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Ziemassvētku brīnumam
tuvojoties…
Es iededzu sveci par baltu gaismu,
Kas šonakt pār zemi klusumā slīd,
Kā eņģeļu spārni, kā eņģeļu mati
Nakts melnumā baltas sniegpārslas slīd.
			
Dagnija Gasūna
Gaišus, miera un labestības pildītus
Ziemassvētkus!
Radošām iecerēm un panākumiem bagātu
2020. gadu!
Cesvaines novada pašvaldības vārdā –
domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

Ir laiks, kad grūti ticēt gaismai… Dienas
šķiet kļuvušas nepieklājīgi īsas. Kalendārs
vēsta, ka gada nogale ir klāt. Šajā laikā
sirds visvairāk alkst un ilgojas pēc miera.
Gribas sakārtot savas domas. Ieklausīties,
apstāties… lai sagatavotos Ziemassvētku
brīnuma atnākšanai.
Vēl nupat mēs visi ar sajūtu „esmu latvietis” svinējām svētkus savai valstij. Svētkus
šeit, savā vietā – savā zemē, savā Latvijā.
Svētku mēnesi noslēdzām ar brīnišķīgu
jauktā kora „Cesvaine” jubilejas koncertu. Redzot kora neizsīkstošo enerģiju, ir
skaidrs, ka tā dziedātāji prot radīt prieku
sevī un nodot to tālāk, esot uz skatuves. Ir
skaidrs, ka kora diriģente ir cilvēks īstajā
vietā, dara sirdij un dvēselei tīkamu darbu,
plaši redz, dziļi jūt un mīl.
Domājot par to, šajā adventes laikā var
apjaust, cik patiesībā lēts ir materiālās

pasaules spožums pret dvēseles pilnību.
Mūsu labie darbi, prieks par citu prieku,
sirdssiltums – mūsu pērles.
13. decembrī iemirdzēsies Cesvaines
galvenā svētku egle. 21. decembrī svinēsim svētkus pēc sentēvu latviskajām tradīcijām. 24. un 25. decembrī atmirdzēs
Ticība, Cerība un Mīlestība Cesvaines
dievnamos, kā arī katrā ģimenē un mājās.
26. decembrī pie svētku egles kopā aicināta Cesvaines vecākā paaudze, 28. decembrī – paši mazākie cesvainieši.
Raugoties eglīšu mirdzumā, brīdi apstāsimies un atcerēsimies par vārdu „piedošana”! Piedodot mēs kļūstam patiesāki
un tīrāki dvēselēs. Lai ienāk gaisma jūsu
sirdīs un mājās! Priecīgus Ziemassvētkus!
Zeltīte Dūrīte,
Cesvaines kultūras nama direktore

Pasākumi Cesvainē Ziemassvētku laikā un Jaungadā
13. decembrī plkst. 16.00
pie Cesvaines novada domes ēkas
Ziemassvētku eglītes iedegšana
Piparkūkas, tēja, rotaļas ar pārsteigumiem
ggg
15. decembrī plkst. 9.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Dievkalpojums. Svētdienas skola
ggg
21. decembrī no plkst. 13.00
Cesvaines kultūras namā
Ziemas saulgrieži Cesvainē
* svētku rotājumu un dāvaniņu radošā darbnīca
kopā ar tautas daiļamata meistari Vandu Podiņu
* plkst. 13.30 muzicēs etnomūziķe no Cesvaines Linda Hamfrīsa (multimāksliniece Elha). Mūzika visai ģimenei „Es Tev novēlu… mani!”
* plkst. 14.00 Ziemassvētku rituālrotaļas, danči
un spēles kopā ar folkloras kopu „Krauklēnieši”
un Liezēres dejotājiem
Noslēgumā – mielošanās ar siltu putru
ggg
22. decembrī plkst. 9.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Dievkalpojums. Svētdienas skola

ggg
22. decembrī plkst. 15.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Koncertprogramma „Ziemassvētku starojums”. Jānis
Paukštello, Ineta Rudzīte, Antra Ozola, Māris Trankalis
Biļetes iepriekš iegādājamas Cesvaines novada domes
kasē, pasākuma dienā, stundu pirms koncerta sākuma, – baznīcā. Ieejas maksa: 5 EUR
ggg
24. decembrī plkst. 19.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Ziemassvētku vakars. Kristus piedzimšanas svētvakara
dievkalpojums
ggg
24. decembrī plkst. 19.00
Cesvaines Romas katoļu baznīcā
Ziemassvētku vakars. Svētā Mise
ggg
25. decembrī plkst. 15.00
Cesvaines Romas katoļu baznīcā
Ziemassvētki. Svētā Mise
ggg
26. decembrī plkst. 14.00
Cesvaines kultūras namā
Ziemassvētku eglītes pasākums senioriem kopā ar Igauņu ģimeni un Cesvaines mazajiem dziedātājiem – ansambli
„Domiņa”

