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Adīna Ķirškalne (1915–2009), 
Cesvaines vidusskolas absolvente, 

skolotāja, literāte, sabiedriskā 
darbiniece

Atvadoties

Cik ziedošā vasara mīļa un īsa – 
Kā jāņunakts priecīgais līgo!
Jau gājputni dienvidu pamali
    švīko,
Dziļi dzeļ sirdī šķiršanās trīsa.

Nāks vasara jauna un atkal ies,
Bet tā būs cita, tomēr jau cita:
Tā līdzi laika plūdumam ritam,
Arvien no kaut kā dārga 
  atvadoties.

Kailums

Griežas dejā gravas mala
Rudens karnevāla vējā,
Kamēr nomet grezno tērpu,
Kaila palikt nekaunējas.

Vizmodama dziļi gravā
Līkumota straume vijas,
Kura krāšņo lapu gūstā
Gluži neredzama bija.

Asi izzīmējas koki
Rudenīgās saules staros.
Pavīd nepamanīts skaistums
Kumpainā un greizā zarā.

Laikam dabai vien pa spēkam
Citiem rādīties bez baiļu
Savā kailā patiesībā – 
Neaizsargātā un daiļā.

Mārtiņrozes

Tad, kad vasarīgās puķes
Nomirst, pirmo salnu dzeltas,
Pacietīga, gaiši rūgta
Rudens roze godā celta.
Mārtiņroze, rudens zvaigzne,
Ziemas vārtos balta ziedi,
Cauri agrai, saltai tumsai
Rādi domām gaismas sliedi!

***

Ko tu raudi, rudentiņ,
Šķiroties no vasaras,
Negribas man sabradāt
Tavas zelta asaras.
Paskaties, cik koši dzirkst
Pīlādžos ugunskurs,
Kas pat dienā lietainā
Nenoplok un nesamirkst.
Priecājos, kā rudzu lauks
Pludo zaļā cerībā,
Vienmēr tev ar sauli būs
Palikt ciešā derībā.
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Redaktores sleja Eiropas kultūras mantojuma karogs 
Cesvainē plīvo jau sesto reiziIr neticami, kādiem soļiem ir 

aizsoļojis gads šajā darba vietā. Tas 
pārbrauca pāri laukiem, mežiem 
un izgaisa pagātnē. Ir septembra 
otrā puse, zīmīga ar laiku, kad 
sākās manas darba attiecības 
ar Cesvaines novada domi. Ik 
dienu pārliecinos, ka cilvēks ir 
maza vienība visuma priekšā un 
mums nepieder laika kontroles 
poga, nevaram piespiest pauzi un 
mierīgi noraudzīties uz sastingušo 
laiku. Kā daba sezonāli mainās, 
tā maināmies arī mēs. Varbūt 
kļūstam gudrāki attiecībā pret sevi, 
pret sabiedrību. Nepievēršamies 
sīkumiem, bet orientējamies uz 
lielākiem darbiem, izrietoši no 
tā – lieliem mērķiem. Sastopoties 
ar dažādām dzīves situācijām, 
kļūstam pieredzes bagātāki. 
Nenoliedzami varu apgalvot, ka 
pieredzes bagātāka esmu kļuvusi 
arī es, strādājot Cesvainē, rakstot 
vietējā izdevumā „Cesvaines 
Ziņas” par notikumiem novadā, 
par iedzīvotājiem, viņu veikumu.

Šī avīzīte ik mēnesi līdz lasītājam 
nonāk jau 21. gadu. Pieaugušā 
vecums.

Un neviļus prātā nāk bērnības 
atmiņas, kad mēdzu nodarbināt 
prātu ar atbildes meklējumiem 
uz jautājumu, ko nozīmē būt 
pieaugušam. Cik viegli tādam 
būt? Vai ieslēdzas visatļautība, 
neierobežota rīcībspēja, esi 
kļuvis par lielo lēmēju? Mēdzu 
vērot cilvēkus. Mātes un tēvus 
ar bērniem, savstarpēji raidītos 
žestus, mīmiku, ķermeņa valodu. 
Lai gan biju bērns, apziņa, ka 
pieaugušā dzīve nav tik viegla, 
bezrūpīga, nāca ātri. Kā bērniem, tā 
arī pieaugušajiem ir savi laužamie 
ceļi, savi kritumi, kuri vēlāk 
ne vienmēr visiem vainagojas 
ar lieliem panākumiem un reiz 
izsapņoto un cerēto. Panākumu 
atslēga ir ieguldītais darbs un 
attieksme.

Un tagad, svinot pirmo 
gada jubileju šajā darba vietā, 
aizdomājos, cik strauji un 
nemanāmi ir aizskrējis šis laika 
sprīdis, ja vien drīkstētu tā teikt. 
Ir jāatzīst – esmu mācījusies 
no pašas radītajām kļūdām. Lai 
gan nedaudz banāli skan, tomēr 
vairākums piekritīs, ka kļūdīties ir 
cilvēcīgi, jo teorētiski tas norāda, 
ka cilvēks dzīvo, aug, attīstās un 
mainās. Tāpēc, sākoties jaunajam 
mācību gadam, skolotājiem, sko-
lēniem, viņu vecākiem novēlu: 
nebaidieties arī reiz kļūdīties! 
Kļūdas māca nākotnē rīkoties 
gudrāk un pareizāk. Lai visiem 
šis mācību gads sniedz jaunas 
zināšanas, jaunu pieredzi, jaunas 
atklāsmes! Novērtējiet katru 
pavadīto dienu, katru cilvēku! Esiet 
radoši savā darbībā, cieniet viens 
otru! Lai izdevies un panākumiem 
bagāts jaunais mācību gads!

Ar sveicieniem –
Santa Krusiete

12. un 13. septembrī visā Latvijā 
tika svinētas Eiropas kultūras 
mantojuma dienas, kas simbolizē 
sabiedrības iesaistīšanos kultūras 
mantojuma saglabāšanā. Tradīcija 
aizsākās 1995. gadā, un šogad šiem 
svētkiem ir īpašs gads – 20 gadu 
jubileja. Arī šogad Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcija 
(VKPAI) aicināja kultūras pieminekļu 
saimniekus atvērt durvis sabiedrībai 
un ļaut iepazīt kultūras mantojuma 
vērtības.

Ik gadu katra Eiropas valsts izvēlas 
sev aktuālu tēmu kultūras mantojuma 
jomā, un šogad izvēlētā iezīmējās 
ar Latvijas prezidentūru Eiropas 
Savienības Padomē – tiek „rosināts 
meklēt Eiropas dimensiju – Latvijas 
kultūras mantojuma vietu Eiropas 
kultūras vēstures veidošanā un otrādi – 
Eiropas ietekmi Latvijas kultūras vērtību 
veidošanās procesā”.

Arī Cesvaines pils šogad bija viens 
no 34 Eiropas kultūras mantojuma 
objektiem Latvijā, tādējādi jau rīta pusē 
pils pagalmā notika svinīga atklāšana.

– Kultūras mantojuma dienu svētki 
ir nozīmīgi visos Latvijas reģionos. 
Mantojuma dienas ir ikgadēja vietējās 
vēstures un kultūras godināšana, 
izgaismojot vērtības, kas apkārtējo 
vidi dara tik īpašu. Cesvaines pils 
ar savu īpašo arhitektūru ir izcila 
Latvijas kultūras mantojuma bagātība 
un vienīgā no visām Baltijas pilīm ir 

iekļauta respektablajā G. Baranovska 
19. gadsimta otrās puses arhitektūras 
enciklopēdijā. Šā izdevuma mērķis 
bija iepazīstināt sabiedrību ar tālaika 
izcilākajiem sasniegumiem pasaules 
arhitektūrā, – uzsver muzeja speciāliste 
Daiga Matroze, turpinājumā dodot 
vārdu Cesvaines novada domes 
izpilddirektoram Uģim Fjodorovam, 
kurš atzina, ka caur dzīves kultūru 
ikvienam ir iespēja uzlabot savu dzīves 
kvalitāti un novada iedzīvotājiem tas ir 
ļoti būtiski.

Uģim tiek dota unikāla iespēja – 
pacelt Eiropas kultūras mantojuma 
dienu karogu. Šāds karogs plīvo 
34 objektos Latvijā, bet Cesvaines pils 
pagalmā Eiropas kultūras mantojuma 
dienā karogs mastā tiek pacelts ne 
pirmo reizi. 2011. gada 10. septembrī 
(tēma „Zināšanas un prasmes”) tas 
notika trešo reizi, bet nu, 2015. gadā, 
šis karogs te plīvo jau ceturto reizi.

VKPAI Vidzemes reģionālās noda-
ļas valsts inspektorei Sarmītei Dundu-
rei bija liels prieks būt Cesvainē. Viņa 
atzina: – Cesvaine ir diezgan bieža 
Eiropas kultūras mantojuma dienu 
dalībniece. Tas norāda, ka šī vieta ir 
ļoti bagātīga un daudzveidīga. Ir liels 
gandarījums, ka Cesvaine ik gadu 
cenšas sevi celt saulītē ne tikai kultūras 
mantojuma dienās, bet arī ikdienā. 
Cesvaines pils ir viens no objektiem, 
kam nākotnē būs nepieciešams ļoti 
daudz rūpju, finansiālo līdzekļu, bet 

vienlaikus ik gadu ir redzams, ka soli pa 
solim darbi iet uz priekšu un situācija 
uzlabojas.

