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2019. gada novembris Cesvaines novada domes izdevums

Valsts svētkos 
Cesvainē

Pasniegs pašvaldības 
apbalvojumus

Lāčplēša dienā Cesvainē

Nr. 11 (315)

Mūsu Latvija – reiz izsapņota, dibināta, tautas sirdī 
nosargāta un brīva… Lai mūsu griba, tēvzemes 

mīlestība un izturība stiprina Latvijas valsti!
Sveiciens visiem Cesvaines novada iedzīvotājiem 

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā!

Cesvaines novada pašvaldība

To tautu, kas mīl savu zemi,
Neviens nav spējīgs uzvarēt.

Guntars Račs
17. novembrī plkst. 10.00

Cesvaines evaņģēliski luteriskās 
draudzes baznīcā
Latvijas Republikas Proklamēšanas 
gadadienai veltīts svētbrīdis. 
Cesvaines evaņģēliski luteriskajai 
baznīcai – 140

17. novembrī plkst. 15.00
Cesvaines Romas katoļu draudzes 
baznīcā
Svētā mise. 
Aizlūgums par tautu un valsti

17. novembrī plkst. 16.00
Cesvaines vidusskolas aulā
koncerts „Lūgšana Latvijai”: 
svētku uzruna, pašvaldības 
apbalvojumu pasniegšana, Cesvaines 
māksliniecisko kolektīvu un 
viesmākslinieku deju kolektīva 
„Gojus” (Lietuva) uzstāšanās

17. novembrī plkst. 22.00
Cesvaines kultūras namā
svētku balle kopā ar grupu „Vidroks”
Ieeja: 3 EUR

18. novembrī plkst. 16.00
Cesvaines kultūras namā
Dzintara Dreiberga filma „Dvēseļu 
putenis”
Ieeja: 3 EUR

Lāčplēša dienas svinēšana tika iedibināta 
īsi pēc 1919. gada 11. novembra – datuma, 
kurā Latvijas bruņotie spēki guva uzvaru 
pār skaitliski lielāko un arī labāk apbruņo-
to Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā 
saukto Bermonta karaspēku. Šobrīd Latvijā 
tiek atzīmēta Lāčplēša diena un bermontiā-
des 100. gadadiena, godinot brīvības cīņās 
un visos citos militārajos konfliktos kritušos 
karavīrus un valsts aizstāvjus.

Ik gadu Cesvainē daļa skolēnu kopā ar 
domes priekšsēdētāju Vilni Špatu un sko-
las direktoru Didzi Bauni apmeklē karavī-
ru piemiņas vietas novada teritorijas kapos. 
Cesvaines novadā atdusas vairāki brīvības 
cīņās kritušie karavīri, daudziem šeit ir ti-
kai piemiņas vieta. Ir svarīgi informēt jauno 
paaudzi un stāstīt tai, kā pirms 100 gadiem 
cīnījās puiši tādā pašā vecumā, kā šobrīd ir 
viņi. Daudzi no viņiem diemžēl krita, aizstā-
vot savu dzimteni, tēvu zemi.

Vakarā, kad visi aicināti pulcēties pie pie-
miņas akmens – stēlas, Cesvaines evaņģēlis-
ki luteriskās draudzes mācītājs Reinis Bikše 

Vakaru kuplina folkloras kopa „Krauklēnieši”

minēja, ka savulaik atgūtā brīvība arvien ir 
jāaizstāv, par to jāturpina cīnīties. Arī domes 
priekšsēdētājs V. Špats uzrunā klātesošajiem 
atgādināja, ka šī diena, 11. novembris, nav 
sēru diena, tā ir svinama diena, pieminot 
visus tos, kuri atdeva savu dzīvību par brī-
vu Latviju. Priekšsēdētājs aicināja turpināt 
tradīciju – šajā vakarā mājās, uz palodzes, 
nolikt aizdegtu svecīti (agrāk to lika starp 
abiem logiem) kā dzīvības un atmiņu lies-
miņu. Sirsnīgā gaisotnē, lāpu un svecīšu 
liesmām mirdzot, cesvainieši pulcējās pie 
stēlas. Ar senām karavīru dziesmām pie 
ugunskura līdzi dziedāt aicināja folkloras 
kopa „Krauklēnieši”.

Lāčplēša dienā atceramies mūsu brīvības 
cenu. Cik daudzi šodien būtu gatavi tik ne-
savtīgi rīkoties savas valsts vārdā? 100 gadi 
apritējuši, taču notikumi neliekas tik seni. 
Novērtēsim to, kas mums dots, tiecoties uz 
labāko!

Linda Vanaga,
autores foto

 Lāpu liesmu gaismā…

Ik gadu iedzīvotāji ir aicināti iesūtīt pietei-
kumus Cesvaines novada pašvaldības apbal-
vojumam. Apbalvojumi tiek pasniegti valsts 
svētku koncertā 17. novembrī. Cesvaines no-
vadā saskaņā ar nolikumu ir trīs apbalvoju-
mu veidi: medaļa „Par nopelniem Cesvaines 
novada labā”; atzinības raksts; pateicība par 
atzīstamu ieguldījumu profesionālajā vai sa-
biedriskajā jomā.

Apbalvojumus var piešķirt Cesvaines no-
vada iedzīvotājiem un iestādēm, kā arī citām 
personām un institūcijām, kas devušas atzīs-
tamu ieguldījumu Cesvaines novada pašval-
dības attīstībā un par kurām nolikumā noteik-
tajā kārtībā iesniegti ierosinājumi apbalvoša-
nai, kā arī ārvalstu pilsoņiem vai institūcijām, 
kas veikušas nozīmīgu ieguldījumu pašvaldī-
bas labā. Lēmumu par apbalvojuma piešķir-
šanu pieņem dome.

2019. gada 12. novembra domes sēdē 
pieņemts lēmums šajā gadā apbalvojumus – 
vienu pateicību un trīs atzinības rakstus – 

pasniegt četrām personām. Svētku koncertā 
17. novembrī tiks pasniegts:

2. pakāpes pašvaldības apbalvojums „Ces-
vaines novada domes pateicība” Jānim 
Stoļerovam par atzīstamu ieguldījumu pro-
fesionālajā jomā un aktīvu darbību amatier-
mākslā;

1. pakāpes pašvaldības apbalvojums „Ces-
vaines novada domes atzinības raksts” Nan-
nijai Stočkai par mūža ieguldījumu izglītī-
bas jomā;

1. pakāpes pašvaldības apbalvojums „Ces-
vaines novada domes atzinības raksts” Ilgai 
Holstei par atzīstamu ieguldījumu novada 
vēstures izzināšanā un kultūras attīstības vei-
cināšanā;

1. pakāpes pašvaldības apbalvojums „Ces-
vaines novada domes atzinības raksts” Sa-
nitai Dāboliņai par sasniegumiem kultūras 
jomā un Cesvaines novada popularizēšanā.

Sveicam apbalvojuma saņēmējus!
Linda Vanaga
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Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Cesvaines 
novadā turpinās nodrošināt SIA „Pilsētvides serviss”

Cesvainē taps 
mākslas objekti 
un informatīvi 

stendi

Šā gada 25. oktobrī atklāta kon-
kursa rezultātā starp Cesvaines 
novada pašvaldību un uzņēmumu 
SIA „Pilsētvides serviss” tika no-
slēgts līgums par atkritumu ap-
saimniekošanas pakalpojumiem 
Cesvaines novada administratīvajā 
teritorijā. Saskaņā ar šo līgumu uz-
ņēmums turpinās nodrošināt atkri-
tumu apsaimniekošanas pakalpoju-
mus novada iedzīvotājiem nākamos 
3 gadus.

Atbilstīgi līguma prasībām nā-
kamo 3 mēnešu laikā tiks pārslēg-
ti līgumi ar visiem atkritumu ra-
dītājiem, izvietoti nepieciešamie 
konteineri, izplānoti maršruti, tiks 
veikta iedzīvotāju informēšana u. c. 
pasākumi, kas nepieciešami atkri-
tumu apsaimniekošanas nodrošinā-
šanai Cesvaines novadā. Pārslēgt 
līgumus novada iedzīvotāji varēs, 
sākot ar 27. novembri, klientiem 
jau ierastajās telpās – Cesvaines 
novada domes ēkas (Pils ielā 1A) 
1. stāvā, 6. kabinetā, no plkst. 9.00 
līdz 13.00. Klienti klātienē ar spe-
ciālistiem varēs pārrunāt un risināt 
ar sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu un individuālajiem līgumiem 
saistītos jautājumus.

Sākot ar 2020. gada 1. janvāri, 
tarifs par cieto sadzīves atkritumu 
izvešanu tiks mainīts:
 par nešķiroto sadzīves atkritu-

mu apsaimniekošanu Cesvaines no-
vadā maksa ir noteikta 19,87 EUR 
(bez PVN 21 %).

Sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas maksu veido trīs komponen-
tes: maksa par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligonā 
„Kaudzītes”, operatora noteiktā un 
pašvaldības apstiprinātā cena par 
atkritumu apsaimniekošanas pakal-
pojumu sniegšanu un dabas resur-
su nodoklis (DRN). Ar 2019. gadu 
DRN likmes pieaugums ir noteikts 
no 35 EUR/t uz 43 EUR/t, savukārt 
2020. gadā DRN likme sadzīves 

atkritumiem palielināsies līdz pat 
50 EUR/t. Ja pieaug vienas vai vai-
rāku komponenšu cena, noslēgtajā 
līgumā noteiktā atkritumu apsaim-
niekošanas maksa var paaugstinā-
ties.

Cesvaines iedzīvotājiem būs no-
drošināta iespēja izvēlēties rēķina 
saņemšanas veidu – elektroniski 
vai drukātā veidā ar pasta starpnie-
cību. Rēķinu bez maksas varēs sa-
ņemt klātienē klientu apkalpošanas 
centrā, bet par pasta pakalpojumu 
klientiem tiks noteikta papildu sa-
maksa – 2,20 eiro + PVN.

Jaunajā līgumā ar pašvaldību ir 
noteikta 11 šķiroto atkritumu pun-
ktu izveide un uzturēšana papīra un 
kartona, plastmasas un stikla (pude-
les, burkas) iepakojumam. Turklāt 
SIA „Pilsētvides serviss” izveido-
tajos atkritumu dalītās savākša-
nas punktos atkritumu konteineru 
uzstādīšanu un apsaimniekošanu 
nodrošinās bez maksas. Dalītās at-
kritumu savākšanas punkti (dalī-
to atkritumu veidi – papīrs, stikls, 
plastmasa) Cesvaines novadā turp-
māk būs pieejami šajās vietās:

