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Vilnis Špats, novada domes 
priekšsēdētājs

Iededz eglīti

Ir pagājis ekonomiski smags gads 
gan valstij, gan pašvaldībai, gan katram 
personīgi. Mēs to esam izturējuši, lai gan 
izturība būs vajadzīga arī turpmāk. Gads 
ir nesis nopietnas pārmaiņas Latvijas ad-
ministratīvo teritoriju iedalījumā. Ir radies 
praktiski jauns pašvaldību veids – novadi. 
Cesvaine politisko cīņu krustceļos ir sa-
glabājusies kā atsevišķa pašvaldība – nu 
jau novads. Varēja mūsu novadā atrasties 
arī kāds no mūsu kaimiņiem, bet galvenais, 
tomēr, ka lemt par sevi arī turpmāk varam 
paši. Viens no lielākajiem un skaistākajiem 
pašu veiktajiem darbiem šogad bija Cesvai-
nes 800 gades pasākumu organizēšana. 

Lai arī garu ceļu gājuši, šogad mēs 
beidzot būvētājiem esam samaksājuši 
parādu par jauno skolu. Esam uzbūvējuši 
notekūdeņu attīrīšanas ietaises, kādu pil-
sētai vispār nekad nav bijis. Esam iesais-
tījušies vēl vairākos Eiropas projektos – ir 
atjaunota bibliotēkas „seja”, rit kultūras 
nama un skvēra atjaunošana. Vidusskolā 
turpinās dabaszinību kabinetu modernizā-
cijas projekts. Mēs jau zinām, ka nākamajā 
gadā būs jādarbojas projektos, kas saistīti 
ar bērnudārza siltināšanu un siltumtrašu 
nomaiņu Cesvainē. Dzīve turpinās! Ir 
svarīgi, lai arī šajos laikos mēs saglabātu 
identitāti ar Cesvaini, lai mūs uztvertu kā 
drošos un spēcīgos cesvainiešus.

Tāpēc, sagaidot gadu miju, novēlu 
ģimeniskus Ziemassvētkus un cerības, un 
ticības sev, Cesvainei un Latvijai pilnu 
Jauno –  2010. gadu!

Bēnudārzā ieskandina Ziemassvētkus

Koncerts svētku noskaņā

Gadu pavadot

Cesvaines mūzikas un mākslas 
skolas koncerti arvien ir gaidīti, 
jo kurš gan no vecākiem nevēlas 
dzirdēt un redzēt savu bērnu muzi-
cējam uz skatuves? Katru gadu šajos 
koncertos arī ir kāds jaunums – kāds 
līdz šim vēl nedzirdēts instruments, 
Cesvainē mazāk atskaņoti skaņdarbi, 
neparastāks atskaņotāju sastāvs. Līdz 
ar to šie koncerti aizvien piesaistījuši 
arī plašākas publikas, ne tikai vecāku 
un draugu uzmanību. Jāatzīst, ka Ces-
vainē mākslinieki arvien centušies nākt 
ar radošām idejām, kas spilgti izpaužas 
arī šī gada izstādēs un koncertos.

Iepriekšējo mācību gadu noslēdzot, 
mūzikas un mākslas skolas direktore 
Inta Stiene atzina, ka tas bijis skolas ra-
došā uzplaukuma laiks – gan audzēkņu 
skaita, gan mācību apguves kvalitātes 
un koncertēšanas ziņā. Šis mācību gads 
nāca ar nepatīkamām ziņām – lielo fi -
nansējuma samazinājumu mākslas un 
mūzikas skolām. To, ka šis ir tomēr 
sirds, nevis aprēķina darbs, pierādīja 
tas, ka neviena no Latvijas mākslas 
un mūzikas skolām netika slēgta. Jā-
pateicas arī Cesvaines pašvaldībai, kas 
ar savu fi nansiālo atbalstu parādīja, ka 
saprot šīs izglītības nozīmīgo lomu 
bērnu attīstībā.

Jau otro gadu mūzikas nodaļas vecā-
kie audzēkņi uzstājas vidusskolas liela-

jā zālē, bet jaunākās klases 
– pilī. Šogad 15.decembra 
koncertā vidusskolas aulā 
muzicēja Cesvaines mūzi-
kas un mākslas skolas stīgu 
orķestris, kameransambļi, 
vokālais ansamblis, folklo-
ras kopa, kā arī viesmāksli-
nieki no Madonas mūzikas 
skolas – meiteņu koris Ijas 
Voiničas vadībā un jauniešu 
pūtēju orķestris Artura Klop-
pes vadībā. 

Madonas mūzikas sko-
las koris aizvien priecējis 
ar savu tīro skanējumu un 
māksliniecisko kvalitāti, 
iegūstot augstu vērtējumu 
Skolu jaunatnes dziesmu 
svētku skatēs. Ziemassvēt-
ku gaismas un savu māju 
apziņas noskaņā smalki un 
gaiši koris aizsāka koncer-
tu. To turpināja Cesvaines 
mūzikas un mākslas skolā 
šogad izveidotā folkloras 
kopa, kurā piedalās arī 
dziedāt un tautas tradīcijās 
līdzdarboties gribošie bērni 
no novada. 

Muzicē Cesvaines mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi.

Cesvaines pirmsskolas izglītības 
iestādes zālē iedegtās svecītes rada 
svētku sajūtu. Skolotāju izpildījumā 
dzeja mijas ar dziesmām. Priekšnesu-
mu papildina bērni ar rūķu cepurēm 
galvās, sparīgi dziedot Ziemassvētku 
dziesmas. Zālē ielido balti eņģeļi, un 
visiem tiek no lielā piparkūku groza. 

Cesvaines pirmsskolas izglītības 
iestādes pedagogu organizētie dažādu 
gadskārtu ieražu svētku pasākumi allaž 
bijuši interesanti un pārdomāti. Rīkojot 
svētkus bērniem, prieku no tiem rod ne 
jau tikai pašas iestādes darbinieces, bet 
arī bērnu vecāki, kuri, smaidu sejā un 
interesi vēro mazuļu priekšnesumu. 

Tā arī šoreiz bērnu-
dārza darbinieces nolēma 
ar dziesmām ieskandināt 
Ziemassvētkus. Skolotājas 
ir izveidojušas ansambli un 
brīvajā laikā savam priekam 
uzdzied. Pateicoties skolotā-
jas Irēnas Lecītes darbaprie-
kam, gan kolēģes, gan bērni 
var papildus mācīties jaunas 
dziesmas. 

Lai mums izdodas piedzī-
vot Ziemassvētku brīnumu 
un lai piepildās katra sirdī 
izlolotās labās domas!

  

Bērnudārznieki dzied kopā ar mūzikas skolotāju Irēnu Lecīti.

12. decembra vakarā pie domes uz 
eglītes iedegšanu bija sanākuši mazi un 
lieli cesvainieši. Klātesošajiem priecī-
gus svētkus vēlēja Cesvaines pirms-
skolas izglītītības iestādes vadītāja un 
deputāte Skaidrīte Aveniņa. Kopā ar 
Ziemassvētku vecīti un viņa labo Feju 
sanākušie dziedāja, dejoja, minēja mīklas 
un gaidīja iedegamies eglīti. 

Pirms tam interesenti varēja noskatī-
ties E.Skrides uzņemto fi lmu par vasaras 
lielāko notikumu Cesvainē – "Cesvainei 
– 800". 

Neizpalika ziemas tirdziņš, kurā savus 
ražojumus piedāvāja cesvainieši.  

Koris „Cesvaine” labdarības koncertos

turpinājums 3.lpp.

Gunas Graudiņas foto

Gunas Graudiņas foto

Gunas Graudiņas foto

Saksofonu spēlē skolotājs Jolands Andževs, Lauma Putniņa un Ilze Kurme.  

 Sanākušie dziedāja, dejoja, minēja mīklas.

Ziemassvētkiem kā sirsnības gai-
šajam laikam apkārt virmo vien labi 
darbi un baltas domas. Tas ir laiks, 
kad iepriecināt, būt labākiem, samī-
ļot un dāvāt. Dāvāt, neprasot pretī. 
Ir taču Ziemassvētku laiks un kļūst 
bezgala silti, ja mēs spējam sajusties 
kā bērnībā un ticēt svētku brīnumam. 
Piedzīvosim to!

Lai svētku prieks valda katrā sirdī, 
kas atvērta visam labajam. Lai dvē-
seles siltums sasilda ikvienu, kam ir 
auksti. Lai miers, gaisma un mīlestība 
mājo jūsu sirdīs, dodot spēku, ticību 
un cerību! 

Svētītus Ziemassvētkus un 
labiem nodomiem bagātu Jauno 
gadu!

Valda Mora

Visas zemes tekas zilgas 
Šonakt sargā miera gariņš. 
Tāli zvani... Klusas ilgas... 
Rokās smaidošs egļu zariņš... 
Visur viegliem, mīļiem soļiem 
Senā svētku teika staigā. 
Zvaigžņu acis atvērdama, 
Debess atspīd zemes vaigā...
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Guna Graudiņa

17. decembra 
domes sēdē:

Sākušas darboties attīrīšanas iekāras

Iekārtas apskata, (no kreisās): darbu vadītāja palīgs Edgars 
Ustinovs, rajona apvienotās būvvaldes vadītāja Iveta Meļehova, 

pašvaldības pārstāve Iveta Raimo, SIA "Cesvaines komunālie 
pakalpojumi" valdes locekle Ināra Puķīte.

Guna Graudiņa

Gunas Graudiņas foto

• Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats un izpilddi-
rektors Uģis Fjodorovs informē deputātus par 
veiktajiem darbiem. 

• Reģiona galvenās bibliotēkas direktore Imelda Sa-
ulīte informē par aktivitātēm bibliotēku sistēmā. 
Deputāti nolemj slēgt  līgumu ar reģiona galveno 
bibliotēku par turpmāko funkciju realizēšanu.

• Piekrita iznomāt telpas Parka ielā 6 pārtikas vei-
kala ierīkošanai individuālā komersanta Gitas 
Mickevičas fi rmai „Pie arkas”. Veikala adrese  
– Parka iela 6  – 602, Cesvaine, Cesvaines no-
vads, LV-4871.

