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2019. gada februāris Nr. 2 (306)Cesvaines novada domes izdevums

Reģionālā darba vizītē Cesvainē viesojies 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis

„Latvijā ir nepieciešamas stabi-
las un ekonomiski attīstītas pašval-
dības. Tāpēc šobrīd katrai pašval-
dībai jāturpina stiprināt uzņēmēj-
darbības vidi un jāseko dažādiem 
posmiem ekonomikas attīstības 
ciklā, kas skar ne tikai Latviju, bet 
visu Eiropu un pasauli,” atzīmēja 
Valsts prezidents Raimonds Vējo-
nis, tiekoties ar Cesvaines novada 
domes priekšsēdētāju Vilni Špatu 
un novada domes deputātiem, paš-
valdības un valsts iestāžu vadītā-
jiem.

Valsts prezidenta reģionālā dar-
ba vizīte Cesvaines novadā notika 
2019. gada 8. februārī. Tās laikā 
Valsts prezidents apmeklēja Ces-
vaines vidusskolu un tikās ar tās 

pedagogiem un skolēniem. Tika 
apskatīta vidusskolas ēka, mācību 
telpas un to aprīkojums. Vidus-
skolas skolēni bija sagatavojuši 
priekšnesumus par godu preziden-
ta vizītei, parādot savus talantus 
dziesmās, dejās un aktīvā brīvā lai-
ka pavadīšanā. Ikvienam klāteso-
šajam bija iespēja uzdot preziden-
tam jautājumus, uz kuriem labprāt 
tika sniegtas atbildes. Atsevišķā sa-
runā ar skolotājiem tika apspriestas 
aktualitātes un notikumi izglītības 
jomā. Savukārt Cesvaines bērnu un 
jauniešu centrā notika neformāla 
diskusija ar novada aktīvākajiem 
jauniešiem par viņu iespējām tuvā-
kajā nākotnē iegūt izglītību ārpus 
Cesvaines un ar iegūtajām zināša-

Vizīti noslēdz tikšanās ar novada uzņēmējiemPrezidents tiekas ar Cesvaines novada domes deputātiem

Cesvaines vidusskolā kopā ar skolēniem

nām atgriezties dzimtajā novadā, 
lai veidotu stabilu un ekonomiski 
attīstītu pašvaldību.

Šobrīd stabilākie un veiksmīgā-
kie novadā ir piena, kokapstrādes, 
kūdras pārstrādes un lauksaim-
niecības jomas uzņēmumi. Lai 
izprastu visu Cesvaines novada 
uzņēmēju problēmjautājumus un 
iespējamos to risinājumus, Valsts 
prezidents ar uzņēmējiem pārru-
nāja aktualitātes uzņēmējdarbībā. 
Sarunā tika skartas visdažādākās 
tēmas, kas uztrauc lauku reģio-
nos bāzētos uzņēmumus. Savu-
kārt klātienē Valsts prezidents 
iepazina Cesvaines alus darītavas 
(SIA „Ducimus”) darbu un sa-
sniegto, veidojot jaunu uzņēmumu 

Pateicība

Izsaku pateicību pašvaldības 
un valsts institūciju vadītājiem, 
Cesvaines novada uzņēmējiem, 
pašvaldības domes adminis-
trācijas darbiniekiem par ie-
guldīto darbu Latvijas Valsts 
prezidenta Raimonda Vējoņa 
vizītes Cesvainē sagatavošanā 
un organizēšanā.

Vilnis Špats,
Cesvaines novada 

pašvaldības vadītājs

lauku teritorijā. Raimonds Vējonis 
apmeklēja arī vienu no lielākajiem 
novada uzņēmumiem – AS „Ces-
vaines piens”, iepazina tā darbību 
un attīstību.

Cesvaines pilī, kas ir viens no 
izcilākajiem Latvijas arhitektūras 
pieminekļiem un vēstures kultūras 
liecībām, Valsts prezidents iepazi-
na objekta rekonstrukcijas gaitu, 
kā arī apskatīja muzeja ekspozīci-
ju.

Valsts prezidents iepazina arī 
VAS „Latvijas valsts radio un tele-
vīzijas centrs” Cesvaines radio un 
televīzijas stacijas darbību. Vizītes 
dienā, 8. februārī, laikapstākļi bija 
pietiekami labvēlīgi, lai Cesvaines 
televīzijas torņa smailē būtu iespē-

jams uzvilkt valsts karogu. Ces-
vaines stacijā tika gūts ieskats tās 
darbībā, attīstībā un nozīmībā.

Raimonds Vējonis viesojās arī 
fonda „Grašu bērnu ciemats” dzī-
vojamajā mājā „Sudraba Vītoli” 
un tikās ar tur dzīvojošajiem bēr-
niem. Grašu bērnu ciematā bērni 
dzīvo mājiņās, kur tiek veidota ģi-
meniska vide, tāpēc šis nav parasts 
bērnunams. Prezidents guva ieska-
tu ikdienā un aprunājās ar mājiņas 
iedzīvotājiem.

Paldies ikvienam, kurš bija ie-
saistīts vizītes organizēšanā!

Linda Vanaga,
Prezidenta preses dienesta 

materiāli,
Gata Bergmaņa foto
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Cesvaines novada dome 2019. gada 
21. februārī plkst. 11.30 domes zālē 
otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod dzīvokļa īpašumu, kura 
adrese ir Rūpkombināta māja 1–11, 
Kraukļi, Cesvaines pag., Cesvaines 
novads, kadastra Nr. 7027 900 0052, 
sastāvs: divistabu dzīvoklis 49,6 m2 
platībā, 496/6799 domājamās daļas 
no dzīvojamās mājas, 496/6799 kop-
īpašuma domājamās daļas no zemes, 
un kurš ierakstīts Vidzemes rajona tie-
sas Cesvaines pagasta zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr. 645-11.

Izsoles sākumcena – 1300 EUR. 
Izsoles dalības maksa (20 EUR) un 
nodrošinājuma apmērs (130 EUR) 
līdz izsoles sākumam iemaksāja-
mi Cesvaines novada domes kontā 
Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 
AS  „SEB banka” vai kasē.

Nosolītā summa jāsamaksā divu ne-
dēļu laikā no izsoles dienas, ieskaitot 
to domes kontā vai iemaksājot skaidrā 
naudā kasē.

Izsoles noteikumus var iepazīt 
mājaslapā www.cesvaine.lv vai Ces-
vaines novada domē darba dienās 
plkst. 9.00–13.00 un 14.00–17.00. Par 
dzīvokļa īpašuma apskati interesēties 
pa tālruni: 64852022 vai 28382616.

Cesvaines novada valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra informācija

Turpinās projekta „Siltumavota 
pārbūve Cesvainē” īstenošana

LIAA biznesa inkubatori uzņem jaunus biznesa ideju autorus un uzņēmējus

„Cesvaines siltums” turpina 
projekta „Siltumtīklu izbūve 
Cesvainē” īstenošanu

Izsolē pārdod 
dzīvokļa īpašumu 

Rūpkombināta mājā 1

Nekustamā īpašuma 
Brīvības ielā 11A 
Cesvainē izsole

Paziņojums par 
dzīvokļa īpašuma 
atsavināšanu

Cesvaines novada dome atsavi-
na dzīvokļa īpašumu, kura adrese 
ir Augusta Saulieša iela 4–6, Ces-
vaine, Cesvaines novads, kadastra 
Nr. 7007 900 0102, kurš sastāv no 
dzīvokļa 47,1 m2 platībā un 471/3546 
kopīpašuma domājamajām daļām 
no dzīvojamās mājas un zemes un 
kurš ierakstīts Cesvaines pilsētas ze-
mesgrāmatas nodalījumā Nr. 485-6. 
Nosacītā cena – 4500 EUR, pirkuma 
maksa samaksājama, noslēdzot līgu-
mu. Pirmpirkuma tiesības ir dzī-
vokļa īrniekam, kurš var iesniegt 
pieteikumu līdz 2019. gada 24. feb-
ruārim.

Cesvaines novada dome 2019. gada 
21. februārī domes zālē mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod 
nekustamo īpašumu ar kadastra 
Nr. 7007 005 0136, kas sastāv no ze-
mes vienības 3319 m2 platībā, atro-
das Brīvības ielā 11A Cesvainē Ces-
vaines novadā, ierakstīts Cesvaines 
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr. 1000 0057 5476 un kura plānotā 
atļautā izmantošana – dabas pamatne.

Izsoles dalības maksa (20 EUR) 
un nodrošinājuma apmērs (90 EUR) 
līdz izsoles sākumam iemaksāja-
mi Cesvaines novada domes kontā 
Nr. LV47 UNLA 0030 9001 3071 2 
AS  „SEB banka” vai kasē.

Nosolītā summa jāsamaksā divu ne-
dēļu laikā no izsoles dienas, ieskaitot 
to domes kontā vai iemaksājot skaidrā 
naudā kasē.

Izsoles noteikumus var iepazīt 
mājaslapā www.cesvaine.lv vai Ces-
vaines novada domē darba dienās 
plkst. 9.00–13.00 un 14.00–17.00. Par 
dzīvokļa īpašuma apskati interesēties 
pa tālruni: 64852022 vai 28382616.

VID: jauna 2018. gada ienāku-
mu deklarācijas forma

Valsts ieņēmumu dienests (VID) 
informē, ka 2018. gada 30. novem-
brī ir izdoti Ministru kabineta notei-
kumi Nr. 662 „Noteikumi par iedzī-
votāju ienākuma nodokļa deklarāci-
jām un to aizpildīšanas kārtību”, kas 
2018. gada 2. decembrī publicēti 
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēst-
nesis” Nr. 217 (6303).

Būtiskākās izmaiņas gada ienā-
kumu deklarācijas veidlapā un tās 
pielikumos:

- deklarācija papildināta ar prog-
resīvās iedzīvotāju ienākuma no-

dokļa likmes piemērošanai nepie-
ciešamajām deklarēšanas ailēm;

- pielikums „Ienākumi no saim-
nieciskās darbības” (D3) un „Ienā-
kumi no saimnieciskās darbības, 
ja nodokļa maksātājs kārto grā-
matvedību divkāršā ieraksta sistē-
mā” (D31) ir izstrādāts, ievērojot 
likumā „Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” noteiktos ierobežojumus 
saimnieciskās darbības izdevumu 
atskaitīšanā;

- pielikums „Attaisnotie izdevu-
mi par izglītību, ārstnieciskajiem 
pakalpojumiem, ziedojumiem un 
dāvinājumiem” (D4) ir izstrādāts, 

ievērojot likumā „Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” attaisnoto izde-
vumu atskaitīšanas ierobežojumus, 
kas nosaka gan procentuālu (50 % 
no maksātāja gada apliekamā ie-
nākuma), gan summāru (600 euro 
gadā par nodokļa maksātāju un 
katru nodokļa maksātāja ģime-
nes locekli) ierobežojumu – kopē-
jiem attaisnotajiem izdevumiem par 
ārstniecības un izglītības pakalpo-
jumiem, ziedojumiem, kā arī zie-
dojumiem politiskajām partijām un 
bērnu interešu izglītībai.

Izdevumu pārsnieguma daļu ir 
tiesības attiecināt uz nākamajiem 
trīs gadiem hronoloģiskā secībā. 
Pārsnieguma summu atskaita no ap-
liekamā ienākuma katrā no nākama-
jiem trim gadiem pēc attiecīgā gada 
attaisnoto izdevumu atskaitīšanas, 
ievērojot izdevumu ierobežojumu.