N. 
p. k. Adrese

1. Cesvaine, dzelzceļa stacija
2. Cesvaine, A. Saulieša 

iela 2C
3. Cesvaine, Pils iela 1A
4. Cesvaine, Pils iela 8
5. Cesvaine, A. Saulieša iela 9
6. Cesvaine, Dārzu iela 4
7. Cesvaine, rotaļu laukums 

pie Rīgas ielas 7
8. Cesvaine, Celtnieku ielas 

laukums
9. Cesvaines pagasts, Kraukļu 

tautas nams
10. Cesvaine, Celtnieku iela 11
11. Cesvaine, Brīvības iela 3A

Atgādinām – šķirojot atkritumus, 
jāatceras, ka:
 papīra un kartona kon-

teinerā drīkst mest avīžpapīru, 
kartonu, rakstāmpapīru, grāmatas, 
izjauktas kartona vai papīra kastes, 
taču jāizvairās konteinerā mest tā-
das šķietami pašsaprotamas lietas 
kā kartons, kas ir slapjš, netīrs vai 
satur metāla skavas; piena, sulu, 
kefīra u. c. tetrapakas; glancētie 
žurnāli, kā arī izstrādājumi, kas 
satur foliju; pārstrādei nav derīgas 
arī nekāda veida un izmēra lami-
nēta papīra loksnes un vienreizējie 
trauki;
 polietilēna un PET kontei-

nerā drīkst mest plastmasas dzē-
rienu pudeles (saplacinātas), tīrus 
polietilēna maisiņus, plēvi, kā arī 
metāla kārbas, bundžas un vāciņus, 
taču šajā konteinerā nedrīkst mest 
eļļas pudeles, jogurta, krējuma 
un margarīna trauciņus, rotaļlie-
tas, saimniecības preces, sadzīves 
priekšmetus un plastmasas lentes; 
pārstrādei neder arī biezās un krā-
sainās daudzslāņu PET pudeles, 
kuras parasti izmanto enerģijas 
dzērieniem, – tās arī metamas pie 
sadzīves atkritumiem;
 stikla konteinerā drīkst 

mest izskalotas stikla pudeles un 
burkas, bet nekādā gadījumā ne-
drīkst mest spoguļus un logu stik-
lu, spuldzes, kā arī keramikas vai 
porcelāna traukus;
 šķirošanas konteinerā, kas ir 

paredzēts plastmasas atkritumiem, 
drīkst mest visu veidu plastmasas 
iepakojumu, uz kura ir norādīta 
reciklēšanas (recycled) zīme: tā 
izskatās kā trīsstūris ar bultiņām 
pulksteņrādītāja virzienā un no-
zīmē to, ka attiecīgo iepakojumu 
var pārstrādāt otrreiz vai tas jau 
ir pilnīgi vai daļēji ražots no otr-
reizējām izejvielām. Jāatceras, ka 
pirms plastmasas atkritumu izme-
šanas konteinerā tos būtu vēlams 

izskalot, izžāvēt un saplacināt.
Privātmāju īpašniekiem būs ie-

spēja izvēlēties 0,24 m3, 0,66 m3 
vai 1,1 m3 tilpuma konteinerus. At-
kritumu apsaimniekošana tiks no-
drošināta saskaņā ar grafiku, ievē-
rojot Cesvaines novada saistošajos 
noteikumos norādīto minimālo iz-
vešanas biežumu. Ja līgumslēdzē-
jam nav nepieciešama atkritumu 
izvešana atbilstīgi grafikam, tā ir 
obligāti jāatsaka, citādi maksa par 
pakalpojumu tiks iekasēta.

Noteiktajās atkritumu izveša-
nas dienās konteineram ir jābūt 
izstumtam specializētajam trans-
portlīdzeklim pieejamā vietā. 
Konteinera uzstādīšana tiek no-
drošināta bez maksas. Atkritumu 
izvešana notiek arī svētku dienās 
un brīvdienās (arī sarkanajos ka-
lendāra datumos).

Ja iedzīvotājiem radīsies nepie-
ciešamība pēc papildu izvešanas 
reizes, to joprojām būs iespējams 
pieteikt telefoniski un rakstiski, 
savlaicīgi – vismaz vienu dar-
ba dienu pirms paredzamā rei-
sa līdz plkst. 16.00 – informējot 
klientu apkalpošanas speciālistus. 
Pieteikumi atkritumu izvešanas 
dienās telefoniski un rakstiski 
vairs netiks pieņemti. Lūdzam 
klientus savlaicīgi informēt par 
gaidāmajām izmaiņām!

Mēs ceram uz veiksmīgu sadar-
bību ar Cesvaines novada iedzī-
votājiem un turpināsim nodrošināt 
saviem klientiem nemainīgi augstu 
pakalpojumu kvalitāti.

Cesvaines klientu apkalpošanas 
centrs: tālr. 25749599 (darba laikā); 
e-pasts cesvaine@pilsetvide.lv.

Olga Ribkina,
SIA „Pilsētvides serviss”

sabiedrisko attiecību speciāliste
www.pilsetvide.lv

olga.ribkina@pilsetvide.lv
Mob. tālr.: +371 28834587

Pamatojoties uz Cesvaines 
novada domes 2018. gada 
13. septembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 11 „Par Ces-
vaines novada pašvaldības 
pabalstu politiski represētām 
personām, nacionālās pretoša-
nās kustības dalībniekiem un 
Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas da-
lībniekiem”, lūdzam politiski 
represētās personas, nacio-
nālās pretošanās kustības 
dalībniekus un Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas 
seku likvidēšanas dalībnie-
kus saņemt svētku pabalstu 
Cesvaines novada domes kasē, 
sākot ar 2019. gada 14. no-
vembri.

Daina Markevica,
Cesvaines sociālā dienesta 

vadītāja

Projektā „Gaismas ceļš caur 
gadsimtiem” galvenais mērķis 
Cesvainē ir pils jumta vidusda-
ļas remontdarbi, taču šajā pro-
jektā, kurā sadarbojas Cesvaines, 
Alūksnes, Gulbenes pašvaldības 
un Smiltenes draudze, paredzēts 
īstenot arī dažus mazākus, bet ne 
mazsvarīgākus projekta uzdevu-
mus.

Izmantojot vecos, demontē-
tos pils akmeņus, kas tika bojāti 
ugunsgrēkā, tādēļ vairs nav iz-
mantojami, paredzēts izveidot 
mākslas objektus. Šobrīd ir noslē-
gusies iepirkuma procedūra par 
Cesvaines pils laikmetīgās māk-
slas izstādes „Šķiedru māksla” 
objektu izveidi un ir noskaidrots 
darbu veicējs – akmeņkalis Artis 
Kerliņš. Viņš apņēmies izveidot 
funkcionālus mākslas darbus, iz-
mantojot akmeņus, koku un me-
tāla stiprinājumus. Mākslinieka 
iecere ir izveidot galdu un krēs-
lus, izvietot tos netālu no stāv-
laukuma, lai novada un pilsētas 
viesiem būtu vieta, kur apsēsties, 
ieturēt maltīti un atvilkt elpu.

Otrs projekta uzdevums ir in-
formatīvo stendu „Cesvaines 
pils atdzimšana laika posmā no 
2002. līdz 2019. gadam” izgata-
vošana. Arī šī iepirkuma procedū-
ra ir noslēgusies, un ir noskaidrots 
stendu izgatavotājs – SIA „LIAN 
gaismas reklāmas”. Tiks izgata-
voti un uzstādīti trīs izgaismoti 
stendi, kuros tiks izvietota infor-
mācija par pils atjaunošanas gaitu 
pēdējos gados, darbu veicējiem, 
nozīmīgiem faktiem, visu papil-
dinot ar zīmīgām fotogrāfijām. 
Stendi tiks izgatavoti no koka, to 
rāmis veidots no koka, izmantojot 
uz staļļu ēkas redzamo ornamentu 
fragmentus. Stendi varētu tikt uz-
stādīti jau novembra izskaņā.

Linda Vanaga

Cesvainē viesosies Latvijas Republikas prezidents Egils Levits

Turpinās pašvaldības grants seguma ceļu pārbūve

Šā gada 21. novembrī Cesvainē 
Vidzemes reģionālās vizītes ietva-
ros viesosies Latvijas Republikas 
Valsts prezidents Egils Levits.

Reģionālajā vizītē Valsts prezi-
dents piedalīsies Madonas tiesu 

nama atklāšanā, turklāt ir izteicis 
vēlmi apmeklēt Cesvaini, kur iepa-
zīs Cesvaines pils rekonstrukcijas un 
atjaunošanas norisi, paviesosies Ces-
vaines vidusskolā, kā arī labprāt tik-
sies ar ikvienu novada iedzīvotāju.

Tuvojoties notikumam, ziņosim 
par precīzu tikšanās laiku, taču jau 
šobrīd varam informēt, ka ikviens 
iedzīvotājs ir aicināts uz tikša-
nos ar Valsts prezidentu Cesvai-
nes vidusskolas lielajā aulā ap 

plkst. 13.00 (laiks tiks precizēts). 
Paredzamais tikšanās ilgums – ap-
tuveni viena stunda, tādēļ būs ie-
spēja prezidentam uzdot arī dažus 
jautājumus.

Linda Vanaga

Cesvaines pašvaldība kopš 
2019. gada aprīļa realizē Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
atklātā projektu konkursa pasāku-
mā „Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” izstrā-
dāto projektu „Grants ceļu kvalitā-
tes uzlabošana Cesvaines novadā”. 
Projekta mērķis ir veikt investīcijas 
pašvaldības grants seguma ceļu in-
frastruktūras kvalitātes uzlabošanā, 
lai veicinātu uzņēmējdarbību un sa-
glabātu apdzīvotību.

Tiek pārbūvēti trīs ceļu posmi:
1) Dzeņi–Spieķi (Nr. 43; 3 km);
2) Kalnakrogs–Lejas Putniņi 

(Nr. 51; 0,6 km), Lāgi–Egle 
(Nr. 104; 1 km);

3) Tirzbanurti–Kārkli (Nr. 3; 
1,25 km).

Darbus veic SIA „8 CBR”, kuri 

visus trīs ceļu posmus pār-
būvēs par 471 841,85 euro 
(bez PVN). Cesvaines no-
vadam pieejamais Eiropas 
finansējums ir 460 000 euro, 
pārējais būs pašvaldības 
līdzfinansējums. Autoruz-
raudzības pakalpojumus 
veic SIA „Projekts EAE”. 
Būvuzraudzības darbi uzti-
cēti IK „Andrejs Linde”.

Projektu bija paredzēts 
realizēt līdz 2019. gada 
1. decembrim, bet ir saņem-
ta SIA „8 CBR” vēstule par 
būvdarbu tehnoloģiskā pār-
traukuma nepieciešamību 
līdz nākamā gada aprīlim, 
kad darbus varēs turpināt. 
Būvnieks norāda, ka iestā-
jušies būvdarbu veikšanai 
nelabvēlīgi meteoroloģiskie 

laikapstākļi, kā rezultātā ir pārmit-
rināta ceļa klātne un konstruktīvo 
kārtu minerālmateriāli ir ar lielu 
mitruma saturu. Arī turpmāk tiek 
prognozētas regulāras lietavas, kas 
apgrūtina būvdarbu savlaicīgu iz-
pildi.

Ar pašvaldību ir vienošanās par 
tehnoloģisko pārtraukumu un darbu 
pilnīgu pabeigšanu nākamajā gadā.

Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes 

projektu vadītāja,
autores fotoTurpinās ceļu izbūves darbs
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Sākusies valsts autoceļu ziemas uzturēšanas sezona Saeimā 
konceptuāli 

atbalstīta 
novadu 

administratīvi 
teritoriālā 
reforma

Ar 1. novembri uz valsta auto-
ceļiem sākas ziemas uzturēšanas 
sezona, kad īpaša uzmanība tiek 
pievērsta autoceļu stāvokļa uzrau-
dzībai.

Gan autoceļu uzturētāji, gan 
VAS „Latvijas valsts ceļi” (LVC) 
satiksmes informācijas centrs 
24 stundu režīmā seko braukšanas 
apstākļiem uz valsts autoceļiem, 
izmantojot LVC meteosistēmas, 
kas ir uzstādītas pie autoceļiem 
un nodrošina gan meteoroloģisko 
informāciju, gan autoceļu attē-
lus. Tiek izmantoti arī citi resursi, 
to vidū autovadītāju telefoniski 
sniegtā informācija diennakts in-
folīnijai 8000 5555 vai sociāla-
jos tīklos, navigācijas lietotnes 
„Waze” dati. Autoceļu uzturētāji 
regulāri apseko autoceļus, lai iz-
vērtētu to stāvokli un pieņemtu 
lēmumus par ziemas darbu veik-
šanu uz tiem.

