka 
Cesvaines vidusskolu priekšsēdētājs 
nu sauc par savu skolu. Galvenais 
priekšsēdētāja novēlējums – lai 
būtu skolēni! Savukārt dāvanā no 

Cesvaines novada domes vidusskola 
saņēma 1000 eiro dāvanu karti kopīgam 
skolas saimes pasākumam.

Absolventu tikšanās prieks un kopīgā 
atmiņu kamola šķetināšana turpinājās 
arī svētku ballē.

„Šodien atkal vēlos tevi satikt. Te bija 
tā vieta, kur atkal un atkal sirds mums 
atgriezties liks…”

Kristīne Vilciņa, autores foto

Cesvaines vidusskolas absolvents un skolotājs Uldis Rutkis reģistrēšanās brīdī

Improvizētajā skolotāju istabā tiek izspēlēta un izstāstīta Cesvaines vidusskolas 
vēsture un būtiskākie notikumi

Lutausis Sprīdītim apsola jaunas sporta zāles būvniecību

Redaktores sleja Cesvaines vidusskolai – 95
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Dzintargraudu meklētāja
Tuvojoties Cesvaines vidusskolas 

95 gadu jubilejai, radās ideja tikties 
ar cilvēku, kas vidusskolā ir strādājis, 
zina nedaudz vairāk par skolas vēsturi 
un glabā, iespējams, vēl neizstāstītus 
un aizraujošus nostāstus. Skolotāja 
Ilga Holste ir ieguldījusi milzu darbu, 
pētot vidusskolas un novada vēsturi, 
apkopojot to kā dzintara graudus trīs 
Cesvaines grāmatās.

Kad ar mācībstundām vien par 
maz

– Man šķiet, ka mani pēdējie gadi 
skolā atmodas laikā ir pagājuši radošos 
meklējumos. Kad tuvojās skolas 
70 gadu jubilejas pasākums, mēs 
kopā ar skolotāju Inu Šulci divās dīķa 
puses pils spārna istabiņās atjaunojām 
skolas vēstures ekspozīciju, apkopojot 
materiālus par skolas absolventiem, kā 
arī novada tradīcijām un ievērojamām 
personībām. Atjaunojām skolas muzeja 
darbību.

Visai manai interesei par novad-
pētniecību sākums ir meklējams 
skolā, kad direktors Arturs Vičs 
mudināja rīkot tikšanās ar aktieriem, 
rakstniekiem, meklēt cilvēkus, kurus 
uzaicināt uz stundām, lai skolēniem 
būtu interesantāks mācību process. Tas 
man bija grūdiens darīt kaut ko vairāk, 
nevis tikai atsēdēt stundu un aiziet. Tika 
nodibināti kontakti ar Kārli Sebri, Adinu 
Ķirškalni, Andu Līci. Piesaistot skolas 
absolventus, šis virziens sāka attīstīties.

Savulaik bija modē literārās tiesas – 
skolēni paši bija tiesneši, advokāti un 
prokurori, tēloja lomas, apspriežot 
literāros darbus. Patiesībā man nekad 
nebija miera – biju nemierīga skolotāja. 
Vienmēr šķita, ka ar stundām ir par 
maz, vajag kaut ko vēl, lai bērniem 
būtu interesantāk. Man ļāva vadīt ko-
respondentu pulciņu, skolēni regulāri 
sāka rakstīt laikrakstam „Pionieris”, 
žurnālam „Draugs”, vēlāk arī laikraks-
tam „Stars” un „Cesvaines Ziņas”. 
Korespondentu pulciņā liels notikums 
bija Preses diena, kas katru gadu 
norisinājās Rīgā. Piedalījāmies dažādos 
jaunrades konkursos, un mums arī veicās. 
1972. gadā izveidojām literāro žurnālu 
„Saulgrieze”, ko 1984. gadā virzījām 
uz žurnāla „Draugs” rīkoto jaunrades 
žurnālu konkursu. Mūs atzinīgi novērtēja 
un uzaicināja uz redakciju. Tur satikām 
un iepazinām interesantas personības. 
Tika izveidota arī skolas avīze, ko vadīja 
Lilija Kanaviņa un Sanita Dāboliņa.

Vēlāk pulciņu pārveidoju par literārās 
novadpētniecības pulciņu. Kad skolēnam 
palūdz, lai uzraksta pasaku vai tēlojumu, 
jādomā, ka viņam nav pieredzes, no kā 
rakstīt. Bet tad, kad viņš ir iepazinis ko 
tuvāk, tad ir avots, no kā smelties. Tad 
es sapratu: ja bērns izpēta savas dzimtas 
vai tikai vecmāmiņas dzīvesstāstu, 
tad viņš par vecmāmiņas cimdiem 
uzrakstīs pavisam citu darbu, nevis 
tikai formāli atskaitīsies. Tas viss mani 
aizrāva arvien vairāk. Piedalījāmies 
dažādos konkursos, bija valsts mēroga 
uzdevumi tieši novadpētniecībā, tika 
pētīti dzimtu un māju likteņi, cilvēku 
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dzīvesstāsti, aprakstīti objekti. Mēs, 
literatūras skolotāji, uzņēmāmies tādu 
kā virsvadību pār šiem konkursiem 
un katrai klasei devām pētnieciskos 
uzdevumus. Tā pamazām iesaistījās 
visa skola. Rīkojām darbu aizstāvēšanu 
klases stundās. Bija skolēni, kam 
ikdienā negāja viegli mācībās, bet viņi 
spēja uzrakstīt spožu pētniecisko darbu 
un godam to aizstāvēt. Tas cēla skolēnu 
pašapziņu.

Visi savāktie materiāli tika apkopoti 
un glabāti skolas muzejā. Starp citu, 
šogad skolas muzejam arī ir zīmīga 
jubileja, jo kopš tā atjaunošanas būs 
apritējuši 25 gadi.

Pagrieziena punkts
– Darbs skolā un pulciņā turpinājās 

līdz 1997. gadam, kad pienāca 
aicinājums virzīt mācībām latviešu 
valodas skolotājus, kas novadā varētu 
ko radošu darīt. Vidusskolas vadība 
mani bija pieteikusi, un es tiku starp 
tiem 30 skolotājiem, kas varēja doties 
uz kursiem „Pārmaiņas izglītībā”. Tas 
bija liels pakāpiens manā dzīvē. Notika 
dažādas nodarbības Latvijas pilsētās, 
pasniedzēji bija Amerikas vai Kanādas 
latvieši, kas sadarbojās ar Latvijas 
Okupācijas muzeju. Šie dzīvesgudrie 
cilvēki pavēra citu pasauli un visos 
mūsos centās izkopt radošo dzirksti.

Viens no uzdevumiem bija sagatavot 
un vadīt kādu projektu saistībā ar savu 
novadu. Tas bija vairāku sakritību 
laiks. Pasniedzējs Valters Nollendorfs 
vadīja projektu „Muzejs skolā, skola 
muzejā”. Uz Cesvaini bija atbraucis 
mūsu novadnieks Jānis Gaigulis no 
Amerikas Baltijas studiju veicināšanas 
apvienības, viņam bija laba sadarbība 
ar V. Nollendorfu. J. Gaiguļa ideja bija 
organizēt novadu kultūras dienas: tādas ir 
izplatītas ārzemēs, viņš gribot redzēt arī 
Latvijā. V. Nollendorfs ieteica mani, un 
tā nu sanāca, ka bija nepieciešams īstenot 
divus projektus: ierosināju projekta 
„Muzejs skolā, skola muzejā” ietvaros 
sarīkot Cesvaines novada dienas.

Apkopoju visus materiālus, izvie-
toju ekspozīcijas pils torņa telpās. 
V. Nollendorfs, atbraucis uz Cesvaini, 
noteica: „Kas šeit par bagātību! Ko 
tu turi sveci zem pūra?! Ir tik daudz 
ievērojamu cilvēku no Cesvaines, tik 
interesanti notikumi!”

Biju izlasījusi, ka Kurzemē ir 
nevalstiska organizācija, kas darbojas 
dažādās izglītības un kultūras sfērās. 
Nospriedu, ka Cesvainē arī vajadzētu 
tādu nodibināt. Un kopā ar meitu Sani-
tu un vēl 14 skolotājiem un kultūras 
darbiniekiem nodibinājām izglītības, 
kultūras un tūrisma informācijas centru 
(IKTIC) „Cesvaine”.

Tolaik Okupācijas muzejs vēlējās 
sadarboties ar skolām uz Sibīriju izsūtīto 
kontekstā. Mums Cesvainē jau bija savākti 
materiāli par izsūtītajiem – un to bija gana 
daudz. Okupācijas muzejs ierosināja 
sarīkot Latvijas skolotāju novadpētnieku 
konferenci. Uzņēmāmies saimnieku lomu 
un Cesvainē noorganizējām šo pasāku-
mu, uzņemot 70 skolotāju, kas katrs bija 

sava novada patriots. Pēc šīs konferences 
1998. gadā izdevām krājumu „Savam 
novadam un Latvijai” – konferences 
materiālu apkopojumu.

Attīstījās ideja par piemiņas grāmatas 
tapšanu, bet jau tad J. Gaigulis ieteica 
grāmatu veidot plašāku – lai tajā būtu 
stāsti, fotoattēli, vēsturiskās ziņas, 
dzimtu māju stāsti. Tapa pirmā Cesvaines 
grāmata, kas iznāca 2001. gadā. 
Tā bija visu iepriekšējo gadu gaitā 
savākto materiālu rezumējums. Ļoti 
daudz darba un enerģijas šīs grāmatas 
izdošanā ieguldīja meita Sanita, viņa 
arī noslēdza otrās un trešās grāmatas 
izdošanu. Interesanti bija tas, ka pirmajā 
grāmatā apkopot materiālus un ievākt 
informāciju palīdzēja Dace Zvirgzdiņa 
no Madonas muzeja, savukārt otrajai un 
trešajai grāmatai cilvēki jau paši deva 
savus stāstus, sūtīja materiālus, aicināja 
intervēt viņus. Otrajā Cesvaines grāmatā 
visi materiāli nesagāja, tāpēc zinājām, 
ka būs arī trešā. Tagad krājas materiāli 
jau ceturtajai grāmatai.

Turpinājums
– Grāmatu iznākšana bija iekus-

tinājusi tādu kā novada ķēdi. Ir ģime-
nes, kas atbrauc ciemos un, balstoties 
uz grāmatā uzrakstīto, meklē jaunu 
pavedienu dzimtas vēsturē. Man sāp 
sirds, ka skolā lielais muzeja darbs un 
skolēnu iesaistīšana novadpētniecībā ir 
apstājusies. Skola var tik daudz darīt 
šajā jomā! Nāk jaunā paaudze, mainās 
iedzīvotāju sastāvs, tagad ir Cesvaines 
ģimenes, kas dzīvi turpina ārvalstīs. 
Dokumentējami būtu viņu stāsti: kā 
viņi strādā, ko jūt, kā cenšas latvietību 
saglabāt, esot prom no dzimtenes.