Savukārt pārsnieguma daļu, kas 
izveidojusies 2013., 2014., 2015., 
2016. vai 2017. gadā, drīkst attieci-
nāt uz nākamajiem pieciem gadiem 
hronoloģiskā secībā, vispirms at-
skaitot taksācijas gada izdevumus 
un ievērojot, ka katrā nākamajā 
gadā atskaitāmais kopējais attaisno-
to izdevumu apmērs nedrīkst pār-
sniegt izdevumu ierobežojumu.

Vēršam uzmanību uz to, ka arī 

turpmāk tiek saglabāta vienkār-
šota gada ienākumu deklarācijas 
aizpildīšanas kārtība tiem nodok-
ļa maksātājiem, kuri iesniedz to, 
lai deklarētu:

- attaisnotos izdevumus par iz-
glītību, ārstnieciskajiem pakalpoju-
miem;

- attaisnotos izdevumus par zie-
dojumiem un dāvinājumiem;

- privātajos pensiju fondos izda-
rītās iemaksas un apdrošināšanas 
prēmiju maksājumus;

- ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 
neapliekamos ienākumus, kuru ko-
pējā summa pārsniedz 4000 euro.

Aicinām visus nodokļa maksā-
tājus gada ienākumu deklarācijas 
iesniegšanai izmantot elektroniskās 
deklarēšanas sistēmu (EDS), kurā 
ir būtiski atvieglots gada ienākumu 
deklarācijas aizpildīšanas process, 
kā arī deklarācijas sagatavē jau sa-
vietota visa VID rīcībā esošā infor-
mācija.

Gada ienākumu deklarāciju par 
2018. gadu drīkst iesniegt ne ātrāk 
kā ar 2019. gada 1. martu vai ar 
2019. gada 1. aprīli, ja nodokļa 
maksātāja gada ienākumi pārsniedz 
55 000 euro.

Atbilstīgi līgumam 
Nr. 4.3.1.0/17/A/076 ar Centrālo fi-
nanšu un līgumu aģentūru SIA „Ces-
vaines siltums” veiksmīgi turpina 
projekta „Siltumavota pārbūve Ces-
vainē” īstenošanu. Iepirkumu pro-
cedūrā „Centralizētās siltumapgādes 
sistēmas ražošanas avota efektivitā-
tes paaugstināšana Cesvainē: projek-
tēšana, autoruzraudzība un būvdar-
bi” (identifikācijas Nr. 2018/092) par 
uzvarētāju atzīta PS „A. A. & būv-

kompānijas”, reģ. Nr. 45403016042, 
Dārza iela 20a, Lazdona, Madonas 
novads, LV-4824, ar piedāvāto lī-
gumcenu 1 063 492,49 EUR bez 
PVN 21 % un tai piešķirtas līguma 
slēgšanas tiesības.

Aivars Baiers,
SIA „Cesvaines siltums”

valdes loceklis

Atbilstīgi līgumam 
Nr. 4.3.1.0/17/A/032 ar Centrā-
lo finanšu un līgumu aģentūru 
SIA „Cesvaines siltums” veiksmīgi 
turpina projekta „Siltumtīklu izbū-
ve Cesvainē” īstenošanu. Pašlaik 
notiek pēdējie projekta īstenošanai 
nepieciešamā tehniskā projekta iz-
strādes darbi. Ir saņemts 24 dzīvok-
ļu mājas Madonas ielā 2 pozitīvs lē-

mums (īpašnieku 2019. gada 4. feb-
ruāra kopsapulces protokols Nr. 1) 
par siltummezgla un siltumtrases 
posma izbūvi viņu īpašumā.

Aivars Baiers,
SIA „Cesvaines siltums”

valdes loceklis

Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) biznesa inku-
batori izziņo 2019. gada uzņemša-
nu un aicina jaunos uzņēmējus un 
biznesa ideju autorus pieteikties 
inkubācijas programmai.

No 2019. gada 1. marta līdz 
20. martam tiks atvērta pieteiku-
mu pieņemšana dalībai inkubācijas 
programmā LIAA Madonas biznesa 
inkubatorā. Inkubācijas program-
mā aicināti pieteikties uzņēmumi, 
kuri nav reģistrēti ilgāk par trim 
gadiem. Pieteikumus, kas parakstīti 
ar elektronisko parakstu un nosūtīti 
uz liaa@liaa.gov.lv, pieņems līdz 
2019. gada 20. marta plkst. 23.59.

Pirmsinkubācijas programma ir 
piemērota gan fiziskām, gan juridis-
kām personām, kuras vēlas izvērtēt 
savas biznesa idejas dzīvotspēju. 
Sešu mēnešu garumā tā sniedz da-
lībniekiem visu nepieciešamo savas 
biznesa idejas attīstīšanai – aprīko-
tas darba telpas, mentoru un citu 
uzņēmēju atbalstu, seminārus un 
mācības par dažādām tēmām, kas 
saistošas uzņēmējiem un palīdz ri-
sināt viņu biznesa izaicinājumus, 
kā arī vērtīgus kontaktus un dalību 
lielākajā jauno uzņēmēju kopienā 
Latvijā.

Inkubācijas programmā papildus 
pirmsinkubācijas atbalstam dalīb-
nieks saņem 50 % līdzfinansēju-
mu biznesa attīstībai nepieciešamo 
pakalpojumu iegādei, piemēram, 
grāmatvedībai, telpu nomai, dizai-
nam, tirgzinībai, tehnoloģiskajām 
konsultācijām un prototipu izstrā-
dei, sertificēšanai, laboratoriju iz-
maksām u. c. Iespējams pretendēt 
arī uz 50 % līdzfinansējuma (līdz 
5000 EUR) aprīkojuma un izejma-
teriālu iegādes izmaksu segšanai.

Lai vairāk uzzinātu par inkuba-
tora sniegtajiem pakalpojumiem 
un atbalsta iespējām biznesa idejas 
vai uzņēmējdarbības attīstībai, kā 
arī uzņemšanas kārtību inkubato-

rā, interesenti – jaunie uzņēmēji un 
biznesa ideju autori – aicināti ap-
meklēt koprades dienu 18. februārī 
un 4. martā Madonas biznesa inku-
batorā Blaumaņa ielā 3 Madonā. In-
formatīvi pasākumi potenciālajiem 
biznesa inkubatora dalībniekiem 
tiks rīkoti arī Lubānā (19. februā-
ris), Gulbenē (21. februāris), Ēr-
gļos (28. februāris) un Varakļānos 
(7. marts).

Madonas biznesa inkubatorā šo-
brīd ir 40 dalībnieku, no tiem 23 
uzņemti inkubācijas programmā 
un 17 testē savas idejas dzīvotspēju 
pirmsinkubācijas programmā. Da-
lībnieku vidū ir pop-up restorāna 
„Vakars uz ezera” rīkotājs „#VIE-

DI”, alus darītava „Madonas alus”, 
paneļu māju ražotājs „MittHus”, 
ātrās ēdināšanas uzņēmums „Keba-
bosta”, karameļu ražotne „Madonas 
karameles”, datorprogrammēšanas 
uzņēmums „Miittech” un daudzi 
citi.

LIAA biznesa inkubatoru mērķis 
ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un 
konkurētspējīgu uzņēmumu izvei-
di un attīstību, nodrošināt fiziskas 
personas un uzņēmumus ar uzņē-
mējdarbības uzsākšanai vai ide-
jas attīstīšanai nepieciešamo vidi, 
kopstrādes telpu, jauno uzņēmēju 
kopienu, konsultācijām, mācībām, 
tīklošanās pasākumiem par vispā-
rīgiem uzņēmējdarbības jautāju-
miem, mentoru atbalstu un līdzfi-
nansējumu biznesa attīstībai. LIAA 
biznesa inkubatori tiek finansēti 
ERAF projektā „Reģionālie bizne-
sa inkubatori un radošo industriju 
inkubators”.

Vairāk par LIAA biznesa inku-
batoriem: http://inkubatori.mag-
neticlatvia.lv. Papildu informācija: 
LIAA Madonas biznesa inkubators; 
adrese: Blaumaņa iela 3, Madona, 
Madonas nov., LV-4801; e-pasts: 
Madona@liaa.gov.lv; tālrunis: 
62400907.
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Cesvaines vidusskolai – 100

1919. gada pavasarī Alberts Vī-
tols Madonas vidusskolu, kurā to-
brīd pats strādāja un kas darbojās 
divās ēkās īrētās telpās, ierosināja 
pārcelt uz Cesvaines pili. Bija pa-
redzama agrārreforma un reizē ar 
to iespēja iegūt jaunas telpas sa-
biedriskām vajadzībām. Madonas 
pedagogu domas bija dažādas: daļa 
no viņiem bija saistīta ar Madonu, 
bet citi gatavojās doties darbā uz 
Rīgu. Jautājuma izšķiršanai sasauca 
apspriedi, uz kuru Izglītības minis-
trija bija atsūtījusi savu pārstāvi – 
tautskolu inspektoru Miķeli Štālu. 
Kad sapulces dalībnieku vairākums 
izteicās par skolas palikšanu Ma-
donā, bet otra puse bija par pilnīgi 
jaunas skolas dibināšanu Cesvainē, 
M. Štāls atbalstīja domu par Ces-
vaini. Dzirdot bažas, ka skolas di-
binātājiem vēl nav nekādu līdzekļu, 
Štāls noskaities atbildējis: „Kā, vai 
tad jūs domājat, ka lielus darbus 
veic ar naudu? Nē, tur vajadzīgs 
kaut kas cits, un tā šim cilvēkam 
netrūkst! Īsti lielus darbus var veikt 
tikai ar tukšu kabatu.”

Medicīnas zinātņu doktors Jānis 
Āboliņš (1906 Kraukļu pag. – 1997 
Stokholmā), kas mācījies Cesvai-
nes vidusskolā 1919.–1924. gadā, 
1969. gadā no Stokholmas rakstīja: 
„Nu par mūsu veco direktoru un 
skolotāju, kā es viņu pēc tepat 50 ga-
diem atceros. Viņu biju redzējis pri-
vāti, kad viņš vāca līdzekļus jaun-
dibināmai skolai. Viņš bija kluss, 

Lai allaž sadzirdams mums Cesvaines torņu aicinājums:
Pēc tālēm un augstuma vairāk tiekties, zem grūtuma nastas nesaliekties!

Adīna Ķirškalne

Cesvaines vidusskolas pirmie 10 gadi
bet ieguva uzticību. Tā tas bija vis-
maz tur, kur es to redzēju. Sajūsma 
bija viscauri un par daudz lietām, 
un tāda tā bija arī par vidusskolu 
mūsu apvidū. Kā direktoru neesmu 
viņu nekad personīgi sastapis. Viņš 
bija viscaur, bet nekur tieši. Viņu 
cienīja – ne viņa tuvības, bet viņa 
atturīgās nobilitātes dēļ. Kādu gadu 
neiztrūku nevienā rīta lūgšanā. Tās 
bija īsas, bet arvienu deva ko jaunu. 
Atceros arī to rītu, kad viņš rīta lūg-
šanā atvadījās no skolas. Viņš pats 
esot izvēlējies savu darba lauku, un 
šai savai sirdsbalsij viņš arī šodien 
sekojot. Un tad viņš bija skolotājs. 
Reliģijas mācība Latvijas skolās ne-
bija obligāta, bet Vītola stundās klāt 
bija visi, pat pareizticīgie un katoļi. 
Savu stundu saturu viņš nodiktēja 
un pēc tam plaši komentēja. Ja man 
kaut kā no Cesvaines žēl, tad visvai-
rāk viņa stundu konspektu. Tā bija 
dzīves filozofija. Tie bija ieskati, 
kādus nekad vairs neesmu dzirdējis, 
ne arī lasījis. Laikam tāpēc viņa ne-
obligātās stundas bija mums visiem 
svētas. To dziļo ietekmi, ko viņš at-
stājis savos skolniekos un draudzē, 
grūti pat pateikt vārdos un aprakstīt. 
Gaišs un saulains kā krāšņais jūnijs 
bija mans mācību laiks ar viņa baz-
nīcas korāli „Dievs, kas licis zie-
diem plaukt…”. Un vienā teikumā 
varētu to izteikt šādi: viņš deva man 
vidusskolas un vēlāk arī augstsko-
las izglītību. Ja nebūtu Cesvaines 
vidusskolas – nebūtu man tālāk kur 

iet kā Cesvaines draudzesskolā. To 
iespaidu un mācību gaismā, ko ie-
guvu no viņa, ir turpinājusies mana 
tālākā dzīve.”