• Piekrita iznomāt telpu ēkā Pils ielā 4 adītu un šūtu 
apģērbu ražošanai individuālās komersantes Ievas 
Apfelbergas fi rmai „Garā šalle”. 

• Piekrita samaksāt Cesvaines novada novusa ko-
mandas biedru maksu 10Ls un dalības maksu 40 
Ls 2010.gada valsts komandu čempionātā.   

• Piekrita samaksātpar datorkomplekta, printera, 
skaļruņa un kancelejas preču, kas paredzēti 
vidusskolas ģeogrāfi jas kabinetam, iegādi par 
summu Ls 413 no ziedojumu konta „Cesvaines 
skolai”.

• Atzina, ka ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma “Ezernieki” 1” 
zemes gabala sadalīšanai.

• Atļāva sadalīt nekustamā īpašuma „Leiņi” zemes 
gabalu, veidojot jaunu īpašumu „Cesvaines kūd-
ras fabrika”.

• Noteica pašvaldības nekustamā īpašuma         
"Ziemeļi" zemes gabala kopplatību.

• Piešķīra adresi ar nosaukumu „TP 4194 Dzeņi” 
Cesvaines lauku teritorija, Cesvaines novads, LV-
4871, saimnieciskai, administratīvai vai publis-
kai darbībai paredzētai ēkai  – AS “Latvenergo” 
transformatora punktam TP-4194, kas atrodas 
"Dzeņos" uz Cesvaines evaņģēliski –luteriskās 
draudzes zemes “Mācītājmuižas lauki”. 

• Internātskolas ēku kompleksā Rīgas ielā 4 atrodas 
Cesvaines policijas iecirknis, kuram tika piešķirta 
adrese Rīgas iela 4 a, Cesvaine, Cesvaines no-
vads, LV-4871.

• Izveidoja pagraba Pils ielā 9 Cesvainē eksplua-
tācijā pieņemšanas komisiju.

• Izveidoja vieglo automobiļu tehniskās apkopes 
un remonta darbnīcas Alberta Vītola ielā 2a, 
Cesvainē ekspluatācijā pieņemšanas komisiju.

• Izveidoja šķūņa, kas atrodas īpašumā „Gala Bebri 
1”, Cesvaines lauku teritorijā ekspluatācijā pie-
ņemšanas komisiju.

• Apstiprināja pašvaldībai piederošo mantoto Ces-
vaines pilsētas zemes vienību sarakstu.  

• Izslēdza inventāru no Cesvaines sociālā dienesta 
sociālās aprūpes nodaļas pamatlīdzekļu uzskai-
tes. 

17. decembrī Cesvainē, 
Pļavu ielā 3 pieņēma eksplua-
tācijā notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas. Pieņemšanas komisijā 
piedalījās SIA „Cesvaines komu-
nālie pakalpojumi” darbinieki, 
būvētāja pārstāvji, pašvaldības 
pārstāvji, Madonas rajona ap-
vienotās būvvaldes pārstāvji. 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
izbūve Cesvainē realizēta pro-
jekta „Ūdenssaimniecības at-
tīstība Austrumlatvijas upju 
baseinos” ietvaros. Notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu izmaksas ir 
1599234 eiro bez PVN, no kura 
Kohēzijas fonda līdzekļi ir 66%, 
Vides ministrijas – 26%, Ces-
vaines pašvaldības un komunālā 
uzņēmuma līdzfi nansējuma daļa 
ir 8%. Līgums tika noslēgts 
2008. gada 4. jūnijā un reali-
zēts pusotra gada laikā. Staciju 
būvēja AS „Koger & Partnerid” 
fi liāle Latvijā. Attīrīšanas iekār-
tu jauda ir 350 kubikmetri notek 

4. decembrī Cesvaines vi-
dusskolā notika sanāksme, kas 
veltīta 1949. gada 25. martā 
deportēto Latvijas iedzīvotāju 
piemiņai. Sanāksmē piedalījās 
Alūksnes, Balvu, Gulbenes 
un Madonas rajona represēto 
nodaļu pārstāvji, lai pārrunātu 
organizatoriskus jautājumus, 
kas saistīti ar konferences norisi 
nākamgad Cesvainē. Pagāju-
šajā gadā Balvos notika pirmā 
zinātniski praktiska konference 
“Latviešu pēdas Sibīrijā ”, kurā 
vienā no pasākuma daļām skolēni 
iepazīstināja ar saviem pētniecis-
kajiem darbiem par savu pagastu 
un pilsētu politiski represēto cil-
vēku likteņiem. Skolēni, tiekoties 
ar cilvēkiem, kas 1949. gada 25. 
martā izsūtīti uz Sibīriju, kā arī 
saņemot atbildes uz anketas 

ūdeņu diennaktī. Pašreiz vidēji 
diennaktī attīra apmēram 200 
kubikmetru notekūdeņu. Stacijā 
notekūdeņi tiek pilnībā attīrīti 
gan mehāniski, gan bioloģiski. 
Līdz ar to tiek samazināta ne-
organisko slāpekļa un fosfora 
savienojumu koncentrācija no-
tekūdeņos, uzlabota attīrīto no-
tekūdeņu kvalitāte, tāpēc Sulas 
upē ieplūst tīrs ūdens. Attīrīšanas 
iekārtās ir izbūvēta notekūdeņu 
pieņemšanas sūkņu stacija. 
Galvenajā ēkā atrodas priekšat-
tīrīšanas un dūņu presēšanas ie-
kārtas. Ārpusē izbūvēti aerācijas 
un dūņu nostādināšanas baseini, 
kā arī izbūvēts sapresēto dūņu 
glabāšanas laukums. Ir arī spe-
ciāls laboratorijas aprīkojums, 
ar kuru būs iespējams kontrolēt 
notekūdeņu attīrīšanas procesu. 
Notekūdeņu iekārtu staciju ap-
kalpos SIA „Cesvaines komu-
nālie pakalpojumi” darbinieki.

Latviešu pēdas Sibīrijā
jautājumiem, saviem pētniecis-
kajiem darbiem ieguvuši gan 
plašu izziņas materiālu, gan 
emocionālus pārdzīvojumus un 
atziņas. Skolēnu zinātniski pēt-
niecisko darbu rakstīšanas orga-
nizēšanu apņēmusies Cesvaines 
vidusskolas vēstures skolotāja 
Ina Šulce, kurai šajā jomā ir 
pieredze. Šī projekta koordina-
tors un konferences idejas autors 
ir Rīgas Tehniskās universitātes 
asociētais  profesors Jānis Va-
nags. Viņš ir arī iniciators šova-
sar notikušajam braucienam uz 
Sibīriju – uz Sivaki, Omskas un 
Krasnojarskas apgabalu. Brau-
ciena „Latviešu pēdas Sibīrijā” 
mērķis ir apzināt tās vietas, uz 
kurieni pirms 60 gadiem izvesti 
tautieši, tikties ar tur dzīvojošiem 
latviešiem. Par vasarā Sibīrijā re-

dzēto ir sarakstīta grāmata un uz-
ņemta fi lma. Jānis Vanags, kura 
vectēvs atdusas Sibīrijā, uzskata, 
ka svarīgi ir par šīm lietām runāt 
un stāstīt skolu jaunatnei. „Jau-
natne ir jāaudzina savai valstij 
piederīga un jauniešos jāsaglabā 
interese par tautas vēsturi. Valsts 

Gunas Graudiņas foto

Rakstu daudzu Cesvaines 
iedzīvotāju vārdā (kuriem nav 
vienaldzīga Cesvaine, tauta, tās 
nākotne).

Aizmirstības kamolā ir sariti-
nāti mūsu tautas daudzie okupā-
cijas gadi, kā arī mūsu ilgas pēc 
brīvības un neatkarības, mūsu 
atmodas laiks. Un mēs pārvērša-
mies par nepateicīgiem sivēniem, 
uzvedamies tā, it kā mums nebū-
tu ne sakņu, ne vēstures. 

Mūža garumā esmu lepoju-
sies ar to, ka esmu latviete. Jo 
manā skatījumā latvietis – tas ir 
goda vīrs, kurš neapkauno savu 
tautu, latvietis mīl savu zemi un 
ciena arī citas tautas un to kultū-
ras. Latvietis pats ir tikumības un 
kultūras nesējs. Latvietis nekad 
nav bijis agresors, bet vienmēr 
pratis aizstāvēt savu zemi un 
savu godu. Latvietis bijis sla-

Neindēsim sevi!  

nākotne ir tagadējo jauniešu ro-
kās – daudz kas būs atkarīgs no 
tā, kā šodienas skolēni saprot 
mūsu kultūrvēsturi. Svarīgas ir 
viņu personiskās izjūtas, izzinot 
vecvecāku vai citu radinieku 
likteni izsūtījumā.” 

„Nevis ienaidnieks iznīcina tautu, bet tauta iznīcina pati sevi, kad pagrimst morāle”. 

Novembra beigās Cesvaines pašvaldība ir samak-
sājusi atlikušo parāda daļu par vidusskolas 1. kārtas 
celtniecības darbiem būvētājam SIA „Latvijas ener-
goceltnieks” – 610 tūkstošus latu. No tiem valsts pie-
šķīra 310 tūkstošus, bet atlikušie 300 – ir pašvaldības 
aizņēmums. Diemžēl nav pabeigta tiesvedība starp 
pašvaldību un būvkompāniju, jo LEC uzskata, ka pa-
švaldībai jāmaksā soda nauda. 

21. decembrī ekspluatācijā nodeva rekonstruēto 
Cesvaines bibliotēkas ēku. Darbus veica SIA „LATA 
CMD” par līgumcenu Ls 30813.

Turpinās Cesvaines tautas nama rekonstrukcija. 
Konkursā uzvarēja un darbus veic PS „BS Aizkraukle” 
par līgumcenu Ls 51926. 

Rudenī uzsākti un pavasarī turpināsies tautas nama 
laukuma labiekārtošana. Darbus sadalīja divās daļās. 
Ar elektrības ierīkošanu  saistītos darbus veica SIA 
"Ozols LG" par līgumcenu Ls 7115, bet bruģēšanas 
un apzaļumošanas darbus veiks SIA "AB Ceļi" par 
summu  – Ls 24063.