Protams, ir cilvēki, kas šīs grāmatas 
kritizē, jo ir arī kļūdas un neprecizitātes. 
Bet es atceros, ko J. Gaigulis teica: 
„Neklausies nevienā un turpini 
dokumentēt! Tu redzēsi, pēc gadiem tie 
būs zelta graudi pētniekiem!” Nopietns 
faktors, kas traucē izdot ceturto grāmatu, 
ir finanses. Joprojām ir daudz nepārdotu 
otrās un trešās grāmatas eksemplāru. 
Iespējams, iespiedām pārāk lielu tirāžu 
(lai cena būtu mazāka). Tomēr ir cilvēki, 
kas arī tagad interesējas par grāmatām, 
lai gan ne tik plašā mērogā kā sākumā.

Toreiz, kad uz skolas 70. gadadienu 
atjaunojām muzeju, tā bija mūsu pašu 
iniciatīva. Bija kauns – pienāks kārtējā 
skolas jubileja, bet mums nekā nav. 
Skolas muzejs – tā ir vieta, kur audzināt 
patriotismu caur novadpētniecību. 
Patriotisms tukšā vietā neradīsies. To 
audzināt ir jāsāk jau skolā. Atmodas 
sākumā pirmās četras klases veidoja 
dzimtas kokus, apkopoja dzimtas 
vēsturi. Tā bija iespēja skolēnam 
izrunāties ar tuviniekiem, noskaidrot 
faktus un notikumus, jo vēlāk jau ir par 
vēlu. Tās ir nepārvērtējamas vērtības, 
kas aiziet zudumā. Iemīlēt var tikai to, 
ko iepazīsti. Vēlētos, lai skolā nepazūd 
labās tradīcijas, kas bija. Tāpēc ar 
interesi gribētu redzēt, kas ir apkopots 
uz skolas deviņdesmitpiecgadi.

Gaismas pasaule
– 83 gadus atrodoties pils telpās, 

Cesvaines vidusskola patiešām ir 
iemantojusi absolventu doto nosaukumu 
„Gaismas pils”. Es varu teikt, ka man 
vidusskola ir gaismas pasaule. Pa div-
padsmit gadiem skolēns iemanto kādu 
gaismas staru no skolotāja, skolasbiedra 
vai personāla. Šie gaismas stari sakrājas, 
un skolēns pēc absolvēšanas iegūst kādu 
gaismas pasauli. Vai mēs šo gaismas pa-
sauli veidojam tālāk vai apdzēšam, tas 
ir atkarīgs no mums pašiem.

Strādājot skolā, caurām naktīm 
gatavojos stundām. Ar lielu atbildību 
gatavojos audzināšanas stundām, ta-
ču arī pretī saņēmu lielu atsaucību. 
Piedzīvojām laikus, kad daudz kas nebija 
pieejams, piemēram, nebija grāmatu, lai 
varētu lasīt Aleksandra Čaka dzeju. Es 
piegāju radošāk: kā mācēju, tā dziedāju 
„Miglā asaro logs” vai „Liepas satumst”, 
un skolēni dziedāja līdzi. Jā, varbūt viņi 
nezinās neko citu par Čaku, bet viņi, 
iespējams, atcerēsies šīs dziesmas, ko 
dziedājām literatūras stundā, un zinās, 
ka tie ir Čaka teksti.

Tagad, kad skolēniem jau septiņus 
gadus ir sava vidusskolas ēka, ir 
pavērušās vairākas iespējas. Mēs pilī 
bijām diezgan saspiesti, taču no tā darba 
pamatīgums nemazinājās. Domāju, 
ka tagad bērniem ir lielākas izvēles 
iespējas. Ja notiek pasākums – vari uz 
to iet, bet tas nav obligāti. Taču mums 
bija lielāka stingrība, jo bija obligāti 

apmeklējami notikumi. Kaut ko starp, 
viņaprāt, garlaicīgo, skolēns noteikti 
sadzirdēs. Uzskatu, ka iniciatīvai ir 
jābūt skolotāja rokās. Skolotājs nedrīkst 
padoties naudas un mantas pelnīšanai, 
tad jau nav jēgas strādāt par skolotāju. 
Ne par velti saka: skolotājs – tas ir 
dzīvesveids, misija, aicinājums. Ir jābūt 
gatavam ziedot savas brīvās stundas, 
neskatoties pulkstenī. Tas atmaksājas 
pēc gadiem, kad satiec skolēnu, kurš 
tev pateiks paldies, ka esi viņa labā ko 
izdarījis.

Skolas dzīve ir atkarīga no skolas 
vadības. Atceros, ka direktors A. Vičs 
bija gaiša personība un īsts kultūras 
cilvēks, jo viņš par visu interesējās. 
Stingrība, cieņa un respekts bija 
tas, ko iemācījos savos darba gados 
vidusskolā.

A. Līce jaunākajā grāmatā „Lielais 
lakats” raksta, ka „novadpētnieki ir kā 
dzintara meklētāji”. Manuprāt, tie ir 
ļoti skaisti vārdi. Man ir palaimējies, 
jo es piederu pie dzintara meklētājiem. 
Novadpētniecība ir kā sīki graudiņi, kas 
tiek salasīti un kopā veido lielas lietas. 
Vienalga, vai tas ir viena cilvēka vai 
novada stāstā. Man šķiet svarīgi, ka ir 
izdevies Cesvaines grāmatas izdot un 
dzintara graudus pacelt no zemes un 
smiltīm. Tās jau nepazudīs.

Kristīne Vilciņa,
 foto no I. Holstes personiskā arhīva

Cesvaines trešās grāmatas „Cesvainieši” atklāšanas pasākumā kopā ar vīru 
Ivaru. Viņš bija mans palīgs un šoferītis. Cik gan reižu viņš mani mudināja 

neapstāties un darboties tālāk: ja apsolīji, tad braucam!

Meita Sanita Dāboliņa ir viens no cilvēkiem, kas visām Cesvaines grāmatām ir 
palīdzējusi ieraudzīt dienasgaismu

No 18. līdz 21. septembrim Ces-
vainē viesojās Francijas delegācija 
no Lagardellas pie Lezes pašvaldī-
bas. Daļa viesu jau bija ciemojušies 
Cesvainē, tomēr lielākajai daļai šī 
bija pirmā viesošanās te. Viens no 
svarīgākajiem vizītes mērķiem – 
uzturēt draudzības saikni, turpināt 
sadarbību.

Lai iepazītu Cesvaines novadu, 
ir jāiepazīst tajā notiekošais, un 
īsfilma par Cesvaines novada kultūru, 
uzņēmējdarbību un sadzīvi sniedza 
Francijas viesiem priekšstatu par 
novadu. Nedaudz no filmā redzētā viesi 
iepazina arī klātienē, apskatot novada 
iestādes, kā arī apmeklējot zemnieku 

Francijas delegācijas vizīte Cesvainē
saimniecības.

Cesvaines vidusskolas direktors 
Didzis Baunis viesiem izrādīja 
vidusskolas telpas, kā arī sniedza 
ieskatu skolas ikdienas notikumos. 
Ceļā uz Cesvaines pili tika apmeklēta 
Cesvaines bibliotēka un kultūras 
nams, sadraudzības partneriem parā-
dot projekta ietvaros paveikto, kā arī 
sniedzot ieskatu iestāžu ikdienas dar-
bā. Savukārt pilī Cesvaines pils dāma 
izrādīja Cesvaines kultūrvēsturisko 
mantojumu, kā arī minēja svarīgākos 
pils vēstures pieturas punktus.

Francijas pārstāvji viesojās Madonas 
novada zemnieku saimniecībās: ZS 
„Egļukalns” iepazinās ar piena govju 

saimniecību, šīs nozares specifiku, kā 
arī saimniecības ikdienas darbu; ZS 
„Poļvarka” uzzināja, kāda augļkopība 
ir izplatīta Latvijā. Sadraudzības 
partneriem atklājums izrādījās smilts-
ērkšķis,  kurā ir vairāk nekā 190 bio-
loģiski aktīvu komponentu. Saimnieki 
viesus cienāja ne tikai ar šīm ogām, 
bet arī ar krūmmellenēm, avenēm un 
vīnogām.

Tikšanās noslēgumā Francijas pār-
stāvji akcentēja Cesvaines novada 
dabas skaistumu un mieru, kas šeit 
valda. Redzētais, izjustais un viesmīlīgā 
uzņemšana viesus pozitīvi uzlādēja.

Santa Krusiete, 
autores foto



�Cesvaines Ziņas

Rīgas ielas stāsti un svētki

Pavisam nesen tepat, Cesvaines pilsētas 
pievārtē, durvis vērusi pirts „Granti”, kurā 
saimnieko cesvainieši Edmunds un Māra Skri-
des. Doma par pirts būvniecību radusies jau 
tad, kad saimnieki atnākuši dzīvot šurp, taču, 
laikam ejot, būvniecība atlikta, priekšplānā 
izvirzot citas nepieciešamības.

Starp kūpošu zāļu tēju aromātu un bērza 
pirtsslotiņu smaržu ikviens, kas meklē patvērumu 
no ikdienas steigas un rutīnas, to te atradīs. Te var 
smelties enerģiju un iedvesmu turpmāko ikdienas 
virsotņu sasniegšanai.

– Pirmā lielā interese radās, kad Cesvainē notika 
3 x 3 nometne, kurā par pirts burvību stāstīja pirts 
skolas „Lielzemenes” saimnieki Juris un Aelita 
Batņas. Uzzināju, ka viņi arī organizē pirts skolu, 
kur gada griezumā notiek kursi, veltot laiku pirts 
izzināšanai un savai veselībai. Šajā skolā zināšanas 
gūt devās sieva Māra, – atklāj Edmunds.

Pirts celtniecība „Grantos” iesākta pirms vai-
rākiem gadiem, bet pilnīgi pabeigta šogad. Sti-
muls bijušas Edmunda un Māras strauji tuvojošās 
rubīna kāzas. Būvniecībā līdzdarbojusies visa 
ģimene – katrs ir pielicis savu roku, lai pirtiņa 
būtu tāda, kāda tā ir tagad. Vienkārši un gaumīgi – 
tieši tā var raksturot otrā stāva istabiņas, kurās 
pat gultas ir Edmunda paša ideja un rokudarbs. 
Meita Egita palīdzēja interjera veidošanā un telpu 
krāsu izvēlē. Dēls ar vedeklu guļbūves spraugas 

aizpildīja ar sūnām. Liels atspaids darbos bija arī 
znots. Lai rubīna kāzu pasākumā lietus gadījumā 
būtu, kur patverties, tapusi āra terase ar iespēju 
svētkus svinēt zem nojumes svaigā gaisā. Turpat, 
2. stāvā, no balkona paveras ainava, kurā šobrīd 
var lieliski pārredzēt „Grantu” teritoriju un vērot 
kuplu ežu saimi desmit ežu sastāvā.

