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Redaktores sleja
Es ticu tautas brīvībai
Kā saulei debess jumā augstu –
Mums jāiet pretī saulei, saulei vien,
Ar tautas sapņiem dvēsele tur skrien.
    Andrejs Eglītis

Šo pašu svētāko tu neaizmirsti:
vai celies debesīs vai jūras dzīlēs
       nirsti,
vai draugu pulkā dali savu 
       prieku,
vai viens pats satiecies ar 
  pretinieku –
tu esi Latvija!
    (Ojārs Vācietis)

Var tikai apbrīnot Tautas 
dzejnieka patriotiskās jūtas pret 
dzimteni, kuras tik pārliecinoši 
un drosmīgi viņš pauž savā dzejā. 
Interesanti – ko gan par šodienas 
Latviju teiktu Ojārs Vācietis? Vai 
viņa domas sakristu ar mūsējām? 
Ikdienas nenoslāpējamais dzirna-
vu rats nenovēršami ierauj 
ikvienu savā dejā, atsakās piestāt 
un dot ļaudīm iespēju ieslīgt 
mierīgākā režīmā. Tikai laiks, 
kalendārā iespiestie cipari vēsta, 
ka 1918. gada novembris bija 
sarežģīts un pretrunu pilns posms 
Latvijas vēsturē, kas vainagojās 
ar pārmaiņām 18. novembrī, kad 
Latvijas Nacionālajā teātrī tika 
pasludināta neatkarīga Latvijas 
valsts. Šī diena Latvijā ir svētku 
diena.

Ik gadu atceramies mūsu 
Tēvzemes brīvības cīnītāju 
nenogurdināmo garu un cīņās 
kritušo varoņu piemiņas dienu 
11. novembrī – Lāčplēša dienā. 
Tieši viņi bija valsts pamata 
lējēji. Daļai gulstot uz Tēvzemes 
altāra, viņi sargāja un nosargāja 
mums visdārgāko – mūsu Latviju. 
Uzvilksim karogus mastā, 
piespraudīsim sarkanbaltsarkano 
lentīti pie krūtīm, iedegsim sveču 
gaismu logos, brīvības cīnītāju 
piemiņas un atdusas vietās gada 
vistumšākajā laikā!

Ir zīmīgs šis mēnesis: valstij – 
neatkarības atjaunošanas gada-
diena, laikrakstam  „Cesvaines 
Ziņas” – jubileja, bet man – sta-
fetes nodošana nākamajai cen-
sonei. Un, liekot punktu ie-
priekšējā teikuma beigās, domīgi 
sēžu un prātoju. Ir pavadīts skaists 
laiks, esmu ieskatījusies novada 
iedzīvotāju ikdienā, spiedusi 
roku pretīstāvošajam un teikusi: 
„Sveicināti! Esmu „Cesvaines 
Ziņu” redaktore Santa…” Grūti 
komentēt, vai savu misiju 
Cesvainē esmu izpildījusi, vai, ik 
darba dienas rītu sasveicinoties 
ar tevi, Cesvaine, esmu darījusi, 
ko spējusi. Ar klupieniem nākas 
saskarties pat uz vislīdzenākā 
ceļa. Mainīgums, pieredze sniedz 
iespēju iet taisnāku gaitu. Katra 
pieredze ir pieredze – svarīgi, vai 
tā tiek izmantota labākas nākot-
nes vārdā. Un es zinu, ka smeltās 
zināšanas, prasmes šajā amatā 
tiks lietderīgi ieguldītas.

Ar pateicību Cesvainei do-
mās novēlu: „Saules mūžu, Ces-
vaine!”

Santa Krusiete

Mūsu Tēvzeme Latvija – reiz izsapņota, dibināta, tautas sirdī 
nosargāta un brīva. Sagaidot Lavijas Republikas 97. dzimšanas 

dienu – lai ikdienā veicamie darbi, mūsu labā griba stiprina 
Latvijas valsti! Sveiciens visiem Cesvaines novada iedzīvotājiem 

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā!

Cesvaines pašvaldība

5. novembra domes sēdē 
deputāti apstiprināja projektu 
par pašvaldības apbalvojumu 
piešķiršanu: 1. pakāpes paš-
valdības apbalvojumu Ces-
vaines novada domes at-
zinības rakstu – novada bā-
riņtiesas priekšsēdētājai Sar-
mītei Šķēlai par atzīstamu 
ieguldījumu Cesvaines no-
vada pašvaldības attīstībā 
bērnu tiesību aizsardzības 
jomā; Cesvaines vidusskolas 
skolotājam Zigmāram Gulbim 
par atzīstamu ieguldījumu 
Cesvaines novada jauniešu 
motivēšanā sportiskajām ak-
tivitātēm un sasniegumiem 
sporta jomā; folkloras kopas 
„Krauklēnieši” dalībniecei 
Asmai Greidiņai par mūža 
ieguldījumu Cesvaines novada 
sabiedriskajā un kultūras dzīvē; 
folkloras kopas „Krauklēnieši” 
dalībniecei Ārijai Lielķikutei 
par ieguldījumu kultūras jo-
mā Cesvaines novadā; sociālā 
dienesta sociālās aprūpes 
nodaļas pārvaldniekam Ju-
rim Rozenbergam par ie-
guldījumu sociālajā aprūpē 
Cesvaines novadā; muzeja 
speciālistei Daigai Matrozei 
par ieguldījumu kultūras jomā 
Cesvaines novadā; Aldim 
Krūmiņam par ieguldījumu 
sabiedriskajā jomā Cesvaines 
novadā; 2. pakāpes pašvaldības 
apbalvojumu Cesvaines novada 
domes pateicība – Cesvaines 
sociālā dienesta sociālajai dar-
biniecei darbā ar ģimenēm un 
bērniem Judītei Mihejenko 
par ieguldījumu, iejūtību un 
atsaucību Cesvaines novada 
iedzīvotāju sociālo jautājumu 
risināšanā.

Pateicība un atzinības raksts 
minētajām personām tiks 
pasniegts Latvijas Republikas 
Proklamēšanas dienas svinībās 
17. novembrī Cesvaines vidus-
skolas aulā.

17. novembrī 
pasniegs 

pašvaldības 
apbalvojumu



� Cesvaines Ziņas

5. novembra domes 
sēdē nolēma

Dāvana Cesvainei – kantātes 
„Dievs, Tava zeme deg!” atskaņojums

Kopš šā gada 23. oktobra Lauku 
atbalsta dienests (LAD) ir uzsācis 
vienotā platību maksājuma (VPM) 
avansa izmaksu 70 % apmērā. 
Šobrīd pakāpeniski VPM avansa 
maksājumus saņems visi tie 
lauksaimnieki, kuru iesniegumos 
nav konstatētas kļūdas. LAD 

• Piešķirt 1. pakāpes pašvaldības ap-
balvojumu Cesvaines novada domes 
atzinības rakstu Cesvaines novada 
bāriņtiesas priekšsēdētājai Sarmītei Šķē-
lai, Cesvaines vidusskolas skolotājam 
Zigmāram Gulbim, folkloras kopas 
„Krauklēnieši” dalībniecēm Asmai 
Greidiņai un Ārijai Lielķikutei, sociālā 
dienesta sociālās aprūpes nodaļas 
pārvaldniekam Jurim Rozenbergam, 
muzeja speciālistei Daigai Matrozei, Al-
dim Krūmiņam; 2. pakāpes pašvaldības 
apbalvojumu Cesvaines novada domes 
pateicība – Cesvaines sociālā dienesta 
sociālajai darbiniecei darbā ar ģimenēm un 
bērniem Judītei Mihejenko.

• Uzsākt Cesvaines novada 2012.–
2018. gada attīstības programmas rīcības 
un investīciju plāna aktualizēšanu.

• Piedalīties valsts un Eiropas Sa-
vienības atbalsta piešķiršanas pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos” atklāto projektu 
iesniegumu konkursā ar projektu „Grants 
ceļu kvalitātes uzlabošana Cesvaines 
novadā”; projektam paredzētais pieeja-
mais atbalsts – 460 000 euro no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un 10 % pašvaldības līdz-
finansējuma.

• Piekrita, ka domes priekšsēdētājs 
ar starptautisko sadarbības platformu 
„Demola” noslēdz projekta vienošanos 
par projektu „Iespējamie Cesvaines no-
vada tūrisma, uzņēmējdarbības un ko-
munikācijas attīstības virzieni”, paredzot 
1100–1500 euro atlīdzību.

• Apstiprināja sacensību „Cesvaines 
novada kauss telpu strītbolā 2015” 
nolikumu un noteica dalības maksu – 
6 (seši) euro komandai, no dalības maksas 
atbrīvojot 2005.–2008. gadā dzimušo zēnu 
komandas.

• Nolēma grozīt Cesvaines novada 
domes bērnu un jauniešu centra nolikumu.

• Piekrita, ka domes priekšsēdētājs, 
kapitāldaļu turētāja pārstāvis, dalīb-
nieku sapulcē pieņem lēmumu par 
siltumtrases no centralizētās siltumtrases 
Augusta Saulieša ielā 4 līdz Cesvaines 
internātpamatskolas katlumājai ar atzaru 
uz Augusta Saulieša ielu 3 (180 m) un trīs 
siltummezglu ieguldīšanu SIA „Cesvaines 
siltums” pamatkapitālā, jo SIA „Cesvai-
nes siltums” galvenā funkcija ir nodrošināt 
siltumapgādi Cesvainē.

• Noteica maksu par līdzjūtībām, ap-
sveikumiem un pateicībām pašvaldības 
laikrakstā „Cesvaines Ziņas” – 0,20 euro 
par cm2 fiziskām personām un 0,30 euro 
par cm2 juridiskām personām, izņemot 
pašvaldības iestādes.