Rit iepirkuma process, un drīzumā tiks paziņots 
uzvarētājs par bērnudārza ēkas siltināšanu jeb 
„Energoefektivitātes paaugstināšana Cesvaines novada 
vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē”. 

Skolas būvētājiem samaksāts komunistiskā   terora upuris bīskaps Boļeslavs Sloskāns

Sanāksmes dalībnieki pārrunā organizatoriskus jautājumus.

23. decembrī svinīgi atklāt 
Cesvaines attīrīšanas iekārtas 

ieradīsies vides ministrs Rai-
monds Vējonis. 

vens ar darba tikumu, ar alkām 
pēc zinībām. Latvietim svēts ir 
bijis ģimenes pavards, bijusi 
daiļa valoda. Vismaz manī šis 
latvieša tēls ir iepotēts no manu 
vecāku savstarpējām attiecībām 
ģimenē, no kaimiņu attiecībām, 
no tā novada, kurā es piedzimu, 
no skolas, kurā mācījos. Un ta-
gad es vairs nepazīstu Latviju, 
nepazīstu latviešus, man pat ne-
gribas ticēt, ka tie ir latvieši. 

Protams, zinu, ka starp visiem 
tiem latviešiem, kuru uzvedība 
nelīdzinās ideāla latvieša tēlam, 
ir arī tādi, ar kuriem var lepoties 
ikviena tauta, bet pārsvarā tagad 
tomēr zeļ egoisms, nihilisms, 
nemīlestība, visatļautība, rupjī-
ba uzvedībā un valodā.

Atkarība no dažādām ap-
reibinošām vielām, no modes, 
kas veicina hronisku slimību at-

tīstību, no seksuālām attiecībām 
jauniešu vidū, kas nokauj mīlestī-
bu, kas noliedz ģimeni kā pamatu 
veselai un stiprai tautai. 

Apsūdzu mūsu valdību un 
Izglītības ministriju nepārdomā-
tu likumu pieņemšanā par bērnu 
audzināšanu. Tā ir ačgārnība, 
ka skolā tiesības ir bērnam, bet 
pienākumi skolotājiem. Vislie-
lākā kļūda visā sistēmā ir Dieva 
izstumšana no mācību prog-
rammām. To varētu salīdzināt 
ar kuģi, kurš jūras vidū vētras 
laikā sadauza kompasu. 

Bet mēs visi gribam dzīvot. 
Un vēl pie tam labi dzīvot. Lai to 
varētu īstenot, mums pašiem jā-
kļūst arvien labākiem un jāpalīdz 
citiem par tādiem kļūt. 

Rakstu, aicinot nepalikt vien-
naldzīgiem, bet uzsākt dialogu ar 
vecākiem, skolotājiem, ja nevar 

miera ceļā panākt rezultātus, tad 
pielietot varu, kāda ir paredzēta 
likumā, lai beidzot panāktu, ka 
Cesvaines bērni neindētos paši 
un  neindētu savus līdzcilvēkus 
ar tabakas dūmos esošo inžu 
kokteili, neindētu sevi ar alko-
holu vai narkotikām. Neapgā-
nītu savu dvēseli ar necenzētu 
vārdu samazgām. 

Izdzīvotu bērnību un ļautu 
sev nobriest tikumībā kā skais-
tam auglim, lai būtu spējīgs 
fiziski un morāli atbildēt par 
ģimeni.

Mūsu zeme ir mūsu kopējās 
mājas. Nezāģēsim zaru, uz kura 
sēžam! 

Ar cieņu, Zenta Vizule
Vēstuli parakstījušas vēl 

sešas Cesvaines iedzīvotājas 
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Baiba Putniņa

Panākumi stāstnieku konkursā
28.novembrī Rīgas Latviešu 

biedrības namā norisinājās stāst-
nieku konkursa „Teci, teci, valodi-
ņa” fināls, kurā ar saviem stāstiem 
no dzīves, anekdotēm, pasakām vai 
teikām sacentās bērni un jaunieši no 
visas Latvijas. 

Uz konkursa noslēgumu devās arī 
divi Cesvaines vidusskolas skolēni 
– Jēkabs Apfelbergs un Liene Bēr-
ziņa. Abi bērni guva vērā ņemamus 
panākumus – Jēkabam – tituls Dižais 
stāstnieks un Lienei – Lielā stāstnie-
ce. Dižais stāstnieks ir lielākais tituls, 
ko var iegūt. Uzvarot trīs gadus pēc 
kārtas un iegūstot Dižā stāstnieka titu-
lu, var cīnīties par Ķēniņa titulu. 

Konkursā skolēni runāja latviešu 
tautas pasaku, anekdoti un atgadīju-
mu no dzīves. Lai noskaidrotu, kurš  
no bērniem dosies uz konkursu Rīgā, 
vispirms norisinājās konkurss klasēs, 
savā skolā. Uzvara rajonā deva ie-
spēju doties uz konkursu Rīgā. Jau 

Aktivitātes skolā

Sarma Kurme

""Sprīdītis", ziemu gaidot"

Vidusskolā

2010. gads skolu dzīvē ienāks 
ar spraigu darbu, gatavojoties X 
skolu jauniešu dziesmu un deju 
svētkiem, kas notiks no 6. līdz 
11.jūlijam. Mēs varam priecāties, 
ka mūsu novadā ir fanātiķi, kas māca 
bērniem gan dziedāt (Antra Ābol-
tiņa, Olita Ķimele, Baiba Putniņa, 
Iveta Zemīte) gan dejot (Jānis Šķēle, 
Līga Kuba), gan zīmēt, līmēt (Ērika 
Aļeksejeva, I.Āboliņa) un, protams, 
vēl citi nenosauktie, kas māca, bet 
negatavo lielajiem svētkiem. Lielākās 
aktivitātes un spraigākās cīņas notiks 
koru un tautisko deju kolektīvu starpā. 
Gatavošanās svētkiem jau ir sākusies. 
Skolotāji ir apņēmības pilni darīt visu, 
kas viņu spēkos, lai kolektīvi varētu 
startēt atlases skatēs. Dome kopā ar 
skolas vadību risina finanšu jautāju-
mus. Bet, lai tiešām sagatavotos go-

• Skolai ir ziedojumu nauda Ls 
350 apmērā, kuru paredzēts izlie-
tot skolēnu prēmēšanai par labiem 
sasniegumiem mācību olimpiādēs. 
Par iegūto 1. vietu skolēns saņems 
10 latus, par 2. – 7 latus, par 3. – 5 
latus. 

• Skolā, sākot ar 2009. gada 1. 
oktobri, ir samazināta maksa par 
pusdienām – Ls 0,70 (bija Ls 0,80). 
Ziedojumi, kas ieguldīti pusdienu 
samaksai maznodrošināto ģimeņu 
skolēniem, salīdzinājumā ar pagā-
jušo gadu ir samazinājušies uz pusi, 
līdz ar to skolā pašreiz darbojas 2 
brīvpusdienu programmas. Viena 
tupinās darboties līdz martam (ie-
skaitot) un tā ir paredzēta 34 bērnu 
atbalstam un ik pa 2 mēnešiem tiek 
mainīta tā, lai atvieglojumu izjus-
tu vairāk ģimeņu. Otra programma 
darbosies līdz mācību gada beigām 
un tā ir paredzēta 6 skolēnu brīv-
pusdienu nodrošināšanai.

• Skolotāja Inese Mickeviča 
informē par uzsākto projektu 
sadarbībā ar Kusas pamatskolu, 
kā ietvaros Cesvaines vidusskolā 
ciemojās skolēni ar īpašām vaja-
dzībām no Somijas, un Cesvaines 
vidusskolas skolēniem nākamgad 
būs iespēja doties pieredzē uz 
Turciju un Somiju.

• Skolā uzsākts projekts, kura 
ietvaros paredzēts pārveidot ķīmi-
jas, fizikas un bioloģijas kabine-
tus, kā arī iegādāties nepiecieša-
mo aprīkojumu, kas būs atbilstošs 
Eiropas Savienības noteiktajiem 
standartiem. Plānotie remontdar-
bi ķīmijas un fizikas kabinetos ir 
veikti, vēl palicis iegādāties ne-
pieciešamo aprīkojumu un veikt 
plānotos uzlabojumus bioloģijas 
kabinetā.

• Turpmāk vecākiem par bērnu 
ēdināšanu domes kasē jāsamaksā 
ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 
15.datumam.

• Nākamā skolas padomes sēde 
notiks 2010.gada 17.februārī 
plkst.18.00 vidusskolā.

4. decembrī Cesvaines vidussko-
lā notika pasākums ""Sprīdītis", 
ziemu gaidot”. Cesvaines vidussko-
las tautas deju kolektīvs “Sprīdītis” 
(vadītājs Jānis Šķēle) ciemos aicināja 
draugus – dažādus deju kolektīvus no 
Latvijas un pat Igaunijas. Pasākumā 
piedalījās tautas deju kolektīvi no 
Lubānas novada  (vadītāja Lienīte 
Ozolniece) un Lubānas vidusskolas 
"Žuburi" (Laila Ozoliņa), Ērgļu no-
vada divi kolektīvi (Antra Grinber-
ga), Varakļānu vidusskolas kolektīvs 
(Marija Madžule), TDA "Vidzeme" no 
Madonas (Andris Ezeriņš), Daugav-
pils "Līksmīte" (Aija Daugele), Preiļu  

skolā konkurence bija pietiekama, 
bet rajonā un Rīgā vēl lielāka. Stāsta 
skolotāja, kas bērnus sagatavoja kon-
kursam – Ginta Libeka: „Bez Jēka-
ba (5.kl.) un Lienes (1.kl.) uz rajona 
konkursu izvirzīja Martu Tipaini – 1. 
klase, Māru Vasku – 3. klase, Henriju 
Skujiņu – 5. klase.

Rīgā konkurss norisinājās visu die-
nu un piedalījās skolēni no 1. līdz 12. 
klasei. Mūsu skolā piedalījās skolēni 
no 1. līdz 6. klasei. 

