
�Cesvaines Ziņas

Nobeigumam tuvojas kārtējais gads. 
Nez kāpēc šķiet, ka gadu mijas sākušas 
pienākt aizvien ātrāk un ātrāk. Varbūt 
taisnība tiem, kas saka, ka zemeslode 
sākusi griezties ātrāk, bet varbūt, palie-
kot vecākam, laiks „saspiežas”? Tāpēc 
tas jāizmanto tā, it kā katrs mirklis būtu 
pēdējais.

Pārdomājot paveikto un notikušo 
Cesvainē, ir vērts atcerēties daudzus 
piepildītus mirkļus. No lielākiem pro-
jektiem jāpiemin kultūras nama iekštel-
pu remonts, Ķinderu kapličas remonts, 
Cesvaines siltumtrašu remonta pabeig-
šana, kā arī daļējs Kraukļu skolas jumta 
remonts. Zināmā restaurācijas beigu 
stadijā ir arī viens no skaistākajiem 
Cesvaines pils kamīniem. Esam maksā-
juši arī, lai beigtos tiesvedība par Ces-
vaines vidusskolu. Skumji, ka toreiz 
mūs valdības partija neatbalstīja. Bet 
esmu stingri pārliecināts, ka skola bēr-
niem un visam Cesvaines novadam ir 
viens no lielākajiem ieguvumiem.

Cesvainē gada griezumā notikuši da-
žādi pasākumi. Neapšaubāmi lielākie 
bija „3x3” nometne un Cesvaines pils 
parka svētki. Pie mums notika arī “Lat-
vijas Avīzes” diena un bija iespēja vai-
gā redzēt premjerministru Valdi Dom-
brovski. Gada laikā Cesvainē ir 
viesojušies arī abu vadošo reliģisko 
draudžu garīgie līderi. Esam svinējuši 
J.M.R. Lenca 260 gadus un A. Līces 
apaļo gadadienu. Atklājot ex libris iz-
stādi, atzīmēta arī A. Karlsones jubile-
ja. Nozīmīgas jubilejas šogad svinēja 
Cesvaines bibliotēka un Cesvaines Tau-
tas teātris. Tagad ir izdots Cesvaines 
fotoalbums un iesvētītas ērģeles katoļu 
baznīcā. Esam cīnījušies pret Madonas 
slimnīcas slēgšanu un, atbalstot sociālo 
palīdzību, atvēruši zupas virtuvi. Ir no-
slēgti sadarbības un draudzības līgumi 
ar divām Francijas pašvaldībām – Ku-
lēnu un Lagardellu. Ļoti ceram, ka uz-
būvētajā kūdras rūpnīcā cesvainiešiem 
būs jaunas darbavietas.

Kā redzams, dzīve ir gājusi strauji, 
un gan jau katram ir kas, ko atcerēties 
un pārdomāt gadu mijā. Lai izdodas 
mums dzīves skrējienam turēties līdzi!

Novēlu gaišus Ziemassvētkus, vese-
lību, cerību un izturību, Jaunajā – 
2012.– gadā ieejot!

Vilnis Špats, pašvaldības vadītājs
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Egles iedegšana
9. decembra vēlā pēcpusdienā pie 

Cesvaines novada domes tika svinī-
gi iedegta egle. Egles iedegšanas pa-
sākumā piedalījās gan paši mazākie 
cesvainieši, kas dziedāja un dejoja, 
gan norvēģu jaunieši, kas izpildīja 
Ziemassvētku dziesmas.

Lai ikvienam cesvainietim un tās 
iebraucējam radītu svētku noskaņu, 
šogad kultūras nams parūpējies par 
sniegpārslām, kas rotā Cesvaines ap-
gaismojuma stabus. To savā uzrunā 
pieminēja arī domes priekšsēdētājs. 
Ar novēlējumu, „lai Ziemassvēt-
ku gaidīšanas laiks būtu gaišs un ar 
prieku piepildīts”, domes priekšsē-

Kad pārtop par dzejoli eglīte sniegā
Un dziesmā jau lāstekas spēlē,
Uz brīdi piestāsim darbdienas steigā,
Balts miers lai mums cerēt un ilgoties liek!
	 	  /G.Micāne/

Gadu miju 
sagaidot

Ziemassvētkos 
esam kopā

Vai jūs zināt, kas ir svētvakars? Es 
to zinu un esmu to paņēmis savā sirdī 
un uz mūžu. Toreiz, tālajos 1938. gada 
Ziemassvētkos, tēvs un māte mani pa-
ņēma līdzi uz svētvakaru Cesvaines 
baznīcā. Kā šodien atceros – silts, 
apmācies vakars, pa ceļu brauc ļaudis 
kamanu pajūgos, skujām un mētrām 
pušķotiem aizjūgiem, zvaniņiem pie 
ilkss. Klusajā vakarā zvaniņu skaņas 
izklīst sniegotajos laukos, vēstot ko 
patīkamu un gaišu.

Tēvs jau dienā mani skubināja: 
“Diezgan liels esi izaudzis, sagādā 
skujas un mētras, izpušķosim kama-
nas un zirga loku, šovakar ir Ziemas-
svētku vakars, brauksim uz baznīcu.” 
No lielajiem gaidīšanas priekiem man 
nebija ne sniegs par dziļu, ne skujas, 
ne mētras par smagām. Pusdienlai-
kā viss ir sanests un nolikts pa rokai, 
arī zvaniņš. Pirmo ar mētrām, stai-
pekņiem un skujām pušķojam zirga 
loku. Zvaniņu iesienam augšā, pašā 
loka viducī. Cik tas bija pasakaini 
skaisti! Tā tādā klusā mierīgā steigā 
pienāk vakars. Sākas mans vienīgais 
un skaistākais brauciens manā mūžā. 
Es tajā atmiņās braucu vēl šodien. Kā 
tagad redzu baznīcu piekalnē, pa at-
vērtajām durvīm ziemas naktī līst ārā 
nepieredzēts gaišums. Sirsnīgi, mīļi 
cilvēki visapkārt, skan ērģeles, dzied 
koris, runā mācītājs. No vakara brīnu-
ma esmu tā pārņemts, ka attopos tikai 
tad, kad māte ņem mani aiz rokas un 
saka, ka brauksim nu, dēls, mājās. Pa 
to laiku, kamēr esam baznīcā, debesis 
noskaidrojušās un miljoniem zvaig-
žņu raugās uz zemi, padarot gaišāku 
tumšo ziemas nakti. “Nu, kā tev pati-
ka?” jautā tēvs. “Tēt, māmiņ! Cik tas 
bija skaisti!” es izsaucos. 

Sen jau dus mani mīļie: kurš dzim-
tenes smiltājā, kurš pazudis pasaules 
plašumos. Svētvakars nāks man līdzi, 
kamēr aiziešu tur – pie savējiem.

Atļaujiet veltīt šo manu dzejoli ma-
nai bērnu dienu zemei – Cesvainei:

Stāv brīnišķa baznīca kalnā,
Stāv gadsimtiem varenā pils.
Cesvaine pasaka, Cesvaine baltā,
Pār tevi vienmēr debess tik zils.

Bērnības takas te atved,
Tavos dārzos, kad ceriņi zied.
Tavu slavu ļaudis tālumā aiznes,
Draugs, klausies, kā Cesvainē dzied.

Cesvaine, bērnības pilsēta mana,
Skola, kur pirmoreiz iets.
Celies, Cesvaine mana,
Tu ziedošais Vidzemes zieds.

Juris Sārnis Siguldā

Teātris ir mīlestība – baudi to!

Gaiša prieka pilnus un laimes apmirdzētus 
Ziemassvētkus! 

Laimīgu un idejām bagātu Jauno gadu!

Cesvaines novada dome

dētājs aicināja iedegt egli. Cesvainieši 
ar ovācijām un aplausiem sagaidīja ie-
degtās gaismas eglē un sniega bumbas, 
kas maina krāsas. Par sniega bumbām 
vislielākais prieks mazākajiem cesvai-
niešiem, kas labprāt ar tām spēlējās un 
gāja rotaļās ap egli. Egles iedegšanas 
pasākumā ikviens varēja baudīt pipar-
kūkas, siltu tēju, aizdegt brīnumsvecīti 
un priecāties par pirmo īsto sniegu, kas 
vakara gaitā nerima snigt. 

Diemžēl jau nākamajā dienā snie-
ga bumbām tika nozagti prožektori. 
Skumji, ka laikā, kad vēlamies cits 
citu iepriecināt un dot, kāds zog svēt-
ku sajūtu. Šogad pie egles rotāšanas 

tika pieaicinātas amatniecības salona 
“Divi torņi” īpašnieces – māsas Ilva un 
Sanita Ozolas, tāpēc īpaši žēl, ka ne-
novērtējam mūsu iedzīvotāju ieguldīto 
darbu. Šobrīd tiek apzināti zaudējumi 
un meklēti vainīgie. Aicinām ikvienu, 
kuram ir kāda informācija par nozagta-
jiem prožektoriem, sniegt informāciju 
kultūras nama direktorei Kristīnei Au-
melei pa tel. 64852287, 28658274 vai 
uz e-pastiem: kristine.aumele@inbox.lv 
vai dome@cesvaine.lv. Informāciju var 
sniegt arī anonīmi.

Kristīne Vilciņa, autores foto

Ar īstu teātri – no asarām līdz 
smaidam – bija piepildīts 10. de-
cembra vakars Cesvaines kultūras 
namā. Iemesls – Cesvaines Tautas 
teātra 55 gadu jubileja.

Teātra režisore Alda Alberte klāt-
esošos uzrunāja ar retorisku jautāju-
mu – ar ko jums saistās teātris? Vis-
pirms režisore dalījās savā pieredzē: 
„Man teātris asociējas ar skaistiem 
tērpiem, aktieriem, deju un ar to, ka 
veras priekškars.” Šodien rakstīts, ka 
teātrim ir 55, bet kopš piešķirts Tautas 
teātra statuss – 30. Pašķirstot hroniku 

un atrodot teātra pirmsākumus, sanāk, 
ka teātrim ir ap 135. Režisore jokoja, ka 
tas līdzīgi kā Cesvainei bija 600 gadu 
jubileja, bet pēc 20 gadiem jau 800. Tas 
tāpēc, ka Cesvainē viss notiek citādāk.

Aktieri brīnišķīgos tērpos skatītā-
jiem atklāja zināmu aktieru, režisoru 
un mākslinieku izteikumus un atziņas. 
Kopīgi šķirstot atmiņu grāmatu, tika 
atzīmēti teātra nozīmīgākie atskaites 
punkti. Sasniegumi skatēs, režisoru de-
vums un tradīciju ieviešana – tas viss ir 
veidojis Cesvaines Tautas teātri. Ar pa-
tiesu sirsnību, svecītēm un Jāņa Lūsēna 

dziesmu „Nē, manis nav” tika pieminēti 
mūžībā aizgājušie Cesvaines amatier-
mākslas talanti. Viņi noteikti šobrīd sēž 
vislabākajās ložās un vēro mūs no mā-
koņu maliņas.

Pasākuma turpinājumā režisore Alda 
Alberte skatītājus iepazīstināja ar Jau-
niešu teātra studiju, kuri demonstrēja 
notiekošo mēģinājumos. Runas mākslas 
treniņos iesaistījās arī skatītāji, kuriem 
bija nepieciešams atkārtot jauniešu teik-
to. Savukārt, lai pārbaudītu, cik čakli ir 
skatītāji, aktieri demonstrēja pēdējo 5 
gadu laikā tapušo izrāžu fragmentus 
un to laikā skatītājiem bija jāatmin iz-
rādes nosaukums, autors vai kad bijusi 
pirmizrāde. Zinošākie tika apbalvoti 
ar teātra sarūpētām dāvaniņām un tika 
laipni gaidīti uz nākamajiem teātra mē-
ģinājumiem. 

Pasākuma noslēgumā  norisinājās 
savdabīga „Spēlmaņu nakts”, kuras lai-
kā tika apbalvoti labākie aktieri – visi 
aktieri, kas darbojas Cesvaines Tautas 
teātrī. 

Teātri un tā režisori sveica paši aktie-
ri, Cesvaines pašvaldība, pašdarbnieku 
kolektīvi, pašvaldības iestādes un ik-
viens, kurš kādreiz darbojies teātrī vai 
vēlējās pateikties par izrādēm, ar kurām 
teātris ik gadu priecē skatītājus.

Lai vismaz vēl 100 un vairāk gadus 
piedzīvo Cesvaines Tautas teātris!

Kristīne Vilciņa, autores fotoCesvaines Tautas teātra bijušie, esošie un nākamie aktiermākslas talanti

Pirmsskolas „Brīnumzeme” vokālais ansamblis „Domiņa”

Eglei blakus esošās sniega bumbas 
jau nākamajā dienā tika izpostītas



� Cesvaines Ziņas

Igauņu ugunsdzēsēji bija sagādājuši pārsteigumu cesvainiešiem un 
sagatavojuši dziesmu „Pūt, vējiņi”

“Ziemas vitamīns”
2. decembrī Cesvaines vidusskolas 

aulā valdīja pacilājošs noskaņojums, 
jo kārtējo reizi notika Jāņa Šķēles or-
ganizētais pasākums ar nosaukumu 
„Ziemas vitamīns”, kas pulcē tautis-
ko deju kolektīvus.