Autoceļu uzturēšanu atbilstīgi 
Satiksmes ministrijas deleģēšanas 
līgumam veic VAS „Latvijas auto-
ceļu uzturētājs” (LAU).

Ziemas uzturēšanas periodā 
LVC mājaslapā www.lvceli.lv ir 
pieejama karte ar informāciju 
par braukšanas apstākļiem valsts 
ceļu tīklā. Dati tiek atjaunoti ik 
pēc divām stundām vai biežāk, ja 
braukšanas apstākļi krasi mainās. 
Šī informācija tiek attēlota arī na-
vigācijas lietotnē „Waze”.

Lēmumu par nepieciešamo uz-
turēšanas darbu veikšanu visā 
valsts teritorijā pieņem VAS „Lat-
vijas autoceļu uzturētājs” 37 zie-
mas dienesta dežuranti. Šoziem 
valsts autoceļu uzturēšanā tiks 
izmantotas vairāk nekā 600 teh-
nikas vienības: 204 kravas auto-
mašīnas, kas aprīkotas ar kaisīša-
nas iekārtām un sniega lāpstām, 
171 greiders, 122 ekskavatori un 
105 traktori. Sagādāti arī slīdamī-
bas samazināšanai nepieciešamie 
materiālu krājumi: šobrīd nolikta-
vās ir 26 000 t sāls un sagatavots 
vairāk nekā 10 000 m3 smilts un 
sāls maisījuma.

LVC mājaslapas kartē un 
„Waze” ir iespējams tiešsaistē se-
kot ziemas dienesta tehnikas vie-
nībām. Liela daļa LAU ceļu kai-
sītāju un citas tehnikas ir aprīkota 
ar GPS raidītājiem, kas nodrošina 
iespēju to atrašanās vietu attēlot 
kartē.

Prasības valsts autoceļu uz-
turēšanai ziemā ir noteiktas 
2010. gada 9. marta MK noteiku-
mos Nr. 224 „Noteikumi par valsts 
un pašvaldību autoceļu ikdienas 
uzturēšanas prasībām un to izpil-
des kontroli”. Visi valsts autoce-
ļi ir sadalīti uzturēšanas klasēs, 
galvenais kritērijs ir satiksmes 
intensitāte. Ir piecas uzturēšanas 
klases: A, A1, B, C un D. A un A1 
ir augstākās uzturēšanas klases, 
tādējādi šo klašu ceļiem ziemas 
uzturēšana tiek nodrošināta vis-
lielākajā apmērā un visoperatīvāk.

Valsts autoceļu ikdienas uz-
turēšanai plānotais finansējums 
2019./2020. gada ziemas sezo-
nā (no 2019. gada 1. novembra 
līdz 2020. gada 31. martam) ir 
27,433 miljoni EUR.

Prasības valsts 
autoceļu uzturē-
šanai ziemā pa-
stāvīgos laikap-
stākļos. Autoceļu 
raksturojums

Kā pastāvīgi 
laikapstākļi tiek 
definēti tādi laik-
apstākļi, kad nav 
nokrišņu, izteiktu 
gaisa temperatūras 
svārstību, vēja āt-
rums ir mazāks par 
10 metriem sekun-
dē, savukārt mai-
nīgi laikapstākļi ir 
tādi laikapstākļi, 
kad ir vērojami no-
krišņi, gaisa tem-
peratūras izteiktas 
svārstības, aple-
dojums, vēja āt-
rums ir lielāks par 
10 m/s.

A, A1 klase: uz 
brauktuves atseviš-
ķas sniegotas vietas 
un līdz 1 cm dziļas 
ledus rises. Mainī-
gos laikapstākļos 
A, A1 klasē pieļau-
jams svaiga sniega 
biezums līdz 6 cm, 
slapja vai ar sāli un 
smiltīm sajaukta 
sniega – līdz 3 cm, 
ledus rises – līdz 
3 cm.

B klase: vidējais 
sasaluša vai pie-
braukta sniega bie-
zums – 4 cm, ledus 
rises – līdz 4 cm. 
Mainīgos laik-
apstākļos B klasē 
pieļaujams svaiga 
sniega biezums 
līdz 8 cm, slapja 
vai ar sāli un smil-
tīm sajaukta sniega – līdz 5 cm, 
ledus rises – līdz 4 cm.

C klases autoceļi ziemā tiek 
uzturēti ar piebraukta sniega kār-
tu, sasaluša vai piebraukta sniega 
vidējais biezums – 10 cm, ledus 
rises – līdz 5 cm. Mainīgos laikap-
stākļos C klasē pieļaujams svaiga 
sniega biezums līdz 10 cm, slap-
ja vai ar sāli un smiltīm sajaukta 
sniega – līdz 6 cm, ledus rises – 
līdz 6 cm.

D klases autoceļi ir zemas satik-
smes intensitātes autoceļi (< 100 
transportlīdzekļu diennaktī), pa 
kuriem nenotiek regulāra pasa-
žieru pārvadāšana ar autobusiem. 
Šos autoceļus ziemā attīra līdz 
4 reizēm sezonā atkarībā no snie-
ga daudzuma.

Diennakts informatīvā līnija 
8000 5555

Arī ziemas sezonā aicinām auto-
braucējus izmantot LVC diennakts 
bezmaksas informatīvās līnijas 
8000 5555 iespējas, lai noskaid-
rotu nepieciešamo informāciju 
par satiksmi uz valsts autoceļiem, 
kā arī informētu ceļa pārvaldītāju 
par apledojumu, bedrēm, sniega 
sanesumiem vai citiem sarežģīju-
miem, kas ir novēroti uz autoce-
ļiem. Informācija tiek operatīvi 

Uzturēšanas klase A A1 B C
Diennakts laiks, kurā 
jānodrošina attiecīgie 
braukšanas apstākļi

6.00–
22.00

6.00–
20.00

6.00–
18.00

6.00–
18.00

Laiks autoceļa brauktuves 
attīrīšanai no sniega*

3 h 4 h 6 h 18 h

Laiks autoceļa brauktuves 
kaisīšanai ar pretslīdes 
materiālu

3 h 4 h 6 h Netiek 
normēts

Laiks rievu izveidošanai 
sasalušā vai piebrauktā 
sniegā uz autoceļu 
brauktuves**

– – 6 h Netiek 
normēts

* Laiku autoceļu brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad 
sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, kad autoceļu brauktuve attīrīta no snie-
ga

** Laiku autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu un 
rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktu-
ves skaita no brīža, kad konstatēta apledojuma izveidošanās, līdz brī-
dim, kad attiecīgie darbi izpildīti

nodota atbildīgajiem dienestiem 
uzturēšanas darbu veikšanai.

Pēdējos gadus ziemas sezonām 
ir raksturīgi mainīgi laikapstākļi, 
bieži atkušņi, kā arī temperatūras 
svārstības, pa dienu gaisa tem-
peratūrai pieturoties virs nulles, 
bet naktīs – zem nulles. Šādos 
laikapstākļos uz autoceļiem var 
veidoties apledojums un tā sau-

camais melnais ledus, kas ir nere-
dzams un tāpēc īpaši bīstams. Ai-
cinām autovadītājus vienmēr no-
vērtēt ceļa stāvokli un braukšanas 
apstākļus un izvēlēties atbilstīgu, 
drošu braukšanas ātrumu, kā arī 
ieturēt lielāku distanci un atvēlēt 
vairāk laika ceļam.

LVC Komunikācijas daļa

Saeimas deputāti 7. novembrī pir-
majā lasījumā atbalstīja grozījumus 
Administratīvo teritoriju un apdzī-
voto vietu likumā, paredzot līdz 
nākamajām pašvaldību vēlēšanām 
līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību 
vietā izveidot 39 pašvaldības.

Par balsoja 70 Saeimas deputātu. 
Par likumprojektu deputātiem vēl 
būs jābalso 2. un 3. lasījumā. Pare-
dzēts, ka priekšlikumus likumpro-
jektam uz 2. lasījumu varēs iesniegt 
līdz 2019. gada 18. decembrim.

Pirms balsojuma Saeimā vides 
aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrs Juris Pūce norādīja, 
ka 60 pašvaldības nespēj izpildīt 
noteiktos iedzīvotāju skaita kritēri-
jus un nākotnē to uzturēšana strauji 
sadārdzināsies. „Pasaules Bankas 
aprēķini rāda, ka, ja mēs neko ne-
mainām un nesperam nekādus so-
ļus, [..] 10 gadu laikā pašvaldību 
uzturēšanas izdevumi pieaugs par 
120 miljoniem eiro,” teica Pūce. 
Ministrs uzsvēra arī, ka alternatīva 
reformai būtu iedzīvotāju bezatbil-
dīga apzagšana, jo viņi dzīvo poli-
tiski izveidotos novados, kas neat-
bilst kritērijiem.

Reformas piedāvājumu kritizēja 
vairāki deputāti, to vidū deputāts 
Viktors Valainis, kurš pauda, ka li-
kumprojekts ir brāķis: „No likum-
projekta anotācijas nav saprotams, 
kāds ir pašvaldību viedoklis – [ano-
tācijā ir] ministra vizīšu grafiks, 
bet nekādas atgriezeniskās saites. 
Process ir pārkāpis jebkādas de-
mokrātiskās normas. Likums saga-
tavots nekvalitatīvi. Karte zīmēta 
kabinetos Vecrīgā vecajā manierē, 
bez konsultācijas ar iedzīvotājiem.” 
Deputāts uzsvēra, ka reformā tiek 
skarti nevis tikai mistiski novadi, 
bet gan cilvēki, kas tajos dzīvo, un 
ka pastāv risks viņiem zaudēt savu 
identitāti. Valainis norādīja, ka dau-
dzas pašvaldības ir attīstījušas savu 
kultūrtelpu un tagad to zaudēs.

Kritiskus vārdus novadu refor-
mai veltīja arī bijušais premjers 
Māris Kučinskis, kurš norādīja, ka 
VARAM sagatavotā jaunā karte 
neatbild uz daudziem jautājumiem. 
„Šajā laikā daudz kas ir mainījies. 
Cilvēki ir pielāgojušies vienam ot-
ram centram. Mums nav izdevies 
atrast efektīvus instrumentus, lai 
lielajās pilsētās noturētu darba vie-
tas, jo cilvēki no pagastiem brauc 
darba meklējumos uz centriem,” 
sacīja Kučinskis.

Deputāti diskutēja par reformas 
norisi, nepilnībām tās likumprojek-
ta izstrādē un sagatavošanā, kā arī 
izteica neizpratni par turpmākajiem 
ieguvumiem. Deputātu viedokļi 
atšķiras. Saeimā turpināsies turp-
mākas plānu izstrādes un lēmumu 
pieņemšanas darbs.
Pēc lsm.lv ziņu redakcijas materiā-

liem sagatavoja Linda Vanaga
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SIA „Cesvaines siltums” valdes locekļa pārdomas

Cesvaines novada pārstāvji piedalās rododendru stādīšanā

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits atklājis pārbūvēto Pils ielu

Rododendru krāšņums dziesmu 
priekam – viņa mums ir visskaistā-
kā tik un tā!

18. oktobrī Mežaparka Lielās es-
trādes teritorijā Latvijas pašvaldī-
bu pārstāvji iestādījuši vairāk nekā 
120 rododendrus, kas ir veltījums 
Latvijai, latviešu dziedātpriekam 
un dejotpriekam.

Pasākumā „Rododendru krāš-
ņums dziesmu priekam” piedalījās 
119 Latvijas pašvaldību, Rīgas do-
mes, SIA „Rīgas meži”, Latvijas 
Nacionālā kultūras centra un Valsts 
izglītības satura centra pārstāvji. 
Savu rododendru iestādīja arī jau-
niešu koris „Balsis”, kas Inta Tete-
rovska vadībā pasākumu kuplināja 
ar skanīgām dziesmām.

