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Cesvaines novada ļaudis!

Viens zelta stars no zvaigžņu spieta
Mums katram tieši sirdī krīt,
Jo tieši sirdī ir tā vieta,
Kur Ziemassvētki mīt.
Šai brīnumstundā caur balto pārslu deju
Mēs cits pie cita domās ciemos ejam
Un roku sniedzam – laimei, priekam, labestībai.
    Maija Laukmane

Straujiem soļiem ir pagājis 
vēl viens gads un pietuvojies 
Ziemassvētku laiks un ga-
dumija.

Šis ir laiks, lai nedaudz apstātos 
un straujajā laika skrējienā 
pārdomātu, kā gads ir pagājis un 
kāds varētu būt nākamais. Tas ir 

Ziemassvētku 
brīnumu gaidot

Sniegotā 11. decembra pēcpus-
dienā Cesvaines centrā pie domes 
ēkas tika iedegta Cesvaines novada 
egle un ieskandināts Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks ar rotaļām, ķekatām, 
piparkūkām un karstu tēju. Domes 
priekšsēdētājs Vilnis Špats uzrunāja 
cesvainiešus un pilsētas viesus un 
aicināja iedegt egli.

Tāpat kā Latvijas Leļļu teātra 
izrādē „Jūlijonkuliņa Ziemassvētki”, 
kur vecais vīrs saviem mīļākajiem 
svētkiem sāk gatavoties jau jūlijā, arī 
Cesvaines novada rūķi šim brīdim 
gatavojās iepriekš, gan sarūpējot 
lielo egli un daudzas mazas eglītes, 
kas izgaismotas rada romantiski 
ziemīgu noskaņu pilsētā, gan 
gādājot par pasākuma programmu. 
Bērnu un jauniešu centra rosīgie 
rūķi organizēja Ziemassvētku 
radošās darbnīcas – tika ceptas 
gardas piparkūkas un radīti dažādi 
eglītes rotājumi.

Paldies visiem čaklajiem rūķiem 
par darbiņu un prieku, ko radījāt 
un devāt! Arī tam brīnumainajam 
rūķim, kurš tieši īstajā laikā uz 
Cesvaini atsūtīja sniegu.

Kā Jūlijonkuliņš un viņa kaķis 
sagaidīs šos Ziemassvētkus, to 
mazie bērni kopā ar savām ģimenēm 
jau noskaidroja izrādē, bet, kā mēs 
katrs vadīsim šo brīnumu laiku – tas 
ir mūsu pašu ziņā. Skaidrs ir viens – 
piparkūku un egļu smarža šajā laikā 
kļūst par mūsu galveno pavadoni.

Pēc piparkūku mīklas 
        zemes lode smaržo,
Un katrā mājā svētku galdauts
    klāts.
Ir egles zaros sveces jāiededz,
Lai Ziemassvētku brīnums ceļu
    redz.

/Jānis Ziemeļnieks/
Lai gaiši un priecīgi Ziemas-

svētki ienāk katrā mājā!
Laimīgu Jauno gadu!

Egita Kalniņa,
redaktore

Lai skaists šis klusais Ziemassvētku laiks!
Vēlam mīlestību, veselību un ieceru piepildījumu 2016. gadā!

Cesvaines novada dome

22. decembrī plkst. 11.00
Cesvaines kultūras namā
izrāde „Baltā Lāča Ziemassvētki”
Režisors – Armands Ekštets, „Teātris un ES”
Pēc izrādes ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS AICINA 
pie sevis Cesvaines novadā deklarētos 
pirmsskolas vecuma bērnus, kuri neapmeklē 
bērnudārzu.
Par transporta nepieciešamību lūgums 
informēt Cesvaines sociālā dienesta vadītāju 
Dainu Markevicu līdz 18. decembrim

22. decembrī plkst. 16.00
Cesvaines vidusskolas aulā
muzicēs jaunie talanti no Krievijas

24. decembrī plkst. 19.00
Cesvaines luterāņu baznīcā
dievkalpojums Kristus piedzimšanas 
svētvakarā

24. decembrī plkst. 19.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Kristus Piedzimšanas svētku Vigilijas Svētā 
Mise.

25. decembrī plkst. 9.00
Cesvaines luterāņu baznīcā
dievkalpojums Kristus piedzimšanas svētkos

25. decembrī plkst. 10.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Kristus Piedzimšanas svētku galvenā Svētā 
Mise.

26. decembrī plkst. 10.00
Cesvaines katoļu baznīcā – otrie 
Ziemassvētki. 
Svētā diakona Stefana, pirmmocekļa, svētki.

26. decembrī plkst. 15.00
Ziemassvētku pasākums senioriem
* Pasākumu vada Anita Strapcāne, Latvijas 
talantīgāko vecmāmiņu konkursa 
„Vecmāmiņa 2015” galvenā titula ieguvēja
* Par muzikālo vakara noformējumu rūpēsies 
Viktors Zemgals
* Muzikāls un atraktīvs svētku vakars pie 
galdiņiem ar līdzi sarūpētiem groziņiem un 
labu omu
Par dalību pasakumā un transporta 
nepieciešamību lūgums  informēt Kultūras nama 
vadītāju  Zeltīti Dūrīti  (mob.t. 28367820)  
līdz 22. decembrim

tāds kā atskaites punkts.
Katram būs kaut kas cits, ko 

atcerēties, bet nešaubos, ka ikviens ir 
darbojies saskaņā ar savām vēlmēm 
un iespējām. Gan jau ir bijuši 
priecīgāki un arī ne tik priecīgi brīži.

Arī pašvaldība ir veiksmīgi 
pavadījusi šo gadu un gatavojas aktīvi 

strādāt nākamajā – 2016. gadā. Ir 
plānots sākt realizēt vairākus lielā-
kus projektus. Protams, plānus var 
mainīt mūsu valsts ekonomiskais 
stāvoklis un valdības politika. To-
mēr mēs   ceram, ka no mūsu mērķa 
mūs nenovirzīs valdību vai mi-
nistru maiņas.

Tāpēc novēlu: lai mums nevienam 
nekas nespētu mainīt mūsu pozitīvos 
nākamā gada plānus!

Lai visiem spēks, izturība un 
daudz veselības 2016. gadā!

Vilnis Špats,
Jūsu pašvaldības vadītājs

26. decembrī plkst. 16.00
Cesvaines luterāņu baznīcā
Jenny May un Normunda Pauniņa
Ziemassvētku koncerts „Roka uz sirds”
Biļetes: „Biļešu servisa” kasēs, 
Cesvaines bibliotēkā un Cesvaines pilī
Ieeja: 8 eiro, pensionāriem – 4 eiro

27.decembrī plkst. 10.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Svētās Ģimenes svētki. Pēc Sv. Mises 
– koncerts. Draudzes eglīte. 
Pēc Mises – sausā vīna un sulu svētīšana (sv. 
Apustuļa un evanģēlista Jāņa godam).

27. decembrī plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā
Ziemassvētku pasākums Cesvaines novada 
lauku uzņēmējiem un zemniekiem
* Pasākumu vada Lubānas amatierteātra 
„Priekšspēle” aktieri
* Par muzikālo noformējumu rūpēsies 
saksofonists Arnis Graps
* Ierašanās ar groziņiem un dāvanu loterijai 
2 eiro vērtībā

28. decembrī plkst. 19.00
Cesvaines luterāņu baznīcā
koncerts „Tev tuvumā”
Aija Andrejeva, Artūrs Skrastiņš, 
Marts Kristiāns Kalniņš, grupa „Putnu balle”, 
Agate Ozoliņa (čells), Jānis Miltiņš (klavieres), 
Valters Sprūdžs (bass), 
Kaspars Kurdeko (sitaminstrumenti)
Biļetes: „Biļešu paradīzē”, Cesvaines kultūras 
namā, Cesvaines pilī un bibliotēkā
Ieeja: 10 eiro, bērniem līdz 7 gadu 
vecumam – bez maksas

31. decembrī plkst. 18.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Civilā gada noslēguma Svētā Mise. Vissvētākā 
Sakramenta adorācija. Himna Dievs, mēs 
Tevi slavējam... (par minētās himnas 
nodziedāšanu var iegūt pilnas atlaidas).

31.decembrī plkst. 18.00
Cesvaines luterāņu baznīcā
Vecgada vakara dievkalpojums

31. decembrī
GADUMIJA CESVAINĒ
plkst. 23.00
pasākums „Atskats uz aizvadītā gada 
notikumiem” centrā, pie domes,
laimes liešana un laba vēlējumi uz gadumijas 
sliekšņa
plkst. 24.00
salūts „Zvaigžņu lietus”
plkst. 01.00
Cesvaines kultūras namā
Jaungada nakts balle
Spēlē „Inga un Normunds”
Biļetes cena – 5 eiro

1. janvārī plkst. 18.00
Cesvaines katoļu baznīcā 
Vissv. Jaunavas Marijas, Dieva Mātes, lielie 
svētki. Svētā Mise Himna Nāc, Svētais 
Gars, Dievs Radītāj... (par minētās himnas 
nodziedāšanu var iegūt pilnas atlaidas). 

2. janvārī  plkst. 16.00
Cesvaines luterāņu baznīcā
Draudzes eglīte

6. janvārī plkst. 18.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Kunga Epifānija. Triju Ķēniņu diena. Lielas 
svinības.
Pēc Svētās Mises – krīta, vīraka un cēlmetālu 
svētīšana.