„Ziemas vitamīns” ir atkalredzēša-
nās deju kolektīviem un to vadītājiem, 
kā arī skatītāju priecēšana ar jaunām 
un jau labi zināmām dejām. Pasāku-
mu vadīja tā iniciators Jānis Šķēle, kas 
savā uzrunā atvainojās sabraukušajiem 
kolektīviem, ka šogad tie tiek sagaidīti 
bez sniega. Citas reizes sniegs Cesvai-
nē vienmēr ir. Vispirms klātesošie tika 
iepazīstināti ar deju kolektīviem un to 
vadītājiem. Pirmo reizi „Ziemas vita-
mīnā” piedalījās dancotāji no Rīgas. 
Koncerta dalībnieki bija arī dejotāju 
kolektīvi no Daugavpils, Lubānas, Ēr-
gļiem, Preiļiem, Varakļāniem un māji-
niekiem - Cesvaines „Sprīdītis”. Īpaši 
uzteikts tika Varakļānu deju kolektīvs, 
kas bija atbraucis ar diviem sastāviem. 
Jānis Šķēle kolektīvu vadītājus aicināja 
uz skatuves, lai pasniegtu oriģināli izga-
tavotu kaklarotu, kas kolektīva vadītā-
jam bija jānēsā visu pasākuma laiku. Ar 
šo kaklarotu kolektīvu vadītājiem tika 
dota priekšroka visur, kurp tie dodas. Ar 

2011. gada 
10. novembra 
domes sēdē:

• Nolēma piedalīties kā partneriem 
biedrības „Attīstības centrs „Nakts-
vijoles” izstrādātajā starptautiskajā 
projektā „Magic Dance” pārrobežu 
sadarbības programmā.

• Nolēma pārskaitīt 105 latus Lat-
vijas Nedzirdīgo savienības Smilte-
nes reģionālajai biedrībai pašvaldības 
iedzīvotāju sociālajai rehabilitācijai 
un izglītošanai 2012. gadā.

• Nolēma piešķirt K.R. vienreizēju 
pabalstu ārkārtas situācijā Ls 500,00 
dēla ārstēšanai.

• Dome nolēma turpināt atbalstīt 
politiski represētos 25. marta, 14. jū-
nija pasākumos un politiski represēto 
salidojumā Ikšķilē, bet nepietiekamu 
budžeta līdzekļu dēļ neatbalstīja Lat-
vijas Politiski represēto apvienības 
ierosinājumu piešķirt vienreizēju pa-
balstu politiski represētām personām 
Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienā.

• Izdarīja grozījumus Cesvaines 
novada pašvaldības 2011. gada bu-
džetā, izdodot saistošos noteikumus.

• Noteica nomas maksu par Ces-
vaines kultūras nama telpām un apa-
ratūru (zāle – Ls 15 stundā bez PVN; 
bārs – Ls 3 stundā bez PVN; zāle, 
bārs – Ls 18 stundā bez PVN; skaņas 
aparatūras noma – Ls 10 stundā bez 
PVN; gaismas aparatūras noma – Ls 
6 stundā bez PVN). 

• Saskaņoja Cesvaines vidusskolā 
īstenoto Izglītības un zinātnes minis-
trijas izstrādātajam programmas pa-
raugam atbilstošu speciālās pamatiz-
glītības programmu izglītojamajiem 
ar garīgās attīstības traucējumiem.

• Izveidoja pieņemšanas eksplua-
tācijā komisiju dzīvojamai mājai un 
saimniecības ēkai mazajā Stacijas 
ielā 5 un biogāzes koģenerācijas 1. 
kārtai „Slovašēnos”, Cesvaines pa-
gastā.

• Piešķīra adreses mājīpašumiem, 
ražošanas ēkām un neapdzīvojamām 
telpām, kā arī mainīja nosaukumus 
un piešķīra nosaukumus īpašumiem.

• Ņemot vērā to, ka novadā ir vai-
rāki īpašumi ar vienādām adresēm, 
mainīja pašvaldības dzīvojamajai 
mājai adresi no „Kaļķenieki” pret 
„Lielkaļķenieki” un attiecīgi mainī-
ja arī adresi tajā esošajiem dzīvokļu 
īpašumiem.

• Piekrita, ka no īpašuma “Celmi-
ņi” un no īpašuma „Vidus Kubas” 
tiek atdalīta zemes vienība kā patstā-
vīgs īpašums, kā arī piekrita sadalīt 
īpašuma „Celmiņi” pamatgabalu, iz-
strādājot zemes ierīcības projektu.

• Noteica nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķus jaunveidotajiem īpa-
šumiem. 

• Atbalstīja nekustamā īpašuma 
„Aptiekas” īpašnieces piedāvājumu 
mainīt viņas īpašuma zemes gabalu 
ar pašvaldībai piederošu zemes ga-
balu.

• Apstiprināja pašvaldības auto-
busa BMC PROBUS ar 30 vietām 
degvielas izlietojuma pašizmaksu Ls 
0,33 par km un autobusa lietošanas 
pašizmaksu stundā – Ls 2,98;.

• Apstiprināja pašvaldības autobu-
sa WV Crafter ar 19 vietām degvielas 
izlietojuma pašizmaksu Ls 0,16 par 
km un autobusa lietošanas pašizmak-
su stundā – Ls 2,86.

• Noteica, ka pašvaldības izglītī-
bas iestāžu audzēkņi un pašvaldības 
darbinieki, ekskursijām izmantojot 
pašvaldības autobusus, samaksu par 
degvielas patēriņu saskaņā ar kalku-
lāciju veic domes kasē.

novēlējumu, lai pasākuma laikā skatītā-
ji uzņem vitamīnus visai ziemai, Jānis 
Šķēle atklāja koncertu.

Katrs deju kolektīvs tika pieteikts ar 
atraktīvu Jāņa Šķēles uzrunu un stāstu 
par kolektīvu vai deju. Kādam deju ko-
lektīvam bija dejas pirmizrāde, savukārt 
kāds cits varēja atrādīt jaunos tērpus. Tā 
kā pa dienu norisinājās sporta sacensību 
stafetes starp deju kolektīviem, pasā-
kuma vidusdaļā tika apbalvoti laureāti. 

Jauniešu deju kolektīvi varēja sevi parā-
dīt tādās stafetēs kā „Mazās bumbiņas”, 
„Putekļu sūcējs”, „Stafete ar pildbum-
bu” un citās. Kopvērtējumā 3. vietu ie-
guva mājinieku deju kolektīvs „Sprīdī-
tis”. Otrajā vietā ierindojās Preiļu deju 
kolektīvs „Dancari”, savukārt pirmo 
vietu izcīnīja Lubānas deju kolektīvs 
„Žuburi”. 

„Ziemas vitamīns” noslēdzās ar deju 
kolektīvu apbalvošanu un laba vēlēju-

miem atbraukušajiem ciemiņiem. Deju 
kolektīvu vadītāji pateicās Jānim Šķē-
lem par organizēto pasākumu, jo tā ir 
iespēja atkalredzēties, dalīties pieredzē, 
gūt jaunus iespaidus un draugus. Pēc 
kopbildes deju kolektīvi gatavojās dis-
kotēkai, kas norisinājās turpat vidussko-
las zālē. 

Uz tikšanos nākamgad!

Kristīne Vilciņa, autores foto

18. novembra svētki
Valsts svētku pievakarē Cesvaines 

vidusskolas aulā notika svētku pa-
sākums „Baumaņu Kārļa sacerētās 
Latvijas himnas liktenis”. Koncerta 
pirmajā daļā uzstājās vietējie paš-
darbnieku kolektīvi un individuāli 
sveicēji, savukārt otrajā daļā tika 
godināti titula „Cesvaines novada 
gada cilvēks” ieguvēji un ”Sakoptākā 
objekta Cesvaines novadā” laureāti, 
kā arī uzstājās viesi no sadraudzības 
pilsētas Marjamā Igaunijā.

Sākumā Cesvaines novada domes 
priekšsēdētājs apsveica cesvainiešus 
svētkos, ka arī sniedza ieskatu Latvijas 
vēsturē, uzsverot būtiskākos notiku-
mus, īpaši iezīmējot aspektus Cesvai-
nes attīstībā. Iedzīvotājiem tika nodots 
arī apsveikums valsts svētkos no Valsts 
prezidenta un Saeimas priekšsēdētājas 
igauņu valodā apsveikuma vārdi izska-
nēja no Marjamā pašvaldības pārstāves.

Pasākums izvērtās grandiozs, zāle bija 
piepildīta ar dažāda vecuma cilvēkiem, 
un ikkatrā sirdī mājoja svētku sajūta. 
Iepriecināja, ka kopā ar jau ierastajiem 
pašdarbnieku kolektīviem – senioru 
kori „Virši”, folkloras kopu „Krauklē-
nieši”, dāmu deju grupu „Kamenes”, 
tautas deju ansambli „Sprīdītis” – šajā 
pasākumā uzstājās arī PII „Brīnumze-
me” bērnu vokālais ansamblis „Domi-
ņa”. Izskanēja pozitīvas klausītāju at-
sauksmes par to, ka kolektīvos, tostarp 
jauktajā korī „Cesvaine” un pūtēju or-
ķestrī, iesaistās un līdzdarbojas aizvien 
vairāk jauniešu.

Pēc koncerta sekoja svinīgākā daļa, 
kurā Vilnis Špats pasniedza Atzinības 
rakstus un Latvijas valsts sudraba mo-
nētu „Valsts atzinība”, īpaši veidotu šim 
pasākumam, cilvēkiem, kuri veikuši no-
zīmīgus darbus, lai daudzinātu Cesvai-
nes vārdu. Savukārt sakoptāko objektu 
īpašniekus apbalvoja ar Atzinības rak-

stiem un dāvanām.
„Ilggadēja aptiekas darbiniece, ar ie-

interesētību, labestīgu attieksmi, izprat-
ni, ar savām zināšanām nepagurusi rū-
pējusies par cilvēku aizsardzību” – šādi 
tika raksturota Aina Čevere, iegūstot 
nomināciju „Par nozīmīgu ieguldījumu 
sociāli labvēlīgas vides veidošanā”.

Nomināciju „Par nozīmīgu ieguldī-
jumu tautas attīstībā, kultūrvides vei-
došanā un novada vārda popularizē-
šanā ” saņēma Aina Karlsone, kas tika 
raksturota kā „Cesvaines novadniece, 
ekslibris veidotāja, smalku izšuvumu 
un pinumu izgatavotāja, gleznotāja un 
autore. Viņa izgatavojusi vairāk nekā 
3000 ekslibris, piedalījusies 35 starp-
tautiskās izstādēs, kurās guvusi augstu 
novērtējumu, nesavtīgi piedalījusies 
visu „Cesvaines grāmatu” veidošanā. 
Bagātīgi apdāvinājusi ļoti daudzus ces-
vainiešus, veidojot to ekslibris.”

Edmunds Skride – „sabiedriski aktīvs 
cilvēks, kurš gandrīz visus Cesvaines 
notikumus fiksējis savā videokamerā, 
jau daudzus gadus veidojis Cesvaines 
hroniku filmās, aktīvi darbojies teju vi-
sos Cesvaines pasākumos un tos atbal-
stījis”, ieguva nomināciju „Par ieguldī-
jumu novada labā un tā atpazīstamības 
veidošanā”.

„Cesvaines vidusskolas absolvents, 
tagad – RTU materiālzinātnes un lietiš-
ķās ķīmijas students, 2010. gada Latvi-
jas junioru čempions augstlēkšanā, ot-
rās vietas ieguvējs Latvijas čempionātā 
pieaugušo grupā, veiksmīgi startējis 
Eiropas čempionātā U-20 grupā”– Jā-
nis Vanags tika nominēts „Par nozīmī-
gu ieguldījumu sporta dzīves attīstībā, 
par sportiskiem sasniegumiem valsts un 
pasaules mērogā un novada vārda popu-
larizēšanu”.

„Jaunieša gados spēlējis lauku kape-
lā, dejojis tautas deju ansamblī „Ces-

vaine”, vecākās paaudzes deju kolek-
tīvā. Šobrīd – darbojas folkloras kopā 
„Krauklēnieši” un senioru korī „Virši”. 
Piedalījies stāstnieku konkursos un ie-
guvis labākā stāstnieka titulu.” Tā tika 
raksturots Imants Galejs, un viņam tika 
pasniegts Kultūrizglītības un nemateri-
ālā mantojuma centra atzinības raksts 
„Par ilggadēju ieguldījumu tradicionā-
lo vērtību saglabāšanā, amatiermākslas 
popularizēšanā un novada kultūrvides 
veidošanā”.

Lieliskā pasākuma izskaņā pārstei-
gumu sagādāja viesi no Marjamā – pro-
fesionāli ugunsdzēsēji, uzstājoties ar 
deju priekšnesumiem. Tiešām, kas neie-
rasts – ugunsdzēsēji formastērpos kāpj 
uz skatuves, lai dejotu. Klātesošajiem, 
raugoties priekšnesumos, nereti aiz-
rāvās elpa, jo tajos tika izmantoti īsti 
uguns elementi. Ugunsdzēsēju koman-
das pārstāvji atklāja, ka viena no dejām 
tikusi veidota kā pierādījums tam, ka 
cīņa ar uguni ir mūžīga – vienā vietā 
uguns tiek uzveikta, nodzēsta, taču citā 

vietā tā atkal visu posta ar jaunu spēku. 
Jautāts, kā notiek atlase tiem uguns-

dzēsējiem, kas vēlas pieteikties dejoša-
nai, komandas horeogrāfs pastāstīja, ka 
viss notiekot pavisam vienkārši – tiem, 
kuri vēlas būt uz skatuves, šāda iespēja 
tiek dota – nav nepieciešams pat dejo-
tāja talants. Mēģinājumiem tiekot atli-
cināts brīvais laiks, tātad vaļasprieku 
iespējams apvienot ar profesionālo no-
darbošanos. Vienīgā nianse, kas dejojo-
šajiem ugunsdzēsējiem ir citādāka nekā 
līdzīgiem māksliniekiem, kuri uzstājas 
grupās, ir tas, ka viņi nevar doties uzstā-
ties pilnā sastāvā un arī ilgāk par divām 
dienām, jo katram no ugunsdzēsējiem 
darba grafiks paredz divas brīvdienas 
un divas darba dienas pēc kārtas. 