Rododendri dobēs tika stādīti pa 
kultūrvēsturiskajiem novadiem: 
Kurzemi, Zemgali, Vidzemi, Lat-
gali un Rīgu. Piemēram, Kurzemē 
košumkrūmus iestādīja Kurzemes 
novadi Kuldīga, Talsi, Ventspils un 
citi. Katrs pašvaldības pārstāvis par 
paveikto darbu saņēma sertifikātu, 
savukārt pie katra rododendra tiks 

izvietota informatīva plāksne ar 
auga un tā novada nosaukumu, kurš 
košumkrūmu iestādījis.

Cesvaines novada rododendru 

iestādīja izpilddirektors Uģis Fjo-
dorovs kopā ar Cesvaines novada 
labiekārtošanas nodaļas vadītāju 
Ritmu Kļaviņu. Cesvaines novads 

ir iestādījis rododendru „Jautrīte”.
„Lai šie vairāk nekā 120 rodo-

dendru košumkrūmi rotā simbolis-
ko latviešu savienošanās un kopā 

Rododendru stādīšanas pasākuma dalībnieki – pašvaldību pārstāvji

Jau kādu laiku ikdienā pārvie-
tojamies pa skaistu, pārbūvētu, lī-
dzenu Pils ielu, taču svinīga ielas 
atklāšana, piedaloties būvniekiem, 
autoriem, būvuzraugam, Cesvaines 
novada domes pārstāvjiem un vadī-
bai, kā arī īpašajam viesim – Latvi-
jas Republikas satiksmes ministram 
Tālim Linkaitam –, notika šā gada 
17. oktobrī.

Ministram šī bija reģionālā darba 
vizīte, kuras laikā tika pārrunāti vai-
rāki nozīmīgi jautājumi satiksmes 
jomā.

Vizītes sākumā ministrs pieda-
lījās pārbūvētās Pils ielas atklāša-
nā, pārgriežot atklāšanas lenti. Pils 
iela ir pilsētas centrālā iela, un tā ir 
svarīga ne tikai vietējiem iedzīvotā-
jiem, bet arī tūrismam, kas ir viena 
no nozīmīgākajām nozarēm nova-
dā. Pēc atklāšanas norisinājās tikša-
nās un sarunas ar Cesvaines novada 
domes vadību.

Jau pirms vizītes satiksmes mi-
nistram T. Linkaitam tika iesniegti 
svarīgākie jautājumi, uz kuriem 
sniegtās atbildes ir nozīmīgas ne 
vien Cesvaines novada, bet arī ap-
kārtnes iedzīvotājiem. Viens no gal-
venajiem jautājumiem – turpmākie 
valsts reģionālā autoceļa Gulbe-

ne–P ļav iņas 
(P37) Ces-
vaines posma 
atjaunošanas 
darbi, to virzī-
ba un termiņi. 
Ceļa segums ir 
nolietots, ļoti 
nelīdzens. Vir-
zienā no Gul-
benes (Gul-
benes novada 
teritorijā) ceļa 
segums un 
klātne ir da-
ļēji atjaunota, 
taču darbi ne-
turpinājās. Uz 
mirkli pavīdēja 
ideja, ka nāka-
mais rekonstruējamais posms būs 
no Pļaviņu puses, taču šie darbi ne-
tika uzsākti. Šobrīd nav pārliecības, 
ka šā reģionālā autoceļa atjaunoša-
nu būtu plānots turpināt. Cesvaines 
novadā būtu svarīgi sakārtot Pils ie-
las pieslēgumvietu autoceļam P37, 
jo nereti novērojama bīstamu situā-
ciju veidošanās un pat ceļu satik-
smes negadījumi. Ministrs, komen-
tējot šo situāciju, nesolīja ļoti drīzu 
rekonstrukcijas norisi, taču minēja 

iespēju izvirzīt šā au-
toceļa rekonstrukciju 
par prioritāti, iekļaujot 
to plānos un paredzot 
finansējumu 2021. un 
2022. gadā.

Sarunas laikā mi-
nistrs tika informēts 
par zemākas nozīmes 
ceļu uzturēšanu un to 
segumu stiprināšanu 
vairākos ceļa posmos, 

Cesvaines novada domes priekšsēdētājs 
iepazīstina ar īstenotajiem projektiem

Tālis Linkaits piedalās svinīgā lentes 
pārgriešanā, atklājot Pils ielu

Demogrāfiskā situācija jeb ap-
dzīvotība noteiktā platībā ir viens 
no galvenajiem priekšnosacīju-
miem labklājībai, jo katram ir 
skaidrs – jo vairāk nodokļu mak-
sātāju, jo vairāk ir naudas attīstībai 
un infrastruktūras uzturēšanai. Ro-
das jautājums, vai mēs darām visu 
iespējamo, lai cilvēki Cesvainē vē-
lētos dzīvot un tiktu apmierinātas 
visas viņu vajadzības.

Mēs dzīvojam 21. gadsimtā, un 
šis ir laikmets, kad satiekas divas 
atšķirīgas paaudzes. Vecajai paau-
dzei ir mazākas prasības, bet jau-
najiem internets piedāvā vēl nebi-
jušas iespējas salīdzināt, tieši tādēļ 
jaunieši vēlas vairāk nekā vienkār-
šu pamatvajadzību nodrošināšanu, 
jo viņi zina, kā dzīvo citur. Dzīve 
ir tikai viena, tāpēc ir viegli saprast 

sanākšanas vietu, ziedot ar dubultu 
sparu, kad šeit skanēs dziesmas un 
mūzika, kad uz svētkiem pulcēsies 
ļaudis no visām pilsētām un no-
vadiem!” norādīja šā rododendru 
dārza un pasākuma idejas autors 
SIA „Rīgas meži” valdes priekšsē-
dētājs Aivars Tauriņš.

Savukārt Latvijas Pašvaldību sa-
vienības priekšsēdētājs Gints Ka-
minskis lepojās ar to, ka šis ir jau 
otrais vides objekts, kas vēstīs par 
Latvijas pilsētām un novadiem. 
„Pirmais – ģerboņu siena – atro-
dams Vecrīgā. Mežaparka Lielā es-
trāde ir vieta, kur dziesmās uzziedēt 
sabrauc tūkstošiem cilvēku no da-
žādām Latvijas pašvaldībām, tāpēc 
ir tikai likumsakarīgi, ka rododendri 
uzziedēs tieši tur. Lai šie košumkrū-
mi ikreiz uzzied arvien kuplākiem 
ziediem, tādējādi sveicinot ikvienu 
dziesmu svētku dalībnieku un ska-
tītāju – ļaudis no dažādām Latvijas 
vietām,” uzsvēra Kaminskis.

Linda Vanaga,
foto: F64, SIA „Rīgas meži”

arī valsts reģionālajos autoceļos 
Cesvaine–Velēna (P38), Liede–
Cesvaine (V840), Cesvaine–Aiz-
kuja (V863), lai novērstu ceļa klāt-
nes bojāšanu un izbraukāšanu īpaši 
rudeņos un pavasaros. T. Linkaits 
atzina, ka ceļu stāvokli ir nepiecie-
šams uzlabot, tas tiek uzturēts ie-
spēju robežās.

Ministrs uzsvēra sabiedriskā 
transporta jautājumu nozīmi, norā-
dot, ka līdztekus lielajiem dzelzceļa 
projektiem valstī aktuāls ir dzelz-
ceļa satiksmes jautājums reģio-
nos. T. Linkaits dzelzceļu uzskata 
par nozīmīgu transporta un kravu 
pārvadāšanas veidu. Ministrs solī-
ja nesamazināt reisu skaitu, gluži 
pretēji – saglabāt dzelzceļa kustī-
bu, atjaunot to un pat organizēt līdz 
Gulbenei.

Ministrs Tālis Linkaits Cesvai-
nē apmeklēja un aplūkoja arī citus 
objektus, piemēram, pirms gada 
pārbūvēto Brīvības ielu, kas ved uz 
vienu no novada nozīmīgākajiem 
uzņēmumiem. Ministrs izteica vēl-
mi īsi iepazīt Cesvaines vidusskolu, 
tika aplūkota arī pils.

Linda Vanaga,
foto no ministrijas publicitātes 

materiāliem

vēlmi izmantot iespēju dzīvot la-
bāk, neizvirzot par prioritāti dzīvot 
dzimtajā pilsētā.

Ko „Cesvaines siltums” var 
darīt, lai jaunās ģimenes vēlētos 
te dzīvot?

„Cesvaines siltums” ir veicis 
savu klientu mutisku aptauju, ie-
gūstot sava veida apmierinātības 
reitingu attiecībā uz šogad ļoti lai-
kus uzsākto apkures sezonu, un ir 
iegūts pārsteidzošs rezultāts. Pretē-
ji valdošajam uzskatam, ka seniori, 
lai samazinātu savas izmaksas, ap-
kures sezonu vēlas uzsākt pēc ie-
spējas vēlāk, ir gluži pretēji – viņi 
izteikušies visatzinīgāk. Citēju se-
nioru teikto: „Mēs esam visapzi-
nīgākie maksātāji, mums parādu 
nav. Tad jautājums: kāpēc mums 
ir jāsalst? Mēs dienas lielāko daļu 

pavadām mājās, neesam tik aktīvi, 
gribam, lai ir silti.” Protams, ne ti-
kai seniori, bet arī pieaugušie, kam 
ir bērni, labprātāk apkuri saņem 
jau laikus, jo ir būtiska atšķirība – 
maksāt par centralizēto apkuri vai 
par elektriskā sildītāja patērēto 
elektroenerģiju, turklāt piesildot 
vien daļu no telpas. Secinājums: 
laikus uzsākot apkures sezonu, 
mājsaimniecības gan ieekonomē 
naudu uz elektroenerģijas rēķina, 
gan samazina risku saslimt.

Rodas jautājums, kāpēc katru 
apkures sezonu nevarētu uzsākt 
laikus, lai vairotu Cesvainē dzī-
vojošo cilvēku komfortu un lab-
klājību.

Būtiskākais ir saprast, ka 
SIA „Cesvaines siltums”, nesara-
žojot pietiekami daudz siltuma, 

cieš aptuveni 3000 EUR mēnesī 
lielus zaudējumus, turklāt tas nav 
subsidēts uzņēmums – tātad nesa-
ņem naudu no valsts budžeta, bet 
nopelna no uzcenojuma, kas ir 
iekļauts siltuma tarifā. Liels pal-
dies Cesvaines novada domei, ka 
ir pieņemts lēmums Cesvaines vi-
dusskolu pieslēgt centralizētajai 
siltumapgādei: tas ir liels siltu-
ma patērētājs, tātad ir cerības arī 
turpmāk laikus radīt komfortu un 
prieku katra cesvainieša mājās. Se-
cinājums: lai samazinātu zaudēju-
mus, ir jāražo vairāk siltuma, tātad 
jāpieslēdz jauni objekti, kas patē-
rēs saražoto siltumu. Pēc skolas 
siltumtrases izbūves ir plānots rast 
iespējas izbūvēt jaunu siltumtrasi 
Dārzu ielai.

Skaistums ir detaļās, tāpēc mums 

ir jāiet līdzi laikam un jārada labā-
ka, pievilcīgāka vide, pievēršot 
uzmanību katram sīkumam, kas ir 
svarīgi, lai cilvēki šeit vēlētos pa-
likt un jaunie gribētu sākt dzīvot. 
Manuprāt, katrai Cesvaines iestā-
dei ir potenciāls kļūt labākai, pie-
mēram, bērnudārzā varētu izbūvēt 
jaunas spēļu istabas, baseinu, uz-
labot rotaļu laukumu, pārcelt pie 
skolas vai uzbūvēt otru skeitparku, 
lai bērniem nav jāsmēķē aiz šķūnī-
šiem, bet atrastos interesantāka no-
darbe. Galvenais ir neiesīkstēt un 
domāt inovatīvi, risināt problēmas 
radoši, apsteidzot savus konkuren-
tus un vairojot mūsu un mūsu bēr-
nu labklājību.