Jēkabs konkursā Rīgā piedalījās 
2007. gadā, iegūstot titulu – Mazais 
stāstnieks, bet 2008. gadā uzvarēja 
Madonas rajona Skatuves runas 
konkursā "Zvirbulis", vēlāk konkur-
sā zonā, izcīnot 2. vietu. Pagājušajā 
gadā rajona stāstnieku  konkursā uz-
varēja Māra Vaska un Henrijs Skujiņš, 
iegūstot tiesības doties uz Rīgu, kur 
abi izcīnīja titulu – Mazais stāstnieks. 
Uz Rīgu tiek viens katras klases pār-
stāvis no rajona. Konkurence ir liela, 

bet katru gadu 
piedaloties, mēs 
mācāmies, re-
dzam gan labo, 
gan kļūdas. 

Man patīk šī 
darbošanās ar 
bērniem runas 
pulciņā. Uzskatu, 
ka runātprasme 
un māka uzstā-
ties ir ļoti sva-
rīga, kas vēlāk 
– gan skolā, gan 
dzīvē – noderēs.” 

dam, ir nepieciešams regulārs darbs 
no skolēnu puses un atbalsts arī no 
vecākiem. Uz manu jautājumu Vai 
vēlaties tikt uz svētkiem, atbilde ir: 
jā. Tad visi kopā – gan skolotāji, gan 
vecāki, bet galvenais – skolēni, strā-
dāsim tā, lai no Cesvaines novada uz 
svētkiem tiktu pēc iespējas vairāk ko-
lektīvu. Janvārī (datumu precizēsim) 
notiks skolēnu, kas darbojas tautisko 
deju, folkloras, koru, mūsdienu deju 
pulciņos un viņu vecāku kopsapulce. 
Lūdzu, sekojiet līdzi informācijai! 

Lai gaiši Ziemassvētki, darba 
pilns un skaistiem svētkiem bagāts 
2010. gads skolēniem – pašdarbnie-
kiem un viņu vecākiem! Lai mūsu 
bērni ir to 30 tūkstošu vidū, kas pie-
skandinās Rīgu 2010. gada jūlijā!

19. novembrī trešo gadu pēc 
kārtas skolā notika militarizētais 

skrējiens “Jaunie 
Cesvaines sargi”. 
Pirmo reizi šajā pa-
sākumā piedalījās arī 
Cesvaines internāt-
pamatskolas skolēnu 
komandas. 5.–6. 
klašu grupā 1.vietu 
ieguva 6.b klases 
komanda, 7.– 9.klašu 
grupā – Cesvaines 
internātpamatskolas 
2.komanda, vidussko-
las grupā – 12.a klases 
komanda.

2 5 . n o v e m b r ī 
20 sākumskolas 
skolēni piedalījās 
Madonā Drošības 
dienas pasākumā.

Guna Graudiņa

Laureāti -  
Liene un Jēkabs 
ar skolotāju 
Gintu Libeku.

"Jauno Cesvaines sargu" sacensībās jāsniedz pirmā 
palīdzība cietušajam. 

Muzicēšana nelielos ansambļos ir 
tikusi atbalstīta jau iepriekš, taču līdz 
ar finansējuma samazinājumu tas ir 
veids, kā audzēkņiem dot iespēju pēc 
iespējas vairāk muzicēt, sadarbojoties 
un ieklausoties otrā. Tā ir gan lielāka 
atbildība, gan lielāks prieks. Skanēja 
klarnešu duets, saksofonu trio, kā arī 

"Dancaru" divi sastāvi (Ilze Broka). 
Rīgas Franču liceja TDA "Auseklītis" 
divi sastāvi (Iveta Pētersone, Gunita 
Eiduka) un tālākie viesi no Mārjamā 
vidusskolas Igaunijā deju kolektīvs.  

Cesvainieši kopā ar draugiem 
piedalījās sporta aktivitātēs, sniedza 
koncertu un atpūtās diskotēkā. Dienā 
notikušajās sporta sacensībās starp 
kolektīviem visveiklākie bija Lubānas 
"Žuburi", otrie – "Sprīdītis", bet trešie 
– Ērgļu vidusskolas kolektīvs. 

Pasākuma organizators Jānis Šķēle 
un "Sprīdītis" viesiem dāvāja balvas, 
pretī saņemot daudzus paldies no 
vieskolektīviem. 

Koncerts svētku noskaņā 
kameransambļi, kuru sastāvā bija 
čells, vijole, flauta, klavieres. Šoreiz 
arī skolotāji aktīvi piedalījās gan dzie-
dāšanā, gan instrumentu spēlēšanā.

Īpašais šajā koncertā bija klarnetes 
skolotāja Jolanda Andževa kompozī-
cijas – dziesmas „Solis”, „Svētku 
vakars” un skaņdarbs stīgu orķestrim 

„ Gaismas atnākšana”. Šīs nav pir mās 
J.Andževa kompozīcijas, daudzas 
dziesmas atskaņo viņa vadītais bērnu 
vokālais ansamblis. 

Ar čella solo uzstājās Emma Ban-
deniece, bet mežraga solo atskaņoja 
Artūrs Špats. 

Koncerta noslēgumā Ziemassvētku 

dziesmas skanēja Madonas mūzikas 
skolas pūtēju orķestra priekšnesumā. 
Šajā orķestrī līdz ar esošajiem skolas 
audzēkņiem piedalās absolventi, vei-
dojot pēctecību tradīcijām bagātajam 
Madonas pilsētas orķestrim.

Pateicības vārdi skolotājiem, au-
dzēkņiem, kā arī aicinājums tālākai 

sadarbībai skanēja gan no Cesvaines, 
gan no Madonas mūzikas skolas va-
dības puses. Mūzika aicina gaišākām 
domām, priekam un sevis apliecinā-
šanai visos laikos.    

Skolas padomes sēdē 
(25.11.2009)

Foto:no skolas arhīva

Foto:no skolas arhīva

 Apbalvo uzvarētājus
Guna Graudiņa

turpinājums no 1.lpp.

Gunas Graudiņas foto
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No muzeja Rakstnieku Augustu Saulieti pieminot
Šis Cesvainei bijis bagāts jubi-

leju gads: 800-gade, apritējuši 140 
gadi kopš pirmajiem Dziesmu svēt-
kiem Cesvainē, pagājuši 130 gadi, 
kopš uzcelta evaņģēliski luteriskā 
baznīca un 22.decembrī pirms 140 
gadiem dzimis rakstnieks Augusts 
Saulietis. 

A.Saulieša literārais devums ir 
daudzi stāsti, lugas, dzeja un publi-
cistika. 

LNT raidījums „Dziedošās ģime-
nes” lika aizdomāties par to, ko tad 
mēs īsti saprotam ar latvisko identi-
tāti? Jautājums rosināja Saulieša ju-
bilejas reizei izvēlēties kādu no viņa 
publikācijām, kas, liekas, rakstīta 
šodien, ne 1925.gadā. 

Rakstā „Treju bēdu” (publ. sēr. 
„Vēstules no provinces”), A.Sau-  
lietis iezīmējis trīs „lielās bēdas”, 
mūsdienās teiktu  – riska faktorus, kas, 
viņaprāt, visdziļāk ietekmējis, mainījis 
mūsu tautas dabu jeb raksturu. 

A.Saulietis mira 1933.gadā, ne-
piedzīvodams ne Baigo gadu, ne II 
pasaules karu, ne krievu okupācijas 
un komunisma valdīšanas sekas, bet 
brīdina no „sarkanās sērgas”, tās 
graujošās ietekmes uz vērtībām un 
cilvēka prātu. A.Saulietim sāp sirds 
par tautiešiem, kuri viegli uzsūc sve-
šu mentalitāti, pazaudēdami savējo. 
Viņa redzējums spilgtāk iezīmē tos 
iemeslus, kādēļ šodien mēs kā tauta 
nespējam būt vienoti, kādēļ viena 
tautas daļa vairs neizprot, ko nozīmē 
tādi jēdzieni kā brālība, taisnīgums, 
godaprāts, atbildība, tēvzemes mī-
lestība. Pēc publikāciju satura arī 
viegli saprotams, kāpēc Saulietis ne-
tika iekļauts padomju laika izglītības 
programmās. 

Ieskatam – izvilkumi no minētā 
raksta.

„Treju bēdu”
Mūsu tautai ir daudz pasaku, kurās 

tēlojas treju bēdu. Un nāk šās bēdas 
vienas pēc otrām, izaugdamas aizvie-
nam lielākas: jau pirmās nav vieglas, 
daudz grūtākas tomēr otrās, un trešās 
palaikam tādas, kuras prasa no tā, kam 
viņas pārdzīvojamas, vislielākās uz-
ticības visam tam labākajam, ko viņš 
pats sevī nesis, vislielākās spēku 
saņemšanas, vislielākās sevis paša 
aizliegšanās, ja viņš grib savā cīņā 
uzvarēt. Tā tas visbiežāki redzams 
sērdienītes liktenī.