Par viesmākslinieku uzņemšanu un 
organizatoriskajiem jautājumiem vislie-
lākie paldies Jānim Šķēlem, Viktoram 
Leimanim, Cesvaines novada domes 
darbiniekiem un Cesvaines vidusskolas 
kolektīvam.

Rita Turkina, autores foto

Cesvaines vidusskola saņem apbalvojumu
Nodibinājums „Draudzīgā aicinā-

juma fonds” katru gadu rīko kon-
kursu, kurā tiek noskaidroti Latvijas 
skolu reitingi. Cesvaines vidusskolas 
matemātikas centralizētā eksāmena 
skolēnu zināšanu vērtējumi vidus-
skolu pilsētu grupā ir visaugstākie, 
tāpēc šogad apbalvojumu saņēma 
Cesvaines vidusskola un matemāti-
kas skolotāja Sarmīte Lukša.

Devos uz Cesvaines vidusskolu, lai 
noskaidrotu, kā šādu apbalvojumu vērtē 
Cesvaines vidusskolas direktors Didzis 
Baunis un matemātikas skolotāja Sar-
mīte Lukša.

Cik nozīmīgs jums ir šis apbalvo-
jums?

Didzis Baunis:– Es domāju, ka tas 
ir viens no nozīmīgākajiem fiksētajiem 
sasniegumiem skolas vēsturē. Iespē-
jams, ka iepriekš arī bijuši tikpat labi 
rezultāti, bet tie nebija fiksēti šādā vei-

dā, jo pirmo gadu notiek vērtēšana pēc 
centralizēto eksāmenu rezultātiem. Ja 
savā kategorijā mums ir labākie rezultāti 
valstī – tas jau par kaut ko liecina. 

Sarmīte Lukša: – Skolēnu sasniegu-
mi ir gandarījums par padarīto darbu.

Kā jums šķiet, cik tas ir objektīvi?
Didzis Baunis: – Domāju, ka vērtē-

jums ir objektīvs. Visā valstī tiek uzdoti 
vienādi uzdevumi un tie tiek vērtēti vie-
nādi, līdz ar to vērtējums ir objektīvs.

Sarmīte Lukša: – Es domāju, ka līdz 
ar to skola tiek vērtēta kopumā. Šajā 
gadījumā esam vislabāk novērtēti vienā 
mācību priekšmetā – matemātikā. Uz-
skatu, ka tas ir objektīvi, jo visām sko-
lām ir vienādi nosacījumi. 

Ņemot vērā šos reitingus, labākas 
sekmes joprojām tiek uzrādītas hu-
manitārajos priekšmetos. Kā jūs vēr-
tējat šos reitingus?

Sarmīte Lukša: – Es domāju, ka šis 

nav gadījums ar Cesvaines vidusskolu, 
jo matemātikā labas sekmes tiek uzrādī-
tas jau gadiem. 

Vai šādi apbalvojumi sniedz ganda-
rījumu darbā?

Sarmīte Lukša: – Protams.
Didzis Baunis: – Man prieks, ka sko-

lēniem ir šādi sasniegumi, tas nozīmē 
arī to, ka skolotāji strādā augstā līmenī. 
Man personīgi šādi apbalvojumi emo-
cionālu pacēlumu nedod. Mēs strādājam 
kopā – vadība, skolotāji un skolēni, un 
tas ir mūsu visu sasniegums. Uzska-
tu, ka lielākā loma šajā sasniegumā ir 
skolotājam. Viena lieta, ka skolēnam 
ir spējas, bet otrs, ka skolotājs prot šīs 
prasmes pielietot un attīstīt.

Sarmīte Lukša: – Tas ir arī atkarīgs 
no skolēna motivācijas. Man nepatīk 
autoratīvais vadīšanas stils. Patīk sa-
darboties ar skolēnu un veidot sarunu. 
Reizēm tas varbūt nav tik labi un tiek 

izmantots. 
Vai, strādājot skolā, esat tikusi pie 

kādām atziņām?
Sarmīte Lukša: – Noteikti varu teikt, 

ka šajā laikā, kopš strādāju, ir šis tas 
mainījies. Tā, piemēram, nevar salīdzi-
nāt skolēnu attieksmi pirms 10 gadiem 
un tagad. Arī mācību programma, kas 
tiek izstrādāta, ir pavisam citādāka nekā 
agrāk. Ja agrāk tika prasīts lielāks darbs 
no skolotāja, tad tagad tas tiek prasīts 
no skolēna. 

Kāds ir jūsu novēlējums Cesvaines 
vidusskolas skolēniem?

Sarmīte Lukša: – Lai viņiem patīk 
nākt uz skolu. 

Didzis Baunis: – Lai skolēni, absol-
vējot skolu, prot arī dzīvot un viņiem 
kaut kas no skolā iemācītā dzīvē noder.

Kristīne Vilciņa

Visi deju kolektīvi un to vadītāji



�Cesvaines Ziņas

Talantīgie cesvainieši 
iekaro Rīgu

26. novembrī trīs Cesvaines vidus-
skolas skolēni – Jēkabs Apfelbergs, 
Eduards Zigfrīds Aveniņš un Māra 
Vaska ar labiem panākumiem piedalī-
jās Latvijas stāstnieku konkursā “Teci, 
teci, valodiņa”. Viņu uzdevums bija 
stāstīt pasaku, anekdoti un atgadījumu 
no dzīves. Mūsu stāstītāji guva augstus 
panākumus. Jēkabs jau trešo gadu pēc 
kārtas ieguva Dižā stāstnieka titulu, kas 
viņam liek sarosīties, lai nākamajā gadā 

Dalība 
reģionālajā 
konferencē

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

varētu cīnīties par valsts Dižā stāstnieka 
titulu.

Priecē tas, ka Eduards šogad uzreiz 
ieguva 1. pakāpes diplomu – Dižais 
stāstnieks.

Paldies skolotājām, kas šos talantus 
saklausīja. Tās ir Biruta Spridzāne, San-
da Skujiņa, Ginta Libeka.

Sarma Kurme, direktora vietniece

Eduards Zigfrīds Aveniņš, Māra Vaska, Jēkabs Apfelbergs

Ziemassvētku gaidas Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā
Vēl tikai nedēļa un sāksim apkopot 

mūsu skolas sasniegumus šī mācību 
gada I pusgadā. Mūzikas nodaļas au-
dzēkņi pārskatīs savas skaņdarbu ma-
pītes, lai izlemtu, kuri skaņdarbi labāk 
iederēsies svētku koncertam un ģime-
nes svinībām. Mākslas nodaļā audzēkņi 
kopā ar liecību saņems savus I pusgadā 
izstrādātos darbus visos ar mākslu saistī-
tajos priekšmetos, kurus var apgūt mūsu 
skolā. Varēs rīkot mājās savu Ziemas-
svētku izstādi ģimenei. Skolotāji veiks 
savu uzdevumu – novērtēs ar atzīmēm 
audzēkņu sasniegumus. Visi vēlas, lai 
rezultāts atstātu pēc iespējas dziļāku 

pozitīvu emocionālu iespaidu uz klau-
sītājiem un skatītājiem. Visi kopā esam 
ieguldījuši lielu darbu. Būs ko pārdomāt 
un analizēt. Audzēkņi skolotāju vadībā 
iemācās neapstāties pie sasniegtā, bet 
meklē jaunus ceļus, lai sasniegtu to, ko 
šajā reizē neizdevās līdz galam parā-
dīt saviem klausītājiem un skatītājiem. 
Mūsu skolas audzēkņi un skolotāji re-
gulāri stājas auditorijas priekšā un viņu 
sniegums tiek vērtēts. Lielākais uzde-
vums – neuztraukties, ka vērtēs mūs 
personīgi, bet vairāk censties pasniegt 
vērtētājiem tēlu, kurš apslēpts mūzikā 
un mākslā. Ja ar to izdodas ielīksmot 

klausītāju un skatītāju, tad mūsu mērķis 
sasniegts. Šim mērķim skolā atvēlēti 5-9 
gadi, kuru laikā jātiek pēc iespējas tuvāk 
mūzikas un mākslas tēla atklāsmei. Mēs 
esam ļoti dažādi un arī šo mērķi sasnie-
dzam ļoti atšķirīgi. Šī mācību gada sa-
sniegumus visi skolas audzēkņi nodos 
vērtēšanai vecākiem un citiem intere-
sentien trešdien, 14. decembrī, un piekt-
dien, 16. decembrī, plkst. 18.00 mūzikas 
nodaļas zālē pilī.

Mākslas nodaļas audzēkņi kopā ar 
skolotājiem izvietos savus darbus visos 
priekšmetos mācību kabinetos 12., 13. 
decembrī un tie būs apskatāmi nodarbī-

bu laikā līdz 21. decembrim. Pēc tam 
lielākā daļa darbu ceļos uz ģimenes iz-
stādēm.

Novēlu audzēkņiem, vecākiem un 
skolotājiem nepagurt ceļā uz netvera-
mā brīnuma radīšanu. Lai arī mūzikas 
un mākslas nozīmīgums nav izmērāms 
redzamās mērvienībās, katrs kaut reizi 
ir izjutis to ietekmi un vērtību, kas nav 
vārdos izsakāma un mērvienībās izmē-
rāma. 

Brīnumainus Ziemassvētkus un jaut-
ras ziemas brīvdienas!

Inta Stiene, Cesvaines Mūzikas un 
mākslas skolas direktore 

Pirmsskolā „Brīnumzeme”
3. novembrī pie mums ,,Brīnumze-

mē’’ ciemojās Meža māte no Vestienas 
pagasta ,,Pakalniešiem’’ Inese Mailīte, 
iepazīstinot bērnus ar dažādiem koka 
izstrādājumiem – sadzīves priekšmeti, 
mūzikas instrumenti u.c.

Bērniem tika dota iespēja ,,paglāstīt’’ 
meža zvērus, sajust atšķirību – kāds ku-
ram kažoks. Meža māte līdzi atveda arī 
dažādus tērpus, un bērni iejutās meža 
dzīvnieku, putnu, koku, augu tēlos, tos 
pielaikojot un kopā ar grupu skolotājām 
fotografējoties.

Skolotājas Dzintra Šantare, 
Jolanta Štromberga

8. novembrī Cesvaines pirmsskolā 
,,Brīnumzeme’’ notika jauno runātāju 
konkurss ,,Brīnumzemes dzejas rīts’’, 
kurā piedalījās 13 jaunie runātāji no 
grupām ,,Skudriņa’’: Ance Bērziņa, Re-
nārs Briedis. No grupas ,,Taurenītis’’:  
Katrīna Stikāne, Patrīcija Kupča, Beāte 
Ramona  Kārkliņa., Ieva Rūta Alksne, 
Raivis Matisons, Dāvis Ērglis, Denija 
Krūmiņa. No grupas ,,Bizmārīte’’: Ma-
riss Bērziņš, Roberts Šīris, Egija Ra-
vinska, Monta Bistrova. Mērķis izvirzīt 
vienu talantīgo runātāju uz jauno un ta-
lantīgo runātāju tikšanos 

16. novembrī Bērzaunes pirmsskolā 
,,Vārpiņa’’ dzejas svētkos ,,Skani, mana 
valodiņa”! Mūsu iestādi pārstāvēja divi 
audzēkņi – Ance Bērziņa un Renārs 
Briedis no grupas ,,Skudriņa’’. Tāpat kā 
Cesvainē, arī Bērzaunē Ance un Renārs  
skaļi, droši un pārliecinoši runāja dze-
joļus.

Apvienojot  mācību ekskursiju un 
vecāku dienu, mēs, grupa “Skudriņa”, 
15. novembrī devāmies ekskursijā uz 
Cesvaines pili. Pie pils mūs sagaidīja 
Evelīnas Zvaigznekalnes mamma Ilze 

Gunika – pils gide. Ekskursijas mērķis 
tuvāk iepazīt  skaistāko mūsu novada un 
pilsētas lepnumu – pili, veicot dažādus 
uzdevumus ekskursijas laikā – ejot pa 
pēdām, liekot puzli, pārvarot 117 pakā-
pienus līdz tornim u.c. 

Grupas  “Skudriņa” skolotājas

17. novembrī svinīgi atzīmējām Lat-
vijas 93. dzimšanas dienu. Par pasāku-
ma muzikālo noformējumu parūpējās 
skolotāja I. Lecīte, pasākumu vadīja 
grupas “Bizmārīte’’ skolotājas Ilga 
Rumpe un Alla Isačenko. Viņas tēlaini 
un saprotami pastāstīja par mūsu dzim-
tenes četriem vēsturiskajiem novadiem –
Zemgali, Vidzemi, Latgali, Kurzemi,  
akcentējot katra novada nozīmīgākos  
dabas objektus, un aicināja grupas rādīt   
sagatavotos priekšnesumus – dziesmas, 
dejas, tautasdziesmas.