• No Cesvaines bibliotēkas, Ces-
vaines sociālā dienesta aprūpes noda-
ļas pamatlīdzekļu uzskaites izslēdza 
nolietojušos inventāru; uzņēma domes 
pamatlīdzekļu sastāvā un uzskaitē 
pašvaldības dibinātajai SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi” apsaimniekošanā 
nodotās dzīvojamās mājas, dzīvokļus un ar 
tiem funkcionāli saistītās ēkas un būves.

• Uzdeva Indulim Zvirgzdiņam, īpa-
šuma Rīgas ielā 21 Cesvainē īpaš-
niekam, nojaukt šķūni līdz 2015. gada 
30. novembrim.

• Nolēma uz 1 gadu izīrēt Cesvaines 
novadā deklarētai personai dzīvojamo 
telpu – dzīvokli, kas atrodas pašvaldī-bas 
dzīvojamajā mājā „Kraukļu krejotava” 
Cesvaines pagastā.

• Nolēma uz 5 gadiem izīrēt Cesvaines 
novadā deklarētai personai pašvaldībai 
piekritīgu zemesgabalu lauksaimnieciska-
jai darbībai.

• Nolēma mainīt ēkai – transformatoru 
apakšstacijai TP-4379 adresi  no „Celmi-
ņi”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads,     
LV-4871 uz „Celmiņi 3”, Cesvaines 
pagasts, Cesvaines novads, LV-4871.

• Nolēma noslēgt trīspusēju sadarbības 
līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju un Valsts darba 
inspekciju par klientu apkalpošanu jaun-
veidotajā Klientu apkalpošanas centrā 
domē.

• Nolēma ievēlēt izsoles komisijā Līgu 
Ozolu 2 Pašvaldības  nekustamo īpašumu  
izsolē.

14. novembrī plkst. 17.00 Ces-
vaines evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā tiks atskaņota Lūcijas 
Garūtas (1902–1977) un Andreja 
Eglīša (1912–2006) kantāte 
tenoram, baritonam, korim un 
ērģelēm „Dievs, Tava zeme deg!”. 
Latvju tautas lūgšanu izpildīs 
Rīgas Stradiņa universitātes 
jauktais koris „Rīga”, Prezidiju 
konventa vīru koris un solisti: 
tenors Ingus Pētersons, baritons 
Eduards Vācietis, ērģelnieks Tā-
livaldis Deksnis, diriģente Zane 
Zilberte.

Kantāte ir tapusi Latvijai un tās 
tautai traģiskajos laikos, tuvojoties 
Otrā pasaules kara beigām, un 
kļuvusi par tautas lūgšanu, kurā 

izmisums savijas ar ticību, bet 
bibliskās ainas mijas ar senlatviešu 
tēliem. 1943. gadā Kuldīgas drau-
dzes mācītāja prāvesta Oskara 
Sakārņa izsludinātajā konkursā 
par latviešu lūgšanu Dievam tika 
iesniegti un uzvarēja divi Andreja 
Eglīša darbi: viens no tiem sākas ar 
vārdiem „Dievs, Tava zeme deg!”, 
bet otru caurvija Tēvreizes rindas. 
Pēc žūrijas ieteikuma no abiem 
tekstiem tika izveidots viens. 
Kantātes pirmatskaņojums notika 
1944. gada 15. martā Rīgā Vecajā 
Svētās Ģertrūdes baznīcā. Kantāti 
atskaņoja slavenais Reitera koris, 
operas zvaigznes Ādolfs Kaktiņš 
un Mariss Vētra, pie ērģelēm bija 
pati komponiste, jo ērģeļvirtuozs 

Alfrēds Kalniņš pēkšņi jutās 
sasirdzis. Baznīca bija ļaužu 
pārpildīta. Mariss Vētra grāmatā 
„Karaļa viesi” raksta: „Nekad 
neesmu piedzīvojis lielākus un 
dziļākus panākumus muzikālam 
mākslas darbam.” „Dievs, Tava 
zeme deg!” ir Lūcijas Garūtas 
radošā mantojuma virsotne.

Reizē ar padomju režīma 
ienākšanu Latvijā kantāte „Dievs, 
Tava zeme deg!” tika aizliegta un 
pie klausītājiem atgriezās tikai 
1988. gadā.

Mūzikas vēsturniece Vizbulīte 
Bērziņa raksta: „Retais mākslas 
darbs Latvijas likteņos ieausts tik 
cieši kā Lūcijas Garūtas un Andreja 
Eglīša kantāte „Dievs, Tava zeme 
deg!”. Tautas ciešanās pasmelta, tā 
nākusi nestundā mierināt, spēcināt. 
Un arī vēlāk, apspiestības gadu 
desmitos aizliegta un noklusēta, 
dalījusies ar tautu un tās likteni.”

1943. gadā Andreju Eglīti iesauca 
Latviešu leģionā un nosūtīja uz kara 
korespondentu apmācības grupu 
Berlīnē. Pēc atgriešanās Latvijā 
viņu piekomandēja 19. divīzijai, ar 
kuru kopā viņš gāja kauju ceļu no 
Cesvaines līdz Liepājai. 1945. gada 
maijā no Liepājas kopā ar citiem 
latviešu inteliģentiem Andrejs 
Eglītis emigrēja uz Zviedriju, 
dzīvoja Stokholmā, nodibināja un 
līdz 1988. gadam vadīja Latviešu 
Nacionālo fondu. Pats par sevi 
Andrejs Eglītis teica: „Visa mana 
dzeja veltīta tikai Tēvzemei. Visas 
manas uzrakstītās grāmatas ir 
manas dzimtās zemes cildinājums.” 
1988. gadā pēc 53 svešumā pa-
vadītiem gadiem dzejnieks atgrie-
zās uz pastāvīgu dzīvi Latvijā, 
mira 2006. gadā Rīgā. Atgriežoties 
dzimtajā Latvijā, Andrejs Eglītis 
rakstīja: „No manis varbūt paliks 
viena rinda „Dievs, Tava zeme 
deg grēka un ienaida liesmās…”, 
jo grēks un ienaids pasaulē nekad 
nezudīs.”

Arī šodien šis unikālais 
skaņdarbs – mūsu tautas lūgšana – 

ir aktuāls, paužot gaišu, baltu 
ticību, Tēvzemes mīlestību, audzi-
not patriotisma jūtas jebkuros 
laikmetu griežos. „Mēs maza 
tauta – Dievs, Tu mūsu uguns. Mēs 
jauni avoti – Tu dzīvais ūdens. Lai 
laiki mainīgi mūs nesajauktu, Lai 
kādi gājēji vien garām trauktu! 
Mēs tēvu zemes gods un rota!” 
aicina kantātes teksts. Mūsu 
pienākums ir rūpēties par to, lai 
šis unikālais kultūras mantojums 
saglabātos un to pārmantotu arī 
nākamās paaudzes. Cesvainē šis 
skaņdarbs tiks atskaņots pirmo 
reizi, un tā patiešām ir vislielākā 
dāvana, sagaidot Latvijas valsts 
dibināšanas svētku dienu.

Lūcijas Garūtas un Andreja Eglī-
ša kantāti Cesvaines evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā atskaņos Rīgas 
Stradiņa universitātes jauktais koris 
„Rīga”, dibināts 1951. gadā. Šobrīd 
kori vada diriģente Zane Zilberte, 
kormeistari Roberts Hansons un  
Uģis Meņģelis. Ilgās pastāvēšanas 
laikā koris ir koncertējis daudzās 
pasaules valstīs, izpelnījies starp-
tautisku atzinību un pabijis laureāta 
godā daudzās skatēs un konkursos. 
Korim „Rīga” Cesvainē pievieno-
sies arī Prezidiju konventa vīru 
koris, kas ir dibināts 1925. gadā un 
kurā dzied tikai studentu korporāciju 
dalībnieki (burši). Kopš 2005. gada 
kora mākslinieciskais vadītājs ir 
Arnis Paurs. Kori apvienojoties 
veidos 80 dziedātāju lielu pulku. 
Solisti – izcilais latviešu tenors 
Ingus Pētersons un daudzsološais 
jaunais baritons Eduards Vācietis.

Koncerts notiks ar Rīgas Stradiņa 
universitātes un Cesvaines novada 
domes atbalstu sadarbībā ar Lūcijas 
Garūtas fondu un tā vadītāju Dainu 
Pormali.

Tiksimies Cesvainē, lai vienotos 
kopīgā lūgšanā par savu zemi, savu 
Latviju, savu dzimteni!

Daiga Matroze,
Cesvaines evaņģēliski luteriskās 

draudzes ērģelniece

Uzsākta vienotā platību maksājuma avansu izmaksa lauksaimniekiem
atgādina, ka avansa maksājumus 
nevarēs piešķirt gadījumos, ja 
nebūs saņemtas atbildes uz LAD 
vēstulēm un nebūs atrisinātas 
problēmas, piemēram, kad vai-
rāki lauksaimnieki atbalsta sa-
ņemšanai ir pieteikuši vienu 
platību u. tml. Par avansa aprēķinu 

un apmēriem informāciju var lasīt 
LAD mājaslapas izvēlnē „Atbalsta 
likmes”.

Saņemot avansa maksājumu, 
lauksaimniekam ir iespēja uzlabot 
savu finansiālo situāciju un 
veikt ieguldījumus saimniecības 
turpmākajā attīstībā.

Latvijas valsts karoga lietošana
Pavisam drīz ielās pie dzīvo-

jamajām mājām un uzņēmumiem 
atkal svinīgi plīvos Latvijas valsts 
karogs. Tuvojas valsts svētku 
dienas. Namu īpašniekiem svētku 
un atceres dienu datumus vēlīgi 
pasaka priekšā kalendārs.