Cesvaines Ziņas

27. decembrī plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā
Filma „Jaungada taksometrs 2”
Ieejas maksa: 3 EUR
ggg
28. decembrī plkst. 13.00
Cesvaines kultūras namā
Ziemassvētku eglītes pasākums pirmsskolas
vecuma bērniem
ggg
29. decembrī plkst. 9.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Gada nogales dievkalpojums
ggg
31. decembrī plkst. 22.00
Cesvaines kultūras namā
Jaunā gada nakts Cesvainē kopā ar DJ Robertu Lejasmeijeru, Jenny May un grupu „Vidroks”
Dejas, salūts, vakara vadītājs, konkursi, fotostūrītis, pārsteigumi.
Pasākuma norise pie galdiņiem; galdiņu pieteikšana pa tālruni: 28367820.
Ieejas maksa: 10 EUR, pasākuma dienā –
15 EUR.
Darbosies Cesvaines brūzis
ggg
2020. gada 5. janvārī plkst. 9.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Dievkalpojums
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Domes sēdē
12. novembrī
* Izdeva saistošos noteikumus
Nr. 7 „Grozījumi Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3
„Cesvaines novada pašvaldības
nolikums””.
* Piekrita, ka domes priekšsēdētājs kā SIA „Cesvaines siltums” kapitāldaļu turētāja pārstāvis dalībnieku sapulcē apstiprina
SIA „Cesvaines siltums” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus,
paredzot dalībnieka ieguldījumus
697 950 euro apmērā sabiedrības
pamatkapitālā un pretī saņemot
attiecīgu skaitu jaunu daļu.
* Piekrita, ka SIA „Cesvaines
komunālie pakalpojumi” ar pašreizējiem īrniekiem pagarina īres
līguma termiņu uz vienu gadu
pašvaldības dzīvoklī Nr. 3, kas atrodas dzīvojamajā mājā Kraukļu
krejotava, paredzot tiesības pagarināt īres līgumu, ja īrnieki pilda
īres līguma nosacījumus.
* Saskaņoja Cesvaines vidusskolā īstenojamo pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides
programmu „Latviešu literatūras klasika kā kritiskās domāšanas impulss. Augustam Saulietim 150”.
* Grozīja domes 2018. gada
20. decembra domes sēdes Nr. 19
lēmumu un izteica to šādā redakcijā: „Līdzfinansēt SIA „Jumava”
projektu par Augusta Saulieša
prozas darbu izlases izdošanu ar
finansējumu 750 euro, pretī saņemot 75 grāmatas.”
* Nolēma noslēgt trīspusējus sadarbības līgumus starp domi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Būvniecības
valsts kontroles biroju; Sociālās
integrācijas valsts aģentūru; Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisiju par dažādu
pakalpojumu sniegšanu Cesvaines novada valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas
centrā.
* Grozīja trīspusējo sadarbības
līgumu starp domi, VARAM un
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūru par pakalpojumu sniegšanu Cesvaines novada valsts un
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, papildinot to ar
šādu pakalpojumu: fondētās pensijas (2. līmeņa) kapitāla izmantošanas izvēle nāves gadījumā.
* Mainīja nosaukumu bijušā Madonas apriņķa Cesvaines pagasta īpašuma „Aizkujas
Nr. 241F” zemes daļām, piešķirot
nosaukumus „Kalna Rozītes” un
„Silgaiļi”.
* Mainīja nosaukumu bijušā
Madonas apriņķa Kraukļu pagasta īpašuma „Boku grantsbedres”
zemes daļai, piešķirot nosaukumu
„Graši”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.
* Piešķīra 1. pakāpes pašvaldības apbalvojumu „Cesvaines
novada domes atzinības raksts”
Nannijai Stočkai, Ilgai Holstei,
Sanitai Dāboliņai.
* Piešķīra 2. pakāpes pašvaldības apbalvojumu „Cesvaines
novada domes pateicība” Jānim
Stoļerovam.
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Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Cesvaines
novadā turpinās nodrošināt SIA „Pilsētvides serviss”
Šā gada 25. oktobrī atklāta konkursa rezultātā starp Cesvaines
novada pašvaldību un
uzņēmumu SIA „Pilsētvides serviss” tika
noslēgts līgums par
atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumiem Cesvaines novada administratīvajā
teritorijā. Saskaņā ar
šo līgumu uzņēmums
turpinās nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus
novada iedzīvotājiem
nākamos 3 gadus.
Pārslēgt līgumus
novada
iedzīvotāji var kopš 27. novembra katru trešdienu no plkst. 9.00
līdz 13.00 Cesvaines
novada domē (Pils
ielā 1A), 1. stāvā,
6. kab.
Cesvaines iedzīvotājiem būs nodrošināta iespēja izvēlēties

rēķina saņemšanas veidu – elektroniski vai drukātu pa pastu.

Rēķinu varēs saņemt arī klātienē
klientu apkalpošanas centrā bez

maksas, bet par pasta pakalpojumiem klientiem būs jāmaksā papildus 2,20 eiro + PVN.
Ja līgumslēdzējam nav
nepieciešama atkritumu izvešana saskaņā ar grafiku,
tā obligāti ir jāatsaka, citādi
maksa par pakalpojumu tiks
iekasēta.
Ja iedzīvotājiem radīsies
nepieciešamība pēc papildu
izvešanas reizes, to joprojām būs iespējams pieteikt
telefoniski un rakstiski, savlaicīgi – vismaz vienu darba dienu pirms paredzamā
reisa līdz plkst. 16.00 – informējot klientu apkalpošanas speciālistus. Atkritumu
izvešanas dienās telefoniski un rakstiski pieteikumi
vairs netiks pieņemti. Lūdzam klientus savlaicīgi
informēt par gaidāmajām
izmaiņām!
Cesvaines klientu apkalpošanas centra tālr. 25749599
(darba laikā); e-pasts cesvaine@pilsetvide.lv.

Cesvaines novada domē tikās Saeimas deputāti
Jau vēstījām, ka novembra sākumā Cesvainē viesojās divi Saeimas
deputāti, kuri atsaukušies uz Cesvaines novada domes aicinājumu
viesoties un pārrunāt dažādus jautājumus, koncentrējoties uz administratīvi teritoriālās reformas norisi.
Vēstīts, ka 2019. gada 10. oktobra domes sēdē ar deputātu balsu vairākumu (PAR: Vilnis Špats,
Vēsma Nora, Līga Ozola, Dzintars
Bušs, Didzis Baunis, Ilga Rumpe;
PRET: Kārlis Edvards Bandenieks,
Imants Spridzāns) nolēma atbalstīt
administratīvi teritoriālo reformu,
tikai izveidojot divu līmeņu pašvaldības: pirmais līmenis – novadu
pašvaldības, otrais līmenis – apriņķu pašvaldības atbilstīgi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 4. un 5. pantam. Domes sēdē
Cesvaines novada domes deputāti
nolēma lūgt Saeimu apturēt nepārdomātas administratīvi teritoriālās
reformas īstenošanu un nepieņemt
likumu tikai par viena līmeņa pašvaldību (novadu) izveidošanu, kā
arī, pirms izdot likumu par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu, rosināt diskusiju par divu
līmeņu pašvaldību funkciju un finansējuma sadali.
Cesvaines novada domes deputā-

ti nosūtīja vēstuli visiem Saeimas
deputātiem. Pirmajā tikšanās reizē
novembrī Cesvainē ieradās divi:
Andris Kazinovskis un Normunds
Žunna. Vēlmi tikties ar iedzīvotājiem izteica arī pie frakcijām nepiederošie Saeimas deputāti, un
6. decembrī Cesvainē ieradās Linda
Liepiņa, Jūlija Stepaņenko, Didzis
Šmits.
Linda Liepiņa darbojas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā,
kā arī ir Pieprasījumu komisijas
priekšsēdētāja. Savukārt Didzis
Šmits darbojas Ārlietu un Ilgtspējīgas attīstības komisijās, kā arī Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijā. Jūlija Stepaņenko ir deputāte Juridiskajā komisijā un Eiropas
lietu komisijā, kā arī Juridiskās
komisijas Krimināltiesību politikas
apakškomisijā un Tiesu politikas
apakškomisijā.
Katrs no viesiem iepazīstināja ar
savu darbu Saeimā. Tikšanās laikā
pārrunāti jautājumi par administratīvi teritoriālās reformas likumprojektu, kurš jau ir virzīts uz otro
lasījumu. Kā uzsvēra deputāti, ir
būtiski iesniegt ieteikumus tieši līdz
18. decembrim, kad šis jautājums
tiks skatīts, jo trešajā lasījumā visdrīzāk sagaidāmas vien redakcionā-