Īpašs viesis Cesvainē bija Starp-
tautiskās muzeju padomes (ICOM) 
Latvijas Nacionālās komitejas, 
Starptautiskās kultūras pieminekļu un 
ievērojamu vietu padomes (ICOMOS) 
Latvijas nodaļas eksperts, UNESCO 
Latvijas Nacionālās komisijas projekta 
„Latvijas kultūras mantojums” 
autors Vitolds Mašnovskis, kurš ir 
apmeklējis visas Latvijas pilis un 
muižas. – Cesvaines pils mani ir 
pārsteigusi ikreiz, kad viesojos tajā. 
Pēdējā viesošanās reizē tā pārsteidza 
dubultīgi: pirmkārt, ieraudzīju jau 
kvalitatīvi paveikto, un, otrkārt, pēc 
postošā ugunsgrēka sabiedrība ar pilnu 
krūti ķērās klāt tās atjaunošanā un 
saglabāšanā. Esam pieraduši vaimanāt: 
mums nekā nav, nevaram neko izdarīt, 
bet līdz šim izdarītais liecina par 
pretējo, un, neskatoties uz grūtajiem 
laikiem, naudas trūkumu, viss iet un ies 
uz priekšu. Nevar būt sliktāk. Galvenais 
ir griba darīt – un tās šeit ir pārpārēm. 
Man prieks par jums! – teica viesis.

Jau tradicionāli Eiropas kultūras 
mantojuma dienu svētkos savai 
Cesvainei muzicēja Cesvaines pūtēju 
orķestris Oļģerta Ozola vadībā. 
Orķestrim paldies par brīnišķīgo 
sveicienu teica svētku organizatori un 
ciemiņi.

Šogad svētku ietvaros Cesvaines 
pilī notika arī konference praktikums 
„Cesvaines pils trīs gadsimtos”. Daiga 
Matroze stāstīja par Cesvaines pils 
vēsturi no uzcelšanas brīža līdz pat pils 
atjaunošanai šobrīd. Māra Evardsone 
ilgstoši ir pētījusi Vulfu dzimtu un 
konferencē stāstīja par Vulfu ģimenes 
saikni ar Cesvaini. Vitolds Mašnovskis 
atklāja savu redzējumu uz kultūras 
pieminekļu aizsardzību Latvijā, 
Polijā, Igaunijā. Konferencē piedalījās 
un par restaurācijas ētiskajiem un 
estētiskajiem aspektiem stāstīja 
būvmākslas restaurators, meistars, 
Rīgas pils atjaunošanas metodiskās 
padomes priekšsēdētājs, Latvijas 
Amatniecības kameras Restauratoru 
ģildes priekšsēdētājs Valdis Jānis 
Platais, kurš jau vairākus gadus arī ir 
biežs viesis Cesvaines pilī.

Pēc konferences viesi un VKPAI 
pārstāve Sarmīte Dundure pauda prieku 
un pateicību organizatoriem par rūpīgi 
un akadēmiski sagatavotokultūras 
mantojuma dienu pasākumu. Svētku 
viesiem turpinājumā bija iespēja 
iepazīt pili – doties ekskursijā pa to, bet 
noslēgumā gaidīja brīnišķīgs koncerts, 
kur skanēja romantisma mūzikas pērles 
Latvijas Nacionālās operas solistes 
Baibas Berķes un pianistes Ilzes 
Kundziņas sniegumā.

Paldies visiem cesvainiešiem, kuri 
piedalījās Cesvaines pils svētkos!

Santa Krusiete,
Daiga Matroze, muzeja speciāliste

Santas Krusietes, Jāņa Dziļuma foto

Septembris – 
dzejas dienu 

mēnesis

Pēc svinīgās atklāšanas – ceļā uz pili

Cesvaines novada domes izpilddirektors Uģis Fjodorovs paceļ Eiropas 
kultūras mantojuma dienu karogu
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Cesvaines 
pašvaldība varēs 
saņemt atbalstu 

grants ceļu pārbūvei 
vai būvniecībai

16. septembra domes sēdē

27. augustā kultūras namā 
norisinājās pedagogu konference, 
uz kuru pulcējās visu novada 
izglītības iestāžu skolotāji, lai 
pārrunātu jau paveiktos un 
nākamajā gadā plānotos darbus.

Konferenci vadīja Cesvaines 
novada izglītības darba speciāliste 
Inese Āre, kura sveica visus 
klātesošos ar jauno mācību gadu: 
– Esam laimīgi, atpūtušies un 
nobrieduši nākamā mācību gada 
cēlienam. Liels paldies izglītības 
iestāžu vadītājiem un ikvienam, 
kas ir pielicis roku, lai Cesvaines 
novada mācību iestādes būtu tādas, 

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 
šā gada 15. oktobra līdz 2019. gada 
1. decembrim izsludina projektu 
iesniegumu pieņemšanu pasākumā 
„Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” atklā-
tu projektu iesniegumu konkursa 
veidā. Atbalsta pretendenti pasāku-
mā ir pašvaldības, kuras atrodas 
lauku teritorijā, izņemot republikas 
pilsētas un novadu teritoriālās 
vienības – pilsētas, kurās ir vairāk 
nekā 5000 iedzīvotāju.

Atbalsts tiks piešķirts vietējās 
pašvaldības grants ceļu bez cietā 
seguma izbūvei un pārbūvei atbilsto-
ši teritorijas plānošanas dokumentos 
noteiktajām prioritātēm, tostarp 
rīcības un investīcijas plāniem.

Pašvaldībai ir jānosaka un 
jāapstiprina atlases kritēriji par 
objektiem, kā arī ir jāveic apspriede 
ar vietējiem uzņēmējiem par pro-
jektā ietveramajiem objektiem. 
Pašvaldība izvirzītos objektus pri-
oritāri sarindos. Prioritāte atbalsta 
saņemšanai ir lauksaimniecības 
produkcijas ražošanas un pārstrādes 
objektiem un integrēta tipa pro-
jektiem, kas tiek īstenoti kopā ar 
pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības 
objektiem apakšpasākumā „Atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimniecības un 
mežsaimniecības infrastruktūras at-
tīstībā”.

Kopējais publiskais finansējums 
izsludinātajai projektu iesniegumu 
pieņemšanas kārtai ir 126 635 591 
eiro. Katrai pašvaldībai jau ir 
iezīmēts finansējuma apjoms, kas 
ir paredzēts ceļu tīkla sakārtošanai. 
Cesvaines novadam pieejamais 
finansējums ir 0,46 miljoni eiro, kam 
ir pierēķināms 10 % līdzfinansē-
jums. Atbalsts tika aprēķināts, 
ievērojot pašvaldības kopējo ceļu 
garumu, kopējo dzīvnieku skaitu un 
kopējās laukaugu platības.

Jau drīzumā pašvaldība organizēs 
pašvaldības un vietējo uzņēmēju 
apspriedi „Pašvaldības pārbūvēja-
mo grants ceļu apspriešana, nosakot 
ceļu prioritāro secību un ņemot vērā 
domes apstiprinātos kritērijus”. 
Apspriedes laikā ir nepieciešams 
izveidot uzņēmējdarbībai no-
zīmīgāko pašvaldības grants ce-
ļu sarakstu prioritārā secībā, 
pamatojoties uz lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam pa-
sākuma „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku ap-
vidos” noteiktajiem atbalsta sa-
ņemšanas nosacījumiem uzņē-
mējdarbību veicinošu un ap-
dzīvotību saglabājošu, nozīmīgu 
pašvaldības grants ceļu būvniecībai 
vai pārbūvei.

Iveta Raimo, Cesvaines novada 
domes projektu vadītāja

Pedagogu konference
kādas mēs tās redzējām pirms da-
žām dienām!

Turpinājumā Inese Āre deva 
vārdu Cesvaines novada domes 
priekšsēdētājam Vilnim Špatam, 
kurš sniedza nelielu ieskatu pēdējā 
gada laikā notikušajās izmaiņās 
izglītības iestādēs un novērtēja tās.

– Salīdzinoši ar pagājušo gadu 
telpu vizuālais izskats izglītības 
iestādēs šogad ir daudz labāks un 
patīkamāks. Protams, viena gada 
laikā nevar novērst gadu gadiem 
krājušās nepilnības, tomēr soli pa 
solim dodamies pareizajā virzienā. 
Pirmskola „Brīnumzeme” visu 

laiku ir uzturēta un pilnveidota, arī 
sākumskolas klases tiek pamazām 
remontētas, un pāris gadu laikā 
visas šīs telpas iegūs labāku veidolu. 
Internātpamatskolā pēdējo divu 
gadu laikā ir investēts visvairāk – 
ir nosiltināta fasāde, izveidota 
siltumtrase un šovasar tika nomai-
nīts jumts, kurš bija diezgan bēdīgā 
stāvoklī. Protams, lielas izmaiņas 
bērniem un skolotājiem sniegs 
omulīgās internāta iekštelpas. Lai 
gan 1. septembris vidusskolā bija 
2007. gadā, ēka ir uzturēta un labā 
stāvoklī. Tas, ko mums demonstrēja 
vidusskolas skolotāji, bija jaunās 
tehnoloģijas. Ar mūzikas skolai 
paredzētajām pils telpām viss ir 
kārtībā, šoreiz tieši mākslas skola 
lika aizdomāties. Pirmais, kas būtu 
jādara, – ir jāierīko centrālapkures 
sistēma arī šajā ēkā, – atzīmēja 
novada domes priekšsēdētājs.

Turpinājumā viņš akcentēja 
kvalitātes nozīmību visās jomās, arī 
skolas kultūras pasākumos: – Arī 
šis aspekts bērniem, viņu vecākiem 
liek nosliekties par labu mūsu 
izglītības iestādēm. Pie kvalitātes 
ir pieskaitāmi arī skolas pasākumi. 
Vienmēr esmu uzskatījis, ka katrs 

mācību iestādes pasākums ietilpst 
pedagogu darba pienākumos. 
Biju vīlies, apmeklējot pagājušā 
mācību gada žetonvakaru. Tas 
nav mazsvarīgs pasākums, tomēr 
skolotāju rindas bija patukšas. Tad 
jājautā: ko skolotāji var prasīt no 
bērniem, viņu vecākiem, ja pašu 
attieksme pret pasākumu ir tik 
nenozīmīga? Ja skolotāji skolas 
pasākumus kultivēs šādi, tad neko 
pozitīvāku nevar sagaidīt arī no 
skolēniem.