1918. gada 18. novembrī Lat-
vijas Nacionālajā teātrī zem sarkan-
baltsarkanā karoga tika proklamēta 
Latvijas Republika, bet Satversmes 
sapulce 1922. gada februārī šo 
karogu apstiprināja par valsts 
karogu. Sarkanbaltsarkanais karogs 
bija valsts karogs līdz 1940. gada 
25. augustam. Otro piedzimšanu 

tas piedzīvoja 1990. gadā reizē ar 
Latvijas PSR Augstākās padomes 
sesijas lēmumu, ar kuru to atkal 
atzina par valsts karogu.

Latvijas valsts sarkanbaltsarkanā 
karoga krāsu un to salikuma vēstures 
pamatā ir seno cēsnieku 13. gadsimta 
kara karogs, par ko vēsta vecākā 
Livonijas hronika – Atskaņu hronika. 
Heraldikā sarkanā krāsa nozīmē 
drosmi, cīņu, varonību, savukārt 
baltā – cēlumu, atklātību, arī pado-
šanos.

Latvijas karoga dizainu ir izstrā-
dājis mākslinieks Ansis Cīrulis 
1917. gada maijā: baltās krāsas josla 

karogā simbolizē likteņupi Daugavu, 
bet sarkanā krāsa – par brīvību kritušo 
cīnītāju asinis.

Latvijas valsts karoga likumā ir 
paredzēts, ka Latvijas valsts karogu 
pie publisko personu ēkām, privāto 
tiesību juridisko personu un personu 
apvienību ēkām, kā arī dzīvojamajām 
ēkām novieto 1. maijā, 4. maijā, 
11. novembrī un 18. novembrī, sa-
vukārt Latvijas valsts karogu sēru 
noformējumā pie ēkām novieto 
25. martā, 14. jūnijā, 17. jūnijā, 4. jū-
lijā un decembra pirmajā svētdienā.

Latvijas valsts karogu var lietot 
arī tautas, reliģiskajos un ģimenes 

svētkos, atceres dienās un citos 
gadījumos, garantējot tam pienācīgu 
cieņu.

Ir jāatceras, ka Latvijas valsts 
karogu ir aizliegts lietot pie ēkām, kas 
atrodas avārijas stāvoklī, kuru fasādi 
remontē, kā arī citās nepiemērotās 
vietās un apstākļos.

Vietās, kur Latvijas valsts karogs 
netiek lietots pastāvīgi, to paceļ ne 
vēlāk kā pulksten 9.00 un nolaiž ne 
agrāk kā pulksten 21.00 vai paceļ 
tad, kad ir sākušies svētki, svinības, 
sēru vai cita ceremonija, un nolaiž, 
kad minētie pasākumi ir beigušies.
Informācija apkopota no lvportals.lv
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Saruna ar Cesvaines vidusskolas direktoru Didzi Bauni

Cienītie uzņēmēji, pašvaldību vadītāji, 
darbinieki, interesenti!

Lūdzu atzīmējiet savos kalendāros – 
piektdien, 27. novembrī, Ogrē 2. Vislatvi-
jas reģionālo uzņēmēju biedrību kongress. 
Ieplānojiet pilnu dienu, jo kongresa noslēgu-
mā būs Ogres novada uzņēmēju diena, kurā 
aicinām jūs piedalīties.

Tiem, kas pagājušajā gadā piedalījās 
kongresā Mārupē, kongress Ogrē ir nākamais 
solis tradīcijas iedibināšanā. Šis turpmāk 
būs ikgadējs reģionālo uzņēmēju biedrību 
kongress (ar labu sākumu Mārupē 2014. gadā), 
lai reģionālo uzņēmēju aktualitāšu jautājumus 
sabiedrības dienaskārtībā regulāri izceltu 
un dotu iespēju runāt un diskutēt par to 

Cesvaines vidusskolas direktors Didzis 
Baunis šajā amatā strādā jau 13 gadu. 
Sākums esot bijis gana sarežģīts, tomēr 
arī interesants. Nestandarta apstākļi vēl jo 
vairāk viņu vilināja darīt tieši šo darbu. 
Pakāpeniski Didzis Baunis centās darīt to, 
ko bija apņēmies, stājoties šajā amatā, un 
tagad, atskatoties uz padarīto, uzdrīkstas 
apgalvot, ka gandrīz visu, ko bija solījis 
realizēt, ir paveicis.

– Šis darbs nāca negaidīti vai tomēr gājāt 
uz to mērķtiecīgi?

– Patiesībā tas bija mērķtiecīgs solis. 
Skolvadību biju mācījies Latvijas Universitātē, 
kur ieguvu arī maģistra grādu pedagoģijā. 
Studiju laikā pat prātā neienāca doma, ka 
manas profesionālās gaitas varētu saistīties ar 
Cesvaini. Bet, tiklīdz pavērās iespēja strādāt 
vietā, kur biju pavadījis tik daudz gadu, 
domāju: kurš gan būtu vairāk piemērots šim 
amatam, ja ne es, kurš te bija izaudzis, pazina 
vietējos iedzīvotājus un apkārtni.

– Vai iepriekš apzinājāties šā darba 
specifiku? Kas ir visgrūtākais?

– Darba uzdevumus es biju apzinājies un 
studiju laikā to tiku arī mācījies. Man bija ļoti 
svarīga šīs skolas saglabāšana, tās nākotne. 
Pateicoties milzīgam daudzu cilvēku darbam 
un arī veiksmei, vidusskolu esam saglabājuši. 
Arī pedagogu un skolēnu vecāku līdzdalība 
bija ļoti nozīmīga. Tikai kopīgiem spēkiem 
izdevās uzbūvēt skolu.

Grūtākais šajā darbā ir atbildība. Esmu 
atbildīgs ne tikai par sevi, bet arī par skolēnu, 
skolotāju vai citu darbinieku rīcību skolā, jo 
jebkuras viņu kļūdas ir arī manas kļūdas.

Ir jāatzīst, ka reizēm pārņem nepadarīta 
darba izjūta. Visam neatliek laiks. Bieži vien 
laiku var veltīt tikai obligāto darbu izpildei, bet 
tas beigu beigās nenesīs vēlamos rezultātus. 
Ir jādara arī atšķirīgais, kas spēj mūs atšķirt 
no pārējiem. Skolēnam ir svarīgi saņemt 
maksimāli labu izglītību, un to atbilstīgi mūsu 
iespējām arī sniedzam. Skumdina fakts, ka 
ir jāveic ļoti daudz lieku, birokrātisku darbu, 
kuri ir formāli, reizēm kādu labu darbu atliekot 
malā.

– Vai atceraties izjūtas pēc pirmās šajā 
amatā nostrādātās darba dienas?

– Godīgi sakot, neatceros. Sāku strādāt 
augustā, un zināmā mērā tā bija tāda kā 
iepazīšanās ar darba uzdevumiem un 
pienākumiem. Satraukums bija tieši pirms 
pirmās darba dienas. Kad sāku strādāt, tad 
satraukums pārgāja un darbi ritēja.

– Kāda profesionālā rutīna šķiet ne-
ciešama? Vai esat ar to saskāries?

– Manuprāt, strādājot skolā, rutīna nav 
iespējama. Skolotājam katra klase ir citādāka. 
Strādāt ar divām klasēm vienādi nav iespē-
jams, katrai klasei ir jāpiemērojas un jāatrod 
sava pieeja. Ir tik daudz iespēju, ko piedāvā šis 
darbs. Nostrādājis septiņus gadus par direktoru, 
paralēli skolas direktora darbam  sāku vadīt 
starptautisku programmas „Comenius” pro-
jektu. Tā atkal bija jauna pieredze.

– Kā vērtējat izglītības sistēmas izaugsmi 
pēdējo 10 gadu periodā?

– Ir jāatzīst, ka kļūdu tomēr ir vairāk. Masu 
medijos bieži tiek atspoguļotas diskusijas 
par pedagogu darba samaksas jauno modeli. 

Ja skolotājam par vienu un to pašu darbu pat 
trīs reizes var atšķirties alga, tad īsti normāli 
tas nav. Vajadzētu nosaukt personu vārdus, kas 
šo modeli ieviesa. Zaudētāji ir lauku reģionu 
skolotāji, turpretī Rīgas un Pierīgas skolas 
veidojas spēcīgas. Ko lai dara tie cilvēki, kas 
dzīvo ārpus Rīgas? Vai visiem būtu jāpārvācas 
uz galvaspilsētu? Visu pēdējo 20 gadu laikā 
iedzīvotāju skaits pakāpeniski samazinās, 
reizē ar to – arī skolēnu skaits skolās, un tieši 
šā iemesla dēļ skolotāju darba slodze tiek 
samazināta. It kā daļa pedagogu varētu iet 
pensijā, bet amata vienība jau nesaglabāsies, 
darbs ir jāsadala pašreizējiem skolotājiem, 
un jaunu skolotāju ienākšana skolā vairāk vai 
mazāk ir apgrūtināta.

Protams, ir paveikts arī kas labs. Ir izveidoti 
ļoti labi digitālie mācību materiāli. Tiem 
skolēniem, kuriem spēcīgāka ir vizuālā atmiņa, 
tie ļoti noder. Ļoti labs projekts ir interneta 
platforma „E-klase”. Tajā tiek ievadītas visas 
ziņas, un skolēnam tā ir pieejama jebkurā laikā. 
Arī sagādātā tehnika palīdz dažādot mācību 
procesu.

Nākotnē būtu svarīgi izvērtēt skolēnu slodzi 
skolā. Tā ar gadiem ir tikai augusi. Skolēniem 
ar vidējām spējām šī slodze ir par lielu. Varbūt 
tas arī ir iemesls, kāpēc arī mājasdarbu dažreiz 
nav, jo īpaši, ja papildus mācās mākslas, 
mūzikas skolā vai nodarbojas ar sportu.