Svētku uzrunu teica ,,Brīnumzemes’’ 
vadītāja Skaidrīte Aveniņa, pateicoties 
visiem bērniem, vecākiem un skolotā-
jām par ieguldīto darbu pasākuma orga-
nizēšanā, un aicināja mīlēt mūsu Latvi-
ju, to apliecinot ar čaklumu un labiem 
darbiem.

Skolotājas Dzintra Šantare, 
Jolanta Štromberga 

25. novembrī notika kustību rotaļu 
sporta diena, kurā kaķis Muris un pele 
Pīka aicināja bērnudārza bērnus uz jaut-
ru izkustēšanos. Bērni sacentās cits ar 
citu veiklībā un izturībā dažādās stafe-
tēs. Pasākuma noslēgumā gan mazos, 
gan arī lielos dalībniekus iepriecināja ar 
kārumiem – burkāniem zobu stiprināša-
nai un B vitamīna uzņemšanai.

Sporta skolotājas Ilga Rumpe un 
Jana Medniece

3. novembrī visas sākumskolas 
skolotājas piedalījās reģionālajā kon-
ferencē ’’No pirmsskolas uz sākum-
skolu – rotaļas, mācības, dzīve”, kas 
notika Cēsīs. 

2009./2010. mācību gadā tika aiz-
sākts pilotprojekts izglītības satura 
pilnveidei bērnu sagatavošanai skolai. 
Pirmsskolas izglītības un pamatizglī-
tības satura plānā noteiktais mērķis 
ir nodrošināt pēctecīgu, pirmsskolas 
izglītībai un pamatizglītībai atbilsto-
šu izglītības saturu un tā īstenošanu 
ar piemērotām mācību metodēm un 
līdzekļiem, vienlaikus nodrošinot pe-
dagogu sagatavošanu un tālākizglītī-
bu. Projekts tika īstenots 22 izglītības 
iestādēs visā Latvijā. Galvenais seci-
nājums: sešgadīgo  bērnu integrētās 
mācību programmas saturs kopumā 
atbilst bērnu īpatnībām un  spējām. 

Liels gandarījums, ka tiek veidota 
ciešāka saikne pirmsskolai ar sākum-
skolu, kaut arī  ar Cesvaines pirms-
skolas izglītības iestādi  mums ir iz-
veidojusies laba sadarbība, bet tas tā 
nenotiek visur. Galvenais ir sakārtot 
mācību saturu, kas jāapgūst pirmssko-
lā, kas 1. klasē.

Saturiska bija Inetas Tunnes lekcija 
par Marte Meo metodes izmantošanu 
ikdienas praksē. Metode jauna, tomēr 
sākumskolas skolotājas vēlreiz pārlie-
cinājās, ka viss jaunais ir labi aizmirsts 
vecais. Metode balstīta uz bērna attīs-
tības sekmēšanu individuālā tempā. 
Plānveidīgi un mērķtiecīgi, ievērojot 
pēctecības principu – no vienkāršākā 
uz sarežģītāko –, notiek bērnu saga-
tavošana mācībām skolā. Pakāpeniski 
notiek pāreja no rotaļdarbības uz mā-
cību darbību. Arī sākumskolā mācības 
mijas ar spēlēm un rotaļām.

ISEC speciālistes Rudīte Andersone, 
Anita Lanka un Agrita Miesniece snie-
dza informāciju, kas jāapgūst pirms-
skolā un sākumskolas 1. klasē latvie-
šu valodā un matemātikā . Turpmāk 
sešgadīgi bērni mācīsies rakstīt, vairs 
nerakstīs drukātos burtus, jo vieglāk ir 
iemācīt nekā pārmācīt. Tāpēc svarīgi, 
lai vecāki ar savu bērnu darbotos un 
runātu, kopā lasītu, veidotu, zīmētu 
un spēlētos, dotos pastaigās un vērotu, 
sekotu, cik ilgu laiku bērns pavada pie 
datora un televizora.

Konferencē īpaša vērība tika pievēr-
sta bērnu fiziskajai attīstībai un stājai, 
jo daudziem bērniem konstatē funkcio-
nālus stājas traucējumus, kas attīstās, 
šķībi un ilgstoši sēžot, sēžot augumam 
nepiemērotās mēbelēs, mazkustīguma 
dēļ. 

Vai sešgadīgie bērni uzsāks mācības 
1. klasē, tas atkarīgs no valdības lēmu-
ma. Vecākiem nav jābaidās, jo mācību 
saturs nemainīsies, tas tiks sakārtots, 
lai skolēni 18 gados varētu beigt vidus-
skolu, kā tas bija agrāk. 

Paldies Cesvaines vidusskolas di-
rektoram Didzim Baunim, kas atbals-
tīja sākumskolas skolotāju vēlmi pie-
dalīties konferencē un vienmēr atbalsta 
skolotāju tālākizglītību.

Ginta Libeka, 
direktora vietniece sākumskolā, 

Sākumskolas starpnovadu 
MA apvienības vadītāja

„No sirds uz sirdi”
Ir sācies Adventes laiks. Šajā laikā 

mums jādara labi darbi un jādomā la-
bas domas. Viens no labajiem darbiem, 
ar ko esam sākuši, ir palīdzība Loretas 
mazajam brālītim Raineram, kurš cieš 
no krampju lēkmēm. 

Sākumā tika vākta naudiņa. Taču tad 
skolas pašpārvalde nolēma organizēt 
labdarības koncertu. Koncertā piedalī-
jās estrādes grupa “Kā saka žirafe”, tau-
tas deju ansambļi, ģitāristu ansamblis, 
Cesvaines vidusskolas puišu ansamb-
lis, absolvente Ilze Kurme, deju grupa 
“Geizeri”, bērnu ansamblis „Domiņa” 
un arī viesi no Madonas – deju grupa 
“Aliens”. Visu koncerta laiku apkārt 
likās strāvojam kāda ļoti laba gaisotne, 
kas tā vien sauca: “Nestāvi malā! Palī-
dzi arī tu!” 

Klausoties koncertu, varu teikt tikai 
vienu – tas bija vissirsnīgākais koncerts, 

kādā esmu piedalījusies. Tad, kad visi 
dalībnieki un skatītāji vienojās kopīgā 
dziesmā, mani caurstrāvoja tāds nevil-
tots prieks, ka pasaulē ir cilvēki, kuriem 
nav vienaldzīgas citu bēdas.

Kad tika nodziedāta koncerta pēdējā 
dziesma, tik paziņots, ka visi kopā esam 
saziedojuši 573,37 Ls. Tajā brīdī skanē-
ja grandiozi aplausi. Daudzi no prieka 
raudāja, daudzi bija vienkārši laimīgi, 
bet visus vienoja milzīgs prieks par ko-
pīgi paveikto.

Ieguvēji nav tikai Rainera ģimene. 
Ieguvēji esam mēs visi, ka spējam savā 
sirdī atrast vietu līdzcietībai. Visi, kuri 
ziedoja un atnāca uz koncertu, saprata, 
ka galvenais nav saņemt – galvenais ir 
mācēt dot.

Diāna Rone, Kristapa Bardziņa foto

Labdarības koncerts bija iespēja saprast, ka galvenais ir mācēt dot

Cesvaines vidusskolas aulā 
20. decembrī būs 

Ziemassvētku eglīte 
1. – 6. klasei, 

22. decembrī skolas eglīte būs 
7. – 12. klasei. 

Aicināti gan vecāki, gan 
vecvecāki, kā arī Cesvaines 

vidusskolas audzēkņu draugi.

Volejbola turnīrs
Šogad, tāpat kā citus gadus, notika 

volejbola turnīri astoto un devīto klašu 
starpā. Piedalījās arī Cesvaines internāt-
pamatskolas bērni. 3. godalgotajā vietā 
palika 9.b klase. 2. vietā internātpamat-
skola un uzvarēja 9.a klase. 

23. novembrī skolas sporta hallē 
notika arī volejbols starp vidusskolas 
klasēm. Volejbola spēles bija intere-
santi skatīties un vēl interesantāk bija 
tajās piedalīties, jo visi juta līdzi saviem 

klasesbiedriem. Cīņas starp pirmajām 
trim vietām bija sīvas, bet pirmo vietu 
ieguva 12. b klase, aiz kuras otrajā vietā 
palika 10. b klase, bet trešo vietu ieguva 
11. klase. Lai gan klasēm noteikti bija 
augstāks mērķis par iegūtajām vietām, 
visi bija apmierināti ar saviem rezultā-
tiem. 

Alise Kupča, Simona Grāvīte



� Cesvaines Ziņas

Pieredzes apmaiņas 
brauciens

“Par saviem vārdiem un darbiem atbildu”

Jēkabpils sociālā dienesta atbalsta 
nodaļas ģimenēm ar bērniem vadītāja 
Tatjana Grahoļska-Krjukovska dalās 
pieredzē ar Cesvaines sociālā dienesta 

speciālisti darbā ar ģimenēm un 
bērniem Judīti Mihejenko

24. novembrī Cesvaines vidussko-
las un Cesvaines internātpamatskolas 
sākumskolas skolotājas Māra Skride, 
Sanda Skujiņa, Rigonda Pinka, Ginta 
Libeka, Sarmīte Zīle un Ilze Brante 
kopā ar Madonas un Ērgļu novada 
sākumskolas skolotājām devās pie-
redzes apmaiņas braucienā uz Drustu 
tautskolu un Vecpiebalgas vidussko-
lu. Drustos skolotājas sagaidīja Ojārs 
Rode, tautskolas vadītājs, Daugavpils 
Universitātes doktorants. 

Drustu tautskola “99 Balti Zirgi” 
dibināta 1994. gadā. Tautskolā uzsā-
ka darbu Bērnu eksperimentālās ap-
mācības grupa, bet 1995. gada rudenī 
tika iegūta licence Tautskolas sākum-
skolai un uzņemti pirmie skolēni 1. 
klasē. 

Tautskolā bērni iegūst pamatskolas 
izglītību, apgūst labas iemaņas tautas 
daiļamatniecībā, prasmi spēlēt tautas 
mūzikas instrumentus. Tautskola pie-
dāvā alternatīvu variantu pamatizglī-
tības standarta apgūšanai uz humānās 
pedagoģijas bāzes, izmantojot indivi-
duālās apmācības metodes. Mācību 
priekšmetus skolēni apgūst citādāk, 
vienu dienu notiek tikai latviešu va-
lodas stundas, citā mācās tikai mate-
mātiku, ir īpašas domāšanas stundas, 
lielākie skolēni māca mazākos, bērni 
ir skolotāju palīgi. Notiek aktīva sko-
lēnu ievadīšana patstāvīgā mācībvie-
las apguvē, skolā valda ģimeniskas 
attiecības, tur mācās 20 skolēnu no 
Drustiem, Zosēniem, Lizuma, Lie-
zēres un Raunas. Kā pastāstīja Ojārs 
Rode, Drustu iedzīvotāju vidū gan šī 
skola neesot īpaši populāra.

Skolotājas apmeklēja  Piltiņkalnu. 
Piltiņkalns (otrais nosaukums Tiltiņ-
kalns) daudziem kļuvis par svētvietu, 
kur gūt spēkus, attīrīt domas un dvē-
seli. Kalns, kurā svinēti Jāņi un citas 
gadskārtas. Vieta, kur noteikti gribas 
atgriezties.

Ar Vecpiebalgu un Vecpiebalgas 
vidusskolu skolotājas iepazīstināja 
zinošā, erudītā un ļoti atraktīvā sko-
las bibliotekāre un logopēde Rigonda 
Prīse. Sākumskolas skolotājas tikās 
ar Vecpiebalgas vidusskolas sākum-
skolas un pirmsskolas skolotājām, 
pārrunāja  pašreizējās problēmas iz-
glītībā, guva arī jaunas idejas. 

Skolotājas devās uz  Porcelāna ga-
leriju, kas darbojas Inešu centrā. Tajā 
saimnieko mākslinieks Jānis Ronis ar 
dzīvesbiedri Zani. Tā ir vienīgā ražot-
ne, kas Latvijā strādā ar porcelānu.

Noslēgumā sveču gaismā skolo-
tājas pārdomāja redzēto un baudī-
ja svētbrīdi Vecpiebalgas luterāņu 
baznīcā, kas atjaunota no 1995. līdz 
1997. gadam pēc arhitektes A. Skuji-
ņas projekta.

Pieredzes apmaiņas braucieni ir 
nepieciešami, lai gūtu jaunu pieredzi, 
tiktos ar skolotājām citos novados, 
gūtu apliecinājumu savam darbam. 
Esam bijušas skolās Saulkrastos, 
Daugavpilī, Rīgā, Cēsīs, Ogrē, Tau-
renē, Garkalnē, Gulbenē  un citur. 
Esam arī pašas dalījušās pieredzē un 
Cesvainē uzņēmušas skolotājas no 
Cēsīm, Ogres, kā arī kaimiņu nova-
diem. 

Lai neciestu mācību process,  sā-
kumskolas skolotājas izpalīdz cita 
citai un aizvieto mācību stundas.  