las izmaiņas. L. Liepiņa un J. Stepaņenko pirmajā lasījumā balsoja pret
šādu reformas gaitu, pamatojot savu
viedokli ar neskaidrībām likumprojekta izstrādē un ar to saistītajās
nozarēs, kā arī izceļot ministra Jura
Pūces reformas plānu ātro sagatavošanas tempu, kas nenodrošina
kvalitāti. Tika skartas arī citas tēmas, kas attiecas uz deputātu darbu,
kā arī pārrunāti dažādu ministru un
deputātu pieņemtie lēmumi. Sarunas laikā deputāti minēja atsevišķās

rīcības iespējas, kas sekmētu to, lai
ieteikumi sasniegtu Saeimu.
Vēstule ar uzaicinājumu ierasties
un sarunāties Cesvainē tika nosūtīta ikvienam Saeimas deputātam.
Iniciatīvu viesoties Cesvainē izrādījuši arī citi „Vienotības” un Jaunās konservatīvās partijas frakciju
pārstāvji. Plānots, ka tikšanās ar
viņiem varētu notikt janvārī. Par to
informēsim.
Linda Vanaga,
autores foto

Uzstādīti jaunie SIA „Cesvaines
siltums” apkures katli

Šā gada 6. decembra rītā SIA „Cesvaines siltums” sagaidīja jaunos,
automatizētos apkures katlus, kas
nākotnē apsildīs Cesvaines iedzīvotāju mājokļus. Tie ir piegādāti un,
izmantojot pacēlāju, caur jumtu ievietoti jaunās katlumājas telpā, kur

tie turpmāk atradīsies. SIA „Cesvaines siltums” valdes loceklis Rihards
Erelis pauž prieku par paveikto un,
citējot Andu Līci, saka: „Labas lietas
vienmēr sevi atpelna.”
Linda Vanaga,
Riharda Ereļa foto

Jaunie apkures katli ir savā vietā

Cesvainē viesojās Linda Liepiņa, Jūlija Stepaņenko un Didzis Šmits

Cesvaines Ziņas

Augustam Saulietim – 150
Augusts Saulietis (1869–1933) –
viens no ievērojamākajiem latviešu klasiskās literatūras autoriem –
dzimis Grašu pagasta „Sauliešos”
(„Kūrēnos”) 1869. gada 22. decembrī. Saulietis darbojies visos literatūras veidos – dzejā, prozā, drāmā, publicistikā –, arī tulkojis, atdzejojis, bijis starp grāmatu apgāda
„Zalktis” izveidotājiem, strādājis
par latviešu valodas skolotāju Rīgā,
Grašu pagasta skolā un Cesvaines
vidusskolā, kurai 2019. gadā apritēja 100. gadskārta. Saulietis rosīgi
piedalījās Cesvaines kultūras dzīvē: uzstājās ar priekšlasījumiem,
bija Grašu bibliotēkas dibināšanas
iniciators, vāca ziedojumus Doku
Ata piemineklim, piedalījās teātra
iestudējumos, arī režisēja tos. Izcilais sava laika literāts mūžībā aizgāja 1933. gada 27. janvārī dzimtajā pusē, apbedīts Ķinderu kapsētā, kur 1938. gadā atklāts tēlnieka
Kārļa Jansona piemineklis.
2019. gadā Augustam Saulietim – 150. Novadā izsludinātais
Augusta Saulieša gads ir iespēja
aktualizēt rakstnieka literāro mantojumu; novada iedzīvotājus, īpaši
skolēnus, informēt par Saulieša
dzīves un darba gaitām novadā;
valsts līmenī popularizēt rakstnieka un mūsu novada vārdu. Jubilejai
veltītie pasākumi tādējādi netika
koncentrēti ap rakstnieka dzimšanas dienas datumu, bet organizēti
visa gada laikā, sasaistot ar novada
kultūras un izglītības iestāžu darba
ritmu un iespējām. Gads gan iesākās skumji – mūžībā aizgāja rakstnieka meita Ilze Plikause…
2018. gada nogalē aktīvie cesvainieši un Cesvaines kultūras

un izglītības organizācijas izteica
priekšlikumus, kā Saulieša vārdu
darīt tuvāku novada iedzīvotājiem
un viesiem. Lai gan ne visas ieceres ir īstenotas un daži darbi vēl
priekšā, šobrīd varam atskatīties uz
raženu veikumu.
Cesvaines bibliotēka noorganizēja Saulieša gada atklāšanas pasākumu 2018. gada decembrī, kā arī
lasīšanas iniciatīvā „Burtu spēles
pieaugušajiem” iekļāva Saulieša
darbus. Lasītāji atzina, ka Saulieša darbos ir laba valoda – sena, ar
garšu, skaisti dabas apraksti, interesanti atklāti cilvēku raksturi, padrūma noskaņa, izceltas vērtības,
piemēram, krietnums, ģimene. Uz
centrālo pasākumu 12. decembrī,
apvienojot gan bibliotēkā, gan muzejā pieejamos materiālus, tiek veidota izstāde Cesvaines vidusskolā.
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, atsaucoties
uz Sanitas Dāboliņas aicinājumu,
martā sarīkoja LU 77. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas sēdi „Latviešu literatūras klasika kā kritiskās domāšanas impulss.
Augustam Saulietim 150”. Tika
nolasīti vairāk nekā 10 referāti un
atklāta izstāde „Augusts Saulietis
un viņa literārais mantojums”.
Cesvaines teātris režisores Aldas
Albertes vadībā iestudēja Saulieša
satīrisko komēdiju „Vienprātības
komiteja”, kuras pirmizrāde, iesaistot skatītājus, patika visām paaudzēm un ļāva apjaust, ka cilvēka
daba 100 gadu laikā nav mainījusies.
Mūsu novadniece muzejniece
Dace Zvirgzdiņa vairākās auditorijās (pieaugušo, dažādu vecumu

Rakstnieka sieva Marija Plikause ar bērniem Jāni un Ilzi pie
„Sauliešiem”

Sanita Dāboliņa kopā ar Ilzi Plikausi šifrē fotogrāfijas, gatavojoties
„Cesvaines grāmatas, IV” izdošanai. 22.09.2016.