Vilnis Špats rosināja nākotnē 
Cesvainē organizēt dažādu profesi-
ju pārstāvju seminārus, kuros varētu 
piedalīties ne vien izglītības iestāžu, 
bet arī pārējo novada iestāžu 
darbinieki. Runas nobeigumā 
novada domes priekšsēdētājs 
visiem novēlēja izdevušos gadu un 
savstarpēju sadarbību.

Konferences noslēgumā pedagogi 
pie kafijas tases pārrunāja gan 
vasaras notikumus, gan ieceres 
jaunajam gadam un pacilātā 
noskaņojumā devās sagaidīt jauno 
mācību gadu.

Santa Krusiete,
autores fotoKlātesošos uzrunā Cesvaines novada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

• Nolēma izdot saistošos notei-
kumusNr. 12 „Par grozījumiem Ces-
vaines novada domes 2015. gada 
22. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 2 „Cesvaines pašvaldības 
2015. gada budžets””.

• Apstiprināja Cesvaines nova-
da pašvaldības ceļu un ielu fonda 
izlietošanas vidējā termiņa pro-
grammu 2015.–2017. gadam ar 
grozījumiem 2015. gada izdevumu 
plānā.

• Apstiprināja Cesvaines vidus-
skolas un Cesvaines pirmskolas 
„Brīnumzeme” audzēkņu uzturē-
šanās izmaksas ar 2015. gada 
1. septembri.

• Noteica Cesvaines vidusskolas 
direktora, Cesvaines internāt-
pamatskolas direktores, Cesvaines 
pirmskolas „Brīnumzeme” vadītā-
jas un Cesvaines Mūzikas un māks-
las skolas direktores mēnešalgu.

• Nolēma atbalstīt Cesvaines pils 
restauratoru Zinaīdas un Gunāra 
Grīnfeldu darbu Cesvaines pilī no 
šā gada septembra līdz novembrim 
Cesvaines pils medību un mūziķu 
telpās, šim mērķim piešķirot 
4500 euro no ziedojumu līdzekļiem 

Cesvaines pilij un 4000 euro no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem.

• Piešķīra 200 euro līdzfinan-
sējumu Cesvaines vidusskolas 
audzēknes Kristīnes Vīčas startam 
Pasaules karatē čempionātā Džakartā 
(Indonēzijā) no domes līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem.

• Pagarināja vienai Cesvaines 
novadā deklarētai personai īres 
līgumu par dienesta dzīvokļa īri līdz 
2016. gada 31. maijam.

• Nolēma saskaņot apmācību Ces-
vaines pirmskolā „Brīnumzeme” 
vienam bērnam ģimenē 2015./2016. 
mācību gadā.

• Izdarīja izmaiņas pašvaldības 
amata vienību sarakstā: likvidēja 
divas apkopējas amata vienības, 
likvidēja galdnieka amata vienību 
un izveidoja vienu remontstrādnie-
ka amata vienību Cesvaines vidus-
skolā, kā arī Cesvaines novada 
domē izveidoja vienu klientu 
apkalpošanas speciālista amata 
vienību un palielināja kārtībnieka 
darba laiku līdz 60 stundām.

• Nolēma atsavināt par brīvu cenu 
pašvaldības nekustamo īpašumu 

„Ozoli” Cesvainē Cesvaines novadā.
• Apstiprināja novada domes 

priekšsēdētāja atvaļinājuma grafiku.
• Nolēma iznomāt Cesvaines 

novadā deklarētai personai lauk-
saimniecībā izmantojamo zemi 
pašvaldības nekustamajā īpašumā 
„Kalna Skrūles”.

• Nolēma iznomāt Cesvaines 
novadā deklarētai personai 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
„Lejas Alitāni 1” uz pieciem ga-
diem bez apbūves tiesībām.

• Nolēma izvirzīt Madonas no-
vada bibliotēku reģiona galvenās 
bibliotēkas statusam.

• Nolēma noslēgt trīspusēju 
sadarbības līgumu ar Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministriju un Valsts zemes dienestu, 
ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju un Valsts sociā-
lās apdrošināšanas aģentūru, kā arī 
ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju un Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldi par klientu 
apkalpošanu jaunveidotajā klientu 
apkalpošanas centrā domē.

• Noteica, ka Cesvaines novadā 
vēlētāju parakstus par likumprojektu 

vai Satversmes grozījumu projektu, 
vai Saeimas atlaišanas ierosinājumu 
vāc domes lietvede, kura veic arī 
iedzīvotāju deklarēšanu dzīves 
vietā, nosakot 1 euro maksu par 
vēlētāju paraksta par likumprojektu 
vai Satversmes grozījumu projektu, 
vai Saeimas atlaišanas ierosinājumu 
apliecināšanu Cesvaines novada 
domē.

• Atbalstīja Gunāra Agrīna Korne-
ta apbalvošanu ar valsts apbalvoju-
mu par godprātīgu kalpošanu 
Latvijai.

• Pēc paša vēlēšanās atbrīvoja no 
plūdu rašanās cēloņu noteikšanas 
Cesvaines novadā komisijas tās 
priekšsēdētāju Juri Rozenbergu un 
par komisijas priekšsēdētāju ie-
vēlēja šīs komisijas locekli Jāni 
Vanagu.

• Nolēma veikt robežu izmaiņas 
starp juridiskai un privātai personai 
piederošu nekustamo īpašumu, 
izveidojot ierīcības projektu uz 
zemes robežu plāna pamata, uzrādot 
jaunizveidotā zemesgabala robežu, 
platību, analizētu nekustamo īpa-
šumu apgrūtinājumu sarakstu, no-
rādot apgrūtinājuma veidu.

Juris Lazovskis piedzima 
1960. gada 11. septembrī 
Rīgā ārstu ģimenē, pabeidza 
Rīgas 50. vidusskolu, pēc tam, 
1985. gadā, Rīgas Medicīnas 
institūtu (RMI). Tad turpināja 
mācības klīniskajā ordinatūrā 
RMI, strādāja par iekšķīgo slimību 
asistentu profesora Ivara Siliņa 
vadītajā katedrā un klīnikā Rīgas 
pilsētas 7. slimnīcā „Gaiļezers”. 
Izturēja ASV pārbaudījumus 
medicīnā, un tika pieņemts par 
rezidentu (papildināšanās mācības) 
lielā Mineapoles slimnīcā. Pēc 
sekmīgām trīs gadu mācībām 
izturēja kārtējos eksāmenus un 
ieguva tiesības tālāk specializēties 

Ievērojami cesvainieši. Juris Lazovskis

reimatoloģijā Mineapoles uni-
versitātes klīnikā. Patlaban viņš 
strādā par reimatologu Kanādā.

Jura Lazovska intereses ir 
dažādas. Pirmajā vietā, protams, ir 
medicīna. Turklāt viņš ir mācījies 
un turpina mācīties dažādas 
valodas: papildus angļu un krievu 
valodai samērā brīvi pārvalda vācu 
un franču valodu, var saprasties 
zviedru un ungāru valodā. Vēl 
ārstam patīk ceļot, arī pa ūdeņiem, 
klausīties labu mūziku, lasīt un 
nodarboties ar dažādiem sporta 
veidiem.

Ar Latviju ārstu joprojām 
saista radniecīgas saites, jo te 
dzīvo viņa mamma un māsa. 
Tuvinieku apciemojumu Latvijā 
ārsts tradicionāli apvieno ar 
profesionālām aktivitātēm. Juris 

Lazovskis no visas sirds mīl 
Latviju, allaž piemin Cesvaini, 
Cesvaines vēsturi (īpaši Lencu 
dzimtu), cesvainiešus, kas viņam 
savulaik, te strādājot, ir daudz 
palīdzējuši, savus Cesvaines 
kolēģus – sanitāres, māsiņas un 
ārstus, savās vēstulēs bieži piemin 
un pat rūpējas par saviem senajiem 
Cesvaines pacientiem.

Jura Lazovska tēvs bija Latvijā 
pazīstamais ārsts medicīnas 
profesors Ilmārs Lazovskis, kuram 
bija plašas intereses ne tikai 
medicīnā, bet arī valodniecībā, 
vēsturē, mākslā.

AVOTI: „Cesvaines grāmata”, 
ventasbalss.lv



�Cesvaines Ziņas

Pavisam nemanot rit pirmās rudens dienas. Lai gan vēl 
saņemam saulītes situmu, vasara ir teikusi ardievas… Vasarai 
ir sava burvība. Varbūt tāpēc, ka viss ap mums ir ziedošas 
kvēles pilns. Varbūt tāpēc, ka latviešiem ir vienreizīgi svētki 
gadā – vasaras saulgrieži. Gadsimtiem ilgi gudras sievietes ir 
zinājušas, ka neliela vasaras saulgriežu neprāta un burvības 
deva nāk par labu dvēselei. Bet varbūt vienkārši šo burvību 
rada brīnumsmaržas. Un, ja vēl klāt nāk kāds prieka mirklis, 
kas ir radīts paša cilvēka darba rezultātā, tad patiesi mēs 
esam aizkustināti un jūtam, ka ne tikai dabā, bet arī pašos 
cilvēkos ir atvērušies visdziļākie un tīrākie sajūsmas avoti. 
Un tie ir SVĒTKI! Svētki šovasar ir bijuši visiem radošajiem 
pašdarbniekiem, kuri ir piedalījušies daudzos pasākumos.

Vasaras sākumā mūs patīkami pārsteidza jauktais koris 
„Cesvaine” Ijas Voiničas vadībā. Lieliski rezultāti koru skatē. 
Iegūts I pakāpes diploms. Koris piedalās arī IV Vispārējo 
latviešu dziesmu un mūzikas svētku Jelgavā 120. gadadienai 
veltītajā koncertā. Koncerts ir īpašs ar kopkora dziesmām – 
Baumaņa Kārļa „Dievs, svētī Latviju”, kā arī Jāzepa Vītola un 
Ausekļa teiksmu „Beverīnas dziedonis”, kuras pirmo reizi tika 
izpildītas 1895. gadā Jelgavā vienīgajos Vispārējos latviešu 
dziesmusvētkos, kas ir notikuši ārpus Rīgas.