– Vai piekrītat, ka, cīnoties par katru 
skolēnu, atklāta saruna un pieredzes 
apmaiņa starp skolu vadītājiem blakus 
novadu ietvaros ir iespējama reti?

– Es kaimiņu skolu direktorus uztveru kā 
sadarbības partnerus. Esam gatavi atklāti 
parādīt Cesvaines vidusskolas plusus, arī 
pieļautās kļūdas. Svarīga ir godīga konkurence. 
Tikai tādā veidā skola var normāli strādāt.

– Cesvainē arī pats esat ieguvis izglītību. 
Kā ir atgriezties vietā, kur kādreiz esat 
mācījies?

– Cesvainē man vienmēr ir paticis. Nekādas 
problēmas tas nav radījis, drīzāk nācis par 
labu – pazīstu vietu, cilvēkus. Mazpilsēta ir 
mazpilsēta, visi par visiem visu zina, un ar to 
ir jārēķinās.

– Vai savulaik, būdams vēl skolēns, varējāt 
iedomāties, ka kādreiz vadīsiet vidusskolas 
darbu?

– Kā skolnieks noteikti ne. Faktiski skolas 
laikā man bija diezgan grūti saprast, ko es 

vēlos darīt pēc vidusskolas beigšanas. Noteikti 
zināju, ka gribu studēt. Tā kā man tuvāki bija 
eksaktie mācību priekšmeti, tad likumsakarīgi 
vēlējos būt inženieris. Tā arī iestājos Rīgas 
Tehniskajā universitātē un ieguvu inženiera 
kvalifikāciju. Studiju laikā tiku iedomājies, ka 
es varētu strādāt arī skolā. Varbūt iespaidoja 
vecāki, kuri arī bija pedagogi.

– Kāds skolēns jūs bijāt – apzinīgi 
mācījāties, bijāt aktīvs? Vai atļāvāties arī 
kādus nedarbus, palaidnības?

– Kā jau visi puikas, arī pa kādam nedarbam 
tiku izdarījis. Kopumā man blēņām daudz laika 
neatlika. Apzinīgi mācījos. Nekad nevarēju 
iedomāties, ka kādreiz varētu neizpildīt 
vai norakstīt mājasdarbu. Mana apziņa 
to nepieļāva, tāpēc man joprojām īsti nav 
saprotams, kā esam nonākuši līdz līmenim, ka 
skolēns atļaujas mājās neizpildīt uzdoto. Bija 
reize, kad nebiju izlasījis obligātās literatūras 
darbu, un skolotāja, protams, to atklāja. Viņa 
man norādīja, ka grāmata tomēr ir jāizlasa, un 
es nakts laikā to izlasīju.

– Kuri bija jūsu iecienītākie mācību 
priekšmeti?

– Padevās visi mācību priekšmeti, bet 
vislabāk patika matemātika un sports. Biju 
ar daudzpusīgām interesēm. Pie sirds gāja 
arī fizika, ķīmija, vācu valoda. Tieši vācu 
valodu es centos apgūt, cik labi vien varēju. 
Valsts līmenī šīs valodas apguve Cesvaines 
vidusskolā salīdzinoši bija par pakāpi augstāka 
nekā daudzās citās vidusskolās, un to labi 
izjutu, aizejot studēt – manas vācu valodas 
zināšanas bija krietni labākas nekā pārējiem 
kursabiedriem.

– Kādi ir jūsu vaļasprieki? Varbūt kāds ir 
saglabājies kopš skolas laika?

– Aizraujos ar grāmatu lasīšanu. Šai 
nodarbei pašlaik esmu pievērsies vairāk, lai 
gan jocīgi – darba skolā nav mazāk. Pārsvarā 
lasu ne pārāk smagu literatūru, piemēram, 
kriminālromānus, fantastiku, darbus, kuros 
ir atspoguļota cilvēku sadzīve, savstarpējās 
attiecības – kā dzīvojuši dažādos laikos, kādas 
ir bijušas cilvēku attiecības ar valsti. Nākas 
piedzīvot dažādas dzīves situācijas, un kāda 
izlasītā atziņa noder. Protams, patīk arī ceļot. 
Vismaz vienu reizi gadā aizbraukt ceļojumā 
man ir ļoti nepieciešami. Ir bijusi iespēja pabūt 
lielākajā daļā Eiropas valstu, un vieglāk būtu 
nosaukt, kurās valstīs neesmu bijis. Jau kopš 
skolas laika man patīk skatīties pasaules līmeņa 
sporta pārraides, vietējiem mačiem laika atliek 
mazāk.

– Vai varat apgalvot, ka skolas direktora 
amats ir jūsu sirdsdarbs?

– Jā, protams. Ir tik daudz iespēju, piemēram, 
starptautiskie projekti. Manā uztverē tie ir 
svarīgi kā skolēnam, tā skolotājam. Darbs 
skolā sniedz iespējas iegūt papildu izglītību, 
varu sevi pilnveidot. Cik nu ir manos spēkos un 
cik likumos ir atļauts, varu virzīt izskatīšanai 
jautājumus, kurus uzskatu par svarīgiem.

– Kur un kā jūs sevi redzat 2025. gadā?
– Iedomāties sevi šajā darbavietā varu arī 

pēc 10 gadiem, bet to jau rādīs laiks. Priekšā 
izaicinājumu ir daudz.

Santa Krusiete,
foto no Didža Bauņa arhīva

Pirms neilga laika Latvijas televīzijā 
skatījāmies Ivara Zviedra filmu 
„Dokumentālists”. Filmiņa, ja atceraties, 
bija par sievieti, vārdā Inta, kura viena dzī-
vo purva malā. Diezgan skarba, uzņēmīga, 
reizēm parupja, bet dabīga. Neatminos, ar 
ko šī uzņēmīgā sieviete nodarbojās, ar ko 
pelna iztiku un uztur saimniecību. Katrā 
ziņā nekāds veiksmes stāsts tas nebija. Bet 
filma bija laba!

Cesvaines novads, Aizsila puse, Ak-
mentiņu mājas. Tajās dzīvo viena no mūsu 
novada uzņēmīgajām dāmām – Maija 
Priede. Ir pagājuši astoņi gadi, kopš viņa 
saimnieko Cesvaines laukos. Saimnieko 
viena un tā, kā prot. Ir jāatzīst, ka prot 
labi. Saimniecība nav maza. 20 hektāru 
lauksaimniecības zemes tiek izmantoti 
intensīvi. Jā, Maija pēc 30 Rīgā kantora 
darbā nostrādātiem gadiem ir atradusi 
savas dzīves piepildījumu, nodarbojoties 
ar lauksaimniecību Cesvaines novadā.

Pēc mūsu novada mēroga Maija ir tipiska 
mazā uzņēmēja. Vairākas govis, vairāki 
desmiti aitu, vairāki desmiti vistu un pīļu, 
vairākas bišu saimes, divi suņi un divi kaķi 
ir jāsavāc kopā, jākopj, jāsargā, jāuztur. Vēl 
tikai kāds sīkums. Ar to ir jānopelna! Kā tas 
ir iespējams vienai dāmai? Ir! Aizbrauciet 
pie viņas un pārliecinieties! No diplomētas 
biškopes un pieredzējuša grāmatvedības 
darbinieka jūs uzzināsiet, kā sarunāties ar 
pircējiem no Ķīnas, kas ir jādara, lai tiktu 
pie medus, arī to, kā panākt, ka pagalmā 
un gar ceļa malu vairs neaug krūmi, kas ir 
jādara, ja mājas koridorā ienāk mežaruksis. 
Uzzināsiet pieredzējušas lauku uzņēmējas 
dzīves un saimniekošanas gudrības, va-
rēsiet iegādāties lauku saimniecībā sa-
ražotos labumus – bezholesterīna vistu un 
pīļu olas un citus saimniecībā saražotos 
labumus.

Lai kļūtu par lauku uzņēmēju, Maijai 
nav bijis vēlēšanās iesaistīties projektos, 
banku aizņēmumos, speciālā apmācībā. Ir 
bijusi vajadzība pēc zemes, gotiņas un – 
papildus tam – arī apņēmība. Tā lielākoties 
ir optimistiska, uzņēmīga cilvēka dzīves 
skola, līdzīgi kā lielākajai daļai vietējo 
lauksaimniecības uzņēmēju.

Ir patīkami dzirdēt, kā Maija, stāstot par 
iepriekšējo saimniekošanas vietu Taurenes 
pusē, atzīst, ka tā ir pretstats mūsu novadā 
notiekošajam. „Kā diena pret nakti,” 
viņa saka. Cesvainē ir daudz atsaucīgāku 
cilvēku, kaimiņu un uzņēmēju, jo īpaši, 
ja runa ir par saimniekošanu. Cesvainē 
uz tehnikas pakalpojumu sniedzējiem var 
paļauties. Tas priecē.

Maija neraujas pēc pazīstamības, 
ietekmes un naudas. Šķiet, Cesvaines 
novadā tāda ir lielākā daļa uzņēmīgo ļaužu, 
citādi mēs no rīta līdz vakaram varētu 
dzirdēt stāstus par Cesvaines novada 
veiksmes stāstiem. Par Ritas vienreizējām 
rabarberu sukādēm, Andra superīgajiem 
skābētajiem kāpostiem, garo Jevgēnija 
zemeņu ražas iegūšanas laiku, Gundara 
vīna darīšanas un datorizētā darbgalda 
izmantošanas noslēpumiem, Anitas viesu 
mājas fenomenu u. c.

Acīmredzot mūsu novadā nav daudz 
vietējo uzņēmēju, kas stipri vēlētos vai 
varētu iekarot lielos Eiropas un Āzijas 
tirgus. Kamēr neesam izauguši, pagaidām 
Cesvaines uzņēmēji savus veiksmes 
stāstus lēnām un pamatīgi raksta mājās uz 
baltām lapām vienkāršiem teikumiem. Bet 
skaidrs, ka tie būs! Un par to mēs drīzumā 
dzirdēsim, jo viņi mums tos pastāstīs te.