1919. gadā Cesvaines pils un 
muiža piederēja Vilhelmam fon 
Vulfam. Skolas dibinātāji Alber-
ta Vītola vadībā griezās pie pils 
īpašnieka ar lūgumu cerībā, ka pa-
tīkamāk Cesvaines pilī būtu redzēt 
skolu nekā kazarmas, un cerības 
attaisnojās. Īpašnieka pilnvarnieks 
Latgales poļu muižnieks Salcevičs 
ar lielu interesi noklausījās lūgu-
mu izīrēt pili skolas vajadzībām, 
un viņam šī iecere tā patika, ka 
uzreiz tika atbalstīta. 1919. gada 
15. septembrī pārvaldnieks ieradās 
uz skolas atklāšanu un dāvināja 
100 Latvijas rubļu skolas darbības 
uzsākšanai.

Izglītības ministrijas departamen-
ta sēdē 1919. gada augustā nolēma 
atļaut atvērt Cesvaines miestā sep-
tiņklasīgu zēnu reālskolu un astoņ-
klasīgu meiteņu ģimnāziju ar oficiā-
lo nosaukumu „Cesvaines reālsko-
la” un „Cesvaines sieviešu ģimnāzi-
ja”, savienotu ar internātu. Skolēnu 
sākumā sanāca liels skaits. Karš 
daudziem bija pārtraucis izglītības 
gaitas, un audzēkņu vecums dažkārt 
bija liels. Tieši Cesvaines vidus-
skolas pievilcība bija internāts un 
skolas absolūtais lauku raksturs – 
bez kaitīgiem miestu un mazpilsētu 
iespaidiem. Skolēni šo iemeslu dēļ 
nāca no tālākām vietām, braukdami 

garām citām vidusskolām.
1920. gada maijā tiek pieņemti 

un reģistrēti Cesvaines valsts vidus-
skolas skolotāju statūti un Cesvai-
nes vidusskolas skolotāju savienība 
lūdz pārņemt skolu valsts īpašumā. 
1920. gada pavasarī uz skolu at-
brauc Izglītības ministrijas pārstā-
vis Lesnieks, un pēc skolas pārbau-
des skolu departaments savā pārzi-
ņā pārņem skolas materiālo bilanci. 
Valsts iedala līdzekļus skolotāju 
algām, grāmatu un inventāra iegā-
dei. Skolai lielu materiālo atbalstu 
dod ienākumi no audzēkņu mācību 
maksas. Skola tiek pārdēvēta par 
Cesvaines valsts vidusskolu, tiek 
piešķirtas tiesības lietot zīmogu un 
valsts ģerboni. Cesvaines vidussko-
lai tiek noteikts humanitārais novir-
ziens, akcentējot svešvalodas.

Skolas vadība Cesvaines vidus-
skolā atradās labās rokās: pirmie 
direktori – mācītājs Alberts Vītols 
un Jānis Saujiņš – bija izcili peda-
gogi. A. Vītols un rakstnieks Au-
gusts Saulietis ar savu darbību spēja 
pacelt savus audzēkņus līdz tādam 
līmenim, ka viņi saprata, kas viņiem 
dzīvē darāms, ko viņi spēj un grib, 
kas ir viņu speciālais uzdevums un 
darbs. A. Vītols atmiņās raksta: „Ar 
skolotāju sakomplektēšanu grūtību 
nebija. Izveidojās sešu skolotāju 
grupa: Anna Meņģele – svešvalo-
du skolotāja, Ida Medene – latviešu 
valodas skolotāja, Emma Ausekle – 
mūzikas skolotāja, Jānis Stūrītis – 
dziedāšanas skolotājs, Minna Bod-
niece – latviešu un krievu valodas 
skolotāja, Alberts Vītols – direktors, 
ticības mācības skolotājs. Mums 
laimējās piesaistīt arī Augustu Sau-
lieti. Kā rakstnieks un it sevišķi kā 
personība viņš bija pie audzēkņiem 
lielā cieņā. Un ne tikai pie audzēk-
ņiem, bet arī augstskolā, kur viņa 
skolniekus latviešu valodā paras-
ti nemaz neeksaminēja.” Pirmajā 
mācību stundā A. Saulietis teicis: 
„Es jūs nemācīšu par baltročiem, 
bet par darba strādniekiem. Lasiet 
latvju dainas, tās jūs iepriecinās, 
apmierinās, darīs priecīgus, strādā-
jot darbus mūsu tautai par svētību.” 
Viņš patiešām bija tīras cilvēcības 
iemiesotājs un visu savu dzīvi zie-
doja vislielākajam un atbildīgāka-
jam darbam – tautas audzināšanai.

Pēc Cesvaines vidusskolas iz-
veidošanas skolā līdz 1923. gadam 
strādā Augusts Nore – zīmēšanas 
skolotājs un muzeja izveidotājs, 

vēlāk Latvijas Ārlietu ministrijas 
arhīva pārzinis. Augusts Nore vis-
caur parādīja dziļu mākslas izpratni, 
sava priekšmeta un darba mīlestību. 
Viņš Cesvaines valsts vidusskolā 
nodibināja skolas etnogrāfisko mu-
zeju ar bagātu seno latviešu rakstu, 
mājturības rīku un arheoloģisko 
izrakumu kolekciju un pārzināja to 
līdz savai aiziešanai, kā arī pedago-
ģiskajā klasē pasniedza zīmēšanas 
metodiku un ievadu latviešu māks-
lā. Viens no tuvākajiem cilvēkiem 
A. Norem bija A. Saulietis.

Cesvaines valsts vidusskola pa-
matoti bija izveidojusies par Ces-
vaines apvidus kultūras centru. 
Vidusskolas skolotāji bija visas kul-
tūras dzīves patiesie vadītāji Ces-
vainē un ideāli izglītības un kultūras 
priekšstāvji, kas varēja mācīt savus 
skolēnus patstāvīgi orientēties sava 
laika kultūras parādībās, turklāt paši 
aktīvi piedalījās vispārējos kultūras 
un sabiedriskajos darbos.

Par Cesvaines vidusskolas di-
rektoru ar 1921. gadu sāka strādāt 
Jānis Saujiņš – Cesvaines pagast-
skolas skolotājs, kurš 20. gadsimta 
sākumā emigrējis uz Šveici, beidzis 
Grenobles Universitāti, strādājis 
Krievijā un atgriezies Cesvainē. 
1922./23. mācību gadā ar Izglītī-
bas ministrijas lēmumu tiek atvērta 
pedagoģiskā klase, kurā sagatavoja 
pamatskolas skolotājus. Klasi vadī-
ja skolas direktors J. Saujiņš, citus 
priekšmetus mācīja vidusskolas sko-
lotāji A. Vītols, T. Priednieks, J. Stū-
rītis, Maksimilians Kaulēns, Marija 
Kronberga, A. Pakalns, A. Nore, 
A. Meņģele, M. Priednieks, kā arī 
vietējais ārsts Valdemārs Lesnieks. 
Pedagoģiskā klase pastāvēja trīs 
gadus, to likvidēja ar 1925. gada 
12. augusta lēmumu. Skolā sagata-
voja ne tikai nākamos studentus, bet 
arī zinošus un dzīvei derīgus darba 
darītājus. Paralēli mācībām pēc ne-
oģimnāzijas tipa Cesvaines vidus-
skolā 1923. gadā tika aizsāktas mā-
cības pēc praktiskās sieviešu ģimnā-
zijas tipa. Praktiskajā klasē vairāk 
mācīja rokdarbus, mājturību un 
dārzkopību. Agrārreformas rezultātā 
Cesvaines vidusskolai īpašumā no-
deva Cesvaines pili, muižas klētis, 
plašo muižas parku (25 pūrvietas), 
vēlāk arī zemi skolas vajadzībām un 
vēl dažas saimniecības ēkas un mui-
žas dārzus.

Turpinājums 4. lpp

Cesvaines vidusskolas II B klases skolnieces, skolotāji Marija Bērzkal-
ne, Austra Kļava, Pēteris Andersons, Marija Kronberga, Anna Meņģele, 

Teodors Plikausis, Aleksandrs Bārda, Kārlis Ozoliņš 1926. gadā

Cesvaines vidusskolas skolēni un skolotāji 1922. gada pavasarī

Pirmie skolēni ar skolotājiem 1919./20. mācību gadā
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Cesvaines Mūzikas 
un mākslas skolas 
audzēknei lieliski 
panākumi valsts 
konkursā

Norisinājušās skaļās lasīšanas sacensības Cesvainē

Izstāde „Rotaļlietu stāsts” Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā 
bērnudārza bērnu acīm

Latvijas Nacionālā bibliotēka 
kopā ar Latvijas Bērnu un jaunat-
nes literatūras padomi bibliotēkas 
un skolas visā Latvijā aicināja pie-
dalīties 2018./2019. gada Latvijas 
nacionālajās skaļās lasīšanas sacen-
sībās, Latviju sadalot 30 reģionos.

2019. gada 23. janvārī Cesvaines 
kultūras namā norisinājās skaļās la-
sīšanas sacensību Cesvaines posms, 
kurā piedalījās 10 Cesvaines vi-
dusskolas 5. un 6. klases skolēni. 
Konkursu sadarbībā ar Cesvaines 
vidusskolu organizēja Cesvaines 
bibliotēka.

Šajā dienā konkursā uzstājās 
10 jaunie lasītāji, kuri tika izvirzīti 

Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolas saksofona klases audzēkne 
Dita Rūta Ceriņa sekmīgi piedalīju-
sies profesionālās ievirzes izglītības 
programmas „Pūšaminstrumentu 
spēle” valsts konkursā. Konkursa 
II kārta norisinājās Cēsīs, kur au-
dzēkne ieguvusi III vietu vecākajā 
grupā (saksofona spēle).

Sveicam Ditu ar panākumiem, kā 
arī paldies skolotājiem par audzēk-
nes sagatavošanu konkursam!

Koncertmeistare Baiba Putniņa, 
Dita Rūta Ceriņa un skolotājs 

Jolands Andževs konkursa 
noslēgumā

no klasēm. Skaļās lasīšanas sacen-
sībās skolēniem bija jāizvēlas kāds 
fragments no sev tīkamas grāmatas 
un skaļi, izteiksmīgi jālasa žūri-
jai, kas, savukārt, lasītājus stingri 
vērtēja, balstoties uz norādītajiem 
kritērijiem. Šogad, gluži tāpat kā 
pērn, žūrijas sastāvā bija Cesvaines 
novada domes priekšsēdētājs Vilnis 
Špats, Cesvaines vidusskolas direk-
tors Didzis Baunis un Cesvaines 
tautas teātra aktrise un Cesvaines 
labiekārtošanas nodaļas vadītāja 
Ritma Kļaviņa. Arī žūrijas locekļi 
konkursa starplaikā uzstājās ar la-
sījumiem no izvēlētajām grāmatām.