Pirmās lielās visas tautas bēdas 
ar savu sākumu jau tur – aiz gadu 
simteņiem. Tās ir mūsu vācu bēdas. 
Tad sveši ļaudis ar varu un viltu 
ielauzās mūsu zemītē un jo dienas 
jo ciešāki saņēma visu varu savās 
rokās. Bet ar to vien atnācējiem vēl 
nepietika: pamazām no auguma uz 
augumu viņi atņēma mūsu senčiem 
visu, kas vien tiem piederējās – viņu 
laukus un mežus, druvas un pļavas, 
mītnes un iedzīvi, un citu pēc citas 
arī viņu cilvēku tiesības. Bet šie viņu 
laicīgās dzīves zaudējumi un gadu 
simteņu mokas nebija vēl visa viņu 
nelaime: vēl vairāk, vēl vairāk posta 
– arī garīgi. Vergu dzīve dzītin dzina 
viņus uz cilvēka necienīgu zemoša-
nos, līšanu, liekulību, meliem, lišķību, 
viltību, nodevību. Tās bija īpašības, ar 
kurām varēja drīzāk paturēt savu ādu 
veselu un reizēm arī pie kā labāka tikt, 

nekā ar vīrišķīgu lepnumu, pašcieņu, 
taisnumu un cēlumu. Jā, grauzās iekšā 
nāvīgā rūsa tautas dabā, un gluži no 
viņas nomazgājušies un izveseļojušies 
mēs neesam līdz pat šīm dienām. Šos 
posta un nelaimes laikos mēs ne tikai 
zaudējām vien, bet arī ko mantojām. 
Radās pašu svešinieku pusē vīri, 
kuri izjuta un saprata, ka nevar no 
izmocītās tautas tikai ņemt un ņemt. 
Un Kristus vārdi sāka meklēt nabaga 
cilvēku sirdis, nesdami tām mūžības 
svēto veldzi. Un dziļi tauta uzņēma 
savā garā šo patiesības, cilvēcības un 
tikuma mācību, sevišķi tās viņas daļā, 
kas likās savā būtībā tuva un saska-
nīga ar Dieva un Laimas likumiem, 
kuri tautas dvēselē valdījuši jau no 
nezināmiem laikiem: par mīlestību 
pret cilvēku, tuvāko, un sevišķi jau to, 
kam nesamas grūtas ciešanu un bēdu 
nastas, par bezviltīgu un godam darī-
tu darbu un tā svētību, par tīrību un 
spodrību ikvienam pašam savā sirdī, 
par cilvēka svabadību un brīvību. 

Kā gaišāks īss cēliens starp diviem 
gariem tumsības periodiem, mums ir 
bez rūgtuma pieminams zviedru val-
dīšanas laiks šai zemē. Tur pirmie 
godam atzīmējamie centieni ierobe-
žot to ļaužu patvaļu un varmācību, 
kuri šo zemi ar viņas tautu mūždien 
uzskatījuši par laupījumu, pirmie cil-
vēcīgo tiesību sākumi novārdzinātiem 
latviešu cilvēkiem, pirmie redzamākie 
darbi viņu izglītības labā. 

Bet satumsa tautas mūžs par jaunu. 
Mūsu tauta un zeme krita aziātiskās 
Krievijas varā. Tās bija otrās lielās 
visas tautas bēdas – krievu bēdas. 
Jā, satumsa tautas mūžs otrkārt, un 
nu tumsa bija tik bieza un smaga, kā 
tā jebkad bijusi. Tik grūti kā 18.ga-
dusimtenī latviešu tautai nebija vēl 
nekad gājis. Tas ir tas laiks, par kuru 
kādreiz liecināts, ka šī zeme „svešinie-
kiem zelta bedre, garīdzniekiem debe-
sis, iedzimtiem elle”. – Bet tai pašā 
laikā pasaulē arī bija modies jauns 
gars, un atbalsis no tiem cilvēcības 
un brīvības saucieniem, kuri skanēja 
citās zemēs, atnāca arī uz šejieni: par 
latviešu cilvēku tiesībām, kuras tiem 
laupītas. Nav te vieta izspriest, cik tā 
bijusi humānāku valdnieku griba, cik 
uz to šās zemes varas turētāji jutušies 
apstākļu spiesti, bet tiem bij vien jā-
redz, ka latviešu tauta pamazām kāpj 
ārā no tumšas pazemes, kāpj saules 
gaismā ar aizvienam pieaugušām 
tiesībām savā zemē dzīvot ne vien kā 
cilvēkiem, bet arī kā tautai. Tas no-
tiek visredzamāki Krievijas ķeizaru 
Aleksandra I un sevišķi Aleksandra 
II laikā, kad arī uzaust mūsu tautas 
nacionālās atmodas rīts. Varētu domāt, 
ka ar to, raugoties uz tautas laicīgās 
dzīves uzlabošanos, krievu bēdas sā-
kušās arī izplēnēt. Bet tā tas nebija vis. 
Pati ļaunākā daļa bija vēl priekšā, kaut 
arī, pavirši raugoties, tā tāda neliktos. 
Jaunas briesmas lauzās virsū – šoreiz 
vairāk tautas garam.

Sākās krievināšanas laikmets, un 
cik ļauna viņš mums nesis, tas, man 
domāt, vēl aizvienam nav mums 
pietiekoši novērtēts. Vāci ar savu uz-
mākšanos apspieda vairāk tikai mūsu 
laicīgo dzīvi, par mūsu garīgo būtību 
viņi daudz nedomāja. Krievi likās it 
kā mūsu laicīgās dzīves draugi un 
aizstāvētāji; turpretī attiecībā uz ga-
rīgo dzīvi – tad viņu lielākā vēlēšanās 

taisni bija tā, ka latvieši nebūtu vairs 
latvieši, bet krievi. Tas bija rusifikato-
ru sapnis, ko vaļsirdīgākie un lielīgā-
kie no viņiem nekautrējās arī pašiem 
latviešiem zināmu darīt: pēc dažām 
paaudzēm dzirdēšot šai zemē vairs 
tikai krievu mēli un krievu dziesmas. 
Ja agrāk cik necik paskolotie, kaut vāji 
mācēdami, mīļoja sarunāties vāciski, 
tad nu to darīja krieviski. Un kā agrāk 
no latviešiem bija izkūņojušies vāciski 
Birķi un Uferi, tā nu krieviski Dubovi, 
Veslovi, Tokarevi...

Liela daļa tautas jaunatnes aizgāja 
tīri krieviskās skolās ne vien tepat 
mūsu zemē, bet arī pa tālajām lielās 
Krievijas pilsētām, un dzīvoja tur 
gadiem. Un kādi viņi nāca atpakaļ, ja 
vēl maz nāca? Ļoti bieži kā tādi, kam 
miesīgi tēvi un mātes gan latvieši pa-
likuši, bet kuri paši savā garā jau sveši 
palikuši visam latviskam. Sveša mēle 
viņiem mutē, sveša kultūra viņu dzīvē, 

un it kā sveša dvēsele viņu krūtīs. Ja 
tad arī šie cilvēki, skolas gaitas beigu-
ši, palika uz dzīvi šai zemē, kā īsti sa-
vas tautas bērni viņi vairs nejutās; viņi 
bija un palika svešas valodas un kul-
tūras padevīgi piekritēji ar allaž pret 
austrumiem pagrieztiem vaigiem. Un 
ka viņi palika uz dzīvi te, ne sevišķi 
par to ko priecāties: ne savas, latvis-
kās, bet svešas kultūras kalpi viņi bija 
un palika savu brāļu vidū. Visvairāk 
latviešu tautas jaunatnes paņēma un 
sakrievināja krievu garīgās skolas. 
Savā valodā viņi jau vairs neatrada 
diezgan zīmīgu vārdu savu domu iz-
teikšanai. Kas tad tas bija par ceļu, uz 
kura tad atradās vairums tautas jaunat-
nes, un uz kurieni tas veda? Un liela 
daļa latviešu jaunatnes, svešās skolas 
un pie svešas kultūras uzaugusi, uz 
savu tautu atpakaļ arī vairs nemaz 
nenāca: aizpeldēja tālā un svešā krie-
vu jūrā un tur arī nogrima. Krievijai 
uznākušie sarkanie „paradīzes laiki” 
lika vienam otram atģisties, ka viņa 
īstā tēvija ne lielā Krievija, bet mazā 
Latvija, un viņš pārnāca atpakaļ – ne 
ka piederēšana pie latviešu tautas būtu 
viņu šurpu vilkusi, bet ka te vēl var 
cilvēcīgi dzīvot. Krieviskuma gars 
sāka pārņemt ne vien krievu skolās 
un kultūrā uzaugušo inteliģenci ar 
viņas utopisko jūsmošanu un plašo 
un frāžaino izrunāšanos (cik daudz 

jau neesam dzir-
dējuši pārmetumu, 
ka mums daudz kas 
pielipis no gļēvās 
krievu inteliģences 
negatīvām īpašī-
bām!), bet tas sāka 
mesties iekšā arī 
plašākos tautas slā-
ņos. Tātad pārkrie-
vošanas process, 
kaut arī vairāk, tā 
sakot, garīgas da-
bas, bija jau diez-
gan spēcīgā gaitā, 
un viņa sekas nekur 
vis nepaliktu. Un ko 
nozīmētu latvieši ar 
svešu dvēseli? Agri 
vai vēlu viņi arī 
ārēji nebūtu vairs 
latvieši.

Kur sava kultūra un jaunai dzīvei 
atmodusies pašu garīgā būtība nav 
tautu no svešiem iespaidiem sargājusi, 
tur mums vēl šo baltu dienu rēgojas 
pretī bēdīga aina. Paraugieties uz daža 
Latgales novada latviešiem un jūs tīri 
sabīsieties! Savā tautas valodā šie cil-
vēki runāt vairs nemaz neprot, ieražas 
un darbu paņēmieni, apģērbi un rotas 
tiem jau pilnīgi krieviski. Un kad šie 
latviešu cilvēki kādreiz dzied, tad 
veltīgas pūles viņu dziesmās dzirdēt 
kaut vienu vienīgu latvisku motīvu. 
Tur, mūsu zemes nomalē, šī dārgā 
manta latviešu cilvēkam jau zudusi 
– svešs gars to iznīdējis un iesēdies 
viņas vietā. Tur dzirdamas krievu sā-
džas, zaldātu vai arī fabrikas ziņģes, 
palaikam banālas un gļēvi tukšas. 
tad tur palicis vēl pāri no latviskās 
dvēseles? 

Tās bija otras lielās visas tautas 
bēdas, kuras it kā nebūtu savā laikā 
atrastas par tik bīstamām, kādas tās 
patiesībā gan bija. Un ka par tām ma-
zāk ticis runāts nekā par pirmajām, 
tur, blakus viņu vairāk iekšķīgai dabai, 
arī vēl citi labi saprotami iemesli: mēs 
taču gandrīz līdz pašam pēdējam lai-
kam dzīvojām apstākļos, kuros atklāti 
par šo postu runāt nozīmēja – būt par 
dumpinieku un tikt vajātam. Esam 
mēs šinīs bēdās daudz ko zaudējuši, 
tomēr esam tās bēdas pārcietuši, un, 

gribas ticēt, uz visiem laikiem! 
Bet trešās lielās visas tautas bēdas 

mums joprojām vēl ir ciešamas, un, ja 
vērojam, ko viņas mums jau ļauna da-
rījušas un ko viņas mums vēl apdraud, 
tad tās atzīstamas par vislielākajām un 
visbīstamākām, kādas mūsu tauta jeb-
kad cietusi. Tās ir sociālisma bēdas. 