Ginta Libeka

Sociālo darbinieku pieredzes apmaiņa Jēkabpilī 
Tikai retais zina, ka arī sociālajiem 

darbiniekiem ir sava atzīmējama diena – 
Sociālo darbinieku diena, kura kalendā-
rā ierakstīta 8.novembrī. Šajā dienā ar 
Cesvaines sociālās aprūpes nodaļas va-
dītāja un Cesvaines mēra vietnieka Jura 
Rozenberga iniciatīvu dienesta darbinie-
ki devās pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Jēkabpils sociālo dienestu. 

Tā kā Jēkabpils ir viena no lielajām 
Latvijas pilsētām, arī sociālā dienes-
ta ēka ir liela. Reģistratūrā laipni tiek 
dotas norādes par mums interesējošu 

personu koordinātēm. Drīz jau vieso-
jamies Jēkabpils sociālās pārvaldes 
vadītāja Jura Tužikova kabinetā. Tā kā 
mūsu brauciena mērķis ir iepazīties ar 
pieejamiem sociālajiem pakalpojumiem 
Jēkabpilī un Jēkabpils kolēģu pieredzi, 
uz sarunu tiek aicinātas sociālo nodaļu 
vadītājas un citas atbildīgas personas 
sociālajā darbā Jēkabpilī.

Lai arī darba specifika atšķiras tik 
lielā pilsētā kā Jēkabpils un Cesvaines 
novadā, katra sociālā dienesta nodaļas 
vadītāja stāstītais ir vērtīga praktiska 
informācija. 

Cesvaines sociālā dienesta vadītāja 
Daina Markevica un Juris Rozenbergs 
sarunājās ar Jēkabpils sociālā dienesta 
vadību un Jēkabpils domes priekšsē-
dētāja vietnieku Raščevska kungu par 
problēmām sociālajā jomā valstī un ie-
spējām tās pārvarēt. 

Jēkabpils sociālā dienesta atbalsta 
nodaļas ģimenēm ar bērniem vadītāja 
Tatjana Grahoļska-Krjukovska dalījās 
pieredzē ar Cesvaines sociālā dienesta 
speciālisti darbā ar ģimenēm un bēr-
niem Judīti Mihejenko. Pēc sarunas Ju-
dīte atzina, ka problēmas ģimenēs visur 
ir līdzīgas un arī darbiniekiem jāsaska-
ras ar līdzīgām problēmām, meklējot 
risinājumus. Ne vienmēr ģimenes pašas 
vēlas risināt savas problēmas un tām 
izdevīgāk ir izmantot sociālā dienesta 
resursus, nekā meklēt darbu vai izglī-
tošanās iespējas savas dzīves kvalitātes 
uzlabošanai. 

Arī atkarību problēma ir aktuāla. 
Tāpēc jau kopš 2007. gada Jēkabpilī 
darbojas ,,Zemā sliekšņa centrs’’. Tas 
ir izveidots, īstenojot Apvienoto Nāciju 
organizācijas atbalstītu projektu “HIV/
AIDS profilakse un aprūpe injicējošo 
narkotiku lietotāju vidū un ieslodzī-
juma vietās Latvijā un Igaunijā”. Šeit 
bez maksas piedāvā veikt HIV ekspres-
testus, samainīt izlietotās šļirces pret 
sterilajām, tāpat bez maksas izsniedz 
prezervatīvus, kā arī piedāvā emocio-
nālo palīdzību – konsultācijas. Centra 
vadītāja Uļjana Tihomirova pastāstīja, 
ka centru apmeklē ne vien narkotiku 
lietotāji, bet arī azartspēļu un alkohola 
atkarīgie.

Tikām iepazīstināti arī ar Jēkabpils 
nakts patversmi, kurā gultasvietu rod 
personas bez noteiktas dzīvesvietas. Po-
zitīvas emocijas guvām Dienas aprūpes 
centrā, kur bērni ar garīgās vai funkcio-
nālās attīstības traucējumiem bija ra-
dījuši pārsteidzoši skaistus mākslas un 
amatniecības priekšmetus. Viesojāmies 
arī Krīzes centrā, kur uz laiku iespējams 
dzīvot bērniem kopā ar māmiņu un kur 
ģimenei tiek sniegta sociāla un psihoso-
ciāla palīdzība.

Paldies Jurim Rozenbergam par ie-
spēju pozitīvi un pieredzi bagātinoši pa-
vadīt dienu un paldies Gunitai Alksnei 
par ļoti labi noorganizētu pasākumu!

Ieva Apfelberga, autores foto

Cesvaines sociālā dienesta vadītāja Daina Markevica un Cesvaines sociālās 
aprūpes nodaļas vadītājs Juris Rozenbergs sarunā ar Jēkabpils sociālā dienesta 

vadītāju Juri Tužikovu

Iesākot sarunu, secinām, ka esam 
no vienas puses – Sarkaņiem, bet vē-
lāk Zigmārs kļuvis par cesvainieti. 
Zigmārs Gulbis stāsta, ka viņam esot 
Hānberga valoda, mēdz gadīties „su-
līgi” teksti, bet tie ir piezemēti un vi-
siem saprotami. Par bērnību un sko-
las gaitām Zigmārs aicina lasīt trešajā 
„Cesvainieši” grāmatā. Šoreiz vairāk 
par sportu un ar to saistītām lietām. 

Kā nonācāt līdz sportam? 
– Lai dzīvotu, man bija jāsporto, jo 

bija iedzimta sirdskaite. Tikai ar fizisku 
darbu un vingrošanu es esmu uz strīpas. 

Kurš ir jūsu mīļākais sporta veids?
– Man patīk visi tie sporta veidi, kur 

nav komandas spēles – individuālie. 
Kad biju jauns, skrēju garus gabalus, vi-
dusskolā nodarbojos ar brīvo cīņu. Pēc 
tam nodarbojos ar vieglatlētiku, volejbo-
lu, galda tenisu. Bet man patīk, kad es 
esmu viens pats – kad neesi ne no viena 
atkarīgs. 

Kas ir mainījies pa šiem gadiem, 
kopš šeit strādājat?

– Pirmkārt, ir samazinājies to skolēnu 
skaits, kuri vēlas sportot. Ja agrāk treni-
ņus apmeklēja 30 – 40 cilvēku, tad tagad 
tie vidēji ir 10. Bērniem ir pazudusi vēl-
me būt sportiskiem. Jā, šobrīd bērniem ir 
dators, bet to jau neredz. To, ka bērniem 
tagad ir neattīstīta stāja, nevar pacelt 
smagumus – to visu var redzēt. Domā-
ju, ka tas ir vēsturiski izveidojies laika 
gaitā. Fiziskā piepūle arvien mazāk dzī-
vē vajadzīga, visu aizstāj mehānismi un 
elektronika. Bet ir arī otra galējība – tie, 
kuri piekopj fiziskās aktivitātes pārlieku, 
varētu teikt, kuriem tā ir kā mānija. Es 
uzskatu, ka sportisti ir pa vidu šīm ga-
lējībām.

Kurš sporta veids ir pieprasītākais 
Cesvainē?

– Godīgi sakot, Cesvainē nav domi-
nējoša sporta veida. Domāju, ka bija 
jābūt futbolam vai basketbolam. Sporta 
spēlēm jādominē pār citiem sporta vei-
diem. Man patīk jaunieši, kas paši izrā-
da iniciatīvu, kā Jānis Markevics, Didzis 
Siksalietis, Jānis Vanags. Jāni Vanagu 
uzskatu par pēdējo 20 gadu laikā labā-
ko Cesvaines sportistu. Negribu teikt, ka 
esmu viņu audzinājis, jo pirmām kārtām 
Jānis ir audzis ģimenē. Esmu palīdzējis 
sasniegt tādu līmeni, lai, aizejot tālāk pie 
kāda cita trenera, viņš varētu turpināt 
augt. Protams, ka varēju vairāk no viņa 
„izspiest”, bet, ja es tā darītu, tad, aizejot 
tālāk, viņam apstātos izaugsme. Nevar 
nepārtraukti palielināt slodzi, ja grib sa-
sniegt izaugsmi. Man jau ir tā nolemts, 
ka es nekad nevienu audzēkni nesagata-
vošu līdz tai robežai, uz kādu viņi ir spē-
jīgi. Man ir jāatstāj slodzes rezerve, lai 

paaugot vēl varētu progresēt. Tā bija arī 
ar Ivaru Šļivku. Viņš braukāja uz Ces-
vaini trenēties, bija Latvijas čempions 
desmitcīņā, ja nemaldos, tad vienubrīd 
bija pat Latvijas rekords. Arī ar viņu 
strādāju ļoti prātīgi – lai viņam vēl ir iz-
augsmes iespējas. Problēma ir tā, ka es 
audzēkņus saudzīgi trenēju, bet, aizejot 
prom, viņi vairs neturpina trenēties.

Ar kuriem audzēkņiem lepojaties?
– Lepojos ar tiem, kuri mani pasvei-

cina pēc skolas absolvēšanas. Tie ir 
izauguši par kārtīgiem cilvēkiem. To, 
kāds bijis rezultāts sportā, tas vairs nav 
svarīgi. Bez šaubām tāda pirmā virsot-
ne bija tā treniņu grupa, kur bija Līga 
Rutka, Inese Vēvere, Skaidrīte Brasova, 
Skaidrīte Broka, Inese Varlamova, Dai-
na Šmite, Ingūna Luce. Tā bija grupa, 
kurā bija sešas Latvijas izlases kandidā-
tes. Par jaunāko virsotni varētu nosaukt 
tādu audzēkni kā Jānis Vanags. Pa vidu 
bijušas visādas virsotnes. Ir tā, ka tiek 
savākta grupa 7. klasē. Kad viņi mācās 
10. klasē, ir sasnieguši savu līmeni. Pēc 
tam 10. – 11. klasē viņi ir virsotnē, un 
tad es viņus palaižu. Atkal sāku ar septī-
tajiem. Tad sanāk, ka 3 gadus nav nekā, 
kamēr jaunie izaug. Tas ir iemesls, kā-
pēc man nevar būt katru gadu čempioni, 
jo tāds ir ritms. 

Kā veidojas komunikācija ar jau-
niešiem?

– Ja treneris ir demokrāts, tad spor-
tistiem nav variantu. Trenerim ir jābūt 
dresētājam. Es arī sevi pieskaitu pie dre-
sētājiem. Es saskarsmē esmu parupjš, jo 
kas gan cits viņiem pateiks vajadzīgo, ja 
ne es. Bērni citādāk nesaprot. Ja slimam 
nekad nepateiks, ka viņš ir slims, viņš 
nezinās, ka ir jāārstējas. Tāpat bērnam – 
ja nepateiksi viņam saprotamā valodā, 
ko viņš ne tā dara, viņš jau nesapratīs, 
ka ir jālabojas. Protams, tas nav ar pe-
dagoģiju savienojams. Bērniem ir sava 
leksika un viņi ātrāk saprot, ja runā viņu 
valodā. 

Ar kādām problēmām nākas ikdie-
nā saskarties?

– Pirmā problēma – nevaru pierunāt 
uz treniņiem bērnus ar labām iedzimtām 
fiziskām īpašībām, kuras attīstot, veido-
tos lieliski sportisti.

Otrā problēma – neregulāri treniņu 
apmeklējumi. Visa treniņu sistēma ir kā 
ķieģeļu sienas mūrēšana. Izlaistais tre-
niņš ir neiemūrēts ķieģelis.

Trešā problēma – apsolīšana, bet ne-
aizbraukšana uz sacensībām. Agrāk par 
to pat samazināja vērtējumu uzvedībā. 
Tagad nākamajā tikšanās reizē es pat ne-
prasu skolēnam – kāpēc? Dažreiz nosāp, 
ka bijušie audzēkņi pamet nodarbības un 
dodas pie citiem treneriem. Uztveru to 

kā signālu, ka ragaviņas braucienam uz 
mežu jau ir klāt.

Ceturtā problēma – ir grūti strādāt ar 
audzēkņiem, kuri smēķē, lieto alkoholu, 
vieglprātīgi uzvedas. Tas ir tā – es stik-
loju logu, bet viņi regulāri izsit stiklu. 
Muļķīgi vai ne? Problēma ir arī lielais 
attālumos no skolas līdz sporta zālei. Ja 
nevar uzcelt jaunu, varbūt var pārvietot 
„zilo brīnumu”. Pavisam drīz sporta zā-
les remontiem vajadzēs ļoti lielas naudas 
summas. Vai ir vērts remontēt? 

Kas darbā sniedz gandarījumu?
– Kā jau minēju – ja arī pēc 20 - 30 ga-

diem, šo cilvēku satiekot, mani pasvei-
cina. Īstais rādītājs ir laiks – vai mans 
darbs ir bijis labs vai slikts. Un šis laiks 
arī ir ne mazāk kā 10 – 20 gadi. Ganda-
rījums ir tad, ja audzēknis ir apmierināts 
ar sevi. Tagad jau skolā nāk trešā paau-
dze. Viens otrs, ar kuru es sāku strādāt 
1972. gadā, ir jau vectētiņš. Sanāk, ka 
dažiem varētu trenēt jau mazbērnus. Es 
pat teiktu, ka audzinu, jo par trenēšanu 
to tā īsti nevarētu nosaukt. 