Konkursa rezultātā no Cesvai- Skaļās lasīšanas sacensību dalībnieki

Turpinājums no 3. lpp

Centrālās Zemes Ierīcības Ko-
miteja paziņo, ka apakšā minētās 
muižas paliek valsts pārziņā priekš 
kulturāliem mērķiem un sabiedris-
kiem uzņēmumiem un netiks sadalīti 
sīksaimniecībās:

Cēsu apriņķī: Ranka, Cesvaines 
pilsmuiža un Priekuļu muiža.

Rīgā 1921. gada 14. februārī; 
protokola Nr. 2368

Priekšsēdētājs H. Celmiņš
Publicēts: Zemes Ierīcības Vēst-

nesis, Nr. 5 (01.03.1921.)
1925./26. gadā Cesvaines valsts 

vidusskolā par direktoru sāk strādāt 
Aleksandrs Bārda, kas ar savu lielo 
patiesības un tēvzemes mīlestību ie-
manto audzēkņos patiesu cieņu. Šai 
laikā skolas mācības tiek cieši saistī-
tas ar praktisko darbu. Par to liecina 
sakoptā skolas apkārtne, lauki, līdzī-
gi zemkopības skolai. Katram ko-
kam un augiem tika pielikta plāksnī-
te ar nosaukumu latviešu un latīņu 
valodā. 1927. gadā Cesvaines valsts 
vidusskolā A. Bārda papildus nodi-
bina arī Latvijas Tautas universitātes 
nodaļu. Tur māca grāmatvedību un 
augstāko matemātiku. Pasniedzējs 
abās šajās nodaļās ir skolotājs Kārlis 
Ozoliņš, kurš bija domātājs augstā-
kās matemātikas līmenī. 1928. gada 
18. novembrī, sakot uzrunu savam 
skolas kolektīvam svētkos, negaidīti 
pārtrūka Aleksandra Bārdas dzīves 
pavediens.

Šajos pirmajos skolas pastāvēša-

nas gados liela uzmanība tiek pie-
vērsta arī aktīvai kultūras dzīvei. 
Kopš 1920. gada vidusskolā darbo-
jas teātris, kurā piedalās gan skolo-
tāji, gan audzēkņi. Pirmās režiso-
res – Minna Bodniece, Marija Bērz-
kalne. Dekorācijas visām izrādēm 
veido, kā arī aktierus grimē māks-
linieki – zīmēšanas skolotāji Er-
vins Volfeils, Arvīds Medenis, par 
muzikālo noformējumu domā Oto 
Amoliņš, Marija Īvāne. 1921. gadā 
Cesvaines vidusskolā tiek nodibi-
nāts pirmais muzejs, kur tiek vāktas 
liecības un apkopots Cesvaines no-
vada kultūrvēsturiskais mantojums. 
Muzeja bāzi veido bagāts un vērtīgs 
krājums. Muzeja dibinātāji, pirmie 
vadītāji – Alberts Vītols, Augusts 
Nore, vēlāk muzeja vadību pārņem 
vēstures skolotājs Pēteris Ander-
sons. Cesvaines vidusskolā jau tās 
pirmajos gados pastāv koris. Pir-
mais diriģents – Jānis Stūrītis. Vē-
lāk aktīvi darbojas un koru darbību 
vada Oto Zariņš, komponista Mar-
ģera Zariņa tēvs, kurš ir arī Cesvai-
nes evaņģēliski luteriskās draudzes 
ērģelnieks. 1926. gada 23. maijā 
pils pagalmā notiek plašs Cesvaines 
draudzes dziesmu ieskaņu koncerts 
ar pieaicināto virsdiriģentu Paulu 
Joozuu, tiek atskaņots VI Vispārē-
jo dziesmu svētku repertuārs. Mū-
zikas skolotāji kopā ar Cesvaines 
un Grašu kultūras veicināšanas 
biedrību 1929. gada 28. jūlijā or-
ganizē Cesvaines novada I dziesmu 
svētkus, kas tiek veltīti 1869. gada 

Skolotāji Pēteris Andersons, Marija Kronberga, Augusts Saulietis, Jānis 
Saujiņš, Kārlis Ozoliņš, Alberts Vītols 1923. gadā

dziedāšanas svētku 60 gadu atce-
rei. Virsdiriģenti – Teodors Reiters, 
Jānis Norvilis. Koru un teātra dar-
bība šajā laikā atdzīvina Cesvaines 
sabiedrības ikdienu, vidusskolas 
skolotāji sabiedriskajai darbībai no-
dodas ar lielu dedzību un atbildības 
izjūtu. Profesors Ēvalds Ezerietis 
skolas 50 gadu jubilejā teicis: „Šī 
skola man iemācīja mīlēt tautu, mī-
lēt dzimteni, mīlēt darbu.”

Pirmās valsts ģimnāzijas Rīgā 
direktors Jānis Strads: „Gara acīm 
katrs joprojām skatām savas Ces-
vaines skolas celtni kā gaismas pili, 
pilnu ar skolēniem un skolotājiem 
darbīgās rosmēs latviskās nākotnes 
celšanā.”

2019. gads ir Cesvaines vidus-
skolas pastāvēšanas simtgades 

svētku gads. Arī Cesvaines pils, kur 
atradās Cesvaines vidusskola laika 
posmā no 1919. gada līdz 2002. ga-
dam, pakāpeniski atdzimst cerībā 
2019. gada septembrī sagaidīt sa-
vus kādreizējos skolēnus priecīgā 
atkalredzēšanās brīdī. Sagaidot šo 
jubileju, aicinu un lūdzu Cesvaines 
vidusskolas absolventus dalīties 
ar fotogrāfijām, kas tapušas skolas 
gadu laikā – no klases dzīves mir-
kļiem, no kopīgiem skolas svētku 
brīžiem –, un sūtīt tās uz e- pastu 
daigamatroze@inbox.lv vai nodot 
personīgi muzejā Cesvaines pilī.

Daiga Matroze,
Cesvaines muzeja speciāliste,

foto un materiāli no Cesvaines 
muzeja arhīva

Cesvaines vidusskolas pirmie 10 gadi

1. februārī grupas „Skudriņa” 
bērni un skolotājas brauca uz Ma-
donas novadpētniecības un māk-
slas muzeju, kurā apskatīja Jāņa 
Bites personālkolekciju „Rotaļlietu 
stāsts”. Šis stāsts sākās ar to, ka tēvs 
savam dēlam uzdāvināja rūpnīcā 
„Straume” ražoto rotaļlietu – Mē-
ness visurgājēju – un tā dēla rokās 
ātri sabojājās… Tā kā dēls nenovēr-
tēja tēva dāvinātās rotaļlietas, viņš 
nolēma tās sākt vākt un krāt. Rotaļ-
lietu kolekcija sakrāta septiņu gadu 
laikā.

Nokļūstot rotaļlietu pilnā telpā, 
Kaspars sajūsmināti satraukts jau-
tāja: „Kuras no šīm rotaļlietām ir 
elektroniskas?” Bet pretī saņēma 
atbildi, ka lielākā daļa seno rotaļ-
lietu bija mehāniskas, nevis elektro-
niskas. Vispirms muzeja darbiniece 
mūs iepazīstināja ar vissenākajām 
rotaļlietām – šūpulīti, kuram ir jau 

nes uz reģionālo nacionālo skaļās 
lasīšanas sacensību finālu Madonā 
dosies Renāte Gaponova (5.a klase; 
lasīs fragmentu no Lūsijas Modas 
Montgomerijas grāmatas „Anna no 
„Zaļajiem jumtiem””), Paulis Bri-
merbergs (5.b klase; brāļu Grimmu 
pasaka) un Linda Romule (6. klase; 
fragments no Ēriha Kestnera daiļ-
darba „Punktiņa un Antons”).

Katrs no dalībniekiem saņēma 
pateicību kādā nominācijā.

Vēlam veiksmi skaļās lasīšanas 
dalībniekiem nākamajās konkursa 
kārtās!

Linda Vanaga,
autores foto

Kolekcijā savāktas dažādu 
paaudžu rotaļlietas

vairāk nekā 100 gadu, 
lupatu lelli, kura pildī-
ta ar skaidu pildījumu 
(128 gadus sena) un 
150 gadu vecu auduma 
fotoalbumu, kuram ir ar 
roku zīmēts vāks, klāt 
vēl statīvs un spogulī-
tis. Bērni priecājās par 
ēzelīti, kurš prasīja ēst, 
atverot muti, un par lid-
mašīnu, kura bija izgreb-
ta no koka. Zēnu uzma-
nību un interesi saistīja 
traktori, ceļamkrāni un 
lielās mašīnas, kurās bija 
liela vēlēšanās iekāpt un 
pabraukt, pistoles un au-
tomāti, savukārt meite-
ņu acīs mirdzēja prieks 
par leļļu ratiņiem, lellēm 
latviešu tautastērpos, so-
miņām un trauciņiem. Bērni iepazīst plašo spēļu pasauli

Interesantas bija ar īpašiem 
rokturiem un kloķīšiem va-
dāmās mašīnas un mehā-
niskās rotaļlietas.

Pedagogu uzmanību pie-
saistīja ripināmā rotaļlie-
ta – „Riteņa ripināšana”. 
Vērojot rotaļlietas, atmiņā 
atsaucām savu bērnību: 
reizē prieks un skumjas, jo 
neviena no bērnības rotaļ-
lietām vairs nav saglabāta, 
bet tās bija tik mīļas… ar 
atslēdziņām uzvelkamās 
rotaļlietas, vilciņš, kaleido-
skops, Salavecītis, leļļu ra-
tiņi, lelles un galda spēles. 
Valerija jautāja: „Vai jūs te 
dzīvojāt?”

Bērni guva izzinošu in-
formāciju par senajām ro-
taļlietām, vēlējās vēl un vēl 
paildzināt laiku muzejā – 

apskatīt, pataustīt rotaļlietas un pa-
spēlēties ar tām.

Sandra Āriņa, Jana Medniece,
grupas „Skudriņa” skolotājas,

foto no skolotāju personiskā arhīva
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tomēr joprojām turpinot padomju tradīciju, 
nerunājot par reliģiskajiem, romantiskajiem 
u. c. motīviem dzejā, par daiļrades satīris-
ko daļu, kā arī par apcerēm, kurās ir daudz 
vērtīgu atziņu. Cesvaines vidusskolā 90. ga-
dos, kad tika atjaunots Cesvaines ģimnāzijas 
vārds, skolotāja Ilga Holste izveidoja Ces-
vaines novada literatūras mācību priekšmeta 
programmu un vairākus gadus novada litera-
tūru mācīja tiem ģimnāzijas vidusskolas pos-
ma klašu skolēniem, kuri to izvēlējās (pastā-
vēja obligātie un izvēles mācību priekšme-
ti). Jaunieši, iepazīstot novada literatūru un 
kultūras dzīvi, iepazina arī Augusta Saulieša 
darbus un materiālus par viņu, piemēram, sa-
raksti ar Annu Bērzkalni. Par Augustu Sau-
lieti tika runāts gan literatūras stundās, gan 
jau minētajās novada literatūras stundās, gan 
muzeja un ekskursiju stundās. Skolēni lasīja 
Saulieša literāros darbus, pētīja noteiktus to 
aspektus, izstrādāja zinātniski pētnieciskos 
darbus.

Pēdējos gados Cesvaines vidusskolā ik pa 
laikam notiek Augusta Saulieša literārās prē-
mijas konkurss, kurā skolēni iesniedz savus 
radošos darbus, bet saistība ar Saulieti un 
(vai) viņa daiļradi nav obligāta prasība.