Savu sarkano bēdu tauta nebūt vēl 
nav līdz galam izcietusi, un varbūt par 
savu muļķīgi laipno uzmanību mums 
nāksies vēl ciest – jā, tas vēl var gan 
notikt. Bet lai kā – gribas tomēr ticēt, 
ka tauta pārcietīs arī savas trešās bēdas 
tāpat kā sērdienīte pasakās, turēdamās 
pie tā, kas no laika gala bijis viņas 
dvēselē cēlākais, skaidrākais, svētā-
kais. Pārcietīs – un sāks jaunu, gaišu 
un laimīgu dzīvi!

Rakstā A.Saulietis nekļūdīgi 
raksturojis dzīvi sociālismā, pama-
todams, kādēļ tas mūsu tautai var 
atnest vislielāko postu. Tagad dzīves 
ārējā forma mums ir mainījusies, bet 
tautas sakropļotās dvēseles dziedinā-
šanai vēl tāls ceļš ejams.

Visu A.Saulieša publikāciju var iz-
lasīt viņas rakstu izlasēs. Cesvaines 
muzejā interesenti var iepazīties arī 
ar nelielu izstādi – daļu no A.Saulieša 
bagātīgā  literārā mantojuma. 

 Dace Birzniece

Augusts Saulietis.

Augusts Saulietis (vidū) ar Cesvaines vidusskolas jauniešiem ap 1930. gadu.
Foto no muzeja arhīva

Foto no muzeja arhīva
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Stāsts

Medņu dzimtas specvienība
(Jānis IV pie Pjera III)

noslēgums

Apfelbergu ģimenei ir tradīcija – katru gadu skolas pirmajā dienā kopīgi 
nofotografēties. Šī gada 1. septembrī. 

Guna Graudiņa

Dievam neviena lieta nav neiespējama
Ziemassvētku baltais un klusais 

laiks ar izrotātu eglīti un piparkūku 
smaržu daudziem ir gada skaistākie 
svētki. Mīļākie tie ir arī Apfelbergu 
ģimenei – Ievai, Mārim, Jēkabam 
(11), Margrietai (6), Pēterim (3) un 
pastarītei Esterei (8 mēn.) Turklāt 
Ievai šajā vakarā ir vārda diena, 
tāpēc ģimenei šie ir dubultsvētki. 

Gaidīšanas laiks
Brīnišķīgs un satraucošs ir gata-

vošanās laiks svētkiem. Visa pasaule 
redzama svētku rotā tērpta. Mēs līdz 
svētkiem steidzam padarīt daudzos 
darbiņus, lai svētvakaru sagaidītu 
nesteidzīgi, rāmi un klusi. 

Apfelbergu ģimenē Adventes četr-
as nedēļas ir īpašs laiks, kas rit mie-
rīgāk, nekā ierasts. Katru sestdienu 
Ieva no pašas gatavotas mīklas kopā 
ar bērniem cep piparkūkas. Šis laiks 
tiek pavadīts ģimenē, darbojoties kopā 
ar bērniem. 

Gaidīšanas laiks
Māris. Adventes laikā mazāk ska-

tāmies televizoru, radio, nedēļā pirms 
Ziemassvētkiem nedarām to vispār. Tā 
vietā ir savstarpējās sarunas pie iedeg-
tas svecītes – runājam par Ziemassvēt-
ku noslēpumu – Kristus piedzimšanu. 
Skatāmies Ziemassvētku filmiņas, 
dziedam, kopīgi lūdzam. Kopīga ir 
došanās uz baznīcu. Jēkabs, kā jau 
ierasts, ik svētdienu piekalpo baznīcā. 
Margrieta apmeklē svētdienas skolu, 
kā arī mācās dziesmiņas bērnudārzā 
pie skolotājas Irēnas. Vērtīgākais, kas 
mums ir, – tā ir mūsu ticība Dievam, 
ģimene un bērni. 

Ieva. Ja cilvēki gados saka: „Jūs, 

jaunie, jau neapzināties, ka bērni ir 
lielākā dāvana.” Nē, es apzinos, ka 
bērni ir vērtīgākais, kas mums dots. 
Tā jau ir tava sūtība – radīt bērnus, 
audzināt. Teicienu  –  ko sēsi, to pļausi 
attiecinām arī uz bērniem. Domājam, 
ka to, ko ieguldīsim bērnos, vēlāk sa-
ņemsim pretī. 

Ziemassvētku pasts 
Ieva. Mēs ik gadu rakstām vēs-

tules Ziemassvētku vecītim. Šoreiz 
gan konkrētas lietas netika lūgtas. 
Margrieta rakstīja, ka grib pārsteigu-
mu. Šogad mums mājās ir jaunums 
– īpašais Ziemassvētku pasts, kad var 
rakstīt cits citam un saņemt vēstules. 
Margrieta iemācījās rakstīt un visu 
laiku grib to darīt, tāpēc izdomāja 
pie katrām durvīm ierīkot pastkastīti. 
Prieks ir liels, ieraugot savā pastkastē 
vēstuli. Tur mēdz būt ne jau tikai jau-
kas vēstules, bet mēs uzrakstām arī 
savas izjūtas un lūgumus, piemēram: 
esmu bēdīga, ka tu ar mani nespēlē-
jies, vai: lūdzu, sakārto istabu. Tas 
varbūt ir pat labi, jo ne jau vienmēr 
visu izdodas sarunāt ar labu, tad var 
mēģināt runāt „rakstiski”.  

Ziemas saulgrieži 
Māris. Ziemassvētku rīts iesākas 

ar došanos uz mežu pēc eglītes. Ka-
mēr mēs ar lielākajiem – Jēkabu un 
Margrietu, dodamies meklēt zaļo eg-
līti, Ieva ar abiem mazākajiem mājās 
gatavo cienastu vakaram. Svētku gal-
dā tiek celtas piparkūkas, plātsmaize, 
pīrāgi un citi pašu gatavoti un sarūpēti 
gardumi. 

Rotājot eglīti, rosoties pa virtuvi 
un darot citus darbus, pavisam nema-

not ir pienācis vakars. Pošamies, lai 
ietu uz baznīcu. Ārā ir auksts, tumšs, 
bet baznīcā ieejot, sveču gaismā, 
skanot dziesmām, pārņem īpašs sa-
viļņojums un sajūtas. No šīs gaisotnes 
un lūgšanas gūstam visi  – gan lieli, 
gan mazi. Lai arī mazie bērni vēl ne-
saprot, kas baznīcā notiek, tomēr no 
dievišķās svētības katram kaut kas 
tiek. Gluži kā ar saules stariem – uz-
turoties saulē, mums katram – vairāk 
vai mazāk – bet tiek sava daļiņa no 
saules siltuma. Mēs ticam, ka Baznīca 
uz zemes noslēpumainā veidā pārstāv 
Dievu, kas vēlas mums dāvāt savu žē-
lastību un svētību. 

Ieva. Kad pēc Ziemassvētku 
Mises pārnākam mājās, ir noticis 
brīnums –  zem eglītes ir uzradušās 
dāvanas. Mēs zinām, ka tās atnesis 
Ziemassvētku vecītis. Bet kā viņš ticis 
iekšā, nav saprotams. Dāvanu saņem-
šana, apskatīšana, iemēģināšana un 
tālākā rosība, līksmība un cienāšanās 
–  tas ir tas gaidītākais brīdis bērniem. 
Pirms svētku vakariņām praktizējam 
senu katoļu tradīciju – laužam svētī-
tās maizes – oblātes, un izsakām savu 
vēlējumu cits citam.

Šajos Ziemassvētkos vēlam ik-
vienam piedzīvot patiesu prieku un 
ticību, ka Dievam neviena lieta nav 
neiespējama.

Jauna uzvara
Jānis Vanags, Cesvaines vidus-

skolas 11. klases skolnieks, skolas-
biedriem un arī cesvainiešiem pa-
zīstams kā jaunietis, kas ir bagāts 
ar sportiskiem sasniegumiem. 

Aiz muguras jau neskaitāmas sa-
censības un rekordi vieglatlētikā, arī 
starts šovasar Somijas pilsētā Tampe-
rē, kur norisinājās Eiropas jaunatnes 
Olimpiāde, un Jānis Latvijas koman-
das sastāvā piedalījās trīssoļlēkšanā.

Š.g. 27. novembrī Daugavpils viegl 
atlētikas manēžā pulcējās sportisti no 
Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, lai 
sacenstos par Henrija Silova kausiem 
augstlēkšanā. Šajās sacensībās Jānis 
bija labākais no jauniešu vecuma 
sportistiem, pārlecot augstumu 2,03 
m. Šis ir gan Jāņa personīgais, gan 
jauns Madonas reģiona rekords, kā 
arī šī gada labākais rezultāts Lat-

Lai par to paši savām acīm pār-
liecinātos,  aizbraucām uz  netālo 
Versaļu,  kur atrodas sena Fran-
cijas karaļnama mītne – Versaļas 
pils.  Apstaigājot milzīgās celtnes 
apkārtni, plašos dārzus ar basei-
niem, strūklakām, dzīvžogiem,  
puķu dobēm un apstājoties galve-
no vārtu priekšā, nemz nerunājot 
par greznajām iekštelpām, bijībā 
jānoliec galva to ļaužu piemiņai, 
kas šo brīnumu radījuši. 