Māris Rauda,
LLKC lauku attīstības konsultants

Mūsu novada 
stiprās dāmas

Cienītie uzņēmēji, pašvaldību vadītāji, darbinieki, interesenti!
klātienē gan savstarpēji, gan ar atbildīgajiem 
speciālistiem un ierēdņiem.

Šā gada kongresā ir vairāki jaunumi:
• mums ir skaidri iezīmēta tēma „Reģionā-

lās attīstības stratēģijas – kā tās top, ko tās 
(ne)dod uzņēmējdarbības attīstībai reģionos”;

• mēs dzirdēsim starptautisko pieredzi – 
Zviedrijas piemērs un Eiropas Komisijas 
pieredze šajā jautājumā Eiropas griezumā;

• mums ir mediju partneris – laikraksts 
„Dienas Bizness” sekos kongresa gaitai;

• mums ir Ogres pašvaldība – lielisks un 
ieinteresēts partneris;

• mums ir „Statoil” – oficiālais kongresa 
partneris un atbalstītājs;

• mums ir SIA „Latlaft” – atbalstītājs.

Vēl darba procesā ir programmas gala- 
versijas sagatavošana. Lai sekotu Ogres 
kongresa jaunumiem, ielūkojieties kongresa 
mājaslapā www.ogreskongress.lv!

Kongresam ļoti noderētu jūsu – gan uz-
ņēmēju, gan pašvaldības – pozitīvā un arī ne 
tik labā pieredze. Liksim to kopā, veidosim 
saturu kopīgi! Lūdzu, rakstiet uz kongress@
ogreskongress.lv vai zvaniet Ogres kongresa 
izpildsekretārei Ilzei Linkumai (26546948)    
par konkrētiem gadījumiem un vēlmi pie-
dalīties ar uzrunu kādā no plenārsesijām.

Didzis Mizis,
Ogres novada uzņēmēju biedrības 

valdes priekšsēdētājs
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Leģendu nakts Cesvaines pilīDrošības dienas 
pasākums pirmskolā 

„Brīnumzeme”

Kulinārijas pēcpusdiena
Skolēnu rudens brīvdienās 

Cesvaines novada bērni un jaunieši 
apciemoja Cesvaines sociālās ap-
rūpes centra iemītniekus, lai kopīgi 
nodotos kulinārijas mākslai. Kad 
āboli bija meistarīgi nomizoti, 
mīkla sagatavota, tad sagatavotās 
sastāvdaļas tika klātas cepamajā 
pannā. No cepeškrāsns plūstošais 
sulīgais aromāts kārdināja katru 
klātesošo. Kad pīrāgs bija gatavs, 
bērnu un jauniešu centra jaunieši 
viesmīlīgi izstaigāja katru sociālā 
aprūpes centra istabiņu, lai cienātu 
ar gardi izdevušos ābolu pīrāgu.

Paldies sociālās aprūpes centra 
darbiniekiem par iespēju doties 
uz centru, paldies jauniešiem, kuri 
piedalījās kulinārijas pēcpusdienā!

Par godu gaidāmajiem valsts 
svētkiem Cesvaines bērni un 
jaunieši dosies ciemos uz sociālās 
aprūpes centru, lai kopā ar centra 
iemītniekiem uzspēlētu galda spēli 
„Latvija”.

Lāsma Markevica,
Cesvaines novada bērnu un 

jauniešu centra vadītāja

Tradicionālajā Latvijas Piļu un 
muižu asociācijas organizētajā 
leģendu naktī ik gadu, pēdējā 
oktobra sestdienā, šogad – 
31. oktobrī, dažādos Latvijas 
novados 33 asociācijas biedru un 
sadarbības partneru pilis un muižas 
aicināja tās iepazīt īpašā gaisotnē. 
Katra pils un katra muiža leģendu 
naktij bija sagatavojusi īpašu 
programmu, lai viesi varētu no jauna 
iepazīt teiku burvīgos noslēpumus 
vai atminēties jau dzirdētus leģendu 
stāstus. Dažas pilis un muižas šim 
vakaram bija devušas speciālus 
nosaukumus, piemēram, Jaunauces 
pilī ritēja pasākums „Deju stundas 
fon Ropu namā”, Naukšēnu muižā 
viesi pulcējās uz koncertu un stāstu 
vakaru „Visi kaķi leģendu naktī 
ir tīģeri”, bet Jaunpils pilī – „Un 
nodunēja dobjš – bunkšs”. Savukārt 
Krāslavas muižā viesiem bija 
jāierodas, izgaismotiem ar lāpu, 
sveci, mirdzošām lampiņām vai 
šalli, bet Arendoles muižā ieeja 
šoreiz bija par ziedojumiem jeb 
dāvinājumiem – daudzgadīgu puķu 
stādiem vai sīpolpuķu sīpoliem 
topošajam muižas dārzam.

Cesvaines pilī leģendu nakts 
iesākās ar meistardarbnīcu, kurai 
bija dots intriģējošs nosaukums 
„No Katrīnas II dārgumu lādes”. 
Kādēļ tāds nosaukums un kas tad 
tie par Katrīnas II dārgumiem, 
interesēja katru atnācēju. To 
izsmeļoši un aizrautīgi zināja 
stāstīt uzņēmuma „Elier” pārstāves 
jeb leģendu nakts dāmas, kuras, 
tērpušās kā pils galminieces, 
katru interesentu iepazīstināja ar 
dziednieciskajām dūņām „Peloid 
Complex®” un leģendu par to 
rašanās pirmsākumiem: „Toreiz, 
tālajā 18. gadsimtā, Katrīna II 
devās ceļojumā uz Kurzemes 
hercogisti, kas bija izdaudzināta 
ar savu neskarto dabu. Tur viņa 
iepazinās ar unikālo dabas brīnumu 
elier – dūņām, kas dziļi iegūlušas 
sena ezera dzelmē. Senie Baltijas 
iedzīvotāji savam skaistumam un 
ilgdzīvošanai izmantoja šīs dūņas. 
Arī mūsdienās šajā vietā atrodas 
elier rezerves. Leģenda vēsta, ka 
varenā cariene Katrīna II pilnībā 
izbaudīja šā dārguma spēku un 
nosauca to par skaistuma un jaunības 

eliksīru. Elier kļuva par vienu no 
viņas sievišķības, pievilcības un 
skaistuma noslēpumiem. Visu savu 
dzīvi cariene izmantoja elier vannas, 
lai uzturētu veselību un jaunību un 
lai apburtu un valdzinātu jaunos 
pielūdzējus. 1785. gadā Katrīna 
Lielā deva savu svētību un atļāva 
elier izmantot tautas medicīnā, 
līdz tam laikam to drīkstēja 
izmantot tikai cariskās ģimenes 
locekļi. Unikālās organiskās dūņas 
veiksmīgi tiek izmantotas ādas 
atjaunināšanas procedūrās jau 
vairāk nekā 200 gadus.”

Klausoties šajā leģendā, jebkurš 
pieaugušais varēja ļauties dūņu 
maskas iedarbībai uz savas sejas 
ādas un klusībā cerēt, ka ar katru 
mirkli kļūst arvien skaistāks – kā 
daiļā Katrīna II. Bet ko tikmēr darīja 
mazie, zinātkārie, līdzi atnākušie 
bērni? Šķiet, ka brīnījās un priecājās: 
„Tie tiešām ir īsti Halovīni, jo arī 
mamma ir nokrāsojusi pavisam 
melnu seju, ka tikai acis redzamas, 
un tētis dīvainā kārtā par to tikai 
priecājas!”

Cesvaines pils balles zālē valdīja 
cits noskaņojums. Tur skatītāji 
aizceļoja vēl tālākā pagātnē – uz 
15. gadsimtu, jo Siguldas Tautas 
teātris priecēja ar Anšlava Eglīša 
lugas „Galma gleznotājs” izrādi, 
kas pirmizrādi piedzīvoja šā gada 

maijā režisores Ārijas Liepiņas-
Stūrnieces vadībā. Pats autors šo 
lugu dēvēja par masku spēli. Tā ir 
komēdija, kurā savijas galma dzīves 
intrigas, meli, mīlestība un mākslas 
pasaule, ko pārstāv gleznotājs 
Lionardo un viņa māceklis. Luga 
sasaucas ar Cesvaines pils gaisotni, 
jo tās darbība arī notiek kādā pilī. 
Bet izrādes saikni ar cesvainiešiem 
vēl īpašāku padara fakts, ka 
Anšlava Eglīša bērnības zeme ir 
bijusi Cesvaine. Kādā vēstulē viņš 
raksta: „Pirms Pirmā pasaules kara 
un vēl kara laikā vasaras vadījām 
Cesvainē pie mātes māsas Āriņu 
mājās vai pie mātes brāļa Grašu 
krogū, kas atradās ceļadakšā uz 
Liezēri un Grašu muižu.” Zinot šo 
faktu, rodas izjūtas, kas ļoti iederas 
leģendu naktī. Pasākuma viesi, kas 
izrādes laikā izvēlējās palikt ārpus 
pils telpām, staigājot ap naksnīgo 
pili un ielūkojoties izgaismotajos 
logos, katrs pats varēja izdomāt 
jaunus stāstus un leģendas par 
galma dzīvi.