Saulieša gadā Cesvaines novada izglītības 
iestāžu pedagogi paši izzina rakstnieka daiļ-
radi un aktualizē to mācībās. Kā ir veicies, 
noteikti uzzināsim.

Sanita Dāboliņa,
autores un 

„Cesvaines grāmatas, IV” foto

Augusts Saulietis – skolotājs

Rokdarbu studija 
Cesvainē sākusi 
darboties

Novadnieks Augusts Saulietis (1869–
1933; īst. v. Augusts Plikausis) bija arī (un 
vispirms!) skolotājs. Tēma – skolotājs lau-
kos, mazpilsētā – vēl joprojām ir (un droši 
vien būs) aktuāla, kur nu vēl skolotājs rakst-
nieks, dzejnieks un dramaturgs.

Skolu dēļ dzejnieka mūžs bijis gan ar gais-
mu, gan ēnām bagāts. Daudz rūgtuma pie-
dzīvots jau dzīves rīta cēlienā: tā kā ģimenē 
ir pieci bērni, jaunākajam – Augustam – jāsa-
mierinās ar pagasta un draudzes skolu (Gra-
šu, Cesvaines, Kārzdabas) izglītību. Ir labas 
krievu valodas, ģeogrāfijas, Bībeles stāstu 
zināšanas, bet pēc kaut kā tālāka, augstāka 
slāpstošajam jauneklim ar to, protams, ir par 
maz. Pašmācība, nedaudz bagātu dienu un 
nedēļu pie Kārzdabas pagasta skolotāja Ak-
meņa – līdz nobriest doma kļūt par skolotāju.

1889. gada vasarā inspektors Grāvītis rīko 
skolotāju kursus Valmierā. To darbā iesais-
tās arī Augusts Plikauss (kursos iepazīstas ar 
Apsīšu Jēkabu). Tas gan vēl nedod tiesības 
strādāt par skolotāju, un topošais dzejnieks 
darbojas par palīgskolotāju dažādās vietās 
Vidzemē, un tikai pēc gada, 1890. gadā, Rīgā 
nokārto tautskolotāja eksāmenus. Tomēr 
rūgtums par nepilnīgo izglītību nomāc līdz 
pat mūža vakaram. 1922. gada 14. aprīlī vēs-
tulē Annai Bērzkalnei (1891–1956; A. Sau-
lieša skolniece Rīgā, vēlāk skolotāja, folklo-
riste, Latviešu folkloras krātuves dibinātāja) 
Saulietis raksta: „Esmu sanācis diezgan asās 
attiecībās ar tik augstu un gudru kungu kā 
departamenta direktors Ausejs [Longīns (arī 
Longins) Ausējs (1885–1942) – sabiedris-
kais darbinieks, kopš 1919. g. – Izglītības 
ministrijas Skolu departamenta direktors], 
un tur varbūt tikai priecāsies par manu no-
zušanu [aiziešanu no darba skolā]. Es, lūk, 
ministrijas kungiem atklāti pasacīju, ka tas ir 
absurds, ja no manis prasa lielu pienākumu 
izpildīšanu, bet manu skolotāja kategoriju 
noteic pēc diploma manā kabatā. Tā man 
nedarīja pat mūsu dzīvei un kultūrai svešie 
krievi. Kas es tādai Auseju, Smidtu [Pēteris 
Šmits (1869–1938) – valodnieks, etnogrāfs, 
folklorists], Endzelīnu [Jānis Endzelīns 
(1873–1961) – valodnieks] pasaulei! Un tā 
mēs šķirsimies laikam drīzi un uz visiem lai-
kiem. Nu nekas: nu jau drīzi manā vietā varēs 
stāties mani skolnieki – un ar daudz vērtīgā-
ku diplomu kabatā!” (MNM, Nr. 9128:151)

Pirmo darba gadu jaunais skolotājs pavada 
Straupē – patālu no mājām, tuviniekiem. Sāk 
krāties dzejoļi. Daļā no tiem jūtama pateicī-
ba tiem garu rosinošajiem, spirdzinošajiem 
avotiem, par kuriem jaunajam tautskolotā-
jam vajag prast ieinteresēt arī savus skolē-
nus, – tautasdziesmām (piemēram, dzejolis 
„Dziesmu svētums”) un Merķelim („Merķe-

ļa piemiņa”). Šķiet varbūt mazliet neparasti, 
ka divdesmitgadīgais skolotājs nesāk vis ar 
didaktiskiem dzejoļiem vai sentimentālām 
mīlestības dziesmām, bet ar dziļu pietāti, 
mīlestību velta rindas mātei, aizdomājas līdz 
dzīvības un nāves problemātikai.

Dzimtā puse tomēr velk atpakaļ, un līdz pat 
gadsimtu mijai Saulietis ir skolotājs Grašu 
pagastskolā. Lūk, ko par šo laiku vēsta lite-
ratūrvēsturnieks un kritiķis Teodors Zeiferts 
grāmatā „Saulietis: dzīves un darbu aina” 
(Rīga: Jānis Roze, 1924): „Saulietis stājas 
skolotāja darbā ar dedzību. Viens pats viņš 
māca trīs nodaļas; vieglinot nedabīgo skolē-
nu darbu, izmanto arī vaļas stundas, pieskata 
pa nakti skolā palikušos bērnus. Viņš nevar 
apspiest sevī arī dziņas uz pašizglītību, lasa 
daudz, un arī literāriskas radīšanas tieksmes 
sāk neatturami mosties. Tām viņš īsti var 
nodoties tikai pa svētku brīvlaikiem un pa 
vasarām. Bet nu viss laiks aizņemts ciešā, 
drudžainā darbā.” Saspringtais darbs, nepil-
nīga atpūta, iekšējās pretrunas – būt skolotā-
jam vai rakstniekam, mācīt pēc programmas 
vai dot skolēniem arī vēl ko citu – Saulieti 
tuvina katastrofai – parādās bīstamas tuber-
kulozes pazīmes. Turpmāk slimība mijas ar 
atplūdiem, bet it kā nāves ēnā tiek pavadīts 
viss mūžs.

Atcerēdamies savu agro jaunību un alkas 
pēc zināšanām, Saulietis skolā ierīko nelielu 
bibliotēku, pulcina apkārtnes jauniešus, kopā 
lasa grāmatas. Viņš ir īsts tautskolotājs.

Materiālā situācija ir apgrūtināta, jo sko-
lotāja alga ir visai niecīga – 150 rubļu gadā. 
Saulietis lūdz paaugstināt algu, bet daļa pa-
gasta valdes locekļu ir pret to. 1900. gadā 
šā iemesla dēļ viņš no Grašu skolas aiziet. 
Pēc daudziem gadiem atmiņās „Tāli laiki un 
gaiši tēli” (žurnāls „Latvju Grāmata”, 1931, 
Nr. 2) dzejnieks par darbu Grašu skolā raks-
ta: „Nekur citur, ne priekš, ne arī pēc tam, 
neesmu piedzīvojis tik zemas, trulas un neat-
zinīgas vērtēšanas darbam, tāda garīga kur-
luma un mēmuma un tādas saltas nežēlības.” 
Grašu skolas ēkas vietā tagad diemžēl ir tikai 
drupas.

Apmēram gadu pavadījis Kaukāzā labi at-
algotā, bet ar skolu nesaistītā darbā, Saulietis 
tomēr atgriežas skolā un ilgāk nekā 10 ga-
dus strādā Annas Rūmanes-Ķeniņas sieviešu 
proģimnāzijā un Ata Ķeniņa zēnu reālskolā 
Rīgā. Tas ir nopietns pedagoģisks pārbaudī-
jums līdztekus aktīvai literārai darbībai. Dar-
ba apstākļi pie Ķeniņiem ir pavisam citādi: 
pirmkārt, Saulietis vairs nemāca visu iespē-
jamo, bet gan sirdij tuvo latviešu valodu un 
literatūru; otrkārt, dzejnieks ir domubiedru 
pulkā – Ķeniņš ir jaunnacionālisma piekri-
tējs un pulcē ap sevi līdzīgu uzskatu ļaudis. 

Saulieša drošais pamats – latviešu tradicio-
nālā kultūra. Ar to sirdī viņš iet klasē, publi-
cē apceres laikrakstos, rada stāstus, dzejoļus, 
lugas. Pēc pāris gadiem skola tiek pie savas 
ēkas Tērbatas ielā 15/17. Tur atrodas arī Ķe-
niņa un Saulieša vadītais grāmatu apgāds 
„Zalktis”. 30. gadu beigās 30. pamatskolu, 
kas darbojās šajā namā, sauca par Augusta 
Saulieša latviešu pamatskolu. Kopš padomju 
okupācijas sākuma tur darbojas krievu vi-
dusskola (Rīgas 40. vidusskola).

Pirmais pasaules karš Saulieša pedagoģis-
ko darbību pārtrauc, bet pēc Latvijas valsts 
nodibināšanas viņš tiek uzaicināts par lat-
viešu valodas skolotāju Cesvaines vidus-
skolā. Labu ieskatu par šo laiku sniedz dzej-
nieka vēstules Annai Bērzkalnei: tās glabā-
jas Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzeja fondos, bet vēstuļu fragmenti lasāmi 
izdevumā „Cesvaines grāmata, IV” (264.–
266. lpp.). Viens no literatūrvēsturiski inte-
resantākajiem ir fakts, ka skolotājs saviem 
audzēkņiem dod rokrakstā pārrakstīt savu 
traģēdiju „Ķēniņš Zauls”. Tā uzrakstīta 
1919. un 1921. gadā. Latvijas Universitātes 
Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas 
Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā glabājas 
traģēdijas manuskripts – 269 lapas dažādos 
rokrakstos, arī paša rakstnieka; vietām ir at-
zīmes, kurā datumā konkrētais cēliens vai 
aina ir pabeigta. Rokrakstu dažādība, raks-
tu kultūra vispār – šis vērtīgais manuskripts 
noteikti būtu interesants tolaiku skolēnu 
pēctečiem, kuri varētu atrast savu vecāku, 
vecvecāku vai vēl vecāku radinieku rok-
rakstu… Interesanta darba metode, kā var 
mācīties valodu – tās leksiku, labskanību, 
dzejas likumības. Piebildīšu, ka 1929. gadā 
Saulietim par „Ķēniņu Zaulu” tiek piešķir-
ta Kultūras fonda godalga. Cesvaines pils, 
kurā tolaik atrodas vidusskola, pašlaik tiek 
atjaunota.

Arī vairs nestrādājot skolā, Saulietis par 
skolu vajadzībām neaizmirsa. Rakstnieka 
darbi bija ietverti skolu programmās, sa-
vukārt pats viņš skolām dāvināja grāmatas, 
piemēram, 1930. gadā laikrakstā vēstīts, ka 
„rakstnieks A. Saulietis, kas bija iebraucis 
Rīgā no savām lauku mājām Cesvaines Gra-
šu „Sauliešiem”, ieradās pie Rīgas latviešu 
skolotāju biedrības paidagoģijas izglītības 
komisijas darbinieka skolotāja A. Zālīša un 
pasniedza biedrības bibliotēkai 15 sējumus 
savu rakstu un lūdza pieņemt tos kā viņa pa-
tiesas cienīšanas zīmi paidagoģiskam audzi-
nāšanas darbam”.