– Darbi pirtī ir pabeigti, taču šobrīd darbojamies 
tādā kā testa režīmā. Pirts – tā ir mana svētnīca. Jau 
sen ir bijis sapnis par pirti. Tā ir tāda kā gatavošanās 
brīdim, kad došos pensijā, – lai man ir nodarbe. Es 
bez darba nevaru, man vajag būt kustībā un darbībā. 
Esmu redzējusi cilvēkus, kas brīžos, kad pārtrauc 
darboties ikdienā, sabrūk. Man vajag dzinuli. Kas 
tad ir pirts? Latviešiem pirtī notika visi svarīgie 
dzīves notikumi. Mēs šobrīd esam tik ļoti prom 
no visa latviskā, kaut kur ikdienas steigā. Man 
prieks, ka trīs mūsu mazbērnus esam radinājuši pie 
pirts un viņi labprāt tajā dodas. Kādreiz latviešu 
dzīve norisinājās saimniecībās, viss bija pie dabas. 
Enerģiju mēs smeļamies no akmens, uguns, ūdens 
un augiem. Lai enerģiju uzņemtu, lasām tējas 
zāles. Jā, pirtī iešanas rituāls ir dziļa filozofija, 
bet tas ir arī dzīvesveids, jo tiek pārkārtota sava 
iekšējā pasaule, – stāsta Māra.

„Grantos” vietu nerod skaļas balles, bet gan 
ikdienas nogurdinātie un iekšējā spēka meklētāji. 
Te katrai saimnieku sietajai slotiņai ir sava nozīme 
un iedarbības spēks, un ikviens varēs rast kādu 

sēde norisinās Cesvaines pilī, kur muzeja spe-
ciāliste Daiga Matroze deputātus iepazīstina ar 
ekspozīcijām pils telpās un aktualitātēm muzejā.

• Nolēma ierīkot ekspozīciju „20. gadsimta 
transporta līdzekļi” pašvaldības īpašumā Pils ielā 3 
Cesvainē, 1. stāvā.

• Iecēla par Cesvaines kultūras nama direktori 
Zeltīti Dūrīti ar 2014. gada 22. septembri, nosakot 
pārbaudes laiku – 3 mēneši, uz noteiktu laiku – uz 
pašreizējās kultūras nama direktores atvaļinājuma 
laiku.

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 13 „Par 
grozījumiem Cesvaines novada domes 2014. gada 
23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Cesvaines 
novada pašvaldības 2014. gada budžets””.

• Nolēma ziedojumu ar mērķi „Cesvaines pilij” 
izlietot Cesvaines pils ēdamzāles dekoratīvās 
sienas atjaunošanai, savukārt ziedojumu ar mērķi 
„Cesvaines pils parka svētkiem” – koncertuzveduma 
bērniem apmaksai.

• Noteica Cesvaines novada vispārizglītojošo 
skolu direktoriem un pirmsskolas izglītības iestādes 
vadītājai šādas mēneša darba algas no 2014. gada 
1. septembra līdz 2015. gada 31. augustam: Cesvaines 
vidusskolas direktoram – 988,90 euro; Cesvaines 
internātpamatskolas direktorei – 737,05 euro; 
Cesvaines pirmsskolas „Brīnumzeme” vadītājai – 
782,58 euro; Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas 
direktorei – 735,51 euro. Algas starpību starp 
direktoru zemāko mēneša darba algas likmi un 
noteikto mēneša darba algas likmi apmaksāt no valsts 
budžeta mērķdotācijas.

• Atzina par spēku zaudējušu Cesvaines novada 
domes 2014. gada 17. jūlija domes sēdes Nr. 9 8. § 
„Par pilnvarojumu”.

• Piešķīra Cesvaines vidusskolas direktora 
vietniecei mācību darbā Veltai Kalniņai 1. pakāpes 
pašvaldības apbalvojumu atzinības rakstu par 
ieguldījumu izglītības jomā, audzinot un izglītojot 
Cesvaines vidusskolas jauniešus; vidusskolas 
amatu mācības skolotājai Ausmai Ozolai 1. pakāpes 
pašvaldības apbalvojumu atzinības rakstu par pozitī-
vas attieksmes veidošanu jauniešos, par nesavtīgu 
ieguldījumu novada tradīciju un kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā; vidusskolas krievu valo-
das un sākumskolas skolotājai Ingrīdai Evardsonei 
1. pakāpes pašvaldības apbalvojumu atzinības rakstu 
par mūža ieguldījumu izglītības jomā, izglītojot 
un audzinot Cesvaines vidusskolas jauniešus; 
vidusskolas ģeogrāfijas skolotājai Valdai Sabulei 
1. pakāpes pašvaldības apbalvojumu atzinības rak-
stu par ieguldījumu izglītības jomā, audzinot jauno 
paaudzi; vidusskolas direktoram Didzim Baunim 
1. pakāpes pašvaldības apbalvojumu atzinības 
rakstu Cesvaines vidusskolas 95 gadu pastāvēšanas 
gadadienā par veiksmīgu Cesvaines vidusskolas 
vadīšanu, ieguldījumu skolas kolektīva saliedēšanā, 
radošu darbību projektu realizācijā.

• Nolēma komandēt muzeja speciālisti Daigu 
Matrozi, pašvaldības aģentūras „Cesvaines tūrisma 
un informācijas centrs” direktori Diānu Cepurnieci, 
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas direktori Intu 
Stieni Latvijas Piļu un muižu asociācijas organizētā 
pieredzes apmaiņas braucienā uz Pēterburgu šā gada 
17.–21. septembrī, apmaksājot brauciena izmaksas 
un dienasnaudu.

• Izslēdza no Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas 
un vidusskolas pamatlīdzekļu uzskaites nolietotos 
pamatlīdzekļus.

• Iznomāja pašvaldībai piederošu nekustamo 
īpašumu trīs personām uz desmit gadiem. Vienai 
personai iznomāja daļu no pašvaldības zemesgabala 
uz pieciem gadiem.

• Piekrita, ka SIA „Zaļā māja Cesvainē” veic 
tai lietošanā nodotās ēkas Pils ielā 1A daļas 
rekonstrukciju un iznomāja daļu zem tai lietošanā 
nodotās ēkas un daļu, kas ir nepieciešama ēkas daļas 
rekonstrukcijai, platību precizējot līguma noslēgšanā, 
uz 10 gadiem, paredzot uz zemes veikt būvniecības 
darbus.

• Noteica, ka nekustamajam īpašumam „Zaļači” tā 
sadalīšanai ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 
projektu.

• Izdeva saistošos noteikumus Nr. 14 „Par Ces-
vaines novada pašvaldības palīdzību audžuģimenē 
ievietotam bērnam”.

• Izīrēja vienai personai un viņas ģimenes locek-
ļiem pašvaldības mājīpašumu uz pieciem gadiem.

• Saskaņoja Cesvaines vidusskolā un Cesvaines 
internātpamatskolā īstenojamās interešu izglītības 
programmas.

• Nodeva privatizācijai pašvaldībai piederošu 
neapbūvētu zemesgabalu 1476 m2 platībā Rūpnīcas 
ielā 8.

• Nolēma lūgt personai nodot pašvaldībai 
patapinājumā vai nomā viņai piederošā īpašuma 
„Aptiekas” daļu uz 10 gadiem ar tiesībām uzstādīt 
bērnu rotaļu rīkus.

• Uzdeva domes priekšsēdētājam vadīt sarunas ar 
Cesvaines evaņģēliski luterisko draudzi par Ķinderu 
un Cesvaines kapu iegūšanu īpašumā par īpašumu 
kadastrālo vērtību.

Jau iepriekšējā „Cesvaines Ziņu” numurā 
rakstījām, ka rudenī visā Eiropā un arī Latvijā 
svin Eiropas kultūras mantojuma dienas. Šī 
gada tēma „Rīgas iela” deva iespēju 65 Latvijas 
pilsētām, kurās ir Rīgas vārdā nosaukta 
iela, pievērst plašāku uzmanību tās vēsturei, 
unikālajiem objektiem un faktiem.

13. septembrī Cesvaines centrā, Rīgas ielā pie 
Šļākas kroga, notika oficiāls atklāšanas pasākums, 
svinīgi mastā paceļot Eiropas kultūras mantojuma 
dienu karogu. Mantojuma dienas ar Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstu rīko Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcija (VKPAI) 
sadarbībā ar pilsētu pašvaldībām.

VKPAI valsts inspektore Sarmīte Dundure 
uzrunā klātesošos mudināja turpināt stāstīt Rīgas 
ielas stāstus jaunajai paaudzei un neaizmirst, ka 
nākamos Rīgas ielas stāstus veidojam mēs paši. 
Radās arī ierosinājums: – Latvijā ir pavisam 
77 pilsētas, no kurām 65 ir Rīgas iela; vajadzētu 
ierosināt arī pārējās 12 pilsētās kādu no ielām 
nosaukt Rīgas vārdā. Iespējams, Latvija varētu 
nokļūt Ginesa rekordu grāmatā kā valsts, kur katrā 
pilsētā ir iela, kas nosaukta Rīgas vārdā.

Kas gan būtu svētki bez pūtēju orķestra ska-
nējuma?! Tāpēc Rīgas ielas svētkos par muzikālo 
noformējumu gādāja mūsu pašu Cesvaines pūtēju 
orķestris un tā vadītājs Oļģerts Ozols. Savukārt 
tajā, kāda Rīgas iela bijusi vēstures lokos un ar 
ko ir īpašas ēkas, kas sauktas Rīgas ielas vārdā, 
ieskatu sniedza Māra Evardsone.

Lai gan vēsturiskā ainava Rīgas ielā ir mainīju-
sies, joprojām ir saglabājušās 19. gadsimta beigu 
un 20. gadsimta sākumā celtās ēkas. Cesvainē 
Rīgas ielu īpašu padara tās tiekšanās kalnā – uz 
augšu, aicinot uz galamērķi – Rīgu.

Rīgas ielas sākums ir rodams pie tilta, kura 
pirms kara nemaz nebija. Ir zināms, ka Cesvainē 
līdz tam ielu nosaukumi nepastāvēja, bet mājas 
tika sauktas to īpašnieku vārdā vai arī tām doti 
kādi citi nosaukumi. 
Vietai pie Sulupītes 
tilta, kur sākas Rīgas 
iela, ir simboliska 
nozīme, jo tilts pieder 
gan Pils, gan Rīgas 
ielai – un, pateicoties 
tam, parasto ļaužu 
daļa varēja satikties 
ar muižas cilvēkiem. 
Tilts ir kā robežšķirtne 
starp muižas kompleksa cilvēku un 
cesvainiešu dzīvi.

Tagadējā Rīgas ielā 1 kādreiz ir bijusi 
aptiekas māja, kas kā aptieka dokumentēta 
1865. gadā. Tā ir bijusi vienstāva ēka, 
kuras vienā pusē uzcelts otrais stāvs. Tajā 
laikā zāles tika gatavotas uz vietas aptiekā. 
Interesanti, ka aptiekārs Pfeils uzskatīja – 
tīrākais ūdens ir Mucenieku ezerā, un tas 
tika izmantots zāļu gatavošanā, savukārt aiz 
aptiekas ēkas tika audzēti ārstniecības augi, 
ko aptiekārs pats kopa.