Folkloras kopa „Krauklēnieši”, piedaloties folkloras skatē, 
ieguva tiesības piedalīties Starptautiskajā folkloras festivālā 

„Baltica2015”. „Baltica” kopš 1987. gada ik gadu pēc kārtas 
notiek Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā. Šogad festivāls Latvijā 
notika 10. reizi, tajā piedalījās arī „Krauklēnieši”, kuru vadītāja 
Baiba Putniņa šovasar svinēja skaistu jubileju. Sveicam!

Savukārt Cesvaines kultūras nama jauniešu deju kolektīvs 
šovasar ir pabijis Polijā. Jauniešu deju kolektīvu skatē dejotāji 
ieguva I pakāpes diplomu, tādējādi kļūstot par XI Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem. „Iešu 
lielo pasauli mīlēt, dzīves smagmei par spīti” – lai šīs Martas 
Bārbales dzejoļa „Par spīti” rindas ir mūsu sveiciens deju 
kolektīva vadītājam Jānim Šķēlem lielajā jubilejā!

Teātra dienā cesvainiešus ar jaunāko iestudējumu 
„Satiksimies mēs no jauna” Aldas Albertes režijā priecēja 
teātris. Izrāde tika rādīta Cesvaines novada svētkos Kraukļos, 
vēlāk arī pansionāta ļaudīm, kā arī Beļavā, Kalnienā, 
Kolberģos, Varakļānos un „Kalnagravās”.

Pozitīvas izjūtas virmoja 1. jūnijā Starptautiskās bērnu 
aizsardzības dienas pasākumā, kad savu sniegumu rādīja 
mazākie Cesvaines mākslinieki – vokālais ansamblis „Domi-
ņa” Irēnas Lecītes vadībā un deju grupa „Ritmiņš” Līgas 
Kubas vadībā.

Svētki ir tā reize, kad nojaucam barjeru starp dažāda vecuma 
cilvēkiem. Manuprāt, latviešiem vajadzētu vairāk novērtēt 
to, ka otrs cilvēks dara, organizē, cenšas radīt prieku citiem. 
Atzinīgi vārdi senioru korim „Virši” Antras Āboltiņas vadībā! 
Šovasar koris piedalījās mūzikas senioru pasākumā Alūksnē, 
ciemojās pie draugiem Krustpilī un piedalījās koru skatē, kur 
ieguva II pakāpes diplomu.

Zinību diena novada izglītības iestādēs
No kļavas pirmā lapa ris,
Nāk skolas sētā septembris…

Vēl vajag labi izpētīt,
Kā zilgmē jauni putni trauc,
Kas laikam projām lidos rīt.
Cik sēri putnu balsis skan!
Tos taču nāktos pavadīt!…
Ai, zināt, man
Nu it nemaz
Uz skolu iet vēl negribas.

Bet zvans
Uz stundu sauc – dzim, dzim!
Ko padarīsi septembrim?
                 (Andris Vējāns)

1. septembris nav tikai Zinību 
diena, tā ir pārsteigumiem, emocijām 
un krāšņiem ziediem bagāta diena. 
Nozīmīgs brīdis, kad pirmklasnieks 
pirmo reizi pa skolas parādes durvīm 
ienāk ne kā viesis, bērndārznieks, bet nu jau 
kā zinātkārs skolēns. Vecāko klašu skolēniem 
satikšanās ar klasesbiedriem un skolotājiem, 
bet īpašāks mācību gada sākums ir 9. un 
12. klases audzēkņiem, jo pēc neilga brīža 
viņi atradīsies svarīga jautājuma priekšā: kurp 
tālāk vedīs mans zinību ceļš?

Jaunajā mācību gadā 281 skolēns uzsāk 
mācības Cesvaines vidusskolā, no tiem – 
23 pirmklasnieki un 20 10. klases skolēni. 
Cesvaines internātpamatskolu 2015./2016. 
mācību gadā apmeklēs 53 skolēni, tajā skaitā 
5 pirmklasnieki, bet 100 pašu mazāko novada 

Nākamā gada pirmklasnieki – pirmskolas 
„Brīnumzeme” grupa „Skudriņa” ar skolotāju 
Janu Mednieci (no kreisās), skolotāju Sandru 
Āriņu (vidū), skolotājas palīdzi Oļu Priedīti.

Cesvaines vidusskolas 1. klases skolēni ar audzinātāju Sandu Skujiņu un 12. klases skolēni ar 
audzinātāju Ingrīdu Evardsoni

Cesvaines internātpamatskolas 1. un 2. klases 
audzēkņi ar audzinātāju Ilzi Āboliņu

Cesvaines internātpamatskolas 9. klases audzēkņi 
ar audzinātāju Ilzi Drozdovu (otrā no labās)

Skaista vasara kultūras nama kolektīvu dzīvē

iedzīvotāju – bērndārznieki – ik rītu 
mēros ceļu uz pirmskolu „Brīnumzeme”. 
Mācības Mūzikas un mākslas skolā šogad 
sāka 100 audzēkņu, tajā skaitā 45 mūzikas 
un 55 mākslas nodaļā. Mākslas nodaļā 
audzēkņu skaits joprojām aug, jo nāk 
un piesakās aizvien jauni radošās jomas 
piekritēji. Interesanti, ka šogad arī četri 
pieaugušie ir izrādījuši vēlmi mācīties šajā 
izglītības iestādē.

Santa Krusiete

Koru skatē Madonā, 2015. gada 17. maijā

Dejotāji koncertceļojumā Polijā

Folkloras kopa „Krauklēnieši” festivāla „Baltica 2015” 
ieskaņu koncertā Madonā

Elegantā dāmu deju grupa „Kamenes” Marikas Šķēles 
vadībā vienmēr ir atbalstījusi kultūras pasākumus Cesvainē, 
arī šovasar, piedaloties novada svētkos. Dāmas koncertēja arī 
Jaunjelgavā un Gaujienā.

Mākslas studijas dalībnieki šovasar bija lieliski palīgi 
pasākuma „Cesvaines mākslas plenērs 2015” organizēšanā. 
Lielu lielais paldies studijas vadītājai Ērikai Doganai par 
plenēra organizēšanu un jauko gleznu izstāžu iekārtošanu!

Cesvaines pūtēju orķestris ilggadējā diriģenta Oļģerta Ozola 
vadībā, varētu teikt, ir cesvainiešu spēks un lepnums. Arī 
vienreizīgo latviešu svētku vasaras saulgriežu nakts burvība 
mūzikas skaņās Madonā tika uzticēta Cesvaines pūtējiem.

Mums, latviešiem, ir vajadzīgs kāds graudiņš, lai dvēsele 
atveras un uzzied. Mums ir vajadzīgi arī vasaras saulgriežu 
svētki ar savām brīnumsmaržām, jo pelēkajā ikdienā bieži 
jūtam, cik mūsu dvēseles dzīve ir nabaga. Varbūt pat vajag 
padomāt un pasapņot īsajās vasaras naktīs… Kaut vai par 
likteni, kas ik pa laikam piespēlē kādu pārsteiguma mirkli. Un 
tad ir vēlme traukties, rīkoties un dzīvot. Noteikti ar pilnu elpu 
krūtīs, jo zini: neesi viens. Kāds, kas ir tur, augšā, rūpējas par 
tevi. Un sniedz to, kas ir nepieciešams, lai tu varētu dzīvot šo 
dzīvi.

Zeltīte Dūrīte, Cesvaines kultūras nama vadītāja
Kultūras nama arhīva foto

Vasaras jubilāri

Cesvaines kultūras nama 
jauniešu deju kolektīva 

vadītājs Jānis Šķēle

Folkloras kopas 
„Krauklēnieši” vadītāja 

Baiba Putniņa
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Konditorejas izstrādājumi katram dzīves notikumam

Dzīve „Urdavās”

– Šī man ir pilnīgi jauna sfēra, 
man nav konditores profesijas, un 
tas, ko daru šeit, ir dzīves skola, – 
ar šādiem vārdiem sarunu sāk 
Daiga Mickeviča. Viņa ir pateicīga 
vīramātei, kura ir ielikusi pamatus 
kūku cepšanā. Papildu zināšanas, 
gudrības par konditorejas darbu 
sniedzot internetā un grāmatās 
atrodamā informācija.

– Darbošanās sākums sanāca uz 
Jāņiem, un tajā laikā ļoti iecienīti 
bija gaļas pīrādziņi. Bija jānāk agrāk, 
lai izpildītu dienas pasūtījumu. Arī 
mājas tortes cilvēkiem ļoti garšo. Ar 
bērnības svētkiem, kristībām, kāzām 
un daudziem citiem pasākumiem 
vasaras mēneši ir ļoti piepildīti. 
Augusts bija intensīvs laiks – agrāk 
cēlāmies un vēlāk devāmies uz 
mājām, lai visu iespētu. Dienā 
izcepām pat sešas kūkas. Nevaram 
nevienam atteikt – ja cilvēkam 
vajag, tad nākam pat brīvdienās. 
Arī madonieši ir iecienījuši mūsu 
konditorejas izstrādājumus.

Dzīvojot Anglijā un pirms diviem 
gadiem atgriežoties dzimtenē, 
intensīvi cepu mājas kūkas, un 
izveidojās paprāvs klientu loks. 
Sākot strādāt šeit, tas tikai aug, kaut 

gan līdz šim reklāma lielākoties 
aiziet no mutes mutē. Darboties 
pēc Daigas Iškānes, kuras ceptās 
bulciņas un kūciņas bija iecienījis 
vairākums cesvainiešu, nav viegls 
uzdevums, jo reizēm ir grūti lauzt 
iestrādātās tradīcijas. Arī klientiem 
ir jāsaprot, ka divu vienādu 
kulināru, konditoru nav – katram ir 
savas iestrādes, atklātas savas darba 
nianses, gatavošanas metodes. 
Protams, mēģinām realizēt klienta 
vēlmes un vienlaikus lieliski 
apzināmies: ja garšos mums, tad 
arī pircēji to novērtēs. Vajadzības 
gadījumā receptēs ko pamainām. 
Ļoti patīk variēt, izmēģināt ko 
jaunu, nebijušu, atrast jaunas 
garšas.