Pēc Augusta Saulieša nāves Izglītības 
ministrija nosūtīja rīkojumu visām skolām 
mirušā rakstnieka „bēru dienā godināt viņa 
piemiņu ar viņa darbu un mūža cēliena at-
zīmēšanu” un visās Latvijas skolās notika 
piemiņas pasākumi. Avīzes publicēja piemi-
ņas pasākumu aprakstus, Saulieša dzejoļus, 
atmiņas par viņu. Pāris Latvijas skolām tika 
piešķirts Augusta Saulieša vārds, piemēram, 
laikraksts „Latvis” 1933. gadā ziņoja: „Lie-
pājas pilsētas skolu valde 15. februāra sēdē 
ievēroja pilsētas 6. latviešu pamatskolas 
padomes lūgumu pārdēvēt minēto skolu ne-
laiķa rakstnieka A. Saulieša vārdā. Minētam 
priekšlikumam skolu valde ar balsu vairā-
kumu piekrita un atļāva turpmāk tai sauk-
ties rakstnieka vārdā.” Padomju okupācijas 
laikā, 1940. gadā, visas Liepājas izglītības 
iestādes, kurām bija piešķirts kāda izcila 
Latvijas valsts un kultūras darbinieka vārds, 
pārdēvēja, vienkārši numurējot.

Augusta Saulieša darbiem latviešu litera-
tūras skolu programmās klājies dažādi: pa-
domju laikā tika akcentēts reālisms, tad lie-
lākoties runāja par prozu un pieminēja pāris 
klasisku dzejoļu (piemēram, „Ziemas rīts”, 
„Satumsa nakts”); atjaunotajā Latvijā, kad 
padomju cenzūra vairs nepastāvēja, Saulie-
ša darbi lielākoties tika pieminēti pārskatos, 

Ķeniņu skolu ēka Tērbatas ielā 15/17. 2019.

7.a klase ar pedagogiem: 1. r. 2. Anna Meņģele, 3. Minna Bodniece (?), 5. darbvede Vero-
nika Kalniņa, 7. Emma Ausekle (prec. Vītola), 8. Augusts Saulietis, 9. Alberts Vītols; 2. r. 

2. (aiz Meņģeles) Pēteris Andersons, 9. (aiz Vītola) Jānis Stūrītis, ieslīpi (pa kr.) aiz Stūrīša 
muguras – Augusts Nore. 1920.

Skolēni un skolotāji. Priekšā no kr. Jānis 
Stūrītis; 1. r. vidū Pēteris Andersons; pa 
labi stāv (baltā žaketē) Pēteris Riemers; 
centrā (baltā kleitā) Marija Bērzkalne, 
no labās puses vidū Augusts Saulietis. 

15.06.1922.

Augusta Saulieša gads
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„Cesvaines grāmata, IV” pie lasītājiem
Jau gandrīz trīs mēnešus „Cesvai-

nes grāmata, IV” ir pie lasītājiem, 
kas to skata, lasa, vērtē, pārlasa, 
apspriež. Grāmata ir aizceļojusi arī 
pie mūsu tālākajiem atbalstītājiem 
uz Ameriku un Austrāliju. „Latvi-
jas Avīzē” savos iespaidos dalījušās 
Anda Līce un Valda Grietēna, saņe-
mam arī mutiskas, telefoniskas un 
rakstiskas atsauksmes. Paldies par 
tām! Ieskatam – daži fragmenti.

Inga Vilcāne: „Tas jau ir pats la-
bākais, ko cilvēks savai valstij var 
dāvāt – stāstus (piemiņu) par mūsu 
cilvēkiem un valsti! Paldies, Sanita! 
Es tiešām ļoti augstu novērtēju to, 
ka varēju izstāstīt, cik nu es zinu par 
savējiem, bet jāturpina pētīt.”

Anna Tretjakova Kaulača: „Saņē-
mu vēstuli, un sirds atkal straujāk 
sit. Jūsu darbs, ko esat veikuši, ir 
apbrīnas vērts. To sapratu pēc tik-
šanās Cesvainē grāmatas atvēršanas 
svētkos. Esmu lepna, ka tieši ces-
vainieši ir spējīgi veikt tik nozīmīgu 
darbu valsts līmenī. Tā ir palieko-
ša liecība par katru un visiem. Tas 
ir atgādinājums, ka ne mirkli mēs 
nedrīkstam zaudēt saikni ar savu 
dzimto pusi. Paldies Sanitai Dābo-
liņai, kura spēj uzrunāt tā, ka notici 
sev un sāc rakstīt. Biju pārliecināta, 
ka manas bērnības atmiņas jau sen 
pagājušas, bet nekā. Ilgais prom-
būtnes laiks nav izdzēsis notikumus 
un piedzīvojumus. Pateicības vār-
di Cesvaines internātskolai, kura 
ir pelnījusi augstāku novērtējumu 
no mums, absolventiem. Paldies 
maniem skolotājiem, cieņas un mī-
lestības apliecinājumi. Lai spēks, 
izturība, degsme ikvienam, kas dar-
bojās un darbosies, lai varētu atkal 
satikties nākamās grāmatas svētkos 
Cesvainē!”

Baiba Putniņa: „Grāmata ir neap-
tverami apjomīga! Varu izteikt savu 
apbrīnu un cieņu par milzīgo iegul-
dīto darbu. Jau pāris vakarus līdz 
naktij sēžu un lasu. Ļoti noderīgi un 
vērtīgi, ka beigās ir personu rādītājs 
un rakstos atsauces uz iepriekšējām 
grāmatām. Un pietāte pret auto-
riem, ļaujot katram izpausties savā 

stilā, neapšķērējot. Patiesi daudz 
vēstures, un kur vēl dzimtu stāsti! 
Esmu pateicīga un priecīga, ka man 
te arī vieta savam apcerējumam at-
vēlēta. Kaut ko tik grandiozu es ne-
biju gaidījusi.”

Tāle Greine: „Paldies no sirds! 
Saņēmu to lielo, skaisto grāmatu, 
lasu bez apstājas. Kafija atdziest, 
biezputra piedeg, nemanu, ka krās-
ns izdzisusi, bet pašai, sēžot pavē-
sā telpā, jau deguns zils!!! Trakie 
cesvainieši! Varu jūs tikai apbrī-
not! No sirds lepojos, ka man arī 
ir lemts sevi kādu laiciņu saukt par 
cesvainieti. Saskatīju kļūdas, par 
tām uzrakstīšu citu reizi. Katrā pa-
gastā bija uz svētkiem jāraksta tāda 
grāmata; kad es ieminējos te, man 
atbildēja: „A prīkš kā ito vaig???” 
Skumji tas… Piekrītu Andai Līcei. 
Bet visam pāri stāv jūsu paveiktais. 
Paldies bezgalīgs!”

Valters Nollendorfs: „Liels pal-
dies par grāmatu, kurā tik tiešām 
nevar atlasīties. Tā ir Cesvaines ba-
gātība.”

Astrīda Vilkauša: „Domāju, ka tā 
ir pilnīgi Cesvaines enciklopēdija.”

Juris Lazovskis: „Es paredzēju, 
ka tā būs, taču kaut ko tik apjomī-
gu, saturā bagātu, ar izdomu apvel-
tītu un pedantiski sakārtotu nebiju 
gaidījis. Šis enciklopēdiskais izde-
vums ir pelnījis lielu atzinību.”

Andris Dīcmanis: „Tā ir nenovēr-
tējama liecība par Cesvaines vēsturi 
un iedzīvotājiem laikmetu griežos 
līdz pat mūsdienām.”

Lija Blūma, Medicīnas muzeja 
bibliotēkas vadītāja: „4. „Cesvaines 
grāmata” – tas ir vareni! Tik pama-
tīgu grāmatu neesmu redzējusi ne 
par vienu pilsētu. Es tur ieguvu tādu 
plašu informāciju, arī par medicīnas 
vēsturi. Paldies jums!”

Inguna Kaņepone, Lubānas pilsē-
tas bibliotēkas vadītāja: „Liels pal-
dies! Grāmata noteikti noderēs un 
būs lasītāji, jo jau ir saņemtas labas 
atsauksmes.”

Krājuma komplektētāja Dzintra 
un kolēģītes no abonementa Gul-
benes bibliotēkā: „Milzīgi liels pal-

dies par „Cesvaines grāmatu” dāvi-
nājumu! Milzīgs! Milzīgs!!! Esam 
tik pārsteigtas un iepriecinātas, kā 
apskaužam (labvēlīgi), kaut par 
Gulbeni būtu kas tāds!”

Māra Evardsone: „Grāmata līdzi-
nās uzceltai mājai, iestādītai birzij 
vai izaudzētam labības laukam. Iz-
ceptam maizes kukulim, kas dod 
sātu un arī klusu pateicību visiem, 
kas pielikuši roku maizītes tapšanā.”

Pēdējos mēnešos esmu tikusies 
ar daudziem grāmatas atbalstītā-
jiem, lai uzdāvinātu grāmatu ar 
pateicības uzlīmi; nu jau gandrīz 
visas grāmatas savus īpašniekus ir 
atradušas. (Ja jums ir informācija 
par Ritmu Jureviču vai Andu Driķi, 
lūdzu, piezvaniet, lai arī viņas var 
saņemt grāmatu.) Latvijas Nacionā-
lajai bibliotēkai esam uzdāvinājuši 
papildeksemplārus. Popularizējot 
Cesvainē izdotās grāmatas, janvārī 
grāmatnīcas „Jānis Roze” (Barona 
ielā 5 Rīgā) skatlogā divas nedēļas 
gozējās mūsu grāmatas un plakāts. 
Pēdējo diennakti aicinājām izman-
tot, lai nofotografētos pie tā ar savu 
grāmatu un saņemtu „Cesvaines 
grāmatas” suvenīrus. Paldies Ritai 
Turkinai un Rinaldam Brālim par 
atsaucību!

Aprīlī ar novadpētniecības darba 
entuziastiem tiksimies LV100 biro-
jā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 
lai uzklausītu profesionālus pētnie-
kus un dalītos pieredzē par novadu 
grāmatu veidošanu. Par to vēl infor-
mēšu precīzāk.

„Cesvaines grāmatas, IV” ziedo-
tāja Velta Pommere vienu grāmatas 
eksemplāru atvēlēja kādam, kas to 
ļoti gribētu, bet nevar atļauties no-
pirkt. Pirmais zvanītājs dāvanu sa-
ņēma un ir pateicīgs Veltai.

Šogad ir uzsākta Augusta Saulie-
ša dzejas izlases veidošana. Grāma-
tas māksliniecisko noformējumu ir 
piekritusi veidot gleznotāja Ērika 
Dogana.

Daudzi „Cesvaines grāmatas” 
lasītāji ir sarosījušies rakstīšanai 
un savas dzimtas pētīšanai. Tas ir 
viens no mūsu grāmatu mērķiem. Ja 

atsaucība būs un stāsti taps, sagaidī-
sim arī piekto grāmatu.

Paldies ziedotājiem, kuri atbals-
tījuši grāmatas projektu vēl pēc ie-
priekšējā raksta decembrī, – Ingai 
Vilcānei, Didzim Baunim, Valteram 
Nollendorfam, Valdai Bušai! Sa-
ņemtie 117 eiro izmantoti datorgra-
fikas pakalpojumu apmaksai. (At-
gādināšu, ka pavisam ziedojumos 
saņemti 12 199,26 eiro; par to izlie-
tojumu rakstīju decembra „Cesvai-
nes Ziņās”.)

Pateicamies visiem par līdz-
šinējo atbalstu. Priecāsimies, ja 
atbalstīsiet arī turpmāk. Rekvi-
zīti pārskaitījumam: Cesvaines 
kultūras veicināšanas biedrība 
(CKVB), reģ. Nr. 50008030931, 
AS „SEB banka”, konts 
LV20 UNLA 0030 9007 0000 6, 
norāde „Ziedojums „Cesvaines 
grāmatai”” vai „Ziedojums Augus-
ta Saulieša grāmatai”. Ja vēlaties 
maksāt skaidrā naudā, lūdzam zva-
nīt Sanitai (29432776) vai Veltai 
(27050236).