10. janvārī plkst. 10.00
Cesvaines katoļu baznīcā
Kunga Jēzus Kristīšana.
Svētā Mise. Noslēdzas Ziemassvētku 
liturģiskais laikposms.
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Grants ceļu 
kvalitātes 

uzlabošana 
Cesvaines 

novadā

Valsts svētkiem veltītais pasākums Cesvainē

Cesvaines novada domes priekš-
sēdētājs Vilnis Špats un citu novadu 
priekšsēdētāji 25. novembrī pulcējās 
Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS), 
lai diskutētu par mazo novadu 
priekšrocībām, par stiprajām un vā-
jajām pusēm, par dažādām attīstības 
iespējām. Šo tikšanos bija veicinājis 
fakts, ka vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrs Kaspars 
Gerhards plašākai sabiedrības daļas 
vērtēšanai bija nodevis iecerēto 
jaunās administratīvi teritoriālās 
reformas projekta variantu. Atsau-
coties uz Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) teikto, mazo novadu va-
dītāji aicināja nepieļaut nepamatoti 

Viens no gada tumšākajiem mē-
nešiem Latvijai ir pats gaišākais 
brīdis. Šā gada 18. novembrī 
Latvijas Republikai apritēja 97. ga-
dadiena. Cesvainē valsts svētki tiek 
svinēti patriotiskā noskaņā. Pilsētā 
svētku izjūta bija manāma jau kopš 
Lāčplēša dienas, kad lāpu gājienā 
kopīgā gaismas ceļā vienojās vairāki 
simti cesvainiešu ar cieši satverto 
gaismu rokās, ar piespraustu sar-
kanbaltsarkano lentīti pie krū-
tīm. Neaizmirstams brīdis tika 
piedzīvots 17. novembra vakarā, 
kad Cesvaines vidusskolas aulā 
kuplu cilvēku skaitu pulcēja valsts 
svētkiem veltītais pasākums „Saule 
sēja sidrabiņu”. Siltajā un mājīgajā 
telpā nepilnas trīs stundas aizritēja 
sirsnīgā un latviskā noskaņā.

Pēc kopīgas Latvijas himnas 
nodziedāšanas svētku priekšvakarā 
sapulcējušos sveica Cesvaines 
novada domes priekšsēdētājs Vilnis 
Špats ar svētku uzrunu: „Šogad 
valsts svētkus sanāk atzīmēt laikā, 
kurš ir spriedzes pilns. Terorakti 
Eiropā, nekontrolējamas bēgļu 
plūsmas rada satraukumu par 
drošību. Sākotnēji var likties, ka no 
visa ir jānorobežojas, jābūvē žogi – 
un nevienu nelaist Latvijā, novadā 
un sētā. Šī robežu celšana mūs katru 
atstās pa vienam.

Arī šobrīd pasaulē mēs varam 
noturēties tikai kopā, atrodoties 
spēcīgu organizāciju sastāvā. Sva-
rīgi, kā mēs iekšēji jūtamies, vai 
varam savstarpēji vienoties arī par 
ikdienišķām lietām. Mums katram 
ne tikai godprātīgi ir jādara savs 
darbs, lai stiprinātu savu ģimeni, 
māju, Latviju. Ja līdzīgi domās 
kaimiņvalstis Eiropas Savienībā, 
tad kopā mēs jutīsimies brīvi un 
droši. Mēs vairs nebaidīsimies no 
negatīviem pārsteigumiem, bet, ja 

tādi tomēr būs, tiksim tiem pāri un 
varēsim arī pēc daudziem gadiem 
nākt kopā un svinēt Latvijas 
dzimšanas dienu. Lai Dievs svētī 
Latviju!”

Turpinājumā priekšsēdētājs klāt-
esošos iepazīstināja ar Latvijas valsts 
augstāko amatpersonu Latvijas 
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 
un 12. Saeimas priekšsēdētājas 
Ināras Mūrnieces apsveikumu 
Cesvainei un tās iedzīvotājiem 
valsts svētkos. Apsveikuma vārdos 
izskanēja frāze, ka šī diena ikvie-
nam latvietim liek aizdomāties par 
valstiskām vērtībām, par ticību 
Latvijai un kopīgai nākotnei, kuras 
pamatā ir mūsu senču ieguldītais 
darbs. Par to vajadzētu atcerēties ne 
tikai svētku reizēs, bet ik dienu.

Pēc šī svinīgā mirkļa pasākuma 
vadītāja Zeltīte Dūrīte aicināja 
apmeklētājus baudīt koncertu.

Koncerta 1. daļā skanēja Ces-
vaines Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņu vijoles, klarnetes 
un saksofonspēle, kas mijās ar 
pašvaldības apbalvojumu pa-
sniegšanu astoņiem Cesvaines 
novada iedzīvotājiem, kuri ir devuši 
atzīstamu ieguldījumu novada 
attīstībā.

Otrās pakāpes pašvaldības ap-
balvojumu Cesvaines novada do-
mes pateicību par ieguldījumu, 
iejūtību un atsaucību Cesvaines 
novada iedzīvotāju sociālo jau-
tājumu risināšanā saņēma sociālā 
dienesta darbiniece Judīte Mihe-
jenko.

Pirmās pakāpes pašvaldības 
apbalvojumu Cesvaines novada 
domes atzinības rakstu valsts 
svētku priekšvakarā saņēma seši 
novada iedzīvotāji: Ārija Liel-
ķikute par ieguldījumu kultūras 
jomā Cesvaines novadā; Aldis 

Krūmiņš par ilggadēju darbību 
sabiedriskajā jomā, Cesvaines no-
vadā veicinot patriotismu; bāriņ-
tiesas priekšsēdētāja Sarmīte Šķē-
la par atzīstamu ieguldījumu, paš-
aizliedzīgu un nesavtīgu darbu bērnu 
tiesību aizsardzības jomā Cesvaines 
novadā; muzeja speciāliste Daiga 
Matroze par ieguldījumu projektu 
izstrādē un realizācijā un pasākumu 
organizēšanā, popularizējot Ces-
vaines novadu; Asma Greidiņa 
par mūža ieguldījumu Cesvaines 
novada sabiedriskajā un kultūras 
dzīvē; skolotājs Zigmārs Gulbis par 
atzīstamu ieguldījumu Cesvaines 
novada jauniešu motivēšanā un sa-
gatavošanā sportiskām aktivitātēm.

Pašvaldības augstāko apbalvo-
jumu medaļu „Par nopelniem 
Cesvaines novada labā” par nesav-
tīgu ieguldījumu novada attīstībā, 
patriotismu, par sociālās aprūpes 
sistēmas tālākveidošanu Cesvaines 
novadā saņēma Cesvaines novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Cesvaines sociālā dienesta sociālās 
aprūpes nodaļas pārvaldnieks Juris 
Rozenbergs.

Kad apbalvojumi bija pasniegti, 
ziedi sadāvināti un apbalvojamās 
personas iemūžinātas kopīgā bildē, 
tad turpinājumā, koncerta 2. daļā, 
pasākuma baudītājus ar dziesmām 
un dejām priecēja Cesvaines 
jauktais koris „Cesvaine”, folkloras 
kopa „Krauklēnieši”, senioru kopa 
„Virši”, jauniešu deju kolektīvs, 
vidusskolas deju kolektīvs „Sprī-
dītis” un dāmu deju grupa „Ka-
menes”. Nepamanīts nepalika arī 
pūtēju orķestra izpildījums, kas 
iešūpoja klausītājus un skatītājus 
rāmai svētku noskaņai.

Santa Krusiete,
Aivara Šķēla foto

Cesvaines novadā ir trīs paš-
valdības apbalvojumi, ko 2012. ga-
da janvārī nodibināja Cesvaines 
novada dome, un tie ir: augstākais 
pašvaldības apbalvojums ir medaļa 
„Par nopelniem Cesvaines novada 
labā”, ar ko apbalvo par īpašiem 
nopelniem novada labā; pirmās 
pakāpes pašvaldības apbalvojums – 
Cesvaines novada domes atzinības 
raksts, ar ko apbalvo par mūža 
ieguldījumu un (vai) sasniegumiem 
dažādās tautsaimniecības nozarēs, 
zinātnes, izglītības, veselības 
aizsardzības, kultūras, sporta, 
politikas un valsts aizsardzības 
jomā, kā arī par atzīstamu 
ieguldījumu pašvaldības attīstībā, 
Cesvaines novada tēla veidošanā 
un popularitātes veicināšanā; otrās 
pakāpes pašvaldības apbalvojums – 
Cesvaines novada domes pateicība, 
ar ko apbalvo par atzīstamu 
ieguldījumu profesionālajā vai 
sabiedriskajā jomā.

Lēmumu par apbalvojuma pie-
šķiršanu pieņem dome pēc motivē-
ta ierosinājuma par apbalvojuma 
piešķiršanu saņemšanas. Iero-
sinājumu var iesniegt domes de-
putāti, domes priekšsēdētājs, domes 
izpilddirektors, iestāžu vadītāji vai 
vismaz piecu novada iedzīvotāju 
grupa.

Saskaņā ar nolikumu ap-
balvojumu piešķir Cesvaines no-
vada pašvaldības iedzīvotājiem un 
iestādēm, kā arī citām personām un 
institūcijām, kas ir devušas atzīstamu 
ieguldījumu novada attīstībā un par 
kurām noteiktajā kārtībā ir iesniegti 
ierosinājumi apbalvošanai, kā arī 
ārvalstu pilsoņiem vai institūcijām, 
kas ir veikušas nozīmīgu ieguldījumu 
pašvaldības labā.

Lieli un mazi koncerta dalībniekiPašvaldības apbalvojumus saņemot

Cesvaines novada pašvaldība 
investēs 0,46 miljonus eiro no 
Eiropas Savienības (ES) fondu fi-
nansējuma, lai sakārtotu pašval-
dības grants ceļus uz lauksaim-
nieciskās ražošanas objektiem.

2015. gada 5. novembra domes 
sēdē tika apstiprināti kritēriji, 
pēc kuriem tiks vērtēti Cesvaines 
novada domei piederošie grants 
ceļi. Balstoties uz šiem atlases 
kritērijiem, 20. novembrī Cesvai-
nes novada domes zālē notika 
sanāksme par ceļu sakārtošanas 
programmu, izvērtēšanas kritēri-
jiem, ceļu sarakstu un karti. 
Piedalījās pašvaldības speciālisti, 
uzņēmēji un fermu saimnieki.