Vienlaikus spožu lampiņu iz-
gaismotajā tējas namiņā pie pils bija 
sanākuši lielāki un mazāki bērni, 
viņu vecāki un jaunieši, kuriem 
arī prāts vedas uz interesantiem 
nostāstiem un spokošanos. Par to iz-
teiksmīgi liecināja bērnu smaidīgās 
un izkrāsotās sejiņas un spocīgie, 

izdomas bagātie tērpi. Baudot siltu 
tēju, katrs tējas namiņa viesis varēja 
noskatīties filmu par Cesvaines pils 
spoka tornīti – mistisku apļveida 
istabu, kurai nav  ieejas, par barona 
seifu, kurš naktīs izdveš metāliskas 
skaņas, un arī par pagrabu ar kustīgo 
grīdu. Šo filmu ir radījuši trīs 
uzņēmīgi Vidzemes Augstskolas 
studenti  un  spoku  entuziasti, 
raidījuma „Pagātnes atbalss”, kas 
vēsta par mistiskiem nostāstiem 
Latvijas muižās un pilīs, veidotāji – 
Jānis Tilaks, Mārtiņš Urbāns un 
Toms Raudovs. Noskatoties filmu, 
jautājums – ir pilī spoki vai to 
nav – vēl joprojām palika atklāts. 
To katrs klātesošais pats varēja 
izprātot un secināt. Spoki, leģendas, 
rēgi, trīsuļojošs balts audekls pie 
griestiem – atmosfēra tējas namiņā 
tiešām bija pasakaina.

Leģendu nakts izskaņā jau vēlā 
vakara stundā Cesvaines pils 
tornī atskanēja mūzikas skaņas. 
Cesvainiešiem un pilsētas viesiem 
bija iespēja klausīties no pils torņa 
plūstošās romantiskās saksofona 
skaņās, lūkoties spocīgajā mēnesī 
un zvaigznēs pār pils torņiem un 
sapņot savu sapni. Pavisam drīz 
jau arī šis vakars būs gabaliņš no 
leģendas par Cesvaines pili.

Egita Kalniņa,
Jāņa Dziļuma foto

Leģendu naktī Cesvaines pilī – izrāde „Galma gleznotājs”

Rainim un Aspazijai 150
23. oktobrī, pēdējā mācību dienā 

pirms brīvdienām, Cesvaines 
vidusskolas sākumskolas skolēni 
devās uz Cesvaines kultūras namu, 
kur notika Rainim un Aspazijai 

veltīta dzejas stunda. Stunda 
bija veltījums šāgada jubilāriem. 
Bibliotekāro stundu vadīja 
Cesvaines bibliotēkas vadītāja 
Vēsma Nora un bibliotekāre Līga 

Čevere. Sākumskolas skolēni 
uzzināja interesantus faktus no 
dzejnieku biogrāfijas, skolēni 
skatījās bērniem veltītās Raiņa 
un Aspazijas grāmatas, kas ir 
kļuvušas par klasiku. Vēsma Nora, 
Līga Čevere un Zeltīte Dūrīte 
lasīja Raiņa un Aspazijas dzejoļus. 
Raiņa dzejoļi bērniem ir viegli 
uztverami: tajos darbojas dzīvnieki, 
dažādi dabas spēki un paši bērni, 
rotaļas mijas ar nopietnību. Rainis 
bez moralizēšanas veido bērnu 
ētiskās pasaules pamatus. Savukārt 
Aspazija dzejoļos ir atainojusi savu 
bērnudienu ainas.

3.a klases skolēni audzinātājas 
Gintas Libekas un mūzikas 
skolotājas Olitas Ķimeles vadībā 
bija sagatavojuši jautru, aizraujošu, 
pamācošu dzejas kompozīciju par 
bērnu dzīvi, lellīti Lolīti, Pēterīti, 
Anniņu, Kārlīti un citiem tēliem. 

8. oktobrī Cesvaines pirm-
skolā „Brīnumzeme” peles Pīka 
(skolotāja Sandra Āriņa) un 
Pūka (skolotāja Jana Medniece) 
aicināja mazus un lielus 
pirmskolēnus uz drošības dienas 
pasākumu „Kā sevi pasargāt”.

Katra grupa izspēlēja dažādas 
ar drošību saistītas situācijas.
Grupas „Taurenītis” bērni in-
scenēja Dainas Lapiņas literāro 
darbu „Neblēņo ar uguntiņu”. 
Grupas „Bitīte” skolotāja Dzintra 
Šantare pastāstīja, kā pareizi 
rīkoties un ko nevajadzētu darīt, 
satiekoties ar svešiem suņiem.
Grupas „Sienāzītis” skolotāja 
Tekla Ozoliņa aicināja pievērst 
uzmanību tam, ka uz mežu ir 
jādodas spilgtā apģērbā, līdzi 
jāņem uzlādēts telefons, pudele 
ar dzeramo ūdeni, sviestmaize 
un šokolāde. Grupas „Bizmārīte” 
skolotāja Ilga Rumpe iepazīstināja 
ar pirmās palīdzības aptieciņas 
saturu. Grupas „Skudriņa” bērni 
izspēlēja situācijas, kā pareizi 
uzvesties uz ielas.

Pasākumā piedalījās Valsts 
policijas Vidzemes reģiona 
pārvaldes Madonas iecirkņa 
Kārtības policijas nodaļas in-
spektori Iveta Vāvere un Gatis 
Kušķis, galveno uzmanību veltot 
konfliktsituāciju risināšanai un 
uzsverot, ka problēmas nedrīkst 
risināt ar fiziskā spēka palīdzību. 
Kopīgi tika pārrunāti arī ar bērnu 
drošību saistīti jautājumi un tas, kā 
pareizi izvērtēt dažādas ar drošību 
saistītas situācijas.

Sandra Āriņa, 
Jana Medniece, pirmskolas 

„Brīnumzeme” skolotājas
Foto no Cesvaines pirmskolas 

„Brīnumzeme” arhīva

Dzeja mijās ar dziesmām ar Raiņa 
tekstiem. Var tikai brīnīties, ka 
vairāk nekā pirms 100 gadiem 
rakstītie dzejoļi izklausās ļoti 
atbilstīgi mūsdienām un patīk 
bērniem.

Ar šo dzejas kompozīciju 
trešklasnieki septembra nogalē 
viesojās Cesvaines pansionātā, 
radot neaizmirstamus mirkļus 
vecajiem ļaudīm un atsaucot atmiņā 
viņu bērnības un skolas gadus.

Pasākums noslēdzās ar jautrām 
rotaļām. Paldies Cesvaines 
bibliotēkas darbiniecēm par mazo 
lasītāju ievadīšanu grāmatu pasaulē, 
par radošu darbu ik dienu kopā ar 
skolēniem, jo bibliotēka ir vieta, 
kurp bērni dodas labprāt. Cesvaines 
sākumskolas skolotājas saka paldies 
par atsaucību un sadarbību.

Ginta Libeka,
direktora vietniece sākumskolā



�Cesvaines Ziņas

Studente un Latvijas sieviešu lakrosa izlases spēlētāja
Ir pagājis pusotrs gads, kopš 

Lauma Putniņa spēlē lakrosu. 
Pamatskolas un arī vidusskolas 
laikā Lauma brīvo laiku 
galvenokārt veltīja vieglatlētikas 
treniņiem. Sākot studijas Rīgā, 
likās, ka vairs nevarēs savienot 
saspringtās mācības ar ikdienas 
treniņiem, taču pēc pusgada 
jaunā studente saprata, ka sports 
ir viņas ikdienas nepieciešamība.

– Kas mudināja tevi izvēlēties 
tieši šo sporta veidu?

– Ar lakrosu mani iepazīstināja 
draudzene, kas arī  iedvesmoja 
apmeklēt treniņus. Sākumā likās: 
kas tad tur grūts – noķert bumbiņu 
ar nūju, taču, pirmo reizi paņemot 
nūju rokās, tas neizdevās. Tā nu 
sākās azarts pilnveidot sevi un 
iesaistīties komandas sporta veidā.

– Kā tu raksturotu šo koman-
das spēli? Kādām īpašībām ir 
jāpiemīt, lai spēlētu lakrosu?

– Tas nav tik viegli, kā izskatās… 
Ir jābūt precizitātei, kā arī kontrolei 
pār savu ķermeni un nūju. Sieviešu 
lakross atšķirībā no vīriešu lakrosa 
nav kontakta sporta veids, t. i., mēs 
nedrīkstam grūsties cita citai virsū. 
Ir nepieciešams ātrums un izturība, 
kā arī pareizs domu gājiens. Ir 
jāpazīst komandas spēlētājas, lai 
zinātu, kāds būs uzbrukums, kā 
labāk noturēt aizsardzību. Jebkurā 
sporta veidā ir nepieciešama 
pacietība, kā arī ļoti daudz laika ir 
jāiegulda treniņos.

– Vai nav grūti apvienot studi-
jas un treniņus?

– Protams, tas nav viegli, taču, kā 
Frīdrihs Nīče ir teicis, „visi šķēršļi 
un grūtības ir pakāpieni, pa kuriem 
mēs kāpjam augšā”. Šobrīd esmu 
3. kursa medicīnas studente Rīgas 
Stradiņa universitātē un lielāko daļu 
laika manā ikdienā aizņem mācības. 
Papildus cenšos veikt zinātnisko 

darbību un piedalos konferencēs, 
kā arī apmeklēju konferences par 
aktuālām medicīnas tēmām. Man 
patīk baudīt kultūru, un, cik vien ir 
iespējams, apmeklēju teātra izrādes 
un koncertus.

– Augustā norisinājās Eiropas 
sieviešu lakrosa čempionāts, kurā 
piedalījās arī Latvijas izlase. Kā 
veicās?