Visas biedrībā izdotās grāmatas 
var nopirkt Cesvaines tūrisma cen-
trā (tur pieejami arī grāmatas su-
venīri), veikalā „Sēlis”, Madonas 
grāmatnīcās „Globuss” („Rimi”) 
un „Sōla”. Jebkuru no mūsu grāma-
tām interesanti var nopirkt (iepriekš 
pasūtot, ja nav uz vietas) ikvienā 
Latvijas grāmatnīcā, arī „Latvijas 
grāmatas” un „Jāņa Rozes” inter-
netveikalos. Diemžēl mūsu mājas-
lapas un interneta veikala izveide 
ir aizkavējusies, bet jau šobrīd kat-
ram, kas to vēlas, grāmatas izsū-
tām pa pastu. Tieši tāpat var pasūtīt 
burtnīcu „Mani stāsti”, „Cesvaines 
grāmatas” pildspalvu un iepirkumu 
maisiņu.

Kontakti informācijai, atsauks-
mēm: tālr. 29432776, e-pasta adre-
se: ckvb@inbox.lv vai sanita.dabo-
lina@inbox.lv; pasta adrese: Sanitai 
Dāboliņai Krasta ielā 3–7 Cesvainē, 
LV-4871.

Lai top jauni darbi!
Sanita Dāboliņa,

grāmatas redaktore

Šautriņu mešanas sacensības 2019
Jau ierasti jaunā gada sākumā 

Cesvaines kultūras nams organizēja 
šautriņu mešanas sacensības. Šogad 
Cesvaines vidusskolas sporta zālē ti-
kās 23 interesenti (sievietes un vīrie-
ši), kas pārbaudīja savas spējas ko-
ordinācijā, reakcijā, spēka izjūtā un 
to saskaņā. Spēlētāji pārstāvēja Ces-

vaini, Madonu un Gulbenes novadu. 
Nedēļas garumā spēlētāji sacentās, 
lai kvalificētos un četri labākie turpi-
nātu sacensības, metot dārtu.

Lielākā konkurence izvērtās 
starp vīriešiem, kur, noskaidrojot 
labākos, bija vērojama dalībnieku 
meistarība, trenētība un veiksme. 

Rezultātā 3. vieta vīru konkurencē 
Jevgeņijam Šantaram (Cesvaine), 
2. vieta – Robertam Mālkalnam 
(Cesvaine) un 1. vieta – Laurim 
Ozolam (Gulbene). Sieviešu kon-
kurencē 3. vieta Ingai Bekasovai, 
2. vieta Marinai Zutei un 1. vieta 
Ilvijai Kecko.

Vīriešu grupas uzvarētāji Sieviešu grupas uzvarētājas

Paldies dalībniekiem par piedalī-
šanos un izrādīto aktivitāti! Paldies 
skolotājam Zigmāram Gulbim par 
galvenā tiesneša pienākumu veik-
šanu!

Ilvija Kecko,
sporta dzīves organizatore,

autores foto

Cesvaines, 
Lubānas un 
Varakļānu 
novadu 
apvienotās 
būvvaldes 
pieņemšanas 
laiki 2019. gadā

Valsts policijas 
pieņemšanas 
laiki Cesvainē

Laiks 
makulatūrai

2019. gadā Valsts policijas dar-
binieki Cesvainē pieņēma 13. feb-
ruārī, pieņems 13. martā no 
plkst. 12.30 līdz 13.30.

Pieņemšanas vieta: Rīgas iela 4A, 
Cesvaine, Cesvaines novads

Nepieciešamības gadījumā: Valsts 
policijas palīdzības tālrunis 110

Cesvaines pirmskola „Brī-
numzeme” piedalās MAKULA-
TŪRAS vākšanas konkursā!

Mīļie cesvainieši!
• Jums ir iespēja atbrīvoties 

no papīriem, kartona, avīzēm, 
vecām grāmatām un žurnāliem, 
bukletiem u. c. papīra veidiem.

• Tos sasiesim pakās vai salik-
sim kartona kastēs un nogādāsim 
uz pirmskolu līdz 15. martam.

Sīkāka informācija: 
tālr. 27889510

Cesvainē būvvaldes darbinieks 
pieņems katra mēneša pirmajā un 
trešajā pirmdienā plkst. 10.00–
12.00;

Madonā – katru ceturtdienu 
plkst. 8.00–16.00

Mēnesis Datumi
Februāris 04.02. 18.02.
Marts 04.03. 18.03.
Aprīlis 01.04. 15.04.
Maijs – 20.05.
Jūnijs 03.06. 17.06.
Jūlijs 01.07. 15.07.
Augusts 05.08. 19.08.
Septembris 02.09. 16.09.
Oktobris 07.10. 14.10.
Novembris 04.11. 18.11.
Decembris 02.12. 16.12.

Būvvaldes vadītāja: Iveta 
MEĻEHOVA, m. t. 29422298

Būvinspektors: Andris 
GARANČS, m. t. 29244474

Arhitekte: Silvija ŠĪRE, 
m. t. 28371721
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Atkritumu dedzināšanas postošās sekas izjutīs 
mūsu pēcnācēji

Lubānas 
amatierteātra 
„Priekšspēle” 
izrāde – 
Antona 
Čehova 

„Trīspadsmit 
stāsti”

16. februārī plkst. 17.00 Cesvai-
nes kultūras namā

Lubānas amatierteātra „Priekš-
spēle” izrādē – Antona Čehova 
„Trīspadsmit stāstos” – jūsu vēr-
tējumam izspēlēsim 13 Antona Če-
hova stāstus: „Brālītis”, „Neizpro-
tamais raksturs”, „Prieks”, „Beigta 
balle”, „Laimes loze”, „Komiķis”, 
„Sievasmāte advokāta lomā”, „Aiz-
gāja”, „Nevarīga būtne”, „Mīkst-
čaule”, „Pasta nodaļā”, „Frizētavā”, 
„Kāzas”. Dažādās lomās iejutīsies 
amatierteātra „Priekšspēle” aktieri 
Monika Šatohina, Ina Gutāne, Ingu-
na Kaņepone, Dace Kočāne, Sandra 
Līcīte, Deivo Mūkins, Intars Ābols, 
Gints Stērninieks, Aivars Kočāns, 
Juris Saliņš un Kaspars Krauklis.

Režisore – Ilze Kraukle.
Ieeja: 2 EUR

Joprojām ir daudz cilvēku, kuri 
uzskata, ka dedzināšana ir labs 
veids, kā tikt vaļā no sadzīves atkri-
tumiem, lai bez piepūles un liekiem 
izdevumiem sakārtotu savu īpa-
šumu vai kādu piknika vietu. Re-
zultātā atkritumi tiek neapdomīgi 
dedzināti gan ugunskuros atpūtas 
vietās, gan piemājas ugunskuros, 
gan krāsnīs un apkures iekārtās. To-
mēr speciālisti uzsver, ka atkritumu 
dedzināšana ir kaitīga gan apkār-
tējai videi, gan cilvēku veselībai. 
Par to, kādu kaitējumu patiesībā 
rada atkritumu dedzināšana, stāsta 
SIA „Pilsētvides serviss” valdes lo-
ceklis Jurģis Ugors.

Sabiedrībā klīst maldīgs viedok-
lis, ka dedzināt drīkst jebkādus 
bioloģiskas izcelsmes materiālus 
jeb tā saucamo zaļo masu – koku 
un krūmu zarus, lapas, nopļautu 

DRN pieaugums ietekmēs atkritumu 
apsaimniekošanas tarifu visās 
pašvaldībās un novados

Mainoties dabas resursu nodok-
ļa (DRN) likmei, ar 2019. gada 
1. janvāri visā Latvijā ir mainīju-
sies maksa par sadzīves atkritumu 
izvešanu. Atbilstīgi Atkritumu ap-
saimniekošanas likumam maksu 
par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu veido trīs komponentes: 
sabiedrisko pakalpojumu regulato-
ra apstiprinātais tarifs par sadzīves 
atkritumu noglabāšanu atkritumu 

poligonā, DRN par atkritumu no-
glabāšanu un maksa par sadzīves 
atkritumu savākšanu, pārvadā-
šanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, 
kā arī citas atkritumu apsaimnie-
kotāja izmaksas. DRN veido bū-
tisku daļu no sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas, tāpēc 
proporcionāli pieaugs arī visas 
„Pilsētvides servisa” pakalpojuma 
izmaksas.

zāli, augļu un dārzeņu paliekas. 
Sausais kurināmais – sausa malka 
vai zari – sadeg, neradot kaitējumu 
videi, bet, piemēram, aizdedzinot 
slapju lapu kaudzi un atstājot to 
lēni gruzdēt, gaisā izdalās kaitīgu 
ķīmisko vielu savienojumi. Pat de-
dzinot atbilstīgus atkritumus, ir jā-
ievēro noteikti drošības pasākumi, 
kas bieži vien tiek ignorēti, – nede-
dzināt ugunskuru vējainā laikā, blī-
vi apbūvētās teritorijās vai mežā, 
kur pastāv augsts citu, blakus eso-
šu objektu aizdegšanās risks, kā arī 
nesakraut pārāk lielu zaru kaudzi 
un ierobežot ugunskura teritoriju 
ar smiltīm, akmeņiem vai speciālu 
grāvīti.

Jāatceras arī, ka atkritumu ap-
saimniekošanas jautājumi ir paš-
valdību kompetencē. Katra pašval-
dība var izlemt, atļaut vai neatļaut 

dedzināt organiskos atkritumus 
savā teritorijā, piemēram, Rīgā de-
dzināt lapas ir aizliegts. Savukārt 
atsevišķās pašvaldībās saistošajos 
noteikumos ir paredzēts, ka sausās 
lapas, zarus un citus organiskos 
atkritumus drīkst dedzināt nelielā 
daudzumā. Ir vēlams iepazīt savas 
pašvaldības noteikumus, jo par to 
pārkāpšanu draud ievērojams nau-
das sods.

Kategoriski nedrīkst dedzināt 
sadzīves atkritumus, piemēram, 
plastmasas pudeles, polietilēna 
maisus, audumu izstrādājumus, 
gumijas materiālus, laku un krā-
su taru, elektrības vadus, dažādas 
elektroiekārtas u. tml. Sadzīves at-
kritumi var saturēt dažādus aeroso-
lus, kas var uzsprāgt, bet, dedzinot 
sadzīvē izmantojamās polimēru 
plēves un plastmasas iepakojumu, 

rodas poliaromā-
tiskie ogļūdeņraži, 
piemēram, benzo-
pirēns, kas ir ļaun-
dabīgus audzējus 
izraisoša viela.

„Kaut gan val-
stī ir gana attīstī-
ta atkritumu ap-
sa imniekošanas 
infrastruktūra, vēl 
aizvien ir iedzīvo-
tāji, kuri izvēlas 
nederīgas lietas, 
to vidū sadzīves 
atkritumus, sa-
mest kaudzē un 
sadedzināt. Varē-
tu domāt, ka viss, 
kas izkūp gaisā, 
kļūst neredzams 
un problēma ir 
atrisināta – lieko 
gružu vairs nav. 
Bet tā ir sevis mā-
nīšana, ko mums 
vajadzētu skaidri 
apzināties. Sade-
dzināti atkritumi 
nekur nepazūd, tie 
maina savu formu 
un pārvēršas par 
bīstamiem ķīmis-
kiem savienoju-
miem. Vienreiz 
nokļūstot vidē, 
šis indīgas vielas 
uzkrājas un rada 
ilgtermiņa kaitēju-
mu, kura postošo 
efektu pilnā apmē-
rā izjutīs nākamās 
paaudzes,” brīdina 
Jurģis Ugors.