Projektu vadītāja Iveta Raimo 
iepazīstināja klātesošos ar 
programmas nosacījumiem, at-
balstāmajām un neatbalstāmajām 
aktivitātēm, finansējuma kritēri-
jiem un termiņiem. Teritorijas 
plānotāja Ramona Vucāne ie-
pazīstināja ar izstrādātajiem kri-
tērijiem un ceļu karti. Tika apspries-
ti četri atlases kritēriji:

1) ekonomiski aktīvo vienību 
skaits,

2) ceļu tehniskais stāvoklis,
3) apdzīvotības saglabāšana,
4) pakalpojumu sasniedzamības 

nodrošināšana.
Kopīgi ar ceļu speciālistu Vitāliju 

Stikānu un ceļu būves inženieri 
Ziedoni Zviedri tika apsekoti 
un izvērtēt deviņi ceļi (aptuveni 
13 km kopgarumā), pie kuriem ir 
ražošanas uzņēmumu novietnes 
un lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes. Izvērtējot kritērijus, in-
formācija par lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi tika ņemta no 
Lauku atbalsta dienesta lauku bloku 
kartēm, informācija par ražošanas 
novietnēm un liellopu vienībām – 
no Lauksaimniecības datu centra.

Kopā novada pašvaldības grants 
ceļu garums, pēc pašvaldības ceļu 
reģistra datiem, ir ap 160 km.

Tiek prognozēts, ka finansējuma 
pietiks apmēram 10 km ceļu 
sakārtošanai, bet tas ir atkarīgs no 
tirgus situācijas (būvniecības ce-
nām iepirkumos) un nepieciešamā 
ieguldījuma konkrētajā ceļa posmā. 
Finansējums būs nepieciešams arī 
ģeotehniskajai izpētei un tehniskā 
projekta izstrādei.

2015. gada 16. decembra do-
mes sēdē tiks apstiprināts ceļu 
saraksts un uzsākts darbs tehniskās 
dokumentācijas sagatavošanā.

Iveta Raimo,
projektu vadītāja,
Ramona Vucāne,

teritorijas plānotāja

Diskusijas par mazo novadu apvienības izveidi
lielu novadu veidošanu, kas attālāko 
teritoriju iedzīvotājus attālinātu no 
vietējās pārvaldes un samazinātu 
pakalpojumu pieejamību, kā arī 
neveicinātu izceļojošo tautiešu 
atgriešanos.

Saskaņā ar Pilsonības un migrāci-
jas lietu pārvaldes datiem šobrīd Lat-
vijā ir 39 novadi ar iedzīvotāju skaitu 
līdz 5000. Līdzās Cesvaines novadam 
tie ir arī Aglonas, Aknīstes, Alsun-
gas, Apes, Baltinavas, Beverīnas, 
Ciblas, Dundagas, Durbes, Ērgļu, 
Jaunpiebalgas, Jaunpils, Līgatnes, 
Lubānas, Mazsalacas, Mālpils, Mērs-
raga, Naukšēnu, Neretas, Nīcas, 
Pārgaujas, Pāvilostas, Raunas, Rojas, 
Rucavas, Rugāju, Rundāles, Salas, 

Sējas, Skrīveru, Strenču, Tērvetes, 
Vaiņodes, Varakļānu, Vārkavas, 
Vecpiebalgas, Viesītes un Zilupes 
novadi. Tomēr šo novadu vadītāji 
uzskata, ka spēj savās teritorijās 
dzīvojošajiem iedzīvotājiem nodro-
šināt atbilstīgu pakalpojumu klās-
tu un rūpēties par attīstību ne 
mazāk veiksmīgi kā izmēros 
lielāki novadi, tādējādi neatbalsta 
viedokli par teritoriju apvienošanu. 
Par svarīgu priekšrocību vairāki 
novadu vadītāji minēja arī nelielā 
pašvaldībā dzīvojošo iedzīvotāju 
saliedētību, iespēju daudz vairāk 
iesaistīties pašvaldības procesos, 
kas aktivizē iedzīvotājus darboties, 
veicina piederības izjūtu un stiprina 

lokālpatriotismu.
Tāpēc, lai pilnvērtīgāk un vienotāk 

varētu aizstāvēt mazo novadu in-
tereses, klātesošo pašvaldību vadī-
tāji vienojās nākamā gada sākumā 
ar LPS atbalstu veidot mazo novadu 
apvienību, bet līdz tam aktīvistu 
grupa sagatavotu nepieciešamo do-
kumentāciju organizācijas veido-
šanai. Cesvaines novada domes 
priekšsēdētājs Vilnis Špats atklāj, ka 
nodoms veidot šādu apvienību nav 
jaunums, jau iepriekšējā sasaukumā 
esot mēģināts izveidot apvienību 
mazajiem novadiem. Viņš to atbalsta 
un domā, ka šoreiz to izdosies 
īstenot.

Egita Kalniņa



�Cesvaines Ziņas

Jāņa Markēvica darba gadi Cesvainē

1995. gadā, kad Natālija Bugri-
menkova bija sasniegusi septiņu 
gadu vecumu, viņa kopā ar Lieni 
un Sintiju ar mazu autobusu tika 
pārvesta no Rīgas bērnunama 
„Pļavnieki” uz Cesvaini – uz Gra-
šu bērnu ciematu. Natālijas pir-
mās izjūtas: „Nu gan es esmu 
atbraukusi uz lielu māju!” Pace-
ļot galvu uz augšu, lai apskatītu 
dižo muižas ēku, viņa jutās ļoti 
maziņa blakus šim namam.

– Kādas ir tavas pirmās atmiņas 
par Grašu bērnu ciematu?

– Kad bijām nonākuši galapunktā, 
Grašos, mūs tur sagaidīja ar siltu 
šokolādi un cepumiem. Tobrīd tā 
īsti nesapratu, kāpēc esmu šeit. 
Iejusties Grašu vidē bija viegli. Man 
ļoti patika dzīvot pie dabas, patika 
iesaistīties rotaļās ar citiem bērniem. 
Grūtāk bija klausīt audzinātājas, 
mācīties lasīt un rakstīt. Man īpaši 
nepatika sportot un ravēt dārzu.

– Cik gadu pavadīji Grašu 
bērnu ciematā? Biji vienīgais 
bērns ģimenē?

– Grašu bērnu ciematā es pavadīju 
11 gadu. Līdz šim tā arī īsti neesmu 
noskaidrojusi, vai man ir bijis brālis 
vai māsa, nekādas informācijas par 
to man nav. Zinu tikai to, ka mana 
tēva māsa ir dzīva un ka man ir 
brālēns un māsīca.

– Kas bija lielākie ieguvumi, 
sniegtās ciemata iespējas, kuras 
nebūtu spējusi dot bioloģiskā 
ģimene?

– Dzīvojot Grašos, iemācījos 
it visā dalīties ar citiem bērniem. 
Apguvu prasmi braukt ar velosipē-
du, vasarā gājām svētceļojumā uz 
Aglonu, lūdzām Dievu, peldējāmies 
ezerā, dziedājām, svinējām svētkus. 
Mums tika dota iespēja mācīties 
franču valodu un vasaras brīvlaiku 
pavadīt franču ģimenēs. Tas ļāva 

Nāku no Baldones. Ar ģimeni 
dzīvojām lauku mājās un apsaim-
niekojām 54 ha zemes. Tēvs mīlēja 
darboties saimniecībā, un šķiet, ka 
šo mīlestību pret lauksaimniecību 
vēlāk pārņēmām arī mēs, dēli.

Studēju Lauksaimniecības aka-
dēmijā 3. kursā, kad 1949. gada 
25. martā mani un manu jaunāko  
brāli nakts laikā savāca, lai deportē-
tu uz Sibīriju. Smagais ceļš mūs 
aizveda uz Tālajiem Austrumiem. 
Sākās dzīve svešumā, un, tāpat 
kā pārējiem izsūtītajiem, arī man, 
pusaudzim, tā bija jaunas dzīves 
uzsākšana ārpus dzimtenes. To-
reiz man bija 15 gadi un ar brā-
li tikām izsūtīti atsevišķi no 
vecākiem. Sākumā bijām aizsūtīti 
uz Amūras apgabalu, un tikai pēc 
gada mūs apvienoja ar vecākiem 
Tomskas apgabalā. Mamma nomira 
1949. gada decembrī Sibīrijā, kur 
joprojām dus Dieva mierā tālu prom 
no Latvijas.

Vasarā strādāju ar kombainu, 
turpretī ziemā – darbnīcās par at-
slēdznieku. Jau pēc četriem no-
strādātiem gadiem, 1953. gadā, man 
tika izteikta pateicība par labu darbu. 
Un tā tas atkārtojās arī turpmākajos 
darba gados. Kā apliecinājums 
tam – ieraksts darba grāmatiņā, 
kas ir saglabājusies vēl no Sibīrijas 
laikiem. 1953. gadā apprecējos ar 
izsūtīto latvieti, un pēc gada pasaulē 

nāca vecākais dēls Andris, pēc trim 
gadiem – otrs dēls Dainis.

Bez atļaujas ārpus sādžas robežām 
nedrīkstēja iet, bija jāprasa atļauja 
komandantam. Ikkatru mēnesi 
gājām atrādīties, ka nekur neesam 
aizbēguši. Par dzīvi svešumā 
nesūdzos, jo zinu, ka citviet dzīve 
izsūtītajiem ir bijusi skarbāka un 
nepanesamāka.