– Latvijas izlase uz Eiropas 
čempionātu devās 18 sportistu sa-
stāvā. Pirmā spēle bija pret Šveices 
valstsvienību, kur ar 10 : 8 guvām 
uzvaru. Nākamajā dienā cīnījāmies 
pret Vācijas valstsvienību, kurai 
piekāpāmies ar rezultātu 3 : 12. Ir 
jāatzīmē, ka Vācijas izlase Eiropas 
čempionātos nekad nav bijusi 
zemāk par 6. vietu. Trešajā spēlē 
ar 8 : 4 pārspējām Zviedrijas izlasi, 
bet noslēdzošajā cīņā par iekļūšanu 
ceturtdaļfinālā ar 10 : 2 pieveicām 
Spānijas komandu. Ceturtdaļfinālā 
mums pretim stājās B grupas 1. vie-
tas ieguvēja Velsas izlase, kurai tika 
kapitulēts ar 20 : 1. Ir jāpiebilst, 
ka Velsas izlase šajā čempionātā 
ieguva 2. vietu, finālā zaudējot 
tikai Lielbritānijas valstsvienībai 
ar 8 : 11. Turpinājumā sekoja spēle 
par 5. vietu ar Īrijas komandu, 

kurai Latvijas komanda piekāpās ar 
14 : 3. Tādējādi noslēdzošajā mačā 
bija jāstājas pretim mājiniecēm     
čehietēm cīņā par 7. vietu. Kaut 
gan spēle bija līdzīga, veiksme un 
spēka vairāk bija mājiniecēm, tāpēc 
čempionāts noslēdzās ar zaudējumu 
2 : 13 un Latvijas izlase Eiropas 
čempionātā starp 17 komandām 
ieguva augsto 8. vietu, kas ir 
augstākais šābrīža sasniegums.

– Vairākumam sportistu ir 
autoritāte, no kuras mācās. Vai 
arī tev tāda ir?

– Latvijas izlases galvenā trenere 
Eiropas čempionātā bija amerikāņu 
latviete Gretčena  Lasda  (Gretchen 
Lasda, ASV), kura galvenokārt 
ir mana autoritāte lakrosā. Par 
autoritātēm uzskatu arī savus 
trenerus – ne tikai šābrīža, ar 
kuriem man ir saskarsme lakrosā, 
bet arī trenerus, kuri man iemācīja 
mīlestību pret sportu. Pamatskolā 
tas bija vieglatlētikas treneris 
Zigmārs Gulbis, bet vidusskolas 
laikā – Anita Krauklīte. Viņi jau 
kopš skolas laikiem iemācīja 
pašdisciplīnu un nopietnu attieksmi 
pret saviem mērķiem.

– Kā tu sevi palutini pēc labi 
nospēlēta mača?

– Pēc spēlēm ir nepieciešams 
atpūsties. Neteiktu, ka ir kāds 
īpašs veids, kā es sevi lutinu. 
Spēles galvenokārt ir no rītiem 
vai pēcpusdienā, tad, ja ir iespēja, 
labprāt atlikušo dienas daļu pavadu 
pie dabas, piknikojot vai vienkārši 
pastaigājoties, kas arī ir ļoti labs 
atpūtas veids.

– Kādi ir tavi nākotnes plāni 
šajā sporta veidā?

– Pēc trim gadiem ir iespējams 
kandidēt Latvijas izlasē un doties 
uz Pasaules čempionātu, kas 
norisināsies Londonā. Ir diskusijas 
par lakrosa ieviešanu olimpisko 
spēļu programmā…

– Kādu emociju gammu mēdz 
pārdzīvot pirms svarīgas spēles?

– Čempionātā tika izbaudīti 
dažādi mirkļi. Ir jācenšas kontrolēt 
savas emocijas un koncentrēties 
spēlei. Protams, piedzīvoju milzīgu 
uztraukumu. Man kā spēlētājai 
nebija  pieredzes Eiropas līmeņa 
sacensībās, jo lakrosu spēlēju neilgu 
laiku. Tomēr, par spīti tam, ir jābūt 
pārliecinātam par to, ko tu dari. 
Parasti pēc spēlēm ir viskrāsainākie 
brīži – gan asaras, gan pārdomas, 
gan prieks. Tas viss man ir liels 
ieguvums un pieredze, jo tik ātrā 
laikā iekļūt Latvijas izlasē bija liels 
pagodinājums un lepnums.

– Vai esi guvusi nopietnas 
traumas, kas liedz dalību treniņos, 
čempionātos?

– Mums spēlēs ir nepieciešamas 
zobu kapes (aizsargi), kā arī 
aizsargbrilles. Par laimi, līdz šim 
nopietnas traumas nav bijušas.

– Šis sporta veids ir komandas 
spēle; cik liela loma ir katram 
spēlētājam? Vai mēdz būt egoisti, 
kuri domā par savu ādu, savu 
izskatu laukumā?

– Man šī bija pirmā pieredze 
komandas sporta veidā. Katrs 

Oktobra nedēļas nogales Ces-
vainē tika pavadītas sportiskās 
aktivitātēs. Oktobra svētdienās 
Cesvaines sporta hallē norisinājās 

Šā gada 10. un 11. oktobrī Berlī-
nē (Vācijā) notika viens no lielā-
kajiem karatē turnīriem Eiropā – 
„Banzai Cup Open 2015”,  kur 
par medaļām cīnījās 1500 sportistu 
no 33 pasaules valstīm. Par spīti 
iespaidīgajam sportistu skaitam, 
sacensības bija organizētas augstā 
līmenī un sportistu cīņa bija ļoti 
dinamiska. Uz Berlīni devās arī 
cesvainiete Kristīne Vīča, kura 
mājās atgriezās, ieguvusi godpilno 
3. vietu.

spēlētājs ir ļoti nozīmīgs. Svarīga 
ir spēlētāja nūjas tehnika, ātrums, 
izturība. Ir spēcīgas spēlētājas, 
kurām visas šīs īpašības ļoti labi 
trenētas,  tad  nu  mums,  jaunajiem, 
ir jācenšas turēt līdzi. Komandā 
neizjūtu, ka kāds vēlētos gozēties 
saulītē. Visiem ir viens mērķis – 
uzvarēt. Lai šo mērķi sasniegtu, ir 
jāstrādā komandā, tikai sadarbība ir 
ceļš uz panākumiem.

– Vai Lauma laukumā un 
dzīvē pēdējo gadu laikā ir stipri 
mainījusies?

– Katra diena ir izaicinājumiem 
pilna, tās veido notikumiem bagātus 
mēnešus un gadus. Man ir izvirzīts 
daudz dažādu izaicinājumu un 
mērķu. Cenšos uzmundrināt sevi: 
„Tu to vari!” Pēc horoskopa esmu 
vērsis un raksturā ļoti spītīga. Ja 
kaut ko ieņemu prātā, tad cenšos to 
realizēt. Kopš sāku studēt medicīnu, 
esmu mainījusies. Esmu sapratusi, 
cik liela nozīme ir laikam, cik daudz 
ko ir iespējams iemācīties un izzināt. 
Laiks sniedz pilnveidošanās iespēju, 
un cenšos to lietderīgi likt lietā gan 
sportā, gan mācību procesā.

– Esi cesvainiete. Vai bieži sa-
nāk pabūt dzimtajā vietā?Ar ko 
tu sevi palutini, būdama šeit?

– Šobrīd reti sanāk atbraukt uz 
mājām, taču, nokļūstot te, jūtos 
ļoti labi. Te ir miers, klusums, 
skaista daba. To arī cenšos izbaudīt. 
Braucot no Rīgas uz mājām, noteikti 
somā tiek ielikti skriešanas apavi un 
treniņtērps, un tad cenšos izskriet 
kādu līkumu ap Cesvaini.

Un, ja ir iespēja, tad vēlos 
to izmantot un pateikt paldies 
Cesvaines  novada  domei  par 
finansiālo atbalstu dalībai Eiropas 
čempionātā. Paldies arī maniem 
vecākiem Aivaram un Baibai!

Santa Krusiete,
foto no Laumas Putniņas arhīva

Lauma Putniņa (2. rindā piektā no labās) kopā ar komandu

Noslēdzies „5 bumbu turnīrs Cesvainē 2015”
sacensības „5 bumbu turnīrs 2015”,       
kuru organizēja Cesvaines bērnu 
un jauniešu centrs sadarbībā 
ar Cesvaines kultūras namu. 

Šajā turnīrā cīņu uzsāka piecas 
komandas. Katrā oktobra svētdienā 
notika sacensības, spēlējot un 
lietojot piecas dažādas bumbas. Ti-
ka spēlēts volejbols, tautas bumba, 
strītbols telpās, florbols un celtas 
svaru bumbas.

Šajās sacensībās 1. vietu kop-
vērtējumā izcīnīja komanda „AB”, 
kuras sastāvā bija Dzintars Tonnis, 
Edijs Krivko, Laura Ruicēna, 
Krista Ruicēna, Ojārs Melgailis, 
Aivis Narvels, Jānis Iškāns un 
Agnis Kaļva. 2. vietā ierindojās 
komanda „Graši”, kurā spēlēja 
Mārtiņš Markevics, Raivis Kecko, 

Lai turnīrs aizritētu bez starp-
gadījumiem un godīgā cīņā, liels 
paldies skolotājam Zigmāram 
Gulbim par profesionālu atbalstu 
sacensībās! Paldies Cesvaines 
novada domei par finansiālu 
atbalstu!

Novembrī gatavosimies sacen-
sībām „Cesvaines novada kauss 
telpu strītbolā 2015”, uz kuru visi 
basketbola cienītāji ir aicināti 
organizēt komandas. Sīkāka in-
formācija par sacensību laiku un 
nolikumu sekos.

Ilvija Trupavniece,
foto no autores arhīva

Nozīmīgs čempionāts vēl priekšā
– Startēju 10. oktobrī U18 ka-

tegorijā (59 kg). Šajā kategorijā 
1. vietu ieguva indonēziete, 
2. vietu – vāciete, bet 3. – es un 
baltkrieviete. Konkurence šajā 
kategorijā bija liela, apmēram 
13 sportistu.