Vēlāk aptieka nonākusi 
Andreja Brigadera īpašumā. 
Brigaders 19. gadsimta 30. gados 
turpat, blakus aptiekai, uzcēla 
ēku, kas tiek dēvēta par skaistāko 
Cesvaines ēku. A. Brigaders bija 
mīklaina personība, bet ir zināms, 
ka viņam piederējusi zeme līdz 
pat Celtnieku ielai. A. Brigaders 
izīrējis telpas M. Vītolas kon-
ditorejai, J. Ķirsona gaļas un 
desu tirgotavai, R. K. Mucenieka 
gatavo zārku noliktavai, J. Gai-
guļa dažādu preču tirgotavai, velosipēdu pār-
stāvniecībai un arī mednieku biedrībai.

Interesantus faktus Māra Evardsone atklāja arī 
par tagadējo „Saules veikala” ēku, kas celta kā 
divstāvu pasta ēka. Šajā ēkā atradusies gan krājka-
se, gan telegrāfa nodaļa. Pirms Pirmā pasaules 
kara tur iekārtota telefona centrāle un telefona 
sakari bija ar Meirāniem, Lubānu, Jaungulbeni, 
Vecgulbeni, Ranku, Lizumu. Pasta ēka pastāvēja 
līdz 1944. gadam, kad tā tika sagrauta. Uzzinām 
arī stāstu par vella četrinieku – četriem kareivjiem, 
kas kara laikā strādājuši pastā, kur bija ierīkota 
kara telefonu centrāle. Vella četrinieks izstrādājis 
dažādas nebēdnības, un par šiem kareivjiem ir 
saglabājušies vairāki nostāsti.

Aplūkojot fotogrāfijas, patiešām var pār-
liecināties par Šļākas kroga kādreizējo titulu – 
garākais krogs Latvijā. Šobrīd tas jāiztēlojas, kro-
gam turpinoties Cesvaines internātpamatskolas 
virzienā. Cesvainiešiem ir zināms, ka 1931. gadā 
pie kroga sagaidīja prezidentu Kārli Ulmani. Šajā 
ēkā atradās aptieka, viesnīca, dzīvokļi, veikali, 
mehāniskās darbnīcas, kā arī bijis linu pieņemša-
nas punkts. Savukārt Šļākas kroga priekšā atradies 
tirgus laukums. Par gadatirgu Cesvainē pie Šļākas 
kroga ir tapušas arī dzejas rindas, ko uzrakstījusi 
autore ar pseidonīmu Līze Vīle.

Gadatirgus Cesvainē
Kad Cesvainē ir gadatirgus,
Zina ne vien cilvēks, bet pat zirgs.
Un visiem sešiem ceļiem platiem
Tad pilns no gājējiem un ratiem.
Jau kilometrus desmit šaipus
Uz ceļa tirgus sākas laikus.

Lūk, andele lai vaļā vārās,
Kam ir uz jēriem tieksme kāra.
Kad braucēji jau Šļākas priekšā,
Lec leibe katros ratos iekšā.
Ar varu izrauj teļu, jēru
Vai citu pārdodamu zvēru.
Kad dusmu dusmas ārā gāztas
Un naudaszīmes ķešā bāztas,
Ar iepirkšanos jāpasteidzas,
Pirms šitie tautas svētki beidzas.
Turpinot virzīties pa Rīgas ielu, ir redzams, ka 

autentiska ir saglabājusies Gobiņa fotodarbnīcas 
ēka, kas šobrīd ir privātmāja. Tālāk ir Rīgas 
ielas augstākais punkts – Karātavu kalns, kas ir 
pazīstams kā sena soda vieta. Pirmskara laikā 
šī vieta zināma kā balles placis ar estrādi: tur 
notikušas zaļumballes, novadu dziesmu dienas, 
aviācijas svētki. Klīst leģenda, ka kalnā zviedri 
atkāpjoties ir aprakuši kara kases naudu. Esot pat 
norāde, ka tā aprakta starp divām vecām ābelēm. 
Bet šo idilli izjauca 1959. gads, kad kalna virsotnē 
uzbūvēja televīzijas torni ar šobrīd augstāko 
virsotni Baltijā – 398 metriem virs jūras līmeņa.

Rīgas ielas ēku stāsti ir tikai viena daļiņa no 
Cesvaines vēstures, un tomēr tā ietver tik daudz 
interesantā un vēl nezināmā. Turpinot Rīgas vārda 
daudzināšanu, Rīgas ielas svētki noslēdzās ar 
svētku koncertu „Dziedinošais lietus”, kurā uzstājās 
Rīgas saksofonu kvartets (A. Sīmanis, I. Lejiņa, 
A. Šablovskis, B. Tilhena) un Latvijas Nacionālās 
operas soliste Kristīne Gailīte. Cesvaines pilī, 
muzejā, ir aplūkojama Rīgas ielas vēsturisko 
fotogrāfiju ekspozīcija „Rīgas iela Cesvainē 
gadsimtu garumā”, kurā var aplūkot tagadējo ēku 

kādreizējo vizuālo izskatu, 
sadzīvi un apkārtējo vidi 
Cesvaines centrā.

Paldies Cesvaines novada 
muzeja speciālistei Daigai 
Matrozei par Cesvaines 
Rīgas ielas virzīšanu 
Eiropas kultūras mantojuma 
dienām un organizēto 
svētku pasākumu, kā arī 
Mārai Evardsonei un Dacei 
Zvirzgdiņai par Rīgas ielas 
izpēti Cesvainē!

Kristīne Vilciņa, 
autores foto

Pirts kā svētnīca
enerģijas avotu. Ieelpojot dzestro gaisu, sasildīs 
vilnas sega, bet ausīs čukstēs bērza lapu čalas.

Par pirtiņas apmeklējumu un naktsmītni var 
interesēties, zvanot pa tālruni 26594646 (Māra) vai 
29460300 (Edmunds).

Kristīne Vilciņa, autores foto

2014. gada 11. septembra 
domes sēdē:



� Cesvaines Ziņas

Sakārtota ūdenssaimniecība Cesvainē
Pavisam nesen Cesvainē ir 

noslēgušies vērienīgi ūdenssaim-
niecības darbi. Par projektiem, 
piesaistot Kohēzijas fonda (KF) 
līdzekļus, to realizāciju un par 
sadzīviskām problēmām vairāk 
uzzināju, tiekoties ar SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” valdes 
locekli Ināru Puķīti.

Pastāsti par ūdenssaimniecības 
projektu sākumu Cesvainē!

– Domāju, ka īstenotie projekti 
ūdenssaimniecības jomā ieies Cesvai-
nes vēsturē kā lielākie, kur piesaistīti 
Eiropas Savienības (ES) KF līdzekļi. 
Projekta pirmsākumi ir meklējami jau 
2002. gadā, kad tika izstrādāts tehniski 
ekonomiskais pamatojums, kā arī veikti 
citi izpētes darbi. Bija plānots realizēt 
projektu PHARE programmas ietvaros, 
bet situācija mainījās, kad 2004. gadā 
iestājāmies ES, – tad šo programmu 
sāka īstenot KF. Projekts tika plānots 
apjomīgs, iesaistot 18 Latvijas pilsētu ar 
vienu mērķi – sakārtot ūdenssaimniecī-
bu. Viens no prioritārajiem ES uzde-
vumiem bija vides sakārtošana – lai 
nebūtu piesārņota vide, tiktu saglabāti 
ūdens resursi. Projekta ietvaros tika 
paredzēts, ka iesaistītajās pilsētās ir 
jārekonstruē notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, ūdens atdzelžošanas iekārtas, 
bet pēc tam par atlikušajiem līdzekļiem 
rekonstruēs ūdensvadus un kanalizāci-
jas tīklus. Cesvaine bija unikāla ar to, ka 
pašvaldībai nebija ne savu notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu, ne dzeramā ūdens 
atdzelžošanas iekārtu. Viss bija jābūvē 
no jauna. Projekta ietvaros ūdensvada 
sakārtošanai Cesvaines pilsētā Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija (VARAM) bija paredzējusi 
līdzekļus, kas ļāva atjaunot 1 km 
ūdensvada… Sākās lielā izdzīvošanas 
cīņa.

Un tomēr šajā pirmajā ūdens-
saimniecības projekta kārtā tika 
sakārtoti tīkli.

– Mums šie tīkli bija tik sliktā 
stāvoklī, ka to remonts notika nemitīgi. 
Uzceļot atdzelžošanas iekārtas, tās 
lietderība netiktu panākta, jo ūdensva-
da tīkls pastāvīgi bija jāremontē.

Vairākas reizes braucām uz VARAM, 
skaidrojām situāciju, līdz mums 
izņēmuma kārtā deva akceptu sākt 
projektu ar tīkla sakārtošanu, turklāt 
ar 4,7 km kopgarumu. Rekonstruējām 
centrālo ūdensvadu, kas nodrošināja 
ūdens padevi daudzdzīvokļu mājām, 
un centrālo tīklu pie internātskolas 
un tirdzniecības centra. Pēc tam 
bija paredzēts sākt atdzelžošanas 
un attīrīšanas iekārtu būvniecību. 
2007. gadā strauji pieauga celtniecības 
izmaksas, sākās treknie gadi, un 
iepriekš paredzētā finansējuma 
nepietika. VARAM pieņēma lēmumu, 
ka pašvaldībām ir jāsedz projekta 
sadārdzinājums. Cesvaines pašvaldība 
atbildēja, ka nav finanšu līdzekļu 
projekta sadārdzinājuma segšanai. 
Iestājās ilgstošs klusums. Devos uz 
VARAM noskaidrot tālākās projekta 
gaitas situāciju. Atbilde vienkārša: 
tā kā Cesvaines pašvaldība nav 
apņēmusies segt trūkstošos līdzekļus, 
līgums par atdzelžošanas iekārtu 
būvniecību netiek slēgts. Komunālais 
uzņēmums otru kredītu vairs ne-
drīkstēja paņemt, jo viens jau bija 
paņemts kā projekta līdzfinansējums. 
Atlika vienīgi doties uz VARAM un 
lūgt papildu finansējumu no valsts 
budžeta līdzekļiem. Pēc vairākām vi-
zītēm un finanšu plūsmas aprēķiniem 
valsts piešķīra trūkstošos līdzekļus 
sadārdzinājuma segšanai. Tā veiksmīgi 
uzbūvējām gan atdzelžošanas, gan 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Līdz 
ar to ūdenssaimniecība tika sakārtota 
tā, lai atbilstu visām vides prasībām un 
cesvainiešiem būtu kvalitatīvs ūdens.