Citādā ziņā Versaļa atstāja visai 
drūmu iespaidu. Varenie dzīvoja-
mie nami   izskatās vienveidīgi, 
tādi pelēcīgi drūmi.  Laikam tā-
lab, lai ar savu pelēcību pazemīgi 
atšķirtos no karaļpils greznības. 
Arī iekštelpas, dzīvokļi, kur 
bijām aicināti palūkoties,  lieli, 
plaši, līdz pat četri metri augsti 
griesti. Taču  nevarētu sacīt, ka 
būtu mājīgi, omulīgi.  Pilsētas do-
mes ēkā griestu augstums ap seši 
(!) metri. Tur nu gan sajūta –  it 
kā ikdienā baznīcā dzīvotu.  Vai 
nu francūžiem tā ir modes lieta, 
vai  lielum-augstum mānija.  Arī 
vecajās Luāras  pilīs, lai  dzīvo-
jamo telpu griestus aizsniegtu, 
sastatnes jābūvē.                                               

Nu ko – apraksta nobeigumā 
jāsaka tā – ar un par radu rakstiem 
iesāku, nedaudz par brīvā laika 
pavadīšanu arī pieminēju, par 
nerātno Parīzi savas piezīmes 
izteicu.  Tomēr atliek secināt,  
ka ar "garīgo barību" vien neiz-
tiksi, lai cik tā tūristam bagātīgi 
pieejama.  Parīze ir dārga pilsēta, 
kā apgalvo,  Parīzē ir viss,  par ik-
dienišķiem jautājumiem runājot, 
arī iespēja samērā lēti paēst. Lūk, 
salīdzināšanai: Monmartrā paras 
stā mazā minerālūdens pudelīte 
maksā 5 eiro (3,40 Ls)! Bet "Pa-
rīzes vēderā", tā iesaukts un tiek 
devēts pilsētas barotājs, slavenais 
tirgus rajons,  citas cenas. Paze-
mes pagrabos izbūvētajās  plaša-
jās ēdamzālēs pie kases samaksā 
desmit eiro, gar sadales galdu 
tālāk virzoties, pavārs uz šķīvja 
uzliek, piemēram, karbonādi. 
Dažādas piedevas izvēlies pats, 
cik gribi.  

Mēdz sacīt, ka cilvēks nedzīvo,  
lai ēstu,  bet ēd,  lai dzīvotu.   Ļoti 
iespējams, tas radies Parīzē, Fran-
cijā.  Ierastās franču brokastis, 
francūži gan saka – petit dežane, 
(mazās pusdienas), ir maza ma-
zītiņa kafijas tasīte un kruasāns, 
(smalkmaizīte).  Es neapstrīdu par 
ēšanu iepriekš sacīto. Taču, ja esi  
pie latviskām brokastīm radināts, 
ilgāku laiku iztiekot ar brokastīm 
franču gaumē,  nedaudz  nervozs 
kļūtu, kamēs pierastu.  

Francija  ir ļoti daudzveidīga,  
interesanta zeme, bet Parīzi nevar 
rakstiski attēlot. Tā jāredz pašam 
un jāvērtē, ja vien iespējams  – at-
kārtoti. 

Tālab  arī sacīšu: a revuār – uz 
redzēšanos vēl kādreiz! 

Aicinājums iepriecināt bērnus 
ar īpašām vajadzībām nāca no 
Cesvaines kora diriģentes Ritas 
Briņķes puses, kura šajā mācī-
bu gadā uzsākusi darbu Spāres 
speciālajā internātskolā (Amatas 
novads). 

Koncertam, kas notika 10.decem-
brī, koris bija sagatavojis Ziemassvēt-
ku dziesmu un latviešu tautasdziesmu 
programmu, kā arī dāvanas šīs skolas 
bērniem.

Koncerts notika skolas sporta zālē. 
Bērnu acīs bija liela interese un ne-

viltots prieks, dažas dziesmas skolēni 
bija sagatavojuši, lai varētu dziedāt 
līdzi. Gandarījums bija arī koristiem 
par šo jauko pēcpusdienu Spārē, jo 
guvums bija abpusējs.

Šajā vakarā Cesvaines kora dzie-
dātāji ar savu muzicēšanu iepriecināja 

arī Vecpiebalgas baznīcā pulcējušos 
jauniešus, mācītāju un draudzes pār-
stāvjus. Sirsnīgā atsaucība no Vecpie-
balgas klausītāju puses liecināja, ka 
koris „Cesvaine” tiks gaidīts vēl kādā 
plašākā svētku dievkalpojumā.

Koris „Cesvaine” labdarības koncertos

Baiba Putniņa

Foto no ģimenes arhīva

vijā jauniešiem. Jānis Vanags valstī 
šogad ir labāko rezultātu īpašnieks 
divās disciplīnās  – trīssoļlēkšanā un 
augstlēkšanā. 

Jānis spēlē arī basketbolu Jau-
natnes basketbola līgā Madonas 
komandas sastāvā, bet pēdējos gados 
vieglatlētikai tiek veltīts daudz vairāk 
laika. Jāņa vecāki uzskata, ka dēla pa-
nākumu pamatā ir viņa mērķtiecīgais 
un pamatīgais darbs, strādājot treni-
ņos pie skolotāja Zigmāra Gulbja, 
kam Jānis saka lielu paldies. Vecāki 
priecājas, ka lielā sporta slodze nav 
traucējusi Jānim skolā mācīties labi, 
ka viņš spēj savienot mācības ar tik 
daudzajiem sacensību izbraukumiem, 
treniņiem pēcpusdienās. 

Pēc sasniegumiem Daugavpilī Jā-
nis jau startējis sacensībās Limbažos, 
tuvākajā laikā paredzēti mači Madonā 

un janvārī lielākas sacensības Kuldīgā- 
Latvijas čempionāts vieglatlētikā.

Vēlam Jānim izdošanos un veiksmi 
viņa turpmākajās sportista gaitās. 

Guna Graudiņa

Jānis, pārvarot augstumu 2,03 m.
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Cesvaines pašvaldība

Miruši
Valdis Šilovs 
1959. – 2009.
Elfrīda Auziņa
1932. – 2009.

Dzimuši

Kolēģi Cesvaines vidusskolā

Niklāvs Vanags

Apsveikumi 
Notekūdeņu attīrīša-

nas iekārtu izbūve

Jānis Vanags, SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” tehniskais 

speciālists    

Dažādi 

Izīrē dzīvokļus Cesvaines 
centrā.Tālr. 26589584

Kultūras afi ša (decembrī)

Paldies

Apbedīšanas birojs "Krus-
taceles" Cesvainē, Pils ielā 1 a 
(virs pasta)  – sniedz pakalpo-
jumus – pilns apbedīšanas ser-
viss. Strādājam visu diennakti. 
Maksa par pilnu apbedīšanas 
pakalpojumu līdz Ls 250. Tālr.
26399673.

Tiem, kas dzīvo arī citiem

SIA "SENLEJAS" PĒRK 
GOVIS, BUĻĻUS, TEĻUS.

Samaksa tūlītēja.
T. 6-5033720, 65033730, 

26517026, 26604491

Sirsnīgi sveicam Tevi, Iveta, skaistajā jubilejā!

Ar šā gada 28. novembri 
Cesvainē sācis darboties jauns 
skaistumkopšanas salons biju-
šās poliklīnikas telpās Augusta 
Saulieša ielā 12, kur jums un 
jūsu ģimenei būs iespēja ne 
tikai saņemt friziera pakalpo-
jumus, bet arī piedzīvot brī-
nišķīgas izjūtas ēterisko eļļu 
pasaulē, kā arī bagātināt savas 
zināšanas, apmeklējot lekcijas 
un prezentācijas. 

Paldies Cesvaines novada 
domei par atsaucību un at-
balstu! Paldies domes priekš-
sēdētājam Vilnim Špatam, 
izpilddirektoram Uģim Fjo-
dorovam, saimniekam Jurim 
Rozenbergam un Cesvaines 
novada deputātiem par idejas 
atbalstīšanu un piešķirtām tel-
pām! Paldies Mārim Vanagam 
par konsultācijām un vērtīgiem 

Un tādi esat mani bijušie audzēkņi – Sarma ar 
ģimeni, Larisa ar Miku, Ingūna, Svetlana, Jānis, 
Ieva, Dace ar ģimeni, Ritma, mani bijušie kolēģi 
– Alīda ar ģimeni, Marija, Aina, mūsu mīļā Veriņa, 
Janīna, kas sagādāja man neaizmirstamus mirkļus 
mūsu mīļajā bijušajā Kraukļu pamatskolā. Liels, 
liels paldies par to! Paldies Cesvaines novada do-
mei par apsveikumu 80 gadu jubilejā un visiem, 
kuri mani sveica personīgi un rakstiski.

Liels, sirsnīgs un neatmaksājams paldies visiem 
tiem labajiem cilvēkiem tuvumā un tālumā, kuri 
ar labiem vārdiem, sirsnību mani atbalstīja grūta-
jā cīņā ar cilvēku ļaunumu. Katrs zvans, labs un 
sirsnīgs vārds, mīļš skatiens mani stiprināja, deva 
spēku turēties, nesabrukt. Sevišķi lielu paldies saku 
kaimiņam Ilmāram Puriņam, jo viņš mani atbal-
stīja un aizstāvēja ne tikai morāli, bet arī palīdzēja 
sagādāt vajadzīgos pierādījuma dokumentus. Tā 
palīdzība nav ne atmaksājama, ne ar vārdiem iz-
sakāma. Varu vienīgi lūgt, lai Dieviņš dod viņam 
veselību un palīdz viņa radošajā darbā. 

Mīļš, mīļš paldies maniem tuvākajiem – manai 
ģimenei. 

Lai jums visiem Dieviņš stāv blakus, palīdz un 
sargā no ļaunuma! 

Visiem labajiem cilvēkiem – priecīgus Zie-
massvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Tici sapnim – tas piepildīsies.
Ceri uz brīnumu – un tas nāks.
Mīli! Un pasaule atsmaidīs
pretī daudz sirsnīgāk.

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo – 
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds, - 
Tas nezūd, tas paliek …
Un mirdz.

Cik labi, ka uz pasaules 
ir tādi cilvēki kā jūs,
Kam nekad netrūkst laba vārda, 
smaida, ko dāvāt otram,
Kam tuvumā ir vienkārši labi. 