Rakstnieks, dzejnieks, dramaturgs,
esejists Augusts Saulietis

skolēnu) Cesvainē un Madonas
muzejā vadījusi izzinošas nodarbības par rakstnieka dzīvi, daiļradi
kopumā, prozu īpaši. Dace sakārtojusi Saulieša prozas izlasi, kura tūlīt, tūlīt tiks izdota apgādā „Jumava”. Dace Zvirgzdiņa šogad laikrakstā „Cesvaines Ziņas” publicējusi vairākus rakstus par Saulieša
dzīvi, ģimeni, darbiem.
Muzeja speciāliste Daiga Matroze sakopa un ikdienā turpina kopt
rakstnieka vecāku atdusas vietu
Ķinderu kapsētā. 21. septembrī,
svinot Cesvaines vidusskolas simtgadību un vienlīdz pieminot skolas
dibinātāju Albertu Vītolu un viņa
līdzgaitnieku Augustu Saulieti,
Daiga noorganizēja koncertu Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur arī bija izveidojusi nelielu
ekspozīciju par Augustu Saulieti.
To iepazina dievnama apmeklētāji, arī baznīcas 140 gadu jubilejas
laikā.
Mūzikas un mākslas skolas skolotājs Jolands Andževs ir sakomponējis dziesmu ar Saulieša tekstu
„Ziedu diena”, tās pirmatskaņojums Sintijas Paegles un komponista izpildījumā skanēs 12. decembrī.
Cesvaines tūrisma centrs izveidoja ekskursiju pa Cesvaini „Satikšanās ar Saulieti”, kuru vadīja
Lilita Ļava. Ekskursijas maršruts
pielāgots arī bērndārzniekiem un
pārbaudīts praksē. Sagatavojot
maršruta aprakstu, tūrisma centrā
ir izveidota apjomīga materiālu
kopa par Saulieti, un jebkurš interesents ir aicināts to izmantot. Saulieša putnu dzejoļus tūrisma centrs
izmantoja pasākumu ciklā „Katram
savi putni”. Ir nodibināti kontakti
ar Baldoni, kur Saulietis savulaik
ārstējās.
Cesvaines pirmskolā „Brīnumzeme” viens no galvenajiem uzdevumiem šajā mācību gadā ir izzināt
novadnieka, rakstnieka, skolotāja
Augusta Saulieša dzīvi un daiļradi.
Tika sarīkots pārgājiens pa Saulieša ielu un pils parku, to organizēja
Cesvaines tūrisma centrs, piedalījās grupa „Bizmārīte” (4–5 gadi),
„Taurenītis” (5–6 gadi), „Skudriņa” (5–6, 6–7 gadi). Bērni labprāt
iesaistījās sarunās, uzdeva jautājumus gidam. Katrā grupā bērni
iemācījušies vienu Saulieša dzejoli, kurš tika vizualizēts radošajos
darbos. Darbinieki tikās ar Sanitu
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Saulieša rokraksts

Dāboliņu, kas pastāstīja par Saulieša darba gaitām un dalību kultūras
dzīvē Cesvainē.
Cesvaines vidusskola katru gadu
decembrī rīko piemiņas brīdi Ķinderu kapos, tas notiks arī šogad.
Vidusskolas klasēs notika rakstniekam veltīta literatūras stunda,
skolēni iepazina Saulieša dzeju
un ar dzejas lasījumu uzstāsies
12. decembrī. 10. klase lasīja rakstnieka stāstus. 6.a, 6.b un 4. klase
mācījās dzejoļus, apmeklēja Madonas muzeju, tikās ar muzejnieci
Daci Zvirgzdiņu, savukārt 8.a un
8.b klasei Dace Zvirgzdiņa Saulieša stundas vadīja vidusskolā.
Skolotāja Selga Leimane ar 8. klasi sagatavojusi stundu par rakstnieku 3. klasei. Šogad atjaunota
Augusta Saulieša literārā prēmija:
līdz pavasarim skolēni var rakstīt
un iesniegt radošos darbus, maijā
norisināsies prēmijas pasniegšana.
Veikti arī organizatoriskie darbi, lai
12. decembrī Cesvaines vidusskolā
varētu notikt pasākums „Augustam
Saulietim – 150”. Programmā: LU
HZF akadēmiskie lasījumi „Latviešu literatūras klasika kā kritiskās domāšanas impulss. Augustam
Saulietim 150” (Ausma Cimdiņa,
Sandra Ratniece, Viesturs Vecgrāvis, Sigita Kušnere); ieskats
Augusta Saulieša dzīvē un daiļradē (Edmunds Skride, Dace Zvirgzdiņa, Sanita Dāboliņa), jaunajā
prozas izlasē (apgāds „Jumava”),
satīriskās komēdijas „Vienprātības
komiteja” izrāde Cesvaines teātra
sniegumā (režisore Alda Alberte).
Pasākums vienlaikus ir pedagogu
un bibliotekāru profesionālās kvalifikācijas pilnveides iespēja.
Sanita Dāboliņa veido Augusta Saulieša dzejas izlasi, ko izdos
Cesvaines kultūras veicināšanas
biedrība. Grāmata tiks ilustrēta
ar mākslinieces Ērikas Doganas
gleznu fotoreprodukcijām, ko palīdzēja sagatavot arī fotogrāfs Jānis
Dziļums. Komponists Jolands Andževs grāmatai atvēlējis dziesmas
„Ziedu diena” nošu rakstu. Tiks
publicēta Sanitas Dāboliņas apcere par Augusta Saulieša dzeju un
Sandras Ratnieces apcere par jūgendstilu Saulieša dzejā. Grāmata
iznāks nākamgad, pašlaik notiek
maketēšana un līdzekļu piesaiste.
Paldies pirmajām ziedotājām: Birutai Banderei un Ainai Šveicei!
Prieku un vēlmi sadarboties iztei-

cis Cesvaines vidusskolas absolvents Artis Dzirkalis, uzņēmuma
SIA „CMB” vadītājs.
Lai rakstnieku Augustu Saulieti būtu iespēja iepazīt atraktīvākā
veidā, Sanita Dāboliņa Rīgā piedāvā orientēšanās spēli „Augusts
Saulietis Rīgā”. Spēlē varēs iesaistīties ne tikai šogad, bet arī turpmāk. Daudzus Saulieša dzejoļus
var lasīt Sanitas kontā sociālajā
tīklā „Facebook”, kur lasītāji izteikuši arī savas atziņas: skaista, ļoti
tēlaina un dvēseliski smalka dzeja,
saglabāti senvārdi, iemūžināti Latvijas lauki – ainavas, darbi, svētki,
daba, dvēseles noskaņas.
Lai interese par novadnieku neapsīkst arī turpmāk!
Sanita Dāboliņa,
Saulieša gada iniciatore,
„Cesvaines grāmatas, IV”
arhīva foto
Augusts Saulietis
Zeltanesis
Ziemas sapnis par sākumu un galu
III
… Un lēni durvis veras:
Tēvs zaļu eglīti nes,
Un zaros tai pārslas zaigo
Kā baltas zvaigznītes.
Un vienu svecīti spožu
Dedz māte un eglē liek:
Cik gaiši un silti no viņas
Kā saulē visapkārt tiek!
„Pie Taviem šūpļiem stāvu” –
Tad tēvs un māte dzied,
Un lielas, zilas zvaigznes
Aiz sniegainā loga zied…
Krustmātes
Ar baltām sagšām,
Kuplas un platas,
Kā krustmātes egles
Mežmalā skatās.
Es eju gar viņām
Un klusi smaidu,
Un it kā sendienās
Kukuļa gaidu.
Ar mājienu klusu
Un mīļi vecu
Zaļa roka viegli
Man noglauda plecu.
Viss vilnainē baltā
Ietīts es šķietos – –
Man liekas, ka klusi
Visas krustmātes smietos.
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Valsts prezidents Egils Levits viesojies Cesvainē
Vidzemes reģionālās darba vizītes ietvaros šā gada 21. novembrī
Cesvainē viesojies Latvijas Republikas Valsts prezidents Egils Levits.
Vizītes sākumā prezidents apmeklēja Cesvaines pili. Egils Levits iepazinās ar pils atjaunošanas
gaitu, īstenotajiem projektiem. Pēc
pils apskates prezidents atzina, ka
Cesvaines pils tiešām ir unikāla
pērle, kurā saglabājušies vairāki
valsts nozīmes kultūras pieminekļi.
Prezidents pauda cerību kādu dienu
ieraudzīt pili pabeigtu – renovētu,
restaurētu un uzņemot apmeklētā-