Rihards Erelis,
SIA „Cesvaines siltums”

 valdes loceklis
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Cesvaini apmeklējusi Merjamā delegācija

Cesvaines jaunieši piedalās pētījuma ideju darbnīcā
2019. gada 22. oktobrī Cesvai-

nes novada bērnu un jauniešu cen-
tra (BJC) komanda četru cilvēku 
sastāvā piedalījās reģionālo ideju 
darbnīcā „Vidzemes demogrāfis-
kais portrets” Līgatnē.

Valsts pētījumu programmas 
projektā „DemoMig” zinātnieki, 
respektējot demogrāfijas un mig-
rācijas tendences, meklē risinā-
jumus un iespējas ilgtspējīgas un 
saliedētas Latvijas sabiedrības 
attīstībai. Negatīva dabiskā pie-
auguma un emigrācijas dēļ iedzī-
votāju skaits Latvijā ik gadu sa-
rūk, turklāt vēl straujāk samazi-
nās jauniešu īpatsvars – 10 gadu 
periodā gandrīz divas reizes. 
Pētnieki uzsver, ka depopulācija 
ir ne tikai drauds, bet galveno-
kārt jau izaicinājums sabiedrības 

attīstībai jaunā kvalitātē.
Izmantojot metodi „World 

Café”, darbnīcas organizatori ap-
zināja darbnīcas dalībnieku vie-
dokli par reģiona attīstības izaici-
nājumiem, ko rada demogrāfiskie 
procesi un migrācija, sabiedrības 
novecošanās, kā arī par cilvēkka-
pitāla piesaistīšanu un noturēšanu 
reģionā, par kultūras nozīmi re-
ģionu revitalizācijā, izglītību un 
inovācijām. Lai gan tēmas sma-
gas, tās ir ārkārtīgi aktuālas un 
tieši skar arī mūsu – Cesvaines – 
novada jauniešus, jo arī viņiem 
ir jāizvēlas gan nākamā mācību 
iestāde, gan iespējas atgriezties 
un strādāt novadā. Lai arī mūsu 
jaunieši uzzinātu aktuālāko infor-
māciju un varētu izteikt savu re-
dzējumu par situācijas nopietnību 

Cesvaines BJC piedalās reģionālo ideju 
darbnīcā „Vidzemes demogrāfiskais 
portrets” Līgatnē

Kadri no filmas

Šā gada 17. un 18. oktobrī Ces-
vainē viesojusies delegācija no 
Merjamā (Märjamaa) Igaunijā. 
Cesvaines novada sadraudzības 
pašvaldības delegācija tika uzai-
cināta uz Cesvaini, lai piedalītos 
pārbūvētās Pils ielas atklāšanā, 
kā arī lai nesen ievēlēto Merjamā 
pašvaldības vadītāju Merlinu Sūr-
nu (Merlin Suurna) iepazīstinātu 
ar mūsu pašvaldību. Delegācija 
ieradās četru personu sastāvā: 
pašvaldības vadītāja Merlina Sūr-
na, sekretāre Maigi Linna (Maigi 
Linna), sociālā dienesta vadītāja 
Marge Viska (Marge Viska) un 
uzraudzības speciāliste Līna Val-
lere (Liina Valler).

17. oktobrī delegācija kopā ar 
Cesvaines novada domes pārstāv-
jiem un vadību, Latvijas Repub-
likas satiksmes ministru Tāli Lin-
kaitu un ielas būvniecībā iesaistī-
tajiem uzņēmējiem piedalījās Pils 
ielas atklāšanā, pēc tam viesiem 
bija iespēja apskatīt gan pārbū-
vēto Brīvības ielu, gan Cesvaines 
vidusskolu un Cesvaines pili, ar 
ražošanas procesu iepazīstināja 

viens no Cesvaines novada uzņē-
mējiem – SIA „Ducimus” („Ces-
vaines alus”).

18. oktobrī Merjamā delegā-
cija viesojās vairākos valsts un 
pašvaldības objektos. Diena sā-
kās ar oficiālu pieņemšanu domē, 
kur viesi varēja satikt Cesvaines 
novada domes deputātus, kā arī 
tika iepazīstināti ar novadu. Vie-
siem tika prezentēts novads, lie-
lākie tūrisma objekti, sniegts īss 
ieskats uzņēmējdarbībā un nesen 
īstenotajos projektos. Pārrunājot 
aktualitātes, tika atrastas kopīgās 
un atšķirīgās iezīmes pašvaldību 
darbā un uzbūvē Latvijā un Igau-
nijā.

Pēc domes apskates viesi ap-
meklēja VAS „Latvijas radio un 
televīzijas centrs” Cesvaines sta-
ciju – televīzijas torni. Īsā ekskur-
sijā uzņēmuma pārstāvis Dzintars 
Bušs iepazīstināja ar torņa darbu 
un darbinieku pienākumiem, kā 
arī stacijas nozīmīgumu ne vien 
Latvijas, bet Baltijas un Eiropas 
mērogā. Novada viesiem bija ie-
spēja ielūkoties siera ražošanas, 

fasēšanas un uzglabāšanas pro-
cesā, par ko izsmeļoši stāstīja 
AS „Cesvaines piens” valdes lo-
cekle Dzintra Simsone.

Savukārt Cesvaines vidussko-
las direktors Didzis Baunis vie-
sus iepazīstināja ar vidusskolas 
ikdienas dzīvi, darba organizāciju 
un mācību procesu, kā arī izveda 
nelielā ekskursijā pa mācību tel-
pām, aktu zāli un sporta zāli. Par 
iespēju atgriezties pagātnē un sa-
just senatnes elpu kļuva Kraukļu 
bibliotēkas apmeklējums, kad 
tika aplūkotas bijušās Kraukļu 
pamatskolas klašu telpas un se-
nais skolas aprīkojums. Vizītes 
noslēgumā – aizraujoša un izzi-
noša ekskursija par biškopību un 
medus ieguves procesu piemājas 
saimniecībā „Mežgaļi”.

Kā vizītes noslēgumā atzina 
Merjamā pašvaldības vadītāja 
Merlina Sūrna, Cesvaines novads 
tik tiešām var lepoties ar darboties 
gribošiem, aktīviem un izdomas 
bagātiem cilvēkiem, kas ciena 
senās tradīcijas un nebaidās strā-
dāt. Tā kā Merlina Sūrna Cesvai-

Cesvaines pilī uzņemtā šausmu filma „Sonāte” piedzīvojusi Latvijas pirmizrādi 
Cesvaines pilī uzņemtā šaus-

mu filma „Sonāte” („Sonata”) 
piedzīvojusi Latvijas pirmiz-
rādi. Filmā lomas atveido pa-
saulslaveni aktieri, viņu vidū 
leģendārais holandiešu aktieris 
Rūgers Hauers, kurš šovasar 
aizgāja mūžībā.

Vairāki Latvijas mākslinieki 
veidoja filmas vizuālo tēlu, viņu 
vidū zīmola „Mareunrol’s” duets, 
kas filmai veidoja kostīmus, un 
operators Jānis Eglītis, kura vei-
kums šajā filmā jau novērtēts ar 
balvas „Lielais Kristaps” nomi-
nāciju.

Filmas „Sonāte” galvenā varo-
ne ir jauna vijolniece, vārdā Roza. 

Viņas tēvs 20. gadsimta 70. gados 
bijis slavens komponists, bet tad 
pazudis bez pēdām. Viņa savu 
tēvu nekad nav satikusi.

Kādu dienu Roza atklāj, ka vi-
ņas tēvs izdarījis pašnāvību un at-
stājis viņai mantojumā lielu villu 
nekurienes vidū. Viņa dodas turp 
cerībā uzzināt kaut ko par savu 
tēvu un – galu galā – arī par sevi 
pašu. Villā viņa atrod tēva pēdē-
jo skaņdarbu – tā ir ļoti īpatnēja 
sonāte vijolei. Tajā iešifrēti savā-
di muzikāli simboli, kuri spēlējot 
izraisa dažādus pārdabiskus un 
baisus notikumus.

Lai gan filmas darbība notiek 
Francijā un Lielbritānijā, filma 

uzfilmēta vienīgi Latvijā, vis-
vairāk Cesvainē un Rīgā, un par 
noslēpumaino Francijas villu tajā 
pārtapusi Cesvaines pils: gan tās 
interjers, gan eksterjers.

Producentes no Latvijas puses 
Alise Ģelze un Aija Bērziņa Ces-
vaines pili dēvē par visai unikālu 
lokāciju, kas var piesaistīt dažā-
du valstu filmētājus. „Tomēr tā ir 
visai autentiska, un ir tāda īpaša 
aura tai vietai. Daudzas detaļas 
tajā saglabājušās kopš pirmsā-
kumiem. Filmā Cesvaines pils ir 
absolūti atpazīstama. Līdzās šim 
projektam tur ir uzņemti vēl dau-
dzi citi projekti,” stāsta producen-
tes. Viņas uzsver, ka visi aktieri 

„brīžiem arī ne tik komfortablos 
filmēšanas apstākļus pieņēma bez 
pretenzijām un Cesvaines pils 
atmosfēru prata lieliski izmantot 
sevis labā”.

Pēc filmēšanas slaveniem ak-

Filmas plakāts

tieriem netipiski rīkojies Rūgers Hauers. 
Viņš palūdzis, lai ceļam uz lidostu viņam 
noīrē mašīnu, pats sēdies pie stūres, pa ce-
ļam apstājoties skaistākajās vietās un ap-
skatot tās.

„Sonāte” ir ļoti izteikta žanra filma. Pro-
ducentes to raksturo kā psiholoģisko šaus-
mu drāmu ar mistikas elementiem. Latvijā 
tā pirmizrādi piedzīvojusi 31. oktobrī, taču 
pasaules pirmizrāde filmai bija aptuveni 
pirms diviem mēnešiem.

Filma būs skatāma lielākajos Latvijas 
kinoteātros, kā arī ceram drīzumā to izrā-
dīt arī Cesvainē.

Baiba Kušķe,
„Latvijas radio” 

ziņu dienesta korespondente,
publicitātes foto

Igaunijas delegācija ar Cesvaines novada pārstāvjiem pieņemšanā 
novada domē

nē bija pirmo reizi, viņa norāda, 
ka ir radies ļoti pozitīvs iespaids 
par Cesvaini un novadu kopumā: 
„Cesvaines bagātība ir ne vien 
pils, muiža, vidusskola, bet gal-
venokārt cilvēki. Esam priecīgi, 
ka ir izveidojusies tik cieša saikne 
dažādās jomās – Cesvaines vidus-

skola ir Merjamā ģimnāzijas draugu skola, 
deju kolektīvus saista savstarpēja draudzī-
ba, pašvaldības – sadarbības līgums. Ce-
rams, ka pašvaldību draudzība un sadarbī-
ba vēl vairosies un turpināsies!”

Linda Vanaga,
autores foto

lauku reģionos, 
pieņēmām lē-
mumu apmek-
lēt darbnīcu. 
Piedaloties de-
batēs un prob-
lēmjautājumu 
r i s i n ā j u m u 
meklēšanā, di-
vas no piecām 
pateicības bal-
vām par aktīvu 
dalību saņēma 
mūsu BJC, ko 
šoreiz pārstā-
vēja Beatrise 
Vīgupe, Sabīne 
Cimuška, Eni-
ja Butreho un 
Inga Bekasova.