Daiga dalās ar receptēm, neesot 
skopa. – Nereti nāk cilvēki un saka, 
ka, cepot biskvīta kārtas pēc manas 
dotās receptes, tās nav sanākušas 
tik pufīgas un gaisīgas. Ir jāievēro 
mazi knifiņi: nedrīkst dauzīt karoti 
gar bļodas malu, mīklu iesaka 
maisīt pulksteņrādītāja virzienā, 
liela nozīme ir olu svaigumam, 
temperatūrai telpā un krāsnī. Ne 
mazāk svarīgs, jaucot mīklu, ir 
labs noskaņojums – tā ir panākumu 

atslēga visam, ko tu dari. Jebkurš 
darbs ir jādara ar mīlestību un labā 
garastāvoklī, – atzīst Daiga.

Atbildot uz jautājumu, vai, uzsākot 
jaunu darba dienu, ir saplānots, 
kāda veida maizītes un cik daudz 
tiks ceptas, Daiga atklāj, ka rēķinās 
ar pieprasījumu: – Smalkmaizīšu 
veidi ir dažādi: ir saldās, ir sāļās 
bulciņas, plātsmaizes, kliņģeri, 
tortes. Ir iespēja arī pasūtīt. Cilvēki 
mūs vēl nav iepazinuši. Daudzi ir 
pārsteigti, ka šeit notiek darbība. 
Nāk ekskursanti ar bukletiņiem 
rokās un ir laimīgi, ka ir atraduši šo 
vietu. Centrā nav nekādas norādes, 
ka mēs te esam. Atrodamies uz tādas 
kā klusās ielas, pārāk tālu no centra. 
Laukos dzīvojošie cilvēki, braucot 
uz pilsētu iepirkties, steigas vai kāda 
cita iemesla pēc līdz mums nemaz 
nenokļūst. Bieži novada iedzīvotāji 
jautā, kad mūsu konditorejas 
izstrādājumi būs nopērkami vietējos 
veikalos. Ja reiz ir izskanējusi šāda 
vēlme, esam apdomājušas iespēju to 
realizēt. Plāni jau ir lieli. Atminos, 
ka, atbraucot atvaļinājuma laikā no 
Anglijas uz Cesvaini, dzirdējām 
vietējo runas, neapmierinātību, ka 
pilsētā ir niecīgas iespējas ieturēt 
maltīti. Ir jāatzīst, ka ēdināšana 
te ir tāda kā aizturēta, tātad vēl 
neaizpildīta niša.

Daiga ar meitu Līgu no pašu 
ceptajām maizītēm ir iecienījušas 
„Odziņu”, jo tās virskārtu var 
aizpildīt ar pašu lasītajām un 
audzētajām dārza un meža veltēm, 
kas konditorejas izstrādājumam 
piešķir patīkami saldenskābu garšu. 
– Ļoti patīk ogot. Brīvajos brīžos 
braucam uz mežu un ievācam meža 
veltes, vārām ievārījumus. Lieli 
palīgi ir meita, vīrs, mamma un tētis, 
tā ka atbalsts ir. Arī makšķerēšana ir 
viens no maniem hobijiem, bet šai 
nodarbei šovasar nav atlicis laika 
lielās darba intensitātes dēļ, – saka 
Daiga.

Vai, ik dienu esot ciešā kontaktā 
ar konditorejas izstrādājumiem, to 

smaržu, kārojas apēst veikala vitrīnā 
ieraudzīto sulīgo kūciņu? Daiga 
smejoties saka: – Pilnīgi pietiek ar 
smaržu piepildītā telpā pavadītu 
dienu. Laikam ar ieelpoto aromātu 
savs labums tiek arī vēderam. 
Protams, izcepot bulciņas, ir 
jānogaršo, lai saprastu, ir izdevušās 
vai ne. Esmu mēģinājusi cept 
arī maizi. Domāju kādā brīdī to 
atsākt. Arī šīs krāsnis ir paredzētas 
maizes cepšanai, tā ka nākotnē šis 
neaizstājamais produkts, iespējams, 
papildinās pašreizējā piedāvājuma 
klāstu.

Vislielākā Daigas vēlēšanās – lai 
arī otra meita atgriežas no Anglijas. 
– Viņa ir ieguvusi konditores 
profesiju, un, saliekot galvas kopā, 
mēs varētu īstenot daudzas idejas. 
Meita Līga, kura man ir liels palīgs 
šeit, no Anglijas, kur bija nostrādājusi 
astoņus gadus, atgriezās pavasarī. 
Atgriezties dzimtenē iedvesmoja 
mājas. Arī es tagad zinu, kā ir, 
kad vecāki grib, lai bērni dzīvotu 
Latvijā un būtu sasniedzami. Esmu 
te, bet bērni un mazbērni ir projām. 
Ir ilgas pēc viņiem, – skumji atzīst 
Daiga, turpinādama, ka nepiekrīt 
latviešiem, kuri, aizbraukuši uz 
ārzemēm, nievājoši runā par Latviju, 
tostarp – ka te nav darba iespēju. 
– Ja cilvēks grib, tad arī var, un, kad 
sāk darīt, tad arī šķietamās grūtības 
pazūd. Arī mēs visu sākām no 
nulles. Iespējams, katram latvietim 
vajadzētu dot sev iespēju pastrādāt 
ārzemēs un saprast, ka tur nav zelta 
un laimes zeme.

Santa Krusiete,
autores foto

Reiz, sensenos laikos, dažus 
kilometrus no Cesvaines novada 
centra atradās izglītības, kultūras 
un rosīgu lauksaimnieku apdzīvots 
centriņš ar draudzes skolu un 
baznīcu, kuras, pateicoties sveču 
gaismai, bija gaišas. Šo vietu sauc 
par Kārzdabu. Atceros, ka sākumā 
Kārzdaba bija viens no Madonas 
apriņķa pagastiem, nedaudz 
vēlāk – Kārzdabas ciema padome 
un tad – padomju saimniecības 
„Cesvaine” 4. ražošanas iecirkņa 
centrs. Mūsdienās Kārzdaba ir 
mazapdzīvota vieta Cesvaines 
novadā. Kas Kārzdaba būs 
nākotnē?

Ceļā no Cesvaines uz Kārzdabu 
atrodas liels kalns – Urdavkalns. Ja 
esi biežāk braucis pa šo ceļu, noteikti 
esi redzējis uzņēmīgu, bet līku 
tantiņu kalnā velkam sausos zarus 
no Urdavas upītes krastiem. Laikam 
jau apkurei. Kalna pakājē piemājas 
saimniecībā „Urdavas” septīto gadu 
mitinās un saimnieko jaunu, izglītotu 
cilvēku ģimene. Pametuši pilsētas 
dzīvi Ogrē un Valmierā, Egils un 
Oksana uz šo vietu ir atnākuši ar 

domu par palikšanu un nopietnu 
saimniekošanu laukos. Līdzīgi kā 
viņu kaimiņi Matīss un Kristiāna, 
Egila ģimene ir jaunās paaudzes 
cesvainieši, nav viņi Sīrijas bēgļi. 
Bērni iet Cesvaines bērnudārzā 
un skolās, paši kopj Cesvaines 
novada zemi, veido tradīcijas, 
kalpo Cesvaines novadam. Egils 
un Oksana iztiku savai ģimenei 
pelna, saimniekojot nepilnos četros 
hektāros lauksaimniecības zemes.

Tuvojoties krēslai, viņu 
saimniecības ēku logus izgaismo 
sveču gaisma. Kāpēc sveču? Ne 
jau tāpēc, ka tas būtu romantiski. 
Iemesls ir cits – viņiem vienkārši nav 
elektrības. Tās ierīkošana „Urdavās” 
ir mežonīgi dārga, lai gan elektrības 
vadi iet gan pāri īpašumam, gan ap 
to. Elektrības ievilkšanas izmaksas 
ir salīdzināmas ar izmaksām, kuras 
Latvijā vienā mēnesī kabatasnaudā 
saņems 6,4 patvēruma meklētāji 
no Arābijas. Jauniem cilvēkiem 
tādas rocības vienkārši nav! Četrām 
darba rokām un diviem bērniem 
ar gribēšanu vien nepietiek. Paši 
tik daudz, lai segtu elektrības 

ievilkšanas izmaksas, nopelnīt 
nevar. Ir vajadzīga palīdzība. Vai,  
brīnums! Pieļauju, ka Tev, kurš 
šovakar lasa šo avīzīti, sēžot pie 
televizora, domādams paņemt 
ko uzkožamu no virtuvē dūcošā 
ledusskapja, ir grūti to saprast. 
„Urdavu” saimnieki dzīvo sveču 
gaismā!

Egils „Urdavās” uzrauga paša 
iekārtotu elektrostaciju – nelielu 
vēja ģeneratoru un saules bateriju, 
kas paša rokām tiek pavērsta pret 
sauli, ļaujot „Urdavu” namiņā 
par dažām stundām pagarināt 
dienu. Viņi ir atkarīgi no dabas, 
vēja un saules labvēlības. Egils 
ir diplomēts koka būvamatnieks. 
Kad vien ir iespēja, Egila draugi 
un paziņas palīdz, piedāvājot darbu 
būvniecības uzņēmumos visā 
Austrumlatvijā. Dzīvot „Urdavās” 
ir Egila un Oksanas izvēle. Vai 
mēs viņiem varam palīdzēt tikai ar 
administratīvo sodu par nelikumīgi 
uzceltu siltumnīcu purva malā? Tā 
ir mūsu izvēle! Dabas un cilvēku 
likumu priekšā visi ir vienlīdzīgi. 
Laikā, kad pagastos dalīja zemi, 

Egilam pietika līdzekļu, gribēšanas 
un vēlēšanās iegādāties Cesvaines 
novada Urdavkalna austrumu 
nogāzi. Viss ir ierīkots pašu 
rokām: dārziņš ar ziemcietēm un 
citām puķēm, siltumnīca, kurā tiek 
audzēti augi iztikas nodrošināšanai 
un pārdošanai. Arī trušu saime ļauj 
ko nopelnīt, piemēram, svecēm 
garajiem ziemas vakariem.