jus. Muzeja speciāliste Daiga Matroze, kas prezidentu iepazīstināja ar
īsu pils vēsturi, apstiprināja, ka arī
mūsu, cesvainiešu, mērķis ir padarīt pili par vietu, kur dzīvo māksla
un mūzika. Cesvaines pils lēnām
atdzimst un noteikti arī nākotnē kalpos vēlējumam, ko 1919. gadā pauž
Vilhelms Vulfs: lai šī ēka vienmēr
kalpotu tikai kulturāliem mērķiem –
izglītībai, mūzikai un mākslai.
Pēc Cesvaines pils apmeklējuma
Valsts prezidents devās uz Cesvaines vidusskolu, kur pēc īsas skolas apskates tikās ar iedzīvotājiem

un skolēniem. Tikšanās laikā tika
uzdoti jautājumi par gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu,
taujāts Saeimas darbības vērtējums
un viedoklis par citiem lokālas un
valstiskas nozīmes jautājumiem.
Prezidents pauda cerību, ka Saeimā
tiks cītīgi strādāts, lai reforma tiktu
īstenota efektīvi un būtu atrisināti
neskaidrie jautājumi arī citās jomās,
piemēram, skolu vai slimnīcu tīklā.
Linda Vanaga,
Ilmāra Znotiņa, Valsts prezidenta
kancelejas foto

Tiekoties ar iedzīvotājiem, Egils Levits ieinteresēti atbildēja uz
visiem jautājumiem

Cesvaines vidusskolā prezidents tikās ar iedzīvotājiem, kā arī baudīja skolēnu sagatavotu priekšnesumu

Valsts prezidents viesojās Cesvaines pilī, iepazinās ar tās
atjaunošanas gaitu

Jauktā kora „Cesvaine” 60 gadu jubilejas koncerts
Līdzīgi malēniešiem, arī cesvainiešiem laika skaitīšana dīvaina:
Cesvaine kā apdzīvota vieta vispirms nosvinēja 600 gadus, pēc
neilga laika – jau 800. Bet varbūt
notika otrādi? Tā arī koris „Cesvaine”: pirms 10 gadiem svinēja
130 kordziedāšanas un 50 jauktā kora pastāvēšanas gadus, bet
nu vairs tikai 60. Kora karogā
1959. gads ierakstīts kā dibināšanas gads, kaut gan kādreizējie kora
dziedātāji ir pārliecināti, ka pirmie
kora mēģinājumi notikuši jau pāris
gadu iepriekš. Bet, lai vai kā, jubilejas svinības ir zīmīgs notikums,

lai sasparotos iepriecināt sevi, sava
un apkārtējo novadu mūzikas mīļotājus, bijušos kora dziedātājus un
diriģentus.
30. novembra pēcpusdienā Cesvaines vidusskolas aula bija iekārtota īpaši omulīgi skatītājiem – ar
galdiņiem un nelielām saldām kora
veltēm klausītājiem. Arī koncerts
bija diezgan neparasts – kā savdabīgs uzvedums ar pēdējo divu gadu
kora repertuāra skaistākajām tautasdziesmu apdarēm un mūsdienu
latviešu komponistu skaņdarbiem,
izmantojot vēsturisku filmu fragmentus, foto no kora dziedātāju

kopīgi piedzīvotā un interesantiem mirkļiem no koristu ikdienas.
Programmu veidoja diriģente Ija
Voiniča-Grīna kopā ar dzīvesbiedru Artūru Grīnu, kurš nu jau vairāk
nekā gadu ir jauktā kora „Cesvaine” atbalstītājs un dziedātājs. Skatītāju rindās bija arī kādreizējais
Cesvaines jauktā kora diriģents
Egils Lipšāns, sirsnīgus sveicienus sūtīja bijušie diriģenti Gints
Kaminskis un Edvīns Dziļums. Ar
sirsnīgu piemiņas brīdi tika pieminēti aizsaulē aizgājušie kora vadītāji Valija Ezeriņa, Ģertrūde Jauniņa, Harijs Šulcs, Daumants Gailis

Koris 60. jubilejā kopā ar diriģenti Iju Voiniču-Grīnu

4

Cesvaines Ziņas

un Rita Briņķe, kas daudzus sava
radošā darba mūža gadus veltījuši
jauktā kora „Cesvaine” plauksmei.
Diriģentes Ijas Voiničas-Grīnas
vadībā koris kļuvis krāšņāks, tajā
iesaistīti dziedātāji gan no apkārtējiem pagastiem, gan no Madonas.
Korī dzied dažādu paaudžu pārstāvji, un neviens te nejūtas lieks vai
nesaprasts. Kvalitātes vērtējums
atspoguļojies arī pēdējo gadu koru
skatēs, korim „Cesvaine” iegūstot
I pakāpi. Diriģentes personība un
radošās spējas kora mēģinājumu
procesā sniedz muzicēšanas un kopābūšanas prieku, kas turpinās arī
kora kopīgajos koncertceļojumos.
To apliecina Madonas ģimnāzijas
jaunieši, kas papildus savam korim
labprāt muzicē arī Cesvaines korī.
No tautasdziesmām līdz mūsdienu populārajai mūzikai – emocijām
un smaidiem piesātināts koncerts
ar skatītāju līdzdziedāšanu, tagadējo un bijušo dziedātāju un diriģenta E. Lipšāna kopīgo koncerta
noslēgumu. Koncerta muzikālo
daļu bagātināja Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas audzēkņu
instrumentālais pavadījums, Artūra
Grandāna veidotās kora fonogrammas, solisti, koncertmeistares. Visu
kopā savija Artūra Grīna stāsts, ietverot gan personīgo, gan vēsturiskos faktus. Kora apsveikumu daļā
to plaši papildināja diriģents Egils
Lipšāns, stāstot par kora mēģinājumiem, 100 dziedātāju pulku un
Tautas kora nosaukuma izcīnīšanas
procesu sovhoza laikā.