Viens no mūs 

visvairāk interesējošajiem jautājumiem: kā 
lauku teritorijām piesaistīt jaunus cilvē-
kus? Dalībnieki uzskata, ka jaunie speciā-
listi labprāt dzīvotu laukos, ja būtu vairāk 
iespēju strādāt attālināti. Šādu viedokli 
pauda arī citu reģionu darbnīcu dalībnieki. 
Iedzīvotāju migrāciju uz reģioniem veici-
nātu arī pašvaldību atbalsts mājokļa jautā-
jumos.

Pētījumu „DemoMig” zinātnieki turpi-
nās vēl divus gadus, rezultāti tiks apkopoti 
grāmatā. Noslēgumā tiks izstrādāti kon-
krēti ieteikumi rīcībpolitikai – tos pētnieki 
semināros prezentēs politiķiem un iedzīvo-
tājiem.

Inga Bekasova,
Cesvaines BJC vadītāja,

autores foto
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„Piepildi sapni”

Cesvaines 
evaņģēliski 
luteriskajai 

baznīcai – 140

Augusts Saulietis un ārsts Voldemārs Lesnieks

SVĒTKU 
PASĀKUMS 

„AUGUSTAM 
SAULIETIM – 150”

NSUS („No sirds uz sirdi”) labdarības 
biedrībā gadu gaitā ir dzimuši vairāki lielāki 
un mazāki labdarības projekti, kas domāti 
tieši senioriem – vientuļajiem, trūcīgajiem, 
ar īpašām vajadzībām, pansijās mītošajiem 
un vienkārši cilvēkiem cienījamā vecumā. 
Tad nu visi šie projekti apvienoti vienā ko-
pējā labdarības projektā – „Tu neesi viens”. 
Projektā notiek lielāki un mazāki pasākumi, 
tikšanās, nedalītas uzmanības veltīšana, dā-
vaniņu sarūpēšana, apciemojumi, priecīgi 
mirkļi.

Biedrības projekts „Piepildi sapni” dar-
bojas jau 3. gadu pēc kārtas un iepriecinā-
jis vairāk nekā 120 visu Latvijas reģionu 
sociālās aprūpes centros dzīvojošos. Kopu-
mā Latvijā aprūpes centros mīt vairāk nekā 
12 500 cilvēku. Projekta ideja ir iepriecināt 
sociālās aprūpes centros un pansionātos mī-
tošos ļaudis, sarūpējot nelielu dāvaniņu, kas 
sagatavota, ievērojot senioru vēlmes.

Projekts tiek aktualizēts, tieši tuvojoties 
Ziemassvētkiem, un arī šogad aprūpes cen-
tru iemītnieki izteikuši savas vēlmes – ko 
vēlas saņemt svētkos. Kādam vēlme ir silts 
pleds, citam – mīkstas čības, citam – laba 
grāmata vai krustvārdu mīklu žurnāls… 

Vēlmes nav lielas, taču to piepildīšana se-
niorus ļoti aizkustina un ir viņiem nozīmīga. 
Mums visiem būs lieliska iespēja piepildīt 
šīs vēlmes, radīt pārsteigumu un prieku arī 
šogad. Ikvienam ir iespēja iepriecināt kādu 
no 8000 projekta dalībniekiem visā Latvijā.

Mājaslapā http://www.engelapasts.lv/in-
dex.php/projekti/piepildi-sapni ir iespējams 
atrast visus vēlmju sarakstus, sadalītus pa 
reģioniem pēc sociālā aprūpes centra atra-
šanās vietas. Izvēloties aprūpes centru no 
saraksta, redzams iemītnieku uzskaitījums, 
īss katra raksturojums un izteiktās vēlmes. 
Ikvienam ir brīva iespēja sarūpēt dāvaniņu 
kādai no visām redzamajām personām. Mi-
nētajā mājaslapā redzami nosacījumi, kuri 
jāievēro dāvanu sagatavošanā un nosūtīša-
nā.

Arī Cesvaines sociālās aprūpes nodaļa ir 
iesaistījusies projektā „Piepildi sapni”. Pro-
jekta mājaslapā ir atrodamas aprūpes noda-
ļas iemītnieku vēlmes. Kādēļ gan neieprie-
cināt kādu?

Biedrības vadītāja Līga Uzulniece tic, 
ka „mēs radīsim brīnumu visiem sarakstā 
esošajiem cilvēkiem un neviens nepaliks 
aizmirsts”. Drēgnajos, drūmajos rudens 

vakaros ir svarīgi neaizmirst tos, kas jūtas 
vientuļi un vairs ne tik spēcīgi. Kādam saga-
tavot pārsteiguma sūtījumu senioram nebūs 
grūti, bet kādam citam, saņemot dāvanu, būs 
sagādāts neizmērojams prieks.

Vairāk informācijas par labdarības projek-
tu: Līga Uzulniece, „Eņģeļa pasta” vadītāja, 
tālr. 26667444 (10.00–18.00), e-pasts pro-
jekti@engelapasts.lv.

Linda Vanaga

2019. gada 12. decembrī
Cesvaines vidusskolas aulā
Cesvainē, Madonas ielā 1

I daļa
Latvijas Universitātes 

AKADĒMISKIE LASĪJUMI
„Latviešu literatūras klasika kā kritiskās 

domāšanas impulss. 
Augustam Saulietim 150”

plkst. 10.00
• Ausma Cimdiņa. Dārgumi, kādu citur nav. 

Dzīve un sadzīve Augusta Saulieša darbos
• Viesturs Vecgrāvis. Patriarhāli kristīgo 

vērtību krīzes drāma Augusta Saulieša dar-
bos jeb Tam labam būs augt

• Sandra Ratniece. Literārā jūgendstila 
iezīmes Augusta Saulieša daiļradē

• Sigita Kušnere. Augusta Saulieša 
daiļrades vērtējums kritikā un preses 
pieminējumos

II daļa
RAKSTNIEKAM VELTĪTS SVINĪGAIS 

PASĀKUMS
„Ir, kas nesadeg”

plkst. 12.30
• Ieskats Augusta Saulieša dzīvē un 

daiļradē: stāsti un videoliecības (Dace 
Zvirgzdiņa, Sanita Dāboliņa, Edmunds 
Skride)

• Dzejas lasījumi (skolēni)
• Dziesmas „Ziedu diena”pirmatskaņojums 

(komponists Jolands Andževs)
• Jaunizdotās prozas grāmatas prezentācija 

(izdevniecība „Jumava”)

III daļa
TEĀTRA IZRĀDE

plkst. 14.30
Augusta Saulieša satīriskā komēdija 

„Vienprātības komiteja” Cesvaines teātra 
iestudējumā (režisore Alda Alberte)

Pasākumu organizē:
Cesvaines vidusskola, Cesvaines bibliotēka, 
Cesvaines kultūras nams, Cesvaines tūrisma 
centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes 
Humanitāro zinātņu fakultāti un Cesvaines 

kultūras veicināšanas biedrību

AUGUSTA SAULIEŠA 
GADS

Augusts Saulietis (1869–1933)

Cesvaines evaņģēliski luteriskajai 
baznīcai šogad aprit 140 gadu. Ikviens 
ir aicināts uz svētku dievkalpojumu 
17. novembrī!

Turpinot atcerēties Augusta Saulieša 
draugus Cesvainē, šoreiz pieminēsim Vol-
demāru Lesnieku. Viņa apaļā seja ar labi 
saskatāmām ūsām un brillēm, impozantā 
figūra redzama visdažādākajos grupu uz-
ņēmumos: ar kori pie baznīcas vai dzies-
mu svētkos, vietējo aktieru grupās, dažādu 
biedrību tikšanās reizēs. Lesnieks strādāja 
par ārstu Cesvainē 1920.–1935. gadā, pēc 
tam, līdz 1940. gadam, – Ērgļos, vēlāk – 
Jūrmalā, līdz emigrēja, savukārt ārsta per-
soniskais arhīvs palika Augusta Saulieša 
cita drauga – krauklēnieša Augusta No-
res – ziņā.

Lesnieks bija vidusskolas un aizsargu 
pulka ārsts, Cesvainē populārs kā kultūras 
veicināšanas biedrības priekšsēdētājs, vie-
tējo dziesmu dienu un dažādu sarīkojumu 
organizators. Dzīvoja blakus slimnīcai.

Madonas muzeja krājumā atrodas ārs-
ta pieteikums priekšlasījumiem doktorātā 
1925. gada 15. februārī un Cēsu apriņķa 
priekšnieka atļauja V. Lesniekam referēt 
par lipīgām slimībām un A. Saulietim la-
sīt nepublicēto stāstu „Andrievs Lazda”, 
tīro atlikumu izlietojot rakstu krājumam 
„Pa aizmirstiem ceļiem”. Biļete skolē-
niem – 20, pārējiem – 50 santīmu. Stāsta 
„Andrievs Lazda” līdz galam neizstrādāts 
manuskripts glabājās „Sauliešos”.

Voldemārs Lesnieks, Sāvienas pa-
gastskolotāja dēls, bija studējis medicī-
nu Tērbatā un Pirmā pasaules kara laikā 
kļuva par mediķi Dienvidu frontē. Pildot 
smagi ievainotajam draugam Sosijevam 
doto solījumu parūpēties par viņa ģimeni, 
V. Lesnieks to izdarīja ļoti tieši – appre-
cējās ar viņa atraitni osetīnieti Dorihanu, 
atveda viņu un trīs Sosijevu bērnus – Fa-
timu, Raisu un Aleksandru – uz Latviju. 
Arī tumšmatainā kundze pamanāma ces-
vainiešu grupu fotogrāfijās. Sosijevu dēls 
Aleksandrs (1901–1971) studēja Latvijas 
Mākslas akadēmijā pie Vilhelma Purvīša, 
1941. gadā apcietināts kā baltgvardiskās 
biedrības „Kaukāzs” biedrs, pēc atbrīvoša-
nas palicis Krievijā.

Dažos attēlos redzam Lesniekus ciemos 
„Sauliešos” un rakstnieku pie viņu Zie-
massvētku eglītes Cesvainē. Ir saglabāju-
šās 12 Saulieša vēstules, 30. gados arī viņa 
kundzes sūtījumi V. Lesniekam, galveno-
kārt lūgumi palīdzēt pašam vai ģimenes lo-

cekļiem neveselības gadījumā, bet ne tikai. 
1925. gada Zaļajā Ceturtdienā viņš raksta: 
„Mūsu meitieši sadomājusi šodien cept 
vienu zaķi. Sirsnīgi lūdzu Jūs un Jūsu kun-
dzi ierasties pie mums uz pusdienu! Diena, 
redziet, brīnišķi jauka, un ceļš arī pavisam 
apžuvis – viss uz labu vien! [.. ] Paskatī-
simies arī, kas vēl gādājams priekš ma-
nas jaunās mājas, un brīdi parunāsimies.” 
Kopā ar V. Lesnieku, kas nodarbojās arī ar 
fotografēšanu, viņš bijis rakstnieka Doku 
Ata mājās Dzelzavas pagasta „Mucenie-
kos” un 1925. gada decembrī lūdz izgata-
vot fotogrāfijas Doka māsai (Liena Reit-
mane, dz. Doka, 1855–1938), no kuras jau 
saņēmis Ziemassvētku sveicienus.

Aizkustinoši skan jaunā tēva lūgums 
dakterim 1927. gada 30. aprīlī, sūtīts ar 
kādu kalpotāju: „Mēs gaidām maza radiņa, 
un prāts man stipri nemierīgs. Lai vecmāte 
brauc tūlīt uz mums. Bet, ja būtu tik nevē-
lami gadījies, ka viņa tūlīt nebūtu dabūja-
ma, tad sirsnīgi lūdzu atbraukt Jūs!” Nāka-
majā dienā dzimusi meitiņa Ilze.