Saimniece Oksana uzrauga 
bērnus, saimniecību, dārziņu un 
siltumnīcu. Ir izveidots pagaidu 
celiņš, ir uzbūvēta pagaidu mājiņa, 
iekopts pagaidu dārziņš. Pa pagaidu 
pagalmu, kurš ir rūpīgi sakopts, 
skraida divi… ne pagaidu bērniņi, 
bet Cesvaines jaunākā paaudze. 
„Urdavās” jaunie cilvēki līdz 
šim saimnieko, pateicoties saules 
gaismai, dabas un cilvēku likumiem, 
cilvēku labvēlībai. Egilam un 
Oksanai ir vēlēšanās dzīvot un 
strādāt Urdavkalna maliņā. Mums 
ir vēlēšanās, lai viņi to nepamet. 
Turieties, Egil un Oksana, jūs mums 
esat vajadzīgi!

Māris Rauda, Cesvaines novada 
lauku attīstības konsultants

Daiga Mickeviča ar meitu Līgu ar konditorejas izstrādājumiem tuvākus 
un tālākus ļaudis priecē jau ceturto mēnesi

Piedāvājumā – kūkas, saldie 
un sāļie kliņģeri, picas, 

pīrādziņi, kūciņas… 
Mūsu atrašanās vieta – 

Cesvaine, A. Saulieša ielā 9 
(ieeja no ēkas otras puses), 

telefona Nr. 25643733. 
Nāciet – un varēsim kopīgi rast 

risinājumu jūsu svētkiem!

Cesvaines 
kultūras namā 

sezonu sāk 
mākslinieciskie 

kolektīvi
Iespēja darboties tiek piedāvāta 

ikvienam. Ikvienam, kurš nebaidās 
uzdrīkstēties un pamēģināt. Varbūt, 
iesaistoties kādā no kolektīviem, cilvēks 
iegūst to krāsu vai garšu, kādas viņa 
dzīvei ir nedaudz pietrūcis.

Šosezon darbu ir sākuši šādi 
kolektīvi

Jauktais koris „Cesvaine” Ijas 
Voiničas vadībā. Mēģinājumi notiek 
Cesvaines kultūras namā ceturtdienās 
plkst. 19.00. Koris, tāpat kā citus gadus, 
pirmo šīs sezonas sniegumu rādīs valsts 
svētku koncertā. Katru gadu piedalās 
koru skatē.

Senioru koris „Virši” Antras 
Āboltiņas vadībā. Mēģinājumi notiek 
Cesvaines kultūras namā ceturtdienās 
plkst. 10.00. Koris aktīvi piedalās 
senioru koru sadziedāšanās svētkos un 
ikgadējās koru skatēs.

Jauniešu deju kolektīvs Jāņa Šķēles 
vadībā. Mēģinājumi notiek Cesvaines 
vidusskolā pirmdienās un ceturtdienās 
plkst. 19.00. Jaunieši aktīvi koncertē ne 
tikai savā pilsētā un valstī, bet arī ārpus 
Latvijas robežām. Katru gadu piedalās 
deju skatēs.

Folkloras kopa „Krauklēnieši” 
Baibas Putniņas vadībā. Mēģinājumi 
notiek Kraukļu bibliotēkas telpās 
sestdienās plkst. 13.00. Folkloras 
kopa aktīvi piedalās visos latviešu 
tradicionālajos svētkos un festivālā 
„Baltica”.

Dāmu deju grupa „Kamenes” 
Marikas Šķēles vadībā. Mēģinājumi 
notiek Cesvaines kultūras namā 
pirmdienās plkst. 16.30. Dāmas ļoti 
labprāt atbalsta pasākumus, uz kuriem 
viņas aicina. Ļoti dzīvespriecīgs un 
saliedēts kolektīvs.

Pūtēju orķestris „Cesvaine” 
Oļģerta Ozola vadībā. Mēģinājumi 
notiek trešdienās Cesvaines Mūzikas 
un mākslas skolas mūzikas nodaļas 
telpās. Orķestris vienmēr ir visvairāk 
pieprasītais kolektīvs Cesvaines 
svētkos, kā arī atbalsta blakus novadu 
pasākumus.

Cesvaines Tautas teātris Aldas 
Albertes vadībā. Mēģinājumi notiek 
Cesvaines kultūras namā trešdienās 
plkst. 18.00. Teātris katru gadu iestudē 
jaunas izrādes, ir vietējo, kā arī blakus 
novadu skatītāju mīlēts kolektīvs.

Bērnu vokālais ansamblis „Domi-
ņa” Irēnas Lecītes vadībā. Mēģinājumi 
notiek Cesvaines pirmskolas telpās 
otrdienās un ceturtdienās: „Lielā do-
miņa” – plkst. 16.00, „Mazā domiņa” – 
plkst. 16.30. Mazie dziedātāji labprāt 
koncertē ne tikai pirmskolas pasākumos, 
bet arī lielo pašdarbnieku koncertos.

Bērnu deju grupa „Ritmiņš” 
Līgas Kubas vadībā. Mēģinājumi 
notiek Cesvaines pirmskolas telpās 
pirmdienās. Mazie dejotāji mācās 
atraisīt sevī radošumu, brīvību kustībā 
un mīlestību pret deju. Deju nodarbībās 
tiek izmantota klasika, ritmika un tautas 
deju elementi.

Mākslas studija Ērikas Doganas 
vadībā. Studija darbojas Cesvaines 
Mūzikas un mākslas skolas mākslas 
nodaļas telpās trešdienu vakaros. 
Studijas darbi tiek izstādīti mākslas 
izstādēs Cesvainē un ārpus tās.

Tuvāka informācija par kolektīvu 
darbību pa tālruni 28367820.

Informāciju apkopoja Cesvaines 
kultūras nama direktore Zeltīte Dūrīte



�Cesvaines Ziņas

Vēl var pieteikties 
konkursam 

„Izstāsti man 
savu pasaules 

stāstu”

Noslēdzies 2015. gada Latvijas piļu un muižnieku turnīrs

Padomi ražas uzglabāšanai ziemā
Ekonomēsim līdzekļus un 

izmantosim iespēju uzglabāt 
pagrabā to, kas ir izaudzis pašu 
dārzā, mežā vai rudenī lētāk 
sagādāts tirgū. Pagrabs ir māja 
visiem dārza labumiem, tādēļ 
parūpēsimies, lai jaunie šīssezonas 
īrnieki būtu apmierināti.

Pagraba režīms.
Lai augļu un dārzeņu zudumu 

ziemā varētu norakstīt tikai uz mūsu 
labo apetīti, pagrabā ir jāievēro 
daži priekšnoteikumi.

- Ražai ir jābūt novāktai laikā, 
un ir jāzina, kuras ir agrās, kuras – 
vēlās šķirnes, neatkarīgi, vai tas 
ir kartupelis vai ābols, jo par agru 
novākta raža ātrāk sāk bojāties.

20. augustā Cesvaines novada 
domes komanda sportiskā un pacilātā 
noskaņojumā devās uz Krāslavas 
muižu, lai prezentētu Cesvaines 
pili un piedalītos muižnieku turnīrā, 
kur visas dienas garumā norisinājās 
sportiskas, jautras un izklaidējošas 
aktivitātes. Šis piļu un muižnieku 

turnīrs norisinājās jau 13. reizi un ir 
katras vasaras tradīcija.

Muižnieku turnīrs iesākās ar 
atklāšanas ceremoniju un galmu 
prezentācijām un turpinājās ar 
dažādiem komandu uzdevumiem, 
kur bija nepieciešams gan spēks un 
ātrums, gan atjautība un veiklība. 

Krāslavas piļu un muižnieku 
turnīra organizētāji bija padomājuši 
par interesantām disciplīnām, 
piemēram, „Grāfa Plātera rīta 
rosme”, „Bruņinieka pirmās nakts 
tiesības”, „Grāfa Konstantīna 
lingvistiskie vingrinājumi”, „Algas 
paaugstinājuma pieprasīšana”, 

Cesvaines novada domes komanda Vienā no turnīra aktivitātēm

„Grāfienes Augustes josta” u. c.
Šajā turnīrā 1. vietu un ceļojošo 

atslēgu ar tiesībām rīkot piļu un 
muižu turnīru 2016. gadā ieguva 
Balvu komanda.

Ilvija Trupavniece,
foto no autores arhīva

Velobrauciens par bibliotēkām
Jau 5. gadu kustība 

„Velobrauciens par bibliotēkām” 
(Cycling for Libraries)apvieno 
bibliotekārus un bibliotēku draugus 
visā pasaulē. Šogad nekonference 
ar tēmu „New Nordic” notika no 

1. septembra līdz 10. septembrim. 
Brauciena sākums – Oslo 
(Norvēģija), tālāk – gar Zviedrijas 
rietumu piekrasti uz Orhūsu 
(Dānija). Pa ceļam tika apmeklētas 
zinātniskās, publiskās un speciālās 

bibliotēkas.
Pieaugot šā projekta 

popularitātei, ik gadu 
vairākās valstīs tiek rīkoti 
vietējā mēroga velobraucieni 
par bibliotēkām, kas var 
norisināties gan reģiona, 
valsts, pilsētas, gan 
pašvaldības robežās. Vairāk 
informācijas: http://www.
cyclingforlibraries.org

Šogad arī mēs 
pievienojāmies šim 
projektam, gan tikai sava 
novada robežās. 27. augusta 
priekšpusdienā devāmies 
velobraucienā uz bijušajām 

un pašreizējām bibliotēkām 
Cesvaines novadā. Sniegusi īsu 
ieskatu Cesvaines bibliotēkas 
vēsturē un šābrīža darbībā, vadītāja 
Vēsma Nora pavadīja ceļā astoņus 
velobrauciena dalībniekus vecumā 
no 7 līdz 76 gadiem.