Cesvaines novada dome aizvien
bijusi kora atbalstītāja, arī šajos
svētkos. Laba vēlējumus nesa Cesvaines Mūzikas un mākslas skola,
Cesvaines teātris un folkloras kopa
„Krauklēnieši”. Sveicēju pulkā
bija Madonas novada pašvaldības
kultūras nodaļa, kora „Madona”
un Praulienas jauktā kora pārstāvji,
tuvējie kaimiņi – vokālie ansambļi
„Rondo” un „Variants”. Tālākie
sveicieni bija no koriem „Burtnieks”, „Mirklis” un „Ozols”.
Sumināti tika gan diriģenti, gan
koncertmeistari, gan solisti, gan
korī visilgāk dziedājušie dalībnieki Ināra Puķīte, Gunta Iraida, Aivars Baiers, Juris Andersons, Agita
Buša un Irēna Leimane.
Jauktais koris „Cesvaine” savā
novadā jūtas saprasts un atbalstīts,
Cesvaines kultūras nama vadītāja
Zeltīte Dūrīte arvien cenšas palīdzēt īstenot kora radošās ieceres.
Jubilejas pasākuma veidošanā
koris pateicas finansiālajiem atbalstītājiem – Cesvaines novada
domei, Cesvaines kultūras namam,
AS „Cesvaines piens”, SIA „AL
Denta”, SIA „Ametrs”, Cesvaines
brūzim, Vijai Puriņai, Raimondam
Jēgeram, Dacei Mangusai, Grašu
bērnu ciematam, Dzintaram Bušam, kā arī daudzajiem palīgiem
jubilejas svētku norises organizēšanā – skaņotājiem, gaismotājiem,
galdu klājējiem un telpu sakārtotājiem.
Baiba Putniņa,
Viļņa Špata foto

Norisinājušās māla un izšūtu kartīšu
radošās darbnīcas
9. novembrī Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas telpās Lauku atbalsta dienesta atbalstītajā
projektā „Cesvaines vērtību lāde”
notika pirmās darbnīcas – māla
izstrādājumu un krustdūrienā izšūtu apsveikuma kartīšu izgatavošana. Lai gan laikapstākļi šajā
dienā nelutināja, pasākumu apmeklēja 27 dalībnieki. Priecēja,
ka bija daudz bērnu un jauniešu.
Līdzās cesvainiešiem pasākumā
darbojās ģimenes no Madonas,
Liezēres, Mētrienas un Kalsnavas.
Māla darbnīcā, kuru vadīja keramiķe Sanita Ozola, tika izgata-

votas Ziemassvētku dāvaniņas:
krūzītes, svečturi, bļodiņas u. c.
Visi darbi tiks apdedzināti un
atdoti autoriem. Pacietīgākie izšuvēji Sandras Briedes vadībā ne
tikai izšuva kartītes attēlu, bet arī
noformēja to līdz galam. Viena
no dalībniecēm arī izšujot kartītes, bet izmantojot citu izgatavošanas veidu. Dalībnieki priecājās,
ka vienā reizē iemācījušies divus
kartīšu izgatavošanas veidus.
Visvairāk priecē fakts, ka interese
par rokdarbiem un darbošanos ar
mālu ir. Kamēr mammas izšuva,
bērni mīcīja mālus, un visi bija
lietderīgi pavadījuši laiku.

Paldies Sanitai Ozolai par pacietību un izturību māla darbnīcas vadīšanā! Paldies visiem, kas
ieradās, iemācījās un arī iemācīja
kaut ko jaunu! Paldies Intai Stienei par atļauju izmantot Mākslas
skolas telpas mūsu aktivitātēm!
Sandra Briede,
projekta vadītāja,
foto no autores personiskā
arhīva

Norisinājusies pārrobežu
sadarbības projekta tikšanās
Cesvainē
Šā gada 26. un 27. novembrī
Cesvainē notika pirmā tikšanās
pārrobežu projektā „Kultūras un
vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un
Krievijā”. Darba grupai šī bija jau
otrā kopīgā tikšanās (Cesvainē –
pirmā).
Cesvaines novada dome, esot
projekta partneris kopā ar Daugavpils pilsētas domi, Pleskavas
administrāciju un VAS „Valsts
nekustamie īpašumi”, plānojusi
turpināt atjaunot Cesvaines pili.
Līdz šim jau izbūvētas siltumtrases, kas pievadītas pie pils. Paredzēts, ka projektā notiks apkures
sistēmas izveide arī pils iekštelpās, lai apmeklētājiem tā būtu
omulīga.
Cesvainē ieradās projekta partneri no Daugavpils un Pleskavas.
Tikšanās laikā projekta partneri

informēja par paveikto, sagatavotajām pirmajām atskaitēm, kā
arī neskaidrībām, kuras radušās
projekta īstenošanas gaitā. Pārrunātas turpmākās aktivitātes.
Viesu vizītes laikā notika arī
Cesvaines pils apskate, lai novērtētu padarīto un apjaustu turpmāk
darāmo. Jāpiebilst, ka daļai viesu
šī bija pirmā viesošanās Cesvainē
un pilī. Darba grupas dalībnieki
tika iepazīstināti arī ar Cesvaines
uzņēmumiem – AS „Cesvaines
piens”, SIA „Cesvaines vīni” un
SIA „Ducimus”.
Šajā projektā Cesvaines novada
dome ir izsludinājusi iepirkumu,
kura rezultātā tiks noskaidrots
3. kārtas būvdarbu veicējs.
Linda Vanaga,
foto no autores personiskā
arhīva

Dalībnieki ar interesi iesaistās darbā

Uzstādīti informatīvie stendi un
mākslas objekts
Vērīgākie Cesvaines iedzīvotāji
un viesi ir pamanījuši, ka blakus
stāvlaukumam starp novada domes ēku un Cesvaines pili jau pāris nedēļu atrodas trīs izgaismoti
informatīvi stendi. 4. decembrī
tiem piepulcējies arī mākslas objekts – atpūtas vieta – galds ar
sēdvietām.
Šie objekti ir daļa no projekta
„Gaismas ceļš caur gadsimtiem”
realizācijas. Galvenais mērķis
Cesvainē ir pils jumta vidusdaļas atjaunošana, taču šajā projektā, kurā sadarbojas Cesvaines,
Alūksnes, Gulbenes pašvaldības
un Smiltenes draudze, paredzēts
īstenot arī dažus mazākus, bet ne
mazsvarīgākus projekta uzdevumus.