Pēc astoņu gadu dzīves ārpus 
dzimtenes drīkstēja atgriezties mā-
jās, tāpēc pamazām tika likvidētas 
arī Sibīrijā izveidotās saimniecības. 
1957. gadā mūsu ceļš atveda atpakaļ 
uz dzimteni. Tas deva iespēju 
pabeigt iesāktās studijas, kas vēlāk 
sniedza labākas iespējas dabūt darbu 
lauksaimniecības nozarē. Lai gan 
man bija iegūta augstākā izglītība, 
tomēr zīmogs, ka esmu dzīvojis 
Sibīrijā, skrēja man pa priekšu. Uz 
cilvēkiem, kuri pabijuši un strādā-
juši Krievijā, lūkojās kā uz ne-
uzticamām personām, tāpēc dau-
dzas durvis mums bija slēgtas. 
Atgriežoties Latvijā, dažus mē-
nešus nostrādāju ar kombainu 
Vecumniekos. Šā paša gada okto-
bra sākumā drauga, kaimiņa un 
skolasbiedra mudināts, atnācu dzīvot 
un strādāt uz Cesvaini, kur viņš 
man piedāvāja darbu par nodaļas 
pārvaldnieku. Tolaik viņš Cesvainē 
bija galvenais agronoms. Tieši šā 
iemesla dēļ arī man pavīdēja iespēja 

sākt dzīvi Cesvainē. 
Manā pārvaldībā bija 
trīs brigādes.

1959. gadā uz Ces-
vaini vadīt saimniecību 
atnāca Latvijas PSR 
nopelniem bagātais 
l a u k s a i m n i e c ī b a s 
darbinieks Jānis Kārk-
liņš, kura vadībā 
padomju saimniecība 
„Cesvaine” izauga par 
paraugsaimniecību. 
Uz šejieni, lai mācītos 
mūsu darba pieredzi, 
brauca kolhozu priekš-
sēdētāji no citām Lat-
vijas vietām.

Kārkliņš pārvaldnieka amata 
vienību likvidēja, jo uzskatīja to 
par nevajadzīgu, nefunkcionālu – 
neesot racionāli to atstāt. Tas skāra 
arī mani, un tiku pazemināts par 
brigadieri. Manos darba pienāku-
mos ietilpa kārtības uzraudzīšana 
apkārtējās saimniecībās. Lopkopība 
bija galvenā ražošanas nozare. 
Cesvainē tika audzētas Angleras 
šķirnes govis, kuras tika ievestas no 
Vācijas Federatīvās Republikas. Par 
labu darbu man atkal tika izteikta 
pateicība, papildus tam arī izmaksāta 
prēmija. Vēlāk mani paaugstināja 
par dispečeru, un šajā amatā 
nostrādāju 16 garus darba gadus. 
Man kā dispečeram bija augsti 

darba rādītāji. 1982. gadā man tika 
piešķirts valsts apbalvojums medaļa 
„Par darba varonību”.

Vēlāk tika izveidota kvalitātes 
inspektora štata vienība – tam bi-
ja jāatbild par apstrādāto lauku 
kvalitāti, par to, vai govis tiek 
slauktas pareizi. Braukāju pa 
laukiem un to visu vērtēju. Kārkliņš 
bija prasīgs un stingrs cilvēks. Viņš 
lika pārbaudīt fermas pat nakts 
laikā: cikos nāk slaucējas, vai govis 
tiek slauktas pareizi. Disciplīna bija 
augstā līmenī, kā jau saimniecībā 
tas bija un ir vajadzīgs. Kārkliņa 
laikā joki bija jāatstāj aizdurvē.

Pozitīvais Padomju Savienības 
laikā bija visapkārt apstrādātā zeme, 
nebija aizaugušu pļavu. Cesvainē 

bija plaša meliorācija. 
Uz valsts rēķina 
meliorēja slapjo zemi, 
raka grāvjus. Tagad jau 
atkal viss aug ciet. Tie, 
kam pieder zeme, to 
cītīgi kopj. Kas gribēja 
strādāt, tas strādāja; tas 
pats arī mūslaikos.

Dzīve šajā Vidzemes 
mazpilsētā veidojās 
patīkama. Biju aktīvs arī 
ārpus darba, mēģināju 
atlicināt laiku kultūras 
dzīvei. Piedalījos paš-
darbībā, vairāk nekā 
20 gadus dziedāju korī. 

Īpatnēji, ka darbs tika piedāvāts 
tikai tiem, kas darbojās kādā no 
pašdarbības kolektīviem. Vietējiem 
ļaudīm bija iespēja dziedāt korī, 
spēlēt dramatiskajā kolektīvā, kā 
arī dejot deju kolektīvos. Tolaik bija 
vairāk iedzīvotāju, ik uz soļa bija 
liela rosība.

Cesvaini es pārzinu kā savu sētu – 
katru celiņu, katru zemes pleķīti. Ja 
salīdzinātu Cesvaini, kāda tā bija 
pirms vairākiem gadu desmitiem un 
šodien, tad ir jāsaka, ka tā ir stipri 
mainījusies. Par spīti pārmaiņām, 
tieši šeit, Cesvainē, aizsākās mans 
jaunais dzīves posms, kurš turpinās 
jau 58. gadu.

Santa Krusiete, 
autores foto

Mājas – Grašu bērnu ciemats
saprast, ka ir ne tikai Latvija, bet 
ārpus tās robežām pasaule ir tik 
neapzināti liela un dažāda.

Skolas laikā man ļoti patika zīmēt, 
mazākai esot, arī lasīt un rakstīt. 
Daļa bērnu iemācījās spēlēt dažādus 
mūzikas instrumentus, piemēram, 
flautu, vijoli, citi dziedāja, piedalījās 
rokdarbu konkursos, prata taisīt 
dažādas lietas no koka utt. Mani 
aizrāva fiziskās aktivitātes – kā 
slēpošana, došanās ekskursijā. Šajā 
laikā iecienīju arī teātri.

– Kādi jautājumi tolaik tevi 
nodarbināja visbiežāk, vai mēdzi 
rast uz tiem atbildes?

– Atceros, ka pamatota iemesla 
pēc mani saukāja par pļāputašu, 
jo mēdzu daudz runāt un uzdot 
jautājumus. Lielos dzīves jautāju-
mus mēs vairāk uzdevām pusaudžu 
vecumā.

Bija grūti pieņemt to, ka vecāki ir 
miruši un nekad nav bijusi iespēja 
viņus tā īsti iepazīt. Tikai ar laiku 
spēju piedot vecākiem par visu, ko 
man kā bērnam nācās piedzīvot. 
Laikā, kad sāku iet skolā un redzēju, 
ka visiem bērniem ir mammas un 
tēti, sapratu, ka Grašu bērnunama 
bērniem un jauniešiem šajā jomā 
situācija ir citādāka. Skolotāji mums 
skaidroja, ka vecāki nevarēja par 
mums parūpēties, tāpēc atrodamies 
bērnunamā.

– Ko, tavuprāt, no ģimenes 
izņemtajiem bērniem sniedz un 
dāvā bērnunami? Vai šādām 
iestādēm vajadzētu pastāvēt arī 
nākotnē?

– Grašu bērnu ciematā bija labas 
audzinātājas, kuras centās mums 
iemācīt visu nepieciešamo. Es 
jutos mīlēta. Mums lika saprast, ka 
dzīvē ir jācīnās un nedrīkst nolaist 
rokas un padoties. Lai gan esam 
grūtā situācijā, ir jāiet uz priekšu ar 

paceltu galvu. Bērnunami bērniem 
sniedz labklājību un cerību, ka viss 
izdosies, ka var dzīvot labu dzīvi, ir 
iespēja izveidot savu ģimeni.

Valstij ir jāaizstāv bērni un jādod 
iespēja dzīvot labos apstākļos. Ja 
vecāki dzer un sit bērnus, tad labāka 
par dzīvošanu pie šādiem vecākiem 
ir iespēja augt bērnunamā vai tikt 
adoptētiem labās ģimenēs.

– Esot pieaugušai un atskato-
ties uz Grašu bērnu ciematā 
pavadītajiem gadiem – ko tavas 
nākotnes labā ir sniedzis šis 
ciemats?

– Grašu bērnu ciemats man deva 
iespēju iemācīties franču valodu. 
Tagad es varu ceļot, dzīvot un strādāt 
ārzemēs. Par to man ir jāpateicas 
arī savai franču viesģimenei. Es 
ļoti priecājos par to, ka varēju 
mācīties Cesvaines vidusskolā. 
Cesvaine ir skaista un sakopta vieta. 
Svarīgākais, ko man deva Graši, ir 
ticība Dievam. Tā man ir palīdzējusi 
nepadoties un dzīvot skaistu dzīvi.

– Kādas ir tavas pašreizējās at-
tiecības ar Grašu bērnu ciematu, 
tā skolotājiem, bērnunamā nonā-
kušajiem bērniem un jaunie-
šiem?

– Bērni, ar kuriem kopā izaugām 
Grašos, tagad ir mani tuvākie cilvēki. 
Esam kā brāļi un māsas, uzturam 
kontaktu un tiekamies. Protams, 
reizēm gadījās arī sastrīdēties. 
Pašsaprotami – neesam taču viena 
kaluma, bet gan katrs kā personība.

Ar sirdij vistuvāko audzinātāju 
Daci Driķi, kura dzīvo netālu no 
Grašu ciemata, mīļas attiecības ir 
saglabājušās arī tagad, sazināmies ar 
vēstulēm, arī telefoniski. Varu viņai 
atklāti stāstīt, kā man tagad klājas, 
ko pārdzīvoju. Uzskatu, ka Dace 
mani savā veidā ir uzaudzinājusi.

– Kā bija uzsākt patstāvīgu 

dzīvi pēc Grašu bērnu ciemata? 
Kurp tavs ceļš veda tālāk?