Jūsu domas par stadionu?
– Stadions atrodas labā vietā – tur nav 

vēja, bet tas atrodas ļoti tālu. To uzbū-
vēja ap 1957. – 1960. gadu. Kad atnācu 
mācīties uz Cesvaini, stadions jau bija 
kalpojis kādus 4 – 5 gadus. Tāds tas 
arī šobrīd ir, izmainījusies apkārtne. Ap 
pagājušā gadsimta 80. gadiem tur uzbū-
vēja būdiņu, kur glabāt inventāru, un ar 
to arī viss beidzās. Runājot par stadionu, 
jāpiemin vēl kāda priekšvēsture. Filmas 
„Melnā vēža spīlēs” uzņemšanas nobei-
gumā stadionā tika uzņemtas zirgu skrie-
šanās sacensības. Kopš tās dienas man 
stadions ir miris. Līdzenu pļavu varēja 
atrast citur Cesvainē, tomēr sacensības 
turpināja rīkot stadionā. Dzīvniekiem un 
cilvēkiem kopīgs stadions nedrīkst būt. 

Jau 2 gadus neeju uz stadionu. Te, sporta 
zālē, ir ģērbtuves, ir dušas. Sportošanas 
laukumam noteikti jābūt pie skolas 50 
vai 100 metru attālumā, bet ne tālāk. 
Tas viss ir saistīts ar ģērbtuvēm, dušām, 
tualetēm. Ja to nav – kāda sportošana? 
Stadionu noteikti vajag, jo nodarbības 
svaigā gaisā ir pavisam cita lieta. Svaigs 
gaiss ir nepieciešams. Bērniem 7 - 8 
stundas notiek telpās. Lai vai cik labi 
būtu vēdinātas telpas, āra gaiss ir nepie-
ciešams. 

Kādas perspektīvas redzat Cesvai-
nes sportam?

– Es domāju, ka vajag kādu skolotāju, 
treneri, organizatoru, kurš spētu strādāt 
ar tādu entuziasmu un fanātismu, kāds 
man bija pirms 30 – 35 gadiem. Diez vai 
ar tiem speciālistiem, kas ir šobrīd, lie-
las „revolūcijas” ir iespējamas. Veciem 
zirgiem lielus vezumus nekrauj un, ja 
uzkrauj, tad nevar pavilkt. Uzskatu, ka 
Cesvainē visas pieaugušo sportiskās ak-
tivitātes noplaka, kad organizēšana tika 
„piespēlēta” kultūras namam. Pašiem 
cilvēkiem nav iniciatīvas, jo nevar pie-
spiest nākt uz sporta zāli vai noorganizēt 
komandas pasākumu. Nebūs tā, ka kāds 
meklēs un uzaicinās. Jāgrib pašiem. Tajā 
pašā laikā sporta zālē vakaros ir pietie-
kami daudz brīvas vietas. Es neaicinu 
tagad visus bariem uz sporta zāli, es iz-
saku izbrīnu, kāpēc nenāk tā, kā to darīja 
pirms 10 -15 gadiem. Pašreiz sportisko 
aktivitāšu organizatoriem ir izdevīgs 
laiks – tik ilgi nekas nav bijis iedzīvotā-
jiem piedāvāts, ka varbūt visi ir gaidās? 
Man ir prieks par tiem, kas kaut ko dara, 
piemēram, par daudzajām sievietēm, kas 
aktīvi nūjo.

Kristīne Vilciņa, 
foto no Z.Gulbja personīgā arhīva

Zigmārs Gulbis ar pēdējā laika labāko sportistu Jāni Vanagu

Drustu tautskolā



�Cesvaines Ziņas

Mazās grafikas meistari
Ainas Karlsones izstādes atklāša-

nā sveikt mākslinieci bija ieradušies 
Rīgas ekslibristu klubs. Iepazinos 
ar kluba biedri Aiju Neiburgu, kas 
piekrita uzrakstīt rakstu par kluba 
darbību, kurā darbojas arī mūsu no-
vadniece.

Rīgas ekslibristu klubs jau daudzus 
gadus mājo Latviešu biedrības namā. 
Pašlaik to vada pelnītā atpūtā dzīvojo-
šā Valsts bibliotēkas bibliotekāre Erna 
Saleniece. Ikkatru sanāksmi 35 gadus 
iegrāmato labi pazīstamā Tērvetes 
„Ķipju” grāmatu muzeja vadītāja Aija 
Štosa. Aktīva kultūras darbiniece, ie-
spiesto izdevumu aizrautīga krājēja. Ai-
jas Štosas nopelns ir vairāki interesanti 
ekslibristu salidojumi. Pēdējais no tiem 
notika pirms diviem gadiem Augstkal-
nes vidusskolā.

Garu un darbīgu mūžu aizvadījusi 
grafiķe Dzidra Ezergaile. Mākslinieces 
80. šūpļa svētki bija 2006. gada aprīlī, 
kuriem bija veltīta viņas darbu izstāde 
Alūksnē, Jaunās pils zālē. Par šo tikša-
nos ar dzimtas novada skatītājiem Mārī-
tes Dzenes reportāžā „Alūksnes Ziņās” 
atrodam vērtējumu: „... Dz. Ezergailes 
darbi, kuru raksturīga īpatnība ir līniju 
smalkums. Šķiet, ka tās veido baltas 
mežģīnes, liekot izjust gaismu un plašu-
mu. Jubilāre jautri saka, ka viņa ir bijusi 
pilīs, pat dzīvojusi tur, bet izstāde gan 
tādā vietā esot pirmo reizi. No tajā re-
dzamajiem 17 darbiem tikai pieci bijuši 
skatāmi atklātībā. Varbūt tie glabājušies 
Alsviķu pagasta „Sniedzēs”, kur viņa 
dzīvo gandrīz 30 gadus.” Pērn Dzidras 
Ezergailes ekslibris skatījām izstādē 
Mākslinieku namā Daugavmalā, Rīgā. 

Māksliniece Elza Stalīdzāne daudzus 

Sveicam jubilāri

Ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu 
attīstība Cesvainē

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Sa-
vienība

Šī gada 9. septembrī Rīgā tika pa-
rakstīts civiltiesiskais līgums starp 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju, Ces-
vaines novada domi un SIA “Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” par projekta 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu at-
tīstība Cesvainē” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/
IPIA/VIDM/008 īstenošanu un Kohē-
zijas fonda finansējuma piešķiršanu un 
projekta uzraudzību. Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums šī projekta ietvaros būs 
95% no attiecināmajām izmaksām, fi-
nansējuma saņēmēja līdzfinansējums – 
5% no attiecināmajām izmaksām, kas 
tiek finansēts no finansējuma saņēmēja 
pamatkapitālā ieguldītā pašvaldības fi-
nansējuma. 

Divi projekta gaitā realizējamie lī-
gumi pabeigti. Tie ir līgumi “TEP ak-
tualizācija” un “Tehnisko specifikāciju 
sagatavošana DzG līgumam”. 

Projekta ietvaros realizējamā līguma 
“Ūdensapgādes un kanalizācijas sis-
tēmas rekonstrukcija un paplašināša-
na Cesvainē” iepirkuma veikšanai 24. 
novembrī tika izsludināts atklāts kon-
kurss. 

Projekta īstenošanas gaitā jārealizē 
vēl divi līgumi –“Būvuzraudzības un 
inženiera pakalpojumi ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas 
un paplašināšanas līgumam Cesvainē” 
un “Mobilas vakuumsūkņa iekārtas pie-
gāde”.

Finansējuma saņēmējs ir SIA “Ces-
vaines komunālie pakalpojumi”.  

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

Jānis Vanags, 
SIA “Cesvaines komunālie pakalpo-

jumi” tehniskais speciālists 
Ieguldījums Tavā nākotnē!

gadus strādājusi preses grafikā. „Tādē-
jādi exlibrim viņas radošajā darbībā ir 
pavisam īpaša vieta kā atbrīvotības un 
prieka mirklim. Varbūt tieši tādēļ Elzas 
Stalīdzānes grāmatzīmēs it kā koncen-
trējas visu ieceru, fantāziju, māksli-
niecisko iespēju un jaunrades brīvības 
iemiesojumi,” raksta Ingrīda Burāne 
katalogā 1988. gada izstādei Rīgā. 
2008. gada maijā, atzīmējot Elzas Sta-
līdzānes 75. mūža gadu, notiek izstā-
de Latviešu biedrības kluba zālē. Tajā 
spilgti izpaužas mākslinieces rokraksta 
smalkums, poēzija.

Ik gadu kluba ekslibristi tiekas inte-
resantā salidojumā. Jau minēju Aijas 
Štosas organizēto Augstkalnē. Pērnajā 
vasarā braucām pie Jura Neimaņa uz 
Irlavas „Medniekiem”. Vīrs brieduma 
gados atguva savā īpašumā vectēva 
zemi. Apveltīts ar senlatviešu sīkstumu 
un lielisku arhitekta – celtnieka talan-
tu, Juris Neimanis dīķa krastā uztēsa 
dzeltenu baļķu dzīvojamo namu ar ne-
lielu izstāžu zāli un ērtu saietu namiņu. 
Mākslinieku sarunām bagātīgajā tikša-
nās reizē ciemojās arī rīdziniekiem tuva 
un cienīta māksliniece Stase Medīte no 
Paņevežas Lietuvā. Savukārt pie Mu-
dītes kundzes Lietuvā viņas jubilejā 
sērst devušies Gaida Šilinska, Andrejs 
Eizāns, Inta un Imants Ozoliņi.

Šovasar salidojumu rīkoja Inta un 
Imants Ozoliņi kundzes ērtajā un skais-
ti restaurētajā īpašumā, dzintara jūras 
krastā Vaivaros. Imanta Ozoliņa ra-
ženā darba augļus – vairāk nekā 2500 
grāmatzīmes zīmējumus – esam skatī-
juši izstādēs Rīgas domē un Jūrmalas 
Mākslas muzejā. Top grāmata „Cilvē-
ki – Latvijas bagātība”. Šovasar māks-

linieka darbu izlase ceļoja uz Paņeve-
žu, Biržiem Lietuvā, saņemot daudzu 
apmeklētāju atzinību. 

Mēs, kas aizbraucām uz Cesvaines 
pilī jaunatklāto jēkabpilietes Ainas 
Karlsones ekslibru un pinumu izstādes 
atklāšanu, guvām skaistu un bagātu 
piedzīvojumu. Cienījamā māksliniece 
Rīgā neciemojas bieži (attālums un 
veselības problēmas), toties vēl jopro-
jām spirgtus asnus dzen viņas fantāzija 
un rokas rada jaunas miniatūrgrafiskas 
vērtības. 

Vēl kluba sanāksmēs piedalās grafiķi 
Andrejs Eizāns, Rūta Opmane, Artūrs 
Kiršfelds, Juris Finks. Klubā sastāv 
vairāki ekslibru krājēji. Pirmām kārtām 
minams erudītais mākslas zinātnieks 
Arnolds Salenieks. Katrā ikmēneša sa-
nāksmē viņš var iepazīstināt ar izvēlētā 
mākslinieka darbiem. Slavējamā pūču 
krājēja Gaida Šilinska savā īpašumā 
ieguvusi pāri par 700 gudro putnu at-
tēlus. Tos entuziastei dāvājuši Latvijas, 
Lietuvas Igaunijas mākslinieki. Ar vēr-
tīgajiem eksponātiem iepazinušies dau-
dzi interesenti izstādēs, skolās, kultūras 
namos, bibliotēkās, Baltajā grāmatā. 
Arī Paņevežā, Igaunijā un pat Maska-
vā. Par piedalīšanos izstādē Maskavā 
G.Šilinska ieguva skaistu diplomu un 
grāmatu. 

Ik mēneša trešā piektdienā sanā-
kam kopā Latviešu biedrībā. Atce-
ramies māksliniekus, kam pienākusi 
ievērojama gadskārta. 18. novembrī 
pieminējām Kārli Padegu un klausījā-
mies koncertu „Svēts mantojums”, ko 
sniedza Jāzepa Mediņa mūzikas skolas 
audzēkņi. Kārļa Padega darbu izstādi 
skatījāmies Mākslas muzejā.

Ekslibristu kluba biedri ir aktīvi ce-
ļotāji. Piedalījušies izstāžu atklāšanā 
Maskavā, Paņevežā un citur. Redzēju-
ši Turciju, Grieķiju, Horvātiju, Itāliju. 
Pati šovasar vēlreiz izbaudīju Alpu 
krāšņumu. Māksliniece Elza Vilima, 
kurai īpaši interesē bākas, ik vasaru 
aicinājusi mūs uz Latvijas piekras-
tes kuģu ceļrādēm Engurē, Mērsragā, 
Rojā, Mazirbē, Papē, Ainažos. 

Atsauksmju par Rīgas ekslibristu 
kluba biedres Ainas Karlsones dar-
biem un viņas nesavtīgumu ir daudz. 
Kā stāsta skolotāja Ilga Holste: „Ai-
nai Karlsonei piemīt daudzi talanti. 
Viens no tiem – ekslibri. Ekslibri va-
lodā viņa dokumentē kultūrpersonību 
mūža devumu, apdāvina novadniekus, 
reizē iemūžinot to savdabību, talantus, 

tādējādi rosinot turpināt darīt labu sa-
vam novadam un Latvijai tik atdevīgi, 
kā to prot ekslibri mākslinieki. Vai mēs 
to spējam? Un – vai tā spējam?” Dzej-
niece Anda Līce veltījusi māksliniecei 
brīnišķīgas rindas: 

Tā pati roka
„No vīnstīgu mudžekļa, apiņu pinu-

miem, mezgliem un cilpām tik neiz-
zināmām, no aizmirstības kā asni no 
melnas zemes nāk likteņi laukā. Tā pati 
roka, kas sviedrus no pieres slauka, tik 
viegli līnijas loka kā Mēmajā dziesmā 
balss, aicinādama sadegt, meklējot savu 
balsi. Līnijas vijas un atbalsojas un nav 
vairs no svara, kurš no mums vēl šepat 
un kurš jau ir projām.