Būtībā mums paveicās, jo mūsu 
līdzfinansējums nemainījās, procen-
tuāli tas samazinājās līdz 6 %, bet 
citām pilsētām tas pieauga līdz pat 
18 %. Kopējās finanses šim projektam 
kopā ar pievienotās vērtības nodokli 
(PVN) bija 4 miljoni 67 tūkstoši 
eiro, no kuriem 113 829 eiro bija 
pašvaldības līdzfinansējums, un 
par tādu pašu summu komunālais 
uzņēmums ņēma kredītu līdzfinan-
sējuma nodrošināšanai. Protams, ja 
valsts nebūtu piešķīrusi trūkstošo 
finansējumu, mums nebūtu šī 
veiksmes stāsta. Ūdensapgāde un 
notekūdeņu savākšana un attīrīšana 
ir viena no pašvaldības pastāvīgajām 
funkcijām, tāpēc nevienai no pārējām 
17 pašvaldībām neienāca prātā 
sadārdzinājuma dēļ pārtraukt šo 
projektu. Tā kā, šo projektu realizē-
jot, bija tik daudz sarežģījumu, 
šķita, ka nevienā projektā vairs 
neiesaistīsimies.

Taču tikko ir noslēgusies ūdens-
saimniecības projekta otrā kārta.

– Piedalījos seminārā, kurā stāstīja 
par izsludinātajiem projektiem 2010.–
2015. gadam. Projektu saistošu padarī-
ja šāds fakts: ja pilsētai aglomerācijas 
robežās tiek nodrošināts ūdens un 
kanalizācijas pakalpojums un plānotais 
finansējums nepārsniedz 1 miljonu 
eiro ar PVN, tad līdzfinansējums 
ir tikai 5 %; ja finanses, realizējot 
projektu, ir lielākas par 1 miljonu eiro, 
tad līdzfinansējums ir 15 % no projekta 
izmaksām. Protams, uzņēmumam šādu 
līdzekļu nebija, taču, aprunājoties ar 
pašvaldības vadītāju un deputātiem, 
tika pieņemts lēmums startēt otrajā 
kārtā un sakārtot ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklus pilnībā. Tā kā KF 
sedza 95 % projekta izmaksu, projekta 
dokumentāciju vajadzēja izstrādāt ļoti 
skrupulozi. Dokumentācijas apjoms – 
no tehniskā ekonomiskā pamatojuma 
līdz iepirkuma dokumentācijai – bija 
aptuveni 8000 lapu. Realizējot pro-
jekta otro kārtu, bija paredzēts izbūvēt 
un rekonstruēt 9,5 km ūdens un 
kanalizācijas tīklu un izbūvēt piecas 
jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas 
ar visiem elektrības pieslēgumiem, 
kā arī uz māju ievadiem izbūvēt 82 
ūdens skaitītāju akas (ar iespēju ūdens 
patēriņu nolasīt no attāluma). VARAM 
projekta realizācijas pārbaudēs ne-
kādas nepilnības netika konstatētas. 
Līdz ar to pašvaldības līdzfinansējums 
projektā palika nemainīgs – 5 %.

Ūdensapgādes sakārtošanā esam 
ieguldījuši lielus līdzekļus, kas kalpos 
arī nākamajām paaudzēm, tāpēc 
varam teikt, ka tas ir ieguldījums mūsu 
nākotnē. Vienlaikus ir jāatzīmē, ka 
ūdens tarifs Cesvainē nav mainīts kopš 
2008. gada un šobrīd vairs nesedz 
ekspluatācijas izmaksas.

Kāda ir šo projektu bilance 
laika posmā no 2005. gada līdz 
2014. gadam?

– Kopumā esam izbūvējuši un 
rekonstruējuši aptuveni 15 km tīklu, 
ir uzbūvētas atdzelžošanas iekārtas, 
jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
kā arī sešas kanalizācijas sūknētavas 
ar visiem spiedvadiem. Uz māju 
ievadiem izbūvētas 105 skaitītāju 
akas. Ir sagādāta kanalizācijas sūk-
nēšanas un skalošanas muca un 
aprīkojums avārijas un tīklu bojājumu 
atrašanās vietas noteikšanai. Varētu 
teikt, ka Cesvainē ūdenssaimniecība ir 
uzbūvēta no jauna.

Liels atbalsts projektu īstenošanas 
laikā bija no uzņēmuma darbiniekiem, 
jo vienmēr esmu varējusi paļauties 
uz viņu veikto darbu. Darbinieki ir 
atsaucīgi: ja darbs ir jāveic arī ārpus 
darba laika, stundas netiek skaitītas. 
Viens jau arī nav darītājs, ir vajadzīgs 
kolektīvs, un tikai tad var paveikt tik 

lielus darbus. Mūsu 
uzņēmuma tehniskais 
speciālists Jānis Va-
nags burtiski sēdēja 
klāt, kad tika izbūvēti 
pirmā projekta tīkli. 
Tā kā rakšanas darbi 
notika visā pilsētas 
teritorijā, tad gandrīz 
katrs iedzīvotājs sa-
skārās ar neērtībām, 
ko radīja būvniecības 
darbi. Kopā esam visu 
to izturējuši un tagad 
varam priecāties par 
tīru ūdeni. Jāteic, ka 
projekta realizācijas 
gaitā mums ļoti pa-
veicās ar būvniekiem 
un ar pieredzējušiem 
būvuzraugiem, kas 
stingri sekoja darbiem.

Uzskatu, ka no šiem 
projektiem ir tikai ie-
guvumi. Protams, bija 
arī veiksmes faktors, ka 
vairākas lietas sakrita 
un notika mums par 
labu. Daudz ko deva 
pieredzes apmaiņas 
braucieni un VARAM 
organizētie semināri, 
kuros regulāri tikām 
iepazīstināti ar izmai-
ņām likumdošanā un 
projektu realizācijā.

Būvniecības darbi 
ir noslēgušies, saku 
lielu paldies visiem būvniekiem, 
būvuzraugiem par labi paveiktu darbu. 
Bet mums turpinās dokumentācijas 
sakārtošanas darbs, jo par realizēta-
jiem projektiem VARAM ir jāsniedz 
dažādas atskaites vēl turpmākos piecus 
gadus.

Ar kādām problēmām saskaraties 
ikdienas darbā?

– Šogad nomainījām ūdens skai-
tītājus uz māju ievadiem, taču 
iedzīvotāji savus skaitītājus dzīvokļos 
pārsvarā uzstādīja 2008. gadā. Ir 
pagājuši jau pieci gadi, vajadzētu šos 
skaitītājus verificēt vai uzstādīt jaunus 
(ir beidzies verifikācijas termiņš). 
Mēs par ūdens piegādi atbildam līdz 
mājas ūdens skaitītāja akai, tālāk 
ūdensapgādi pārņem iedzīvotāji vai 
mājas apsaimniekotājs. Risinājums 
varētu būt, ka iedzīvotāji mājas sapulcē 
vienojas par to, ka visiem ir jāverificē 
vai jāuzstāda jauni ūdens skaitītāji, 
jo ūdens starpību sedz visi dzīvokļu 
īpašnieki.

Problēma ir dažu mājas iedzīvotāju 
negatīvā attieksme pret skaitītāju 
rādījumu noziņošanu. Ja kāds no 
daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem 
nav savlaicīgi noziņojis ūdens 
skaitītāja rādījumu, tad, pēc Ministru 
kabineta (MK) noteikumiem, tiek 
rēķināts pēdējo trīs mēnešu vidējais 
patēriņš. Ir iedzīvotāji, kas neziņo 
rādījumus vairākus mēnešus pēc 
kārtas. Ja skaitītāja rādījumi netiek 
noziņoti trīs mēnešus pēc kārtas, tad 
atbilstoši MK noteikumiem ūdens 
patēriņa starpību sedz tie dzīvokļu 
īpašnieki, kas trīs mēnešus pēc kārtas 
nav ziņojuši. Skaitītāja rādījumi ir 
jānoziņo katra mēneša 27. datumā. Ja 
šis datums iekrīt izejamā vai svētku 
dienā, rādījumi ir jāziņo nākamajā 
darba dienā.

SIA „Cesvaines komunālie pa-
kalpojumi” sniedz arī citus pa-
kalpojumus, taču tie nereti ir 
dārgāki nekā citu uzņēmēju sniegtie 
pakalpojumi. Kāpēc tā?

– Tā ir iespēja piepelnīties un attīstīt 
uzņēmumu. Tā kā ūdens projekta 
realizācijas gaitā mums nebija 
brīvu apgrozāmo līdzekļu, visus par 
pakalpojumiem iegūtos līdzekļus 

novirzījām ūdenssaimniecības pro-
jekta realizācijā, citi uzņēmēji, 
savukārt, nopelnītos līdzekļus iegulda 
sava biznesa attīstībā. Cesvaines 
komunālais uzņēmums bija vienīgais 
starp 18 pilsētām, kur pašvaldība 
projekta līdzfinansējumu sedza tikai 
50 % apmērā; citas pašvaldības 
visu līdzfinansējuma daļu ieskaitīja 
uzņēmumu pamatkapitālā un to 
ūdenssaimniecības kredītus neņēma. 
Kredīta atmaksa ietekmē uzņēmuma 
finanses, kas, savukārt, ietekmē tarifu 
un sniegtos pakalpojumus.

Ir ierasts, ka komunālo pakal-
pojumu sfērā lielākoties darbojas 
vīrišķais dzimums. Esi sieviete 
vadītāja – kā izjūti sevi kolektīvā?

– Strādāju šeit kopš 1999. gada – 
šogad apritēja 15 gadu, kopš esmu 
uzņēmuma vadītāja. Nekad gan šajā 
sfērā neesmu izjutusi kādu sevišķu 
attieksmi tāpēc, ka esmu sieviete. 
Patiesībā tam ir zināmas priekšrocības. 
Es kā sieviete varu droši jautāt kādam 
speciālistam, ja par kādu tehnisku 
jautājumu rodas šaubas. Galvenais ir 
visu noskaidrot un pieņemt pareizo 
lēmumu.

Kādi ir turpmākie darbi komunā-
lo pakalpojumu jomā?

– Lielo mērķi – ūdenssaimniecības 
sakārtošanu – esam īstenojuši. Tagad 
galvenais ir iekārtu apkalpošana un 
uzturēšana, lai nodrošinātu kvalitatīvu 
dzeramā ūdens padevi un vidē 
novadītu attīrītus notekūdeņus. Mūsu 
darbs nav sezonāls – strādājam un 
ūdeni nodrošinām 365 dienas gadā. 
Visu laiku esam kā ugunsdzēsēji: ir 
jābūt gataviem, ka jebkurā brīdī var 
būt kāds bojājums, kas pēc iespējas 
ātrāk jānovērš. Ir bijušas situācijas – 
naktī pienāk signāls, kas liecina, ka 
kaut kas nav kārtībā ar ūdens patēriņu, 
un iedzīvotāji to nemaz nepamana, 
jo līdz rīta gaismai bojājums jau ir 
novērsts.