Rakstnieks gandrīz katru gadu kādu mē-
nesi vai divus pavadīja Baldones sanatorijā 

„pa sēru un ģēvelēm” un tad dažkārt ar kar-
tīti atgādināja V. Lesniekam un mācītājam 
Albertam Vītolam iegriezties pie viņa ģi-
menes, ja gadoties būt Grašu pusē.

Arī strādādams Ērgļos, Lesnieks piedalī-
jās A. Saulieša pieminekļa fonda darbībā. 
Tieši viņam no Cēsīm tēlnieks Kārlis Jan-
sons raksta, ka nevarot saņemt naudu par 
jau izdarīto, laikam uzticēdamies viņam 
vairāk nekā dažiem cesvainiešiem.

Dace Zvirgzdiņa,
foto no Madonas novadpētniecības un 

mākslas muzeja krājuma

Pa kreisi Augusts Saulietis ar kundzi 
Mariju, pa labi Dorihana un Voldemārs 

Lesnieki, priekšā Aleksandrs Sosijevs 
„Sauliešos” 20. gadu beigās
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„Mārtiņrozei” – 20!

Cesvainē viesojušies Saeimas deputāti
Cesvaines novada dome 

2019. gada 10. oktobra domes sēdē 
nolēma atbalstīt administratīvi te-
ritoriālo reformu, tikai izveidojot 
divu līmeņu pašvaldības: pirmais 
līmenis – novadu pašvaldības, ot-
rais līmenis – apriņķu pašvaldības 
atbilstīgi Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likuma 4. un 
5. pantam. Domes sēdē Cesvaines 
novada domes deputāti nolēma 

lūgt Saeimu apturēt nepārdomātas 
administratīvi teritoriālās reformas 
īstenošanu un nepieņemt likumu 
tikai par viena līmeņa pašvaldī-
bu – novadu – izveidošanu, kā arī, 
pirms izdot likumu par adminis-
tratīvi teritoriālās reformas turpi-
nāšanu, rosināt diskusiju par divu 
līmeņu pašvaldību funkciju un fi-
nansējuma sadali.

Cesvaines novada domes de-

putāti nosūtīja vēstules un visus 
Saeimas deputātus uzaicināja ie-
rasties uz tikšanos Cesvaines no-
vada domē, lai pārrunātu plānoto 
administratīvi teritoriālo reformu. 
Uz aicinājumu atsaucās trīs depu-
tāti, bet Cesvainē ieradās divi no 
viņiem: Andris Kazinovskis un 
Normunds Žunna.

A. Kazinovskis darbojas Saeimas 
Valsts pārvaldes un pašvaldības ko-

misijā, Ilgtspējīgas attīstības 
komisijā, Valsts pārvaldes 
un pašvaldības komisijas 
Pašvaldību sistēmas pilnvei-
došanas apakškomisijā, kas 
skata pašvaldību lietu jau-
tājumus, bet pirms kļūšanas 
par Saeimas deputātu vadījis 
Balvu novada pašvaldību. 
Savukārt N. Žunna darbo-
jas Sociālo un darba lietu 
komisijas Sabiedrības vese-
lības apakškomisijā, kā arī 
Aizsardzības, iekšlietu un 
korupcijas novēršanas ko-
misijas Visaptverošas valsts 
aizsardzības apakškomisijā. 
Uz tikšanos bija aicināti arī 
plānotajā Madonas novadā 
šobrīd ietilpstošo novadu 
vadītāji.

Tikšanās iesākumā de-
putāti iepazīstināja ar savu 
aktīvo darbu dažādu jautā-
jumu lemšanā un līdzšinējo 
veikumu. Diskusijas laikā Tikšanās laikā domes priekšsēdētājs Vilnis Špats deputātus iepazīstina ar viesiem

Es esmu latviete,
Te mana tēvuzeme.
Kā sagša rakstaina, kas sasildīs.
Kā dziļa aka, skaidra ūdens pilna,
Kas izslāpušu padzirdīs.
Te akmens mans,
Zem kura bēdu liku.
Un sudrabbirzs, caur kuru varu iet,
Mans stikla kalns, no kura
   Saulcerīte
Arvien vēl lūdz – jel nāciet, 
  modiniet.
Es esmu latviete,
Te mana tēvuzeme.
Tas templis vienīgais,
Kur visiem mums
Skan mātes valoda kā
Korālis, kā himna,
Kā nemirstības viedais 
  aizlūgums.
Aizlūgums par latviešu tautu 

pirms 30 gadiem Baltijas ceļā. Aiz-
lūgums ik gadu šajā laikā, kad Lat-
vija svin svētkus. Latvijas novem-
bris. Ar lāpām un svecīšu liesmām. 
Ar sarkanbaltiem karogiem debesīs 
kāpj tautas lūgšana. Kā senāk, tā arī 
tagad. Ievas Akurateres mūzika ar 
Leonīda Breikša tekstu: „…Kungs, 
no sava troņa kāp! Nāc un pārstaigā 
šo zemi, kamēr tā vēl sauli jauž!”

Novembris Cesvainē aizsācies ar 
Aivara Hermaņa un Ievas Akura-
teres koncertu „Vēlēšanās”. Sirsnī-
gu un mīļu. „Kā mājās,” teic Ieva 
un piezīmē, ka viņas vecmāmiņas 
dzimtas saknes ir Cesvaines pusē. 
„Liec mums vienmēr tavu sauli brī-
viem pāri galvai just…”

Cesvainieši turpina svētku mē-
nesi ar Cesvaines kultūras nama 
audēju un rokdarbnieku studijas iz-
stādes „Lūgšana saulei” atklāšanu. 
Studijas vadītāja Vanda Podiņa – 
īsta seno prasmju kopēja, latviešu 
tradīciju glabātāja un tālāknesēja. 
Mums, latviešiem, vairāk tādu darī-
tāju, kāda ir Vanda, kura savu darbu 
vispirms padara ar dvēseli un tikai 
tad ar rokām. Pasākumam latvisko 
skanējumu piedeva etnomūziķe un 
dziedātāja Inga Karpiča. Spēcīgs 
latvju dainu skanējums. „…ar lūg-
šanu un tautas dziesmu… kamēr 
vien saulīte pasauli sildīs – mums 
jābūt visiem kopā!”

Būsim kopā 11. novembrī „Ar 
lūgšanu Gaismas ceļā”. Būsim kopā 
17. novembra koncertā „Lūgšana 
Latvijai”, un svētku dienā 18. no-
vembrī Cesvaines kultūras namā 
vēsturiskā drāma „Dvēseļu putenis” 
mūs aizvedīs 100 gadu senā pagātnē.

Zeltīte Dūrīte,
Cesvaines kultūras nama vadītāja,

Lindas Vanagas foto

Rokdarbnieku, audēju veikums 
pirmā studijas darba gada laikā 

skatāms izstādē Cesvaines novada 
domes zālē

Nekas jau nav noticis,
Tikai Mārtiņi ir klāt.
Un vējiem līdzi miķelīšu, 
      mārtiņrožu smarža.
Nekas jau nav noticis,
Tikai rīti miglā tīti, bērzu tērpi 
  zeltā tīti.
Nekas jau nav noticis,
Tikai putni tālam ceļam pošas,
Saulīte nespīd vairs tik spoži.
Nekas jau nav noticis,
Tikai „Mārtiņrozei” divdesmit 
   gadi.
Un tādēļ pagaidi tu, ziemel 
  aukstais,
Ļauj „Mārtiņrozēm” svētkus 
   svinēt.
Gan paspēsi ar ledu ziedus 
   baltos
Vēl viņu logu rūtīs izplaucēt!

Dzintra Bistrova
Jā, mūsu Cesvaines NO „Mārtiņ-

roze” – 20!
Parasti dzīvē jau tas nav nekas 

sevišķs, bet cilvēka mūžā 20 gadu 
ir garš, nozīmīgs un piedzīvoju-

miem bagāts laiks. Un neticami, ka 
tiešām tie 20 gadi ir pagājuši, kopš 
mēs satikāmies Cesvaines kultū-
ras namā. Man tas iznāca pavisam 
interesanti. Gāju mājās no darba 
poliklīnikā. Uz ielas satiku Dinu 
Andersoni. Viņa teica, ka skolo-
tāja Ināra Muižniece Cesvaines 
kultūras namā organizē saiešanu 
padzīvojušām sievietēm, lai arī es 
nākot līdzi. Tā arī gājām. Un tur 
jau ir: pati Ināra Muižniece, Aina 
Vediga, Rita Kursīte, Aina Griķe, 
vēl ierodas Dzintra Apine, Dzidra 
Bilinska, Dzidra Lāce, Lucija Kei-
ša, Vija Ābolkalne, Elga Vāliņa, 
Ausma Ozola, Maija Kronberga, 
Anna Melne, Valērija Dzerkale, 
Ieva Banka un Aina Kanaviņa. Tā-
tad esam 18 dāmas labākajos ga-
dos! Ināra paskaidro, kāpēc esam 
saaicinātas – vajadzētu noorgani-
zēt kādu nevalstisku sieviešu orga-
nizāciju, kurā mēs varētu pulcēties 
kaut reizi vai vairāk mēnesī, apgūt 
kaut ko jaunu ēdiena gatavošanā, 

rokdarbos un parādīt arī savus pa-
darītos darbiņus. Nolemjam – tā 
mēs varētu darīt.

Un tā 1999. gada 10. novembrī 
Cesvainē top nevalstiska organi-
zācija, kuru nodēvējām par „Mār-
tiņrozi”, jo ir rudens, bet puķes 
pašreiz skaisti zied. Par priekšnieci 
izvēlamies Ināru Muižnieci. Pulcē-
šanās būs trešdienās plkst. 10.00. 
Un tā mēs iesākām savu pulcēša-
nos kultūras namā pie Vivitas. Tad 
mums ierādīja telpas bibliotēkas 
galā – bijušajā dzīvoklītī, kur bija 
plīts. Mums bija jāgādā malka, 
bet uz plīts varēja šo to pagatavot. 
Kultūras namā rīkojām rokdar-
bu izstādi: cimdi, zeķes, cepures, 
šalles, lakati. Tad pārcēlāmies 
uz Cesvaines slimnīcas sarkano 
māju. Ināra Muižniece no mums 
aizgāja, un par priekšnieci izvēlē-
jāmies Dzidru Lāci, kura tāda ir arī 
tagad. Tālāk ritēja mūsu sabiedris-
kā dzīvošana – tikāmies ar citām 
sieviešu organizācijām: pie mums 
viesojās Bauskas sieviešu orga-
nizācija; ciemojāmies Rīgā pie 
Ilutas Lāces SO „Marta”; pieda-
lījāmies lauku sieviešu apvienībā 
VEF kultūras pilī; tautas sapulcē 
Rīgā 2007. gadā. Daudz braucām 
ekskursijās – bijām arī Lestenē, 
kur atklāja kapsētu latviešu kara-
vīriem. Tad pārcēlāmies uz poli-
klīnikas zobārstniecības kabinetu. 
Esam daudz pateicības parādā Ju-
rim Rozenbergam, kurš palīdzēja 
šajās telpās iekārtoties. Dzintra 
Bistrova atdeva mums savu gāzes 
pavardu, varam vārīt, cept, sildīt. 
Mums vēl pievienojās Maija Šel-
dere, Dzintra Bistrova, Vera Janso-
ne un Anita Dzene. Domes telpās 

notika pasākums „Senioru ceļš”: 
Vandas Podiņas vadībā apguvām 
jaunus rokdarbus – aušanu uz 
rāmjiem u. c. Pie mums ciemojās 
pārstāve no Grašu bērnu ciemata, 
viņiem noadījām vairākus pārus 
cimdiņu un zeķīšu.