Tā pati roka, kas maizīti griež un svē-
ta ar krusta zīmi, no trejiem laikiem to 
vienu – Nepārejošo Tagadni zīmē, līdz 
visi ļaudis atkal ir kopā un staigā gais-
mā, visi, kas bija laika un telpas šķirti. 
Uz papīra lapas iet karsti kā pirtī. Līp 
tēli pie tēliem kā bērza lapas pie miesas, 
to ir tik daudz, ka roka vairs nezin, ko 
iesākt. Tad paķer ķipīti auksta ūdens un 
bez žēlastības visu lieko noskalo nost. 
Kas paliek, ir īstie vārdi un tēli.

Tā pati roka, kas sasien un vaļā raisa, 
ņem domu it kā no zila gaisa un tin no 
kamola nost. No kamola lielā, kas Die-
va rokā. Apstājas laiks un ir iespējams 
viss, vien klusumu vajag un sirdī mieru. 
Un divatni, kurā ņēmējs devēju pazīst. 
Bezgalība tik tuvu pienāk, un cilvēka 
vārds visā pilnumā uzplaukst, kā stīga 
exlibrī vibrē un par pašu cilvēku ceļas 
augstāk”. 

Skolotāja Ilga Holste arī piemin, ka 
par labestību Aina Karlsone ir saņē-
musi Smaida ordeni Jēkabpilī. Bet, kā 
teica dzejniece Anda Līce – viņa būtu 
pelnījusi augstāko valsts apbalvojumu.

Aija Neiburga, 
Rīgas ekslibristu kluba biedre, 

Kristīne Vilciņa

25. novembrī Cesvaines novada do-
mes priekšsēdētājs Vilnis Špats un so-
ciālā darbiniece Ieva Apfelberga devās 
sveikt Cesvaines jubilāri – Veroniku 
Ķikusti, kas šogad svinēja 95. dzimša-
nas dienu.

Šis rīts Veronikai bijis priecīgs, jo 
mazmazmeita izrotājusi istabu ar balo-
niem – par godu vecvecmāmiņas dzim-
šanas dienai. Veronika stāsta, ka nav 
domājusi, ka tik ilgi nodzīvos, tomēr 
piekrita domes priekšsēdētāja teiktajam, 
ka tik, cik Dievs lēmis, tik jādzīvo. 

Jubilāre labprāt dalījās atmiņās par 
to, kāpēc viņu sauc par Veroniku. Izrā-
dās, ka par Veroniku tika saukta jubi-
lāres krustmamma un pārpratuma pēc 
vārds Veronika ticis ierakstīts pasē. Visu 
mūžu Veronika tikusi saukta par Adeli, 
arī precējusies kā Adele. Ģimenē bijuši 
pieci bērni un visu mūžu ir daudz strā-
dāts. No 9 līdz 17 gadiem iets ganos pie 
saimniekiem. Pēc tam divi gadi dzīvoti 
mājās, līdz uzradies precinieks un 1939. 
gadā svinētas kāzas. Veronika atklāj, ka 
līdz pat kāzām ar mīļoto nav bučojusies 
un atzīst, ka tagad esot citi laiki, un jau-
nie dara, kā grib. 

Jubilāres bērni ir aizsaulē, arī viens 
mazbērns, tāpēc īpaši liels prieks ir par 
mazmazmeitiņu Paulu. Veronikas maz-
meita Ligita Pauere-Bērziņa stāsta, ka 
nespēj iedomāties, ja vecmāmiņa būtu 
pansionātā. Tādēļ gan viņa nestrādā, bet 
ir kopā ar Veroniku mājās, jo viņa Ligitu 
audzinājusi jau no septiņiem mēnešiem. 
Arī jubilāre lepojas, ka izaudzinājusi 
labu mazmeitu. 

„Nevar noliegt, ka ir dienas, kad iet 
grūtāk, jo katrs gads nāk smagāks, bet 
prieks, ka vecmamma nav uz gultas,” 
stāsta Ligita. Pirmajā gadā, kad atveda 
Veroniku uz mazmeitas mājām, nebija 
viegli. Tomēr īpašs prieks vecmāmiņai 
bijis, kad piedzimusi mazmazmeitiņa. Ir 
dienas, kad Veronika dzird labāk, ir die-
nas, kad ne tik labi, bet mājinieki ir jau 
pieraduši. Dzirdes dēļ ir bijuši arī kuriozi 
atgadījumi. Mazmazmeita Paula ir taisī-
jusi plakātus, lai tādā veidā sazinātos ar 
vecvecmāmiņu. Pārpratumi gadījušies, 
jo reizēm kāds vārds izlasīts nepareizi.

Veronika arī interesējas, vai Cesvainē 
ir vēl kāds, kas piedzīvo viņas gadus. 
Domes priekšsēdētājs stāsta, ka Veroni-
kai ir tas gods šobrīd būt vienai no vecā-
kajām novada iedzīvotājām. 

„Lai laba veselība un Dievs jūs visus 
svētī!” Ar šādiem vārdiem Veronika pa-
vadīja sveicējus. To pašu vēlam arī mēs 
jubilārei.

Kristīne Vilciņa, autores foto

Novada attīstībai plāno piesaistīt 
ārvalstu finansējumu

Eiropas Savienības (ES) un citu ārval-
stu fondu finansējums ir būtisks instru-
ments dzīves uzlabošanai novados, taču 
nereti pašvaldībām trūkst nepieciešamo 
zināšanu un kapacitātes to veiksmīgai 
apguvei. Ar šādu problēmu saskārusies 
arī Cesvaines novada dome. Tādēļ tā 
sadarbībā ar Lubānas un Varakļānu paš-
valdību oktobrī uzsākusi īstenot Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu, 
kā ietvaros pašvaldību speciālisti tiks 
izglītoti ārvalstu līdzfinansēto projektu 
pieteikumu sagatavošanā un projektu 
vadībā. 

Lai jauniegūtās zināšanas pielietotu 
praksē, pašvaldības izveidos sadarbības 
tīklu un izstrādās konkrētus projektu 
pieteikumus. Jaunu projektu radīšanā 
pašvaldība par pamatu ņems novada ie-
dzīvotāju, uzņēmēju un sabiedrisko or-
ganizāciju vēlmes un nepieciešamības 
dažādās jomās. Tās tiks noskaidrotas ar 
socioloģisku pētījumu palīdzību. Savu-
kārt plašākai publikai tiks sagatavots un 
būs pieejams vienots, viegli saprotams 
elektronisko materiālu kopums, kurā 
varēs iegūt informāciju par ES un citu 
ārvalstu fondu līdzfinansēto projektu īs-
tenošanas nosacījumiem. 

Projekta vadītāja Iveta Raimo stāsta: 
„Projektu uzsākām, jo redzējām nepie-

ciešamību pēc jaunām zināšanām par 
ES finansējuma piesaisti  un izmantoša-
nu. Domē veicām aptauju, kur atklājās, 
ka darbinieki ir ļoti ieinteresēti papil-
dināt savas zināšanas un prasmes, taču 
nav iespēju šādas apmācības apmeklēt 
Rīgā vai par saviem līdzekļiem organi-
zēt tās pie mums novadā. Arī Varakļānu 
un Lubānas pašvaldības speciālistiem 
daudz īsāks ceļš mērojams līdz Cesvai-
nei, nevis galvaspilsētai. Turklāt, esot 
visiem kopā, būs iespējams pārrunāt un 
risināt līdzīgās problēmas. Šobrīd esam 
projekta starta pozīcijā – cenšamies vie-
noties ar Varakļānu un Lubānas novada 
domes pārstāvjiem par piemērotāko lai-
ku kopīgām apmācībām.”

Minētais projekts tiek īstenots Valsts 
kancelejas administrētās ESF aktivitā-
tes „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes 
stiprināšanā Eiropas Savienības politi-
ku instrumentu un pārējās ārvalstu fi-
nanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 
un pasākumu īstenošanai” ietvaros. 
2010. un 2011. gadā Valsts kancelejas 
un Sabiedrības integrācijas fonda orga-
nizēto projektu konkursu rezultātā ESF 
atbalstu šajā aktivitātē ir saņēmušas 57 
pašvaldības. 

Līga Ivanova,
 “Eko Media” projektu vadītāja

Vēsturnieku tikšanās
24. novembrī Cesvaines pilī tikās 

entuziasti, kurus aizrauj Cesvaines vēs-
ture. Vakara gaitā tika apskatīti foto no 
brauciena uz Gaujienu.

Tika pārrunātas apskatītās vietas un 
ar interesi varēja vērot dažādu cilvēku 
redzējumu uz apskates objektiem. Daži 
no entuziastiem pamanījušies iemūžināt 
apskatītās vietas no tādiem rakursiem, 
kas citiem palikuši nemanīti. Tāpēc 
interesanti bija aplūkot citu cilvēku re-
dzējumu un dalīties pieredzē ar citiem 
līdzīgi domājošiem. Diskusijas izraisīja 
ideja par to, kāpēc pils mūros tika iebū-
vēti cilvēki. Valda uzskats, ka tādā vei-
dā pils nesabrūk. Taču Māra Evardsone 
stāstīja, ka arhitekti ir pārliecināti, ka, 
iemūrējot pils mūros cilvēkus, ēkās ne-
esot atbalss. Interesants atklājums, kas 
liek aizdomāties. Turpinājumā klāteso-
šie skatījās topošo filmu par Cesvaines 
pili, kas ir nedaudz papildināta kopš 
iepriekšējās reizes. Joprojām ir fakti 
un foto, kas neatbilst patiesībai, tāpēc 
klātesošie piekrita, ka filmai nepiecie-
šami labojumi, lai tā nesniegtu nepa-
tiesu informāciju tiem, kas to nākotnē 
skatīsies. 

Nākamā tikšanās reize būs 29. de-
cembrī turpat – Cesvaines pilī plkst. 
18:00. Aicināti visi, kuriem interesē 
Cesvaines vēsture. Šīs reizes tēma „Zie-
massvētki muižā”. Tiks arī pārrunāta 
valoda, vārdi, kādi tikuši lietoti kādreiz 
Cesvainē, kā cēlies Cesvaines vārds. Tā 
kā nākamā vēsturnieku tikšanās notiks 
svētku laikā, interesenti aicināti līdzi 
ņemt kādu nelielu groziņu. Lūgums ie-
priekš pieteikties par ierašanos pie Dai-
gas Matrozes Cesvaines pils muzejā vai 
pa tel.nr: 28337510.

Kristīne Vilciņa

Mākslinieka Jura Finksa veidotais
 ex libri klubam

Kādā no kluba sanāksmēm



� Cesvaines Ziņas

Mūžs, tas ir laiks katram priekš sevis 
savu varēšanu noskaidrot,
un gadi, gadi ir tikai sliekšņi, 
lai mēs varētu savu gājumu pa reizītei
                pārlūkot.
Ceļš turpinās! Ir viegli, ja zini, 
ka ne tikai grūti, bet arī ļoti skaisti
    ir iets.
Lai pietiek spēka, lai pietiek prieka, 
lai pietiek mīlestības ilgi, ilgi iet!
  /G.Kraulere/

Lai zeltaina gaisma mūsu 
gaviļniekiem – Birutai 

Spridzānei, Alvim Duplinskim, 
Uģim Fjodorovam, Dainai 
Briedei un Sarmītei Lukšai 

skaistajās jubilejās!  Lai prieks, 
siltums, veselība un mīlestība!

Kolēģi Cesvaines vidusskolā

Laulāti

Apsveikumi

Miruši
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No 1. līdz 30. novembrim notika pa-
rakstu vākšana likumprojekta “Grozī-
jumi Latvijas Republikas Satversmē” 
ierosināšanai, kas paredz grozīt Sat-
versmes 4., 18., 21., 101. un 104. pan-
tu, iekļaujot tajā nosacījumu par krievu 
valodu kā otru valsts valodu. 

Cesvaines novadā parakstījušies 2 
vēlētāji.
Cesvaines novada vēlēšanu komisija

Elīna Drevinska un 
Ruslans Kozlovskis 

novembrī

Koncertšovs „Dziedi savai pilsētai!”
Ja tev patīk dziedāt un tu sapņo par 

uzstāšanos plašas auditorijas priekšā, 
ja vēlies atklāt savu talantu arī citiem, 
tad šī ir iespēja tieši tev – nāc un pie-
rādi sevi jaunajā koncertšovā “Dziedi 
savai pilsētai”! Vecumam nav nozī-
mes! Pieteikuma anketu jautājiet Ces-
vaines kultūras namā. Anketa ir jāaiz-
pilda un jāsūta uz adresi: Purvciema 
iela 46-62, Rīga, LV - 1082. Anketu 
iespējams iesniegt arī elektroniski – 
www.dziedisavaipilsetai.lv Aicinām 
informēt par jūsu apkaimes dziedo-
šajiem iedzīvotājiem, lai kopā varam 
radīt pārsteidzošu šova programmu, 

kuras galvenie varoņi būs tieši Ces-
vaines pilsētas un novada dziedošie 
iedzīvotāji.