Vai pati dzer Cesvaines ūdeni?
– Jā. Ūdens ir kvalitatīvs, un nav 

jābaidās to dzert no krāna. Tas atbilst 
visām prasībām un sanitārajām 
normām.

Kristīne Vilciņa, autores foto

Pasaules 
politiķu 

nogaidošo un 
gļēvo politiku 
uzskatu par 
noziedzīgu

Viena no manām Sibīrijas bērnī-
bas draudzenēm bija izsūtīto ukraiņu 
meitene, skolas gados es daudz lasīju 
par ukraiņu tautas varoni Bogdanu 
Hmeļņicki un dzejnieku Tarasu 
Ševčenko, vēlāk pati vairākkārt 
biju Ukrainā. Manos priekšstatos 
tā ir saules, auglības, ar stipriem 
un viesmīlīgiem cilvēkiem svētīta 
zeme. Tur šodien notiekošo traģēdiju 
es uztveru ļoti personīgi un pasaules 
politiķu nogaidošo un gļēvo politiku 
uzskatu par noziedzīgu.

Kremlim ir izdevies iedvest Eiro-
pai bailes. Viņa varas aparāts ir 
izstrādājis stratēģiju un taktiku 
desmit gājienus uz priekšu, kamēr 
ES, izskatās, tādas joprojām 
nav. Un kā gan lai tā rastos, ja, 
pateicoties lētticībai un neiegrožotai 
vēlmei dzīvot vēl labāk, ir nonākts 
milzīgā atkarībā no Krievijas. 
Eiropu piemeklējusī amnēzija ir 
priekšnoteikums, lai pasaules karu 
vēsture atkārtotos.

Mēs vēl līdz galam nenovērtējam, 
ko nozīmē padomju laika izkropļotā 
apziņa. Mēs gan šausmināmies par 
krievu tautas nespēju turēties pretī 
Kremļa propagandai, bet vai mēs 
esam daudz gudrāki, to parādīs 
Saeimas vēlēšanas. Kaut gan nu jau 
visiem vēlēšanu grābekļa zariem 
vajadzēja būt izlauztiem, vēlētāji 
uz tā kāpj atkal un atkal. Vēlēšanu 
kampaņas režisori spiež uz ļaužu 
visprimitīvākajiem instinktiem, un,
klausoties tiem, kuri būtu izsvilpjami, 
veltītos histēriskos slavinājumus, 
tā vien šķiet – sabiedrība neko pa 
šiem gadiem nav iemācījusies. 
Polittehnologi ir izpētījuši vēlētāju 
psiholoģiju un zina, kā cilvēkus 
piespiest nedomāt. Visodiozākie 
šajā varas ņemšanas priekšspēlē 
izskatās tie, kuru vadībā iepriekšējos 
gados valsts ir novesta līdz kliņķim. 
Būdami brīvi no tādas parādības 
kā sirdsapziņa, viņi ir nolēmuši 
atkal atgriezties politikā un savā 
šaursirdībā profesionāli sabāzt 
kabatās vēl atlikušo. Priekšvēlēšanu 
reklāmā viņi ciniski paziņo: „Mēs 
esam šeit.” Tas liek atcerēties Iman-
ta Ziedoņa teikto: „Šaursirdība ir 
aizrīšanās pazīme.”

Bailes paskatīties patiesībai acīs 
nodara milzīgu postu gan mūsu katra, 
gan valsts dzīvē. Nu jau ir iegājies – 
vai tie būtu pavasara, pasaules vai 
bēgļu plūdi – Latvija nekam nav 
gatava, jo valsts tās vadītājiem nav 
bijusi pirmajā vietā. Putins ir teicis, 
ka Kijevu varot ieņemt divās nedēļās. 
Čekisti un viņiem radniecīgie nekad 
nav spējuši un nespēs saprast – 
ieņemt kādu teritoriju nenozīmē 
uzvarēt tautu. Ukraiņiem ir laba 
vēsturiskā atmiņa un karstas asinis. 
Bet kā ir ar mums? Varbūt tas ir vājš 
mierinājums, taču vēsture liecina – 
impērijas to iepriekšējās robežās 
vēl nevienam nekad nav izdevies 
atjaunot.

Anda Līce
(Latvijas Avīze, 16.09.2014.)

Šajā plauktā vien glabājas ūdenssaimniecības
 projektu dokumentācija
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„Brīvnieku” mājas otrā elpa

13. septembrī Cesvaines novada 
domes bērnu un jauniešu centrs (BJC) 
svinēja savu pirmo darbības gadu. Bērni 
un jaunieši paši gatavoja kūku, spēlēja 
daudz atraktīvu spēļu un labi pavadīja 
vakaru.

Pasākuma tēma bija pirāti un jūrnieku 
stils, ko liela daļa bija arī ievērojuši.

Prieks par bērnu un jauniešu atsaucību 
un dalību šajā dienā. BJC darbojas 
katru darbdienu, un ikviens ir aicināts 
to apmeklēt.

Darba laiks
Pirmdiena 13.00–18.00
Otrdiena 13.00–20.00
Trešdiena 13.00–20.00
Ceturtdiena 13.00–20.00
Piektdiena 13.00–16.30

Lāsma Markevica, 
Cesvaines novada domes BJC vadītāja

Kāda ir dzīves jēga?
Kas notiek, kad mēs mirstam?
Vai ir iespējama piedošana?
Kas ir Jēzus?
Kāda nozīme ir Jēzum mūsdienās?
Atbildes uz šiem un daudziem 

citiem jautājumiem ikvienam ir 
iespēja atrast Alfa kursā, kas sāksies 
15. oktobrī Cesvaines vidusskolā un 
notiks katru trešdienu no plkst. 18.30 
līdz 21.00.

Katras nodarbības sākumā būs 
kopīgas uzkodas, slavēšana, tad sekos 
lekcija par kādu konkrētu tēmu – to 
vadīs un pieredzē dalīsies dažādi 
garīdznieki un citi kristieši. Pēc tam 
dalīsimies mazajās grupās, lai veltītu 
laiku nelielām pārrunām, uzdotu savus 

– Nu, redzams, Rozīte tev sirdī 
iedūrusies… Esi uzmanīgs, ar to meitu 
joku nav! Viņa daudzus jau ir locījusi. 
Lai tev veicas! – tā noteicis, Artūrs 
aiziet.

Palieku viens, iedzertā dzimtenīte 
iedarbojas, nu jau gribas dziedāt. 
Vakarā jau visi veseli un žirgti. Pēc 
vakariņām eju klejot gar ezeru. Ejot pa 
iemīto taku, satieku Rozīti.

– Nu kā, atkal zvejo?
– Šoreiz nevaru žēloties, kaut kas 

jau ir. Es vēl pazvejošu, tu pasēdi un 
pavēro, kā man veicas!

Atsēstos uz tā paša bērza celma, kur 
sēdēju vakar. Vēroju, kā saules rieta 
atblāzma rotaļājas ezera ūdeņos. Līču 
pļavās griež grieze, čirkstina vēlie 
vakara putni. No niedru pudura izpeld 
meža pīļu bariņš. Lauku mājās reizēm 
ierejas suņi, mauj govis, iezviedzas 
ganībās piesietie zirgi. Dzird tālīnas 
ļaužu sarunas. Kluss, sutīgs vakars. 
Saulei virs koku galiem aizpeld garām 
mākoņu strēle. Ak, suta, suta, būs 
laikam pērkona lietus.

– Nu ko, aizsapņojies? Jā, ir jauki 
nolūkoties tālumā pāri ezeram, 

Maija „Cesvaines Ziņās” 
informējām par postošu 
ugunsnelaimi 17. aprīļa rītā, kad 
Cesvaines novada „Brīvnieku” 
mājā izcēlās ugunsgrēks. Tobrīd 
mājas atjaunošana šķita kas tāls un 
neaizsniedzams.

Viesojoties pie Silvas un Margoņa 
Akmeņiem septembra vidū, nekas 
neliecina, ka pirms pieciem mēnešiem 
šeit notikusi kāda nelaime. Drīzāk 
šķiet, ka mājas saimnieki ir izdomājuši 
atjaunot māju un uzlabot tās vizuālo 
izskatu.

– Par cilvēku ziedojumiem izdevās 
nomainīt pusi jumta. Par laimi, māja 
bija apdrošināta, un no apdrošinātāju 

līdzekļiem ir izdarīts viss pārējais. 
Ir pilnībā nomainīts mājas jumts, ir 
nomainīti gandrīz visi logi, pārvilkta 
elektroinstalācija, kā arī veikti 
labiekārtošanas darbi mājas iekšpusē. 
Darba vēl ir daudz, taču materiāli 
ir – vajadzīgas tikai darba rokas un 
laiks, – atklāj Silva Akmene.

Mājas saimniece ir pateicīga visiem, 
kas ziedoja naudu vai vienkārši 
uzrunāja ar uzmundrinošu vārdu 
un bija līdzās. Liels atspaids mājas 
atjaunošanā bija vīrs Margonis, brālis, 
meita un znots, kas ar neatlaidīgu 
darbu ir panākuši to, kas redzams 
šobrīd. Liela pateicība domes 
priekšsēdētājam Vilnim Špatam, kā 

Rozīte
Stāsts

2. turpinājums

Juris Sārnis brīnišķīgi skati. Nu, ejam peldēties vai 
tepat sēdēsim? Labāk paplunčāsimies! 
Diena bija karsta, strādājot ar sienu, 
dabūju pamatīgi pasvīst. Ko jūs abi 
darījāt? Skaidrs, ka nekā, lāpījāt 
paģiras. Eh, vīri, vīri!

– Rozīt, tev taisnība, vakar tava 
Rūda alus bija par daudz. Reizēm jau 
tā viļas. Domāju, iesim peldēties, tas 
atsvaidzinās gan miesu, gan garu.

– Labi, tu mani pamācīsi peldēt!
Tā pļāpājot, abi pienāk pie smilšaina, 

lēzena krasta. Roze žigli nomet drēbes, 
paliekot īsās biksītēs un krūšturī. Viss 
viņas sportiskais stāvs liecina par lielu 
spēku, iegūtu grūtajā ikdienas lauku 
darbā. Ieskrējusies ar slaidu lēcienu 
pazūd ezera dzelmē, iznirst labi tālu no 
krasta. Ko te mācīs – te pašam jāmācās 
no viņas! Tā domāju, raugoties viņas 
spēcīgo roku vēzienos. Ak tu, draiskule 
tāda! Metos ūdenī. Ūdens patiešām 
silts. Iepeldu labu gabalu ezerā, lūkojos 
pēc Rozes, bet viņu nekur neredzu. 
Negaidot tieku parauts zem ūdens. 
Gandrīz ar ūdeni aizrijos. Izpeldam 
ūdens virspusē. Roze mani apskauj un 
bučo, un atkal rauj zem ūdens, kamēr 
piekūstam.

– Kurš ātrāk tiks krastā? Kurš 
zaudēs, tam jāpilda uzvarētāja vēlmes. 
Nu – aiziet!