Ir bijuši arī partijas „Jaunais 
laiks” pārstāvji. Ziemassvētkos 
vienmēr sveicam Cesvaines pan-
sionātā dzīvojošos. Svinam mūsu 
dzimšanas dienas, sveicam vārda 
dienās. Vienmēr pārrunājam jau-
nāko – kur esam bijušas, ko darī-
jušas. Liela politikas pārzinātāja ir 
Aina Kanaviņa, liela rokdarbniece 
ir Dzidra Lāce – viņa atnes parādīt 
dažādi darinātas šalles, krēslu pār-
valkus, puķes u. c. Garšīgus ēdie-
nus gatavo Vija Ābolkalne, viņa ir 
arī galda klājēja. Garšīgas plāts-
maizes cep Maija Šeldere un Inta 
Matisone. Ieva Jansone ir mūsu 
fotogrāfe un skaistu dzejoļu rakstī-
tāja. Es adu cimdus, zeķes, tambo-
rēju grīdas paklājus. Jā, bet nav jau 
tikai labi brīži, ir arī bēdas – tad, 
kad jāpavada pēdējā ceļā mūsu 
„Mārtiņrozes” ģimenes locekles.

Daudz esam darījušas, daudz kur 
esam bijušas, daudz ko redzējušas. 
Tagad mūsu soļi kļuvuši gausāki, 
taču vēl joprojām cenšamies izrau-
ties no mājas, lai trešdienās pabūtu 
kopā, parunātos, padzītu jokus, pa-
smietos, uzspēlētu „Džokeru”. Pēc 
tam ir tāda laba pašsajūta, ka mēs 
vēl kaut ko varam. Visām novēlu – 
lai vēl kaut cik turētos veselība!

Mudīte Gasperoviča
 no „Mārtiņrozēm”,

foto no autores personiskā 
arhīvaPirmā kopbilde, tapusi aptuveni pirms 20 gadiem

raisījās viedokļu apmaiņa starp 
pašvaldību vadītājiem un Saeimas 
deputātiem – ikviens izteica domas 
par gaidāmās reformas norisi. De-
putāts A. Kazinovskis uzsvēra, ka, 
viņaprāt, ir nepieciešams izveidot 
otrā līmeņa pašvaldības – reģionus. 
Galvenais secinājums – neviens 
nav pret pārmaiņām, taču tās nav 
veicamas šādā formā, kad nav pa-
domāts par daudzām jomām, kurās 
likumdošana tiek ietekmēta reizē 
ar reformas likuma apstiprināšanu.

Pašvaldību vadītāji, atsauco-
ties uz Juri Pūci, uzsvēra, ka nav 
skaidrs ministra uzskats – kas īsti 
ir domāts ar minēto pašvaldību re-
formas iemeslu, ka šobrīd daudzi 
novadi nespējot nodrošināt pakal-
pojumu pieejamību iedzīvotājiem. 
Tika minēts, ka katrā no mūsu 
apriņķa pašvaldībām pakalpojumi 
tiek nodrošināti, un ir pamatotas 
bažas, ka tieši administratīvi terito-
riālās reformas rezultātā to pieeja-
mība samazināsies.

Vēstules ar uzaicinājumu ieras-
ties Cesvainē tika nosūtītas visiem 
Saeimas deputātiem. Šī bija pirmā 
tikšanās ar pāris pārstāvjiem. Ini-
ciatīvu viesoties Cesvainē izrādī-
juši arī pie frakcijām nepiederošie 
deputāti. Plānots, ka tikšanās ar 
viņiem varētu notikt decembra pir-
majā pusē. Par to informēsim.

Linda Vanaga,
autores foto
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2019. gada 12. decembrī

Izrāde visai ģimenei 
„Nemo un draugi no Madagaskaras’’

Jauktajam korim 
„Cesvaine” – 60

Filma „Dvēseļu putenis”

Gaidāmie notikumi

ApsveikumiIzstāde „Teritoriālās 
reformas vēsturiskā 
skatījumā” Kraukļu 

bibliotēkā

Acu ārsts un neirologs 
bērniem

Aicinājums Cesvaines novada 
tūrisma uzņēmējiem

21. novembrī
Cesvaines vidusskolas aulā

iedzīvotāju tikšanās ar 
Valsts prezidentu Egilu Levitu

***
30. novembrī plkst. 16.00

Cesvaines vidusskolas aulā
jauktā kora „Cesvaine” 

60 gadu jubilejas koncerts
***

12. decembrī
Cesvaines vidusskolas aulā

Svētku pasākums
 „Augustam Saulietim – 150”

***
13. decembrī

pie novada domes ēkas
Ziemassvētku eglītes iedegšana

***
21. decembrī

Cesvaines kultūras namā
ziemas saulgriežu pasākums: radošās 

darbnīcas, folkloras kopas
***

22. decembrī
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā

Ziemassvētku koncerts
 „Ziemassvētku starojums”

***
26. decembrī

Cesvaines kultūras namā
Ziemassvētku pasākums senioriem

***
31. decembrī

pie Cesvaines kultūras nama
Jaungada sagaidīšana. Salūts. 

Jaungada balle

Sekojiet aktuālajai informācijai afišās, 
mājaslapā un sociālajos tīklos!

16. novembrī plkst. 12.00
Cesvaines kultūras namā
Biļetes iespējams iegādāties iepriekš „Biļe-

šu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.
lv; pasākuma dienā – arī Cesvaines kultūras 
namā.

Biļešu cenas: bērniem – 3,50 EUR; pie-
augušajiem – 4,50 EUR; akcija ģimenes bi-
ļetēm: 2 pieaugušie + 2 bērni vai 1 pieaugu-
šais + 3 bērni – 12,50 EUR.

Aicinām piedalīties krāsainā, jautrā un ne-
iedomājami atraktīvā šovā „Nemo un draugi 
no Madagaskaras”, kurš pirmo reizi viesosies 
Latvijā. Nepalaidiet garām iespēju satikt sa-
vus iemīļotos varoņus dzīvē! Jūs pārsteigs 
pasakaini tēli no Āfrikas džungļiem un zem-
ūdens pasaules, bērniem būs neparasta iespē-
ja novērot un iesaistīties Superārsta glābšanas 
operācijā. Jautra mūzika, burbuļi, lielas pie-
pūšamās bumbas, lieliski un krāsaini kostīmi 
neatstās vienaldzīgu nevienu skatītāju.

Visa pasākuma laikā smaidu un labu garastā-
vokli dāvinās liels, piepūšams, 3 metrus garš 
lācis. Daudz pozitīvu emociju sniegs Nemo un 
viņa zemūdens pasaules draugi, karalis Lau-
va un viņa draugi no Madagaskaras, haizivs, 
bruņurupucis un Superārsts, kurš visas izrādes 
garumā rūpēsies par savu draugu drošību.

Stāsts par Nemo un viņa draugiem no Āfri-
kas ir maziem, vidējiem un prātīgiem lieliem 
skatītājiem pirmsskolas un sākumskolas ve-
cumā.

Izrādes apskaņojums latviešu valodā.
Izrādes ilgums: 1 h 20 min

18. novembrī plkst. 16.00
Cesvaines kultūras namā
Ieeja: 3 EUR
Filma veidota pēc Aleksandra Grīna romā-

na motīviem, tā ved 100 gadus senā pagātnē. 
Sešpadsmitgadīgais Artūrs dodas strēlniekos 
un kopā ar draugiem cīnās par brīvību – pat 
tad, kad neviens nezina, kurā pusē tā meklē-
jama. Saviļņojošais stāsts ļauj skatītājam pie-
augt kopā ar Artūru un jaundibināto Latvijas 
valsti, vērojot dzīvi ierakumos zēna acīm, 
pašaizliedzīgi stājoties pretī ienaidniekam, 
meklējot īstu mīlestību un mācoties novērtēt 
brīvības cenu.

Filma „Dvēseļu putenis” atspoguļo latviešu 
tautas cīņu par neatkarību un to, ka Latvijas 
valsts esamība nav pašsaprotama. Mūsu brī-
vība ir nopelnīta ar pašaizliedzību un visdār-
gāko ziedojumu – cilvēku dzīvībām.

Filma izved cauri vēsturiskajiem notiku-
miem, padarot tos par personīgu pieredzi. Tā 
ir stāsts par latviešu saknēm un Latvijas valsts 
vērtībām. „Dvēseļu putenis” ir mūsu pateicī-
ba cilvēkiem, kuru izvēles toreiz ļauj mums 
dzīvot neatkarīgā valstī šodien.

Filmas „Dvēseļu putenis” komandu veido 
gandrīz 100 kino profesionāļu no Latvijas 
un ārvalstīm. Galveno varoni filmā atveido 
Oto Brantevics no Turlavas. Filmas aktieru 

ansambli veido Vilis Daudziņš, Mārtiņš Vil-
sons, Rēzija Kalniņa, Raimonds Celms, Ga-
tis Gāga, Jēkabs Reinis, Renārs Zeltiņš, Ieva 
Florence, Grēta Trušiņa un daudzi citi.

Filmas ilgums: 2 h 3 min
Līdz 12 gadu vecumam neiesakām

Tu dzimusi starp rudens bērniem,
To dzīvei rudens krāsas klāt,
Un rudens vēju dotās dziesmas,
Tev savā mūžā izdziedāt.
Ik grūtībās tev lepnai stāvēt,
Kā mārtiņrozes salnās stāv,
Un atvasaras silto gaismu
Līdz pavasarim saglabāt.
Nāk rudens atkal tavā sētā,
Un vēl viens gads ir mūžam klāt.
Tas pildīsies ar priekiem, bēdām,
Varbūt būs mazliet bagātāks.

Lauma Daugiša

Sirsnīgi sveicam Sanitu Driķi jubilejā!

Pirmskolas „Brīnumzeme” kolektīvs

Izstādē ir aplūkotas visas Madonas rajona 
teritorijā notikušās teritoriālās reformas kopš 
1819. gada. Šī izstāde vēsta par to, kā Mado-
nas rajons daudzu gadu garumā ir ticis šķērēts 
un kopā likts, un par to, ka šajos procesos kaut 
kas ir arī zudis.

33 kartona planšetes (100 × 80 cm) ar digi-
tāliem attēliem un paskaidrojošiem tekstiem. 
Izstāde apskatāma Kraukļu bibliotēkā tās dar-
ba laikā līdz 27. decembrim.

Cesvaines tūrisma centrs aicina novada 
tūrisma uzņēmējus (arī potenciālos) un 
citus interesentus atskatīties uz pagāju-
šo un ieskicēt nākamo tūrisma sezonu šā 
gada 29. novembrī plkst. 14.00 tūrisma 
centrā Pils ielā 4.

Lūdzam paziņot (t. 26172637), ja plā-
nojat ierasties!

2019. gada 13. decembrī no plkst. 10.00 
Rīgas ielā 4 Cesvainē pieņems acu ārsts un 
neirologs bērniem. Pieteikšanās zvanot: 
29365023. Vietu skaits ierobežots!

2019. gada 30. novembrī 
plkst. 16.00

Cesvaines vidusskolas aulā
jauktā kora „Cesvaine” 60 gadu 

jubilejas koncerts
Ieeja – bez maksas

Šā gada 30. novembrī plkst. 16.00 
Cesvaines vidusskolas aulā notiks 
jauktā kora „Cesvaine” 60 gadu 
jubilejas koncerts. Aicināti visi 

kora mūzikas mīļotāji, atbalstītāji, 
dziesmu draugi, kā arī visi bijušie 

Cesvaines kora dziedātāji!