– Nu jau devīto gadu dzīvoju 
Francijas galvaspilsētā Parīzē. 
Iedzīvoties svešzemē palīdzēja 
mana franču viesģimene. Mācījos 
un ieguvu bērnudārza audzinātāja 
palīga izglītību. Pašreiz arī strādāju 
šajā profesijā Parīzē. Mācību laiks 
nebija viegls, jo viss notika franču 
valodā. Jau pusaudžu gados franču 
ģimene mani iesaistīja skautu 
un gaidu organizācijā. Francijā 
ir ļoti attīstīta jauniešu kustība. 
Pateicoties tai, esmu bijusi Indijā 
Mātes Terēzes mājā. Šajā zemē es 
sev atklāju pilnīgi jaunu pasauli un 
kultūru. Kopā ar savu franču ģimeni 
esmu bijusi Senegālā un Portugālē, 
esmu gājusi Svētā Jēkaba ceļu. Man 
ļoti patīk ceļot, un es novērtēju šo 
doto iespēju. Šajā vasarā kopā ar 
draugiem biju Romā un Vatikānā, 
apskatījām arī Pizu.

Kad uzsāku patstāvīgu dzīvi, es 
atklāju, ka neprotu īsti labi gatavot 
ēst. Bija smieklīgi, jo sākumā visus 
ēdienus piededzināju. Gatavošanas 
prasmes mācos vēl arvien. Kad 
nopelnīju pirmo algu, ļoti daudz tē-
rēju apģērbam un citām nesvarīgām 
lietām. Tikai vēlāk sapratu, ka 
naudu varēju iekrāt un ieguldīt 
lietderīgāk, piemēram, iegūt šofera 
tiesības. Pagāja krietns laiks, līdz 

izpratu francūžus. Pat viņu humora 
izjūta ir ļoti atšķirīga no mūsējās. 
Īstus draugus esmu satikusi pēdējos 
gados, kad sāku piedalīties kristīgās 
kopienas „Chemin Neuf” dzīvē. 
Tur jauniešiem nedēļas nogalēs 
tiek organizēta kopīga lūgšana. 
Pagājušajā vasarā piedalījos 
festivālā, kur darbojāmies dažādos 
sporta veidos.

– Vai domas par bērnunamiem 
šo gadu laikā ir mainījušās?

– Bērniem ir svarīgi izskaidrot, 
kāpēc viņi ir nonākuši bērnunamā, 
ir jāsniedz mīlestība, jānovērtē viņi. 
Ir jāatklāj bērnu talanti un labās 
īpašības.

Grašu bērnu ciemata moto ir ticī-
ba, cerība un mīlestība. Tagadējiem 
Grašu bērnu ciemata audzēkņiem un 
arī citiem jauniešiem gribu novēlēt 
ieklausīties audzinātājos un citos 
pieaugušajos – šie cilvēki ir kopā 
ar jums, lai palīdzētu un atbalstītu. 
Nebojājiet savu dzīvi! Dzīvē 
galvenais ir nepadoties un ticēt, ka 
ir iespēja dzīvot labāku dzīvi, tikai 
mēs paši esam atbildīgi, kādu to 
veidosim. Ir jāierauga un drosmīgi 
jāatsakās no lietām, kuras atstāj 
negatīvu ietekmi. Priecājieties, 
dzīve ir skaista!

Santa Krusiete,
foto no Natālijas Bugrimenkovas 

arhīva

Jānis Markēvics 90 gadu jubilejā



� Cesvaines Ziņas

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Burtu balle sākumskolā
Tēvzemes mēnesis

Tradicionāli ar dažādām 
aktivitātēm mūsu skolā norit 
tēvzemes mēnesis. Arī šajā 
mācību gadā, 11. novembrī, 
klašu pārstāvji apmeklēja 
karavīru atdusas vietas, lai 
godinātu viņu piemiņu. Vakarā 
piedalījāmies lāpu gājienā.
Priecē fakts, ka mūsu skolas 
skolēni aizvien vairāk iesaistās 
Jaunsardzē.

Notika erudītu konkurss 
10.–12. klases skolēniem, kam 
vajadzēja parādīt zināšanas 
Latvijas vēsturē. 1. vietu ieguva 
11. klase, 2. vietu – 12. klase, 
3. vietu – 10. klase.

Spēka diena notika abu 
skolu 1.–12. klases skolēniem. 
Tajā vajadzēja parādīt roku, 
vidukļa, kāju spēku. Paši 
stiprākie skolēni, kuri guva 
vairākas uzvaras savā vecuma 
grupā, ir Rainers Iecelnieks 
1.–2. klašu grupā, Markuss 
Isačenko, Simona Krieva 3.–
4. klašu grupā, Dāvis Ceļmals 
5.–6. klašu grupā, Kaspars 
Stradiņš, Beatrise Vīgupe 
7.–8. klašu grupā, Sendijs Bite 
un Santa Tkačova 9.–12. klašu 
grupā.

Otro gadu pēc kārtas notika 
parādes soļošana, kurā ļoti 
labi varēja pamanīt kolektīvu 
saliedētību, disciplīnu, koman-
diera precizitāti. 1. vietu ieguva 
11. klase sīvā cīņā ar 10. klasi 
(2. vieta); 3. vieta – 9.b klasei.

Svinīgajā pasākumā šogad 
iedibinājām jaunu skolas 
tradīciju – par aktīvu un ne-
savtīgu darbu klases un skolas 
centienu īstenošanā 4.–12. kla-
ses skolēni saņēma skolas 
pateicību. Šogad tie bija Dāvis 
Vimba, Elisa Andževa, Mikus 
Maligins, Zane Bodniece, Lau-
ma Cīrule, Eva Ūbele, Emīls 
Jekimovs, Līga Reča, Ivonna 
Melngaile, Sabīne Cimuška, 
Enija Butreho, Patrīcija Auzā-
ne, Sindija Rapša. Apbalvošanai 
ar šīm pateicībām skolēnus 
ieteica klašu audzinātājas.

Paldies skolotājām, kas vadīja 
aktivitātes šajā mēnesī!

Sarma Kurme,
direktora vietniece 
ārpusklases darbā

13. novembrī Cesvaines 
vidusskolas sākumskolas skolēni 
pulcējās iepazīšanās pēcpusdienā, 
kas bija veltīta alfabētam, jo visi 
mazie skolēni nu jau ir atkārtojuši 
burtiņus un prot lasīt. Pasākums, 
veltīts pirmklasniekiem, sākumskolā 
notiek katru gadu, un to parasti vada 
ceturtklasnieki.

Sākumskolas zāle bija rotāta ar 
krāsainām burtu virtenēm. Ciemos 
bija ieradušās pasaku varones 
Pilsētas pele un Lauku pele. Šajās 
lomās iejutās 4. klases skolnieces 
Ieva Alksne un Katrīna Stikāne, 
kas guva pirmo pieredzi pasākuma 
vadīšanā un iepazīstināja mūs ar 
23 pirmklasniekiem un audzinātāju 
Sandu Skujiņu. 2., 3. klases 
skolēniem interesantā uzdevumā 

vajadzēja atšifrēt visus mazo 
skolēnu vārdus. Skolotāja Rigonda 
Pinka pastāstīja, kas interesē 
pirmklasniekus un patīk viņiem, 
katrs šajā dienā jutās īpašs, jo 
saņēma tikai viņam veltītus vārdus. 
Lielākie skolēni rādīja atraktīvus 
priekšnesumus, dziedāja, deklamē-
ja, sniedza vērtīgus padomus. 
Pirmklasnieki varēja priecāties par 
dāvanām – apsveikumiem, saldu-
miem, praktiskām lietām, ko bija 
sarūpējuši skolasbiedri. Īpaši patika 
3.b klases skolēnu rakstītā šifrētā 
vēstule; lai to izlasītu, vajadzēja 
lūgt audzinātājas Sandas Skujiņas 
palīdzību.

Liels paldies skolotājai Rigondai 
Pinkai un 4. klases skolēniem par 
interesanto pasākumu! 1. klases 

skolēniem vēlam, lai neapsīkst viņu 
zinātkāre. Galvenais – jau tagad 
saprast, ka panākumus ir iespējams 
gūt, tikai katru darbiņu veicot rūpīgi, 
klausot skolotājus un vecākus. Lai 

Cesvaines vidusskolas dalība projektā „Nost ar plāno”
Ir noslēdzies Eiropas Parla-

menta (EP) Informācijas biroja Lat-
vijā rīkotais projekts vidusskolām 
„Nost ar plāno”. Konkursprojektu 
atbalstīja  AS „Latvijas zaļais punkts” 
un Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM).

Konkursa mērķis bija iepazīties 
ar Eiropas Parlamenta un Eiropas 
Savienības (ES) Padomes direktīvu 
par plastmasas maisiņu patēriņu un 
kaitīgumu videi, veicināt skolēnu 
darbību sabiedriskajā dzīvē un rast 
efektīvāko risinājumu plastmasas 
maisiņu patēriņa samazināšanā.

Kādēļ atsacīties no plastmasas 
maisiņu lietošanas? Pēdējos ga-
dos ir palielinājies plastmasas 
iepakojuma daudzums, tādējādi 
pieaug arī atkritumu apjoms. 
Plastmasa atšķirībā no papīra dabā 
sadalās ļoti ilgi. Plastmasas maisiņi 
gaismas un ūdens ietekmē sadalās 
10–20 gados, savukārt lielākā daļa 

plastmasu dabiskajā vidē nesadalās 
un nepārveidojas, bet piesārņo 
dabu. Brīdī, kad plastmasas mai-
siņi sadalās (tas var būt pat pēc 
1000 gadiem), kaitīgās vielas, no 
kurām tie ir ražoti, izdalās zemē 
un ūdenī. Plastmasas maisiņi tiek 
ražoti no naftas produktiem, kas ir 
dabā neatjaunojami resursi, nemaz 
nerunājot par to, ka to ražošana 
rada piesārņojumu un siltumnīcas 
gāzu emisiju visā pasaulē. Plast-
masas maisiņi daudzviet rada aiz-
sprostojumus upes gultnēs, radot pat 
plūdus, mainot upes dabisko stāvok-
li. Tie rada draudus mājdzīvniekiem, 
putniem un savvaļas dzīvniekiem. 
Ir gadījumi, kad maisiņa rokturi 
apvijas ap kāda dzīvnieka kaklu un 
tas nosmok. Ja maisiņi nonāk jūrā, 
tos nereti norij jūras dzīvnieki un 
putni. Eiropas ziemeļdaļā vairumam 
putnu vēderā ir plastmasa. Pasaules 
okeānos peld desmitiem miljonu 

tonnu plastmasas mikrodaļiņu, ra-
dot atkritumu masu, ko sauc par 
plastmasas zupu.