Marianna Zommere

Dziļā pateicībā – Mudīte Gasperoviča

Kā reiz uzsvēris zinātnieks 
Alberts Einšteins: „Vērtība ir 
tikai tai dzīvei, kas dzīvota citu 
labā.” Cilvēki nav vientuļas sa-
las, bet dažreiz dzīves ritms ir 
tik ātrs, ka tie kļūst pārlieku 
pārņemti ar savas dzīves aiz-
ņemtību, aizmirstot citu ap-
kārtējo vajadzības un saucienus 
pēc palīdzības. Dzīves rutīna 
daudziem liek par to nedomāt 
un aizbildināties, ka kāds cits 
par to parūpēsies. Tomēr ir cil-
vēki, kas spēj apstāties un pāri 
ikdienai saredzēt tās svarīgās 
dzīves lietas un vērtības. Tie 
ir asins donori, kas nesavtīgi 
sniedz savu palīdzības roku 
tiem, kam tas tik ļoti ir ne-
pieciešams. Šiem cilvēkiem 
uz jautājumu „Ko es šodien, 
šomēnes vai šogad…esmu iz-
darījis kāda cita labā?” vienmēr 
būs skaidra atbilde. 

Ir neizsakāms prieks, ka 
šādu cilvēku, kas ziedo asinis, 
palīdzot nelaimē nonākuša-
jiem, glābjot to veselību vai 

pat dzīvību, ir tik daudz.
Valsts asins donoru centrs 

(VADC) izsaka lielu pateicību 
visiem Madonas rajona asins 
donoriem par viņu nesavtīgu-
mu un devumu asins donoru 
kustībai. 

Aicinām arī turpmāk spēt 
saskatīt dzīves būtiskākās 
vērtības, rast laiku un ie-
spējas palīdzēt tiem, kam tas 
ir ļoti nepieciešams, mācēt 
dzīvot ne tikai un vienīgi sev, 
bet arī citiem! Sagaidot gada 
vissirsnīgākos svētkus, Valsts 
asinsdonoru centrs izsaka pa-
teicību visiem Madonas rajona 
asins donoriem par viņu paša-
izliedzīgumu un ieguldījumu 
asins donoru kustībā! 

Par veiksmīgo sadarbību pa-
teicamies arī visiem Madonas 
rajona medijiem un sadarbības 
partneriem, kā arī ceram uz 
turpmāku ciešu sadarbību arī 
nākamajā gadā! 

Valsts asinsdonoru centrs

Atvērts skaistumkopšanas centrs

Klientiem, kuri vēlas iz-
mantot friziera pakalpojumus 
pēc plkst.17.00 var pieteikties 
pie individuālā darba veicējas 
frizieres Vēsmas Džeriņas 
Cesvainē, Raiņa ielā 2. 
Tālr. 26108008. Darba laiks 
no plkst. 9.00 līdz 17.00 
Sestdienās – pēc iepriekšējas 
pieteikšanās. 

Policijas iecirknis atrodas 
jaunās telpās Cesvainē, Rīgas 
ielā 4 ( Cesvaines internātsko-
las vecajā slēpju mājā). Tālr. 
64852201

Kompensēs medikamentus

No bērna mutes

26.decembrī plkst. 21.00 
Ziemassvētku balle „Kraukļu 
skolā”. Spēlē “Cesvainieši”. 
Ieeja Ls 1,50 
....31.decembrī plkst. 22.00 
Jaungada balle kafejnīcā 
“Tāda ir dzīve”. Spēlē “Ces-
vainieši”. Ieeja Ls 2 

Katoļu baznīcā 
24. decembrī plkst. 19.00 

Kristus Dzimšanas svētku 
priekšvakars – Vigilijas sv. 
Mise 
....25. decembrī plkst. 10.00   
Kristus dzimšanas svētki 
– sv. Mise 
....26. decembrī plkst.12.00 
Otrie Ziemassvētki – sv.Mise

Evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā: 

24.decembrī plkst.19.00 
Ziemassvētku dievkalpojums

26.decembrī plkst. 10.00 
dievkalpojums Cesvaines 
pansionātā 

27. decembrī plkst. 9.00 
dievkalpojums

31. decembrī plkst. 9.00 
Vecgada dievkalpojums

Veselības norēķinu centrs, 
ņemot vērā ekonomisko situā-
ciju valstī, atgādina, ka trūcī-
gām personām no 2009.gada 
1.oktobra izdevumus par zāļu 
grupas lētākajiem kompen-
sējamajiem medikamentiem 
valsts apmaksās pilnā apmē-
rā. 2010.gadā izdevumi par 
kompensējamajiem  medika-
mentiem tiks apmaksāti, ja 
trūcīgā persona pati par medi-
kamentiem būs samaksājusi 50 
latus gada laikā vai 12,50 latu 
ceturksnī. Piemēram, ja gada 
laikā par valsts kompensēja-
mām zālēm  trūcīgās persoas 
pašas samaksā ne vairāk kā 50 
latus, vēlāk čekus par zālēm at-
maksā valsts.Trūcīgām perso-
nām kopš 1. oktobra pienākas 
palīdzība no Pasaules Bankas 
„sociālā spilvena”, kas nozīmē, 
ka trūcīgie var bez maksas do-
ties pie ģimenes ārsta, speciā-
listiem, ārstēties slimnīcā un 
saņemt izmeklējumus. 

Par trūcīgu cilvēku atzīst, ja 

viņa ienākumi ir zem 90 latiem 
mēnesī. Lai persona saņemtu 
izziņu par valsts nekompen-
sētās daļas limita sasniegšanu, 
Veselības norēķinu centra 
teritoriālajā nodaļā jāuzraksta 
iesniegums un jāiesniedz šādi 
dokumenti:

– „Izziņas par atbilstību 
trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam” kopija;

– kases čeki, kvītis (oriģi-
nāli), kas apliecina maksājumu 
veikšanu par kompensējamām 
zālēm; 

– recepšu kopijas par 
kompensējamām zālēm, (par 
kopijas izsniegšanu jājautā 
aptiekā).

No Pasaules bankas aiz-
devuma rudenī Finanšu mini-
strija piešķīra Ls 7,56 miljoni. 
Oktobrī no summas iztērēti 
85 tūkstoši latu, novembrī - 
135 tūkstoši. Nākamajā gadā 
trūcīgo atbalstam plānoti 24,2 
miljoni latu. 

2008. gada 4. jūnijā tika noslēgts lī-
gums starp SIA „Cesvaines komunālie 
pakalpojumi” un konsorciju „Koger un 
Partneri” par notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtu izbūvi Cesvainē. Projekta realizā-
cijas laikā tiks veikti darbi, kuru kopējā 
vērtība ir 1 887 096,12 eiro ( viens miljons 
astoņi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši 
deviņdesmit seši eiro, 12 centi). 66% no 
šī projekta kopējām attiecināmajām iz-
maksām fi nansē Eiropas Savienība.

Objekts tika nodots pieņemšanas komi-
sijai 18. decembrī. Līdz ar notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārtu nodošanu ekspluatācijā ir 
sācies 2 gadu garantijas periods, kura lai-
kā būvniekam būs jānodrošina konstatēto 
defektu novēršana par saviem līdzekļiem. 
Aktuālākie uzdevumi tuvākajai nākotnei 
NAI darbībā būs tehnoloģiskā procesa 
izpēte un dūņu presēšanas parametru 
precizēšana, ieskaitot dūņu polimēru 
marku pieskaņošanu attiecīgiem gada-
laika apstākļiem.

Friziera pakalpojumus sniedz salona saimniec Jeļena Leokaite.

Jau Ziemassvētki. Caur tumsu garo
Kāpj saule augstāk debess lokā, 
Un eglē sveces deg kā Saules lokā. 
Ir. Ziemassvētki. Gaisma dvēselē staro...

Paldies Cesvaines evaņģēliski luteriskajai drau-
dzei un I.Dāboliņam, z/s "Kalna Boķi",     Inesei 
Lūsei, SIA "Cesvaines aptieka" kolektīvam, Ces-
vaines pašdarbniekiem un visiem, kas snieguši 
materiālu un morālu atbalstu Cesvaines sociālās 
aprūpes nodaļas klientiem un darbiniekiem. 

Gaišus Ziemassvētkus, cerīgu un veiksmīgu 
Jauno gadu!

Gadu skrējiens nav apturams, 
Visam pāri krīt laika sniegs, 
Vienmēr caur mūsu dvēselēm 
Paliek citiem dotais prieks! 

Cesvaines sociālā dienesta 
sociālās aprūpes nodaļa

Ilze un mamma ņem nost izžuvušās drēbes 
un loka. Ilze saka. 

– To, ko nemācēšu salocīt, neņemšu.
– Man jau liekas, ka Tu visu māki! 
– Nē, tas man no Tevis iedzimts... Neko 

nedarīt!
     ***
Televizorā rāda pingvīnus. Tētis dēlam 

saka, ka tas ir putns. Dēls atbild;
– Putns lido? 
– Nē, šis putns nelido.
– Viņš staigā pa grīdu?
– Pa sniegu. 
– Vai putns tiešām nelido?
–  Nē. 
–Nu tad ieliksim baterijas!  
    ***        
Desmitgadīgais brālis sataisa gudru seju un 

saka “sīkajam” brālītim.
– Tu tūlīt dabūsi pa galvu!
– Mazais paskatās, fi ksi uzliek rūķu sarkano 

cepuri un saka.
– Galva jau aizņemta!
     ***
Mamma ar bērniem cep piparkūkas. Abiem 

bērniem sešgadīgajam Tomam un divgadīga-
jai Annai tiek pa mīklas pikucim, ko viņi var 
rullēt un veidot piparkūkas. Mīklas rullis ir 
tikai viens, ko māsa cītīgi uzmana. 

– Anna, iedod man mīklas rulli.
– Nē, tu nemāki, es māku, esmu gudlāka, 

es tev izlullēšu. 

padomiem remontdarbos, Jānim 
Teterim, Aigaram Auziņam un 
Jānim Liepiņam par palīdzību 
un ieguldīto rūpīgo darbu!

Līdz 31. janvārim, iepriekš 

piesakoties pa tālr. 26139583, 
ģimenēm un pensionāriem fri-
ziera pakalpojumiem 50 % at-
laide. Just un Nahrin klientiem 
50 % atlaide. Laipni lūgti! 

Nozīmīgās dzīves gadskārtās – 80 gados – 
sveicam Dārtu Muginu, Genovefu 

Petunovu, Antoņinu Stūriņu!