No Latvijas piedalījās 60 spor-
tistu, 14 no viņiem izcīnīja god-
algotas vietas. Uz sacensībām 
braucu kopā ar četriem Madonas 
un diviem Jēkabpils sportistiem. 
Mājās klubs „Samuraj” atveda 

četrus kausus. Bijām tos godam 
nopelnījuši. Sacensības bija ļoti 
lielas un iespaidīgas, konkurence 
spēcīga, – par gūtajiem iespaidiem 
stāsta Kristīne Vīča.

Sportiste atzīst, ka cīņas laikā 
nedrīkst psiholoģiski sabrukt, ir 
jātic sev un saviem spēkiem, citādi 
uz vietu var necerēt.

– Es ticu sev un tam, ko es 
spēju. Šajās dienās esmu ļoti 
daudz trenējusies un paaugstinājusi 
savu tehnisko līmeni, tāpēc 

9.–15. novembrī godam nesīšu 
Latvijas vārdu Pasaules čempio-
nātā Indonēzijā, Džakartā, – par 
gaidāmajām pasaules līmeņa sa-
censībām stāsta sportiste.

Santa Krusiete,
foto no Kristīnes Vīčas arhīva

Lāsma Markevica, Jana Medniece, 
Rolands Špunders, Ingus Ķimelis, 
Jānis Vanags. 3. vietā ierindojās 
komanda „Bumbas”, ko pārstāvēja 
sportisti Tomass Kalējs, Edgars 
Arsentjevs, Sendijs Bite, Pēteris 
Āboltiņš, Marks Ļava un Beatrise 
Vīgupe.

No sacensību organizatoru puses 
man ir patiess prieks par skolē-
niem, kuri nāca, cīnījās, sportoja 
un lietderīgi pavadīja brīvo laiku. 
Uzslavu ir pelnījušas komandas, 
kuras spēja organizēties un sa-
censībās ierasties laikus, saliedēti 
un starta gatavībā.

Godalgoto vietu ieguvējas Eiropas 
karatē turnīrā 
„Banzai Cup Open 2015”. 
Kristīne Vīča – otrā no labās puses
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Nr. 11 (268) 2015. gada 11. novembrī
Izdevējs: Cesvaines novada dome
Reģistrācijas apliecība Nr. 1578
Tirāža – 550 eks.
Redaktore – Santa Krusiete,
tālr. 64852030,
e-pasts: santa.krusiete@cesvaine.lv
Iespiests:
SIA „Latgales druka”
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.
Publikācijai paredzētos materiālus 
iesniegt līdz katra mēneša 5. datumam.

Miruši

Afiša Laulāti

Andrejs Judins un 
Jeļena Frolova

oktobrī

Kas bijis labs, to tuvu sirdij 
  glabā
Un neļauj rūsas pēdām pāri iet.
Gads nākamais par bijušo lai 
          labāks,
Lai spēks un veselība dzīves
   dārzā zied!

Sveicam
80 gados – Jāni Garancu, 

Nelliju Rukmani, 
Imantu Trimalnieku, 

Zentu Vizuli,
85 gados – Renāti Antoniju 

Melgalvi, Ilgu Zaļkalni,
90 gados – Jāni Markēvicu!
Nozīmīgās gadskārtās sveic 

Cesvaines novada pašvaldība

11. decembrī
LIELĀS EGLES IEDEGŠANA 

CESVAINĒ
15.00 Cesvaines kultūras namā 

Valsts leļļu teātris ar izrādi: 
E. Kaufelds. 

„Jūlijonkuliņa Ziemassvētki”
16.30 Cesvaines centrā pie svētku 

egles pasākums 
„Spīdi, eglīte, spoži”

Mīļi gaidīti!

22. decembrī 11.00 
Cesvaines kultūras namā

Ziemassvētku eglīte bērniem, 
kuri neapmeklē bērnudārzu

Izrāde „Baltā lāča 
Ziemassvētki” kopā ar 

Ziemassvētku vecīti
Par transporta nepieciešamību 

lūgums informēt Cesvaines 
sociālā dienesta vadītāju Dainu 
Markevicu līdz 18. decembrim

26. decembrī 15.00 
Ziemassvētku pasākums 

senioriem
Koncerts, balle, groziņu vakars 

pie galdiņiem
Par ierašanos pasākumā un 

transporta nepieciešamību lūgums 
informēt Cesvaines kultūras 

nama vadītāju Zeltīti Dūrīti līdz 
22. decembrim

27. decembrī 
Cesvaines kultūras namā 
Ziemassvētku pasākums 

Cesvaines novada zemniekiem
Groziņu vakars pie galdiņiem 

kopā ar saksofonistu Arni 
Grabu un Lubānas aktieriem

Iedzīvotāji var saņemt vispārīgu 
informāciju par pakalpojumiem, 
iesniegt iesniegumus un saņemt 
atbalstu šādu iestāžu e-pakalpoju-
mu lietošanā:

• Nodarbinātības valsts aģentūra,
• Uzņēmumu reģistrs,
• Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvalde,
• Valsts darba inspekcija,
• Valsts ieņēmumu dienests,
• Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūra,
• Valsts zemes dienests.
Lauku atbalsta dienests 

sadarbību ar pašvaldībām sāks 
2016. gadā.

Adrese: Cesvaine, Pils iela 1A, 
LV-4871, 2. kabinets

Darba laiks:
pirmdienās 8.00–18.00
otrdienās 8.00–17.00
trešdienās 8.00–17.00
ceturtdienās 8.00–17.00
piektdienās 8.00–16.00
(pārtraukums 13.00–14.00)

21. novembrī Cesvaines sporta 
hallē

Komandu reģistrācija – 
plkst. 10.00

Dalībnieki:
• 7 g.–10 g. veci zēni
• 11 g.–15 g. veci zēni
• Jaunieši, sākot ar 16 g. 

vecumu, un vīri
Komandu pieteikumus iesūtīt 

līdz 20. novembrim uz e-pastu 
ilvija.trupavniece@cesvaine.lv.

No dalības maksas ir atbrīvotas 
zēnu komandas.

Jauniešu un vīru komandām 
dalības maksa – 6 euro komandai.

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

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

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

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

Koncertā dzirdēsim gan arfas skaņas, gan perkusijas, gan arī flautu.
Biļetes uz gaidāmo koncertu varēs iegādāties ar 17. novembri „Biļešu servisā”.
Uz tikšanos 26. decembrī!

Lūgums atsaukties un sniegt 
sīkāku informāciju par avotiņu 
un tiltiņiem pils parka teritorijā 
(nosaukumus, nostāstus, leģendas 
utt.). Tas ir nepieciešams, lai 
izveidotu audiogidu pa Cesvaini, 
iekļaujot pastaigu maršrutā arī 
šos objektus. Informāciju lūdzam 
iesūtīt uz e-pastu turisma.info@
cesvaine.lv vai izstāstīt Cesvaines 
tūrisma centrā Pils ielā 1 Cesvaines 
pilī. Sīkāka informācija pa telefonu 
26172637.

Līdz 25. novembrim jaunieši 
tiek aicināti piedalīties video, 
foto un stāstu konkursā „Tuesi 
Latvija”, lai parādītu un izstāstītu 
savu stāstu par Latviju.

Konkursa galvenā balva ir Latvijā 
ražots elektrovelosipēds „Blue 
Shock Bike”. Papildus tiks piešķir-
tas trīs konkursa žūrijas simpātiju 
balvas katrā no kategorijām (video, 
foto, stāsts) – elektrovelosipēda 
„Blue Shock Bike” noma viena 
mēneša garumā bez maksas. Katrs 
konkursa dalībnieks saņems dāva-
nā elektrovelosipēda „Blue Shock 
Bike” nomu 1 h bez maksas.

„Kopīgi ar Izglītības un zinātnes 
ministriju un citiem sadarbības 
partneriem turpinām iepriekšējā 
gadā aizsākto konkursu „Tu esi 
Latvija”, aicinot ikvienu stāstīt 
stāstus un dalīties fotogrāfijās un 
video par to, kāda ir mūsu Latvija,” 
par konkursa ideju stāsta Liene 
Zīlīte, biedrības „NEXT” valdes 
priekšsēdētāja.

Novembra beigās konkursa 
žūrija atlasīs darbus, kas tiks virzīti 
konkursa finālam. Konkursa fināla 
uzvarētāja darbs tiks noteikts portāla 
„Draugiem.lv” lietotāju balsojumā 
decembra sākumā.

Dzimtsarakstu nodaļas 
informācija

Rita Muceniece
1933–2015

Jānis Viesturs Pauga
1938–2015

Ķinderu kapu pārzines 
informācija

Andrejs Bočka
1938–2015

Ziemassvētku koncerts 
„ROKA UZ SIRDS”

Jenny May un Normunds Pauniņš

Aicinām jauniešus piedalīties foto, video un stāstu 
konkursā „Tu esi Latvija”

Cesvaines novada 
domes klientu 
apkalpošanas 

centrs
Cesvaines novada kauss 

telpu strītbolā 2015

Konkurss norisinās interneta viet-
nē http://www.Draugiem.lv/TUESILV.

Kampaņa „Tu esi Latvija” 
tiek organizēta ar mērķi veicināt 
jauniešu piederības apziņu Latvijai 
un motivāciju aktīvi līdzdarboties 
sava novada, pilsētas un valsts dzīvē. 
Kampaņu „Tu esi Latvija” organizē 
biedrība „NEXT” sadarbībā ar 
Izglītības un zinātnes ministriju, 
portālu „Draugiem.lv”, žurnālu 
„Ir” un Latvijas elektrovelosipēdu 
ražotāju „Blue Shock Bike”.

Papildu informācija – biedrība 
„NEXT”, tālr.22382139, e-pasts: 
info@nextyouth.org .

Lūgums