Ceļš mūs veda uz Grašu pili, 
kur pirms aptuveni 50 gadiem 
ir bijusi Grašu ciema bibliotēka. 
Aplūkojuši pils telpas un ārieni, 
varējām kā atmiņās, tā fotogrāfijās 
salīdzināt lielās izmaiņas. Atmiņu 
stāstījumi un Latviešu konversācijas 
vārdnīca vēsta, ka šīs bibliotēkas 
pirmsākumi ir saistīti ar Kārzdabu. 
Baudot brīnišķīgo dienu un 
apkārtni, turpinājām braucienu uz 
Kraukļiem, kur bibliotēka dibināta 
jau 1908. gadā. Līdz šim bibliotēkas 
atrašanās vieta vairākkārt ir tikusi 
mainīta: vecajā Kraukļu pagastmājā 
iekļūt nevarējām, bet no ārpuses 

aplūkojām arī ēku „Vizbulēs”, kur 
bibliotēka bija izvietota 1968.–
2006. gadā – līdz brīdim, kad 
tika pārcelta uz bijušo Kraukļu 
pamatskolu. Te mūs sagaidīja 
Kraukļu bibliotēkas vadītāja 
Larisa Maligina ar interesantu 
stāstu par savu darbu, bibliotēku, 
skolas ēku un muzeju. Gandarīti 
par piedzīvoto un pievarētajiem 
aptuveni 17 kilometriem, nesteidzīgi 
baudījām ugunskurā ceptās desiņas, 
dārza veltes un kūku. Ir daudz 
jautājumu par bibliotēku vēsturi 
mūsu novadā, uz kuriem ir jārod 
atbildes.

Sirsnīgs paldies katram velo-
brauciena dalībniekam, Cesvaines 
bibliotēkas vadītājai Vēsmai, 
Kraukļu bibliotēkas vadītājai Larisai 
un Valdai no Grašu pils!

Līga Čevere,
foto no autores arhīva

30. augustā Cesvaines kultūras 
namā norisinājās Cesvaines 
novada domes organizētās novusa 
sacensības. Šogad šīs bija jau 
16. sacensības, kuras norisinās 
jau kopš 2000. gada pēc Irēnas 
Leimanes iniciatīvas.

Šoreiz piedalījās dalībnieki no 

Vēl līdz 15. oktobrim ikvienam 
jaunietim ir iespēja pieteikties rado-
šo darbu konkursam „Izstāsti man 
savu pasaules stāstu”. Konkursā 15–
32 gadus vecie Latvijas iedzīvotāji 
tiek aicināti veltīt lielāku uzmanību 
attīstības sadarbībai – politikai, 
kuras mērķis ir nodrošināt cilvēka 
cienīgu dzīvi pasaulē. Attīstības 
sadarbība ir ne tikai solidaritāte un 
palīdzības sniegšana, bet arī stāsts 
par to, kā mēs dzīvojam. Ikkatrs ar 
savu rīcību var ietekmēt savas un 
citu valstu attīstību.

Latvija cieši sadarbojas ar pārējām 
Eiropas Savienības dalībvalstīm, 
atbalstot nabadzības izskaušanu 
un miera nodrošināšanu vairāk 
nekā 150 mazāk attīstītajās valstīs,  
tostarp pašlaik sniedzot humāno 
palīdzību konfliktā skartajiem 
reģioniem Ukrainā.

Konkurss tiek organizēts Eiropas 
gada attīstībai ietvaros. Šā tematiskā 
gada mērķis ir aicināt Eiropas 
iedzīvotājus domāt un iesaistīties 
konkrēta jautājuma risināšanā.

Radošais darbs var būt esejas, 
video, dzejoļa, kolāžas vai pat 
dziesmas formā. Radošo darbu 
kopā ar pamatojumu gaidām līdz 
15. oktobra plkst. 23.59 uz e-pastu 
konkurss@prae.lv vai aicinām to 
publicēt sociālajos tīklos („Twitter”, 
„Facebook”, „Instagram”).

Visradošāko un interesantāko 
darbu noteiks īpaši šim konkursam 
izveidota žūrija. Konkursa rezultāti 
tiks publicēti projekta „Eiropas gads 
attīstībai 2015” mājaslapā https://
europa.eu/eyd2015/lv/tell-me-your-
world-story un „Twitter” kontā 
@Attist_sadarb līdz 30. oktobrim. 
Ar konkursa uzvarētāju un veicināša-
nas balvu ieguvējiem organizatoru 
pārstāvis sazināsies personiski.

Labākā darba autors, kas iegūs 
konkursa galveno balvu – ceļojumu 
uz kādu no Latvijas attīstības 
sadarbības partnervalstīm, un 
veicināšanas balvu ieguvēji tiks 
apbalvoti Eiropas gada attīstībai 
noslēguma ceremonijā novembrī.

Konkursa nolikumu skatīt: http://
ej.uz/pasaules_stasts.

Jautājumu gadījumā lūgums sa-
zināties ar Dagni Dāboliņu pa tālr. 
67812241 vai rakstot uz konkurss@
prae.lv.

Dagne Dāboliņa

- Pirms ievietošanas pagrabā augļi 
un dārzeņi noteikti ir jāsašķiro, 
atlasot bojātos; sakņaugus un 
kartupeļus ir nepieciešams nedaudz 
apžāvēt. Taču ir jāatceras, ka 
kartupeļi, kas pāris dienu ir turēti 
saulē apžāvēšanai, kļūst rūgti un 
negaršīgi.

- Nedrīkst glabāt blakus augļus 
un dārzeņus, jo augļi uzsūc dārzeņu 
smaržu.

- Lielā pagrabā ir jāizgatavo 
dēļu apcirkņi, bet mazā kultūru 
atdalīšanā var izlīdzēties ar plēves 
starpsienām.

- Tuvāk vēdināšanas lūkām vai 
durvīm ir jānovieto tie produkti, 
kam ir nepieciešama zemāka 

temperatūra, bet attālāk – tie, kam 
augstāka.

- Dārzeņu, sakņaugu un augļu 
uzglabāšanai nepieciešamais rela-
tīvais gaisa mitrums ir 90–100 %.

Dod elpu!
Lai gan estētiskajam nofor-

mējumam ir liela nozīme, sva-
rīgākais ir ražas elpošana, ko tieši 
ažūrie izstrādājumi var nodrošināt. 
Tādēļ arī plastmasas kastes ir 
jānovieto nevis tieši uz grīdas, bet 
gan uz koka dēlīšiem, starp kuriem 
ir 5–6 cm atstatums, lai gaiss varētu 
brīvi cirkulēt un raža nebojātos. 
Lai gan kastes liekam vienu virs 
otras, ne visu varam tajās glabāt. 
Pagrabā ir nepieciešami plaukti. 

Tie var būt koka, alumīnija vai 
plastmasas, stacionāri vai viegli 
pārvietojami. Noteikums – tiem ir 
jābūt stabiliem.

Cik grādu?
Paaugstinoties temperatūrai gla-

bātavā, pastiprinās elpošana, dār-
zeņi sāk karst un strauji bojāties. 
Glabāšanas temperatūra kultūrām ir 
atšķirīga.

Kartupeļi. Vēlamā temperatūra 
kartupeļiem ir 4–6 oC, bet 2–3 oC jau 
ir jāuzskata par kritisku temperatūru, 
kad kartupeļos esošā ciete pārvēršas 
glikozē un tie kļūst saldi. Te gan 
ir jāpiebilst: ja šādus kartupeļus 
2–3 dienas paturēs siltā telpā, saldā 
garša izzudīs; bet, ja kartupeļi būs 

Cesvaines kausa izcīņa novusā

sasaluši, saldā garša nepazudīs.
Āboli, galviņkāposti. Optimālā 

uzglabāšanas temperatūra ir 0 oC. Ta-
ču skābēti kāposti labi uzglabāsies, 
ja temperatūra turēsies ap 10 oC.

Burkāni. Burkāni ir jāuzglabā    
0–2  oC temperatūrā, tāpat kā bietes, 
kāļi un rutki. Burkānus (arī seleriju 
saknes un puravus) ir vēlams uzglabāt 
tīrās, mitrās upes smiltīs – uz katru 
sakņu kārtu uzber apmēram 2–3 cm 
mitru smilšu. Burkānus var glabāt 
arī polietilēna maisos, virs tiem 
uzberot 5–6 cm biezu kārtu mitru 
zāģu skaidu un maisu aizsienot.

Ķirbji un kabači ir jāglabā sausā 
telpā 10–13 oC temperatūrā.

AVOTS: e-padomi.lv

Valmieras, Jēkabpils, Pļaviņām, 
Aiviekstes un Cesvaines. Nopietna 
cīņa par 1. vietu nesanāca, jo 
pārliecinoši spēlēja Latvijas 
čempions novusā Aldis Mednis, 
tātad viņam – godpilnā 1. vieta. Par 
2. vietu izvērsās spraiga cīņa starp 
Uldi Kampānu un Latvijas čempioni 

sievietēm Eviju Papardi. Tikai pēc 
papildu rādītājiem sudrabu izcīnīja 
Uldis Kampāns, tādējādi 3. vietā 
atstājot Eviju Papardi. 4. vietā – 
Andris Krasts no Valmieras, 
5. – cesvainietis Guntis Driķis, 
bet olimpisko sešnieku noslēdza 
jēkabpilietis Andris Celmiņš. 

Uzvarētāji saņēma kausu un dāvanu 
karti no Cesvaines novada domes.

Par balvām bija parūpējusies arī 
AS „Cesvaines piens”, kura sešiem 
labākajiem dāvāja paciņas ar rūpnīcā 
ražoto produkciju.