Pēc izlietošanas plastmasu dedzi-
not, izdalās indīgas vielas, kas nonāk 
augsnē, kurā mēs audzējam pārtiku, 
ko ēdam, un gaisā, kuru elpojam. 
ES iedzīvotāji ik minūti izmanto 
200 000 jaunu plastmasas maisiņu, 
ik gadu – aptuveni 100 miljardus. 
Viens ES iedzīvotājs izmanto vidēji 
198 plastmasas maisiņus. Latvijā
viens cilvēks gadā vidēji lieto 
466 vienreizējos maisiņus. Iepako-
juma apjoms, ko gada laikā izlieto 
Latvijas mājsaimniecības, līdzinās 
trim Gaismas pilīm.

EP un ES Padome ir vienojušies 
būtiski ierobežot maisiņu lietojumu. 
Valsts drīkstēs izvēlēties vienu no 
diviem variantiem:

1) līdz 2019. gada beigām viens 
iedzīvotājs izmanto ne vairāk kā 
90 maisiņu gadā, līdz 2025. gada 
beigām – ne vairāk kā 40 maisiņu;

2) līdz 2018. gada beigām ir 
jāpanāk, ka plastmasas iepirkumu 
maisiņi tirdzniecības vietās ne-
tiek izplatīti bez maksas. Mazum-
tirgotājiem būs jānodrošina iespēja 
pircējiem veikalā atstāt lieko iepa-
kojumu.

Šajā projektā iesaistījās arī Ces-
vaines vidusskolas 10. klases ko-
manda. Projekta izstrādes laikā 
skolēni apmeklēja Malienas reģiona 
atkritumu apsaimniekošanas poligo-
nu SIA „Kaudzītes” Litenē, iegūs-
tot jaunu informāciju; zīmēja un 

izvietoja informatīvus plakātus un 
materiālus; piedāvāja efektīvus risi-
nājumus plastmasas maisiņu patēri-
ņa samazināšanai skolas papīrgrozos, 
kafejnīcā; veikalā piedāvāja izman-
tot auduma, papīra maisiņus, kas-
tītes, īpašās iepirkumu somas; no-
organizēja pasākumu 5.–12. klases 
skolēniem; iestudēja un parādīja 
teātra izrādi, lai ieinteresētu skolēnus 
un viņu vecākus plāno plastmasas 
maisiņu lietojuma samazināšanā.

Kopumā šajā projektā piedalījās 
40 skolas no visas Latvijas. Kon-
kursa žūrija, kuras sastāvā bija EP 
Informācijas biroja, projekta part-
nera AS „Latvijas zaļais punkts”, 
VARAM un Latvijas atkritumu 
apsaimniekošanas reģionu admi-
nistrāciju pārstāvji, par konkursa 
uzvarētājiem atzina deviņu skolu 
komandas, kuru skaitā ir arī 
Cesvaines vidusskolas 10. klases 
komanda, kas Malienas atkritumu 
apsaimniekošanas reģionā ieguva 
1. vietu. Visi projekta „Nost ar plā-
no” uzvarētāji balvā saņem lielisku 
piedzīvojumu pasākumu radošuma 
treneres Vitas Brakovskas vadībā.

Aicinu katru praktiski iesaistīties 
šā sabiedrībai nozīmīgā jautājuma 
risināšanā, iedvesmojoties zaļākai 
domāšanai un rīcībai, jo tā mēs 
spēsim ietekmēt un saglabāt vides 
ilgtspēju.

Sarma Dimpere,
Cesvaines vidusskolas bioloģijas 

skolotāja, 
foto no autores arhīva

katra diena ir īpaša un atnes kādu 
jaunu prasmi un atziņu!

Ginta Libeka,
direktora vietniece sākumskolā

Nemateriālais kultūras mantojums Cesvainē
Stāstnieks

Nav nekā vērtīgāka kā cilvēcīgas 
attiecības starp cilvēkam. Tikpat 
svarīga ir arī cilvēkiem valoda. Cik 
tā ir skaidra, saprotama, interesanta, 
pārliecināta.

Valstī noris divi konkursi, kur 
skolēniem ir iespēja parādīt savas 
runas dotības. Viens no tiem ir 
stāstnieku konkurss „Teci, teci, 
valodiņa”, kas norit rudenī, un otrs 
ir konkurss „Anekdošu virpulis”, kas 
Rīgā notiek 1. aprīlī. Arī Cesvaines 
vidusskolas skolēni nu jau vairāk 
nekā 10 gadus ir stāstnieku konkursa 
dalībnieki.

Arī šajā mācību gadā mūsu skolas 

1.–7. klases skolēni gatavojās šim 
konkursam – un ne bez panāku-
miem. Cesvaines novada žūrijai 
(skolotājai Veltai Kalniņai, skolotā-
jai folkloras kopas „Krauklēnieši” 
vadītājai Baibai Putniņai un kopas 
dalībniekiem Dainai Braslai un 
Jānim Stoļerovam) bija ļoti grūti 
noteikt uzvarētājus, jo visi dalībnie-
ki bija labi sagatavojušies. Uz Ma-
donu tika izvirzīti seši skolēni, no 

Cesvaines vidusskolas komanda kopā ar skolotāju Sarmu Dimperi 
apbalvošanas pasākumā

5. decembrī Cesvaines novada 
vārdu valstī nesa Roberts Šīris 
(tituls „Lielais stāstnieks”), Pēteris 
Apfelbergs („Lielais stāstnieks”), 
Renāte Gaponova („Mazā stāst-
niece”), Margrieta Apfelberga („Lie-
lā stāstniece”). Paldies arī Patrīcijai 
Auzānei un Martai Tipainei par 
veiksmīgo startu Madonā!

Vislielākais paldies skolotājai 
Gintai Libekai, jo viņa katru gadu 
sekmīgi gatavo skolēnus šim 
konkursam – tieši viņas audzēkņi 
gūst vislielākos panākumus!

Sarma Kurme,
autores foto

Stāstnieku konkurss Rīgā. 
1. rindā: Pēteris Apfelbergs, 

Renāte Gaponova, Roberts 
Šīris, 2. rindā – Margrieta Anna 

Apfelberga, skolotāja Ginta Libeka

kuriem uz Rīgu tika izvirzīti četri. 
Tas Cesvaines novadam ir izcils 
rādītājs.

Cesvaines vidusskolas 
aulā

17. decembrī
Ziemassvētku eglīte

plkst. 17.00 1.–6. klasei
plkst. 18.00 7.–12. klasei

18. decembrī 
1. semestra noslēgumā

Ziemassvētku 
dievkalpojums Cesvaines 

luterāņu baznīcā

Burtu balle



�Cesvaines Ziņas

Kristīne Vīča pārstāv Latviju pasaules čempionātā karatē
No 12. līdz 15. novembrim Indonēzijā, 

Džakartā, norisinājās devītais Pasaules 
Karatē federācijas (WKF) rīkotais pasaules 
čempionāts kadetiem, junioriem, U21, kur 
Latvijas izlases sastāvā ar Cesvaines no-
vada domes finansiālu atbalstu piedalījās 
arī cesvainiete sporta kluba „Samuraj” 
pārstāve Kristīne Vīča.

– Kopā bija reģistrēti 1425 sportisti no 
98 valstīm. Sacensību atklāšanā notika ļoti 
krāšņs šovs, kurā indonēzieši rādīja savas 
tradīcijas. Uz sacensībām bija ieradušies arī 
Kanādas un Indonēzijas valstu prezidenti.

Es startēju 13. novembrī kategorijā „Junior 
Kumite female (–59)’’. Cīnījos ar taizemieti 
Budkladu Janisi, diemžēl cīņā zaudēju, un 
tā man bija arī pēdējā. Piedaloties šajās 

sacensībās, ieguvu jaunu pieredzi, stimulu 
trenēties un uzlabot savus rezultātus.

Pēc sacensībām es ar saviem komandas 
biedriem un treneri devos ekskursijā uz 
Džakartu. Dienu bijām Džakartas akvaparkā, 
kur izbaudījām Indonēzijas siltos ūdeņus un 
sauli. Vakarā aizbraucām apskatīt Džakartas 
līci. Nākamajā dienā bijām aizbraukuši aplūkot 
un izstaigāt tirgu, kā arī Džakartas valsts 
pieminekli, kurš dienā ir balts, bet naktī – 
izgaismots dažādās krāsās.

Jau ielidojot Indonēzijā, mēs jutāmies kā 
zvaigznes, jo visi vietējie iedzīvotāji skatījās 
uz mums kā uz brīnumu un gribēja ar mums 
bildēties, citi pat mūs fotografēja slepus, tāpēc 
ka mēs esam eiropieši, ļoti gaiši un gari.

Šajā ceļojumā es izbaudīju, kā ir dzīvot un 

trenēties tuvu pie ekvatora, kā tur dzīvo cilvēki 
un kādas ir viņu tradīcijas un paražas, – par 
aizritējušajām sacensībām un redzēto Džakartā 
stāsta sportiste.