Funkcionāls mākslas objekts:
atpūtas vieta – galds un krēsli

Stendi diennakts tumšajā laikā tiek izgaismoti

No vecajiem, demontētajiem
pils akmeņiem, kas tika bojāti
ugunsgrēkā, tādēļ vairs nav izmantojami, bija paredzēts izveidot mākslas objektus. Šis darbs ir
noslēdzies, un pie tējas namiņa ir
uzstādīts galds ar akmens virsmu
un akmens kājām, kā arī krēsli ap
to. Tie izgatavoti no akmens un
koka. Iepirkuma procedūrā noskaidrotais darbu veicējs akmeņkalis Artis Kerliņš izstrādāja ideju
un skici, izgatavoja un uzstādīja
funkcionālo mākslas objektu, kas
ne vien ir estētisks, bet arī pildīs
atpūtas vietas funkciju novada
viesiem un ikvienam, kurš vēlēsies apsēsties un atpūsties.
Projekta uzdevums bija arī informatīvo stendu „Cesvaines

pils atdzimšana laika posmā no
2002. līdz 2019. gadam” izgatavošana. Stendu maketēšanu, izgatavošanu un uzstādīšanu veica
SIA „LIAN gaismas reklāmas”.
Ir uzstādīti trīs izgaismoti stendi,
kuros izvietota informācija par
pils atjaunošanas gaitu pēdējos
gados, darbu veicējiem, nozīmīgiem faktiem, visu papildinot ar
zīmīgām fotogrāfijām. Stendu
pamatnes ir izgatavotas no koka,
piemēram izmantojot uz staļļu
ēkas drempeļa redzamo rakstu.
Projekts tuvojas noslēgumam –
tūdaļ arī pils centrālās daļas jumts
būs pilnīgi rekonstruēts.
Linda Vanaga,
autores un Ivetas Raimo foto
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Cesvaines bibliotēkas informācija
 Lūgums visiem, pie kuriem ir aizkavējušās Cesvaines
bibliotēkas grāmatas, tās atnest!
No 16. decembra līdz 6. janvārim
kavējuma nauda nebūs jāmaksā.
 7. janvārī sāksies kārtējais
grāmatu lasīšanas maratons skolēniem „Burtu spēles”.
 „Burtu spēļu pieaugušajiem” 4. sezona sāksies jau 8. janLabojums
„Cesvaines Ziņu” novembra
izdevumā rakstā „„Mārtiņrozei” – 20” iezagušās vairākas
neprecizitātes (personvārdu kļū-

vārī plkst. 16.30. Aicinām pievienoties visus interesentus!
Klusums balts, un balta dzīve…
Sirds, ko baltā valstī ģiedi? –
Skaista baltu sapņu brīve,
Skaisti baltie ziemas ziedi!
Augusts Saulietis
Gaišus Ziemassvētkus un svētītu
jauno gadu!
das), kā arī pazudusi teikuma
daļa. Pareizi: „Vera Jansone ir
mūsu fotogrāfe un veido skaistus trauciņus no papīra. Dzintra
Bistrova ada siltas zeķes un
raksta skaistus dzejoļus.”
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Izstāde „Teritoriālās
reformas vēsturiskā
skatījumā” Kraukļu
bibliotēkā līdz
27. decembrim

Izstādē ir aplūkotas visas Madonas rajona
teritorijā notikušās teritoriālās reformas kopš
1819. gada. Šī izstāde ir par to, kā Madonas
rajons daudzu gadu garumā ir ticis šķērēts un
kopā likts, un to, ka šajos procesos kaut kas
ir arī zudis.
Izstādē skatāmas 33 kartona planšetes
(100 × 80 cm) ar digitāliem attēliem un paskaidrojošiem tekstiem. Izstāde skatāma
Kraukļu bibliotēkā tās darba laikā līdz 27. decembrim.

Sagaidīsim ziemas
saulgriežus Cesvainē
21. decembrī no plkst. 13.00
Cesvaines kultūras namā
Ziemas saulgrieži
* svētku rotājumu un dāvaniņu radošā darbnīca kopā ar tautas daiļamata meistari Vandu
Podiņu
* plkst. 13.30 muzicēs etnomūziķe no Cesvaines Linda Hamfrīsa (multimāksliniece
Elha). Mūzika visai ģimenei „Es Tev novēlu… mani!”
* plkst. 14.00 Ziemassvētku rituālrotaļas, danči un spēles kopā ar folkloras kopu
„Krauklēnieši” un Liezēres dejotājiem
Noslēgumā – mielošanās ar siltu putru

Četri mākslinieki uzburs savu „Ziemassvētku starojumu”
Ziemassvētki ir brīnumu gaidīšanas laiks,
un katrs vēlas, lai kāds prieka un laimes stariņš šajā pārsteigumu pilnajā svētku noskaņā
ienāk arī viņa sirdī.
Savā ziņā daudzus jaukus un pārsteiguma
pilnus brīžus sola četru mākslinieku – tautā
iemīļotā aktiera Jāņa Paukštello, dziedātāju Antras Ozolas un Inetas Rudzītes, kā arī
saksofona virtuoza Māra Trankaļa – apvienošanās (kopāsanākšana), lai koncertā „Ziemassvētku starojums”, kas izskanēs Latvijas
baznīcās, uzburtu īstu svētku gaisotni. Kā
pausts komponista Gaita Lazdāna sarakstītajā dziesmā „Pretim debesīm”, ko izpildīs
Jānis Paukštello, „gaismu lej visai pasaulei,
ikvienai dvēselei”. Šarmantā Ineta Rudzīte
uzsver, ka šajā koncertā izpildīs sev tuvas un
mīļas Ziemassvētku dziesmas cerībā tik tumšajā ziemas laikā dāvāt cilvēkiem gaismu un
prieku. Dziedātāja Antra Ozola no savas puses bilst: „Ziemassvētki – tas ir klusums un
miers, tas ir laiks attīrīt dvēseli, ieklausīties
sevī un apkārtnē. Pasaule ir tik satracināta,
tik sakāpinātas ir emocijas, vajadzētu kaut kā
atslēgties no tā. Tas ir ļoti grūti, bet tieši caur
mūziku to var mēģināt. Un mūziku papildina
ārkārtīgi skaisti teksti, kas tiešām paceļ dvēseli augstumos.”
Jānis Paukštello ir populārs latviešu aktieris un dziedātājs, kurš 45 gadus strādājis
Dailes teātrī. Līdzās nozīmīgām lomām teātrī
aktieris piedalījies mākslas filmās un televīzijas seriālos. Kino debitējis 1973. gadā Rīgas
Kinostudijas filmā „Pilsētas atslēgas”, bet popularitāti ieguvis ar galveno lomu 1975. gada
filmā „Mans draugs – nenopietns cilvēks”.
1987. gadā viņam piešķirts Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka goda nosaukums.
Jānis Paukštello ir piedalījies vairāk nekā 30
mākslas filmās un kāpis uz skatuves vairāk
nekā 150 teātra iestudējumos. Nesen klajā nācis Jāņa Paukštello jaunais CD albums „Vidū
pašai dzīvībai”. Diskā ir iekļautas 10 dziesmas, kuru mūzikas autors ir komponists Gai-