Jānis Matulis, Cesvaines 
novusa komandas pārstāvis
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Miruši

Pateicība

Sludinājumi

Laulāti

9. oktobrī Cesvainē –
arhitektu dienas

Ričs Žuravļevs 
augustā

Konstantīns Petrovs un 
Nadežda Smoļņikova 

augustā

9. oktobrī Pasaules arhitektūras 
dienas svētku ietvaros Cesvainē 
notiks Latvijas mēroga arhitektu 
dienas svētki. Cesvainē šajā 
dienā ciemosies arhitekti no visas 
Latvijas. Svētki iesāksies Cesvaines 
vidusskolā, kur tiks izstādīta un 
prezentēta Latvijas arhitektūras 
gada balvas izstāde, klātesošos 
uzrunās Cesvaines novada domes 
priekšsēdētājs, Latvijas Arhitektu 
savienības prezidente Gunta 
Grikmane, Cesvaines novada 

būvvaldes arhitekts Jānis Liepiņš. 
Arhitektu dienas ietvaros notiks 
lekcijas par izmaiņām būvniecības 
likumdošanā un arhitektu 
sertificēšanu. Dienas gaitā arhitekti 
iepazīsies ar Cesvaines pili, 
piedalīsies radošajā darbnīcā, ko 
vadīs keramiķe Sanita Ozola, dosies 
ekskursijā pa Cesvaini, iepazīstot 
Cesvaines arhitektūru. Arhitektu 
diena noslēgsies ar ērģelnieka 
Jāņa Pelšes koncertu Cesvaines 
evaņģēliski luteriskajā banīcā.

27. septembrī – Starptautiskajā tūrisma dienā – 
velobrauciens pa vēsturisko Kraukļu pagastu

Šajā reizē maršruts uzņēmīgos 
velobraucējus vedīs uz Kraukļiem.

Agrāk Kraukļu pagasts bija 
pazīstams ar brūno sugas lopu 
audzēšanu priekšzīmīgās saim-
niecībās un izplatīšanu Latvijā.

Vēl senākos laikos krauklēnieši 
cirta mežus, līda līdumus un sūrā 
darbā iekopa zemi. Viņi veidoja 
savu etnisko kultūru un deva 
visai Latvijai un aiz tās robežām 
pazīstamus saimnieciskos, zinātnes 
un kultūras darbiniekus.

Krauklēnieši izsenis ir bijuši 
dzimtenes patrioti. Ar Kraukļu 
vārdu ir saistīti Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieri. Pēc Otrā pasaules 
kara daudzi, būdami nacionālie 

partizāni, izrādīja drosmi, kas 
līdzinājās varonībai.

Iepriekšējo paaudžu garīgās kul-
tūras mantinieki un tālāknesēji ir 
folkloras kopa „Krauklēnieši”, kas 
tika dibināta pirms 25 gadiem.

„Kalniešos” tiksimies ar cienī-
jamāko krauklēnieti deviņ-
desmitgadnieci Asmu Greidiņu – 
Greidiņmāti.

Velobrauciena moto: „Pagātni 
vētīt – nākotni svētīt!”

Maršruts: Cesvaines pils pa-
galms – Vairogi – „Kalnieši” – 
„Zāmuri” – Kraukļu pienotava – 
Madonas–Gulbenes šoseja – Ces-
vaine.

Maršruta kopējais garums: 
~25 km

Izbraukšanas laiks: plkst. 10.00
Velobrauciena vadītājs: Bruno 

Podiņš
Dalība braucienā – bez mak-

sas!
Informācija:
pa tālruni 26172637 vai 
e-pastu turisma.info@cesvaine.lv.

Diāna Glaudāne, p/a „Cesvaines 
tūrisma centrs” direktore

Banka „Citadele” 23. septembrī aicina uz 
konsultācijām Cesvainē

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem 
pēc iespējas ērtāku bankas 
pakalpojumu saņemšanu, bankas 
„Citadele” klientu apkalpošanas 
speciālisti 23. septembrī apmeklēs 
Cesvaini.

Konsultāciju laikā bankas 
mobilajā filiālē iedzīvotājiem būs 
iespēja uzzināt interesējošo par 
konta atvēršanu bankā „Citadele”, 
maksājumu karšu noformēšanu un 
lietošanu, internetbankas lietošanu, 
kreditēšanu u. c. jautājumiem.

„Mobilās filiāles izbraukumu 
veiksim, lai Cesvaines iedzīvotā-
jiem būtu ērtāk saņemt bankas 
pakalpojumus un nebūtu jāiegulda 
laiks un nauda, lai dotos uz klientu 

apkalpošanas centru Madonā. 
Domāju, ka arī vecāka gadagājuma 
cilvēkiem bankas darbinieku ie-
rašanās tuvāk dzīvesvietai būs liels 
atspaids,” saka bankas „Citadele” 
Madonas klientu apkalpošanas 
centra vadītāja Liene Ankrava.

Mobilās filiāles vizītes laikā gan 
iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem 
būs iespēja atvērt kontu, kā arī 
pieteikt un saņemt maksājumu 
kartes. Iedzīvotājiem būs pieejamas 
arī konsultācijas par līzingu, 
patēriņa kredītu, kā arī hipotekāro 
kredītu, savukārt uzņēmējiem – par 
kreditēšanu un ar to saistītajiem 
jautājumiem.

„Aicinām ikvienu izmantot šo 

iespēju – mobilo filiāli savā pilsētā. 
Mūsu bankas darbinieki atbildēs uz 
jūs interesējošajiem jautājumiem, 
sniegs konsultāciju par bankas 
pakalpojumiem. Ja iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem būs interese par 
šo izbraukumu, tad mūsu vizītes 
Cesvainē nākotnē varētu kļūt par 
stabilu tradīciju,” aicina bankas 
„Citadele” Madonas klientu 
apkalpošanas centra vadītāja Liene 
Ankrava.

„Citadeles” mobilā filiāle 
Cesvainē būs 23. septembrī Pils 
ielā 1a (bijušajās bankas telpās) 
plkst. 10.00–15.00.

Liene Ankrava, Madonas klientu 
apkalpošanas centra vadītāja

Mobilā 
veselības 

aprūpes brigāde 
Cesvainē

1. oktobrī Cesvainē, Augusta 
Saulieša ielā 9, darbosies mobilā 
veselības aprūpes brigāde, 
speciālisti:

bērnu acu ārsts,
bērnu neirologs.
Līdz 18 gadu vecumam – bez 

maksas, iepriekš piesakoties 
Cesvaines sociālajā dienestā 
pie Ilvijas Trupavnieces līdz 
29. septembrim vai zvanot 
64852032, 29365023.

Izsaku pateicību Cesvaines 
labiekārtošanas nodaļas vadītājai 
Ritmai Kļaviņai un Vitālijam 
Stikānam par darbu organizēšanu 
malkas sagādē Kraukļu bibliotē-
kai, kā arī jauniešiem Monikai 
Puzulei, Laumai Cīrulei, Matīsam 
Tālmanim, Mikum Maliginam, 
Renāram Oltem, Edgaram 
Arsentjevam, Marekam Baltiņam, 
kuri čakli un godprātīgi veica 
uzdoto darbu.

Kraukļu bibliotēkas vadītāja 
Larisa Maligina

Franču valodas kursi 
Cesvainē

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

Nodarbības plānotas no 
19. oktobra (pirmdiena) līdz 
30. oktobrim (piektdiena).

Plānotas gan dienas, gan vakara 
grupas.

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

Ļoti gaidīsim!

Atvērts apģērba veikals
Ar šā gada 1. septembri 

Cesvainē ir atvērts mazlietotu 
preču (par pieņemamām cenām) 
veikals visai ģimenei. Laipni 
gaidīti veikalā „ABC apģērbi” 
Rīgas ielā 7!

Pārdod šīsvasaras dažādu 
ziedu medu. Telefona 
Nr. 25643733.

Pērkam lauksaimniecības 
zemi. Telefona Nr. 26681177, 
26652300.

Kaut simtkārt izrunāts,
kaut daudzkārt teikts
un sacīts,
labs vārds kā laimes vērdiņš
nekad nenodilst.
Tas rada smaidu,
iesēj zvaigznes acīs,
ar viņu sirds
arvien no jauna silst.
(Kornēlija Apškrūma)

Sveicam
80 gados – Lilitu Guntu 
Kaspari, Veltu Puriņu,

90 gados – Asmu Greidiņu, 
Ausmu Zommeri!

Dzīve krāsaina kā varavīksne
Te ar saulainām, te lietus
                dienām mijas.
Dzīve mainīga kā melodija
Gan ar prieku, gan ar kumjām
   kopā vijas.

Sveicam Dainu 75 gadu 
jubilejā!

Bijušās kolēģes Valda, Ārija, 
Daina, Janīna

Dzimtsarakstu nodaļas 
informācija

Rita Sirmā 1940–2015

Ķinderu kapu pārzines 
informācija

Skaidrīte Kuba 1930–2015
Dmitrijs Papkovs 1943–2015

Jānis Kampe 1944–2015
Aivars Kaidags 1958–2015

Stradukalna kapu pārzines 
informācija

Velta Pupause 1938–2015

Ziedo akcijā 
„Iekārtosim 

psihologa kabinetu”
Tev mājās ir mazas rotaļlietas, 

kuras tu labprāt ziedotu labdarībai? 
Tad tieši tavas mantas iederētos 
Cesvaines sociālā dienesta 
psihologa kabinetā. Palīdzēsim 
iekārtot bērniem draudzīgu vidi! 
Ziedojumus var nodot bērnu 
un jauniešu centrā vai sociālajā 
dienestā Pils ielā 2.

Svecīšu vakari 
Cesvaines novada kapos

Ķinderu kapos 
26. septembrī plkst. 18.00
Cesvaines baznīcas kapos 

3. oktobrī plkst. 18.00
Kārzdabas kapos 

3. oktobrī plkst. 17.00
Stradukalna kapos 

3. oktobrī plkst. 16.00