Santa Krusiete,
foto no Kristīnes Vīčas arhīva

Novembrī noticis 
„Cesvaines novada 

kauss telpu 
strītbolā 2015”

21. novembrī Cesvaines sporta hallē pulcējās 
basketbola un strītbola cienītāji un atbalstītāji. 
Pārliecinājāmies, ka Cesvainē šis sporta 
veids ir populārs, jo Cesvaines kultūras nama 
organizētajās sacensībās piedalījās pavisam 
13 komandu trīs vecuma grupās. Jaunākajā 
vecuma grupā šīs bija pirmās sacensības 
Dzintara Toņņa trenētajiem 2005.–2008. gadā 
dzimušajiem zēniem. 3. vietā ierindojās 
komanda „NV Nacionālais varonis”, kurā 
spēlēja Jānis Andrejevs, Rihards Kiseļovs un 
Rainers Iecelnieks. 2. vieta jaunākajā vecuma 
grupā – komandai „Monsteri”, kuras sastāvā 
spēlēja Artūrs Adamkovičs, Ričards Bal-
tiņš, Mārtiņš Ozoliņš, bet godpilnā 1. vieta – 
komandai „Snikers”, kurā spēlēja Raivis 
Matisons, Rihards Pēčs un Markuss Isačenko.

2000.–2004. gadā dzimušo zēnu un jauniešu 
grupā 3. vietu izcīnīja komanda „Cesvaines 
gudrīši” (spēlētāji: Emīls Graudups, Dāvis 
Ceļmals un Ritvars Boks); 2. vietu – komanda 
„Cesvaine” (spēlētāji: Jānis Zaļkalns, Ints 
Melngailis, Ričards Boks); 1. vietu – komanda 
„Bumbas” (spēlētāji: Marks Ļavs, Mareks 
Baltiņš, Jānis Šķēle).

Vissīvākā konkurence telpu strītbolā 
norisinājās starp jauniešiem un vīriem. 
Spraigā cīņā ar konkurentiem 3. vietā 
ierindojās komanda „Tīri Graši” (spēlētāji: 
Jānis Markevics, Mārtiņš Markevics, Raivis 
Kecko); 2. vietā – komanda „Mums garšo”, 
kuras sastāvā cīnījās Raivis Kampāns, Ar-
tis Bahvalovs, Roberts Lielķikuts, Valters 
Kārkliņš. Nepārspēti veiklībā un cīņā palika 
komanda „AB” (spēlētāji: Dzintars Tonnis, 
Jānis Iškāns, Pēteris Putniņš, Edijs Krivko).

Paldies Dzintaram Tonnim un Zigmāram 
Gulbim par profesionālu atbalstu sacensību 
laikā! Paldies visiem, kas piedalījās un nāca uz 
sporta halli, lai justu līdz spēlētājiem! Priecīgus 
svētkus vēlot un cerot uz sportisku sadarbību 
2016. gadā –

Ilvija Trupavniece,
foto no autores arhīva

Mūsu novada divi poli

Kristīne Vīča pirmā no labās puses

Jaunākās vecuma grupas pirmo trīs vietu 
ieguvēju komandas ar treneri

„Ziemas vitamīns”
„Ziemas vitamīns” ir otra nemateriālā kultū-

ras mantojuma bagātība Cesvainē.
4. decembrī jau 10. gadu Cesvaines dejojošie 

jaunieši kopā ar skolotāju Jāni Šķēli ap sevi 
pulcināja tuvākus un tālākus draugus, lai kopā 
savītu deju rakstus. Pasākumā kopā piedalījās 
14 deju kolektīvu. Visus 10 gadus šajā koncertā 
ir piedalījies deju kolektīvs „Dancari” no Prei-

ļiem kopā ar vadītāju Ilzi Broku un Lubānas 
kultūras nama deju kolektīvs „Žuburi”, vadītāja 
Laila Ozoliņa. Šajā gadā tālākie ciemiņi bija no 
Daugavpils.

Jaunieši šo dienu izbaudīja, ne tikai dejojot 
vakara koncertā, bet arī sacenšoties sporta 
stafetēs, rādot savas prezentācijas un vakaru 
noslēdzot ar diskotēku.

Paaudžu sadarbība 
11. novembrī

11. novembrī Cesvaines novada jaunieši 
devās ciemos uz Cesvaines sociālās aprūpes 
nodaļu, kur kopā ar tās iemītniekiem spēlēja 
galda spēli „Latvija”. Šāda veida aktivitāte 
jauniešiem un senioriem radīja kopības izjūtu 
un veicināja paaudžu savstarpējo dialogu. 
Prieks par jauniešiem, kuri piedalījās un sociālās 
aprūpes nodaļā radīja citādāku ikdienu.

Lāsma Markevica,
Cesvaines novada domes 

bērnu un jauniešu centra vadītāja

Paaudžu satikšanās

Atkal tuvojas sākums kaut kam jaunam un 
cerību pilnam. Runa ir par Jauno gadu. Šoreiz, 
jauno gadu gaidot, mēs ar tevi vienkārši 
izbrauksim ļoti tālus mūsu novada ceļus – 
meklējot Ziemassvētku brīnumu un cerot uz  
to. Cerams, ka būs!

Abi ar „Cesvaines Ziņu” jauno redaktori 
Egitu paņemam mūsu novada labiekārtošanas 
nodaļas lielo, smalko ceļu karti, pagrozām to uz 
galda un novelkam svītru, kas savieno galējos 
mūsu novada apdzīvotos punktus no ziemeļiem 
uz dienvidiem. Ticiet vai ne – svītra savieno 
divas saimniecības ar vienādu nosaukumu! 
Saucas „Slēdenes”. Sarunājam, ka mazliet par 
šiem diviem mūsu karaļvalsts poliem uzrakstīšu 
es, jo apmēram šo zemīti zinu kopš sovhoza 
laikiem, savukārt to, ko domā Egita, jauniņā, 
lasi nedaudz tālāk.

Braucam! Vienas „Slēdenes” atrodas Tirzas 
upes malā 7 km no Gulbenes novada Tirzas, 
otras – kādus 3 km no Biksēres. Braucam uz 
galējiem ziemeļiem, uz Tirzas malu. Teiksim 
atklāti: ja jums nebūtu šāda Ziemassvētku 
brīnuma meklēšanas mērķa, Tirzmalas 
„Slēdenes” jūs nekad neatrastu, pabrauktu 
garām un tur nenokļūtu. Varbūt skarbi, bet tas ir 
nedaudz Dieva un labklājības pamests nostūris. 
Celiņš uz mājām nerāda, ka te kāds dzīvotu 
vai saimniekotu. Bet ļaudis šeit dzīvo. Dzīvo 
gadus desmit. Dzīvo un priecājas, ka viņiem te 
atļauj dzīvot. Atļauj saimnieks no Tirzas upes 
otra krasta. No Gulbenes puses.

„Slēdenēs” satiekam divus labestīgus veču-
kus. Antoņinu un Māri. Abi satuntuļojušies.
Istaba pavēsa, jo durvis ir vaļā. Mārim ir 
jāatgūstas no rokas traumas, kas gūta, gatavojot 
malku. Sevišķi daudz brīnumu, ko mums 
pastāstīt, viņiem nav. Muris, kas pieglaužas pie 
kājām, gan kaut ko skaļi stāsta. Skaidrs – ka 

Paldies visiem, kas palīdzēja, lai šis pasākums 
Cesvainē varētu notikt!

Es, direktora vietniece ārpusklases darbā, 
lielu paldies vēlos teikt Cesvaines novada 
domei, Cesvaines vidusskolas direktoram 
Didzim Baunim par nesavtīgu interešu 
izglītības atbalstu novadā. Visus gadus, kopš 
manā atbildībā ir interešu izglītības vadīšana 
Cesvaines vidusskolā, neesam saņēmuši 
nevienu atteikumu mūsu sapņu īstenošanai. 
Bērniem nekad nav nācies maksāt dalības 
naudu, segt ceļa izdevumus.

Lai arī turpmāk mums izdodas īstenot visas 
ieceres, kas sekmē mūsu bērnu vispusīgu 
attīstību!

Paldies arī tiem bērniem un viņu vecākiem, 
kam ir izveidojusies augsta atbildības izjūta 
pret savu kolektīvu, pret darbu, ko dara! 
Darbošanās ikvienā interešu izglītības jomā ir 
papildu darbs, papildu atbildība, bet tā noteikti 
dzīvē atmaksāsies.

Sarma Kurme,
direktora vietniece ārpusklases darbā,

autores foto

par politiku, valdību, par to, ka meža Tirzas 
pusē paliek arvien mazāk, ka aciņā tik maz 
ūdens, ka drēbes grūti izmazgāt. Antoņina nāk 
no Baltkrievijas, Māris – no Lizuma. Šinīs mā-
jās nonākuši kā nu kurš – katrs pa savu taku. 
Pārtiek no pensijas. Maizīti atved autoveikaliņš 
no Cesvaines vienreiz nedēļā. Ceturtdienā ir 
darbiņš – ir jāaiziet līdz ceļa galam iepirkties. 
Kas īpatnēji, lauku mājās, kurās šoreiz 
ciemojamies, nedzirdam, ka pensija par mazu 
vai televizors par biezu.

No kā radies Slēdeņu māju vārds, un kas tās 
būvējis? Nav zināms! Nomainījušās vairākas 
paaudzes un iemītnieki. Pagaidām nopietnas 
saimniekošanas, ko sauc par uzņēmējdarbību, 
te nebūs. Tas ir skaidrs.

Braucam uz otru polu. Uz Madonas 
un Cesvaines robežu. Redzams, ka abas 
saimniecības pirms gadiem 200 ir bijušas ļoti 
stipras. Abās ir bijušas vismaz sešas kārtīga 
mūra saimniecības ēkas, tātad tolaik kaut kas ir 
ļāvis saimniekot ar vērienu.

Ar otrām „Slēdenēm”, kurās saimnieko Aus-
ma un Jānis Liepiņi, mums ir laba sadarbība. 
Par spīti cienījamajam vecumam, Biksēres 
puses saimnieki apgūst Eiropas naudiņu, 
apsaimnieko savu zemīti, audzējot uz tās visu 
nepieciešamo savai iztikai, kā arī iznomājot 
to, ko pašiem apsaimniekot nav pa spēkam, 
stiprākiem Cesvaines saimniekiem. Uz Ausmas 
galda daudz jaunu, gudru grāmatu. Par vēsturi. 
Tajās saliktas grāmatzīmes. Dod, Dievs, mums 
visiem dzīvot tādā mierā un labestībā pēc 
70 gadu vecuma sasniegšanas! Tieši tāpat kā tev 
un man, Ausmai un Jānim Liepiņiem skaistā-
kais laiks ir bijis pirms gadiem daudziem.