Šova dalībnieku atlase notiks 14. 
janvārī plkst. 11:00 Cesvaines vidus-
skolā. Ja jums ir jautājumi, ieteikumi, 
rakstiet – info@dziedisavaipilsetai.
lv, pasta adrese - Purvciema iela 
46-62, Rīga, LV - 1082 vai zvaniet - 
26828663; 29131458.

Cesvainē koncertšovs norisināsies 
25. februārī plkst. 19:00 Cesvaines 
vidusskolas aulā. Biļetes uz šovu ie-
spējams iegādāties kultūras namā ie-
priekšpārdošanā par 3 Ls, pasākuma 

Pateicības
Padies Ilgai Holstei par uzaicināju-

mu viesos dzimtajā novadā ar izstādi 
Cesvaines pilī, muzejā 2011. gada 10. 
novembrī.

Paldies par doto iespēju mūža nogalē 
pateikties vecākiem, pirmajiem sko-
lotājiem – kaut aizsaulē –, paldies no-
vada ļaudīm, reizē atvainojoties tiem, 
kuriem nepaspēju uzzīmēt ekslibri. 
Paldies jaunajai muzeja vadītājai Dai-
gai Matrozei par veiksmīgo izstādes 
noformējumu. Paldies Cesvaines do-
mes priekšsēdētājam Vilnim Špatam, 
rakstniecei Andai Līcei, folkloras ko-
pas „Krauklēnieši” dalībniekiem un 
visiem tiem, kuri atbalstīja materiāli un 
morāli muzeja vadītāju man ļoti nozī-
mīgā notikuma norisē. 

Paldies Cesvaines novada domei un 
kultūras namam par nomināciju pašval-
dības apbalvojumam 18. novembrī. 

Paldies par sirsnību, ziediem, un tik 
daudz saņemtajiem labiem vārdiem un 
vēlējumiem!

Cieņā un pateicībā
Aina Karlsone (Zībiņa)

Paldies visiem par atsaucību, nesav-
tīgumu un atbalstu Rainera ārstēšanā

Patiesā pateicībā – 
Rainera māsa, mamma un tētis

Vēlos teikt paldies par līdzjūtību, ko 
sniedzāt man grūtā brīdī. Paldies, ka 
palīdzējāt, pavadot manu audžu mā-
mulīti – Kseniju Krastiņu smilšu kal-
niņā. Pateicos par izvadīšanu Ivetai, 
draugiem, kaimiņiem, domes darbinie-
kiem, sociālā dienesta darbiniekiem, 
un „Seswegen” kolektīvam par silto 
mielastu.

Ksenijas audžu meita

Sludinājumi
SIA „Latnord” pērk visa veida īpa-

šumus, cirsmas. Var būt ar apgrūtinā-
jumiem (ķīla, mantojums u.c.). Ātra 
izskatīšana, labas cenas, tūlītēja sa-
maksa. Iespējams avanss. 

Tālr.: 29777641

Es gadus tā kā ziedus vāzē lieku –
Tu pļavas pīpene un jasmīnzars,
Tu skaidra purene un sārta roze,
Un naktsvijoļu reibinošais gars.
Un vēl, un vēl – tik pilns mans klēpis
No krāšņuma un smaržām galva 
   reibst,
Ne aprakstīt, ne izstāstīt, cik prieka,
Cik mīļuma un rūpju katrs sniedz
Un pati es kā krizantēma balta
Lai ziedu burvībā, kam mūža vārds
Es savam rudenim vēl ilgi ziedēt
    ļaušu,
Jo sirdī ticība un mīlestības sārts.

Mīļi sveicam mūsu bijušo kolēģi 
Dzidru Kalēju dzīves skaistajā 

jubilejā!

Cesvaines pirmsskolas 
„Brīnumzeme” kolektīvs

Lai viss, ko vēlies –, piepildās,
Lai viss, ko dari –, izdodas; 
Lai viss, ko gribi, ir sasniedzams,
Bet lai nekad nav tā, ka nav nekā!

Sirsnīgi sveicieni Sigijai 
Staršinskai un Uģim 

Staršinskim dzimšanas dienā!

Kaimiņiene Ilga

Atļauj savam priekam tikai 
  turpināties!
Dienas pašas iet un nemēdz stāties!
Atļauj savai laimei klusi stāvēt vārtos!
Gan jau viņa rūpēs, lai Tev labi 
   klātos!

Daudz laimes mūsu 
gaviļniekiem – Oļai Priedītei un 

Mārim Balodim!
Cesvaines pirmsskolas 

„Brīnumzeme” kolektīvsBanka “Citadele” piedāvā
AS „Citadeles banka” piedāvā Norēķinu karti pensionā-

riem, kā arī Mazā uzņēmuma komplektu uzņēmējiem, kas 
tikko uzsākuši savu biznesu. 

“Citadeles” norēķinu karte pensionāriem ir karte, kas ap-
vieno pensijas pieejamību un ieguvumus par veiktajiem pirkumiem.

Pakalpojums Cenrādis
Pensijas kartes noformēšana Bez maksas
Pensijas kartes mēneša/gada maksa Bez maksas
Norēķini par precēm un pakalpojumiem Latvijā Bez maksas
Latvenergo, LMT, Tele2, Lattelecom, Latvijas Gā-
zes un citu pakalpojumu vai rēķinu apmaksa bankas 
“Citadele” bankomātos

Bez maksas

Internetbankas pieslēgšana Bez maksas
Īsziņas par ienākošajām summām pensijas kontā Bez maksas
Paaugstināta procentu likme noguldījumiem  + 0.15% pie standarta 

likmes*
Pilnvaras noformēšana Bez maksas
Kredītlimits ”Latvijas Krājbankas” klientiem LVL 100.00 bez papildu 

izskatīšanas
Skaidras naudas izmaksa
“Citadeles” bankas, GE Money Bank, Latvijas Krā-
jbankas un Latvijas Hipotēku bankas bankomātos

Bez maksas vienmēr

Citu banku bankomātos Bez maksas 1 reizi mēnesī 
**

“Citadeles” bankas filiālēs Bez maksas
Atlaides
DUS Virši-A, DUS Sumatra, DUS MC, DUS As-
tarte Nafta

1.5 santīmu atlaide par kat-
ru degvielas litru

DUS Virši-A, DUS Sumatra, DUS MC 5% atlaide precēm veika-
los ***

Ģimenes aptieka 5% atlaide pirkumiem
Ģimenes aptieka 50% atlaide Ekstradiagnos-

tikas procedūrām****
Elvi 2% atlaide visiem pirku-

miem
*  Paaugstinātas procentu likmes noguldījumiem depozītos “Express”, “Klasika” 
un uzkrājumiem krājkontā
**  Sākot no otrās reizes komisijas maksa saskaņā ar bankas cenrādi
***   Izņemot preses izdevumus, tabakas izstrādājumus, telekartes un Latvijas 
Pasta preces un pakalpojumus
**** Asinsspiediena, holesterīna, cukura, tauku un triglicerīdu līmeņa noteikšanai 
jebkurā Ģimenes aptiekā Latvijā
Spēkā uz 22.11.2011. Bankai ir tiesības vienpusējā kārtā veikt izmaiņas Bankas  
pakalpojumu cenrādī, Noteikumos un Bankas Vispārējos darījumu noteikumos. 

Ja tikko esat uzsācis savu biznesu vai 
uzņēmumā nodarbināto skaits ir neliels, 
sadarbības uzsākšanai ar banku “Cita-
dele” piedāvājam Mazā uzņēmuma 
komplektu.

Noformējot Mazā uzņēmuma kom-
plektu līdz 31.12.2011., jūs bez maksas 
saņemat:

■ norēķinu kontu/us;
■ Maestro (LVL) karti pirmo gadu 

bez maksas;
■ iespēju izmantot internetbanku;

■ autorizācijas ierīci Digipass Go3;
■ iespēju izmantot SMS banku;
■ LVL maksājumus internetbanka 

Bankas ietvaros un uz citam bankām 
Latvijā (līdz 50 000 LVL) pirmos 6 mē-
nešus bez komisijas maksas;

■ 50% atlaidi otram Digipass Go3.
Vairāk informācijas pa diennakts 

tālruni uzziņām 67010000, klientu ap-
kalpošanas centros Madonā (Saules ielā 
6) vai Gulbenē (Rīgas ielā 47), kā arī 
mājas lapā www.citadele.lv

Jauns ziedojuma 
konts

Ja kāds vēlas ziedot, piemēram, 
Cesvaines pilij, skolēnu pusdienām vai 
citam mērķim, aicinām to darīt caur 
Ziedojumu kontu: Cesvaines novada 
dome, reģistrācijas Nr. 90000054727, 
A/S SEB banka, Kods UNLA LV 2X, 
Konts LV09 UNLA 0050 0179 88369. 
Maksājuma mērķī norādīt, kam šis zie-
dojums paredzēts.

Latvijas individuālā čempionāta 
pusfināls novusā

2011. gada 12. novembrī Cesvaines 
kultūras namā notika Latvijas individu-
ālā čempionāta pusfināls novusā. Sacen-
sības ievadīja Cesvaines kultūras nama 
direktora vietnieka Viktora Leimaņa 
apsveikums novusistiem un veiksmes 
novēlējumi. Sacensībās piedalījās labā-
kie novusisti no Daugavpils, Rēzeknes, 
Valmieras, Jēkabpils un, protams, Ces-
vaines. Trīsdesmit novusisti sacentās 
par 15 ceļazīmēm uz finālu. No Ces-

vaines komandas finālā iekļuva Guntis 
Driķis, pārējiem nepietika meistarības, 
lai sasniegtu mērķi. Šajās sacensībās 
pirmo reizi tiesāšanu veicām ar datora 
palīdzību. Visus rezultātus nosūtījām pa 
e-pastu. Nākamās sacensības Cesvainē 
būs 2012. gada 3. martā. Tas būs ko-
mandu sacensību pēdējais posms.    

Jānis Matulis, 
Cesvaines novusa komandas pārstāvis 

Zolītes turnīrs
27. novembrī Cesvaines kultūras 

namā norisinājās zolītes turnīrs. Šo-
reiz līderos daiļā dzimuma pārstāve 
Diāna Cepurniece, kas ieguva 1. vietu, 
2. vietas ieguvējs – Mareks Apinis, bet 
godpilnā 3. vieta – Jurim Praškevičam. 

Nākamais Zolītes turnīrs jau šonedēļ – 
18. decembrī plkst. 10:00 Cesvaines 
kultūras namā. Visi zolītes entuziasti  ir 
laipni aicināti!

Kristīne Vilciņa

15.12. plkst. 16:30 
kultūras namā Lilipitu cirks

16.12. plkst. 11:00 kultūras namā 
Ziemassvētku eglīte bērniem, 
kuri neapmeklē bērnudārzu

17.12. plkst. 16:00  kultūras namā 
Ziemassvētku eglīte pensionāriem

18.12. plkst. 10:00 
kultūras namā Zolītes turnīrs

22.12. plkst. 19:00 
kultūras namā „Balto lāču” 

koncertprogramma 
“Ziemas pasakas” (iepriekšpārdošanā 

4,- un 5,- Ls, koncerta dienā 6,- Ls)

 26.12. plkst. 19:00 
vokālā ansambļa “Naktsputni” 

koncerts “Gada godi”

31.12. Jaunā gada sagaidīšana, salūts. 
No plkst. 23:00 kultūras namā balle. 

Spēlē grupa “Pusbrāļi”, 
ieeja 2 Ls.

Tas nekas, ka gadi steidzas –
Tādas ir tās dzīves ainas.
Gadi neaiziet, bet mainās,
Paliek tīrumos un pļavās,
Bērzu birzīs, putnu dziesmās.
Liepu gatvēs, upes gravās,
Bišu medainajās dravās,
Savās vasarās un ziemās. 

Nozīmīgajās dzīves gadskārtās 
sveicam: 

80 gados – Ziedoni Hagemani, 
90 gados – Austru Pikumu.

Cesvaines pašvaldība

Līdzcilvēk, nestāvi malā!
Mēs visi kopā varam palīdzēt mūsu 

skolas medmāsai Kristīnei Riekstiņai 
viņas dēliņa Rainera slimības uzveik-
šanā! Bērnam ir nepieciešams veikt 
izmeklējumus ārpus Latvijas teritorijas 
un jāiegādājas ļoti dārgas zāles. Naudu 
var ziedot Cesvaines vidusskolā vai ie-
skaitīt Kristīnes Riekstiņas kontā. Per-
sonas kods: 091272-11704, SEB banka, 
LV41UNLA0050017971691.

Sniegta palīdzība
Lāsmas Kroļas ģimene 2011. gada 

oktobrī cieta ugunsnelaimē, kurā sadega 
visas sadzīvei nepieciešamās lietas.

Sirsnīgs paldies Cesvaines vidussko-
las lielajai saimei par līdzcietību! Zie-
dojumu kastītē Lāsmas Kroļas ģimenei 
saziedoti 46 Ls. Ziedotā nauda ir nodota 
Cesvaines sociālā dienesta ziņā un par 
to iegādāsimies malku Lāsmas Kroļas 
ģimenei. Ar domes lēmumu ir piešķirti 
150 Ls cietušajai ģimenei. Tāpat ir sagā-
dātas mēbeles un sadzīviskas lietas.

Cesvaines sociālais dienests

dienā – 4 Ls.
Uz tikšanos gada gaidītākajā šovā 

“Dziedi savai pilsētai”!