Kas viņai par ātrumu! Kur nu es ar 

savu peldēšanas māku! Man tālu līdz 
tai. Kamēr aizkuļos līdz krastam, viņa 
jau sēd krastā un gardi smejas. Izkāpju 
krastā, apsēstos viņai blakus, vēl 
vienmēr aizelsies.

– Atceries mūsu norunu? Tagad tu 
mani aiznesīsi līdz celmam, uz kura 
sēdēji, un atpakaļ.

– Rozīt, tas tak tālu! Tu neesi bērns, 
kuru var paņemt klēpī un nēsāt, kur 
patīk.

– Nu, draudziņ, darīsim tā: tu mani 
aiznesīsi turp, es tevi atpakaļ. Citādi 
tu mani vēl nometīsi zemē. Tas nebūs 
patīkami. Nu, aiziet!

Pieceļos, paņemu viņu klēpī un nesu. 
Viņa apķeras man ap kaklu, pa reizei 
tik dzēlīgi skūpsta man muti, ka man 
aizraujas elpa. Viņas vingrais ķermenis 
patiešām ir svarīgs. Nebiju domājis, ka 
viņā var būt tāds svars. Nolaižu Rozīti 
zemē, pats gandrīz bez elpas nolaižos 
turpat, zālē. Brīnos pats par sevi – 
patiešām nespēcīgs esmu kļuvis.

– Nu ko, draudziņ, tu mani līdz 
peldu vietai neaiznesīsi. Nāc, es tev 
parādīšu, kā tas jādara!

Mirklis – un esmu viņai klēpī. Jūtu, 
ka viņa mani nes kā tādu puišeli – bez 
steigas, piespiedusi pie krūtīm, reizēm 
bučojot.

– Salds gan tu esi! Eh, zēni, zēni, 
švaki un sīciņi esat! – Viņa nosēdina 

mani pie drēbēm un pati apsēstas 
blakus. – Ah, ejam vēl izpeldēties, nu, 
aiziet!

Pēc peldes saģērbušies atpūšamies. 
Pamazām satumst vakars.

– Rozīt, kur tev tāds varens spēks? 
Nezinu, kurš tev te var stāties līdzās.

– Jā, Rūdi. Tas, kurš varēja stāties 
līdzās, karoja Volhovas purvos ar 
mūsu niknākajiem ienaidniekiem. 
Nu jau viņš Dieva mierā. Dievs dod 
dzīvajiem spēku, drosmi un izturību. 
Zini, es visai šai jezgai neredzu labu 
iznākumu. Būs jābēg, bet kur? Latviešu 
zēni vieni paši nespēs frontes noturēt, 
jo vācieši ir pārvērtušies lupatās. Pats 
lasi, kā īsina un īsina frontes. Paulusa 
armijas gals – ko tas liecina? Es par 
sevi nebēdāju, žēl mātes, viņai grūti. 
Mēs jau savlaicīgi brauksim pie radiem 
uz Franciju. Viņi aicina mūs. Padomā, 
brauc līdzi, te tev nav, ko darīt! Es tevi 
nesteidzinu: domā, izlem. Cik ilgi vēl 
būsi pie Artūra? Es labprāt uz turieni 
tevi ņemtu līdzi.

– Jā, Rozīt, tas viss labi, bet kas esmu 
es, puteklis? Tu proti franču valodu. 
Arī vācu tev nav sveša, esi beigusi 
Rīgas Franču liceju un Kaucmindes 
skolu. Es tikai matemātikas un fizikas 
skolotājs, vācu valodu protu… nu ne 
sevišķi. Arī invalīds. Tik nežēlo mani!

– Te, Rūdi, nav runas par žēlošanu 

Meklē atbildes uz lielajiem dzīves jautājumiem?

arī Jānim Ozolam. Silva Akmene 
neslēpj, ka nelaimē ir sava laime – 
ugunsgrēks ir bijis motīvs turpināt jau 
sen iecerēto. Šobrīd, piemēram, Silvas 
brālis Leons ir uzmūrējis krāsni, ir 
paplašinātas, izremontētas virtuves 
telpas un nomainīta elektroinstalācija, 
kas arī ir bijusi ugunsgrēka iniciatore. 
Pateicoties sociālās aprūpes nodaļas 
pārvaldniekam Jurim Rozenbergam, 
māja ir labiekārtota ar humāno 
sūtījumu mēbelēm.

Saimnieki ir optimisma pilni 
iesākto turpināt un neapstāties 
pie jau sasniegtā. Pateicoties 
ugunsdzēsējiem, kas ieradās laikus, 
ir bijusi iespēja darbus turpināt savā 

BJC atzīmē gada 
jubileju

mājā, nevis meklēt citu dzīvesvietu 
vai sākt atjaunošanas darbus no mājas 
pamatiem. Protams, bija cilvēki, kas 
neticēja, ka izdosies māju atjaunot, 
jo ugunsposts bija liels, taču ir liels 
gandarījums, ka paveikts tik daudz. 
Draugus iepazīst nelaimē – arī 
šis teiciens notikušajā nelaimē ir 
apstiprinājies.

Nu par 17. aprīļa rītu „Brīvniekos” 
atgādina vien fotogrāfijas, kas 
apkopotas fotoalbumā. Paralēli mājas 
remontdarbiem šobrīd saimnieki 
nododas arī rudens nodarbēm – tiek 
lasītas visdažādākās meža veltes un 
gatavoti gardumi ziemai.

Kristīne Vilciņa, autores foto

vai nežēlošanu, bet, ja mēs, latvieši, 
cik vēl esam, neturēsimies kopā, ar 
laiku izzudīs tauta un valsts. Lai Dievs 
nedod mums to piedzīvot! Ko darīs 
mūsu bērni un mazbērni? Par to viņi 
mūs nosodīs – un kā vēl!

– Rozīt, Rozīt, tu runā kā gaišreģe… 
Nedod Dievs, ka tas piepildās, ko tu 
saki! Arī es to ļoti negribētu piedzīvot 
un tādu mantojumu atstāt bērniem.

Neatceros, kā, bet mana galva 
guļ meitai klēpī, un viņa spēlējas ar 
maniem matiem. Uz brīdi apklustam, 
tad viņa noliecas un bučo mani.

– Ir jau vēls, jāiet mājās, arī vēss 
kļūst. Vai tu rītvakar atnāksi? Varēsi 
dot man atbildi?

– Centīšos, Rozīt, kaut ko izdomāt. 
Man prom braukt ir viegli, jo te man 
neviens nepaliek. 1941. gada 14. jūnijā 
no manas dzimtas visus izveda uz 
Krieviju. Laikam braukšu tev līdzi…

Meita noliecas pār mani un bučo un 
bučo.

– Rūdi, kāpēc tevī esmu 
iemīlējusies? Rādās, ka es bez tevis 
vairs nevaru dzīvot ne brīdi. Man tu 
esi vajadzīgs ik mirkli. Gribu, lai tu 
būtu pie manis, varētu tevi aptaustīt, 
apmīļot un bučot. Tev jāpārceļas pie 
mums. Es aprunāšos ar mammu. Labi, 
ejam, pavadi mani līdz mājām. Par to, 
ko runājām, nevienam nav jāzina.

jautājumus, iedziļinātos pārdomās un 
kopīgi ar citiem meklētu atbildes. Viss 
notiks ļoti vienkārši – brīvā, draudzīgā 
un jautrā atmosfērā. Var atnākt arī 
tikai uz vienu tikšanos.

Alfa kurss Cesvainē notiks jau 
otro reizi, un to organizēs Cesvaines 
evaņģēliski luteriskā draudze, lai 
nestu Kristus vēsti cilvēkiem ārpus 
baznīcas. Tā būs arī brīnišķīga iespēja 
visiem kristiešiem, kas savā sirdī jūt 
Dieva aicinājumu dalīties savā ticībā.

Droši var nākt kopā ar bērniem. 
Nodarbību laikā par viņiem 
parūpēsies draudzes svētdienas skolas 
skolotājas.

Atskatoties uz aizvadītajiem Alfa 
kursiem, daži dalībnieki ir dalījušies 

piedzīvotajā:
„Klausoties lekcijas un runājot ar 

cilvēkiem, ir iespēja vairāk pārdomāt 
katru tēmu un varbūt pat uzzināt to, 
par ko pats nezini, ka nezini. Bieži 
vien tikai tad, kad cits ir uzdevis 
jautājumu, saproti, ka arī pats nezini 
atbildi.”

„Kursa nodarbībās dzirdētais katru 
reizi apstiprina un nomierina prātu, 
garīgi pacilā un arī garīgi pamāca. 
Pēc katras nodarbības ir sajūta, ka 
mājās dodos ar kādu iegūtu vērtību, 
kura man dod drošības sajūtu un 
piepilda sirdi.”

„Alfa kurss. Vienreizēja iespēja 
sastapties ar brīnišķīgiem cilvēkiem, 
daudz mācīties un izzināt lietas, kuras 

vēl nav bijušas skaidras. Alfa kurss – 
tā ir iespēja domāt par jautājumiem 
un atbildēm, kuras skar dvēseli. Mūs 
pārāk daudz ir pārņēmusi materiālā 
pasaule, un labi, ka ir šāda oāze, kur 
nedaudz no tās attapties.”

Ja esi uzrunāts un vēlies piedalīties 
vai arī vēl neesi pārliecināts, ka 
Alfa kurss ir Tev, atnāc 15. oktobrī 
plkst. 18.30 uz Alfa kursa 
prezentāciju Cesvaines vidusskolā, 
kur ikviens tiks mīļi gaidīts.

Ja ir kādi jautājumi vai vēlies 
pieteikties, droši zvani Astrīdai 
Briedei (t. 26673450) vai Līgai 
Čeverei (t. 29763670).

Astrīda Briede

Nodots 
privatizācijai 
neapbūvēts 
zemesgabals

Cesvaines novada dome ar 2014. ga-
da 11. septembra domes sēdes Nr. 11 
lēmumu nodeva privatizācijai ne-
apbūvētu zemesgabalu Rūpnīcas ielā 8 
Cesvainē Cesvaines novadā, kadastra 
Nr. 7007 004 0093. Prasījumi, kas 
attiecas uz privatizējamo zemesgabalu, 
un prasījumus apliecinošie dokumenti 
ir piesakāmi Cesvaines novada domē 
Pils ielā 1A Cesvainē Cesvaines 
nov., LV-4871, viena mēneša laikā 
no šī paziņojuma publicēšanas. Pēc 
noteiktā termiņa iesniegtie prasījumi 
netiks ņemti vērā. Ar zemesgabala 
dokumentāciju var iepazīties Cesvaines 
novada domē un Cesvaines novada 
pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv, 
tālr. 64852715.
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Publikācijai paredzētos materiālus 
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Miruši

Afiša

Redzes pārbaude

Piesaki novadnieku pašvaldības apbalvojumam!
Kristīne Gotere 

augustā

Cesvaines sociālā dienesta 
telpās Pils ielā 2

2014. gada 15. oktobrī
 12. novembrī
 10. decembrī
2015. gada 14. janvārī
 11. februārī
 18. martā
Redzes pārbaudi veic opto-

metrists Mg. phys. S. Petručeņa, 
maksa par konsultāciju –  5 €

Iepriekšēja pieteikšanās pa tāl-
runi: 26340887

Ir iespējams arī pasūtīt brilles, 
kontaktlēcas; iegādāties briļļu 
futrāļus, salvetes, kontaktlēcu 
kopšanas līdzekļus; nodot remon-
tā brilles

Atšķirībā no acu ārsta opto-
metrists izraksta briļļu recepti, 
bet neārstē acu slimības. Ja ro-
das aizdomas par medicīniskiem 
traucējumiem, tad optometrists 
iesaka apmeklēt oftalmologu (acu 
ārstu).