tis Lazdāns, savukārt tekstus sarakstījis dzejnieks Jānis Peters. Koncertā „Ziemassvētku
starojums” aktieris gan dziedās, gan runās
pazīstamu latviešu dzejnieku vārsmas.
Dziedātāja Ineta Rudzīte kļuva pazīstama,
2012. gadā izdodot albumu „Baltais zieds”,
kas tika nominēts balvai „Zelta mikrofons”.
Pagājušajā gadā iznāca viņas otrais soloalbums „Manā varā” ar Jāņa Lūsēna īpaši sacerētu mūziku un mūsdienu latviešu dzejnieču
vārsmām. Ineta sadarbojas ar Žoržu Siksnu,
Normundu Rutuli, grupu „Otra puse” un citiem Latvijas populārās mūzikas izpildītājiem, dzied duetā ar Ainaru Bumbieri. Tautā
īpaši iemīļota ir franču šansonu programma
viņas un akordeonista Kaspara Gulbja izpildījumā. Ineta ir arī Islandes goda konsule
Latvijā.
Dziedātājas Antras Ozolas vārds daudziem,
īpaši jaunajai paaudzei, varbūt liksies svešāks,
taču tiem, kas 80. gados sekoja mūzikai, atliek vien atgādināt kādreiz tik populāro komponista Ulda Stabulnieka dziesmu „Nedrīkst
sasteigt”, un tad uzreiz būs skaidrs, par kuru
balsi ir runa. Klausītāji Antru Ozolu iepazina vispirms kā Imanta Pauras vadītā populārā ansambļa „Tip-Top” dalībnieci, kas tolaik
dziedāja kopā ar savu nākamo dzīvesbiedru Adrianu Kukuvasu. Nedaudz vēlāk viņa
bija soliste Adriana Kukuvasa vadītajā grupā
„Proventus”. Antras balss skanējusi daudzās
Kukuvasa sacerētajās dziesmās, un savulaik
mūziklā „Mazā nāriņa” dziedātāja atveidoja
titullomu. 80. gadu beigās Kukuvasu pāris
aktīvi piedalījās Aleksandram Čakam veltītos
sarīkojumos, pievēršot sabiedrības uzmanību
Čaka ielas nosaukuma atjaunošanai un dzejnieka daiļradei. Uz skatuves Antra bija dzirdama un redzama līdz 2002. gadam, bet tad
uz vairāk nekā 10 gadiem viņa bija pagājusi
nost no skatuves, līdz publikas priekšā atkal
parādījās koncertiestudējumā „Paldies Tev,
draugs” un daudzos citos projektos. Antra
saka: „Dzīve bez mūzikas, skaistas dzejas,
dziesmu tekstiem – kas tā vispār par dzīvi?”
Saksofonistu Māri Trankali daudzi tuvāk
iepazina koncertos „Paldies Tev, draugs” un
„Ceļojošais vijolnieks”. Mūziķis sevi uzskata
par nelabojamu romantiķi, uzsverot: „Es ticu
labajam, neskatoties uz to, ka daudzi cilvēki
Latvijā patlaban ir negatīvi noskaņoti. Manuprāt, viss, kas ar mums notiek, ir atkarīgs no
mums pašiem – kā mēs uz to skatāmies, kā
piedalāmies procesos. Romantisms zināmā
mērā ir ticība skaistajam, labajam, prieks par
atrašanos divatā vai nelielā kompānijā pie dabas. Tas dod patieso vērtību izjūtu.”
22. decembrī plkst. 15.00
Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Koncertprogramma „Ziemassvētku starojums”. Jānis Paukštello, Ineta Rudzīte,
Antra Ozola, Māris Trankalis
Biļetes iepriekš iegādājamas Cesvaines
novada domes kasē, pasākuma dienā, stundu pirms koncerta sākuma, – baznīcā. Ieejas
maksa: 5 EUR

Sagaidīsim
Jaungadu kopā!
Nākamais „Cesvaines Ziņu”
numurs iznāks
2020. gada 16. janvārī
Nr. 12 (316) 2019. gada 12. decembrī
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 470 eks.
Redaktore – Linda Vanaga,
tālr. 64852030,
e-pasts: linda.vanaga@cesvaine.lv
Iespiests: SIA „Erante”.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus iesniegt
līdz katra mēneša 10. datumam.
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31. decembrī plkst. 22.00
Cesvaines kultūras namā
Jaunā gada nakts Cesvainē kopā ar
DJ Robertu Lejasmeijeru, Jenny May
un grupu „Vidroks”
Dejas, salūts, vakara vadītājs, konkursi,
fotostūrītis, pārsteigumi.
Pasākuma norise pie galdiņiem; galdiņu
pieteikšana pa tālruni: 28367820.
Ieejas maksa: 10 EUR, pasākuma dienā – 15 EUR.
Darbosies Cesvaines brūzis
Pusnaktī – svētku salūts!

Cesvaines Ziņas

Ziemassvētku pasākumi
novada jaunākajiem un
vecākajiem iedzīvotājiem

„Jaungada taksometrs 2”
Cesvainē piestās 27. decembrī

Pagājis gads, un „Jaungada taksometra”
varoņi atkal skaita stundas līdz jaunajam gadam. Andrejs to pavada kopā ar savu mīļoto Ilzi, gaidot atbraucam viņas mammu, lai
beidzot iepazītos un paziņotu par gaidāmo
mazuli. Ilzes daudzo iegribu dēļ viņš neviļus
kļūst par salaveci neparastā pasākumā, kas
var mainīt ne tikai viņa paša, bet arī jaunās
ģimenes nākotni.
Filmas garums: 1 h 24 min
Režisors: Māris Martinsons
Lomās: Lauris Reiniks, Anete Krasovska,
Nauris Brikmanis, Ieva Florence, Zane Dombrovska, Andris Bulis, Valters Krauze, Baiba
Sipeniece-Gavare, Anna Lieckalniņa
27. decembrī plkst. 19.00
Cesvaines kultūras namā
Filma „Jaungada taksometrs 2”
Ieejas maksa: 3 EUR

Līdzjūtības
Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs.
Imants Lasmanis
Izsakām līdzjūtību Sintijai ar ģimeni,
mūžības ceļā mīļu cilvēku pavadot.
Cesvaines PII „Brīnumzeme” grupas
„Bitīte” vecāki un audzinātāja
Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars…
			
Ojārs Vācietis
Skumju un atvadu brīdī mūsu klusa
līdzjūtība Edvardam Strāķim un viņa
ģimenei, tuvu cilvēku mūžības ceļā
pavadot.
Cesvaines vidusskolas 1. klases
skolēni, viņu vecāki un
klases audzinātāja