„Mums šeit ir labi. Sadzīvojam ar visiem. 
Varam skriet pa pagalmu kaut vai pliki,” 
smejoties saka Ausma. Par ko tikai nav strādāts, 

un kas tikai nav darīts! Un nav, ko nožēlot un 
par ko žēloties arī tagad.

Gaidot Ziemassvētkus, Ausma un Jānis, 
kas saimnieko mūsu novada dienvidu puses 
„Slēdenēs”, kā arī Antoņina un Māris no 
Tirzas krastiem necer kā mēs uz brīnumiem, 
vēl visiem saskaņu un veselību. Šo vēlējumu 
mēs, protams, pieņemam un nododam jums kā 
labāko dāvanu.

Uzminiet, kāds ir attālums starp šīm abām 
„Slēdenēm”! 22 kilometri! Tik liels ir mūsu 
novads! Šādu nelielu saimniecību ar strādīgiem 
ļaudīm mums ir ļoti daudz. Ar tām mēs 
lepojamies un varam skanēt tālu. Pat tālāk par 
Jelgavu!

Tā domā Cesvaines novada lauku attīstības 
konsultants Māris Rauda. Es dodu vārdu 
Egitai.

Paldies, Māri, par jauko ceļojumu no vienām 
„Slēdenēm” uz otrām! Domājams, ka mēs šo 
abu māju saimniekiem sagādājām pārsteiguma 
mirkli, arī piparkūkas Ziemassvētku sajūtai. 
Bet es no šiem laipnajiem ļaudīm saņēmu 
pamatīgu prieka un spēka devu. Ir apbrīnojami, 
kā cilvēki spēj būt tik optimistiski, priecīgi 
un atvērti sarunai. „Slēdeņu” Māris jokojot 
saka – dzīvojot uz zaļa zara. Mēs runājam par 
veselību, par mazbērniem Īrijā un pat par Sīriju, 
bet visam pāri ir jaušama prieka un viegluma 
izjūta, joki un smiekli virmo abās mājās. Te 
jūtama cieša draudzība, mīlestība, paļaušanās 
vienam uz otru un rūpes vienam par otru – tieši 
tas, kas mums katram ir vajadzīgs.

… un pēkšņi es atceros sava vectēva teikto: 
„Nāk pretī cilvēks, un arī tā ir laime!” Man 
prieks – abās „Slēdeņu” mājās es satiku gan 
omulīgus šo māju saimniekus, gan laimes 
izjūtu. Liels paldies viņiem par to!

Egita Kalniņa, redaktore
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Laulāti

Pateicība

26. decembrī plkst. 16.00 Ces-
vaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
dziedātāja Jenny May un Normunds 
Pauniņš ieskandinās Ziemassvētkus.

Dziedātāja Jenny May jeb Maija 
Stuģe, kura Cesvainē ir dzīvojusi 1990.–
1995. gadā un mācījusies Cesvaines 
ģimnāzijā un arī mūzikas skolā, tagad ir 
nolēmusi atsaukt atmiņā bērnības dienas 
un kopā ar dziedātāju Normundu Pauniņu 
uzstāsies mūsu luteriskajā baznīcā.

Mūziķi jau agrāk ir tikušies dažādos 
kopīgos projektos un nu ir nolēmuši 
sadziedāties abiem mīļākajos svētkos, 
kas jau kopš mazotnes abiem ir nesuši 
pacilātas, brīnumiem bagātas noskaņas. 
„Gribas šo svētku brīnumu radīt arī 
citiem. Kad mēs lūdzam vienatnē, Dievs 
mūs dzird; kad lūdzamies kopā, Dievs 
stāv mums klāt. Līdzīgi ir ar muzicēšanu. 
Kad dziedam vieni, tiekam saklausīti, 
kad dziedam visi kopā, milzīga pateicība 
paceļas no mums debesīs un ir sajūta, ka 
svētība mūs pārņem,” saka mūziķi par 
gaidāmajiem svētkiem.

Koncertā izskanēs „Tu mazā, klusā 
Betlēme”, „Klusa nakts, svēta nakts”, 
„Ziemas šūpuļdziesma”, „Ave Maria”, 
„Pie Jesu”, „Es skaistu rozīt’ zinu” 
u. c. pazīstamas kompo-zīcijas.

Koncertā dzirdēsim gan arfas skaņas, 
gan perkusijas, gan arī flautu.

Biļetes – „Biļešu servisā”.
Uz tikšanos 26. decembrī!

Cesvainē 
viesosies jaunie 

talanti no 
Krievijas

Uz jauno talantu festivālu, kas 
norisināsies Rēzeknē un Rīgā, 
ieradīsies arī viesi no Krievijas.
Šāda veida pasākums ir tradicionāls. 
Festivāla laikā dalībnieki apmeklē 
kādu Latvijas mazpilsētu.

Šoreiz Krievijas pārstāvji pie-
dāvāja koncertu un meistarklases 
klavierspēlē un akordeona spēlē 
Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolai. Šie pasākumi ir bez maksas. 
Sadarbībā ar Cesvaines novada 
domi un Cesvaines vidusskolu esam 
sagatavojušies uzņemt viesus.

Koncertā piedalīsies Krievijas 
jaunie talanti, kuri par tādiem ir 
atzīti konkursos un festivālos: 
Sofija Anaškina (12 gadu; flauta) 
no Elektrostaļas Bērnu mūzikas 
skolas, Kira Safonova (17 ga-
du; soprāns), Matvejs Kisins  
(17 gadu; akordeons), Anastasija 
Glagoļeva (20 gadu; koncertmeistare), 
Olga Benova (18 gadu; klavieres) 
no Elektrostaļas  A. N. Skrjabina 
Mūzikas koledžas, Uļjana Boldiševa 
(10 gadu; vijole) no Šaturas 
N. N. Kaļiņina Bērnu mākslu skolas, 
Jegors Sjomins (14 gadu; akordeons) 
no Noginskas Bērnu mākslu skolas. 
Grupas vadītājs ir Maskavas Gņesi-
nu Mūzikas akadēmijas akordeona 
spēles docents Oļegs Nikolajevičs 
Gaponovs.

Koncerta programma ir vērienīga 
un tiešām iespaidīga – kā jau 
piedien talantiem. Ar mums šajā 
pasākumā esam uzaicinājuši da-
līties arī kaimiņpilsētas Madonas, 
Jaunpiebalgas un Gulbenes inte-
resentus. Laipni aicinām visus mūsu 
novada iedzīvotājus, kuri novērtē 
akadēmisko mūziku talantīgu jauniešu 
izpildījumā, apmeklēt koncertu 
otrdien, 22. decembrī, plkst. 16.00 
Cesvaines vidusskolas aulā. Šāda 
sadarbība un draudzības apliecinājumi 
kaimiņvalsts jaunajiem cilvēkiem 
un viņu pedagogiem varētu pozitīvi 
ietekmēt mūsu dzīvi arī nākotnē.

Inta Stiene, Cesvaines Mūzikas un 
mākslas skolas direktore

Ģirts Vīksna un Inese Pazāne 
decembrī

Jānis Galejs novembrī
Gita Bauere novembrī

Katrīna Saveļjeva 
novembrī

Oskars Andris Svalbs
decembrī

Labam cilvēkam ir saule 
  plaukstā,
Ar viņu nesalst arī ziemā aukstā,
Visapkārt darbi paveicas un
  zied,
Kad cilvēks labs caur dzīvi iet.
  (E. Vēveris)

Sveicam
80 gados – JEVDOKIJU 

TIŠKOVECU, 
AUSMU CERCINU,
85 gados – JĒKABU 

BARLOTU, 
SKAIDRĪTI BAIBU LAUCI, 

INĀRU MUIŽNIECI, 
MUDRU SKRIDI,

92 gados – ANTONIJU 
TRIMALNIECI,

94 gados – AUSTRU PIKUMU!

Nozīmīgās gadskārtās sveic 
Cesvaines novada pašvaldība

Ir labi stiprai būt
Un neļaut gadiem sevi locīt.
Ir labi labai būt
Un labus darbus darīt.
Ir labi gudrai būt
Un gudrību it visiem dalīt,
Lai tie, kam viņas trūkst,
Spēj savu dzīvi gudri vadīt!

Sirsnīgi sveicam 
Ausmu Cercinu skaistajā 
jubilejā un vēlam veselības 

pilnus turpmākos gadus.

Kaimiņi

Dzimtsarakstu nodaļas 
informācija

Kārlis Saveļjevs 
1947–2015

Daina Āboliņa 
1941–2015

Ķinderu kapu pārzines 
informācija

Miervaldis Mūrnieks 
1955–2015

Koncerts 
Cesvaines 

luterāņu baznīcā
Arī šogad notiks mūziķu 

apvienības „Tev tuvumā” Zie-
massvētku koncertsērija Latvijas 
dievnamos. Jauno programmu 
cesvainieši un pilsētas viesi varēs 
klausīties 28. decembrī plkst. 19.00. 
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem 
mūziķu sastāvs šoreiz palicis gan-
drīz nemainīgs, toties lielais vai-
rums latviešu komponistu Zie-
massvētku dziesmu šā kolektīva 
izpildījumā nebūs iepriekš dzir-
dētas.

Vēlamies izteikt pateicību 
Cesvaines iedzīvotājiem par 
sniegto atbalstu lūgšanas un 
ziedojumu veidā mūsu dēla 
Ralfa ārstēšanai.

Naudiņa noderēja speciālistu 
(no Kanādas) konsultāciju fi-
nansēšanai.

Lai gaišs prieks ienāk jūsu 
mājās!

Vita Šteina ar ģimeni