Atkritumu dedzināšanas rezul-
tātā radušies melnie dūmi satur 
bīstamus ķīmiskus savienojumus – 
dioksīnus, hlora savienojumus, po-
liaromātiskos ogļūdeņražus, sma-
gos metālus un citus bīstamus sa-
vienojumus, kas piesārņo gaisu un 
caur elpceļiem nonāk un uzkrājas 
cilvēka organismā. Kaitīgie savie-
nojumi sīku putekļu veidā nonāk 
arī uz augsnes un augiem, pēc tam 
ūdenī. Nepareizi apsaimniekojot 
atkritumus, rodas piesārņojums, 
kuru cilvēki uzņem, pārtikā lietojot 
piesārņotu ūdeni, piesārņotā aug-
snē augušus augus, elpojot piesār-
ņotu gaisu un peldoties piesārņotās 
ūdens tilpēs, visbeidzot – lietojot 
pārtikā tādu putnu, zivju un dzīv-
nieku gaļu, kas uzņēmuši barību 
piesārņotā vidē.

Sadzīves atkritumu dedzināšana 
izraisa ozona slāņa noārdīšanos un 
veicina planētas atmosfēras piesār-
ņojumu ar kaitīgām vielām. Vides 
piesārņojums jau tagad ir kļuvis 
par cēloni vājai cilvēku imunitātei, 
nervu sistēmas traucējumiem, pla-
šam alerģiju klāstam un vairākām 
smagām slimībām, turklāt ārsti ir 
pierādījuši, ka organismā uzkrātās 
kaitīgās vielas ir pārmantojamas 
un var negatīvi ietekmēt arī pēcnā-
cēju veselību.

„Diemžēl vēl tāls ceļš ejams, lai 
cilvēkus pārliecinātu, ka sadzīves 
atkritumus dedzināt nav pareizi. 
Gan tādas institūcijas kā Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas die-
nests un Valsts vides dienests, gan 
pašvaldības un atkritumu apsaim-
niekotāji regulāri atgādina par at-
kritumu dedzināšanas kaitīgumu, 
tomēr tas vēl aizvien tiek darīts. 
Mums visiem ir tiesības uz tīru vidi, 
tāpēc es aicinu iedzīvotājus būt at-
bildīgiem pret sevi un nākamajām 
paaudzēm, mainīt savus ieradumus, 
apsaimniekot atkritumus legāli un 
videi draudzīgā veidā – noslēdzot 
līgumu par atkritumu apsaimnie-
košanu, ikdienā šķirojot atkritumus 
un izvērtējot ikdienas pirkumu liet-
derību,” pauž Ugora kungs.

SIA „Pilsētvides serviss” atgā-
dina arī, ka prasmīgi apsaimnie-
koti atkritumi ir vērtīgs resurss: 
bioloģiski noārdāmos atkritumus 
var kompostēt, iegūstot barības 
vielām bagātu un vērtīgu organis-
ko mēslojumu; savukārt lielu daļu 
plastmasas, stikla, papīra un kar-
tona atkritumu un pat auto riepas 
var pārstrādāt un lietot atkārtoti, 
tādējādi piešķirot šiem materiāliem 
otro dzīvi.
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Līdzjūtības

8. martā plkst. 19.00 Cesvaines kultūras namā
izrāde „BENJAMIŅA” – par skaistāko Latvijas laiku 
un leģendārāko personību Emīliju Benjamiņu

„Zelta balle” jau 
22. februārī!

Izstādes 
 Kraukļu 
bibliotēkā

Izrāde „Benjamiņa” tika iestudēta 
pirms daudziem gadiem. 2009. gadā, 
Rīgā, pateicoties jaukai sadarbībai 
ar viesnīcu „Europa Royale Riga”, 
režisore Baņuta Rubesa iestudē-
ja šo skaisto darbu ar aktrisi Indru 
Burkovsku titullomā. Izrāde ir parā-
dīta gandrīz katrā Latvijas lielākajā 
pilsētā, bet šobrīd šo skaisto izrādi 
vēlamies piedāvāt reģionu ļaudīm, 
pagastiem. Šī ir izrāde, kas patiešām 
ir vērtīga un interesē gan mūsu ve-
cākās paaudzes ļaudis, gan arī jau-
niešus, kam tuva Latvijas vēsture un 
teātris.

Vairākās kritikās varēja lasīt, ka 
Indras Burkovskas grācija, smal-
kā pāreja katrā daļā ieved skatītāju 
Emīlijas Benjamiņas (1881–1941) 
pasaulē. Izrāde veidota trīs da-
ļās: „Dažādi laikmeti un vietas”, 
„Benjamiņu nama atklāšana, 
1930. gads”, „Benjamiņas salonva-
kars, 1935. gads”. Izrādē spēlē Ind-
ra Burkovska (titullomā) un aktrise 
Aīda Ozoliņa, kā arī divi profesio-
nāli mūziķi un dejotāji. Izrādes ga-
rums – 1 h 30 min.

Mums ir divas galvenās leģendas 
par Benjamiņu uzvārdu: stāsts par 
zīlnieka Finka ļauno pareģojumu un 
baumas, ka viņa bija pirmā latviete, 
kura ļāvās kosmētiskajai ķirurģijai. 
Šīs izrādes stāsts ir par Emīliju Ben-
jamiņu, un mēs tikai nedaudz pie-
skaramies tenkām. Galvenais, kas 
interesē izrādes veidotājus, ir Benja-
miņas sievišķīgā puse: šķirtene, kura 
iemīlas precētā vīrā. Rakstnieka, 
publicista Antona Benjamiņa dzīve 
nav iedomājama bez Emīlijas vārda. 
Izrādes veidotājus interesē Benjami-
ņa kundzes daudzpusība, uzņēmība 
avīžniecībā, izveidojot „Jaunākās 
Ziņas” un „Atpūtu”. Karalaika, 
brīvvalsts, diktatūras apstākļi. Ben-
jamiņu dzīvesstāsts ir kā aizraujošs 
romāns, par kuru mēs runājam teātra 
valodā. Īpaši lasītajā žurnālā „Atpū-
ta”, kuru arī starp mums esoši ļaudis 

ir turējuši rokās, paslepus lasīju-
ši un laiduši kā dārgumu no rokas 
rokā, ir lasāmas konsekventas pār-
domas un padomi par to, kā pareizi 
dzīvot. Tāpēc jautājums, kā dzīvot 
modernam cilvēkam, ir šā iestudē-
juma vadmotīvs.

Noskatoties izrādi, gribas citēt 
teātra kritiķes Intas Balodes recen-
ziju: „Jā, izrāde ir par Benjamiņas 
šarmanto dzīvi, bet izrāde vēsta, ka 
visos laikos ar skaidriem mērķiem 
un darbaspējām var tikt uz zaļa zara. 
Tikai vajag iet uz mērķi. Pūlies, cik 

gribi, politika var ieviest pavisam 
neparedzētu un skumju iznākumu. 
Galvenais ir izdevīgi apprecēties. 
Jādzīvo, kā ir, bet, izejot no mājas, 
vienmēr jāpadomā par veļu. Nekad 
nevar zināt, kur pienāks nakts. Dzī-
ve nav pret mums ne laba, ne ļauna. 
Tādi ir spēles noteikumi. Modernais 
projektu cilvēks turpina rosīties.”

Aīda Ozoliņa,
producente

Ieeja: 5 EUR (kopš 1. februāra bi-
ļetes iepriekšpārdošanā Cesvaines 
kultūras namā, tālr.: 28658274)

Cesvaines kultūras nams un tūris-
ma centrs

š. g. 22. februārī plkst. 19.00 Ces-
vaines kultūras namā

aicina aktīvos, darbīgos Cesvai-
nes uzņēmējus, ražotājus, paš-
nodarbinātos, amatniekus, zem-
niekus, lauku sētu saimniekus uz 
„Zelta balli”

Atpūsties un rast jaunu, svaigu ie-
dvesmu un sparu palīdzēs enerģisks 
vakara vadītājs un dejas ar grupu 
„Bruģis”. Vakaru bagātinās vietējo 
ražotāju produkcijas uzkodas.

Balles apģērbs – svinīgs, vēlams 
kāds zeltīts akcents.

Ieejas maksa – 5 EUR / pers.
Pieteikšanās: tālr. 26172637.

* Līdz 2. martam izstāde par Rū-
dolfu Baltaisvilku

Sadarbībā ar Madonas nova-
da Praulienas pagasta bibliotēku 
Kraukļu bibliotēkas sarīkojumu 
zālē skatāma izstāde par aktieri, re-
žisoru, teātra pedagogu, rakstnieces 
Ilzes Indrānes dzīvesdraugu Rūdol-
fu Baltaisvilku.

* Līdz 30. martam aicina uz izstā-
di „Slēpes paliksim zem kājām”

Sadarbībā ar Madonas novadpēt-
niecības un mākslas muzeju Krauk-
ļu bibliotēkas sarīkojumu zālē – kul-
tūrvēsturisks ceļojums uz slēpēm no 
Ērgļiem uz Gaiziņkalnu un Mado-
nu. Slēpošanas vēsture, Ilzes Kalnā-
res (1918–1968) „Sniega Roze” un 
tās prototips – izcilā slēpotāja Mir-
dza Martinsone (1916–1983), trakie 
rīdzinieki, kas virpuļoja pa Gaiziņ-
kalnu karnevāla tērpos. 12 kartona 
planšetes (100 × 80 cm) ar digitā-
liem attēliem un paskaidrojošiem 
tekstiem

Izstādes iespējams apskatīt:
darbdienās, izņemot pirmdienu, 

plkst. 9.00–17.00,
sestdienās plkst. 9.00–14.00;
pirmdienās, svētdienās – brīvs

Tavs skaistais dzīves gads…
Tur puteņi un lieti,
Un baltais ziemas miers,
Tur pļavu tveice būs
Un Jāņudienas siers.
Tavs skaistais dzīves gads.
Cik tomēr dzīve skaista,
Kaut reizēm tumšu ēnu nes.
Tavs skaistais dzīves gads!

Apaļajā dzīves jubilejā sveicam 
Dzidriņu un vēlam iekrāsot savu 

pasauli ar mirkļiem, kuri dara 
Tevi laimīgu!

Savējie

Ņem sapni un ej!
Ja ir sapnis, tad visu mūžu
Gribēsies īstenību celt līdzi 
  sapnim.
Paņem acīs prieku un lūpās
Smaidu un dāvini to katram
Ceļā satiktam cilvēkbērnam.
Ej un nospēlē savu dzīvi –
Trakā spēles priekā, mīlēdams
Darbu un cilvēkus.
Un netici, ja Tev saka,
Ka pasaulē ļaunuma, skaudības,
Nenovīdības vairāk kā 
  mīlestības.
Tam netici, dzīve ir ļoti skaista!
 Astrīda Beināre

Vēlot veselību, dzīvessparu, 
mīlestību katrai dienai, sirsnīgi 
sveicam Dzintru Lūsi jubilejā!

Pirmskolas „Brīnumzeme” 
kolektīvs

Mēs klusējot paliekam…
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
Naula Dzirkale

Skumju brīdī esam kopā ar 
Māra Pupauša tuviniekiem, 
pavadot viņu mūžības ceļos.

Krasta ielas 1 mājas 
iedzīvotāji

… ar baltām sniega vērpetēm
Aiziet tava dvēselīte…

Skumjās esam kopā ar Silviju 
Saulīti un pārējiem tuvinie-

kiem, Māri mūžībā pavadot.

Rudņevu un Rozenbergu 
ģimenes