Visskaistākais ir taisnība, 
vislabākais – veselība, 
vispatīkamākais ir sasniegt to, ko 
  katrs vēlas.

      (Aristotelis)

Nozīmīgajās dzīves gadskārtās 
sveicam: 

80 gados – Ausmu Gailīti, 
Janīnu Pupausi, 
Imantu Rumpīti, 

85 gados – Arvīdu Lindi, 
Jevgeniju Rubcovu!

Cesvaines novada dome

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
Imants Vītols (1933–2014)
Ernests Garro (1936–2014)
Ķinderu kapu pārziņa informācija

Pēteris Ūdris (1950–2014)
Andris Meļķis (1954–2014)
Ausma Ludrika (1931–2014)

27. septembrī 
plkst. 18.00 Ķinderu kapos

4. oktobrī: 
plkst. 16.00 

Stradukalna kapos, 
plkst. 17.00 

Kārzdabas kapos, 
plkst. 18.00 

Cesvaines baznīcas kapos

26. septembrī plkst. 15.00 
Cesvaines Kultūras namā notiks 
tikšanās ar politiskās partijas 
„Vienotība” saraksta pārstāvjiem 
Ainaru Latkovski un Arvilu 
Ašeradenu

6. oktobrī plkst. 10.00 Ces-
vaines Kultūras namā Valmieras 
kinostudija piedāvā izrādi bērniem 
„Rio Rio!”. Ieeja – 1 EUR

Zolītes turnīrs
22. augusta zolītes uzvarētāji:

1. vieta – Māris Vanags
2. vieta – Raimonds Jēgers
3. vieta – Rolands Družoks

5. septembra rezultāti:
1. vieta – Jānis Matulis
2. vieta – Atis Verebs
3. vieta – Māris Vanags
Nākamā spēle – 

26. septembrī plkst. 20.00

Tuvojoties 18. novembrim un 
ierastajam svinīgajam svētku pa-
sākumam, Cesvaines novada ie-
dzīvotāji aicināti pieteikt novad-
niekus un institūcijas pašvaldības 
apbalvojumiem, lai valsts svētku 
pasākumā godinātu pieteiktos pre-
tendentus.

Informējam, ka pašvaldība ir no-
dibinājusi trīs apbalvojumus: aug-
stākais pašvaldības apbalvojums – 
medaļa „Par nopelniem Cesvaines 
novada labā”; 1. pakāpes pašvaldības 
apbalvojums – Cesvaines novada 
domes atzinības raksts; 2. pakāpes 
pašvaldības apbalvojums – Cesvaines 
novada domes pateicība.

Lēmumu par apbalvojumu pie-
šķiršanu pieņem dome. Dome 
apbalvo ar medaļu „Par nopelniem 
Cesvaines novada labā” par īpašiem 
nopelniem Cesvaines novada 
labā. Ar Cesvaines novada domes 
atzinības rakstu apbalvo par mūža 
ieguldījumu un (vai) sasniegumiem 
dažādās tautsaimniecības noza-
rēs, zinātnes, izglītības, veselī-
bas aizsardzības, kultūras, sporta, 
politikas un valsts aizsardzības 
jomā, kā arī atzīstamu ieguldījumu 
Cesvaines novada pašvaldības 
attīstībā, Cesvaines novada tē-
la veidošanā un popularitātes 
veicināšanā. Dome apbalvo ar 

Cesvaines novada domes pateicību 
par atzīstamu ieguldījumu profe-
sionālajā vai sabiedriskajā jomā. 
Pašvaldības apbalvojumi ir jā-
pasniedz ne vēlāk kā vienu mēnesi 
pēc domes lēmuma pieņemšanas.

Motivētu ierosinājumu par paš-
valdības apbalvojumu piešķiršanu 
pašvaldībā var iesniegt domes de-
putāti, domes priekšsēdētājs, domes 
izpilddirektors, iestāžu vadītāji vai 
vismaz piecu novada iedzīvotāju 
grupa.

Ar nolikumu par Cesvaines novada 
pašvaldības apbalvojumiem var ie-
pazīties Cesvaines novada domē, kā 
arī www.cesvaine.lv.

Cesvaines Kultūras nams aicina darboties visus, 
kurus interesē amatiermāksla!

Kolektīvs Vadītājs Mēģinājumu laiks Vieta Kontakti

Jauktais koris
„Cesvaine”

Kordiriģente – Ija Voiniča
Kormeistare – Baiba 

Putniņa

Ceturtdienās 
plkst. 19.00

Kultūras nams Ija Voiniča – 29111292
Baiba Putniņa – 

29482185
Senioru koris „Virši” Kordiriģente – Antra 

Āboltiņa
Ceturtdienās plkst. 9.00 Kultūras nams Antra Āboltiņa – 

20268145
Bērnu deju grupa 
„Ritms”

Vadītāja – Līga Kuba Pirmdienās plkst. 15.30 Cesvaines 
novada 

pirmsskola 
„Brīnumzeme”

Līga Kuba – 29424633

Bērnu vokālais 
ansamblis

Vadītāja – Irēna Lecīte Otrdienās plkst. 16.00,
ceturtdienās 
plkst. 16.00

Cesvaines 
novada 

pirmsskola 
„Brīnumzeme”

Irēna Lecīte – 
28344747

Dāmu deju grupa 
„Kamenes”

Vadītāja – Marika Šķēle Pirmdienās plkst. 17.00 Kultūras nams Marika Šķēle – 
26249925

Folkloras kopa 
„Krauklēnieši”

Vadītāja – Baiba Putniņa Sestdienās plkst. 14.30 Kraukļu skola Baiba Putniņa – 
29482185

Tautas teātris 
„Cesvaine”

Režisore – Alda Alberte Trešdienās plkst. 18.00 Pils iela 2 
(staļļi),

kultūras nams

Alda Alberte – 
26954829

Pūtēju orķestris Diriģents – Oļģerts Ozols Trešdienās plkst. 19.00 Cesvaines pilī
Pils ielā 1

Oļģerts Ozols – 
28436538

TDA „Cesvaine” Vadītājs – Jānis Šķēle Pirmdienās 
plkst. 19.00,

trešdienās plkst. 19.00

Cesvaines 
vidusskolas 

aulā
Madonas ielā 1

Jānis Šķēle – 26354801

Mākslas studija Vadītāja – Ērika Dogana Otrdienās plkst. 10.00,
plkst. 17.00

Mākslas skolā 
Pils ielā 4

Ērika Dogana – 
29472892

Cilvēkiem ar invaliditāti 
pašvaldībā nodrošina 

asistenta pakalpojumus
Cilvēkiem ar I un II invaliditātes gru-

pu un bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 
18 gadu vecumam pašvaldībā ir tiesības 
pieteikties asistenta pakalpojuma sa-
ņemšanai. Tas paredzēts, lai atvieglotu 
cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos 
ārpus mājokļa un nokļūšanu vietā, 
kur cilvēks strādā, mācās, saņem pa-
kalpojumu vai veic sabiedriskās akti-
vitātes.

Kas varēs pieteikties pakalpo-
jumam?

Šo pakalpojumu varēs saņemt:
• pieaugušie ar I vai II invaliditātes 

grupu, pamatojoties uz Veselības un 
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 
komisijas (VDEĀVK) atzinumu par 
asistenta pakalpojuma nepieciešamību,

• 5 līdz 18 gadu veci bērni ar 
invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK 
atzinumu par īpašas kopšanas ne-
pieciešamību sakarā ar smagiem funk-
cionāliem traucējumiem.

Kādi dokumenti ir vajadzīgi?
1. Iesniegums ar lūgumu piešķirt 

asistenta pakalpojumu.
2. VDEĀVK atzinums par asistenta 

pakalpojuma nepieciešamību pieau-
gušajam vai VDEĀVK izsniegts atzi-
nums par īpašas kopšanas nepie-
ciešamību sakarā ar smagiem funk-
cionāliem traucējumiem bērniem.

Kas pieņem lēmumu par asistenta 
pakalpojuma piešķiršanu?

Lēmumu par asistenta pakalpojuma 
piešķiršanu pieņem pašvaldības so-
ciālais dienests, kas pārbauda sniegtās 
informācijas patiesumu, izvērtē asis-
tenta pakalpojuma pieprasītāja atbilstību 
asistenta pakalpojuma saņemšanai 
(t. i., pārbauda, vai cilvēkam ir vi-
si nepieciešamie dokumenti), ja ne-
pieciešams, sadarbojas informācijas ie-
gūšanā ar citām institūcijām. Lēmumu 
par asistenta pakalpojuma piešķiršanu 
vai atteikumu piešķirt pakalpojumu 
sociālais dienests pieņem viena mēneša 
laikā.

Kas varēs būt asistents?
Asistenta pakalpojumu būs tiesīga 

sniegt fiziska persona, kurai ir pieredze 
cilvēku ar invaliditāti aprūpē.

Kas par šo pakalpojumu maksās?
Pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā 

apmaksās no valsts budžeta līdzekļiem.
Cesvaines novada Sociālais dienests

Cesvaines sportistu 
sanāksme

27. septembrī plkst. 11.00 
Cesvaines kultūras namā notiks 
novada sportistu sanāksme

Sanāksmes mērķis ir 
noskaidrot,

• cik daudz sportistu ir 
Cesvaines novadā;

• ar kādiem sporta veidiem 
nodarbojas Cesvaines novadā;

• kādās sacensībās ir 
piedalījušies Cesvaines novada 
sportisti;

• kādus pasākumus vēlētos rīkot 
Cesvaines novada sportisti.

Vairāk informācijas, zvanot pa 
tālr. 26662790

Franču skolotājs Frānsis atkal 
plāno būt Cesvainē un labprāt  
mums mācītu franču valodu.

Nodarbības plānotas no pirm-
dienas, 20. oktobra, līdz piektdie-
nai, 31. oktobrim.

Plānotas gan dienas, gan vakara 
grupas.

Interesentus lūdzam pieteikties 
Sandrai rakstiski (sandra@stade.lv) 
vai pa tālruni 29411312.

Ļoti gaidīsim!

Mīļie cesvainieši!

Svecīšu vakari 
Cesvaines novada 

kapos


